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ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

• Ταλέντα μουσικής και ζωγραφικής

ξεπηδούν από τα εργαστήρια της

Πολιτιστικής Κίνησης Αγλαντζιάς.

Γεγονός το οποίο αναδείχθηκε στην

τελετή λήξης της χρονιάς, κατά την

οποία τα παιδιά παρουσίασαν ερ-

γασίες τους.

ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΒΑΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ

• Ο Δήμος Αγλαντζιάς πρώτος από

τους Δήμους της Μείζονος Λευκω -

σίας αξιοποιεί τη δυνατότητα άρ-

δευσης των χώρων πρασίνου με

τη χρήση νερού τριτοβάθμιας επε-

ξεργασίας από το Εργοστάσιο

Λυμά των της Βαθειάς Γωνιάς.

Το Φεστιβάλ Αγλαντζιάς θα διεξαχθεί για 25η συνεχόμενη χρονιά
από τις 17 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2012, στο πολιτιστικό κέντρο

«το σκαλί».  Γύρω στους 50 καλλιτέχνες (μου-
σικοί, χορευτές, ηθοποιοί και εικαστικοί) εμ-
φανίζονται στο φετινό Φεστιβάλ. Στο πλαίσιο
της οικονομικής περισυλλογής η φετινή διορ-
γάνωση έχει αρκετά μειωμένο προϋπολογισμό,
αγγίζοντας όμως υψηλά επίπεδα ποιότητας.
Εστιάζοντας στην εγχώρια καλλιτεχνική πα-
ραγωγή, και σε κάποιους δημιουργούς από τον
Ελλαδικό χώρο ο Δήμος στοχεύει στη δημιουργία
ενός πεδίου συνάντησης ανάμεσα στο κοινό και
τους κύπριους δημιουργούς, συμβάλλοντας έτσι,
στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτιστικού
προσώπου της χώρας μας.

Ολόκληρο το πρόγραμμα στις σελίδες 4-5
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Μουσική, χορός και θέατρο

>> Σελ. 6

>> Σελ. 19

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

• Με νέο σύστημα χρησιμοποιών-

τας ειδική πιστωτική κάρτα οι δη-

μότες μπορούν να ενοικιάζουν

ποδήλατα, χωρίς το αποτρεπτικό

ντεπόζιτο.

>> Σελ. 10

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

• Ο Δήμος Αγλαντζιάς αναλαμβά-

νει δράση με μέτρα που προωθούν

τον περιορισμό των ρύπων, τη

χρήση εναλλακτικών πηγών ε -

νέρ γειας και γενικά την προστα-

σία του περιβάλλοντος.

>> Σελ. 16-17

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Στον Πεδουλά κατασκήνωσαν παιδιά, όπου πέ-
ρασαν ορισμένες δροσερες μέρες με ταυτόχρονη

εκπαίδευση σε ενδιαφέροντα θέματα.
>> Σελ. 3

ΠΡOΛΗΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 

Παρατηρητής της Γειτονιάς και στην Αγλαντζιά

Μ ε στόχο την πρόληψη και επομέ-
νως τη μείωση κυρίως της νεανι-

κής παραβατικότητας αλλά και γενικό-
τερα της εκληματικότητας, προωθείται
και στην Αγλαντζιά ο θεσμός του Πα -
ρατηρητή της Γειτονιάς. 

Μιλά γι’αυτόν ο προϊστάμενος της
υπηρεσίας στο Αρχηγείο της Αστυ -
νομίας, Πέτρος Παττούρας.

>> Σελ. 8-9

Σημαντικά οφέλη της
Αγλαντζιάς από το

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου

κατά το μεγαλύτερο μέρος του στην Αγλαντζιά,
αποφέρει στο Δήμο και στην αγορά του, ση-
μαντικά οφέλη, τονίζει σε συνέντευξή του ο
οικονομικός διευθυντής του, Ανδρέας
Χριστοφίδης. Με θάρρος επίσης επισημαίνει
ότι η απαραίτητη πανεπιστημιακή ανεξαρ-
τησία απομένει κολοβή.

ΑΡΧΗ ΤΟ 2013 ΜΕ 40
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

>> Σελ. 14

Aπό τη μακέτα της βιβλιοθήκης του Πανε -
πιστημίου Κύπρου.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Αφιέρωμα στους αγώνες του Ελληνισμού
Με συγκινισιακή φόρτιση από πληγές

του συνεχίζουν να είναι ανοικτές, πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση μνήμης και
προοπτικής του Ελληνισμού την
Κυριακή 1 Ιουλίου, στο πάρκο Γουδή,
που οργάνωσε ο Δήμος Ζωγράφου, που
είναι αδελφοποιημένος με το Δήμο
Αγλαντζιάς και το Ν. Π. Πολιτισμού &
Αθλητισμού σε συνεργασία με την
Ένωση Κυπρίων Ελλάδος, το Σύλλογο
Κρητών Ζωγράφου «Ο Καζαντζάκης»
και την Ένωση Ποντίων Ζωγράφου.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη  στους
αγώνες του Ελληνισμού με την ευκαιρία
των επετείων της Γενοκτονίας των
Ποντίων από τους Τούρκους, της ιστο-
ρικής μάχης της Κρήτης κατά το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο και της Τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο.

Παρευρέθησαν σε αυτή, ο Δήμαρχος
Ζωγράφου κ. Κωνσταντίνος Καλλίρης
και αντιπροσωπεία του Δημοτικού
Συμβουλίου. 

• Χαιρετισμός δημάρχου
Το Δήμο Αγλαντζιάς εκπροσώπησε ο

δημοτικός σύμβουλος κ. Μαρίνος
Κλεάνθους, ο οποίος στην ομιλία του
τόνισε τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των
δύο πόλεων και τη συνεργασία που είναι
απαραίτητη στη δύσκολη διεθνή οικο-
νομική συγκυρία. Ανέγνωσε επίσης χαι-
ρετισμό του Δημάρχου Κώστα Κόρτα ο
οποίος κατέληξε με τα εξής: 

«Μέσα σε τρεις δεκαετίες η Κύπρος
περήφανα κατάφερε να αποτελεί ένα
σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που όχι
μόνο δεν γονάτισε από την πληγή της
συνεχιζόμενης κατοχής, αλλά προ-
εδρεύει μάλιστα για τους επόμενους 6
μήνες και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τώρα, βρισκόμαστε σε νέες προκλή-
σεις, νέες δυσκολίες και αδιέξοδα.

Αν όμως έστω και άθελά μας θυμη-
θούμε εκείνους που διάβηκαν από τη
γη μας και έδωσαν τα πάντα για το
έθνος και την πατρίδα, θα συνειδητο-
ποιήσουμε πως μπορούμε να έχουμε
ελπίδα και προοπτική μόνο εάν αντι-
μετωπίσουμε κάθε συμπατριώτη μας
ως αδελφό . Και μόνο αν αντιμετωπί-
σουμε το κράτος και το έθνος μας ως
την πιο μεγάλη μας ασπίδα για αυτά
που έρχονται.

Αρκετά λατρέψαμε τον κίνδυνο, κι εί-
ναι καιρός να μας το ανταποδώσει

Οι διχόνοιες ανάμεσα σε δεξιούς, αρι-
στερούς, πατριώτες και προδότες οδή-
γησαν σε ήττες. Η πολιτική του «εμείς»,
δίνει προοπτική και ελπίδα. Άλλα πε-
ριθώρια λαθών σήμερα δεν έχουμε.»

• Η Ελλάδα δεν πεθαίνει
Ο Δήμαρχος Ζωγράφου κ. Κων -

σταντίνος Καλλίρης στην ομιλία του
ανέφερε χαρακτηριστικά «Ο Πόντος,
η Κρήτη, η Κύπρος, ο Ελλη νισμός ολό-
κληρος πέρασε και περνά δεινά και
τραγωδίες. 

Θα επικαλεστώ τα λόγια του ποιητή,
του Οδ. Ελύτη, που περιγράφουν με τον
καλύτερο τρόπο τις Ανεξάντλητες
Δυνάμεις  του λαού μας…Εάν η Ελλάδα
καταστραφεί τελείως θα μείνει μια ελιά,
ένα κλήμα και μια βάρκα. Είναι αρκετά
για να ξαναχτιστεί από  την αρχή..».

Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρ-
τισης προβλήθηκαν ντοκουμέντα από
την εισβολή στην Κύπρο, τη μάχη της
Κρήτης και το ντοκιμαντέρ για τον Πόντο
«Στα χνάρια των Αργοναυτών» καθώς
και φωτογραφίες-ντοκουμέντα. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Χάρης Τσαγγαρίδης -

Δημοτικός Γραμματέας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Κώστας Κόρτας - Δήμαρχος

Ευγενία Αλετρά -

Αντιδήμαρχος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:

Ιορδάνης Ιορδάνου - Πρόεδρος

Μάριος Ριαλάς - Μέλος

Ευγενία Αλετρά - Μέλος

Μαρίνος Κλεάνθους - Μέλος

Δημήτρης Χατζησάββας - Μέλος

Ειρήνη Παπανικολάου -

Λειτουργός Υποστήριξης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλ. 22780007

ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

“Εμείς” Δημοσιογραφικές

Υπηρεσίες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Printco Ltd

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟ 8, ΤΚ 2108 ΤΘ 20259

2150 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Ηλεκτρονική επικοινωνία:

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

mayor@aglantzia.org.cy
● Κώστας Κόρτας - ΔΗΜΑΡΧΟΣ.................................22462195
● ΜΥΡΑΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ....................22462195
Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

● ΧΑΡΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ....................................22462196
harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

● ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - 
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ..............22462196
maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

● ΑΝΤΡΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ - 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...................22462233
andri.eftichiou@aglantzia.org.cy

● ΑΝΤΡΗ ΒΙΤΣΑΪΔΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)..............................22444214
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

ΦΑΞ: 22455799 mail@aglantzia.org.cy
● ΞΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ...............22462197
Xenia.Demetriou@aglantzia.org.cy

● ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ -
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ..............................22462194
Michael.Markides@aglantzia.org.cy

● ΔΕΣΠΩ ΠΙΤΡΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ....................22462194
despo.pitri@aglantzia.org.cy

● ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ......................22462233
panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

● ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΝΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) .....................22462233
constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

● ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ.........................22462251

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΦΑΞ: 22332755 treasurer@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

22462048 Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy
● ΠΟΛΑ ΠΑΤΤΙΧΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ...........22462049

Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy
● ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ - 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ..............22873864
Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy

● ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΔΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ -
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ...............................22462056
George.Geroudes@aglantzia.org.cy

● ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΜΙΤΣΗ -
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ.................22462242
eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΦΑΞ: 22455798
engineer@aglantzia.org.cy
topikosxedio@aglantzia.org.cy

● ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ -
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.......................................22462155
Prokopis.pattichis@aglantzia.org.cy

● ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 
AN. ΔΗΜΟΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ........................................22462154
Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

● ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ -
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.......................22462156
athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

● ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ..........22462157
● ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ .......................22462159

costas.perikleous@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ..............................22874865

andia.papadouri@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ

antonis.panagi@aglantzia.org.cy
● ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΠΑ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

22462158 christina.kappa@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:

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

● ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΗΣ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
● ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

health@aglantzia.org.cy
● ΚΥΠΡΟΣ ΒΟΥΔΙΑΣ - 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ .....22462059
k.voudhias@aglantzia.org.cy

● ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΦΑΞ: 22462240
culture@aglantzia.org.cy skali@aglantzia.org.cy

● ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ..........22462058
Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

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

eirini.papanicolaou@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

● ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ................22462233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

Νέα παράταση πολεοδομικής αμνηστείας
Ο Δήμος σας πληροφορεί ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων

ενέκρινε στις 05/04/2012, Πρόταση Νόμου η οποία τροποποιεί
το άρθρο 10Δ του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου
που αφορά την Πολεοδομική
Αμνηστία ως ακολούθως:

1. Η ημερομηνία λήξης της πε-
ριόδου υποβολής των
Δηλώσεων Πρόθεσης είναι η
31/10/2012.

2. Η ημερομηνία λήξης της πε-
ριόδου που ισχύει η μείωση
της απαίτησης στο αντιστάθ-
μισμα κατά 20% είναι η
31/12/2012.

3. Η ημερομηνία λήξης της πε-
ριόδου που ισχύει η μείωση
της απαίτησης στο αντιστάθμισμα κατά 10% είναι η
31/12/2013.

4. Η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων
στις αντίστοιχες Οικοδομικές ή Πολεοδομικές Αρχές είναι
η 31/12/2014.

Περαιτέρω πληροφορείστε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες

της Τροποποίησης του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου άρθρο
10Α (νέο άρθρο) η αρμόδια Αρχή μπορεί να επιβάλλει Διοικητικό
Πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €1000 για κάθε μήνα καθυ-

στέρησης, για τις πιο κάτω περι-
πτώσεις:

• Για την καθυστέρηση στην
υποβολή της αίτησης για έκδοση
Πιστοποιητικού Έγκρισης σύμφω-
να με τις πρόνοιες του εδαφίου 2
του Άρθρου 10. 

Σύμφωνα με πρόνοιες του πιο
πάνω εδαφίου ο κάτοχος άδειας
μέσα σε περίοδο που δεν υπερβαί-
νει τις (21) μέρες από την συμπλή-
ρωση της εργασίας ανέγερσης της
οικοδομής, οφείλει να γνωστοποι-

εί στην αρμόδια αρχή την συμπλήρωση του έργου και να υπο-
βάλλει αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης.

• Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της Πολεοδομικής
Αμνηστίας, δεν υποβάλλεται  Δήλωση Πρόθεσης ή και η αίτηση
που ορίζεται στο εδάφιο (2) του Άρθρου 10Δ μέσα στις καθο-
ριζόμενες προθεσμίες.
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Οκτώ μέρες δημιουργίας για 135 παιδιά
Οι κατασκηνώσεις του Δήμου Αγλαντζιάς

και του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας
(Σ.Κ.Ε.) Αγλαντζιάς έδωσαν και φέτος ζων-
τάνια στην Κοινότητα Πεδουλά

Μέσα σε πολύ καλές κλιματολογικές συν-
θήκες και μέσα σ’ ένα καταπράσινο περι-
βάλλον στην οροσειρά του Τροόδους, πραγ-
ματοποιήθηκαν από τις 25 Ιουνίου μέχρι 16
Ιουλίου 2012, με μεγάλη επιτυχία, οι παιδικές
κατασκηνώσεις του Σ.Κ.Ε. Αγλαντζιάς.

• Δημιουργική συμμετοχή
Με αναβαθμισμένες τις κτιριακές εγκατα-

στάσεις του Γυμνασίου Πεδουλά, τα παιδιά
συμμετείχαν, οκτώ μέρες η κάθε ομάδα, δη-
μιουργικά στο πρόγραμμα των κατασκη-
νώσεων, που περιλάμβανε εκδρομές, πο-
ρείες, επισκέψεις σε μονοπάτια της φύσης,
διαλέξεις για ορθολογιστική χρήση του δια-
δικτύου και ενημέρωση από λειτουργούς του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Κ.Ο.Τ.).
Επίσης η διατροφή των παιδιών βασιζόταν
σε υγιεινό διαιτολόγιο, βάσει των προδια-
γραφών του Υπουργείου Παιδείας.

Αποκορύφωμα για τα παιδιά είναι η διορ-
γάνωση καλλιτεχνικής γιορτής, που παρου-
σιάζεται στους γονείς, οι οποίοι επισκέ-
πτονται την κατασκήνωση κάθε Κυριακή.
Εκδήλωση η οποία καταδεικνύει την ποι-
ότητα της δουλειάς που επιτελείται καθ’ όλη
τη διάρκεια της κατασκηνωτικής εβδομά-
δας.

Όλες τις ομάδες επισκέφθηκε και παρα-
κολούθησε το πρόγραμμα που παρουσίασαν
τα παιδιά κάθε Κυριακή, ο Δήμαρχος Κώστας
Κόρτας και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Συμμετείχαν 135 παιδιά
Φέτος συμμετείχαν στο πρόγραμμα 135

παιδιά, τα οποία χωρίστηκαν σε τρεις ομά-
δες, των οποίων τη διοργάνωση, το συντο-
νισμό και την επίβλεψη είχαν η υπεύθυνη
Νικολέττα Στυλιανίδου με τις συνεργάτιδες
της ομαδάρχες και ο Γραμματέας του Σ.Κ.Ε.
Κώστας Κυπριανού.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Δήμος Αγλαντζιάς
και το Σ.Κ.Ε. Αγλαντζιάς εκφράζουν τις ευ-
χαριστίες και την εκτίμηση τους προς τον
Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεδουλά
κ. Ανδρέα Παύλου για την πραγματικά με-
γάλη βοήθεια και στήριξη που παρέχει ως
Κοινότητα, τους Λειτουργούς του Κ.Ο.Τ. (πε-
ριβαλλοντική συνείδηση και τουρισμό) και
της Εταιρεία CYBERETHICKS (για ασφαλή και
σωστή χρήση διαδικτύου) και όλους όσους
συμβάλλουν στην επιτυχία των κατασκη-
νώσεων. 

Ο ΠΡEΣΒΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ ΣΤΟ ΔHΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙAΣ
Υπόσχεση για σύσφιξη σχέσεων Κύπρου - Γαλλίας
Στις 4 Ιουλίου 2012, ο Πρέσβης της

Γαλλίας στην Κύπρο κος Jean-Luc
Florent, επισκέφθηκε το Δήμο
Αγλαντζιάς και συναντήθηκε με το
Δήμαρχο Κώστα Κόρτα. 

Κατά τη συνάντηση, αναπτύχθη-
καν θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
καθώς το Γαλλοκυπριακό Σχολείο θα
στεγάζεται στα δημοτικά όρια του
Δήμου από το Σεπτέμβριο του 2012.

Ο Δήμαρχος, βολιδοσκόπησε το εν-
δεχόμενο αδελφοποίησης με Γαλλικό
Δήμο και συγκεκριμένα με το Δήμο
Montpellier, για τον οποίο ενδιαφέ-
ρεται και το Πανεπιστήμιου Κύπρου
για συνεργασία.  Ο Πρέσβης έθεσε

εαυτόν στη διάθεση του Δήμου για
διερεύνηση και βοήθεια της προσπά-
θειας την οποία και επικροτεί.

Αμφότεροι, Δήμαρχος και Πρέ -

σβης, υποσχέθηκαν ότι θα εργα-
στούν παραγωγικά για τη σύσφιξη
των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και
Γαλλίας. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Παράβαση συμβολαίου

από διοργανωτές παράστασης
Λάκη Λαζόπουλου

Ο Δήμος με αφορμή τα δημοσιεύματα που είδαν το φως
της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες ενημερώνει για
τα ακόλουθα:

1. Ο Δήμος Αγλαντζιάς παραχωρεί άδεια χρήσης για τον
πολιτιστικό χώρο στο Σκαλί σε διάφορους διοργανωτές,
οι οποίοι οφείλουν σύμφωνα με το σχετικό συμβόλαιο
να μην επιτρέπουν την είσοδο σε θεατές πέραν της χω-
ρητικότητας του χώρου.

2. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση διεφάνηκε ότι οι διοργανωτές
προπώλησαν κατά παράβαση του συμβολαίου τους,
πολύ περισσότερα εισιτήρια από αυτά που δικαιούνταν,
με αποτέλεσμα ο Δήμος να αρνηθεί αρχικά την είσοδο σε
μεγάλο αριθμό κατόχων εισιτηρίων. Ο Δήμος κατανο-
ώντας το δίκαιο των κατόχων εισιτηρίων, αναγκάστηκε
τελικά να τους επιτρέψει την είσοδο, αφού ο υπεύθυνος
της προπώλησης της εν λόγω εταιρείας αποχώρησε από
το χώρο και δεν τους επέστρεφε τα χρήματά τους.

3. Κατά παράβαση και πάλι του συμβολαίου, τοποθετή-
θηκαν μηχανήματα στους χώρους που προνοούνται για
τα άτομα με κινητικά προβλήματα, κάτι που ο Δήμος
αναγκάστηκε να ανεχθεί αφού σε αντίθετη περίπτωση
και στο χρόνο που αυτό διαπιστώθηκε, τυχόν μετακίνησή
τους θα σήμαινε ματαίωση ή μακροχρόνια καθυστέρηση
στην έναρξη της παράστασης εις βάρος των θεατών.  Ο
Δήμος Αγλαντζιάς φρόντισε να βρεθεί κατάλληλη θέση
για τα άτομα με τις κινητικές δυσκολίες τα οποία βρι-
σκόταν στο χώρο.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς απολογείται για την όποια ταλαι-
πωρία έχει προκληθεί και ενημερώνει ότι μετά από οδηγίες
του Δημάρχου, θα λαμβάνονται ακόμη πιο αυστηρά μέτρα
επιτήρησης, τόσο των εισιτηρίων όσο και της εισόδου, με
ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτομα με κινητικά προβλήματα.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Πρόθεση αδελφοποίησης με Δήμο Βουκουρεστίου

Στις 27 Ιουνίου 2012 ο Πρέσβης της
Ρουμανίας στην Κύπρο κος Ιοn Pascu,
επισκέφθηκε το Δήμο Αγλαντζιάς και
συναντήθηκε με το Δήμαρχο Κώστα
Κόρτα. 

Κατά τη συνάντηση, αναπτύχθη-
καν θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
καθώς ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει πρω-
τόκολλο συνεργασίας με το Δήμο
Βουκουρεστίου Τομέα 1. 

Ο Δήμαρχος, εξέφρασε την πρόθε-
ση του για αναβάθμιση του πρωτο-
κόλλου συνεργασίας σε σύμφωνο
αδελφοποίησης και για στενότερη
συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων.

Αμφότεροι, Δήμαρχος και Πρέσβης,
υποσχέθηκαν ότι θα εργαστούν πα-

ραγωγικά για τη σύσφιξη των σχέ-
σεων μεταξύ Κύπρου και Ρουμανίας.



4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Το Φεστιβάλ Αγλαντζιάς θα διε-
ξαχθεί για 25η συνεχόμενη χρονιά
από τις 17 έως και τις 24
Σεπτεμβρίου 2012, στο πολιτιστικό
κέντρο «το σκαλί».  Γύρω στους 50
καλλιτέχνες (μουσικοί, χορευτές,
ηθοποιοί και εικαστικοί) εμφανίζον-
ται στο φετινό Φεστιβάλ.  

Στο πλαίσιο της οικονομικής πε-
ρισυλλογής η φετινή διοργάνωση
έχει αρκετά μειωμένο προϋπολογι-
σμό, αγγίζοντας όμως υψηλά επί-
πεδα ποιότητας.   

Εστιάζοντας στην εγχώρια καλλι-
τεχνική παραγωγή, και σε κάποιους
δημιουργούς από τον Ελλαδικό χώρο
ο Δήμος στοχεύει στη δημιουργία
ενός πεδίου συνάντησης ανάμεσα
στο κοινό και τους κύπριους δημι-
ουργούς, συμβάλλοντας έτσι, στη
διαμόρφωση του σύγχρονου πολι-
τιστικού προσώπου της χώρας μας.

• ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΕΣ

Μάνος Χατζηδακις

Το Φεστιβάλ θα ανοίξει τις πύλες
του τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου  με

τη Συναυλία – αφιέρωμα στο Μάνο
Χατζιδάκι που φέρει τον τίτλο «Η
Στέλλα Κυπραίου στις μουσικές του
Μάνου Χατζιδάκι». Η κιθαρίστα του
Μάνου Χατζιδάκι επιμελείται και
παίζει τραγούδια του συνθέτη αλλά
και μουσική του από το θέατρο και
τον κινηματογράφο, μαζί με την μου-
σική της ομάδα.  Από το 1979, η

Στέλλα Kυπραίου είναι μόνιμη συ-
νεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι, μέ-
λος της Ορχήστρας Χρωμάτων, κα-
θώς και του Μουσικού Συνόλου
“Μάνος Χατζιδάκις”.  Έχει συνεργα-
σθεί σε ηχογραφήσεις δίσκων και
συναυλίες με μεγάλους συνθέτες
όπως: Θεοδωράκης, Mαρκόπουλος,
Σαββόπουλος, Ξαρχάκος, Λεοντής,

Mαμαγκάκης, Kυπουργός, Πλατύ -
ραχος, Χριστοδουλίδης κ.α. 

Συμμετέχουν: Παυλίνα Κων -
σταντο πούλου (τραγούδι), Παύλος
Μιχαηλίδης (βιολί), Πάρις Θωμό -
πουλος (κλαρινέτο), Ιωάννης Ψαρράς
(αφήγηση κειμένων).

Διονύσης Σαββόπουλος

Την Τρίτη 18/9 το Φεστιβάλ θα πα-
ρουσιάσει το Χορευτικό Όμιλο
«Ρυμβος» σε μια μουσικοχορευτική
παράσταση που φέρει τον τίτλο «Ας
αρχίσουν οι χοροί».  

Η παράσταση είναι αφιερωμένη
στον έλληνα τροβαδούρο Διονύση
Σαββόπουλο». Μέσα από ένα πλού-
σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα γεμάτο
χορό, τραγούδι και προβολές πα-
ρουσιάζεται η ζωή και η μουσική πο-
ρεία του τραγουδοποιού. Στην εκδή-
λωση συμμετέχει η  Δημοτική
Χορωδία Αγλαντζιάς και ομάδα μου-
σικών. 

Συμμετέχουν: Αγγελος Ιωνάς (κι-
θάρες), Ελεονώρα Ρούσου (πιά -
νο/πνευστά), Κώστας Χαλλούμας
(μπάσο), Παναγιώτης Στυλιανού
(κρουστά). 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Μουσική, χορός και θέατρο
ΜΟΥΣΙΚΗ: Συναυλία αφιέρωμα
στον Μάνο Χατζιδάκι.

ΧΟΡΟΣ & ΜΟΥΣΙΚΗ: «Ας αρχίσουν οι χοροί» αφιέρωμα στο Δ.Σαββόπουλο.

Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση Χώρος

17/9/2012 Δευτέρα 20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ: Συναυλία –αφιέρωμα Αμφιθέατρο, Πολιτιστικό 

στον Μάνο Χατζιδάκι Κέντρο «το σκαλί»

18/9/2012 20:30 Τίμηση τέως Δημοτικών Συμβούλων Αμφιθέατρο, Πολιτιστικό 

Τρίτη (2006-2011) Κέντρο «το σκαλί»

ΧΟΡΟΣ & ΜΟΥΣΙΚΗ: «Ας αρχίσουν οι χοροί»

Αφιέρωμα στο Δ.Σαββόπουλο 

με το Χορευτικό Όμιλο «Ρύμβος»

20/9/2012 20:30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: «Divine Inspiration» Γκαλερί, Πολιτιστικό

Πέμπτη Έκθεση των Mary Plant & Ευανθία Κούμα - Κέντρο «το σκαλί»

προβολή ντοκιμαντέρ

21/9/2012 20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ: Μουσικό σχήμα «Τζισβές» Πλατεία, Πολιτιστικό

Παρασκευή Κέντρο «το σκαλί»

23/9/2012 20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ: The Apotihans & Νίκος Ξύδης, Πλατεία, Πολιτιστικό

Κυριακή Βαλέρια Κουρούπη Κέντρο «το σκαλί»

24/9/2012 20:30 ΘΕΑΤΡΟ: Κωμωδία του Αριστοφάνη  «Βάτραχοι» Αμφιθέατρο, Πολιτιστικό

Δευτέρα από το Φανταστικό Θέατρο, Κέντρο «το σκαλί» 

τη Θεατρική Ομάδα της Μαγδαλένας Ζήρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2012
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ΜΟΥΣΙΚΗ: Μουσικό σχήμα «Τζισβές». ΜΟΥΣΙΚΗ: “The apotihans” & Νίκος Ξύδης και
Βαλέρια Κουρούπη.

• ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Την εικαστική δημιουργία θα εκ-

προσωπήσουν η Mary Plant και
Ευανθία Κούμα με την Έκθεση
Ζωγραφικής και Προβολή ντοκιμαν-
τέρ με τίτλο «Divine Inspiration. Η σει-
ρά των ζωγραφικών έργων και ει-
κόνων που θα παρουσιάσουν είναι
αφιερωμένη στην αλληλεπίδραση
που παρατηρείται ανάμεσα σε δύο
εξέχουσες μορφές, αυτές της Θεάς
Αφροδίτης και της Παναγίας.
Παράλληλα, θα προβάλλεται ντοκι-
μαντέρ το οποίο αποτυπώνει την
αναζήτηση των δύο καλλιτεχνών
στις αξίες της πνευματικής κληρο-
νομιάς της Κύπρου και καταγράφει
την ενδιαφέρουσα εικαστική σύζευ-
ξη που επιχειρούν.

Δευτέρα 17 – Δευτέρα 24/9, 18:00-
21:30 στη Γκαλερί του Πολιτιστικού
Κέντρου «το σκαλί». 

Την Πέμπτη 20/9 και ώρα 20:30 οι
καλλιτέχνες θα βρίσκονται στη γκα-
λερί για να παρουσιάσουν το έργο
τους και να συνομιλήσουν με το κοι-
νό.

Συντελεστές ντοκιμαντέρ: 

Παραγωγή: No Make Up Production,
Καλλιτέχνες: Ευανθία Κούμα, Mary
Plant, Συμμετέχουν: Δρ. Χαράλαμπος
Χοτζάκογλου, Δρ. Ιωάννης Α.
Ηλιάδης, Δρ. Κλείτος Ιωαννίδης, Δρ.
Jacqueline Καραγιώργη, Ψαλμωδίες:
Λυγία Κωνσταντινίδου, Μουσική: MA
GAIA

• ΜΟΥΣΙΚΗ
Μουσικό Σχήμα «Τζισβές»

Την Παρασκευή 21/9 στην Πλατεία
του Πολιτιστικού Κέντρου «το σκαλί»
ο Δήμος παρουσιάζει το Παρα -
δοσιακό Μουσικό Σχήμα «Τζισβές».
Ένα "ταξιδιάρικο" σχήμα, το οποίο
παίζει μουσική απ' όλες τις χώρες
που φτιάχνουν καφέ του είδους μας.
Το μπρίκι τους είναι από την Κύπρο
και τα χαρμάνια από καραβάνια που
ξεκινούν από τα βάθη της Περσίας,
περνούν από την ευρύτερη περιοχή
μας και φτάνουν στα Βαλκάνια και
στην Ευρώπη. Ένα σχήμα αφοσιω-
μένο στην ακουστική παραδοσιακή
μουσική δίνοντας της μια σύγχρονη
ενορχηστρωτική νότα. Με φρέσκο,
απρόσμενο πρόγραμμα από ένα
σχήμα που λατρεύει την παραδοσια-
κότροπη, εθνίκ μουσική και τους
ήχους των ακουστικών οργάνων της
Μεσογείου.

Το σχήμα αποτελούν οι:  Έλενα
Ξυδά (τραγούδι, λάφτα), Μαρία
Κωνσταντή (Ούτι, λάφτα, τσουμ-

πούς, τραγούδι), Πιερίκ Μαριό (νέυ,

κονσερτίνα, σαξόφωνο), 

Ευριπίδης Δίκαιος (ταμπουτσιές,

ρεκ).

«The Apotihans» και Νίκος Ξύδης-

Βαλέρια Κουρούπη

Την Κυριακή 23/9 το Φεστιβάλ δίνει
ραντεβού στην πλατεία του πολιτιστι-

κού του κέντρου με το σχήμα «The
Apotihans» και τους Νίκο Ξύδη και
Βαλέρια Κουρούπη.  O Nίκος Ξύδης, η
Βαλερία Κουρούπη και το θρυλικό group
«The Apotihans», παίζουν μουσική και
όχι μόνο! Με rock άποψη και θεατρική
διάθεση, διασκευάζουν και διασκεδά-
ζουν με επιτυχίες κι αποτυχίες, μεγάλων
και λιγότερο μεγάλων Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Μια μουσική αναδρομή στη δε-
καετία των 80’s καθώς και σε τραγούδια
από τις προσωπικές δουλειές του Νίκου
Ξύδη.

Συντελεστές: Nίκος Ξύδης, Βαλερία
Κουρούπη (τραγούδι).

The Apotihans: Νεοκλής Νεοφυ τίδης
(πλήκτρα), Πέτρος Γιωρκάτζης (βιολί),
Αντωνία Τσολάκη (μπάσο), Αντρέας
Νικόλης (τύμπανα).

• ΘΕΑΤΡΟ
«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη

Τη Δευτέρα 24/9 το κοινό θα έχει την
ευκαιρία να απολαύσει την κωμωδία
του Αριστοφάνη «Βάτραχοι» από
Φανταστικό Θέατρο.  Για την πρώτη του
παραγωγή το Φανταστικό Θέατρο, η θε-
ατρική ομάδα που ιδρύθηκε από τη
Μαγδαλένα Ζήρα, επιλέγει ο έργο του
Αριστοφάνη “Βάτραχοι”. Η ομάδα εστιά-
ζει στην πολύμορφη δραματουργία του
σήμερα αλλά και στην ενασχόλησή με
κλασικά κείμενα, των οποίων η πολυ-
πλοκότητα και ανθεκτικότητα μας επι-
τρέπει να τα ξανά-φανταστούμε για το
σύγχρονο κοινό.

Μετάφραση: Βάϊος Λιαπής.
Σκηνοθεσία-Διασκευ: Μαγδαλένα

Ζήρα.
Ενδυματολογία: Έλενα Κατσούρη
Μουσική (σύνθεση, διασκευή):

Λευτέρης Μουμτζής.
Χορογραφία: Χλόη Μελίδου.
Ηθοποιοί: Βαλεντίνος Κόκκινος,

Δημήτρης Αντωνίου, Μαρίνα Βρόντη,
Μαρίνος Κόνσολος, Μιχάλης Σοφοκλέους,
Μάρκος Ιούλιος Δρουσιώτης, Άντρεα
Δημητρίου, Μαρίτσα Ηλία.

Μουσικοί επί σκηνής: Λευτέρης
Μουμτζής, Δημήτρης Κακαβούλης,
Δημήτρης Γιασεμίδης, Μαριάννα Μουμτζή.

• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις

εκδηλώσεις.
Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποι-

ηθούν στο πολιτιστικό κέντρο «το σκα-
λί».

Για πληροφορίες:

www.aglantzia.org.cy, Πολιτιστική
Υπηρεσία Δήμου Αγλαντζιάς, τηλ.
22462058.

ΘΕΑΤΡΟ: «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη από την ομάδα της Μαγδαλένας Ζήρας.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Έκθεση ζωγραφικής /Προβολή ντοκιμαντέρ
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Άνετη χρήση ποδηλατόδρομων και πεζοδρομίων
Αγαπητοί Δημότες,
Προστατέψετε τα πεζοδρόμια και τους ποδηλατόδρο-

μους.
Αναμφίβολα η κατασκευή πεζοδρομίων αναβαθμίζει

την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια διακίνησης των δη-
μοτών και αναβαθμίζει την αισθητική της πόλης μας.

Έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια για την κατασκευή πε-
ζοδρομίων ή ποδηλατόδρομων ως αποτέλεσμα έργων
ανάπτυξης, πολεοδομικών έργων, διαχωρισμών οικοπέ-
δων ή από την κατασκευή του Άρθρου 17.

Όλα αυτά πραγματοποιούνται με λεφτά δικά σας,
με λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Την επιδιόρθωση
και αποκατάσταση τους από ζημιές πάλι εσείς την
πληρώνετε και σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο
έχουμε ευθύνη να εξοικονομούμε πόρους και όχι να σπα-
ταλούμε.

Κύριος λόγος φθοράς και καταστροφής είναι η στάθ-
μευση αυτοκινήτων, οι φορτοεκφορτώσεις από βαρέα
οχήματα, η ανεξέλεγκτη φύτευση δέντρων.

Ο Δήμος έχει υποχρέωση να προστατεύσει όλα αυτά τα

έργα και να προστατεύσει τους ευσυνείδητους πολίτες,
γι’ αυτό θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να πε-
τύχει στο μέγιστο βαθμό το στόχο αυτό.

Αγαπητοί δημότες,
Ζητούμε τη συνεργασία σας για προστασία όλων αυτών

των υποδομών. Όλες αυτές οι υποδομές ανήκουν σε σας,
στα παιδιά, στα άτομα με αναπηρίες, στους ηλικιωμένους
και σε όσους διακινούνται πεζοί ή με ποδήλατο.

Ευελπιστούμε σε συνεργασία σας.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ

Πότισμα πρασίνου με νερό από λύματα
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ανακοίνωσε ότι

είναι ο πρώτος Δήμος από τους Δήμους
της Μείζονος Λευκωσίας που αξιοποιεί
τη δυνατότητα άρδευσης των χώρων
πρασίνου με τη χρήση νερού τριτοβάθ-
μιας επεξεργασίας από το Εργοστάσιο
Λυμάτων της Βαθειάς Γωνιάς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
το έργο τέθηκε σε εφαρμογή από τη
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Σύμφωνα με το Δήμο Αγλαντζιάς σε
πρώτη φάση γίνεται χρήση του νερού
στην περιοχή Αγίου Γεωργίου
Αθαλάσσας και της Πανεπιστημιού -
πολης, όπου αρδεύονται οι κυκλικοί
κόμβοι και οι νησίδες επί του οδικού δι-
κτύου της περιοχής.

Περαιτέρω ο Δήμος εξηγεί ότι η πο-
σότητα νερού που θα παρέχεται καταρ-
χάς είναι 65,000 m³ ετησίως και αργό-
τερα έχει υπολογισθεί ότι θα απαιτούν-
ται γύρω στις 150.000 m³.

Περαιτέρω ο Δήμος Αγλαντζιάς ανα-
φέρει ότι με το έργο πέτυχε εξοικονόμηση
ενέργειας, αφού δεν θα χρησιμοποιείται
πλέον ηλεκτρική ενέργεια από την Αρχή

Ηλεκτρισμού Κύπρου ή από ηλεκτρογεν-
νήτριες. Θα υπάρχει προστασία των
υπόγειων υδάτων και εμπλουτισμός
τους, εφ’ όσον πλέον δεν θα αντλείται
νερό , εξοικονόμηση οικονομικών πόρων

από τον περιορισμό χρήσης βυτιοφό-
ρων και ηλεκτρισμού, εξοικονόμηση ερ-
γατικού προσωπικού και αύξηση του
πράσινου στην περιοχή του Δήμου.

Καταλήγοντας ο Δήμος Αγλαντζιάς

αναφέρει ότι ο επόμενος στόχος είναι
η κατασκευή των έργων και για το δεύ-
τερο σημείο υποδοχής νερού από τη
Βαθειά Γωνιά, που είναι στην περιοχή
Καθαρής.

ΝEΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤHΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙA

Το Σεπτέμβρη ανοίγει
το Γαλλοκυπριακό σχολείο

Μετά από μια άριστη συνεργασία μετα-
ξύ των κυβερνήσεων της Κύπρου και της
Γαλλίας, ξεκινά επιτέλους το Γαλλο -
κυπριακό σχολείο από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο και θα προτείνει ένα πρωτό-
γνωρο και αποφασιστικά μοντέρνο παι-
δαγωγικό πρόγραμμα. Θα δέχεται μαθητές
από την ηλικία των δυο χρονών. 

Παράλληλα από το γαλλικό πρόγραμμα,
το σχολείο θα προσφέρει πλέον ένα δί-
γλωσσο Γαλλοελληνικό πρόγραμμα με μια
ενισχυμένη διδασκαλία στα Αγγλικά.

Το σχολείο θα στεγάζεται στους πλήρως
ανακαινισμένους και εξοπλισμένους χώ-
ρους του πρώην Ανώτερου Τεχνολογικού
Ινστιτούτου, στην Αγλαντζιά.
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• Συνέντευξη του Πέτρου Παττούρα,
υπαστυνόμου της Υπηρεσίας
Πρόληψης

Αστυνομικός της Γειτονιάς υπάρχει στην
Αγλαντζιά εδώ και περίπου 20 μήνες, από
το Δεκέμβρη του 2010. Πρόκειται για ένα
σύγχρονο θεσμό ο οποίος δεν είναι ευρέως
γνωστός. Γι’ αυτό και ίσως πολλοί δεν
γνωρίζουν τα καθήκοντά του και πως
μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το θεσμό.

Για ενημέρωση των δημοτών θεωρήσαμε
ότι αρμοδιότερος για να εξηγήσει την χρη-
σιμότητα του θεσμού αλλά και εκείνου του
Πρατηρητή της Γειτονιάς είναι ο υπαστυ-
νόμος στην Υπηρεσία Πρόληψης, Πέτρος
Παττούρας ο οποίος ηγείται αυτών των
υπηρεσιών.

-Ποια η διαφορά κ. Παττούρα, του

Αστυνομικού της Γειτονιάς από τους

Παρατηρητές της Γειτονιάς;

• Αστυνομικός της Γειτονιάς
Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς είναι μέλος

της Αστυνομίας Κύπρου, κατάλληλα εκ-
παιδευμένος ώστε να μπορεί να ανταπο-
κρίνεται στις υποχρεώσεις του, υπηρετεί
σε καθορισμένο τομέα εφαρμογής της
Κοινοτικής Αστυνόμευσης και έχει τις ακό-
λουθες βασικές ευθύνες και αρμοδιότη-
τες:

(1) Μεταβαίνει στο Σταθμό πριν από την
ανάληψη υπηρεσίας και μετά τη λήξη
του καθήκοντος του. Υποβάλλει ανα-
φορά για τις ενέργειες του, συμπλη-
ρώνοντας τα σχετικά έντυπα που κα-
θορίζονται κάθε φορά με διάφορες
εγκυκλίους.

(2) Ενημερώνεται πριν από την ανάληψη
υπηρεσίας για τα τελευταία συμβάν-
τα στη «γειτονιά» του.

(3) Βρίσκεται σε επικοινωνία και συνερ-
γασία με τα άλλα τμήματα της
Υπηρεσίας του (πεζές περιπολίες,
άμεση επέμβαση, τροχαία κ.λ.π.).

(4) Απευθύνεται, μέσω της υπηρεσίας ή
και προσωπικά, σε άλλες Υπηρεσίες
ή φορείς για επίλυση προβλημάτων
της «γειτονιάς».

(5) Καταγράφει την εγκληματικότητα
της «γειτονιάς» και τους παράγοντες
που την προκαλούν και την ενι-
σχύουν.

(6) Φροντίζει για την ασφάλεια της γει-
τονιάς κυρίως μέσα από προληπτι-
κές διαδικασίες.

(7) Έρχεται σε προσωπική επαφή και
γνωριμία με τους εκπροσώπους των

οργανωμένων συνόλων (Συλλόγους,
Σχολεία, Τοπικές Αρχές κ.λ.π.) του
τομέα του.

(8) Παρέχει εξυπηρέτηση στους κατοί-
κους της «γειτονιάς» ενημερώνοντας
τους ταυτόχρονα για την περαιτέρω
εξέλιξη και πορεία θεμάτων που
τους αφορούν.

(9) Επιλύει από μόνος του μικρά, αλλά
σημαντικά για τους κατοίκους προ-
βλήματα, προτού εξελιχθούν σε
πραγματικά αστυνομικά προβλήμα-
τα.

(10) Προσπαθεί να είναι κοντά σε όλα τα
γεγονότα και συμβάντα του τομέα
του, συμβάλλοντας με την παρου-
σία του στην αποκατάσταση του
αισθήματος ασφάλειας.

(11) Αναζητά και επισκέπτεται τα θύ-
ματα εγκληματικών πράξεων στα
οποία συμπαραστέκεται και τα ενη-
μερώνει για την εξέλιξη των υπο-
θέσεων τους.

(12) Συμμετέχει σε εκδηλώσεις που ορ-
γανώνονται από τους φορείς της
«γειτονιάς».

(13) Διοργανώνει σε συνεργασία με τους
φορείς της γειτονιάς ενημερωτικές
διαλέξεις για διάφορα θέματα (νε-
ανική παραβατικότητα, ναρκωτικά
κ.τ.λ.) ως και άλλες εκδηλώσεις για
σύσφιξη των σχέσεων Αστυνομίας-
κοινού.

(14) Εφαρμόζει το νόμο κατά την εκτέ-
λεση της αποστολής του και επεμ-
βαίνει άμεσα στις περιπτώσεις
απόλυτης ανάγκης, ειδοποιώντας

στη συνέχεια την αρμόδια
Υπηρεσία.

• Παρατηρητής της Γειτονιάς
Το Πρόγραμμα «Παρατηρητής της

Γειτονιάς» είναι μια στρατηγική πρόληψης
του εγκλήματος, στα πλαίσια της οποίας
οι παρατηρητές της γειτονιάς, που είναι
πολίτες, συνεργάζονται στενά με την
Αστυνομία στον τομέα της πρόληψης του
εγκλήματος και όπου:

• η Αστυνομία εκπαιδεύει και συμβου-
λεύει τους πολίτες σε τεχνικές πρόλη-
ψης του εγκλήματος όπως:
- πώς να κάνουν τα σπίτια και την πε-
ριουσία τους λιγότερο ελκυστικά στους
εγκληματίες.

    - πώς να είναι σε εγρήγορση για
ύποπτες/ εγκληματικές δραστηριότη-
τες στην περιοχής τους.

• οι πολίτες παρατηρούν και ενημερώ-
νουν την Αστυνομία για ασυνήθιστες/
ύποπτες/ εγκληματικές δραστηριότη-
τες που γίνονται στην περιοχή τους.

• η Αστυνομία δεν ενθαρρύνει τους πο-
λίτες να παίρνουν το νόμο στα χέρια
τους.

• η Αστυνομία δεν ζητά από κανένα να
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για πρό-
ληψη του εγκλήματος.

• η ευθύνη για σύλληψη των εγκλημα-
τιών παραμένει εκεί που ανήκει, δη-
λαδή στην Αστυνομία.

• Παρατηρητές στην Αγλαντζιά
-Στην Αγλαντζιά προωθείται η δρα-

στηριοποίηση Παρατηρητών της

Γειτονιάς; Οι Παρατηρητές είναι απ’οτι

γνωρίζω πολίτες. Πως επιλέγονται και

ποιά τα καθήκοντά τους;

Στις 02/04/2012 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση μεταξύ Αστυνομίας, Δημάρχου,
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με-
λών Οργανωμένων Συνόλων, όπου τους
έγινε παρουσίαση του «Προγράμματος».

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς δεσμεύτηκε να
περάσει το θέμα από την ολομέλεια του
Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνεργασία
μαζί με την Αστυνομία να προχωρήσει η
εφαρμογή του «Προγράμματος».

Αφού εγκριθεί το «Πρόγραμμα» από το
Δημοτικό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει μια
πανδημοτική παρουσίαση του «Προ -
γράμματος» και θα δοθούν αιτήσεις για
όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο
«Πρόγραμμα». Η βάση λειτουργίας του
«Προγράμματος» στηρίζεται σε τρεις βα-
σικούς πυλώνες, δηλαδή στην ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών και στη δέσμευση
τους για ενεργό συμμετοχή στο «Πρό -
γραμμα», στην έμπρακτη στήριξη, περι-
λαμβανομένης και της οικονομικής, των
Τοπικών Αρχών και Οργανωμένων Φορέων
και στη στενή συνεργασία με την
Αστυνομία.

Τα βασικά καθήκοντα του «Παρατηρητή
της Γειτονιάς», όπως ανέφερα προηγου-
μένως, είναι μεταξύ άλλων να παρατηρεί
και ενημερώνει την Αστυνομία για ασυνή-
θιστες/ ύποπτες/ εγκληματικές δραστη-
ριότητες που γίνονται στην περιοχή του.

-Υπάρχει συνεργασία Αστυνομίας-

Δήμου και με ποιό τρόπο;

Υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο με σκο-
πό την εφαρμογή του προγράμματος του
«Παρατηρητή της Γειτονιάς», υπάρχει στε-
νή συνεργασία στα πλαίσια λειτουργίας
του θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς
και συνεργασία στα πλαίσια των αστυ-
νομικών καθηκόντων που εκτελεί ο
Αστυνομικός Σταθμός Λυκαβητού.

• Νεανική παραβατικότητα
στην Αγλαντζιά
-Κατά καιρούς διαβάζουμε ειδήσεις

για περιστατικά νεανικής παραβατικό-

τητας στα οποία εμπλέκονται νέοι

Αγλαντζιώτες. Όντως υπάρχει πρόβλη-

μα αντικοινωνικής συμπεριφοράς νέων

που κατοικούν στην Αγλαντζιά; Ποιά θε-

ωρείτε ως τη σοβαρότερη παραβατική

συμπεριφορά που παρατηρείται στην

Αγλαντζιά; Με βάση τα στοιχεία φαίνε-

ται αύξηση της αντικοινωνικής συμπε-

ριφοράς στην Αγλαντζιά;

Εννιά χρόνια Αστυνομικός της Γειτονιάς με εντυπωσιακά αποτελέσματα
Ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς άρχισε να

εφαρμόζεται στην Κύπρο από τις 13-10-2003, σε τρεις
περιοχές, καλύπτοντας 122,000 κατοίκους.  Λόγω των
θετικών αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν, η
Αστυνομία προχώρησε σε σταδιακή επέκτασή του και
σήμερα ο θεσμός καλύπτει 391,000 κατοίκους σε 69
Δήμους/ Κοινότητες, παγκύπρια.

Τον Δεκέμβριο του 2010, τοποθετήθηκαν δύο
Αστυνομικοί της Γειτονιάς στον Αστυνομικό Σταθμό
Λυκαβητού με καθήκον να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στην περιοχή του Δήμου Αγλαντζιάς.

Σε αυτά τα σχεδόν 2 χρόνια λειτουργίας του θεσμού
του Αστυνομικού της Γειτονιάς στο Δήμο Αγλαντζιάς,

η συνεργασία των οργανωμένων συνόλων αλλά και των
πολιτών με τους Αστυνομικούς της Γειτονιάς ήταν πολύ
καλή, πράγμα το οποίο συνέβαλε στην αύξηση της εμ-
πιστοσύνης των κατοίκων προς την Αστυνομία, στην
αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και στην κατανόηση
της ανάγκης για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πάνω σε μια ορ-
γανωμένη βάση για να είναι και πιο αποτελεσματική
αυτή η συμμετοχή.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του «Παρα -
τηρητή της Γειτονιάς» στο Δήμο Ιδαλίου είναι πάρα
πολύ ενθαρρυντικά, πράγμα το οποίο ώθησε την
Αστυνομία να καλέσει όλους τους Δήμους και Κοινότητες

να συνεργαστούν μαζί της για εφαρμογή του σε όλες
τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου.

Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά τόσο στον
τομέα της πρόληψης του εγκλήματος, όπου παρατη-
ρείται μεγάλη μείωση, όσο και στον τομέα της ευαισθη-
τοποίησης του κόσμου, όπου έχουμε πέραν των 850
εθελοντών, μέσα σε 11 μήνες λειτουργίας του θεσμού.

Η Αστυνομία μετά τη θετική ανταπόκριση στο κά-
λεσμα της για επέκταση του «Προγράμματος» προ-
χωρεί σύντομα σε εφαρμογή του στους Δήμους
Λευκωσίας, Αραδίππου, Αγλαντζιάς και στις 13
Κοινότητες της περιοχής που καλύπτει ο Αστυνομικός
Σταθμός Κλήρου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Με τη συνεργασία Αστυνομίας-
πολιτών μειώνεται το έγκλημα
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Η αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων
και συγκεκριμένα η νεανική παραβατικό-
τητα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το
οποίο παρατηρείται, όχι μόνο στην
Αγλαντζιά, αλλά και σε άλλες περιοχές
παγκύπρια. 

Στην Αγλαντζιά λειτουργεί από τον
Δεκέμβριο του 2010 ο θεσμός του
«Αστυνομικού της Γειτονιάς» με δύο μέλη,
συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση
τέτοιων φαινομένων, σε αντίθεση με άλλες
περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται ο θεσμός
του «Αστυνομικού της Γειτονιάς».

Μέρος των καθηκόντων των Αστυνο -
μικών της Γειτονιάς είναι οι επισκέψεις,
πάνω σε καθημερινή βάση, στα σχολεία,
στα πάρκα, σε συλλόγους και γενικά σε
τόπους όπου συχνάζουν οι νέοι, ως επίσης
και στις οικίες τους (προσωπική επαφή
με τους νεαρούς), γεγονός που συμβάλλει
θετικά στη μείωση της νεανικής παραβα-
τικότητας.

Η έλλειψη υγιών δραστηριοτήτων των
νέων κατά τις ελεύθερες τους ώρες, σε συ-
νάρτηση με την έλλειψη προγραμμάτων
σε χώρους προσφερόμενους από το Δήμο,
συμβάλλει στην αντικοινωνική συμπερι-
φορά των νέων.

Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς σε συνερ-
γασία με τον Δήμο ή Οργανωμένους Φορείς,
διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις σε μια
προσπάθεια απασχόλησης των νέων σε
υγιείς δραστηριότητες.

-Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η πρό-

ληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Η

Αστυνομία δραστηριοποιείται προς αυ-

τή την κατεύθυνση; Σε ποιες προληπτι-

κές ενέργειες προβαίνει;

Η αντιμετώπιση του εγκλήματος πρέπει
να γίνεται κυρίως όχι με καταστολή, όταν

δηλαδή έχει πλέον συμβεί το κακό, αλλά
με πρόληψη.

Η πρόληψη του εγκλήματος είναι πρω-
ταρχικής σημασίας για την Αστυνομία.
Για το λόγο αυτό επενδύει πολλά στον
τομέα της πρόληψης και εφαρμόζει διά-
φορες μεθόδους και προγράμματα που
στοχεύουν στον όσο το δυνατό μεγαλύ-
τερο περιορισμό της διάπραξης εγκλη-
μάτων. 

Σε αυτή της την προσπάθεια η Αστυ -
νομία επιζητά τη συνεργασία του κοινού.
Οποιαδήποτε μέτρα και αν ληφθούν, δεν
είναι δυνατό να αποδώσουν στον επιθυ-
μητό βαθμό εάν οι πάντες δεν συνειδητο-
ποιήσουν ότι η αντιμετώπιση της εγκλη-
ματικότητας δεν είναι αποκλειστικό έργο
και ευθύνη της Αστυνομίας, αλλά και της
κοινωνίας, μέσα στην οποία το έγκλημα
αυτογεννιέται και αναπτύσσεται. Ως εκ
τούτου, δεν πρέπει να αφήνεται μόνη η
Αστυνομία στον πόλεμο κατά του εγκλή-
ματος.

Κύριο ρόλο στην πρόληψη του εγκλήμα-

τος μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει,
πέρα από την επίσημη πολιτεία και ο ίδιος
ο πολίτης. Η συμμετοχή των πολιτών στην
πρόληψη του εγκλήματος πραγματώνεται
είτε με τη λήψη από τον πολίτη ουσιαστι-
κών πρωτοβουλιών και μέτρων, ώστε να
αποφεύγει – σε ατομικό επίπεδο – τη θυ-
ματοποίησή του, είτε με τη συνεργασία
του με άλλους πολίτες, με φορείς και με
την Αστυνομία, με σκοπό την πρόληψη γε-

νικά του εγκλήματος. 
Ο αγώνας κατά του εγκλήματος είναι

έργο και υπόθεση όλων, οικογένειας, σχο-
λείου, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησίας,
δικαιοσύνης και προπάντων των ίδιων
των πολιτών.

Η όποια επιτυχία ή αποτυχία εξαρτάται
από το βαθμό της αμοιβαίας συνεργασίας
όλων, ενωμένων με την Αστυνομία στον
αγώνα κατά του εγκλήματος.
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ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Επιτυχημένος ο πρώτος μήνας Προεδρίας της Ε.Ε.
Η Κύπρος, η μόνη διχοτομημένη χώρα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατέ-
χεται από τα στρατεύματα της υποψή-
φιας για ένταξη Τουρκίας, ανέλαβε από
την 1 Ιουλίου και για το δεύτερο εξάμηνο
του 2012, την προεδρία του Συμβουλίου
της ΕΕ. 

Η καρδιά της Ευρώπης θα χτυπά μέχρι
τον Δεκέμβρη στην Κύπρο και πιο συγκε-
κριμένα στην Αγλαντζιά όπου βρίσκεται
το Συνεδριακό Κέντρο στο οποίο πραγμα-
τοποιούνται οι περισσότερες συναντήσεις
και συνεδρίες.

• Θετικός απολογισμός
Στο μεταξύ ο Εκπρόσωπος της

Κυπριακής Προεδρίας Κώστας Γεννάρης
σε συνέντευξή του χαρακτήρισε θετικό τον
απολογισμό του πρώτου μήνα της προ-
εδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ενωσης από την Κύπρο. 

Η Προεδρία, επεσήμανε, αποσκοπεί στην
επίτευξη απτών αποτελεσμάτων και ήδη
υπήρξαν τα πρώτα δείγματα. 

• Υιοθέτηση προϋπολογισμού
Χαρακτηριστική, ανέφερε ο κ. Γεννάρης,

είναι η υιοθέτηση της θέσης του
Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της
Ένωσης για το 2013. Ουσιαστικά βήματα
έχουν επίσης σημειωθεί σε πολλά άλλα
θέματα, όπως η προώθηση του Κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ),
για το οποίο  επιτεύχθηκε συμφωνία στο
Συμβούλιο επί τροποποιήσεων του
Κοινοβουλίου σε δύο σημαντικούς φακέ-
λους. 

Επίσης, προωθήθηκαν οι προετοιμασίες
για τη δημιουργία υποδομών αντιμετώ-
πισης ανθρωπιστικών κρίσεων στην πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου, η δια-
μόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής οδικής
ασφάλειας με την ενεργό συμμετοχή των
νέων, κ.α.

Οι στόχοι που έθεσε η Κυπριακή
Προεδρία προωθούνται στα θεσμικά όρ-
γανα της Ε.Ε., τόσο στις Βρυξέλλες όσο και

στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο
Στρασβούργο, πρόσθεσε. 

• Επιτυχείς παρουσιάσεις
Η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της

προεδρίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρα -
τίας Δημήτρη Χριστόφια ενώπιον του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και οι
παρουσιάσεις των Κυπρίων Υπουργών,
εκ μέρους του Συμβουλίου, στις αρμόδιες
Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
θεωρήθηκαν επιτυχείς, πρόσθεσε ο
Εκπρόσωπος της Προεδρίας.

Η τελετή έναρξης, με μια σεμνή και λιτή

εκδήλωση στο Κούριο, στην παρουσία της
Πρωθυπουργού της Δανίας, του Προέδρου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προ -
έδρου και των μελών της Επιτροπής και
Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου -
λίου, και πολλών άλλων ξένων προσκε-
κλημένων και Κυπρίων αξιωματούχων,
καθώς και πληθώρας δημοσιογράφων
από τις Βρυξέλλες, χαιρετίσθηκε ως μια
καλή αφετηρία.

Επιτυχής είναι και η λειτουργία της ιστο-
σελίδας της Προεδρίας, (www.cy2012.eu)
όπου καταγράφονται όλες οι εξελίξεις
σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνον-
ται καθημερινά, υπολογίζεται ότι οι επι-
σκέπτες πλησίασαν στον πρώτο μήνα τις
100.000.

• Αποτελεσματική λειτουργία
του Συνεδριακού
Όσον αφορά τις συναντήσεις στην

Κύπρο, κατά τον πρώτο μήνα της
Προεδρίας έχουν διεξαχθεί ήδη 30 συναν-
τήσεις, εκ των οποίων τέσσερα Άτυπα
Συμβούλια Υπουργών. 

Οι συζητήσεις και τα συμπεράσματα
των Άτυπων Συμβουλίων θα συμβάλουν
ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της
Προεδρίας, ανέφερε. 

Επιπλέον, η καλής ποιότητας οργάνωση,
καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία
τόσο του Συνεδριακού Κέντρου, όσο και του
Κέντρου Τύπου, αλλά και όλων των άλλων
συνεδριακών χώρων που χρησιμοποιήθη-
καν, αποδεικνύουν ότι η Κυπριακή Προεδρία
μπορεί να φέρει επιτυχώς σε πέρας αυτή
την αποστολή της.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Απλοποίηση της χρήσης ποδηλάτων
με πρόγραμμα συνδρομητών

Ένα νέο πρόγραμμα εντάσσει στις δρά-
σεις της η Διαδημοτική Εταιρεία
Ποδηλάτων Λευκωσίας (ΔΕΠΛ), με στόχο
την απλοποίηση της διαδικασίας και
εξυπηρέτηση μόνιμων χρηστών των πο-
δηλάτων. 

Η ΔΕΠΛ δηλώνει ικανοποιημένη από τη
μέχρι σήμερα χρήση των ποδηλάτων,
αφού σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία που διατηρεί η εταιρεία, από τις
26.10.2011 μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2012
διεξήχθησαν πέραν των 4.500 χρήσεων
ποδηλάτου. 

• Νέο Πρόγραμμα
Πιστεύεται ότι το νέο πρόγραμμα θα

εντείνει το ενδιαφέρον των δημοτών και
θα τους παρέχει την ευχέρεια, με την
απλοποίηση της διαδικασίας, να επι-
σκέπτονται συχνότερα τους σταθμούς
ποδηλάτων. 

Η εξασφάλιση της ειδικής ηλεκτρονικής
συνδρομητικής κάρτας επιτρέπει τη χρή-

ση του συστήματος, χωρίς τη χρέωση της
πιστωτικής κάρτας, μετά το τέλος της
περιόδου διάθεσης του ποδηλάτου. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενη-
μερωθεί εκτενέστερα από την ιστοσελίδα
της ΔΕΠΛ, www.podilatoendrasi.com.cy,
για τη διαδικασία εγγραφής, αλλά και

για εξασφάλιση της αίτησης συνδρομη-
τή, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και
να κατατεθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης
Δημοτών ενός έκαστου Δήμου που συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα. 

Το κόστος της ηλεκτρονικής κάρτας εί-
ναι €10,00 μόνο. 

• Στόχος οι μόνιμοι χρήστες
Ο νέος συνδρομητής μετά την παρα-

λαβή της κάρτας, θα πρέπει να την πι-
στώνει με το ποσό που επιθυμεί. 

Το κόστος ενοικίασης των ποδηλάτων,
παραμένει ως έχει, δηλαδή η πρώτη ώρα

είναι δωρεάν, η δεύτερη ώρα κοστί-
ζει 1 ευρώ και κάθε επόμενη ώρα 2
ευρώ. 

Στόχος της Διαδημοτικής Εται -
ρείας Ποδηλάτων Λευκωσίας
(ΔΕΠΛ) είναι να δημιουργήσει και να
εξυπηρετεί μόνιμους χρήστες, οι
οποίοι με τη χρήση της ηλεκτρονι-
κής τους κάρτας, θα εξυπηρετούν-
ται απλούστερα, ενώ ταυτόχρονα

θα παρέχει και την ευχέρεια σε περιστα-
σιακούς χρήστες να εξυπηρετηθούν με
τη χρήση της πιστωτικής τους κάρτας. 

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και
τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στην ιστο-
σελίδα της ΔΕΠΛ:
www.podilatoendrasi.com.cy. 

H εναρκτήρια τελετή της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης έλαβε χώρα στις 5 Ιουλίου 2012 στο Αμφιθέατρο του Κουρίου, με ομιλίες

από διακεκριμένους προσκεκλημένους και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
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ΣΩΜΑΤΕIΟ «ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ»

Δημιούργημα προσφύγων από 52 κατεχόμενα χωριά
Πρόσφυγες οι οποίοι κατάγονται από 52

κατεχόμενες κοινότητες και εγκαταστάθηκαν
μετά την τουρκική εισβολή στο Πλατύ
Αγλαντζιάς, το 1982 ίδρυσαν το σωματείο
Σταυραετός. Σε αυτή την πράξη τους, τους
οδήγησε, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του σω-
ματείου Νίκος Μυλωνάς, η ανάγκη τους για
συνεύρεση και διατήρηση άσβεστης της μνή-
μης των κατεχομένων.

• Απούσα η νεολαία
Τότε υπήρχε και νεολαία που σύχναζε στο

σωματείο, θυμάται ο κ. Μυλωνάς, η οποία
απασχολείτο με διάφορα χόμπυ της. Τώρα
έχουν μειωθεί πολύ οι νέοι που θα προτιμή-
σουν το σωματείο σε κάποιες ελεύθερες ώρες
τους. Κι αυτό παρά τις πρσπάθειες για προ-
σέλκυση νέων, ακόμα και  με τη λειτουργία
κέντρου ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε
να κρατηθούν μακριά από επικίνδυνους δρό-
μους, όπως τα ναρκωτικά..

Παρέμεινε η ομάδα φούτσαλ η οποία αγω-
νίζεται στη Β’ Κατηγορία, με αρκετά καλά
αποτελέσματα. Από το 1999 ο Σταυραετός
απέκτησε ιδιόκτητο κτίριο μετά από προ-
σφορά κρατικής γης από την κυβέρνηση.

• Δυο γυναίκες στο συμβούλιο
Ο κ. Μυλωνάς είναι πρόεδρος του σωμα-

τείου από το 1996.

Αξιοσημείωτο είναι, επισημαίνει ο κ.
Μυλωνάς, ότι στο 11μελές συμβούλιο, έχουν
εκλεγεί και δυο γυναίκες, σπάνιο φαινόμενο
για διοικητικά σωματείων.

Τα εγγεγραμμένα μέλη είναι 40 και σε αυτά
στηρίζεται η διατήρηση  του σωματείου, το-
νίζει ο κ. Μυλωνάς.

Στο σωματείο πραγματοποιούνται οι
εθνικές γιορτές, αναφέρει, γιορτάζονται τα
Φώτα, γίνεται κόψιμο της βασιλόπιττας,
διοργανώνεται μουσική βραδιά και δίνονται
διαλέξεις για διάφορα επίκαιρα και ενδια-
φέροντα θέματα.

Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετω-

πίζει ο Σταυραετός, επισημαίνει ο πρόεδρός
του, είναι το οικονομικό.

Εκτός από την ετήσια κρατική οικονομική
βοήθεια χίλιων ευρώ, το σωματείο δεν έχει
άλλα έσοδα. Στηρίζεται βασικά στους φί-
λους του οι οποίοι συμβάλλουν όσο μπορούν.
Μόνο η ΣΠΕ Λήδρα δίνει οικονομική ανάσα
σε όλα τα σωματεία της Αγλαντζιάς.

• Βοήθεια από το Δήμο
Ούτε ο Δήμος βοηθά τα σωματεία, υπο-

στηρίζει ο κ. Μυλωνάς. Θα μπορούσε να ορ-
γανώνει εκδηλώσεις στα σωματεία για να
δημιουργείται κίνηση και ζωή.Επίσης υπάρ-

χει πρόβλημα στάθμευσης στο Σταυραετό,
μετά που τοποθετήθηκαν στυλάκια στα πε-
ζοδρόμια. Θα πρέπει ο Δήμος, να παραχω-
ρήσει, κατά τον κ. Μυλωνά, χώρο για στάθ-
μευση των θαμώνων.

Το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που αν-
τιμετωπίζει ο Σταυραετός, απειλεί την
ύπαρξη της ομάδας φουτσαλ η οποία χρει-
άζεται για τα έξοδά της κάθε χρόνο, γύρω
στις 10.000 ευρώ.

Επίσης αν υπήρχαν λεφτά, καταλήγει ο
πρόεδρος του σωματείου, θα δημιουργούν-
ταν ομάδες ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας
και χορωδία.

34ο Πρωτάθλημα Πετάνγκ
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, συνεχίζοντας την παράδοση,

φιλοξένησε και φέτος τη διεξαγωγή του πρωταθλή-
ματος πετάνγκ.

Ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Συνδέσμου
Γαλλόφιλων και Γαλλόφωνων Κύπρου, το Δημοτικό
Συμβούλιο, δημιούργησε κατάλληλα γήπεδα για το
άθλημα της πετάνγκ στο πάρκο της λεωφόρου
Αγλαντζιάς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πραγματο-
ποίησης δύο πρωταθλημάτων κάθε χρόνο (Απρίλιο και
Οκτώβριο). 

Στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται συχνά τα
Σαββατοκύριακα συναντήσεις όπου ο καθένας μπορεί
να λάβει μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτίνεστε στο τη-
λέφωνο 99854542. 

Ο δήμαρχος Κώστας Κόρτας αγκάλιασε με ενθου-
σιασμό αυτή την πρωτοβουλία υποσχόμενος κάθε δυ-
νατή βοήθεια.  Το πρωτάθλημα διεξάγεται καθ’ όλη τη

διάρκεια της ημέρας με μια διακοπή το μεσημέρι για
πικ νικ όπου οι συμμετέχοντες και οι φίλαθλοι βρέθονται
μαζί μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον κάτω από τα
πεύκα δημιουργώντας μια πανηγυρική ατμόσφαιρα.
Τα τραπέζια και οι καρέκλες παρέχονται πρόθυμα  από
το Δήμο.

ΠΑΡΚΟ «ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΑΒΒΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ»

Οι Γιαλουσίτες τιμούν
τα άξια παλικάρια τους 

Σε μια σεμνή αλλά έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα, οι
Γιαλουσίτες τίμησαν στην προσφυγιά τα άξια παλικάρια τους που
έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα.

Την εκδήλωση οργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Γιαλούσας, ο
Σύνδεσμος Γιαλουσιτών και το Ίδρυμα «Ηρωομάρτυρα Σάββα
Χατζηπαντελή», την Κυριακή 22 Ιουλίου, και άρχισε με εκκλησιασμό
στον Απόστολο Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 

Της Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου προέστη  ο
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ο οποίος στην συνέχεια, συ-
νοδευόμενος από τον κοινοτάρχη Γιαλούσας, Παναγιώτη
Χατζηπαντελή, προέβη στα
αποκαλυπτήρια μνημείου
Ηρώου Γιαλουσιτών, που βρί-
σκεται στο προαύλιο του Ιερού
Ναού Αποστόλου Ανδρέα και
ανεγέρθηκε προς τιμή των πε-
σόντων ηρώων και αγνοουμένων
της κατεχόμενης Κωμόπολης.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Κώστας Κόρτας προέβη στην
ονοματοδοσία Πάρκου «Ηρωο -
μάρτυρα Σάββα Χατζηπαντελή»
που βρίσκεται δίπλα από το μνη-
μείο.

Μιλώντας ενώπιον των Γιαλουσιτών, ο Μακαριώτατος ανέφερε
ότι δεν θα αφήσουμε να πάρει κρατική υπόσταση το ψευδοκράτος
που δημιούργησε ο Ραούφ Ντενκτάς, τονίζοντας πως στόχος της
Άγκυρας είναι η δημιουργία προσωρινά τουρκικού κράτους στον
Βορρά και στη συνέχεια η τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου.

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απεύθυναν ο Κοινοτάρχης
Γιαλούσας Παναγιώτης Χατζηπαντελής, η Πρόεδρος του Συνδέσμου
Γιαλουσιτών Δώρα Στεργίδου, εκ μέρους του Υπουργού
Συγκοινωνιών και Έργων Ευθύμιου Φλουρέντζου ο Γενικός
Διευθυντής  του Υπουργείου Αλέκος Μιχαηλίδης, ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, το μέλος του Ιδρύματος «Ηρωομάρτυρα
Σάββα Χατζηπαντελή» Γιώργος Χατζηπαντελή, ενώ ομιλητής ήταν
ο φιλόλογος ιστορικός Γιάννης Σπανός.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ατμόσφαιρα όταν ο Μακαριώτατος
επέδωσε τιμητικές πλακέτες, στις οικογένειες των ηρώων
Γιαλουσιτών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ “ΠΥΡΣΟΣ” ΚΑΙ “ΕΛΠΙΔΑ”
Συμμαχίες με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 
Τα Σωματεία “ΠΥΡΣΟΣ” και “ΕΛ-

ΠΙΔΑ” Αγλαντζιάς, σε συνεργασία
με τις Τοπικές Οργανώσεις του
Δημοκρατικού Κόμματος Παλλου -
ριώτισσας–Καϊμακλίου πραγματο-
ποίησαν στις 7 Ιουνίου στο Οίκημα
του ΔΗΚΟ Αγλαντζιάς εκδήλωση με
θέμα: “Οι εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο – Νέα δεδομένα”.

Εισηγητής του θέματος ήταν ο
πρώην Υπουργός Εξωτερικών
Μάρκος Κυπριανού, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στην ανάπτυξη συνεργα-
σίας συμμαχιών με τις χώρες της
περιοχής της Ανατολικής Μεσο -
γείου, καθορίζοντας στόχους, οι
οποίοι είναι εφικτοί ένεκα και των
σημερινών πολιτικοοικονομικών
δεδομένων που προκύπτουν και
από την ενεργειακή πραγματικότη-
τα στην περιοχή. 

Στη συνέχεια ο κ. Κυπριανού προ-
έβει σε αναδρομή στις συμφωνίες
που επιτεύχθηκαν επί υπουργείας

του ως Υπουργός των Εξωτερικών,
με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και το
Λίβανο και τόνισε πόσο σημαντικές
είναι αυτές, αφού θέτουν τις βάσεις
και καταγράφουν τη στρατηγική,
την οποία πρέπει να ακολουθήσει
η Κυπριακή Δημοκρατία. Στη συνέ-
χεια διεξήχθη συζήτηση.

Παρόντες στην εκδήλωση, πέραν

των μελών και φίλων, ήταν ο
Βουλευτής του ΔΗΚΟ Φύτος
Κωνσταντίνου,  η Ευρωβουλευτής
του ΔΗΚΟ Αντιγόνη Παπαδοπού -
λου, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Κώστας Κόρτας, ο Πρόεδρος της
Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ
Λευκωσίας Αλέκος Τρυφωνίδης και
άλλοι αξιωματούχοι. 

Η ομάδα φούτσαλ του Σταυραετού.

Ο πρόεδρος του Σταυραετού Νίκος Μυλωνάς, μπροστά από

τα κύπελλα και βραβεία ηθούς που κέρδισαν ομάδες του

σωματείου.
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Πτυχία σε 1376 φοιτητές
Στην παραγωγή προσπαθούν να

μπουν από τον περασμένο μήνα 1376
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
που πήραν τα πτυχία τους κατά τη διάρ-
κεια των τριών Τελετών Αποφοίτησης
του ιδρύματος που πραγματοποιήθηκαν
στις 27, 28 και 29 Ιουνίου 2012. 

Οι  απόφοιτοι παρέλαβαν το τίτλο
σπουδών τους παρουσία συγγενών και
φίλων, της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας, καθώς και κοινωνικών και πολιτει-
ακών φορέων. 

• Ομιλία Πρύτανη
Στην ομιλία του με θέμα «Ο Μαύρος

Χρυσός του 20ου αιώνα και ο Χρυσός του
21ου», ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης, αναφέρθηκε στον χρυσό
του τότε, τα κυπριακά χαρούπια, και το
χρυσό του 21ου αιώνα, του σήμερα και
του αύριο, που δεν είναι άλλος από την
ποιότητα, τη σκέψη, τη δημιουργικότητα
και την εφευρετικότητα των νέων αν-
θρώπων. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι
ο διαχρονικός χρυσός μίας χώρας είναι
η δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων.
Κάλεσε τους απόφοιτους να παραμεί-
νουν νέοι και να είναι τολμηροί παρο-
τρύνοντάς τους να αμφισβητήσουν τα
κατεστημένα: «Αμφισβητείστε τα κατε-
στημένα, αμφισβητείστε τις προηγού-
μενες γενιές, αμφισβητείστε τους ηγέτες
σας, αμφισβητείστε τους δασκάλους
σας. Απαιτείστε συνεχή λογοδοσία από
όλους και για όλα και μην παραχωρείτε
εν λευκώ τη μοίρα του τόπου μας σε κα-
νέναν.»

• Πρόεδρος Συμβουλίου
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του

Συμβουλίου, κ. Χάρης Χαραλάμπους, συ-
νεχάρη τους αποφοιτήσαντες για την
ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Αναφέρθηκε δε στις οικονομικές δυσκο-
λίες της Κύπρου που δεν άφησαν ανε-
πηρέαστο το Πανεπιστήμιο. Τέλος ση-
μείωσε ότι το μήνυμα του Πανεπιστημίου
είναι αισιόδοξο, καθώς την οικονομική
ύφεση σε μικρές χώρες μπορεί να τη νι-
κήσει η καινοτομία, η έρευνα και τα πα-
νεπιστήμια που σπρώχνουν ποικιλό-
τροπα προς την κατεύθυνση αυτή την
οικονομία και την κοινωνία. 

• ΦΕΠΑΝ
Εκ μέρους των φοιτητών και των φοι-

τητριών χαιρετισμό απηύθυναν ο
Προεδρεύων της ΦΕΠΑΝ, κ. Μάριος Ηλία
και η κ. Μαριλένα Τριμιθιώτη. Αμφότεροι
ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο νέο ξεκί-
νημα των αποφοιτώντων, εκφράζοντας
τις ανησυχίες τους για τη μελλοντική
επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Στην κεντρική τελετή, την Τετάρτη, 27
Ιουνίου 2012, απονεμήθηκαν 559 πτυχία
σε φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών
της Αγωγής, της Πολυτεχνικής και της
Φιλοσοφικής Σχολής. 

Πρόεδρος Βουλής
Κατά την τελετή χαιρετισμό απηύθυνε

ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο -
σώπων, κ. Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος
επέδωσε και τα βραβεία του Προέδρου
της Δημοκρατίας στους πρωτεύσαντες,
Νικολέττα Νεοφύτου (Πτυχίο Οικονο -

μικών) και Χρυσόστομο Μαρασίνο
(Πτυχίο Φυσικής). 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Βουλής
χαρακτήρισε τη σύγχρονη, ισχυρή και
ανθρωποκεντρική παιδεία ως την απο-
τελεσματικότερη άμυνα μπροστά στην
παγκόσμια κρίση. Χαρακτηρίζοντας το
Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ένα λαμπρό
εκπαιδευτήριο αντάξιο των φιλοδοξιών
της ιστορίας και του πολιτισμού της
Κύπρου ευχήθηκε λαμπρή σταδιοδρομία
στους απόφοιτους του Ανώτατου
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

Την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012, απονε-
μήθηκαν 482 πτυχία σε φοιτήτριες και
φοιτητές της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών, της Σχολής Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών και της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης. Κατά την τελετή χαιρετισμό
απηύθυνε η Υπουργός Εξωτερικών, Δρ
Ερατώ Κοζάκου- Μαρκουλή, η οποία συ-
νεχάρη τους απόφοιτους, τονίζοντας
ότι η μάθηση είναι μία δια βίου διαδι-
κασία. 

Αναφερόμενη στην Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εστίασε στο κεντρικό μήνυμά
της, την «Καλύτερη Ευρώπη» που στόχο
έχει και τη δημιουργία προοπτικών απα-
σχόλησης για τη σημερινή και τις επό-
μενες γενιές που σήμερα πλήττονται από
την παγκόσμια οικονομική κρίση.

• Διδακτορικά
Στην τελετή αποφοίτησης των μετα-

πτυχιακών φοιτητών, κατά την οποία
απονεμήθηκαν 25 Διδακτορικοί Τίτλοι
και 310 Μεταπτυχιακά Διπλώματα
Μάστερ σε συνολικά τριακόσιους τριάν-
τα-πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
φοιτήτριες ομιλία εκφώνησε η Γενική
Ελεγκτής κ. Χρυστάλλα Γιωρκάτζη με θέ-
μα «Διαφθορά και Δημόσιος Βίος». 

Κατά την ομιλία της τόνισε ότι η δια-
φθορά μπορεί να καταπολεμηθεί, αφού
οι ίδιοι πολίτες είναι αυτοί που τη δη-
μιουργούν και τη διαιωνίζουν με την
απληστία και τη δίψα τους για εξουσία.
Ως αποτρεπτικούς παράγοντες ανάπτυ-
ξης της διαφθοράς παρουσίασε την
υποχρέωση της Κυβέρνησης για συνεχή
λογοδοσία, με τη μορφή παροχής έγκαι-
ρης, ολοκληρωμένης και ακριβούς πλη-
ροφόρησης προς τους πολίτες, τη δια-
φάνεια σε πολιτικό, οικονομικό και νο-
μικό επίπεδο, την κατάλληλη στελέχωση
του δημόσιου τομέα, με την επιλογή και
πρόσληψη των ικανότερων και τιμιότε-
ρων υπαλλήλων, την υιοθέτηση και εγ-
καθίδρυση ικανοποιητικών συστημάτων
ελέγχου και την ευαισθητοποίηση και
εμπλοκή των πολιτών. Απευθυνόμενη
στους απόφοιτους τους κάλεσε να θυ-
μούνται πως για κάθε δωροδοκία υπάρ-
χει κάποιος που δωροδοκεί και για κάθε
κατάχρηση δημόσιας εξουσίας κάποιος

που παρέχει αντάλλαγμα. «Μην είστε
εσείς, ούτε από τη μια, ούτε από την άλ-
λη μεριά», ανέφερε χαρακτηριστικά,
«Απόψε εσείς αγαπητοί απόφοιτοι ανα-
λαμβάνετε τα ηνία της προσπάθειας για
να περιορίσετε την διαφθορά, για να δη-
μιουργήσετε ένα καλύτερο αύριο, μια κα-
λύτερη κοινωνία. Μια κοινωνία που να
προάγει την αξία και να διασφαλίζει τη
διαφάνεια.»

• Επιτροπή Παιδείας
Σύντομο χαιρετισμό εκφώνησε και ο

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Παιδείας, κ. Νίκος Τορναρίτης,
ο οποίος αναφέρθηκε στο χρέος της
Πολιτείας και όλων των θεσμών που εμ-
πλέκονται σε ζητήματα παιδείας να σχε-
διάζουν με όραμα την παιδεία του σήμε-
ρα, με σκοπό να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του αύριο. Για το σκοπό αυτό
παρουσίασε οκτώ κεντρικούς άξονες
στους οποίους πρέπει να είναι προσα-
νατολισμένη η παιδεία, μεταξύ άλλων την
προσπάθεια αναχαίτισης της ανεργίας,
τον επαγγελματικό προσανατολισμό και
τον υπερκομματικό χαρακτήρα της πο-
λιτικής σε θέματα παιδείας.

• Προβληματισμός από τον
αριστεύσαντα
Ο αριστεύσας μεταπτυχιακός φοιτη-

τής Δρ. Γεώργιος Ολυμπίου κάλεσε την
κοινωνία και τους παρευρισκόμενους να
μετρήσουν τον κάθε απόφοιτο χωριστά
αναφέροντας χαρακτηριστικά «Η μονο-
μερής σύνδεση ενός μεταπτυχιακού τίτ-
λου με την επαγγελματική αποκατάστα-
ση του κάθε απόφοιτου που κάθεται
ανάμεσα μας σήμερα αν και λογική, απο-
τελεί αποσπασματική και πρόχειρη συ-
σχέτιση. Η αποτελεσματική αξιολόγηση
της βαρύτητας ενός πτυχίου στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεν συνδέεται
αποσπασματικά ή αποκλειστικά με την
επαγγελματική αποκατάσταση του κα-
θενός ξεχωριστά, αλλά διέρχεται μέσα
από τη ψυχοσύνθεση, τη νοοτροπία, την
καλλιέργεια και την πνευματική ανά-
πτυξη του κάθε χαρακτήρα που κάθεται
εδώ σήμερα. Μετρήστε λοιπόν τον κάθε
απόφοιτο χωριστά για να υπολογίσετε
τη διαφορά.»



14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κολοβή η πανεπιστημιακή ανεξαρτησία
• Συνέντευξη του Ανδρέα Χριστοφίδη, 

οικονομικού διευθυντή του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ένας οργανισμός για να λειτουργεί απο-
δοτικά και να αναπτύσσεται συνεχώς,
χρειάζεται σωστή οικονομική διαχείρηση.
Αυτό κάνει ο οικονομικός διευθυντής του
Πανεπιστημίο Κύπρου, κ. Ανδρέας
Χριστοφίδης. 

Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία μα-
ζί του γύρω από τα οικονομικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο,
ιδιαίτερα τώρα που η οικονομική κρίση
έδειξε για τα καλά τα δόντια της.

• Οφελείται η Αγλαντζιά
-Έχει οφέλη η Αγλαντζιά από την λει-

τουργία του πανεπιστημίου;

Πιστεύω ότι σίγουρα η Αγλαντζιά έχει
πολλαπλά οφέλη από την λειτουργία του
πανεπιστημίου Κύπρου εντός των δημο-
τικών ορίων της.

Ο πρώτος λόγος και πιο εμφανής, είναι
ότι κινούνται μέσα στην Αγλαντζιά 6.000
φοιτητές, ενοικιάζουν διαμερίσματα, ψω-
νίζουν... Όπως και άλλα 1.500 άτομα που
εργάζονται στο πανεπιστήμιο.

Γι’αυτό και αυξάνονται συνεχώς οι υπε-
ραγορές στην Αγλαντζιά

Βοηθήθηκε επίσης και από την πολιτι-
στική πλευρά, κάτι που θα γίνει πιο εμ-
φανές στο διάβα του χρόνου. 

• Περικοπές κατά 25%
-Η οικονομική κρίση δημιούργησε κ.

Χριστοφίδη, προβλήματα στη λειτουρ-

γία του πανεπιστημίου και στις δυνα-

τότητες ανάπτυξής του;

Σίγουρα δέχθηκε επιπτώσεις από την
κρίση και το πανεπιστήμιο. Έχει μειωθεί
η κρατική χορηγία κατά 25 εκατομμύρια
ευρώ.

Από τα 100 εκατομμύρια, μας δίνει τώρα
κάθε χρόνο μόνο 75.

Δηλαδή μειώθηκε η κρατική χορηγία κα-
τά 25%, που είναι αρκετά ψηλό ποσοστό.
Κι επομένως η μεγάλη ανάπτυξη που είχε
το πανεπιστήμιο, τώρα δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί. Γι’ αυτό έχουμε περιορίσει τις
επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων λό-
γω έλλειψης κονδυλίων και έχουμε μεγάλες
ανάγκες για επεκτάσεις. Έχουν γίνει τα
αχιτεκτονικά σχέδια για την πολυτεχνική
αλλά δεν προχωρούμε.

-Ανάπτυξη σε τι κ. Χριστοφίδη;

Ανάπτυξη σε νέες σχολές και κυρίως σε
κτίρια.

-Να θεωρήσουμε ότι θα πληγεί από

τις περικοπές και η προσδοκόμενη λει-

τουργία της ιατρικής σχολής;

Πάντως καθυστέρηση στην έναρξη λει-
τουργίας της ιατρικής σχολής το 2013, δεν
θα υπάρξει. Δεν θα λειτουργήσει όμως στις

πιο καλές εγκαταστάσεις που υπολογί-
ζαμε.

Όπως γίνεται και με την πολυτεχνική
σχολή η οποία άρχισε να λειτουργεί αλλά
με εγκαταστάσεις σκορπισμένες σε διά-
φορες περιοχές, που δεν είναι ο καλύτερος
τρόπος για να αποδίδει τα μέγιστα μια
σχολή. Κακά τα ψέματα, η ποιότητα επη-
ρεάζεται, κυρίως όσον αφορά τα ερευνη-
τικά προγράμματα που είναι πολύ σημαν-
τικά για ένα πανεπιστήμιο.

• 40 θέσεις στην Ιατρική
-Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ια-

τρικής πόσες θέσεις θα δοθούν.

Μιλούμε για 40 θέσεις και αναμένεται
ότι θα πάρουμε τους καλύτερους.

-Ένα πανεπιστήμιο θα πρέπει να εί-

ναι ανεξάρτητο. Είναι όντως ανεξάρτητο

το πανεπιστήμιο Κυπρου, ή υπόκειται

σε εξαρτήσεις;

Βεβαίως υπάρχουν εξαρτήσεις. Κατ’ αρ-
χή από το κράτος και είναι σε μεγαλύτερο
βαθμό απ’ότι  συνηθισμένη εξάρτηση ενός
ευρωπαϊκού πανεπιστημίου.Δηλαδή εί-

μαστε δεμένοι από τους νόμους, τους κα-
νονισμούς, την ανάγκη και υποχρέωση που
έχουμε να υποβάλλουμε λεπτομερείς προ-
ϋπολογισμούς, για να μας εγκρίνει το κρά-
τος  τις θέσεις, τους μισθούς κι όλες γενικά
τις δαπάνες Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με
άλλα πανεπιστήμια..

Δυστυχώς το πανεπιστήμιο Κύπρου σε
σύγκριση με τα άλλα ευρωπαϊκά πανεπι-
στήμια, κατατάσεται στις τελευταίες θέ-
σεις όσον αφορά την οικονομική και διοι-
κητική του αυτονομία. Βρισκόμαστε στο
επίπεδο της Τουρκίας και άλλων παρό-
μοιων κρατών. Απαιτείται να δώσουμε έμ-
φαση σε αυτό το μειονέκτημα στη λειτουρ-
γία του πανεπιστημίου.

Βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφο-
ρά την ακαδημαϊκή αυτονομία. Έχουμε δη-
λαδή πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην
ακαδημαϊκή αυτονομία.

• Παρεμβάσεις στην εκλογή
Πρύτανη
-Γίνονται παρεμβάσεις από την κυ-

βέρνηση για διορισμους, ή για τα προ-

γράμματα;

Σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Παρέμ -
βαση που γίνεται κυρίως και δεν θα την
κρύψω καθόλου, είναι στις πρυτανικές
εκλογές. Λειτουργούν παρατάξεις φοι-
τητικές και ψηφίζουν επηρεασμένες από
κόμματα.

Έχουμε ξεκινήσει το μεγάλο πρότζεκτ
της βιβλιοθήκης που βρίσκεται υπό ανέ-
γερση και σε 2,5 χρόνια θα τελειώσει. Θα
κοστίσει 26 εκατομμύρια και τα 8 θα τα
δώσει ο μεγάλος δωρητής, η οικογένεια
Στέλιου Ιωάννου. Πρόκειται για αρχιτε-
κτονικό σχέδιο του Jean Nouvel το οποίο
θα βάλει την Αγλαντζιά στον παγκόσμιο
χάρτη της αρχιτεκτονικής.

Το άλλο μεγάλο μας πρότζεκτ είναι το
λεγόμενο ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο, δη-
λαδή να γίνει εντελώς ηλεκτρονική όλη η
διοίκηση του πανεπιστημίου. Κοστίζει πε-
ρίπου 4 εκατομμύρια αλλά τα έχουμε κερ-
δίσει από ευρωπαϊκά προγράμματα.

-Η οικονομική κρίση θα έχει αποτέ-

λεσμα και τη μείωση των εισακτέων

φοιτητών;

Όχι, το πρόγραμμα παραμένει το ίδιο.
Αντίθετα θα έχουμε μια μικρή αύξηση γιατί
ακριβώς η κρίση υποχρεώνει αρκετά παι-
διά να μην μεταβούν στο εξωτερικό για
σπουδές και προτιμούν το Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Και το πανεπιστήμιο εκτός των
άλλων, επιτελεί και κοινωνικό έργο.

Ο οικονομικός διευθυντής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Ανδρέας Χριστοφίδης.

Αναμένεται
επιστροφή

μέρους
των φόρων

-Ο Δήμος Αγλαντζιάς βοηθά οι-

κονομικά το πανεπιστήμιο, για πα-

ράδειγμα χαρίζοντας κάποιους

φόρους;

Πληρώνουμε κανονικά όλους του
δημοτικούς φόρους και περιμένουμε
να μας επιστραφεί κάποια στιγμή
ένα μέρος.

Υπάρχει πάντως μια συνεργασία
με το Δήμο και αναμένουμε να ανα-
πτυχθεί περισσότερο. Έχουμε δώσει
πολλά στο Δήμο και αναμένουμε ότι
θα ανταποκριθεί προσφέροντας για
παράδειγμα υποτροφίες σε αναξιο-
παθούντες φοιτητές.

Αναμένουμε όπως είπα και επι-
στροφή κάποιου ποσού από τα διά-
φορα δημοτικά τέλη που έχουμε πλη-
ρώσει. 

Πάντως ο Δήμος μας είχε παραχω-
ρήσει τη σπηλιά και λειτούργησαν
εκεί οι φοιτητές μπουάτ.

Εικόνες από τη μακέτα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα ολοκληρωθεί σε 2,5 χρόνια και θα κοστίσει 26 εκατομμύρια ευρώ.



15ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Καλοκαιρινό Τραπέζι

Δροσερή Μακαρονάδα
Υλικά:

• Μερικά ντοματίνια κομμένα στη μέ-
ση

• ½ της κούπας ελαιόλαδο
• 6 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
• Φρέσκα φύλλα βασιλικού
• ½ κουταλάκι κόκκινο πιπέρι
• Ένα κουταλάκι αλάτι kosher
• ½ κουταλάκι μαύρο πιπέρι
• Περίπου ένα κιλό spaghetti
• 1 ½ τριμμένη παρμεζάνα

Διαδικασία:

Ανακατεύετε σ’ ένα μπολ τα ντοματί-

νια, το ελαιόλαδο, το σκόρδο , τον βα-
σιλικό, το κόκκινο και το μαύρο πιπέρι
και το αλάτι. Τα σκεπάζετε με μία μεμ-
βράνη και τα αφήνετε για 4 ώρες σε θερ-
μοκρασία δωματίου. Αφού βράσετε τα
ζυμαρικά για 9 λεπτά, τα σουρώνετε και
κρατάτε λίγο από το νερό που έβρασαν.
Έπειτα προσθέτετε τα ζυμαρικά στο
μείγμα και ρίχνεται την παρμεζάνα ανα-
κατεύοντας. Αν χρειαστεί ρίχνεται λίγο
από το βρασμένο νερό που έχετε κρατή-
σει. Σερβίρεται και γαρνίρεται με φρέσκα
φίλα βασιλικού και ντοματίνια. Προσ -
θέτετε παρμεζάνα και πιπέρι ανάλογα
με τις γευστικές σας προτιμήσεις.

Μ
ια πάρα πολύ όμορφη και
πρωτότυπη ιδέα για να
στολίσουμε το τραπέζι

μας το καλοκαίρι, που οργανώ-
νουμε βραδιές με φίλους στο
μπαλκόνι και την αυλή μας. Να
είστε σίγουροι πως θα αρέσει
πάρα πολύ και νομίζω θα υιοθε-

τηθεί απ' όλους!!!
Πώς θα το κάνετε;Αφαιρείτε προ-

σεκτικά το "καπάκι" της πιπεριάς
όπως στην εικόνα και τοποθετείτε
μέσα ένα κυλινδρικό κερί και το κη-
ροπήγιο είναι έτοιμο!!

Το μόνο που θα πρέπει να προ-
σέξετε είναι να διαλέξετε πιπεριές

που να στέκονται όρθιες.
Εαν θέλετε,μπορείτε να συνεχί-

σετε τη διακόσμηση με οπωροκη-
πευτικά και να στολίσετε το τρα-
πέζι σας με γυάλες σε διάφορα με-
γέθη και να τις γεμίσετε με μυρω-
δάτα λεμόνια ή με ό,τι άλλο εμ-
πνευστείτε!!!

Πατατοσαλάτα του Αυγούστου
Συνοδέψτε τα ψητά κρέατα της σχά-

ρας ή του φούρνου με μια δροσερή πα-
τατοσαλάτα.

Υλικά:

• 6 μεσαίες πατάτες
• 1 αγγούρι ψιλοκομμένο σε κύβους
• 2 κουταλιές μαγιονέζα ή γιαούρτι

στραγγιστό με χαμηλά λιπαρά
• 5-6 κλαράκια μαϊντανός ψιλοκομ-

μένος
• 2 λεμόνια (χυμός)
• 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• Λίγο λάδι
• Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλύνετε πολύ καλά τις πατάτες χω-
ρίς να τις ξεφλουδίσετε, βάλτε τις σε
μια κατσαρόλα με κρύο νερό και στη
συνέχεια βράστε τις μέχρι να μαλακώ-
σουν. Ενώστε σε ένα μπολ το ψιλοκομ-
μένο αγγούρι, το κρεμμύδι και το χυμό
λεμονιού και αφήστε τα να μαριναρι-
στούν. Αφού βράσουν οι πατάτες,
βγάλτε τις από την κατσαρόλα, αφήστε
τις για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ξε-
φλουδίστε τις. Κόψτε την κάθε πατάτα
σε 4 ή 6 κομμάτια και βάλτε τις σε ένα
μπολ μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και
ανακατέψτε καλά. Αποθηκεύστε την
πατατοσαλάτα καλυμμένη στο ψυγείο
και σερβίρετε την κρύα.

Μπισκοτοζελέ
Υλικά:

1 πακέτο μπισκότα πτι-μπερ ή σα-
βουαγιάρ

2 φακελάκια κρέμα στιγμής βανίλια
2 φακελάκια ζελέ φράουλα
1 ποτήρι γάλα με λίγο κονιάκ
σαντιγί

Εκτέλεση:

Πρώτα φτιάχνουμε το ζελέ και το βά-
ζουμε για λίγο στο ψυγείο. 

Έπειτα ετοιμάζουμε την κρέ-
μα στιγμής σύμφωνα με τις οδη-
γίες που αναγράφονται στο
κουτί και την αφήνουμε λίγο να
σταθεί.

Στη συνέχεια βουτάμε στο γά-
λα τα πτι-μπερ και βάζουμε μία
στρώση από αυτά σε κάνουμε
σε ένα πιρέξ. Αν θέλετε τα μπι-
σκότα πιο τραγανά μπορείτε
απλώς να τα ραντίσετε ελα-
φρώς με λίγο γάλα ή με λίγο κο-
νιάκ.

Ρίχνουμε από πάνω την κρέμα
βανίλια και το βάζουμε το πιρέξ

για λίγο στο ψυγείο. 
Όταν το ζελέ αρχίζει να πήζει (προ-

σοχή όχι πολύ) τότε το ρίχνουμε και αυ-
τό στο πιρέξ -πάνω από την κρέμα-
και ξαναβάζουμε το γλυκό στο ψυγείο
έως ότου παγώσει το ζελέ. Αν θέλετε
μπορείτε να προσθέσετε στο ζελέ ψι-
λοκομμένα κομμάτια φρούτων της αρε-
σκείας σας.

Προαιρετικά μπορείτε να γαρνίρετε
το γλυκό σας με λίγη σαντιγί.

Καλοκαιρινό γλυκό με ανανά
Υλικά:

1 κονσέρβα κομπόστα ανανά
750 γρ.στραγγιστό γιαούρτι
750 γρ κρέμα γάλακτος
20 μπισκότα σαβαγιάρ
λίγη ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση:

Βάζετε πρώτα τα κομμάτια του ανα-
νά σε ένα σουρωτήρι έτσι ώστε να
στραγγίξουν καλά. 

Στη συνέχεια φτιάχνετε τη σαντιγί

χτυπώντας την κρέμα γάλακτος με την
ζάχαρη άχνη και την βάζετε στο ψυγείο
προκειμένου να σφίξει. 

Απλώνετε σε ένα ταψί τα σαβαγιάρ
και τα περιχύνετε με το σιρόπι της κομ-
πόστας. Έπειτα ψιλοκόβετε τις φέτες
του ανανά και ανακατεύετε τις μισές
με την σαντιγί και το γιαούρτι.  

Απλώνετε το μείγμα πάνω από τα
μπισκότα και γαρνίρετε το γλυκό με τα
υπόλοιπα κομμάτια ανανά.

Το αφήνετε στο ψυγείο για περίπου
μία ώρα.
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Άμεση δράση γα προστασία του οικοσυστήματος
Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλα-

γής αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπί-
ζει η παγκόσμια κοινωνία.  Αν δεν αναλη-
φθεί δράση σε παγκόσμιο επίπεδο με μέ-
τρα που προωθούν τον περιορισμό των
ρύπων, τη χρήση εναλλακτικών πηγών
ενέργειας και γενικά την προστασία του
περιβάλλοντος, τότε ο κίνδυνος κατα-
στροφής του οικοσυστήματος είναι υπαρ-
κτός.

• Πρωταγωνιστεί η Ε. Ε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά

χρόνια στον παγκόσμιο αγώνα κατά των
κλιματικών αλλαγών. Τον Δεκέμβριο του
2008 η ΕΕ θέσπισε μια ολοκληρωμένη πο-
λιτική για την ενέργεια και την κλιματική
αλλαγή με φιλόδοξους στόχους για το
2020. Ευελπιστεί δε ότι η Ευρώπη θα μπει
στη σωστή τροχιά για ένα βιώσιμο μέλλον
και μια οικονομία με μικρότερη κατανά-
λωση άνθρακα και μεγαλύτερη ενεργειακή
απόδοση χάρη στα ακόλουθα μέτρα:

• τη μείωση των αερίων του θερμοκη-
πίου κατά 20% 

• τον περιορισμό της ενεργειακής κατα-
νάλωσης κατά 20% μέσω της μεγαλύ-
τερης ενεργειακής απόδοσης

• και την κάλυψη του 20% των ενεργει-
ακών αναγκών μας από ανανεώσιμες
πηγές.

• Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, δεσμεύτηκε μέσα

από την προσχώρησή του στο Σύμφωνο
των Νησιών και στο έργο MEDEEA, να πε-
τύχει τους ευρωπαϊκούς στόχους, γνωστοί
και ως 20-20-20. 

Στα πλαίσια των προσπαθειών του για
επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων,
ο Δήμος Αγλαντζιάς προχωρεί στην ανά-
πτυξη του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης
του, το οποίο σχεδιάζεται και ετοιμάζεται
σε συνεργασία με το Γραφείο Ενέργειας
Κυπρίων Πολιτών.   

Το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης περιλαμ-
βάνει μέτρα/δράσεις έτσι ώστε να επι-
τευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για την κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών εί-
ναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, και όμως,
ο καθένας από μας έχει τη δύναμη να κάνει
τη διαφορά. Ακόμα και μικρές αλλαγές στις
καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να επηρε-
αστεί η ποιότητα της ζωής μας. Αν κατα-
φέρουμε όλοι μας να εργαστούμε συντο-
νισμένα προς αυτό το σκοπό, τότε θα έχου-
με σημειώσει μία τεράστια νίκη στον αγώ-
να κατά των κλιματικών αλλαγών.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDEEA
«Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού

Ενεργειακού  Βραβείου (eea) σε Μεσογειακές
Περιοχές»

Το MEDEEA είναι ένα Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα στο οποίο συμμετέχουν Μεσο -
γειακές περιοχές από την Ελλάδα, την
Ιταλία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη
Μάλτα, τη Σλοβενία και την Ισπανία με κοι-
νό στόχο τη βελτίωση του τρόπου διαχεί-
ρισης των ενεργειακών ζητημάτων σε το-
πικό επίπεδο. 

• ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ 
Γενικοί και ειδικοί στόχοι 
Ο γενικός στόχος του προγράμματος

είναι η επίτευξη του Ευρωπαϊκού ενερ-
γειακού στόχου «20-20-20» σε περιοχές
της Μεσογείου, μέσω της βελτίωσης της
διαχείρισης ενεργειακών θεμάτων από
τους τοπικούς φορείς. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση, χρησιμοποιείται μία συγκε-
κριμένη μεθοδολογία ολοκληρωμένου
ενεργειακού σχεδιασμού σε επίπεδο
Δήμου, με την ονομασία European Energy
Award, δηλαδή Ευρωπαϊκό Ενεργειακό
Βραβείο, και την συντομογραφία eea®.
Με την προώθηση της επίτευξης ενεργει-
ακών στόχων, συνεισφέρουμε θετικά στο
περιβάλλον, στην εξοικονόμηση χρημά-
των και κατά συνέπεια στην αειφόρο
ανάπτυξη των περιοχών των εταίρων
του Προγράμματος και, παράλληλα, στη

βελτίωση της οικονομικής τους ανταγω-
νιστικότητας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει

στα εξής:

1. Ευρύτερη γνωστοποίηση των
Ευρωπαϊκών ενεργειακών πολιτικών
σε επίπεδο Δήμων, όπως για παρά-
δειγμα, της Συμφωνίας των Δημάρ -
χων (Covenance οf Mayors) Ευρωπαϊ -
κών Δήμων για την επίτευξη υψηλό-
τερων ενεργειακών στόχων πέραν του
20% της μείωσης εκπομπών CO2 έως
το 2020. Προβλέπεται η συμμετοχή
στο Πρόγραμμα πολλών τοπικών φο-
ρέων: αυτό θα οδηγήσει στη δημιουρ-
γία σχετικού επιστημονικού, τεχνο-
λογικού και οργανωτικού δυναμικού
και στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση
σε θέματα ενέργειας.

2. Οι Δήμοι να εκπονήσουν αποδοτικά
ενεργειακά σχέδια: αυτό θα οδηγήσει
σε περισσότερα ενεργειακά προγράμ-
ματα και στη διάδοση των ΑΠΕ και
των πρωτοβουλιών Εξοικονόμησης
ενέργειας. 

3. Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
δήμων και περιφερειών της Μεσογεί -
ου στον τομέα της ενέργειας: αυτό θα
οδηγήσει σε αμοιβαία απόκτηση γνώ-
σεων και σε καλύτερη κατανόηση  των
γενικών ενεργειακών χαρακτηριστι-
κών, δεδομένων και αναγκών. 

4. Διάχυση των αποτελεσμάτων σε όλα
τα επίπεδα πολιτικής, και υποβολή

σχετικής έκθεσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

• Οι δήμοι κυριότεροι φορείς
Οι κυριότεροι φορείς στους οποίους

απευθύνεται το MEDEEA είναι οι δήμοι των
Περιφερειών που συμμετέχουν σε αυτό και
ευρύτεροι θεσμοί και ενώσεις στα οποία
οι δήμοι αυτοί συμμετέχουν· πολίτες, του-
ρίστες, εταιρίες, σχολεία, θα εμπλακούν
στο πρόγραμμα από τους ίδιους τους δή-
μους σαν «ακροατήρια στόχοι». Οι περιο-
χές - εταίροι θα απευθυνθούν στα δίκτυα
και ενώσεις που συμμετέχουν με σκοπό να
προωθήσουν την επανάληψη των πρα-
κτικών του MEDEEA (πχ. Δίκτυα Ενερ -
γειακών Γραφείων, ΚΕΔΚΕ, κλπ.).  Οι
Κεντρικές και οι Περιφερειακές Διοικήσεις
αποτελούν κύριο στόχο διότι θα κληθούν
να προσαρμόσουν τις περιφερειακές πο-
λιτικές σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
προγράμματος. Η ΕΕ θα ενημερώνεται καθ’
όλη τη διάρκεια του προγράμματος, λόγω
της συνέργειάς του με την πρωτοβουλία
του Συμφώνου των Δημάρχων.

Το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε απτά
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα στόχος είναι
το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο να χο-
ρηγηθεί σε 27 Δήμους που θα δεσμευτούν
να προωθήσουν προγράμματα εξοικονό-
μησης της ενέργειας που καταναλώνεται
σε αυτούς τουλάχιστον κατά 10% ή και έρ-
γα ΑΠΕ. Οι ίδιες πόλεις θα δεσμευτούν επί-
σης να υπερβούν τους στόχους «20-20-

Μέτρα για ενεργειακή απόδοση του Δήμου
Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του Δήμου για εξοι-

κονόμηση ενέργειας και έπειτα από συστάσεις του
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και της
Ενεργειακής Ομάδας του Δήμου Αγλαντζιάς, αποφα-
σίστηκαν μέτρα για να καταστεί όσον το δυνατό ο Δήμος
Αγλαντζιάς από την 9η Ιουλίου 2012 περισσότερο ενερ-
γειακά αποδοτικός. 

Ορισμένα από αυτά είναι τα πιο κάτω: 

• Τα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς θα είναι κλειστά
στις 16 και 17 Αυγούστου 2012

• Καθιερώνεται ευέλικτο ωράριο από τις 7:00 π.μ. -
14:30.  Προς διευκόλυνση του κοινού καλούνται οι
δημότες να επικοινωνούν με αρμόδιο λειτουργό για
διευθέτηση συνάντησης. 

Τα πιο πάνω μέτρα αποτελούν μέρος της ευρύτερης
πολιτικής του Δήμου για εξοικονόμηση ενέργειας, η

οποία θα συμβάλει στην υλοποίηση της δέσμευσης που
ανέλαβε ο Δήμος μέσω της υπογραφής του Συμφώνου
των Νησιών, για περιορισμό της ενεργειακής κατανά-
λωσης κατά 20% μέχρι το 2020, μέσω της μεγαλύτερης
ενεργειακής απόδοσης κατά 20%. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως

επικοινωνήσετε με τα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς

στο 22462233.

20-20-2020-20-2020-20-2020-20-20Πράσινη ΑγλαντζιάΠράσινη ΑγλαντζιάΠράσινη ΑγλαντζιάΠράσινη ΑγλαντζιάΠράσινη Αγλαντζιά 20-20-20
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20» της ΕΕ υπογράφοντας το Σύμφωνο
των Δημάρχων (δηλαδή οι εκπομπές CO2
θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 21% έως
το 2020). 

Άλλα αποτελέσματα είναι: 

• ευρεία αποδοχή της ανάγκης για ενερ-
γειακό σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμου
(και μέσω της επανάληψης ορθών
πρακτικών)

• βελτίωση της ενεργειακής τεχνογνω-
σίας και διαχείρισης των Δήμων και
συμμετοχή των πολιτών 

• καλύτερη ενημέρωση της ΕΕ για τα
ενεργειακά χαρακτηριστικά και δεδο-
μένα των περιοχών της Μεσογείου 

• μείωση του χρόνου υλοποίησης νέων
ενεργειακών πολιτικών, βελτιώνοντας
έτσι την εφαρμογή των πλέον πρό-
σφατων πολιτικών της ΕΕ

• βελτίωση των περιφερειακών πολιτι-
κών και αύξηση των περιφερειακών
επενδύσεων στον τομέα της ενέργει-
ας.

• Διεθνής προστιθέμενη αξία 
Η συνεργασία σε επίπεδο Μεσογείου εί-

ναι απαραίτητη για την υλοποίηση και την
επιτυχία του προγράμματος MEDEEA διότι
μόνο μέσω κοινών δράσεων μπορεί τελικά
να καταστεί δυνατή η εξεύρεση λύσεων σε
κοινά προβλήματα τα οποία δεν έχουν αν-
τιμετωπιστεί μέχρι τώρα, όπως οι ιδιαι-
τερότητες των Μεσογειακών περιοχών σε
θέματα ενέργειας και η ανάγκη σχετικής
ενημέρωσης της ΕΕ.

Η διεθνής διάσταση θα αφορά σε: 

• διευκόλυνση της κατανόησης των κοι-
νών φραγμών που εμποδίζουν τις αρ-
χές να αναλάβουν τον σχεδιασμό ενέρ-
γειας στις μικρές πόλεις

• συλλογή σημαντικών ενεργειακών δε-
δομένων και αποτελεσμάτων που σχε-
τίζονται με την ενέργεια σε επίπεδο
Μεσογείου, αναδεικνύοντας έτσι τα
βασικά θέματα που μπορούν να χρη-
σιμεύσουν για την προσαρμογή πολι-
τικών και τον προγραμματισμό επεν-
δύσεων σε επίπεδο ΕΕ

• αυξημένη συνειδητοποίηση των θε-
μάτων ενεργειακής πολιτικής Μεσο -
γειακών Δήμων που μπορούν να κοι-
νοποιηθούν σε υψηλότερα επίπεδα
πολιτικής (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση)

• απάντηση στην ανάγκη της Μεσογείου
για μια από κοινού ιδιαίτερη προσέγ-
γιση σε θέματα ενέργειας

• διάδοση ενός κοινού τρόπου εργασίας
και προσδιορισμό της βέλτιστης προ-
σέγγισης για την ανάπτυξη του eea®

• αύξηση της σχετικής ικανότητας των
περιοχών μέσω της αμοιβαίας εκμά-

θησης και ανταλλαγής.
Η ποικιλομορφία των εταίρων σε σχέση

με την τοποθεσία (βόρεια, νότια, ανατο-
λικά και δυτικά σύνορα της Μεσογείου)
και την διάσταση (περιφέρειες, επαρχίες,
πολιτείες, νησιά, ηπειρωτικά μέρη) θα
εμπλουτίσει την ανταλλαγή και θα δώσει
μεγαλύτερη αξία στα κοινά αποτελέσμα-
τα που θα απεικονίζουν μια ποικιλία κα-
ταστάσεων μέσα στο γενικό πλαίσιο του
MEDEEA.

Οι καινοτομίες του προγράμματος

είναι:

• η προώθηση μιας μεθοδολογίας για
τον ενεργειακό σχεδιασμό σε επίπεδο
δήμου

• η συνάφεια των μεθόδων ενεργειακού
προγραμματισμού σε επίπεδο
Μεσογείου μέσα από την ευρεία υιο-
θέτηση ενός κοινού προτύπου (που
αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται) προ-
σφέροντας έτσι ένα κοινό πλαίσιο
για συλλογή στοιχείων και συγκριτική
αξιολόγηση

• η μεθοδολογία που προωθείται (eea)
επιτρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι
πτυχές της δημοτικής διαχείρισης

προσφέροντας έτσι μια ολοκληρω-
μένη, πολύπλευρη προσέγγιση

• η μεθοδολογία προσφέρει νέες γνώ-
σεις στο προσωπικό των δήμων που
την εφαρμόζουν, καθώς επίσης και
στους φορείς που συμμετέχουν στην
διαδικασία υλοποίησής της

• η πλήρης ενσωμάτωση του eea στην
πρωτοβουλία του Συμφώνου των
Δημάρχων για πρώτη φορά 

• η ενσωμάτωση στη μεθοδολογία του
eea, που έχει αρχικά σχεδιαστεί σύμ-
φωνα με τις ανάγκες των Βόρειων
χωρών της Ευρώπης, των μεσογει-
ακών χαρακτηριστικών όπως ο θε-
ρινός κλιματισμός κ.λ.π.

Καινοτόμα χαρακτηριστικά
του προγράμματος

Το Σύμφωνο των Νησιών είναι ένα δε-
σμευτικό κείμενο με το οποίο οι νησιώ-
τικες τοπικές αρχές αναλαμβάνουν την
πολιτική δέσμευση να πραγματοποι-
ήσουν τους στόχους του έργου. Το τρι-
σέλιδο έγγραφο λαμβάνει υπόψη τις ιδι-
αιτερότητες των ευρωπαϊκών νησιωτι-
κών περιοχών. Η συνθήκη των Νήσων
δεσμεύει τους υπογράφοντες για τα ακό-
λουθα:
1. Την περαιτέρω εφαρμογή των στόχων

του 2020, μειώνοντας τις εκπομπές
CO2 τουλάχιστον κατά 20%.

2. Την ετοιμασία και υποβολή
Νησιωτικών Αειφόρων Ενεργειακών
Σχεδίων Δράσης όπου αναφέρονται
τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμο-
στούν για την επίτευξη των στόχων
μείωσης των εκπομπών. Στο Σχέδιο
Δράσης πρέπει να περιλαμβάνεται
και καταγραφή εκπομπών CO2 για
το έτος αναφοράς.

3. Υποβολή Εκθέσεων Εφαρμογής ανά
διετία τουλάχιστον, η οποία θα βασί-
ζεται στο πρότυπο του Σχεδίου
Δράσης για την Αξιολόγηση, Παρα -
κολούθηση και Επιβεβαίωση των
Εκπομπών.

4. Την Οργάνωση Μέρας Ενέργειας σε συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και άλλους ενδιαφερόμενους και συμ-
μετέχοντες, όπου θα παρέχονται χρή-
σιμες πληροφορίες για την αποδοτική
χρήση ενέργειας, καθώς και συνεχή
προβολή του θέματος από τα διάφορα
ΜΜΕ.

5. Τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις
οι οποίες διοργανώνονται από
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς
και αφορούν θέματα που περιλαμβά-
νονται στο Σύμφωνο των Νησιών, αλ-
λά και στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

6. Την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών
μέσων για επενδύσεις σε έργα που πε-
ριλαμβάνονται στα Ενεργειακά Σχέδια
Δράσης.

Σύμφωνο των Νησιών
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Τα τέλη σκυβάλων σε δύο δόσεις
Ο Δήμος Αγλαντζιάς κρίνοντας ότι οι

σημερινές οικονομικές πραγματικότητες
είναι δύσκολες για τους πολίτες και θέ-
λοντας να συμβάλει στη διευκόλυνση των
δημοτών του να ανταποκρίνονται έγκαιρα
στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς
το Δήμο, αποφάσισε να δώσει τη δυνατό-
τητα, σε όσους το επιθυμούν, τα τέλη απο-
κομιδής σκυβάλων να μπορούν να τα κα-
ταβάλουν σε δύο δόσεις, με τελική ημερο-
μηνία εξόφλησης το τέλος Νοεμβρίου
2012, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.   

• Προεκλογική δέσμευση
Με την απόφαση του το Δημοτικό

Συμβούλιο Αγλαντζιάς δίδει τη δυνατό-
τητα στους δημότες του, οι οποίοι αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες για να καταβά-
λουν ολόκληρο το ποσό σε μια δόση, να
το πράξουν τμηματικά σε δύο δόσεις,
υλοποιώντας με αυτό τον τρόπο προ-

εκλογική δέσμευση. 
Διακρίνοντας όμως τις συνθήκες που

επικρατούν σήμερα, επίσπευσε τη διαδι-
κασία αυτή ώστε να συμβάλει στην απά-
βλυνση των κοινωνικοοικονομικών προ-
βλημάτων.

Παράλληλα, εάν το εγχείρημα αυτό πε-
τύχει, τότε θα μελετηθούν και άλλα μέτρα
προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνάρτηση
και με άλλους λογαριασμούς που αφορούν
το Δήμο.  

Μια καινοτομία του Δήμου Αγλαντζιάς,
η οποία εντάσσεται στη στρατηγική την
οποία έχει χαράξει και η οποία στόχο έχει
ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο του.

• Πληρώνεις όσα πετάς
Ως Δήμος πιστεύουμε ότι πρέπει να

αξιολογούμε τα δεδομένα και να δίνουμε
λύσεις που θα βοηθούν την κοινωνία και

θα φέρνουν την Τοπική Αρχή πιο κοντά
στο δημότη.

Να σημειωθεί ότι καμιά αύξηση δεν έχει
σημειωθεί σε σχέση με πέρσι στα τέλη

αποκομιδής σκυβάλων, ενώ σύντομα θα
ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα του
πιλοτικού προγράμματος “Πληρώνεις όσα
πετάς”.

Θεατρική παράσταση του Λαϊκού Θεάτρου Αγλαντζιάς με τίτλο
“Το Ηλιοβασίλεμα”, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν Αγλαντζιώτες
κι άλλοι φίλοι του γνωστού θιάσου, στο Πολιτιστικό Κέντρο το «σκα-
λί», την Τετάρτη 13 Ιουνίου. 

«Ως Αγλαντζιώτες, όταν αναφερόμαστε σ’ αυτό το θέατρο, μόνο
συγκίνηση αισθανόμαστε γιατί είναι η ιστορία του θεάτρου στον
τόπο μας, την Κύπρο, γιατί έχει ξεπεράσει τα όρια της Αγλαντζιάς
εδώ και δεκαετίες», τόνισε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας.

Και πρόσθεσε: «Είναι το μοναδικό θεατρικό εργαστήρι, ο μοναδικός
θίασος που διατηρείται από το 1959 που ιδρύθηκε, για τόσες δε-

καετίες και ευχόμαστε στους ιδρυτές και συντελεστές του να έχουν
την υγεία και τη δύναμη να προσφέρουν στα πολιτιστικά δρώμενα
της Αγλαντζιάς και της Κύπρου.

Με ανιδιοτέλεια, αλλά από αγάπη και μόνο έχουν αναδείξει το
ερασιτεχνικό θέατρο πολύ ψηλά. Είναι οι πραγματικοί εκπρόσωποι
του θεάτρου γιατί δημιουργούν από αγάπη και έρωτα γι΄ αυτή την
τέχνη και όχι από επαγγελματική επιδίωξη. Εγώ ως Δήμαρχος, αλλά
και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε
δίπλα στο Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς γιατί είναι τιμή μας ως Δήμος
να έχουμε τέτοιους Πολιτιστικούς Φορείς και ανθρώπους που να
είναι ταγμένοι ψυχή τε και σώματι στον πολιτισμό».

Ενίσχυση της Τράπεζας
Αίματος από Αγλαντζιώτες

Ως Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας του Δήμου Αγλαντζιάς
καλούμε όλους τους δημότες και δημότισεςνα προσφέρουν
αίμα για να σώσουν συνανθρώπους μας. 

Πρόκειται για μια θεάρεστη και ανθρωπιστική προ-
σφορά την οποία μπορεί κάποια στιγμή της ζωής μας
όλοι να έχουμε ανάγκη, ή αγαπημένα μας
πρόσωπα.

Με λίγο αίμα που θα δώσου-
με μπορούμε να σώσουμε
ανθρώπους οι οποίοι έχουν
τις οικογένειες τους και
τους ανθρώπους που
τους αγαπούν. 

Η συλλογιστική πως κά-
ποια προβλήματα αφορούν
μόνο τους άλλους, τους αν-
θρώπους της διπλανής πόρτας,
είναι παραπλανητική και εξω-
πραγματική.

Η προσφορά ζωής μέσα από την αιμοδοσία, μόνο χαρά
και ευτυχία προσφέρει.

Αν δεν έχετε δοκιμάσει αυτή τη χαρά, έχετε την ευκαιρία
να την απολαύσετε κατά την επόμενη αιμοδοσία στις 3
Οκτωβρίου μεταξύ των ωρών 7-9 μ. μ. στα Εξωτερικά
Ιατρεία Αγλαντζιάς.

Με την ευκαιρία ευχαριστούμε τον Δήμο Αγλαντζιάς
που μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνούμε με τους δη-
μότες μέσα από την μόνιμη στήλη «Η γωνιά της αιμοδο-
σίας», που υιοθετεί από σήμερα στην εφημερίδα του «Εν
δήμω Αγλαντζιάς».

Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ενδιαφέρουν
ηλικιωμένους

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, μέσα στα
πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς
του και ιδιαίτερα προς τα άτομα της
τρίτης ηλικίας και άλλες ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού, ανακοινώνει ότι
κατά τη διάρκεια των ημερών που
υπάρχει καύσωνας, η κλιματιζόμενη
δροσερή Στέγη Ηλικιωμένων
Αγλαντζιάς, οδός Κωνσταντινου -
πόλεως 6, τηλέφωνο 22334360, είναι
ανοικτή προς το κοινό, από τις 11:00
το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων
Αγλαντζιάς» επιθυμεί να σας πληρο-
φορήσει ότι υπάρχει  μικρός αριθμός
θέσεων για διαμονή Ηλικιω μένων στη
Στέγη.

Για πληροφορίες και αιτήσεις εισ-
δοχής μπορείτε να αποταθείτε στη
Διευθύντρια του Ιδρύματος  τηλ.
22334360.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σας ενημερώ-
νει ότι η επόμενη εκδήλωση προς τιμή
της τρίτης ηλικίας θα γίνει στις 27
Σεπτεμβρίου 2012 και θα περιλαμβά-
νει εκδρομή.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανα-
κοινωθούν σύντομα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Περισυλλογή κλαδευμάτων 
κι άλλων άχρηστων υλικών
Το Δημοτικό Συμβούλιο όπως κάθε χρόνο θέλοντας να κρατήσει ψηλά

επίπεδα καθαριότητας της πόλης, ανακοινώνει  το υπόλοιπο του Ετήσιου
Προγράμματος περισυλλογής ακαθαρσιών, κλαδευμάτων και άλλων
αντικειμένων και σας καλεί  όπως τηρείτε πιστά τις πιο κάτω οδηγίες:

1. Ο καθαρισμός και η περιποίηση των κήπων να γίνεται μια με δυο
μέρες πριν την επίσκεψη των συνεργείων περισυλλογής στην περιοχή
σας.

2. Η τοποθέτηση των κλαδευμάτων ή άλλων ακαθαρσιών να γίνεται
μπροστά από το σπίτι σας και όχι σε ανοικτούς χώρους ή οικόπε-
δα.

3. Η τοποθέτηση των κλαδευμάτων να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε
να ευκολύνει την περισυλλογή τους και να μην εμποδίζουν τους πε-
ζούς και την τροχαία κίνηση.

4. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα πε-
ρισυλλογής εποχιακών κλαδευμάτων και άλλων ακαθαρσιών και
αντικειμένων παρακαλείστε όπως αποτείνεστε προσωπικά ή μέσω
τηλεφώνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου στα τηλέφωνα
22462059 ή 22462233 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

«ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Δήμαρχος Αγλαντζιάς: «Ο Δήμος θα συνεχίσει

να στηρίζει τον ιστορικό θίασο»

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου πραγματο-

ποιήθηκε εκδρομή των ηλικιωμέ-

νων στην Κακοπετρία και  ο Δήμος

τους πρόσφερε γεύμα σε κέντρο της

περιοχής.  
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ

Ελπίδα για χρώμα στη ζωή από τα παιδιά

Στις 30 Ιουνίου η Πολιτιστική Κίνηση
Αγλαντζιάς άνοιξε ένα παράθυρο στην τέχνη
και τον πολιτισμό του Δήμου.  

Με αγάπη προς τη δημιουργία και την επι-
κοινωνία, τόσον τα παιδιά του εργαστηρίου
ζωγραφικής της Πολιτιστικής Κίνησης με την
καθοδήγηση των δασκάλων τους Έλενας
Μελαϊση και Χριστίνας Χριστοφή, όσον και τα
παιδιά του εργαστηρίου μουσικής με την κα-
θοδήγηση των Χρίστου και Μαρίας Λεβαντή και
Μαρένας Διερωνίτου, παρουσίασαν στην τε-
λική γιορτή έργα ζωγραφικής σε έκθεση της

οποίας τα εγκαίνεια τέλεσε ο Δήμαρχος και φί-
λος της Κίνησης κ. Κώστας Κόρτας καθώς και
το ταλέντο τους μέσα από τη μουσική τους.  

Με πολύχρωμα χαμόγελα παντού και χαρού-
μενη μουσική μέσα από τις καρδιές των παι-
διών, είχαν ενωθεί γονείς, δασκάλοι, παιδιά
και άλλοι προσκεκλημένοι, σε μία ψυχική ιε-
ροτελεστία.  

Μία εικόνα ελπίδας για ποιότητα και ανθρώ-
πινη ευαισθησία μέσα σ' αυτή την κατάσταση
οικονομικής απελπισίας και  ισοπέδωσης
αξιών και αρχών που βιώνουμε καθημερινά.

Υπαίθριο
εργαστήρι τέχνης

Mε πρωτεργάτη την Πολιτιστική Κίνηση πραγματοποιήθηκε

στο πάρκο της Αθαλάσσας υπαίθριο βιωματικό εργαστήρι

ζωγραφικής. 

Τα παιδιά με την καθοδήγηση των δασάλων τους  Έλενας Μελαϊση

και Χριστίνας Χριστοφή, δημιούργησαν αριστουργήματα, τα οποία

αποδεικνύουν το ταλέντο που κρύβουν στην ψυχή και στο μυαλό.

Ο «ΑΤΛΑΣ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΩΤΕΣ
Ηλίας Αλετράς, Κώστας Μανώρας και Ανδρέας Ζέτας

τιμήθηκαν για την προσφορά τους
Ο ΑΤΛΑΣ Αγγλαντζιάς, το ιστορικότερο και μεγα-

λύτερο σωματείο του Δήμου, σε σεμνή τελετή  που
διοργάνωσε την 1 Ιουνίου τίμησε τρεις ανθρώπους
που με την προσφορά και το έργο τους βοήθησαν το
Σωματείο και τίμησαν το Δήμο Αγγλαντζιάς.
Πρόκειται για τους  Κώστα  Μανώρα, Ηλία Αλετρά και
Ανδρέα Ζέτα.

Ο Κώστας Μανώρας για χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος
και αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, ο Ηλίας Αλετράς για 48

χρόνια ιδρυτής, σκηνοθέτης και Ηθοποιός του Λαϊκού
Θεάτρου και ο Ανδρέας Ζέτας ποδοσφαιριστής, προ-
πονητής και έφορος ποδοσφαίρου του ΑΤΛΑ για χρόνια,
έχουν συμβάλει τα μέγιστα ώστε το Σωματείο να αν-
δρωθεί ποδοσφαιρικά αλλά και πολιτιστικά, ενώ η
συμβολή τους στην ανάπτυξη του Δήμου είναι αναμ-
φισβήτητη.

Για την ζωή και το πλούσιο έργο των τριών, μίλησαν
από μέρους του Σωματείου ο Πρόεδρος του Μιχάλης

Μαυρουδής και ο Υπεύθυνος πολιτιστικής επιτροπής
του Σωματείου, Πανίκος Παναγή.

Δόθηκαν στους τιμώμενους τιμητικές πλακέτες από
τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέφανο Στεφάνου, το
Δήμαρχο Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα και το Βουλευτή και
εκπρόσωπο Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργο Λουκαΐδη. Και οι
τρεις εξήραν την προσφορά των τιμωμένων τόσο στο
σωματείο αλλά και στην πρόοδο και ανάπτυξη του
Δήμου τους.

Χαρούμενα τα παιδιά-μαθητές του Εργαστηρίου Τέχνης της Πολιτιστικής Κίνησης

Αγλαντζιάς παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά συμμετοχής τους στα εργαστήρια

κατά την τελετή λήξης των μαθημάτων.
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ΓΙΑ 6Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Για 6η συνεχή χρονία, οι φίλοι της Jazz
κατέκλυσαν την Πλατεία της Παλιάς
Αγλαντζιάς με αφορμή το ΑγλανJazz, το
Φεστιβάλ που διοργάνωσε ο Δήμος
Αγλαντζιάς στις 9 και 10 Ιουλίου 2012.

Σχήματα από Κύπρο, Ελλάδα, Γερμανία
και Ισραήλ παρουσιάστηκαν στη γραφική
πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς. 

Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επι-
τυχία, αφού όχι μόνο ξεπέρασε κάθε προ-
ηγούμενο σε προσέλευση, αλλά πρoσφέρ-
θηκε και υψηλή ποιότητα μουσικής, ικα-
νοποιώντας έτσι τις προσδοκίες του κοι-
νού που τίμησε το Φεστιβάλ, δικαιώνοντας
παράλληλα τις επιλογές των διοργανω-
τών. 

• Χαιρετισμός Δημάρχου
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας

στο χαιρετισμό του προέβει σε σύντομη
αναδρομή στην ιστορία της τζαζ και εξέ-
φρασε τη χαρά του για την αποδοχή του
Φεστιβάλ από τον κόσμο.  

Ο Δήμος κατάφερε να δημιουργήσει ένα
σύγχρονο Φεστιβάλ-θεσμό, το οποίο απο-
τελεί σταυροδρόμι διαφορετικών ειδών
μουσικής και ανθρώπων κάθε ηλικίας και
εθνικότητας. 

Στο χαιρετισμό του ανέφερε επίσης, ότι
«…τα προηγούμενα χρόνια το Jazz πραγ-
ματοποιείτο το μήνα Ιούνιο. Φέτος ειδικά,
πραγματοποιείται αυτό το μήνα (Ιούλιο),-
αφού- ο Δήμος το αφιερώνει στην
Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της

Ευρώπης. Από την 1η Ιουλίου στην
Αγλαντζιά, κτυπά η καρδιά της Ευρώπης».

Το 6ο Φεστιβάλ Τζαζ του Δήμου Αγλαν -
τζιάς παρουσίασε τους:

• DKQ – Dimitris Kakavoulis Quartet
(Κύπρος, Ελλάδα), 

• Hadar Noiberg Trio (Ισραήλ)
• Τακούσιης- Καραπατάκης Project

(Ελλάδα, Κύπρος)
• Ensemble FisFüz (Γερμανία)
Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη.  

• Ευχαριστίες
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει θερμές

ευχαριστίες στους χoρηγούς του Φε -
στιβάλ: 

• Γερμανικό Πολιτιστικό Κέντρο ΓΚΑΙΤΕ, 
• Πρεσβεία του Ισραήλ, 

• Sinergiamedia,
• στους Χορηγούς Επικοινωνίας που εί-

ναι Extra Tv, Ραδιόφωνο Κλικ Fm και
Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ. 

Υποστηρικτές του Φεστιβάλ ήταν η
Εταιρεία ΚΕΟ και το Λαϊκό Καφεκοπτείο.

ΑγλανJazz
2012

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 

Στον αγώνα για τήρηση των νόμων άλλοι 59 αστυνομικοί
Η τελετή  λήξης του Ακαδημαϊκού

Έτους 2011 – 2012 και η αποφοίτηση 59
νέων Δοκίμων Αστυνομικών της Σειράς
Εκπαίδευσης Αρ. 146, πραγματοποιήθη-
κε την Τρίτη 5 Ιουνίου, στην Αστυνομική
Ακαδημία Κύπρου.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία
τους ο έντιμος Υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως Λουκάς Λουκά, ως
εκπρόσωπος του Προέδρου της Κυπρι -
ακής Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος του
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Επίσκοπος
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ο Υπουργός
Υγείας Δρ. Στ. Μαλάς,  εκπρόσωπος του
Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Φ., η ηγεσία της Αστυ -
νομίας, Βουλευτές και εκπρόσωποι
Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, Δικαστές,
Δήμαρχοι, ο Αρχηγός της Αστυνομίας
των Βρετανικών Βάσεων και ο Αρχηγός
της Πολιτικής Αστυνομίας των Ηνω -
μένων Εθνών, πρώην Αρχηγοί, Υπαρχη -
γοί και Αξιωματικοί της Αστυνομίας και
άλλοι επίσημοι. Παρέστηκαν επίσης,
συγγενείς και φίλοι των αποφοιτούντων
σπουδαστών.

• Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο χαι-

ρετισμό του επεσήμανε ότι, η απόκτηση
του διπλώματος αποφοίτησης δεν είναι
το τέλος της εκπαίδευσης αλλά η αρχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυ-
νόμενος στους αποφοιτούντες ανέφερε
ότι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους
σε μια περίοδο καίριας ευθύνης της
Κυπριακής Αστυνομίας και ιστορικής
σημασίας για την πατρίδα μας όσον
αφορά την ανάληψη της Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου πρέπει να κερδίσουμε όλοι το
στοίχημα της ασφάλειας.  Τους συνέ-
στησε να επιδιώκουν πάντα το φρόνιμο
τόσο για τους ιδίους όσο και για την κοι-
νωνία και η συμπεριφορά και η στάση
τους θα πρέπει να είναι παράδειγμα
προς μίμηση.  

• Αρχηγός Αστυνομίας
Ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Μιχαήλ

Παπαγεωργίου στο δικό του χαιρετισμό
εξήρε, το αξιόλογο και σημαντικό έργο
που επιτελείται στην Αστυνομική
Ακαδημία Κύπρου και αναφέρθηκε στη
μεγαλύτερη και σημαντικότερη ίσως
πρόκληση που θα έχει να αντιμετωπίσει
η Αστυνομία Κύπρου, από την ίδρυσή
της, με την ανάληψη της Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από τη χώρα μας.  Απευθυνόμενος
στους αποφοιτούντες, ο Αρχηγός
Αστυνομίας τους προέτρεψε όπως έχουν
ως φάρο καθοδήγησης όλων των ενερ-

γειών τους, τον όρκο που έδωσαν. 

• Διευθυντής της Α.Α.Κ 
Ο Διευθυντής της Α.Α.Κ., Ανώτερος

Αστυνόμος Ζαχαρίας Χρυσοστόμου στο
δικό του χαιρετισμό ανέφερε ότι, η
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, ως το κα-
τεξοχήν κέντρο παροχής αστυνομικής
εκπαίδευσης, διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο όχι μόνο στην εκπαίδευση και επι-
μόρφωση των μελών της Αστυνομίας,
αλλά και στη διάπλαση ορθολογιστικών
στάσεων και συμπεριφορών. Η τελετή
ολοκληρώθηκε με τη βράβευση των πρω-
τευσάντων Δοκίμων Αστυνομικών.

Η πλατεία ήταν γεμάτη απ’το νόημα ...! 


