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ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Σας ευχόμαστε να έχετε

ΦΟΤΟ ΡΕΤΡΟ
Μιά νέα στήλη για να θυμούμαστε
το παρελθόν. Με φωτογραφίες ρετρό οι παλαιότεροι φέρνουν στη
μνήμη τους αξέχαστες στιγμές.

Υγεία και Αγάπη
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας,
το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό
του Δήμου, σας εύχονται καλά
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο
έτος, με υγεία και αγάπη

***

>> Σελ. 2

The Mayor Costas Kortas, the Municipal
Counsellors and the Employee s of the
Municipalit y of Aglantzia wish you a Merr y
Christmas and a Happy Ne w Ye ar

ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΖΩΑ;
Η αγάπη προς τα ζώα εξευγενίζει
τον άνθρωπο, ο οποίος αγαπά και
τον τόπο που μεγάλωσε και μεγαλώνει τα παιδιά του Γι΄ αυτό
τον διατηρεί καθαρό.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

«Ενωμένοι κατά της κρίσης»

Μ

ε ευθύτητα και χωρίς περιστροφές ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς, Κώστας Κόρτας, ενημερώνει με τη
λήξη της χρονιάς, τους δημότες για θέματα που
απασχολούν τον Δήμο αλλά και κάθε δημότη. Για τα προβλήματα που επέφερε η οικονομική κρίση αλλά και άλλα
που δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα από την ύφεση.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Επίδειξη μόδας σε
φιλανθρωπικό Τσάι

Με το μήνυμα του ο Δήμαρχος μοιράζεται τις έγνοιες,
τους προβληματισμούς και τις σκέψεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, αλλά και του ιδίου με κάθε δημότη, προσκαλώντας όλους σε κοινό αγώνα αντιμετώπισης όλων
των προβλημάτων.
>> Σελ. 3

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

>> Σελ. 4

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
΄Ενα σωματείο το οποίο αντιστέκεται στην εξαθλίωση του ανθρώπου και της εθνικής του αξιοπρέπειας.

Περίθαλψη
χωρίς ταλαιπωρία
Χωρίς ταλαιπωρία οι ηλικιωμένοι αλλά και κάθε ηλικίας δημότες, μπορούν να επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς,
το οποίο με το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό,
>> Σελ. 9
προσφέρει ιατρική περίθαλψη.

Πρωτοτύπησε το Συμβούλιο Γυναικών του Δήμου Αγλαντζιάς οργανώνοντας Φιλανθρωπικό Τσάϊ με επίδειξη μόδας, συγκεντρώνοντας χρήματα που θα προσφερθούν σε ευπαθείς ομάδες δημοτών.

>> Σελ. 8

Ο ΤΗΝ Α
Π
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ΑΓ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ

>> Σελ. 14

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Δυο αποκλειστικές συνταγές για
Χριστουγεννιάτικά γλυκά φιλεξενεί
η εφημερίδα του Δήμου.

>> Σελ. 18
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ

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

Φωτο Ρετρό

Φωτογραφίες που
στάληκαν από τον κ.
Ανδρέα Θεοφανίδη και
αποτυπώνουν στιγμές
από το γάμο του κ.
Γεωργίου και της κ.
Αναστασίας Γεωργαλή
στην Αγλαντζιά τη
δεκαετία του 50΄. Οι
μουσικοί που
απεικονίζονται είναι ο
πατέρας του κ.
Ανδρέα, Γεώργιος
Θεοφανίδης
(Ακορντεόν) και ο κ.
Αντώνης Γιασεμίδης
(Βιολί).

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
● 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 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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
● 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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μείωση εξόδων χωρίς
υποβάθμιση της προσφοράς
Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό
Συμβούλιο στις 7 Νοεμβρίου 2012 και
κατατέθηκαν στην Κυβέρνηση οι
Προϋπολογισμοί του Δήμου για
το 2013.
Η διαδικασία φέτος
ήταν πολύ δύσκολη,
γιατί ο Δήμος είχε να
αντιμετωπίσει νέα δεδομένα ένεκα της οικονομικής κρίσης και των
περικοπών στην κρατική
χορηγία, ενώ φαίνεται ότι
θα ακολουθήσουν νέες μειώσεις.
Η Διαχειριστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικότητες με
την υποστήριξη της υπηρεσίας, προ-

σπάθησε να μειώσει τα έξοδα χωρίς
να υποβαθμίζει τη λειτουργία του
Δήμου. Εκείνο όμως που είναι δεδομένο,
με βάση τη διαμόρφωση του
προϋπολογισμού, δυστυχώς
αναπτυξιακά έργα ή έργα
υποδομής δεν θα είναι
δυνατό να πραγματοποιηθούν.
Στρατηγική
του
Δημοτικού Συμβουλίου,
τουλάχιστον, για τον
επόμενο χρόνο είναι η συντήρηση των υποδομών και
διασφάλιση της ασφάλειας, ενώ θα
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ετοιμασία
των αναγκαίων μελετών, ώστε μόλις
το επιτρέψουν οι συνθήκες να είναι

έτοιμα έργα προς υλοποίηση.
Έχει γίνει αρκετή προσπάθεια ώστε
οι προϋπολογισμοί να ισοσκελιστούν,
όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό, παρά
την πρόνοια των άκρως απαραίτητων,
ώστε να μπορεί ο Δήμος να ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες της
πόλης και των δημοτών.
Γίνεται προσπάθεια η κοινωνική πολιτική του Δήμου να μη επηρεαστεί, ειδικά αυτή την περίοδο που οι ανάγκες
συμπολιτών μας θα είναι μεγαλύτερες,
εφόσον ο αριθμός ευπαθών αμάδων
όλο και θα αυξάνεται.
Στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας
θα δημοσιευτούν βασικά στοιχεία του
Προϋπολογισμού και συγκριτική κατάσταση από το 2011 μέχρι το 2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Δεν επιτρέπεται να ζητούνται
φιλοδωρήματα από τους δημότες
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενημερώνει το κοινό ότι φέτος κατά τις ημέρες των γιορτών ή και σε άλλες περιόδους,
δεν επιτρέπει σε κανένα μέλος της υπηρεσίας σκυβάλων/καθαριότητας ή άλλο μέλος της υπηρεσίας
του Δήμου να ζητά φιλοδώρημα από τους δημότες.
Ήταν μια πρακτική, η οποία εφαρμοζόταν έξω από τις πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων
και η οποία με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται προκλητική έναντι των συμπολιτών μας οι οποίοι
επηρεάζονται από την κοινωνικοοικονομική κρίση.
Παρακαλούνται οι δημότες εάν διαπιστώσουν οποιοδήποτε περιστατικό να ενημερώσουν
τις υπηρεσίες του Δήμου μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Δημοτών.

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

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Χάρης Τσαγγαρίδης -

Ιορδάνης Ιορδάνου - Πρόεδρος

ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μάριος Ριαλάς - Μέλος

Τηλ. 22780007

Δημοτικός Γραμματέας
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:
22462143 library@aglantzia.org.cy
● Ειρήνη - Κυριακή Παπανικολάου - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
eirini.papanicolaou@aglantzia.org.cy
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
● ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ................22462233

Ευγενία Αλετρά - Μέλος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟ 8, ΤΚ 2108 ΤΘ 20259
2150 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Ηλεκτρονική επικοινωνία:
mail@aglantzia.org.cy
info@aglantzia.org.cy

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Μαρίνος Κλεάνθους - Μέλος

ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κώστας Κόρτας - Δήμαρχος

Δημήτρης Χατζησάββας - Μέλος

“Εμείς” Δημοσιογραφικές

Ευγενία Αλετρά -

Ειρήνη Παπανικολάου -

Υπηρεσίες

Αντιδήμαρχος

Λειτουργός Υποστήριξης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Printco Ltd

ΜΗΝΥΜΑ
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ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε
την οικονομική κρίση
Αγαπητοί Συνδημότες, Συνδημότισσες,
Σύντομα συμπληρώνεται ένας χρόνος
από την ανάληψη καθηκόντων του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς, που
αναδείχθηκε από τις εκλογές της 18ης
Δεκεμβρίου 2011.
Ξεκινήσαμε την πορεία μας με φιλοδοξίες και οράματα που θα μας οδηγούσαν
σε μια νέα εποχή, μια νέα σχέση με τον
πολίτη, προσφέροντας στην κοινωνία
μας συνθήκες καλύτερης ποιότητας
ζωής.
Γνωρίζαμε ότι θα αντιμετωπίζαμε δυσκολίες στην υλοποίηση του έργου μας,
αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παράγαμε
έργο σ’ όλους τους τομείς δράσης ενός
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
όπως είναι ο Δήμος Αγλαντζιάς, στην ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την κοινωνική πολιτική και πολλά άλλα αναγκαία για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.
Τα σχέδια και οι προγραμματισμοί μας,
δυστυχώς, ανατρέπονται δραματικά λόγω
των σημερινών πρωτόγνωρων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που επικρατούν
στον τόπο μας και τα οποία επηρεάζουν
σε μεγάλο βαθμό και το Δήμο Αγλαντζιάς,
όπως και όλο το φάσμα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Αρνητικά επακόλουθα, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
αλλά και της κρίσης που έχει αγγίξει και
τον τόπο μας.
Η κρίση δεν φαίνεται να είναι παροδική,
αλλά θα έχει βάθος χρόνου, πράγμα το
οποίο θα επηρεάσει σε μέγιστο βαθμό την
αποστολή μας και την υλοποίηση πάρα
πολλών σχεδιασμών, τους οποίους θεωρούμε ότι είναι αναγκαίοι σε μια σύγχρονη
πόλη. Επειδή θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως Δήμοι, δεν
οφείλονται μόνο στην οικονομική κρίση,
αλλά και σε λανθασμένες στρατηγικές του
παρελθόντος και λανθασμένη διαχείριση
των οικονομικών πόρων των Δήμων,
όπως αυτές λήφθηκαν, από τις δοσμένες
τότε συνθήκες.
Ευθύνη για όλα αυτά είχαν διαχρονικά

όλες οι κυβερνήσεις και η Βουλή των
Αντιπροσώπων, μαζί με τους Δήμους, διότι ουδέποτε υπήρχε ένας ενιαίος σχεδιασμός ανάπτυξης και διαχείρισης, με αποτέλεσμα σήμερα να αναδειχθούν όλα τα
προβλήματα με τις τραγικές συνέπειες τις
οποίες βιώνουμε ακόμη και για την ίδια τη
βιωσιμότητα του θεσμού της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Συζητούμε εδώ και χρόνια, τον εκσυγχρονισμό του θεσμού χωρίς αποτέλεσμα,
αφού οι πολιτικές σκοπιμότητες και οι τοπικιστικές συμπεριφορές ήταν και είναι
τροχοπέδη για το επόμενο βήμα, το οποίο
ίσως εμπόδιζε σε κάποιο βαθμό αρκετά
από τα αρνητικά δεδομένα που έχουμε σήμερα.
Δεν είμαστε απαισιόδοξοι, αλλά αντίθετα με θέληση και αισιοδοξία θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, όπως έχει εξελιχθεί. Με τη συνεργασία όλων, που συναποτελούν την κοινωνία μας, θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, που μας πα-

ρέχει η κρίση, για επαναξιολόγηση της
στρατηγικής μας και των προτεραιοτήτων
μας.
Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε
και να βελτιώσουμε, όσο τούτο είναι ανθρωπίνως δυνατό, τις υποδομές μας και
την εικόνα της πόλης μας. Να στηρίξουμε
την κοινωνία στις δυσκολίες και τα μεγάλα
αδιέξοδα που αντιμετωπίζει σήμερα.
Θα εμπεδώσουμε μια νέα νοοτροπία και
ένα νέο τρόπο λειτουργίας και δράσης του
Δήμου μας, με περισσότερο αυτοδιοικητικό
χαρακτήρα.
Προτεραιότητα μας θα είναι η σύσταση
νέων υπηρεσιών που δεν θα συνεπάγονται
επιπλέον κόστος και θα παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους δημότες.
Επίσης, στις άμεσες προτεραιότητες
μας είναι η πραγματοποίηση των αναγκαίων μελετών, ώστε μόλις οι συνθήκες
το επιτρέψουν να προχωρήσουμε σταδιακά στην υλοποίηση τους.
Πρόθεση μας, παρ΄ όλες τις δυσκολίες

που αντιμετωπίζουμε, ο κοινωνικός τομέας να μείνει ανεπηρέαστος, γιατί θα
υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη τα επόμενα
χρόνια. Σύντομα και μόλις έχουμε πλήρη
εικόνα, θα ενημερώσουμε όλους τους
Δημότες για τις πραγματικότητες του
Δήμου μας.
Αγαπητοί Φίλοι,
Με το μήνυμα μου θα ήθελα να μοιραστώ
μαζί σας τις έγνοιες, τους προβληματισμούς και τις σκέψεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, αλλά και εμένα προσωπικά
με αμεσότητα, ειλικρίνεια και σαφήνεια.
Είμαι αισιόδοξος ότι θα αντιμετωπίσουμε
τα οποιαδήποτε προβλήματα με τη δική
σας βοήθεια και στήριξη, καθώς και με τη
συλλογική συνεργασία του Δημοτικού
Συμβουλίου και των Υπηρεσιών του Δήμου
μας.
Με τους πιο φιλικούς χαιρετισμούς,

Κώστας Κόρτας
Δήμαρχος Αγλαντζιάς
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΖΟΦ

Αλληλοενημέρωση για βελτίωση
της προσφοράς των Δήμων
Μετά από πρόσκληση του αδελφοποιημένου, με την Αγλαντζιά, Δήμου Αζόφ
Ρωσίας και απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγλαντζιάς, διμελής αντιπροσωπεία με επικεφαλής το δημοτικό
Σύμβουλο Μάριο Χειρίδη και τον ανώτερο
Υγειονομικό Λειτουργό του Δήμου Κύπρο
Βουδιά, επισκέφθηκε στα μέσα
Σεπτεμβρίου την πόλη του Αζόφ.
Η αδελφή πόλη γιόρτασε τα 945 χρόνια
ζωής και 75 χρόνια της επαρχίας του
Ροστόφ.
Οι εορτασμοί περιλάμβαναν μουσική,
χορό, ακροβατικά, διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων και ρήξη βεγγαλικών. Όλη
η πόλη ήταν ντυμένη στα γιορτινά της και
οι κάτοικοι γλεντούσαν όλο το βράδυ της
15ης Σεπτεμβρίου.
Σε ορφανοτροφείο
Η φιλοξενία τους όπως πάντα εξαιρετική, και μεταξύ άλλων περιελάβανε βόλτα
με καράβι στον ποταμό Don μέχρι τη
Μαύρη Θάλασσα, με όλες τις αντιπροσωπείες που παρευρέθηκαν στους εορτασμούς και τη συνοδεία του Ναυάρχου και
του Αντιναυάρχου του στόλου της Μαύρης
Θάλασσας και επίσκεψη στην πόλη
Novigirkaz στον Καύκασο.
Η αντιπροσωπεία του Δήμου μας, επισκέφτηκε το ορφανοτροφείο της πόλης,
όπου τα παιδιά τους ξενάγησαν στις αίθουσες διδασκαλίας.
Προσφέρθηκαν δώρα σε όλα τα παιδιά
και επιδόθηκε χρηματικό ποσό ύψους
€500, προσφορά από ανώνυμο δημότη
μας. Επίσης ακολούθησε δεξίωση από τη
διευθύντρια του ορφανοτροφείου η οποία
ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για το
πρόγραμμα των παιδιών.

Για τη δημόσια υγεία
Δόθηκε η ευκαιρία στους απεσταλμένους
του Δήμου Αγλαντζιας να ανταλλάξουν
απόψεις με τον Αντιδήμαρχο και τον αντίστοιχο Λειτουργό του δήμου Αζόφ για θέματα
υγείας και καθαριότητας κ. Ανατόλι.
Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Λειτουργός είναι η ύπαρξη κουνουπιών λόγω του ποταμού Don σε όλη την πόλη
και ύπαιθρο.
Ο κ. Βουδιάς εξήγησε πως στην Κύπρο γί-

νεται, εδώ και καιρό, οικολογική καταπολέμηση με κάποιο είδος ψαριού που θρέφεται
με τα αυγά των κουνουπιών. Θα διαβουλευτούν με τα αντίστοιχα υπουργεία υγείας για
να δουν κατά πόσο μπορεί αυτό το είδος ψαριού να επιβιώσει στις καιρικές συνθήκες
της Ρωσίας.
Επίσης είδαν πως λειτουργούν τα βυτιοφόρα του Δήμου με ειδικές υδραυλικές εγκαταστάσεις ούτως ώστε να ποτίζουν τά
πάρκα και τις νησίδες των δρόμων μόνο με
τον οδηγό.

Δόθηκε η ευκαιρία επίσης στην αντιπροσωπεία μας να συνομιλήσει τόσο με το
Δήμαρχο, όσο και με τον Υπουργό Νότιας
Ρωσίας, ο οποίος φαίνεται καλός γνώστης
του κυπριακού προβλήματος, καθώς και των
ρωσικών συμφερόντων και εταιριών που
εδρεύουν στην Κύπρο.
Οι κύριοι Μάριος Χειρίδης και Κύπρος
Βουδιάς επέστρεψαν απόλυτα ικανοποιημένοι και με τις καλύτερες εντυπώσεις από
την επίσκεψή τους στο Δήμο Αζόφ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Φιλανθρωπικό Τσάι

Το Συμβούλιο Γυναικών του Δήμου
Αγλαντζιάς, στα πλαίσια της κοινωνικής
του προσφοράς, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία Φιλανθρωπικό Τσάι με
Επίδειξη Μόδας του καταστήματος SHE,
στις 22 Νοεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο
Χίλτον.
Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κώστας
Κόρτας, που αναγνώστηκε από το
Δημοτικό Σύμβουλο Μάριο Χειρίδη, αναφέρθηκε στις δύσκολες ώρες που περνά
ο τόπος, λόγω της οικονομικής κρίσης
και στο στόχο του Δήμου, παρά τη δύσκολη οικονομική του κατάσταση, να
αναπτύξει τον εθελοντισμό στον μέγιστο
δυνατό βαθμό, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που ολοένα και αυξάνονται. Συγχάρηκε, εκ μέρους του
Δημοτικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο
Γυναικών του Δήμου, που στηρίζεται
στον εθελοντισμό και έχει αναλάβει ένα
σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό
η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του

Συμβουλίου Γυναικών Ευγενία Αλετρά και
η Πρόεδρος Εκδηλώσεων του Συμβουλίου
Γυναικών Έλενα Λάντα.
Στην επίδειξη παρουσιάστηκε η χειμερινή κολεξιόν της μπουτίκ SHE, με παπούτσια SHOE BOX, γυαλιά ηλίου των
καταστημάτων Νικολαϊδη και τα χειροποίητα κοσμήματα «Πετράδι».
Tην επιμέλεια των κομμώσεων είχε το
Evie’ s hair Studio στην Αγλαντζιά.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς και το Συμβούλιο
Γυναικών του Δήμου εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχία της εκδήλωσης, τους
χορηγούς, την Εταιρεία Α. Ζορμπάς και
Υιοί Δημόσια Λτδ και τα Ζαχαροπλαστεία
Oriental για την προσφορά των εδεσμάτων, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου,
όλους όσους πρόσφεραν δώρα για την
κλήρωση, και σε όλους που συμμετείχαν

στην εκδήλωση και συνέβαλαν στην επιτυχία της.
Πληροφορίες για τους λαχνούς που
κέρδισαν, τόσο στην κλήρωση του αριθμού που δόθηκε στην είσοδο, όσο και των
κοσμημάτων «Πετράδι», στα γραφεία του
Δήμου Αγλαντζιάς, τηλ. 22462233.
Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα
δοθούν στη Στέγη Ηλικιωμένων
Αγλαντζιάς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Ενίσχυση συσσιτίων και άπορων
Πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου
2012, με μεγάλη επιτυχία, από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού αγίου
Γεωργίου Αγλαντζιάς, το πρώτο φιλανθρωπικό δείπνο για ενίσχυση των συσσιτίων τη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου καθώς και για τους άπορους της ενορίας.
Το δείπνο τίμησαν με την παρουσία τους
ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
κ.κ. Ιερώνυμος Πυλιώτης, ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρας, η Αντιδήμαρχος
Ευγενία Αλετρά, οι δημοτικοί Σύμβουλοι
Μίκης Πίτσιακκος, Έλενα Λάντα, Μάριος
Χειρίδης, Μιχάλης Μαυρουδής, Μαρίνος
Κλεάνθους, Λίτσα Ιακωβίδου, και Νίτσα
Κυριακίδου, ο Κοινοτάρχης Αγλαντζιάς, ο
Πανεπιστημιακός Κώστας Μαυρίδης, ο
πρώην Γραμματέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Φρίξος Κλεάνθους, οι Ιερείς και οι εκκλησιαστικές Επιτροπές του Ιερού Ναού

Από την εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου
Αγίου Γεωργίου και Απ. Ανδρέα καθώς και
250 ενορίτες.
Απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρωτοσύγκελος
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής κ.κ. Ιερώνυμος
Πυλιώτης, εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας
Κόρτας εκ μέρους του Δήμου Αγλαντζιάς
και ο κ. Κυριάκος Παπαχαραλάμπους εκ
μέρους της Εκκλησιαστικής επιτροπής του
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.
«Θα στηρίξουμε την κοινωνία»
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας
στο δικό του χαιρετισμό, μεταξύ άλλων,
ανέφερε “… σήμερα διανύουμε ίσως τη
χειρότερη περίοδο που ζει ο τόπος μας
και ο λαός μας μετά τη συμφορά και τις

επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής.
Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, τις
οποίες βλέπαμε στις τηλεοράσεις να συμβαίνουν στο εξωτερικό και μας φαίνονταν
εξωπραγματικές. Κάναμε τις προσπάθειες
μας να στηρίξουμε τον Ελληνικό λαό πρόσφατα, ακόμη και όταν ήταν στην πόρτα
παρόμοιο πρόβλημα.
Είμαστε αντιμέτωποι ήδη με το πρόβλημα
μέσα στο σπίτι μας, διότι η κοινωνία που
ζούμε είναι το ίδιο μας το σπίτι. Γι’ αυτό
θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη σημερινή
εκδήλωση.
Η δράση και οι πρωτοβουλίες της εκκλησίας μας και των εθελοντικών επιτροπών που τη στηρίζουν, είναι αξιέπαινες
διαχρονικά και ιστορικά. Όμως αυτό που

ζούμε το τελευταίο χρόνο είναι συγκινητικό.
Εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος, αλλά και
το Δημοτικό Συμβούλιο, θα συμβάλουμε
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
γιατί ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε
την κοινωνία και αυτός είναι ο ρόλος μας
και θα τον επιτελέσουμε”.
Υπέρ των συσσιτίων
Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση θα
δοθούν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή για ενίσχυση των συσσιτίων καθώς και σε άπορες
οικογένειες της Αγλαντζιάς.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου έγινε κλήρωση πλούσιων δώρων. Λίστα με τους
λαχνούς που κέρδισαν έχει αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων της εκκλησίας Αγίου
Γεωργίου Αγλαντζιάς.

Χριστουγεννιάτικος
Διάκοσμος στο πνεύμα
της εποχής
Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αντιλήψεις για εξοικονόμηση ενέργειας,
αλλά και εξοικονόμησης πόρων, ο
Δήμος αποφάσισε να περιορίσει το
Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, τόσο σε
αριθμό στολιδιών, όσο και σε χρονική
περίοδο.
Μόνο από τον περιορισμένο αριθμό
στολιδιών που έχουν τοποθετηθεί, έχει
επέλθει μια εξοικονόμηση περίπου

ύψους 20,000.00 Ευρώ, ενώ ανάλογη
αναμένεται η εξοικονόμηση από την
κατανάλωση ηλεκτρισμού, ο οποίος
συνολικά με τον οδικό φωτισμό στοιχίζει στο Δήμο περίπου 650,000.00
Ευρώ το χρόνο.
Έχοντας το χρόνο μπροστά μας τα
επόμενα χρόνια, θα σχεδιάσουμε με
νέα φιλοσοφία το στολισμό της πόλης
μας.

Γιορτή Απ. Ανδρέα
Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου πραγματοποιήθηκε
στις 29 Νοεμβρίου ο εσπερινός για τη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα στον ομώνυμο
ναό στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

Εσπερινός για πρώτη φορά στην Αγία Βαρβάρα
Πραγματοποιήθηκε
στην εκκλησία της
Αγίας Βαρβάρας για
πρώτη φορά ο
εσπερινός και η
περιφορά της
εικόνας της Αγίας
στις 3 Δεκεμβρίου
2012. Στις 4
Δεκεμβρίου,
ανήμερα της εορτής
της, τελέστηκε η
Θεία Λειτουργία από
τον Αρχιεπίσκοπο
Κύπρου κ. κ.
Χρυσόστομο στον
ομώνυμο ναό στην
περιοχή Αθαλάσσα
στην Αγλαντζιάς.

6

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Ίδρυση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Ο Δήμος Αγλαντζιάς απέκτησε το δικό
του Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, προχωρώντας στην υλοποίηση ακόμη μιας
εξαγγελίας του Δημάρχου Κώστα Κόρτα
και του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τον
καταρτισμό του πενταετούς προγράμματος δράσης.
Είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί στην
Αγλαντζιά Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
στη βάση του Καταστατικού και των
Κανονισμών Λειτουργίας του Οργανισμού
Νεολαίας Κύπρου.
Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε ύστερα από τρεις άλλες προπαρασκευαστικές συνελεύσεις, στις οποίες προσκλήθηκαν οργανωμένα σύνολα,
Σωματεία και άλλοι φορείς της τοπικής
κοινωνίας.
Μέσα σ’ ένα κλίμα εξαιρετικού πολιτικού
πολιτισμού και με έντονο το αίσθημα της
προσφοράς προς την πόλη μας και την
προώθηση θεμάτων που απασχολούν τη
Νεολαία, εκλέγηκε εννεαμελής Eκτελεστική
Eπιτροπή.
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς, διορίζεται για περίοδο δύο χρόνων από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και το
οποίο έχει διορίσει το Δημοτικό Σύμβουλο
Μάριο Ριαλά.

Εκτελεστική Επιτροπή
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι:
Μάριος Ριαλάς ........................Πρόεδρος
Μάκης Παπαμιχαήλ .........Αντιπρόεδρος

Χρίστος Χριστοδούλου ........Γραμματέας
Νικολέτα Πολυδώρου..................Ταμίας
Σταύρος Κωνσταντινίδης .............Μέλος
Αλέξης Επιφανίου ........................Μέλος
Μαρία Πέτσα ................................Μέλος

Εφη Ξάνθου ..................................Μέλος
Παρασκευή Χρίστου......................Μέλος
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του
Δήμου Αγλαντζιάς είναι ανοικτό για
όλους τους Νέους της περιοχής μας και
σύντομα μέσα από τις δράσεις που θα
αναπτύξει και τις ιδέες που θα φιλοξενήσει, θα δώσει την ευκαιρία ευρείας συμμετοχής και δράσης.
Όπως αναφέρθηκε και από το Δήμαρχο
Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα, στις συναντήσεις που είχε με τους νέους κατά τις πρώτες προπαρασκευαστικές συναντήσεις, ο
ίδιος προσωπικά, αλλά και το Δημοτικό
Συμβούλιο, δίδουν ιδιαίτερη σημασία στο
Όργανο αυτό, γιατί έχει να κάνει με τη νεολαία, έχει να κάνει με την ελπίδα της κοινωνίας μας, γι’ αυτό ο Δήμος θα στηρίξει
την όλη προσπάθεια.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι
ακόμη ένα βήμα στην εμπλοκή και δραστηριοποίηση των πολιτών και διαφόρων
κοινωνικών ομάδων στη λειτουργία του
Δήμου. Είναι ακόμη ένα βήμα αποκέντρωσης και ανάπτυξης του εθελοντισμού, που
τόσο έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος μας.
Αναμένεται σύντομα να αναπτυχθεί η
αναγκαία συνεργασία με το Δήμαρχο και
το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να τροχιοδρομηθούν οι άξονες δράσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Π.Α.Β.Ο.

Ο Δήμος στηρίζει το Σύνδεσμο για την
Πρόληψη της Βίας στην Οικογένεια
Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
(ΣΠΑΒΟ), ύστερα από μια σειρά εκδηλώσεων που προηγήθηκαν, διοργάνωσε από
τις 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2012 Έκθεση
Καλλιτεχνών στο Πολιτιστικό Κέντρο “το
σκαλί” Αγλαντζιάς, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου, ο οποίος να
σημειωθεί εδρεύει στην Αγλαντζιά.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε την
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε “Η πραγματοποίηση
εκδηλώσεων, που απευθύνονται στον καθένα μας ξεχωριστά, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη, συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου που είναι η ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα και η εξάλειψη
ολοκληρωτικά, αν είναι δυνατόν, της ενδοοικογενειακής βίας. Ζούμε σε μια εποχή,

και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπου
υπάρχει έξαρση του φαινομένου της βίας
στην οικογένεια, αφού η κοινωνικοοικονομική κρίση παρέχει πρόσφορο έδαφος
για ανάπτυξη των βίαιων συμπεριφορών.
Ως κοινωνία, αλλά κύρια ως Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είμαστε υποχρεωμένοι, ένεκα της αποστολής μας, να βοηθήσουμε μαζί με άλλους τοπικούς, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις.
Συλλογικά να εργαστούμε ώστε να εξαλειφτεί αυτό το φαινόμενο. Είναι ευθύνη τόσο
των Τοπικών Αρχών, όσο και της ευαισθητοποιημένης κοινωνίας στο σύνολο της.”
Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Δήμου με το Σύνδεσμο και τη
στήριξη που παρέχει ο Δήμος, προσφέροντας τις υποδομές του για την υλοποίηση των προγραμμάτων που εφαρμόζει
ο ΣΠΑΒΟ.

Άνοιγμα της έκθεσης από το Δήμαρχο.

Με την πρόεδρο του Συνδέσμου κα Κολώτα Αναστασιάδη.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

Θα εφαρμοστεί ο νόμος
Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιθυμεί να πληροφορήσει τους δημότες,
τους κατόχους σκύλων ότι συχνά υποβάλλονται παράπονα προς
το Δήμο Αγλαντζιάς από δημότες ότι αφήνουν τους σκύλους τους
να κυκλοφορούν ελεύθεροι, χωρίς την επιτήρηση τους, με αποτέλεσμα:
1. Να λερώνουν με τα περιττώματα τους τα πεζοδρόμια, δημόσιους
χώρους πρασίνου, βεράντες, κήπους και αυλές άλλων σπιτιών.
2. Να προκαλούν οχληρία με τα συνεχή γαυγίσματα τους τόσο
κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύκτας.
3. Να ενοχλούν περαστικούς ή μικρά παιδιά.
4. Να λερώνουν με τα περιττώματα τους εισόδους σπιτιών χωρίς
οι ιδιοκτήτες τους να τα μαζεύουν όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.
Με βάση τα πιο πάνω ο Δήμος Αγλαντζιάς προειδοποιεί τους
δημότες κατόχους σκύλων οι οποίοι διαμένουν στις πιο πάνω
οδούς:
1. Να σταματήσουν να αφήνουν τους σκύλους τους να κυκλοφορούν
ελεύθεροι στους δρόμους ή άλλους δημόσιους χώρους.
2. Να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην ενοχλούνται
οι γείτονες τους από τα συνεχή γαυγίσματα των σκύλων τους
ιδίως κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
3. Να αποφεύγουν να αφήνουν τους σκύλους να λερώνουν με τα
περιττώματα τους εισόδους άλλων σπιτιών όταν τους παίρνουν
περίπατο.
4. Οι ιδιοκτήτες είναι υπόχρεοι να μαζεύουν τα περιττώματα των
σκύλων όταν τους παίρνουν για περίπατο.
5. Να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν σε συχνά τακτικά διαστήματα το χώρο φύλαξης των σκύλων τους(τουλάχιστο να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται 2 φορές την ημέρα).
6. Να αποφεύγουν να οδηγούν τους σκύλους τους σε δημόσιους
χώρους πρασίνου.
Ενόψει των πιο πάνω ο Δήμος Αγλαντζιάς προειδοποιεί τους
δημότες κατόχους σκύλων, όπως περιορίσουν τους σκύλους τους
και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι σκύλοι τους να
μην προκαλούν οχληρίες στους γείτονες τους, διαφορετικά θα
αναγκαστεί να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα από το νόμο μέτρα,
εναντίον εκείνων που δεν θα συμμορφωθούν προς τερματισμό
αυτής της απαράδεχτης κατάστασης.
Σκυβαλοδοχεία περιττωμάτων

Ο Δήμος Αγλαντζιάς για να διατηρηθεί μέσα στα πλαίσια καθαριότητας και προστασίας της υγείας των δημοτών έχει αγοράσει
και εγκαταστήσει οκτώ ειδικά σκυβαλοδοχεία για περιττώματα
κατοικίδιων. Εχει επίσης παραγγείλει άλλα τέσσερα τα οποία θα
εγκατασταθούν σε χώρους όπου οι δημότες βγάζουν βόλτα τα κατοικίδιά τους.
Τα υφιστάμενα ειδικά σκυβαλοδοχεία βρίσκονται στις πιο κάτω
περιοχές:
Πάρκο Αχαρνών, Πάρκο Ζωγράφου, Πάρκο εκκλησίας Απ. Ανδρέα,
Πάρκο Ανδρομάχης, Πάρκο οδού Γώγου Παρασκευαϊδη, οδός
Αφροδίτης, οδός Σταδίου και οδός Ομήρου.

ΥΓΕΙΑ
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ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Προσφορά ιατρικής περίθαλψης
χωρίς ταλαιπωρία
Προσφορά υγείας και κυρίως προληπτικής ιατρικής είναι το βασικό έργο του Κέντρου Υγείας Αγλαντζιάς.
Εκατοντάδες
δημότες
της
Αγλαντζιάς κάθε ηλικίας και κυρίως
ηλικιωμένοι, περνούν κάθε εβδομάδα
από το Κέντρο Υγείας για ιατρικές εξετάσεις.
Αποτελεί επίσης ένα πραγματικό κέτρο πρόληψης αφού οι περισσότεροι
επισκέπτες απευθύνονται σε αυτό για
ιατρικές εξετάσεις και αναλύσεις κυρίως για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας τους ώστε να ακολουθήσουν την απαραίτητη διατροφική και άλλη συμπεριφορά για να
προλάβουν παθήσεις και ασθένειες.
Με έξι γιατρούς
Συναντήσαμε στο Κέντρο Υγείας την
διευθύντρια ……, η οποία μας ενημέρωσε για τη λειτουργία του Κέντρου
και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Κατ΄ αρχή ανέφερε ότι το Κέντρο δεν
εξυπηρετεί μόνο αγλαντζιώτες. Αρκετοί
κάτοικοι άλλων περιοχών το επισκέπτονται επειδή θεωρούν ότι προβαίνουν στις απαραίτητες εξετάσεις χωρίς
χρονοτριβή και ταλαιπωρία.
Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται
από έξι γιατρούς, ανέφερε η διευθύντρια, οι οποίοι έχουν ειδικότητα γενικής ιατρικής.
Διέθετε επίσης παιδίατρο που μετατέθηκε και θα διοριστεί άλλος από
τις 10 Ιανουαρίου.

Άλλο προσωπικό
Στο γραφειακό προσωπικό ανήκουν
δυο γραφείς και ένας μέσιντζερ.
Εργάζονται επίσης καθημερινά δυο
καυθαρίστριες.
Ωράριο
Το Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς δέχεται ασθενείς καθημερινά από τις 7:30
το πρωί μέχρι τις 2:30 μ. μ., και την
Τετάρτη λειτουργεί και απόγευμα
3:00-6:00 μ. μ.

Οδοντίατρος
Καθημερινά προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Κέντρο και ένας οδοντίατρος.
Ψυχιατρική Υπηρεσία
Στην Ψυχιατρική Υπηρεσία του
Κέντρου προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους κάθε Δευτέρα δυο ψυχίατροι και
καθημερινά μια ψυχολόγος.
Κάθε Τετάρτη συνεδριάζει στο
Κέντρο ιατροσυμβούλιο για ψυχιατρικά περιστατικά.

Χώρος στάθμευσης
γοδοτούνται και τέσσερεις νοσηλεύτριες, οι οποίες μεταξύ των πολλών
ενασχολήσεων τους πραγματοποιούν
καθημερινά αιμοληψία στις ώρες
7:30-8:30 το πρωί.

Τα δείγματα αποστέλλονται στο
Χημείο του Νέου Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας και τα αποτελέσματα
έχουν την δυνατότητα οι γιατροί να
τα δουν ηλεκτρονικά.

Πρόσφατα το Κέντρο Υγείας απόκτησε τον δικό του χώρο στάθμευσης
για το προσωπικό.
Οι επισκέπτες και ασθενείς σταθμεύουν τα οχήματά τους στους πέριξ
του Κέντρου δρόμους.

Κέντρο Εμβολιασμού
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη γίνονται εμβολιασμοί σε παιδιά.
Φαρμακείο
Στο φαρμακείο το οποίο διαθέτει
όλο το απαραίτητο φάσμα φαρμάκων, εργάζονται δυο φαρμακοπειοί
και μια βοηθός.
Το φαρμακείο του Κέντρου είναι
συνδεδεμένο ηλεκτρονικά με το κεντρικό φαρμακείο του Νέου Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το αρχείο φαρμάκων.
Ηλεκτρονικά είναι συνδεδεμένα και
τα υπόλοιπα δεδομένα, ιατρικά και
αναλύσεων, σε συνδυασμό με το ιστορικό των ασθενών.
Επίσης εργοδοτείται ένας εργοθεραπευτής.
Νοσηλευτές
Στο Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς ερ-

Παράδοση
επιταγής για το
Ραδιομαραθώνιο
από το Δήμαρχο
Αγλαντζιάς και
μέλη του
Συμβουλίου.
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Η ΕΥΗ ΚΑΠΑΤΑΗ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Βραδιά αφιερωμένη στους
ΕΛΔΥΚΑΡΙΟΥΣ του 2ου Τάγματος
Προσφορά καλλιτεχνικού προγράμματος από το Δήμο Αγλαντζιάς
Μια πολύ αξιόλογη και ευχάριστη βραδιά, αφιερωμένη
στους οπλίτες του 2ου Τάγματος της Ελληνικής Δύναμης
Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 στην έδρα του
Τάγματος.
Στη “Βραδιά του Οπλίτη”,
όπως ονομάζεται, έδωσε την
ευκαιρία στους Ελδυκάριους,
οι οποίοι αυτή τη δύσκολη
περίοδο για την Ελλάδα και
τις οικογένειες τους βρίσκονται στην Κύπρο και υπηρετούν
τη θητεία τους στηρίζοντας
την Κυπριακή Δημοκρατία, να
διασκεδάσουν.

Ένδειξη εκτίμησης
Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε ένδειξη εκτίμησης για την εδώ
παρουσία τους και τη βοήθεια
τους προς τον Κυπριακό Λαό
συμμετείχε ενεργά στην όμορφη, πραγματικά, βραδιά με
τη συμμετοχή της δημοφιλούς
Κύπριας τραγουδίστριας και
Πρέσβειρας Τουρισμού του
ΚΟΤ Εύης Καπάταη και το

Χορευτικό Συγκρότημα “ΡΥΜΒΟΣ”. Προσφέροντας επίσης
ποτά και Κυπριακά εδέσματα.
Η Εύη Καπάταη, ο Ρύμβος
και τα Χορευτικά Συγκροτήματα της Δύναμης και το μουσικό συγκρότημα έδωσαν την
ευκαιρία στους φαντάρους

να διασκεδάσουν μέχρι αργά
και να ξεφύγουν για λίγο από
την καθημερινή στρατιωτική
ζωή. Πολύ όμορφη ήταν η
χορευτική διαδρομή στην Ελλάδα από τα χορευτικά συγκροτήματα της Δύναμης.
Μαζί με το Διοικητή του
Συντάγματος Συνταγματάρ-

χη κ. Γ. Κουρή, το Διοικητή
του 2ου Τάγματος Αντισυνταγματάρχη κ. Χ. Χαλκίδη,
τους αξιωματικούς και
οπλίτες παρευρέθηκαν ο
Δήμαρχος Κώστας Κόρτας,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Σωματείων και
άλλου εκπρόσωποι της το-

30 ΧΡΟΝΙΑ METRO

πικής κοινωνίας.

Ευχαριστίες
Ευχαριστίες απεύθυνε η Διοίκηση της ΕΛΔΥΚ και ο Δήμος
Αγλαντζιάς στην Εταιρεία INTERGAZ και τη Ρωσική Εμπορική Τράπεζα για την ουσιαστική στήριξη της βραδιάς.

Προσφορά 30.000 σε κοινοτικά προγράμματα
Πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου στο METRO Πλατύ η ολοκλήρωση των εορτασμών για τα
30 χρόνια METRO, με την παράδοση των επιταγών
στον Δήμαρχο Αγλαντζιάς κ. Κώστα Κόρτα από
τους διευθυντές των METRO Πλατύ κ. Κώστα
Αντωνίου και ΜΕTRO Αγλαντζιάς κ. Πέτρο
Νικοδήμου.
Η εταιρεία για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στις
κοινότητες που την στηρίζουν εδώ και 30 χρόνια
θέλησε να προσφέρει 30, 000 ευρώ σε κοινοτικά
προγράμματα των 4 Δήμων που δραστηριοποιείται.
Οι πελάτες των METRO ήταν αυτοί που αποφάσισαν
πώς θα διατεθούν τα χρήματα, με την ψήφο τους
σε ψηφοφορία που διεξάχθηκε όλο το Νοέμβριο.
Στο Δήμο Αγλαντζιάς διατέθηκαν 4000 στη Στέγη
Ηλικιωμένων, 2500 στο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και
1000 στο Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς.

ΧΑΤΖΗΛΥΚΟΣ & ΥΙΟΙ

Το μεράκι και η αγάπη της δουλειάς από τον παππού στο παιδί του και τώρα στον εγγονό
οδήγησε την εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΥΚΟΣ & ΥΙΟΙ να είναι η πρώτη κυπριακή εταιρεία
λεωφορείων σε όλη την Κύπρο.
Σήμερα η εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΥΚΟΣ & ΥΙΟΙ με σύγχρονο στόλο 10 τουριστικών λεωφορείων και Mini
Buses πλήρως εξοπλισμένα πραγματοποιούν οργανωμένες εκδρομές σε όλη την Κύπρο.
Όλα μας τα λεωφορεία διαθέτουν όλο το σύγχρονο εξοπλισμό. Επίσης είναι όλα νέου τύπου και
διαθέτουν αυξημένη ασφάλεια με εγκεκριμένες ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα. Οι οδηγοί
μας επαγγελματίες, έμπειροι και πάνω απ΄ όλα ευγενικοί είναι πάντα πρόθυμοι να σας
εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Τα σύγχρονα λεωφορεία μας και οι υψηλές προδιαγραφές στην ποιότητα και ασφάλεια μας επιτρέπουν
να εξυπηρετούμε όλες τις ανάγκες ενοικίασης λεωφορείων για όλη την Κύπρο.

Γραφεία: Λεωφ. Σαλαμίνος 6, Πάρκιγκ Κολοκάση, Τ.Τ. 1035, Λευκωσία
Τηλ: 22 433333, Mob: 99 621111, 99 527616, Φαξ: 22 433374
E-mail: info@hadjilykos.com
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ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

Δήμος και Σχολική Εφορία
μαζί στα σχολεία

Ολοκληρώθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου οι
επισκέψεις σε όλα τα σχολεία του Δήμου
Αγλαντζιάς Προδημοτικής, Δημοτικής και
Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και στα δύο
Λύκεια στα οποία φοιτούν μαθητές απο την
Αγλαντζια, το Ιστορικό Παγκύπριο
Γυμνάσιο και το Λύκειο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης.
Ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας, μαζί με τον
Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Κώστα
Παπακυπριανού και κλιμάκιο από
Δημοτικούς Συμβούλους και σχολικούς
Εφόρους, συζήτησαν με τους διευθυντές
και τους εκπαιδευτικούς για τα προβλήματα
που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες. Όλοι,
αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των καιρών, περιορίζονται στα απαραίτητα και
στα θέματα ασφάλειας, ώστε να διανύσουμε με επάρκεια τα χρόνια που ακολουθούν.
Ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση με τους
μαθητές και ιδιαίτερα τα παιδιά της
Προδημοτικής και Δημοτικής εκπαίδευσης,
τα οποία διατύπωσαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, απόψεις και υπέβαλαν σημαντικές ερωτήσεις.
Σε αρκετά σχολεία τα παιδιά ήταν έτοιμα
με γραπτά αιτήματα για τα σχολεία τους,
και απόψεις για την πόλη της Αγλαντζιάς.
Ο Δήμαρχος μαζί με την αντιπροσωπεία
ανέλαβε να μελετήσει και να δώσει απαντήσεις στα υπομνήματά τους.
Η καινοτόμα πρωτοβουλία του Δημάρχου
Κώστα Κόρτα, οι επισκέψεις στα σχολεία
της περιοχής να γίνονται από κοινού με την
Εφορεία, αποδείχτηκε επωφελής, αφού οι

στόχοι είναι κοινοί και οι δύο φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν υποχρέωση
να συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, αλληλοστηρίζοντας το έργο του καθενός από τους δύο φορείς.

Παράλληλα, αυτή η πρωτοβουλία επιδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό στο σώμα, το οποίο έχει εντολή από τους ίδιους
τους δημότες που εκλέγουν και το Δημοτικό
Συμβούλιο, να διαχειρίζεται τα των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγλαντζιάς.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά ο τόπος μας και με
τα αυξημένα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα θα συνεργαστεί με την Εφορεία, αλλά
και άλλους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ

Παιδική φαντασία στην αναδόμηση χώρων του σχολείου
Στις 24 Οκτωβρίου 2012, ο δήμος
Αγλαντζιάς, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Διευθυντή το Δημοτικού
Σχολείου Χαρζηγεωργάκης Κορνέσιος κ.
Χρίστου Τσουρή, εκπροσωπήθηκε στην ημερίδα που διοργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου από τον Ανώτερο
Δημοτικό Μηχανικό κ. Γιάγκο Γιάγκου.
H εκδήλωση ξεκίνησε με παρουσίαση από
τα ίδια τα παιδιά, Μέλη του Κεντρικού
Μαθητικού Συμβουλίου, της προεργασίας
που είχε γίνει, μέσα από δύο φιλμάκια που
ετοιμάστηκαν ειδικά για αυτόν το σκοπό.
Συλλογικότητα για το καλύτερο
Όπως ανέφερε ο Διευθυντής του σχολείου, στα πλαίσια των στόχων που συνδέονται με την ανάπτυξη ενεργών πολιτών
που νοιάζονται και δρουν συλλογικά για το
κοινό καλό, τα παιδιά σε πρώτο στάδιο εντόπισαν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου που χρειάζονται αναδόμηση. Τους κατέγραψαν, τους χαρτογράφησαν και μετά... απλά άφησαν τη φαντασία και τη δημιουργηκότητά τους να κάνει
όλα τα υπόλοιπα!
Φαντάστηκαν λοιπόν αυτούς τους χώρους διαφορετικούς, λίγο πολύ όπως θα
ήθελαν με βάση τα δικά τους κριτήρια.
Τους ζωγράφισαν, έκαναν προσχέδια,
έψαξαν και μελέτησαν ιδέες άλλων, αξιολόγησαν και συγκρίνανε τις δικές τους ιδέες, συζήτησαν ξανά και ξανά, τις επεξεργάστηκαν από την αρχή... και τέλος κράτησαν τις πιο καλές.

Στο τελικό στάδιο της ημερίδας, σχηματίστηκαν τέσσερις πολυδύναμες ομάδες
με τη συμμετοχή είκοσι παιδιών, τεσσάρων εκπαιδευτικών, δέκα γονέων και εξωτερικών συνεργατών, των οποίων οι
σπουδές και η επαγγελματική ιδιότητα θα
ενίσχυε τη δυναμική της ομάδας, με αποστολή τις επικρατέστερες ιδέες για την
αναδόμηση τεσσάρων σημείων του σχολικού χώρου.
Η δυναμική της φαντασίας με τη γνώση
Αν θα έπρεπε να περιοριστούμε σε ένα
συμπέρασμα που προέκυψε από τις εργασίες της ημερίδας, δεν θα μπορούσε να ήταν
άλλο από αυτό: ο συνδυασμός της παιδικής
φαντασίας και δημιουργικότητας με την
ωριμότητα, την εμπειρογνωμοσύνη και την
σοφία των ενηλίκων, απελευθερώνει μία

τεράστια, σχεδόν εντυπωσιακή, δυναμική!
Υπήρξαν όμως και πολλά άλλα, ακόμα πιο
χειροπιαστά συμπεράσματα. Ήταν τα τελικά σχέδια κάθε ομάδας που τοποθετήθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων και στην είσοδο του σχολείου ώστε όλα τα παιδιά αλλά
και οι γονείς να έχουν την ευκαιρία να τα
δουν και να τα μελετήσουν.
Τα παιδιά του σχολείου φαντάστηκαν
ονειρεύτηκαν και σχεδίασαν.
Συνεργάστηκαν, συζήτησαν, αξιολόγησαν, ιεράρχησαν και επεξεργάστηκαν επιλογές και ιδέες. Άκουσαν και μίλησαν, ρώτησαν, είδαν, προβληματίστηκαν και αποφάσισαν.
Έδειξαν σε όλους εμάς πόση αξία κρύβεται μέσα στη διαδικασία, όταν αυτή πληροί
τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την
ουσιαστική, ενεργό και ισότιμη εμπλοκή

των παιδιών στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τα φορούν και τα επηρεάζουν.
Από το όνειρο στην πράξη
Φυσικά, κάποιος, κάποτε είπε πως η αξία
της διαδικασίας καθορίζεται σε μεγάλο
βαθμό από τα αποτελέσματα της. Αν τα
πράγματα είναι έτσι, η επόμενη λέξη μετά
το "ονειρεύομαι" είναι η λέξη "υλοποιώ'.
Έπεται λοιπόν η συνέχεια!
Συγχαρητήρια στη διεύθυνση και στο
προσωπικό του σχολείου που έκαναν εμάς
τους μεγάλους να σταματήσουμε για λίγο
το χρόνο μας και να αφουγκραστούμε τα
παιδιά μας, τους αυριανούς πολίτες.

Γιάγκος Γιάγκου
Ανώτερος Δημοτικός Μηχανικός
Δήμου Αγλαντζιας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΓΑΛΛΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ένα νέο σχολείο στην Αγλαντζιά
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2012 τελέστηκαν από
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Δημήτρη Χριστόφια και τον Γάλλο Υπουργό
Εξωτερικών Laurent Fabius, τα εγκαίνια του
Γαλλοκυπριακού σχολείου το οποίο στεγάζεται στις ανακαινισμένες κτηριακές εγκαταστάσεις του πρώην Ανώτερου
Τεχνολογικού Ινστιτούτου στην Αγλαντζιά.
Καρπός κοινών προσπαθειών και συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, το
σχολείο προσφέρει ένα πολύγλωσσο παιδαγωγικό πρόγραμμα, αποφασιστικά προσανατολισμένο προς το διεθνές γίγνεσθαι.
ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σχολείο προτείνει ένα τρίγλωσσο πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό για τους
Κύπριους μαθητές : Γαλλικά (12 έως 14 ώρες
την εβδομάδα), Ελληνικά (10 ώρες την εβδομάδα), Αγγλικά (2 έως 4 ώρες ανάλογα με
την τάξη).
Αυτό το πρόγραμμα δίνει στους μαθητές
τη δυνατότητα εκμάθησης της Γαλλικής και
της Αγγλικής γλώσσας, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα εξαιρετικό επίπεδο στα
Ελληνικά.
Στο Γυμνάσιο, οι μαθητές διδάσκονται
επίσης τα Ισπανικά ή τα Γερμανικά.
Αναγνωρισμένο από τα Υπουργεία
Παιδείας της Γαλλίας και της Κύπρου, το
σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές για τις
εξετάσεις είτε του γαλλικού 'Baccalauréat'
είτε του Απολυτηρίου, δίνοντας τους στη
συνέχεια πρόσβαση σε όλα τα πανεπιστήμια.
ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ
Το σχολείο προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών και δέχεται παιδιά από
την ηλικία των δυο ετών. Το νηπιαγωγείο
λειτουργεί σε νέους χώρους, πλήρως κλιματιζόμενους και προτείνει ένα πολύ πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα που παρέχεται από Γάλλους, Κύπριους, Έλληνες και
Άγγλους διπλωματούχους καθηγητές.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥΣ
Στο δημοτικό και το γυμνάσιο, οι μη γαλλόφωνοι μαθητές τυγχάνουν ιδιαίτερης
προσοχής (στήριξη στα Γαλλικά, εξατομικευμένη βοήθεια, βοήθεια για τις εργασίες) χωρίς επιπρόσθετο κόστος για τους
γονείς.
Ολιγάριθμοι στις τάξεις (15 κατά μέσο
όρο), οι μαθητές απολαμβάνουν συνθήκες
εκπαίδευσης εξαιρετικής ποιότητας, τόσο
όσον αφορά στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
όσο και στην παρακολούθηση από τους καθηγητές. Οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τακτικά τις δραστηριότητες και την
πρόοδο των παιδιών τους, ιδιαίτερα μέσω
της ιστοσελίδας του σχολείου.
ΩΡΑΡΙΟ
Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του στις
7:15 το πρωί, τα μαθήματα τελειώνουν γενικά στις 13:15 για το νηπιαγωγείο και το
δημοτικό, στις 14:15 ή 16:15 για το γυμνάσιο
και το Λύκειο.
Προτείνεται στις οικογένειες σχολική μεταφορά (πρωί, 14:15, 16:15) καθώς επίσης
για της εξωσχολικές δραστηριότητες το
απόγευμα (αθλητισμός, τέχνη, θέατρο).
Τέλη εγγραφής:
• Νηπιαγωγείο: από €2.251 έως €2.900

το χρόνο
• Δημοτικό: από €4.000 έως €4.275 το
χρόνο
• Γυμνάσιο: €4.620 το χρόνο
• Λύκειο: €5.400 το χρόνο
Πληροφορίες και επισκέψεις από Δευτέρα

μέχρι Παρασκευή:
Επί τόπου: Καβάφη 20, Αγλαντζιά
(πρώην ΑΤΙ)
Από τηλεφώνου: 22 66 53 18
Με email: secretariat@efcn.info
Ιστοσελίδα: www.efcn.info
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Βασικός στόχος η ποιότητα ζωής
και η απελευθέρωση

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός
Σύλλογος «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ιδρύθηκε
το 1981 από μια ομάδα δημοκρατικών προοδευτικών κατοίκων της
Αγλαντζιάς, οι οποίοι οραματίστηκαν να λειτουργήσουν ένα σωματείο
διαφορετικό από τα παραδοσιακά
σωματεία που υπήρχαν στην μικρή
τότε κοινότητα της Αγλαντζίας, το
οποίο να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων με επίκεντρο τον
άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Αγλαντζίας εκπροσωπείται στο
Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας,
στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Στέγης Ηλικιωμένων και το
Συμβούλιο Νεανικής Παραβατι κότητας Αγλαντζίας.
Το οίκημα του σωματείου βρίσκεται στην οδό Κεφαλληνίας 22 και
αυτή την περίοδο πρόεδρος του είναι ο Αντρέας Κουττούκης , πολιτικός μηχανικός.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ

Κυριότεροι σκοποί της ίδρυσης
του σωματείου Αναγγέννηση
Αγλαντζιάς ήταν:
• Η συμβολή στον αγώνα του
Κυπριακού Λαού για ελευθερία,
ισότητα και δημοκρατία.
• Η ενεργοποίηση των νέων και γενικά της τοπικής κοινωνίας στον
κοινωνικό τομέα.
• Η μελέτη των προβλημάτων που
αντιμετώπιζε η τοπική κοινωνία
και η συμβολή στην αντιμετώπιση των.
• Η συμβολή στην εμπέδωση ελεύθερου πνεύματος και δημοκρατικών αντιλήψεων.
• Η καλλιέργεια και διάδοση των
γραμμάτων και τεχνών.
• Η καλλιέργεια και διάδοση του
αθλητισμού και του αθλητικού
πνεύματος.

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής
του σωματείο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
Αγλαντζίας υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί πιστά τους σκοπούς
της ίδρυσης του δίνοντας έμφαση
στα προβλήματα της νεολαίας και
της τοπικής κοινωνίας.
Με την ίδρυση του, σε μια εποχή
οικονομικά δύσκολη για τη συντριπτική πλειοψηφία των συνδημοτών
μας, διοργάνωνε δωρεάν ενισχυτικά
μαθήματα για μαθητές γυμνασίου
και λυκείου στα οποία δίδασκαν
προσοντούχοι καθηγητές, μέλη του
σωματείου.
Επίσης διαχρονικά, συμμετέχει μαζί με άλλα οργανωμένα σύνολα του
Δήμου μας στις προσπάθειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής μας, βελτίωσης της
ποιότητας ζωής των συνδημοτών
μας και επίλυσης διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Το σωματείο δεν λειτούργησε
αθλητικό τμήμα κυρίως για οικονομικούς λόγους. Δραστηριοποιείται
όμως έντονα στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα όπου έχει να επιδείξει πολύ σημαντικό έργο.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις
πιο πρόσφατες δραστηριότητες και
εκδηλώσεις του:
• Ενάντια στη χρήση των ναρκω-

ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ

τικών και τη στήριξη των χρηστών
• Για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων
και την εγγραφή νέων δοτών
• Για την πρόληψη των τροχαίων
δυστυχημάτων.
• Για το ρόλο της Αστυνομίας στη
σύγχρονη κοινωνία.
• Για τον κοινωνικό ρόλο του
Συνεργατικού Κινήματος και τη
συμβολή του στην ανάπτυξη και
οικονομική πρόοδο και
Επίσης με εκδηλώσεις του τιμά τις

Εθνικές Επετείους, την Εξέγερση των
Φοιτητών του Πολυτεχνείου κ.λ.π.
Πρόσφατα έχει τιμήσει σε ανοικτές
εκδηλώσεις που διοργάνωσε, τις
γυναίκες της Αγλαντζιάς που ξεχώρισαν για τη δράση τους στον κοινωνικό, πολιτιστικό και επιστημονικό τομέα, το Λαϊκό Θέατρο
Αγλαντζιάς και τους μαθητές όλων
των σχολείων της Αγλαντζίας που
διακρίθηκαν σε διάφορους διαγωνισμούς και στον αθλητικό τομέα.
Το σωματείο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Χρισουγεννιάτικη Εκδήλωση και Παζαράκι
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
Σαββάτο,
15
Δεκεμβρίου,
η
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της
Πολιτιστικής Κίνησης Αγλαντζιάς, κατά
την διάρκεια της οποίας λειτούργησε και
παζαράκι.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσεις ψήνονταν χωριάτικα ψωμιά σε φούρνο και

πίττες της σάτσιης.
Τα παιδιά της Κίνησης παρουσίασαν
πλούσιο και εντυπωσιακό καλλιτεχνικό
πρόγραμμα, ενώ παράλληλα λειτουργούσε έκθεση με κατασκευές και ζωγραφιές τους.
Τα έσοδα από την εκδήλωση θα δοθούν
στον σύνδεσμο «Αγκαλιά Ελπίδας».

ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ, 119 Δ - ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΤΗΛ.: 22338252

Μεγάλη ποικιλία ποιοτικού παιχνιδιού
θα βρείτε στα καταστήματά μας.
Όλα τα διαφημιζόμενα παιχνίδια
θα τα βρείτε κοντά μας.
Θα βρείτε και όλες τις νέες σειρές,
ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μοτόρες

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

MARIAN
Εσώρουχα - Παιδικά - Σχολικά
Λεωφ. Κερυνείας 119Α+Β
Πλατύ, Λευκωσία
Τηλ: 22 33 82 84

TRIUMPH
LUNA
SELMARK
SLOGGI
MINERBA
CHANTELLE
PASSIONATA

ΣΟΥΤΙΕΝ
ΑΠΟ †5
ΠΑΙΔΙΚΑ

70%
ΕΚΠΤΩΣΗ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πράσινη Αγλαντζιά

20-20-20

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και κήπος
O βιοκλιματικός σχεδιασμός
ενός κτιρίου αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το κλίμα της περιοχής, με σκοπό την εξασφάλιση βέλτιστων εσωκλιματικών
συνθηκών (θερμική και οπτική
άνεση, ποιότητα αέρα), με την
ελάχιστη δυνατή κατανάλωση
ενέργειας, αξιοποιώντας τους
διαθέσιμους φυσικούς πόρους
(ήλιο, αέρα - άνεμο, νερό, έδαφος, βλάστηση).
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός
συνεισφέρει στην εξοικονόμηση
ενέργειας για θέρμανση, ψύξη,
δροσισμό και φωτισμό των κτιρίων.
Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές
του βιοκλιματικού σχεδιασμού
είναι:
• η θερμική προστασία του κελύφους (π.χ. με αυξημένη
θερμομόνωση, ελαχιστοποίηση βόρειων και δυτικών
ανοιγμάτων, ηλιοπροστασία / σκιασμός, φυτεμένα
δώματα, αεριζόμενη τοιχοποιία, ανεμοπροστασία)
• τα παθητικά ηλιακά συστήματα (π.χ. νότια ανοίγματα,
ηλιακοί τοίχοι, θερμοσιφωνικά πανέλα, ηλιακοί χώροι/θερμοκήπια, αίθρια)
• οι τεχνικές και τα συστήματα φυσικού δροσισμού και
φυσικού φωτισμού, (π.χ.
διαμπερής / κατακόρυφος
αερισμός, ηλιακές καμινά-

δες, ηλιοπροστασία / σκίαση, σωλήνες εδάφους)
• άλλες τεχνικές ορθολογικής
χρήσης ενέργειας (θερμικές
ζώνες, αποθήκευση θερμότητας στα δομικά στοιχεία
του κτιρίου).
Ένα κτίριο το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάσει τις αρχές του
βιοκλιματικού σχεδιασμού έχει
πολλά πλεονεκτήματα τόσο για
το περιβάλλον όσο και για τους
χρήστες του, όπως:

• μείωση εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου και εξοικονόμηση φυσικών πόρων
(ενέργεια, νερό)
• εξοικονόμηση ενέργειας για
θέρμανση ως και 60% , και
ως 30% για φωτισμό σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο
• βελτίωση της ποιότητας του
εσωτερικού αέρα, μέσω της
χρήσης φιλικών στο περιβάλλον, κατασκευαστικών υλικών
και καλού εξαερισμού

• ευνοϊκό μικροκλίμα, με κατάλληλη φύτευση και υλικά
• βελτίωση της υγιεινής, της
ασφάλειας και της θερμικής
άνεσης.
Φύτευση
Η φύτευση παίζει σημαντικό
ρόλο στην ηλιακή αρχιτεκτονική, καθώς πέρα από την ευεργετική έκλυση οξυγόνου και την
απορρόφηση διοξειδίου του
άνθρακα μέσω της φωτοσύν-

θεσης, προσφέρει σκίαση σε
χώρους και κτίρια μειώνοντας
έτσι τις θερμικές προσόδους
του κελύφους.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία δέντρων με διαφορετικό μέγεθος,
πυκνότητα φυλλώματος και
σχήμα κόμης. Η επιλογή φυλλοβολών δέντρων μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σκίαση το
καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα, με
την πτώση του φυλλώματος,
επιτρέπεται η διείσδυση του χειμερινού ήλιου και η θέρμανση
των εσωτερικών χώρων μιας
κατοικίας. Επίσης τα αειθαλή
δέντρα είναι μια καλή επιλογή,
όταν χρειαζόμαστε συνεχείς
σκιάσεις σε όψη της οικοδομής
ή προστασία από άνεμο. Έτσι,
σύμφωνα με τις διαφορετικές
ημερήσιες και εποχιακές πορείες
του ήλιου, η βέλτιστη τοποθέτηση των φυλλοβόλων δέντρων
με πλατιά κόμη είναι νότια και
δυτικά δίνοντας έτσι την καλύτερη σκίαση σε παράθυρα και
οροφή το καλοκαίρι και ηλιασμό
το χειμώνα.
Μερικά αειθαλή δέντρα και θάμνοι που ευδοκιμούν στην Κύπρο
είναι το κυπαρίσσι, ο ήμερος πεύκος, η αριά, η δάφνη (δέντρο ή θάμνος), και η μποχινιά. Επίσης μερικά φυλλοβόλα δέντρα που ευδοκιμούν στην Κύπρο είναι η κερκίδα-κουτσουπιά, η μουριά-συκαμιά, το δέντρο τρέμιθθος, η ψευδοακακία, η αμυγδαλιά, η βουκεμβίλια, το αμπέλι (θάμνος).

Η χρησιμοποίηση
φυλλοβόλων
δέντρων μας δίνει
την καλύτερη
εκμετάλλευση της
ηλιακής
ακτινοβολίας τόσο
το Καλοκαίρι όσο
και το Χειμώνα.

ΑΕΙΘΑΛΗ

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ

Πεύκος
ήμερος

Δάφνη

Βουκαμβίλια

Αμπέλι (κλιματαριά)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Συμμετοχή του Δήμου Αγλαντζιάς
στη 2η Διακρατική Διάσκεψη MEDEEA
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκπροσωπήθηκε από τη
Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών κα Αθήνα
Γιάννακα, μέλος της Ενεργειακής Ομάδας του
Δήμου Αγλαντζιάς, στη 2η Διακρατική Διάσκεψη
Medeea, η οποία διεξήχθηκε από τις 7 – 8
Νοεμβρίου στη Μάλτα.
Το MEDEEA είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
στο οποίο συμμετέχουν Μεσογειακές περιοχές
από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, την
Πορτογαλία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και την
Ισπανία με κοινό στόχο τη βελτίωση του τρόπου
διαχείρισης των ενεργειακών ζητημάτων σε τοπικό επίπεδο. Τα έξοδα συμμετοχής καλύφθηκαν

από πόρους του Προγράμματος.
Στο Συνέδριο δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους
συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις, να μεταφέρουν πληροφόρηση και εμπειρίες που αφορούν στην εφαρμογή του Medeea. Κατά την ανταλλαγή εμπειριών δόθηκαν παραδείγματα
πρακτικής εφαρμογής της μετάδοσης των βασικών αρχών εξοικονόμησης ενέργειας από το
επίπεδο του εργασιακού χώρου, δηλαδή εντός
του Οργανισμού μέχρι το τελευταίο νοικοκυριό
της πόλης.
Διαπιστώθηκε ότι οι Δήμοι της Μεσογείου
χρειάζεται να βελτιώσουν το βαθμό εμπλοκής

τους, όσον αφορά θέματα ενέργειας και να εκμεταλλευτούν το εξαιρετικό διαθέσιμο δυναμικό
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προσφέρει
η Μεσόγειος.
Το eea – (European Εnergy Αward), το οποίο ο
Δήμος καταβάλλει προσπάθειες να αποκτήσει,
εκτός του ότι προσφέρει σε θέματα που αφορούν
την ενέργεια αποτελεί και εργαλείο που συνεισφέρει στην παρακολούθηση των διοικητικών
διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου και οργάνωσης του Δήμου.
Ακόμη παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και
την ενεργό εμπλοκή των πολιτών.
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Xριστουγεννιάτικες Συνταγές
Συνταγές της Δημοτικής Συμβούλου κας Νίτσας Κυριακίδου.
Για οποιεσδήποτε απορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 99689234
Οι συνταγές αυτές δεν υπάρχουν σε κάποιο βιβλίο μαγειρικής.

Μελομακάρονα
Ζύμη

Μπακλαβάς*
Υλικά:
• 1 ½ κιλό φύλλο μπακλαβά
• ¾ κιλού κούνες (αμυγδαλό & καρύδι χοντροαλεσμένα)
• 1 spry μικρό
• 1 ποτήρι ελαιόλαδο
• Κανέλλα
• Γαρύφαλλα
Σιρόπι**

• 4 φλιτζάνια (μεγάλο μέγεθος) ζάχαρη
• 4 φλιτζάνια (μεγάλο μέγεθος) νερό
• 2 κουταλιές μέλι
• Κομματάκια λεμόνι
• Κανέλλα
• Γαρύφαλλο
Εκτέλεση
Ζεσταίνουμε ελαφρά το βούτυρο,
ίσα που να λιώσει. Αλείφουμε το κάτω
μέρος του ταψιού (39x39x5), τοποθετούμε ένα- ένα τα φύλα και αλείφουμε με το βούτυρο.

Όταν τοποθετήσουμε 8-10 φύλλα
ρίχνω κούνες. Στη συνέχεια σε κάθε 2
φύλλα ρίχνουμε κούνες. Σε ένα πιατάκι βάζουμε 4 κουταλιές ζάχαρη κανέλλα και γαρύφαλλο. Κάθε φορά που
αλείφουμε τα φύλλα βάζουμε λίγο
από το μείγμα της ζάχαρης και κούνες
μέχρι να τελειώσουν.
Από πάνω βάζουμε 5-6 φύλλα.
Όταν τελειώσουμε, χαράσσουμε μέχρι κάτω σε μικρά κομμάτια.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο μέχρι να
κάψει και το περιχύνουμε στο μπακλαβά και ραντίζουμε με λίγο νερό.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
περίπου 1 ώρα στους 170 βαθμούς ή
μέχρι να ροδίσει. Την επόμενη μέρα
ετοιμάζουμε το σιρόπι και το περιχύνουμε.
* Μπορείτε να κάνετε και μικρότερη
δόση.
** Αν επιθυμείται μπορείτε να προσθέσετε στο σιρόπι κλωνάρια
κιούλι.

• 3 ποτήρια φυστικέλαιο
• 1 ½ ποτήρι ελαιόλαδο
• 1 ½ ποτήρι ζάχαρη
• 1 ¼ ποτήρι φρέσκο χυμό πορτοκάλι
• 1 φλιτζανάκι κονιάκ
• 1 ½ σακούλι αλεύρι self raising
Homepride
• Φρούδα πορτοκαλιού και λεμονιού
• 1 κ.σ. κανελογαρύγαλλο
Σιρόπι

Αναλογία
1 μέρος νερό
1 μέρος ζάχαρη
1 μέρος μέλι

όπως και τις κούπες.
Τα τοποθετούμε σε βουτυρόκολλα
σε απόσταση το ένα από το άλλο. Με
τη μύτη ενός κουταλιού κάνουμε σημάδια δεξιά και αριστερά στην πάνω
μεριά (βοηθά να μελωθεί καλά).
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 170 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν.
Μέλωμα
Κατά τη διάρκεια του μελώματος
έχουμε το σιρόπι σε πολύ χαμηλή φωτιά.
Τοποθετούμε τα μελομακάρονα στο
σιρόπι λίγα-λίγα τα βγάζουμε σε ένα
δίσκο και τα ραντίζουμε με κούνες (
αμύγδαλο και καρύδι) αλεσμένες.

Εκτέλεση

Tips

Χτυπούμε ζάχαρη και ελαιόλαδο
καλά. Και προσθέτουμε τα υπόλοιπα
υλικά.
Αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί
για 15 λεπτά και μετά πλάθουμε τα
μελομακάρονα.
Η ζύμη πρέπει να είναι λίγο σφιχτή.
Παίρνουμε λίγη ποσότητα την ανοίγουμε όπως τις κούπες και προσθέτω
2-3 κομμάτια καρύδι. Το κλείνουμε

* Μπορούμε να τα ψήσουμε, αλλά
να τα μελώσουμε κάποια άλλη μέρα
* Πλάθουμε ένα μελομακάρονο το
ψήνουμε για δοκιμή. Αν είναι πολύ μεγάλο, πλάθουμε μικρότερη ποσότητα.
Αν βγει πλαδαρό, προσθέτουμε αλεύρι
στη ζύμη. Εξαρτάται από το ποτήρι
μέτρησης.
* Το κάθε σακούλι Homepride είναι
1 ½ κιλό.

Τι θα φάμε σήμερα;

Ο ι κ α λ ύ τ ε ρ ε ς σ υ ν τ α γ έ ς σ τ ο w w w. i k y p r o s . c o m !

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

«Έχουμε χρέος να προτάξουμε
το δικό μας ΟΧΙ»
Η Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς
τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940 με πανηγυρική δοξολογία
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο
Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής Κώστας
Μαυρίδης. Την εθνική επέτειο τίμησαν με
την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κώστας
Κόρτας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μίκης
Πίτσιακκος, Έλενα Λάντα, Μαρίνος
Κλεάνθους, Ανδρέας Χαμπάκης και Νίτσα
Κυριακίδου, ο πρώην Γραμματέας Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κύπρου Φρίξος Κλεάνθους
και ο Κοινοτάρχης Αγλαντζιάς.
Ο Δρ Κ. Μαυρίδης με ένα μεστό λόγο ανέδειξε το βαθύ νόημα του ΟΧΙ ως απόσταγμα
βαθιάς ελληνικής παιδείας από ανθρώπους
φτωχούς μεν, αλλά μεγαλόψυχους με πλήρη
ιστορική αυτοσυνειδησία. Το πιο κάτω είναι
ένα δείγμα από τον πανηγυρικό:
«…..Ήταν πικρό το χάραμα της 28ης
Οκτωβρίου του 1940 (πριν ακριβώς 72 χρόνια). Οι σειρήνες με το ουρλιαχτό τους ανακοίνωναν στο πανελλήνιο ότι η φασιστική
Ιταλία του Μουσολίνι ζητούσε από τον
πρωθυπουργό της Ελλάδας να της παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της. Η
απάντηση ήταν ένα λακωνικό μα περίτρανο
«ΟΧΙ», που ο Ελληνικός λαός σύσσωμος φώναξε μυριόστομα μέσα στην τότε φτώχεια
του. Αλλά, με χαμόγελο, ενθουσιασμό και
αυταπάρνηση. Και είχαν οι παππούδες
μας… Ναι! Ήταν οι παππούδες και γιαγιάδες μας αφού πρόκειται για πρόσφατο
μέρος της ιστορίας μας, σχεδόν όλοι τους

τελείως αγράμματοι, αλλά με τα όνειρα
όπως κάθε άνθρωπος. Μπροστά στο αυτονόητο εθνικό χρέος, επέλεξαν να επιβεβαιώσουν στην πράξη ότι ήσαν φορείς ελληνικής παιδείας. Εκείνο το ΟΧΙ με τις φριχτές του συνέπειες, ήταν θέμα παιδείας.
Παιδείας ελληνικής που θέτει στην κορυφή
αξίες πανανθρώπινες και αμόλυντες.
Ελευθερία. Αξιοπρέπεια. Αυταπάρνηση.
Αρετές της ψυχής ενάντια στην ύλη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα πτυχία και μεταπτυχιακά που αφθονούν στις μέρες μας,
αλλά παιδείας με την ουσιαστική έννοια
που συνθέτει το είναι μας, την ψυχή, την
ταυτότητά μας, την ιστορική μας συνείδηση. Εκείνο το ΟΧΙ, ήταν η επιβεβαίωση της
Ιστορίας ότι αυτό το έθνος επιβιώνει ενόσω

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΗΡΩΩΝ Ε.Ο.Κ.Α.

«Να ξαναδιδάξουμε
το μήνυμα της ελευθερίας»
Στην εκκλησία Αγ. Γεωργίου Αγλαντζιάς στις 11 Νοεμβρίου, τελέστηκε το Εθνικό
μνημόσυνο των ηρώων του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα κατά των Άγγλων
αποικιοκρατών 1955-΄59.
• Κυριάκου Καραολή και Θάσου Ηλία από την Αγλαντζιά
• Παπαθανασίου Χριστόδουλου και Χαραλάμπους Ιωάννου από Τύμπου
• Πρόδρομου Ξενοφώντος από το Αγριδάκι
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο πρώην Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νίκος Λεοντίου, ο οποίος εξήρε την θυσία των ηρώων, τρεις από τους οποίους εντάχθηκαν στην ΕΟΚΑ μόλις στα δεκαέξι τους και προσκάλεσε όλους σε νέους αγώνες
υπέρ της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Λεοντίου:
«Οι ήρωες που μνημονεύουμε σήμερα έδωσαν
τον όρκο της ΕΟΚΑ για να ελευθερώσουν ολόκληρη την Κύπρο. Σαφέστατος ο όρκος που έδωσαν:
«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος
ότι: Θα αγωνισθώ με όλας μου τας δυνάμεις διά
την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Αγγλικόν
ζυγόν, θυσιάζων και αυτήν την ζωήν μου».
Πειθάρχησαν όλοι. Τήρησαν τον όρκο τους.
Φάνηκαν άξιοι της πατρίδας...
Οι ήρωες που τιμούμε και μνημονεύουμε σήμερα μας παρακολουθούν με παράπονο. Δεν είμαστε άξιοι των θυσιών τους.
Για να τιμήσουμε τη μνήμη τους πρέπει:
• Να ενωθούμε ως λαός συναισθηματικά και ψυχικά με αλληλοεκτίμηση και
αγάπη άσχετα από την κομματική μας ιδιότητα
• Να ξαναδιδάξουμε στα σχολεία μας τα μηνύματα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης
• Να συνειδητοποιήσουμε ότι οι άνεργοι αυξάνοντα, τα χρέη δεν μπορούν να πληρωθούν και πολλοί κινδυνεύουν να ξεσπιτωθούν, ενώ άλλοι πλουτίζουν»

κρατάει ολοζώντανες αξίες ενάντια στην
εγκόσμια δύναμη της βίας και ισχύος.
… Όπως σε όλους τους εθνικούς αγώνες
της νεότερης ιστορίας, ένα αυθόρμητο λαϊκό
κύμα ξέσπασε στην Κύπρο τέτοια μέρα πριν
από 72 χρόνια… Το πάθος του αγωνιζόμενου για την ελευθερία του, Ελληνικού λαού
άστραψε και στο πρόσωπο του Κυπριακού
Ελληνισμού. Είτε εντός των ελληνικών στρατευμάτων είτε ως τμήμα του Αγγλικού στρατού οι Κύπριοι, θα δώσουν όλες τους τις
δυνάμεις, για να νικήσει η Ελλάδα, μαζί με
τις άλλες συμμαχικές δυνάμεις, τον άξονα
και για να ικανοποιηθούν, όπως τότε τους
υπόσχονταν οι Άγγλοι, οι Εθνικές τους διεκδικήσεις.
… Αν ο νέος ελληνισμός περνά σήμερα

μιαν απίστευτη δοκιμασία λόγω της οικονομικής κρίσης, πρέπει να επιβιώσει γιατί
το οφείλει στους νεκρούς και στους μελλούμενους. Κι εμείς εδώ στην Κύπρο, ως μαχόμενος ελληνισμός ταχτήκαμε σε αυτή την
συγκυρία να κρατήσουμε άσβεστη την πίστη
και δεν θα λιποτακτήσουμε. Δεν θα γίνουμε
μεταπράτες της κατοχής. Ούτε δοσίλογοι
των σφετεριστών της πατρώας γης μας,
ξεπουλώντας την στην «ΤουρκοΕπιτροπή».
Ο δρόμος της αρετής μας πάει κατευθείαν
στον Πενταδάκτυλο. Γιατί, είμαστε τα παιδιά και τα εγγόνια εκείνων που πρόταξαν
το ΟΧΙ και το πότισαν με ποταμούς αίματος
και αγάπης. Είμαστε όμως και οι πρόγονοι
όσων θα έρθουν. Γι αυτό, προτάσσουμε το
δικό μας ΟΧΙ. Σύμβολο της ανυπότακτης
καρτερίας της ψυχή μας που κόπηκε στα
δύο το ΄74 κι έμεινε η μισή για πάντα εκεί
στα κατεχόμενα. Της ψυχής μας που δεν
πουλιέται σε κανένα Χρηματιστήριο.
Προτάσσουμε το δικό μας ΟΧΙ, για τα σπλάχνα μας που δεν μεταλλάσσονται. Για τα
μυαλά μας που δεν θόλωσαν. Εμείς αξίζει
να ζούμε γιατί έχουμε λόγους να θυσιάσουμε
τη ζωή μας. Για μερικούς αμφορείς. Για κάποια σαπιόξυλα από ελληνικά ναυάγια αιχμάλωτα στο Κάστρο της Κερύνειας. Για μερικές αρχαίες κολώνες φαγωμένες από την
αλμύρα και το φως της Μεσογείου. Για μερικούς πεταγμένους σπασμένους σταυρούς
και τις ρημαγμένες εκκλησιές μας. Για την
γη που μας γέννησε και θα γίνουμε μια μέρα
ένα μαζί της….».
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ούς
να δώσει δώρα σε αυτ
που τα έχουν ανάγκη»
Ο Δήμος Αγλαντζιάς αποφάσισε για φέτος να μην
πραγματοποιήσει την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη
εκδήλωση με τον Άη Βασίλη.
Γι’ αυτό ο Άη Βασίλης μάζεψε παιχνίδια, βιβλία και
είδη ρουχισμού από παιδιά τα οποία είναι ακόμα σε
θέση να δώσουν χαρά και σε άλλα παιδιά.
Ο Άγιος Βασίλης επισκέφθηκε τα
Δημοτικά και Γυμνάσια της Αγλαντζιάς
την Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου
και μάζεψε τα δώρα.
Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν άνευ
προηγουμένου. Αποτελεί απόδειξη ότι οι
νεώτερες γενιές έχουν διδαχθεί πολύ εποικοδομητικά από τι ςπαλαιότερες, αφού είναι
γνωστό το έντονο φιλάνθρωπο συναίσθημα
που διακατέχει τον Κυπριακό λαό.

O Άη Βασίλης με το Δήμαρχο

Ακολούθως, ο Άη Βασίλης συνοδευόμενος από το
Δήμαρχο Κώστα Κόρτα θα περιοδεύσουν στην
Αγλαντζιά για να προσφέρουν τα δώρα.
Παρά την οικονομική ύφεση, την Τρόϊκα και τα μνημόνια, οι κύπριοι παραμένουν πάνω απ΄ όλα άνθρωποι, γεγονός στοιχείο το οποίο μεταλαμαδεύουν από
γενιά σε γενιά.
Ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
και το Προσωπικό του Δήμου Αγλαντζιάς

Let’s do it Cyprus

Διεθνής εθελοντική καμπάνια καθαρισμού
Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 ο Δήμος Αγλαντζιάς, σε συνεργασία
με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και την ομάδα
του «Let’s do it Cyprus», έλαβε μέρος στη διεθνή εθελοντική καμπάνια
«Let’s do it world».
To Let’s do it world έχει ως στόχο τον καθαρισμό όλης της χώρας μέσα
σε μία ημέρα. Έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως και έχει εφαρμοστεί επιτυχώς
σε πάνω από 100 χώρες. Πολίτες από όλο τον κόσμο έχουν καθιερώσει
ετήσιους καθαρισμούς στις πόλεις. Φέτος ήρθε και η σειρά της Κύπρου
να ξεκινήσει αυτήν την προσπάθεια.
Η συμμετοχή μιας Τοπικής Αρχής σημαίνει πολλά πράγματα όπως:
1. Συμβολή στον εντοπισμό περιοχών που χρειάζονται καθάρισμα και
σήμανσή τους στην ιστοσελίδα www.Letsdoitcyprus.org
2. Οργάνωση ομάδας εθελοντών που λαμβάνουν μέρος στον καθαρισμό
3. Βοήθεια με τη μεταφορά σκουπιδιών, εξασφάλιση υλικών και μεταφορά εθελοντων.
Στην ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής συμμετείχαν ο Ερυθρός
Σταυρός, το Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, η εταιρεία Γ. Π. Μιχαηλίδης
ltd., οι Μικροί Αργοναύτες και ο σύλλογος Rotary Nicosia-Aspelia.

