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ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Δημ. Συμβούλιο Παίδων

Εγγραφόμαστε Δημότες

>> Σελ. 2

>> Σελ. 17

Ασφαλές περπάτημα

>> Σελ. 6

Έπιασε δουλειά το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Παίδων με πρώτη δράση

την βοήθεια δυσπραγούσων οικο-

γενειών.

>> Σελ. 11

Oι μαθητές του Στ΄ Δημοτικού

Αγλαντζιάς παρέδωσαν με ειδική

εκδήλωση «μαθήματα» φια ασφα-

λές μπερπάτημα στους δρόμους

με ειδική εκδήλωση.

Ασφάλεια στο διαδύκτιο

>> Σελ. 14

Τα παιδιά κινδυνεύουν από την

λαθεμένη χρήση του διαδυκτύου,

τονίζει ο υπέυθυ νος του Γαφείου

Καταπολέμησης του Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος.

Ο ρυπαίνων
ΘΑ πληρώνει

Ασφάλεια
οι εθελοντές
Παρατηρητές

Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά και οι Αγλαντζιώτες νδικαιούντα να την απο-
λαμβάνουν για την δική τους υγεία αλλά και για την ομορφιά του δήμου τους. Ο

δήμος αποφάσισε να θέσει υτέρμα στην ασύδοτη εγκλατάλειψη σκουπιδιών.
>> Σελ. 8

Με αισιοδοξία και
αυτοπεποίθηση θα

ξεπεράσουμε τις δυσκολίες 
της εποχής.

Με αγάπη και αλληλεγγύη
δημιουργούμε ένα καλύτερο

αύριο.
Ας είναι για όλους εσάς αυτά
τα Χριστούγεννα γεμάτα με

χαρά, αγάπη, ειρήνη και
αδελφοσύνη.

Χρόνια πολλά!

Η
οικονομική κρίση
επιβάλλει λιτότητα
σε όλα τα επίπεδα

της ζωής στην Κύπρο, με
αποτέλεσμα να μην αφήσει
ανεπηρέαστη και την Το-
πική Αυτοδιοίκηση.

Επόμενο ήταν να π[λήξει
και το δήμο Αγλαντζιάς ο
οποίος υποχρεώθηκε να
προβεί σε περικοπές εξό-
δων και αναστολή της
εκτέλεσης αναπτυξιακών
έργων.

>> Σελ. 3

Προϋπολογισμός
Λιτότητας για το 2014

Δημότες της Αγλαντζιάς ανέλαβαν
την ασφάλεια της κάθε γειτονιάς.

Χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τε-
χνολογία και κυρίως  τα κινητά τηλέ-
φωνα,  εθελοντές έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα του Παρατηρητή της Γει-
τονιάς, με σκοπό να αυξηθεί ο βαθμός
ασφάλειας καθ΄ όλη της διαρκεια του
24ώρου.

Ο δήμος Αγλαντζιάς καλεί όσους

δεν είναι εγγεγραμμένοι στους

εκλογικούς καταλόγους να το πρά-

ξοθυν.



Η Δέσπω Πλυτά στο «Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα»
Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Δέσπω Πλυτά παρουσίασε Μουσική βραδιά στο ΣΠΙΤΙ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ στην  Αθήνα την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, που ήταν αφιερωμένη σε αξιόλογους
Κύπριους ποιητές και συνθέτες. 

Την συνόδευσε στο πιάνο η γνωστή πιανίστα Μάρω Σαρρή Σιβαρού.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Κάτω από το πρόγραμμα “Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς”, ο
Δήμος Αγλαντζιάς απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του
και τους καλεί να στηρίξουν την πόλη μας, με ένα απλό τρόπο,
χωρίς κανένα κόστος, αλλά με όφελος. 

Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
του Δήμου, εάν εγγραφούν στηρίζουν την πόλη στην οποία κα-
τοικούν, στηρίζουν στην ουσία τον εαυτό τους, στηρίζουν τη
γειτονιά τους, στηρίζουν την κατοικία τους.  

Αγαπητοί φίλοι, σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή για τον τόπο
και την κοινωνία μας, οι Δήμοι έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο
πλήγμα από την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων του κράτους.
Έχει μειωθεί συνολικά η κρατική χορηγία τα τελευταία χρόνια
33% και με τη νέα μείωση που επίκειται για το 2014, θα
φθάσει το 45%, με αποτέλεσμα αυτό να έχει συνέπειες στον
ίδιο τον πολίτη, αφού αναγκαστικά θα επηρεάσει σε δρα-
ματικό βαθμό την παροχή επαρκών υπηρεσιών, όπως η κα-
θαριότητα, η υγεία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός αλλά και
η κοινωνική αρωγή. 

Να αυξήσουμε την κρατική χορηγία 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Δήμος μας δεν έχει άλλους πό-
ρους, όπως έχουν άλλοι Δήμοι με έσοδα από τον τουρισμό (δια-
νυκτερεύσεις ξενοδοχείων, παραλίες κ.ά), αλλά στηρίζεται από
την κρατική χορηγία σε ποσοστό 60% επί των εσόδων του. 

Η κρατική χορηγία κατανέμεται με βάση τον αριθμό των ψη-
φοφόρων που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο.
Είναι πολύ σημαντικό να εγγραφούμε ως δημότες όλοι όσοι κα-
τοικούμε στην πόλη μας, ώστε να στηρίζουμε την προσπάθεια
του Δήμου να διατηρήσει επαρκή παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες του. 

Δεν αγγίζουμε το θέμα από τη νομική του πλευρά, παρόλο
ότι είναι νομική υποχρέωση όσων κατοικούν να εγγράφονται,

αλλά από την ανάγκη να δώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλο,
ώστε να ανταπεξέλθουμε των δυσκολιών με αποτελεσματικό-
τητα. 

Ως Δήμος, προχωρήσαμε τα τελευταία χρόνια σε αρκετές πε-
ρικοπές και εξοικονομήσεις πόρων, σε μια προσπάθεια βελ-
τίωσης της οικονομικής κατάστασης, που φθάνει σχεδόν τα
δύο εκατομμύρια. 

Είμαστε από τους πιο υποστελεχωμένους Δήμους παγκύπρια,
με ποσοστό μόλις 39% επί των εσόδων. Όμως αυτό δεν είναι
αρκετό, ούτε βελτιώνει τα δεδομένα. Υπάρχει ανάγκη αύξησης
των εσόδων, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε
με επάρκεια τις υπηρεσίες προς εσάς, χωρίς να επηρεάζεται η
ποιότητα ζωής αρνητικά. 

Αυτή η αύξηση εσόδων είναι στα δικά σας χέρια, χωρίς κόστος,
αλλά αντίθετα κοιτάζοντας στο μέλλον θα έχετε και θα έχουμε
όλοι μαζί κέρδος, γιατί θα κρατήσουμε το Δήμο μας ζωντανό
και πρωτοπόρο. 

Πανδημοτική πρόσκληση 

Σας καλούμε, αγαπητοί φίλοι, όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι
ως δημότες, πράξετε το τώρα, συστρατευτείτε με τους υπό-
λοιπους συγκατοίκους σας, που με την εγγραφή τους όλα αυτά
τα χρόνια βοήθησαν το Δήμο, βοήθησαν και εσάς. 

Για να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας πρέπει να ασκούμε
και τις υποχρεώσεις μας. Τώρα σας καλούμε να ασκήσετε μια
υποχρέωση σας, χωρίς κόστος, δίδοντας ελπίδα στο μέλλον. 

Στηρίζω την πόλη μου, στηρίζω τον εαυτό μου, φωνάζοντας
ακόμη πιο δυνατά “Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς”. 

Όποιες διευκολύνσεις στις διαδικασίες χρειαστείτε θα τις
έχετε, με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου. 

Λειτουργός επικοινωνίας Άντρη Ευτυχίου, στο τηλέφωνο
22462233.

Πραγματοποιήθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 διαδοχικές
συναντήσεις με τις Πρέσβειρες της Ολλανδίας  Brechje
SCHWACHÖFER και της Σλοβακίας Dr. Oksana TOMOVA. 

Οι συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με πρωτο-
βουλία των δύο πρέσβειρων, ήταν χρήσιμες και ουσιαστικές
γιατί περιστράφηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συ-
νεργασίας. 

Η Πρέσβειρα της Ολλανδία Brechje SCHWACHÖFER έδειξε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για τις υποδομές του Δήμου Αγλαντζιάς, το
θαυμασμό της για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στην πόλη μας,
σε θέματα νεολαίας και πολιτισμού, με πρόθεση να συμβάλει
και η ίδια στους τομείς αυτούς και παράλληλα σε πιθανή ένταξη
της Αγλαντζιάς σε μια μελέτη σχεδιασμού και διαμόρφωσης
ποδηλατόδρομων που θα πραγματοποιήσουν Ολλανδοί εμ-
πειρογνώμονες. 

Η Πρέσβειρα της Σλοβακίας, η οποία είναι και δημότης Αγλαν-
τζιάς, επέδειξε ενδιαφέρον για τις εμπειρίες μας ως Δήμος
Αγλαντζιάς από την Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το τι συμμετοχή είχαμε, γιατί το 2016 αναλαμβάνει
η Σλοβακία. Πρότεινε τη συνεργασία στον αθλητισμό, τις συ-
νεργασίες των Πανεπιστημίων για το περιβάλλον και άλλες
εκδηλώσεις που θα συμβάλουν στην ενίσχυση των δύο χωρών.
Ακόμη αναφέρθηκε στην ανάγκη δικοινοτικής συνεργασίας,
αφού είναι γνωστός ο ρόλος της Σλοβακίας σ’ αυτό τον τομέα
και τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. 

Και οι δύο πρέσβειρες τόνισαν την ανάγκη οι δραστηριότητες
μας, να ενταθούν ακόμη περισσότερο λόγω της κρίσης.    

Στις συναντήσεις, πέραν του Δημάρχου Κώστα Κόρτα πα-
ρέστησαν ο Δημοτικός Γραμματέας Χάρης Τσαγγαρίδης και η
Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας, Άντρη Βιτσαίδου. 

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 - Λει-

τουργός Υποστήριξης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλ. 22780007

ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

“Εμείς” Δημοσιογραφικές

Υπηρεσίες

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...................22462251
andri.eftichiou@aglantzia.org.cy

● ΑΝΤΡΗ ΒΙΤΣΑΪΔΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟ-

ΤΩΝ) .....................................................22444214 - 22462194
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

ΦΑΞ: 22455799 mail@aglantzia.org.cy
● ΔΕΣΠΩ ΠΙΤΡΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ....................22462197
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.........................22462233

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΦΑΞ: 22332755 treasurer@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ...22462048

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........................................22462155
Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

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

● ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ..........22462157
● ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ .......................22462154

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

andia.papadouri@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ...............................22462159

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΄ .....22462233
k.voudhias@aglantzia.org.cy

● ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ -
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ..............................22462059
Michalis.Pantelides@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...............................................22462143
eirini.papanicolaou@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

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

“Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς”

Στηρίζουμε την πόλη μας, 
εγγραφόμαστε Δημότες Αγλαντζιάς 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Ενδιαφέρον για την Αγλαντζιά από τις 
Πρέσβειρες Ολλανδίας και Σλοβακίας
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ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Προϋπολογισμοί λιτότητας για το 2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαν-

τζιάς στη συνεδρία του ημερομη-
νίας 22 Οκτωβρίου 2013, ενέκρινε
τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως
για το έτος 2014.

Το έντονο δυσμενές οικονομικό
κλίμα αλλά και η περαιτέρω μεί-
ωση της κρατικής χορηγίας κατά
12%, ανάγκασαν το Δήμο να επα-
νεξετάσει συνολικά τον προϋπο-
λογισμό και τον προγραμματισμό
του 2014. 

Έσοδα

Τα έσοδα του Δήμου προϋπολο-
γίζονται στα €5.492.000 για το
2014. (Πίνακας 1)

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κρα-
τική χορηγία κατανέμεται σε όλους
τους Δήμους βάση συγκεκριμένης
φόρμουλας δηλαδή το 1/3 ισόποσα
και τα άλλα 2/3 κατά αναλογία του
αριθμού των δημοτών των τελευ-
ταίων δημοτικών εκλογών. 

Ο εν λόγω καταμερισμός δεν λαμ-
βάνει υπόψη κατά πόσο δίνεται η
δυνατότητα στο Δήμο άντλησης
άλλων εσόδων από άλλες πηγές. 

Η νομοθεσία είναι δυστυχώς πο-
λύ περιοριστική και ως έχει ευνοεί
Δήμους με συγκεκριμένες αναπτύ-
ξεις όπως λ.χ. παραλίες, ξενοδο-
χεία, γήπεδα ποδοσφαίρου, αίθου-
σες παροχής θεαμάτων κ.λ.π. 

Η γεωγραφική σύνθεση της
Αγλαντζιάς δεν της επιτρέπει τα
εν λόγω έσοδα, με αποτέλεσμα ο
Δήμος να έχει πολύ μικρότερο προ-
ϋπολογισμό από ανάλογους Δή-
μους και κατά συνέπεια εξάρτηση
στη κρατική χορηγία.

Έξοδα

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για
το 2014 ανέρχονται στα
€4.798.000. 

Στα εν λόγω ποσά θα πρέπει να
προστεθούν και τοκοχρεώλυσα
που ανέρχονται στις €621.000.
(Πίνακας 2)

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακό-
λουθα:

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα του
Δήμου μειώθηκαν μεταξύ του 2011
και του 2014 κατά 34% ή κατά
€2.448.000 από τα €7.246.000 του
2011.

Συσσωρευτικά από το 2011 μέχρι
το 2014, ο Δήμος περιόρισε τα
προϋπολογιζόμενα έξοδά του κατά
€3.440.000.

Τα έξοδα όπως παρουσιάζονται
έχουν μειωθεί κατά €918.834 σε
σύγκριση με τον Αναθεωρημένο του
2013. 

Η μείωση αυτή περιλαμβάνει σο-
βαρότατες και επώδυνες περικο-
πές σε διάφορα τμήματα του προ-
ϋπολογισμού εξόδων. Ο προϋπο-
λογισμός εξόδων όπως καταρτί-
στηκε το 2014 φέρνει το Δήμο στα
όριά του, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χουν σοβαροί κίνδυνοι για λειτουρ-
γική επάρκεια. Στόχος των περικο-
πών αυτών ήταν να εξασφαλιστεί
ότι ο Δήμος δεν θα προχωρήσει σε
στάση πληρωμών. 

Σημαντικές μειώσεις 

• Η Συντήρηση και λειτουργία

οχημάτων, μηχανημάτων και

άλλου εξοπλισμού μειώθηκε

κατά €43.023 μετά την απόφα-

ση της μη χρησιμοποίησης του

σαρώθρου σε τακτική βάση κα-

θώς επίσης και στον περιορι-

σμό των καυσίμων. 

• Στην κατηγορία Συντήρηση

Οδών, Οδικού Φωτισμού, Φώ-

των Τροχαίας, Έργων Κοινής

Ωφέλειας και Επικινδύνων Οι-

κοδομών είχαμε μείωση

€74.000. Τα ποσά τα οποία πε-

ριλήφθησαν σ’ αυτή την κατη-

γορία είναι πολύ περιορισμένα

και μέσα στις δυνατότητες τα-

μειακά που έχει ο Δήμος, οι

ανάγκες όμως είναι κατά πολύ

περισσότερες. 

• Τα Δευτερεύοντα Έργα Υποδο-

μής έχουν μειωθεί κατά €38.566

με στόχο την διατήρηση της

Ανάπτυξης των Κήπων και των

Αντιπλημμυρικών Έργων πάν-

τοτε συμφώνα με τις δυνατό-

τητες του Δήμου ταμειακά. 

• Τα Έξοδα Κοινωνικών Υπηρε-

σιών έχουν μειωθεί κατά

€48.245. Οι σχετικές μειώσεις

έχουν γίνει βάση και των δυνα-

τοτήτων του Δήμου ταμειακά

αλλά προσπαθώντας να δια-

τηρήσει μέσα σε υποφερτά επί-

πεδα το κοινωνικό του έργο κάτι

που επιβάλλεται λόγω της Οι-

κονομικής Κρίσης, βοηθώντας

τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου

μας. 

• Τα Έξοδα Πολιτιστικών Υπηρε-

σιών και Άλλων Εκδηλώσεων

και τα Διοικητικά Έξοδα έχουν

μειωθεί κατά €27.000 και

€93.181 αντίστοιχα λόγω των

περικοπών που έπρεπε να γί-

νουν ώστε ο Δήμος να αντεπε-

ξέλθει οικονομικά. 

Περιορίζονται έξοδα

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Δή-

μος έχει σταματήσει την επιχορή-

γηση του PAYT, έχει περιορίσει

δραστικά τα έξοδα φιλοξενίας από

€25.000 στις €9.750, τις φιλαν-

θρωπικές του χορηγίες από

€160.000 στις €125.000, έχει πε-

ριορίσει την έκδοση της δημοτικής

εφημερίδας στις 2 εκδόσεις, περιό-

ρισε σε 2 τις εκστρατείες καθαριό-

τητας κλαδευμάτων και τερμάτισε

ουσιαστικά την αγορά υπηρεσιών

αφήνοντας κονδύλι μόνο €10.000.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο Δήμος

δεν προγραμματίζει ουσιαστικά

αναπτυξιακά έργα ή έργα υποδο-

μής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
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Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας

(Σ.Κ.Ε) σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαν-

τζιάς, στο πλαίσιο της Κοινωνικής τους

προσφοράς προς τους δημότες, πραγμα-

τοποίησαν και φέτος τις παιδικές κατα-

σκηνώσεις στον Πεδουλά.

Οι κατασκηνώσεις πραγματοποιήθηκαν

από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου  και

σε αυτές συμμετείχαν 120 παιδιά ηλικίας

10-12 ετών, από τα έξι δημοτικά σχολεία

Αγλαντζιάς  καθώς και το δημοτικό σχο-

λείο Κορνέσιος.

Τρεις αποστολές

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις απο-

στολές. Η διάρκεια διαμονής της κάθε

αποστολής ήταν 7 ημέρες.

Στην Τρίτη αποστολή συμμετείχαν και

15 παιδιά από το ορφανοτροφείο Αζόφ

της Ρωσίας, φιλοξενούμενα του Δήμου.

Τη διοργάνωση, το συντονισμό και την

επίβλεψη είχαν η υπεύθυνη κ. Νικολέτα

Στυλιανίδου με τις συνεργάτιδες της, ομα-

δάρχισες και η επιτροπή κατασκηνώσεων

του ΣΚΕ υπό τον πρόεδρό της, Κοινοτάρχη

Αγλαντζιάς, κ. Γιαννάκη Μιχαηλίδη.

Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν στα ανακαι-

νισμένα δωμάτια του Γυμνασίου Πεδουλά. 

Κάθε δωμάτιο στο οποίο διέμεναν 4-6

παιδιά, διέθετε δικό του νιπτήρα και απο-

χωρητήριο. 

Επιπλέον η  κατασκήνωση διαθέτει με-

γάλη τραπεζαρία, ειδική αίθουσα εκδη-
λώσεων καθώς και χώρους αθλοπαιδιών.

Παιχνίδια και εκδρομές

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η κα-
τασκήνωση εμπλουτίστηκε με διάφορα εκ-
παιδευτικά προγράμματα, αναπτύσσον-
τας τη δημιουργικότητα, τη μάθηση, τη
συνεργασία και την ψυχαγωγία: 

1. Δίωρη παρουσίαση από τον ΚΟΤ με
θέμα τη Περιβαλλοντική Συνείδηση
και Τουρισμού με σύνθημα, «Αγαπάτε
την Κύπρο»

2. Δίωρη παρουσίαση από την CYBER
ETHICS για τη σωστή χρήση του δια-
δικτύου και τους τρόπους προφύλα-
ξής μας.

3. Δίωρο πρόγραμμα από το Κέντρο Με-
λετών ΑΚΤΗ με     Περιβαλλοντικές

Δραστηριότητες.

4. Τριήμερο Μουσικό Εργαστήρι με έμφαση

στην προκατάληψη στα επαγγέλματα

που κάποιοι υποτιμούν και αυτοσχε-

διασμός με  μουσικά όργανα/φωνή/ αν-

τικείμενα καθημερινής χρήσης.

Εκτός από τα πιο πάνω τα παιδιά πραγ-

ματοποίησαν βραδινούς περιπάτους στα

δρομάκια του χωριού και  επισκέψεις στον

Πεδουλά 

1)Στο Λαογραφικό Μουσείο

2)Στο Βυζαντινό Μουσείο

3)Στην Εκκλησία Τιμίου Σταυρού

4) Στην Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Στο χώρο της κατασκήνωσης τα παιδιά

απασχολούνταν με:

-Αθλοπαιδιές

-Διαγωνισμούς

-Βραδιές Μουσικής

-Ομαδικά Παιχνίδια

-Κρυμμένο Θησαυρό

Επισκέψεις Δημάρχου 

και Δημ. Συμβούλων

Κάθε Κυριακή ο Δήμαρχος, Κώστας Κόρ-

τας, ο πρόεδρος της επιτροπής κατασκη-

νώσεων, μέλη του ΔΣ του ΣΚΕ και Δημοτικοί

Σύμβουλοι επισκέπτονταν την κατασκή-

νωση και περνούσαν μερικές ώρες με τα

παιδιά και τις συνοδούς. 

Όπως έχει καθιερωθεί, την ημέρα αυτή

τα παιδιά  παρουσιάζουν στην κατάμεστη

αίθουσα εκδηλώσεων, σε συγγενείς και

φίλους, όσα είχαν δημιουργήσει κατά τη

διάρκεια της κατασκήνωσης (σκετσάκια,

τραγούδια, κατασκευές, χορό κ.ά.)

Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμος Αγλαν-

τζιάς και το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευη-

μερίας (Σ.Κ.Ε) Αγλαντζιάς, θέλει να ευ-

χαριστήσει τον Πρόεδρο του Κοινοτικού

Συμβουλίου Πεδουλά κ. Ανδρέα Παύλου

για την πραγματικά μεγάλη βοήθεια και

στήριξη που παρέχει ως Κοινότητα, τις

Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγλαν-

τζιάς για τις εργασίες στις εγκαταστά-

σεις καθώς και όλους τους λειτουργούς

του Κ.Ο.Τ, της Εταιρείας CYBER ETHICS,

το Κέντρο μελετών ΑΚΤΗ και όλους όσους

συνέβαλαν στην επιτυχία των κατασκη-

νώσεων.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ

Ψυχαγωγία και εκπαίδευση 
των παιδιών της Αγλαντζιάς

Η χρονιά για  το Ναυτικού Ομίλου Αγλαν-

τζιάς άρχισε  το Σεπτέμβρη με το καθιε-

ρωμένο Αγιασμό των παιδιών.  Ο Αγιασμός

τελέστηκε στις 28/9/2013 παρουσία του

Δημάρχου της Αγλαντζιάς και ακολούθησε

δεξίωση των παρευρισκομένων από το

Σύνδεσμο Γονέων του Ναυτικού Ομίλου.

Για πρόσθετες πληροφορίες αναφο-

ρικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται

από τον Ναυτικό Όμιλο Αγλαντζιάς μπο-

ρείτε να επισκεφθείτε το κολυμβητήριο

ή να επικοινωνήσετε με την  Γραμματεία

του Ομίλου τα απογεύματα στα τηλέ-

φωνα 22330559 / 97686044

Συνοπτικά οι Υπηρεσίες που προσφέ-

ρονται από τον Ναυτικό Όμιλο Αγλαν-

τζιάς είναι:

Παιδιά (εκμάθηση κολύμβησης)

Δευτέρα – Πέμπτη ή Τρίτη – Παρασκευή

(1 παιδί €43,  2 παιδιά €77, τρία παιδιά

€103 και 4ον παιδί Δωρεάν)

Ενήλικες /Φοιτητές 

Βραδινά Μαθήματα (Δευτέρα- Τετάρ-

τη, Τρίτη-Πέμπτη για ενήλικες €51, για

φοιτητές  €43)

Πρωινά Μαθήματα (Δευτέρα- Τετάρ-

τη-Παρασκευή  € 72)

Ελεύθερη Κολύμβηση (καθημερινά

3.00μμ - 4.30μμ εκτός Τετάρτη και Σαβ-

βατοκύριακο για ενήλικες €43, για φοι-

τητές 31).

Σημειώνεται ότι το νερό της πισίνας

θερμαίνεται κατά τους χειμερινούς μή-

νες.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Θερμαινόμενη πισίνα τον χειμώνα
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«ΕΦΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ»

Καύσιμα σε άπορους
από την ESSO

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας παρέλαβε από
τον πρατηριούχο της ESSO Γιώργο Ηλιάδη, στην παρουσία
εκπροσώπων του Δήμου και της ExxonMobil Κύπρου 100
δωροκουπόνια για καύσιμα, προς €20 το καθένα.

Τα κουπόνια διατίθενται ήδη σε άπορες οικογένειες του
Δήμου Αγλαντζιάς.  Μπορούν να εξαργυρώνονται για αγο-
ρά καυσίμων στα πρατήρια ESSO που συμμετέχουν στο

πρόγραμμα «Εφόδια στην Ελπίδα», μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2013. Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει τις ευχαριστίες του
στην εταιρεία ExxonMobil, στο προσωπικό και τους πρα-
τηριούχους της, για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία ανα-
δεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο της Εταιρείας στηρίζοντας
στις σημερινές δύσκολες συνθήκες τους συμπολίτες μας
οι οποίοι έχουν ανάγκη.

Τα πρώτα τρόφιμα από το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο

Πραγματοποιήθηκε στις 27
Νοεμβρίου 2013 από το Δήμαρ-
χο Αγλαντζιάς κ Κ. Κόρτα η πα-
ράδοση των πρώτων πακέτων
τροφίμων του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Αγλαντζιάς
στον Ιερό Ναό Αποστόλου Αν-
δρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

Τα πακέτα θα διανεμηθούν
σε άπορες οικογένειες της
Αγλαντζιάς, μέσα στα πλαίσια
της συνεργασίας του Δήμου με
τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές
του Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς
και Αποστόλου Ανδρέα στο
Πλατύ Αγλαντζιάς.

Τα παρεχόμενα είδη προήρ-
θαν από τα «Καλάθια Αγάπης»

που έχουν τοποθετηθεί στις το-
πικές υπεραγορές Metro Foods
Trading Ltd, Metro Foods
(Aglantzia) Ltd, Lidl Cyprus
Αγλαντζιά και Carrefour Market
Αγλαντζιάς.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιθυ-
μεί να εκφράσει τις ευχαριστίες
του προς τους δημότες για την
έμπρακτη υποστήριξη προς το
συνάνθρωπο τους καθώς και
στο δίκτυο εθελοντών που
ασχολήθηκαν με την ετοιμασία
των πακέτων.

Κάνουμε έκκληση για συνέ-
χιση και ενδυνάμωση της προ-
σπάθειας ιδιαίτερα στην πε-
ρίοδο των γιορτών.

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας

Ακόμα ένας Οίκος του Θεού στην Αγλαντζιά
Ένα σπουδαίο εκκλησιαστικό

γεγονός έλαβε χώρα στον Δήμο
Αγλαντζιάς την Παρασκευή
προς Σάββατο, 18-19 Οκτωβρί-
ου: πραγματοποιήθηκαν τα εγ-
καίνια του νεόδμητου ναού της
Αγίας Βαρβάρας που βρίσκεται
πλησίον του πάρκου της Αθα-
λάσσας. 

Τα εγκαίνια τέλεσε η Α.Μ. Αρ-
χιεπίσκοπος Χρυσόστομος στην
παρουσία του Δημάρχου κ. Κώ-
στα Κόρτα και πλήθους κόσμου. 

Μεγάλη ήταν η ευλογία, τόσο
για την ενορία, όσο και για τον
Δήμο, η παρουσία τεμαχίου του
λειψάνου της Αγίας Βαρβάρας,
το οποίο μεταφέρθηκε από την
Ιερά Μονή Σταυροβουνίου και πα-
ρέμεινε στον ναό για δέκα μέρες.

Πολλοί πιστοί προσήλθαν για
να λάβουν τη χάρη και την ευ-
λογία της Αγίας αλλά και του
εγκαινιασμένου ναού.

Ευελπιστούμε πως ο νέος
αυτός ναός με τις ευχές της
Αγίας Βαρβάρας θα αποτελέσει
για τον Δήμο, όχι ένα απλό
αξιοθέατο αλλά ένα λιμάνι κα-
ταφυγής και μια σκέπη προ-
στασίας για τον κουρασμένο
και καταπονημένο σύγχρονο
άνθρωπο, που θα δυναμώνει
την πίστη του και θα του δίνει
ενίσχυση και κουράγιο για τον
καθημερινό αγώνα.
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Κέντρο Νεότητας “Προμηθέας” Αγ. Αμβροσίου 

Εκδήλωση παραδοσιακών 
επαγγελμάτων 

Το Κέντρο Νεότητας «Προμηθέας» Αγίου Αμβρο-
σίου Κερύνειας, σε συνεργασία με το Δήμο Αγλαν-
τζιάς οργάνωσε την καθιερωμένη εκδήλωση πα-
ραδοσιακών προϊόντων και επαγγελμάτων «Μέλ-
λον στην παράδοση» το Σάββατο 12 Οκτωβρίου
2013, στο Σκαλί Αγλαντζιάς. 

Μέλη του Κέντρου Νεότητας καθώς και τεχνίτες
παρουσίασαν παραδοσιακά προϊόντα και τέχνες,
όπως η κατασκευή σαρκών, χαλλουμιού, πίττες
της σάτζιης, τζιρτιλλούδκιων, τραχανά, τερα-
τσόμελου  κ.ά.

Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν παραδοσιακούς χορούς από τη

χορευτική ομάδα του Κέντρου Νεότητας Μιτσερού. 
Στην εκδήλωση φιλοξενήθηκε έκθεση φωτογρα-

φίας με παραδοσιακά επαγγέλματα στα πλαίσια
του ευρωπαϊκού προγράμματος Νέα Γενιά σε Δρά-
ση, Δράση 1.2, Πρωτοβουλίες Νέων με θέμα: «Γερές
Ρίζες, Δυνατοί Άνθρωποι» της Επαρχιακής Επι-
τροπής ΚΟΚΕΝ Λευκωσίας-Κερύνειας. 

Την εκδήλωση, στην οποίαν παρευρέθηκαν πε-
ρίπου 2000 άνθρωποι από όλη την Κύπρο, χαι-
ρέτησαν η Πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας Μι-
καέλλα Καλαθά, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας
Κόρτας και η εκπρόσωπος του Σωματείου Άγιος
Αμβρόσιος Ηνωμένου Βασιλείου, Κίκα Δράκου.

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αγλαντζιάς

Καλάθια αγάπης
για άπορους

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με τις Ενορίες Αγίου Γε-
ωργίου Αγλαντζιάς και Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαν-
τζιάς, προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Αγλαντζιάς.  

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο
δίκτυο πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου Αγλαντζιάς, η
«Αγλαντζιά είμαστε εμείς»,
η οποία έχει ως στόχο να
κινητοποιήσει το μεγάλο
κεφάλαιο του Δήμου, τους
ανθρώπους του.  

Το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο στοχεύει στην παροχή
έμπρακτης βοήθειας σε άπορες οικογένειες, μέσα από την δω-
ρεάν διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Τα παρεχόμενα είδη θα προέρχονται από δωρεές και χορηγίες
πολιτών, τοπικών επιχειρήσεων (καταστήματα/υπεραγορές)
και σωματείων. Όλα τα είδη πριν να διατεθούν, θα ελέγχονται
για την ποιότητά τους (π.χ. ημερομηνίες λήξης στα τρόφιμα)
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εθελοντές και θα πρέπει
να είναι σε άριστη κατάσταση.

Προς το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί καλάθια αγάπης στις
τοπικές υπεραγορές Metro Foods Trading Ltd, Metro Foods
(Aglantzia) Ltd, Lidl Cyprus Αγλαντζιά και Carrefour Market
Αγλαντζιάς.

Όλοι μαζί ας βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν
πραγματικά ανάγκη.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στα γραφεία του
Δήμου Αγλαντζιάς στο τηλ.22462233.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με
την Κοινοτική Αστυνόμευση Αγλαντζιάς,
μέσα στα πλαίσια του θεσμού «Η Αγλαντζιά
είμαστε εμείς», διοργάνωσε την Δευτέρα 7
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:00 μ.μ. στο
Σκαλί Αγλαντζιάς, την πρώτη πανδημοτική
συγκέντρωση του προγράμματος «Παρα-
τηρητής της Γειτονιάς», με στόχο την ενη-
μέρωση των πρώτων εθελοντών δημοτών.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν
ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας,
ο Αρχηγός της Αστυνομίας Μιχαήλ Παπα-
γεωργίου και ο Αστυνομικός Διευθυντής
Λευκωσίας Κύπρος Μιχαηλίδης. Ενημέ-
ρωση έγινε από τον ανώτερο Υπαστυνόμο
κ. Πέτρο Παττούρα και τον Αρχιπαρατη-
ρητή  Σταύρο Νεοφύτου, ο οποίος παρου-
σίασε τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού.

Εθελοντές μας προσέχουν

Στο πρόγραμμα του Παρατηρητή της
Γειτονιάς συμμετέχει αριθμός εθελοντών
που ανταλλάζουν πληροφορίες  με τις το-
πικές αρχές της πόλης μας με τηλέφωνα,
μηνύματα στο κινητό κλπ., σχετικά με την
ασφάλεια και προστασία.

Ως εθελοντές βοηθούμε την αστυνομία
να μας προστατεύει.  Κανείς δεν παίρνει
το νόμο στα χέρια του. Είμαστε απλά τα
μάτια και τα αυτιά της αστυνομίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αμφίδρομη
επικοινωνία μεταξύ Δήμου, Αστυνομίας
και ευαισθητοποιημένων πολιτών, στη
στήριξη ευπαθών ομάδων συνδημοτών
μας, στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης  αλ-
λά και στην πρόληψη και μείωση των εγ-
κλημάτων, ώστε ο Δήμος μας, οι πολίτες
μας, τα παιδιά μας, η γειτονιά μας, τα

σπίτια μας να είναι σε πιο ασφαλές πε-
ριβάλλον.

Κάθε παρατηρητής ενημερώνεται για
τους κινδύνους της περιοχής του αλλά και
ενημερώνει την Αστυνομία, βοηθώντας
την να κάνει καλύτερα τη δουλειά της.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

• Στέλνονται μηνύματα για ενημέρωση
για διάφορα περιστατικά στην περιοχή,
εισηγήσεις για περισσότερη προφύλαξη,
προειδοποιήσεις για ενδεχόμενους κινδύ-
νους, ανακοινώσεις κλπ.

• Όταν κάποιος, εντοπίσει κάτι ύποπτο
τότε τηλεφωνά στο κατάλληλο αριθμό
σύμφωνα με το είδος του προβλήματος.
Αναλύουμε και ελέγχουμε την πληροφορία

και αμέσως στέλλουμε το απαραίτητο μή-
νυμα & αναλαμβάνουμε δράση. (πχ. ύπο-
πτο αυτοκίνητο η άτομο, ατύχημα , κλοπή
, φωτιά)

Το πρόγραμμα είναι απλό και γρήγορο.
Ο καθένας μπορεί εύκολα να βοηθήσει.
Επίσης, είναι εθελοντικό. Δεν υπάρχουν
λεφτά για να δημιουργούν επιπλοκές. Μέ-
σω της καλής συνεργασίας τα μέλη συν-
δέονται μεταξύ τους και σε άλλες εθελον-
τικές δραστηριότητες με άλλα οργανωμέ-
να σύνολα. Οι δραστηριότητες αυτές ενώ-
νουν τους ανθρώπους.

Εκπαίδευση Παρατηρητών

Σύντομα θα αρχίσει η εκπαίδευση όσων
δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά

ομάδες και κατά ενορία.  
Η καλή  εκπαίδευση από την αστυνομία

θα βοηθήσει τους παρατηρητές να εντο-
πίζουν το πρόβλημα  εύκολα, να παίρνουν
τις σωστές αποφάσεις και  να προστα-
τεύουν τον εαυτό τους  και συμβουλεύουν
άλλους να κάνουν το ίδιο.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει τις θερ-
μές του ευχαριστίες προς την Αστυνομία,
τους προσκεκλημένους, τους εθελοντές
δημότες και όλους όσους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση της πρώτης μαζικής
συγκέντρωσης.

Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε
καλύτερες συνθήκες ασφαλείας για την
πόλη μας γιατί «Η Αγλαντζιά είμαστε
εμείς».

«Παρατηρητής της Γειτονιάς»

Άγρυπνο μάτι ασφάλειας οι εθελοντές

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς σε έκτακτη ειδική συνεδρία
τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, 2013, απέδωσε τιμές στον αείμνηστο
πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη.

Αποφάσισε, οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτήρια να κυματί-
ζουν μεσίστιες μέχρι την ημέρα της κηδείας και οι δημοτικές υπη-
ρεσίες παραμείνουν κλειστές την ίδια ημέρα.

Κατά τη κηδεία, ο Δήμος εκπροσωπηθεί από το Δήμαρχο και
να συνεισφέρει το ποσό των €300 στο ειδικό ταμείο για τη διε-
ρεύνηση της τύχης των αγνοουμένων, όπως και η επιθυμία της
οικογένειας.

Επίσης, αποφασίστηκε όπως ειδική επιτροπή μελετήσει άλλους
τρόπους τίμησης του εκλιπόντος πρώην Προέδρου και φέρει ει-
σηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς τίμησε 
τον Γλαύκο Κληρίδη
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Μουσικοχορευτική Εκδήλωση αφιερωμένη σε Κύπρο και

Ελλάδα διοργάνωσε ο Δήμος Αγλαντζιάς στο Πολιτιστικό

Κέντρο «το σκαλί».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της πολιτιστικής

και κοινωνικής προσφοράς του Δήμου, καθώς επίσης και

της σύσφιξης των σχέσεων με το ΓΕΕΦ, την ΕΛΔΥΚ και το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου.  

Το πρόγραμμα περιέλαβε παραδοσιακή μουσική με τη Δη-

μοτική Χορωδία Αγλαντζιάς και την Ορχήστρα της ΣΜΕΦ,

παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς με το Χορευτικό Όμιλο

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ποντιακούς, Κρητικούς και Χο-

ρούς με Τσολιάδες από στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ και ελληνικό

λαϊκό τραγούδι από την Ορχήστρα της ΕΛΔΥΚ.  

Παρόντες ήταν οι Υπουργοί Άμυνας και Υγείας, εκπρό-

σωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, η Πρόξενος της Ελλά-

δας, εκ μέρους του Έλληνα Πρέσβη, ο Δήμαρχος Κυθρέας, ο

Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο Διοικητής της Ελληνικής

Δύναμης Κύπρου, Δημοτικοί Σύμβουλοι και τοπικοί παρά-

γοντες και απλοί πολίτες.  Χαιρετισμό στην εκδήλωση απη-

ύθυνε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας και ο Υπουρ-

γός Άμυνας Φώτης Φωτίου, ο οποίος έθεσε την εκδήλωση
υπό την αιγίδα του.    

Με όπλο την ιστορία και τον πολιτισμό μας

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρ-
τας ανέφερε, μεταξύ άλλων, «…Εδώ στο “σκαλί” Αγλαντζιάς,

στο Πολιτιστικό μας Κέντρο, όπου βλέπουμε απέναντι τον

σκλαβωμένο μας Πενταδάκτυλο, ο οποίος αγέρωχος περι-

μένει την ώρα που θα αναπνεύσει τον αέρα της ελευθερίας,

πραγματοποιείται η πιο σημαντική εκδήλωση του φετινού

Σεπτέμβρη…  Σήμερα έχουμε υποχρέωση να δώσουμε ελπίδα

και δύναμη στους πολίτες και κυρίως στους νέους μας ότι

μπορούμε να απαλλαγούμε και από την στρατιωτική κατοχή

της Τουρκίας και από την οικονομική κατοχή της Τρόϊκας.

Το σημαντικότερο όπλο σ’ αυτό τον αγώνα είναι η ιστορία

μας και ο πολιτισμός μας, αυτά τα οποία μας κράτησαν για

αιώνες και κέρδισαν το σεβασμό ανά το παγκόσμιο…»

Στο δικό του χαιρετισμό ο Υπουργός Άμυνας Φώτης Φωτίου

επικρότησε την πρωτοβουλία του Δήμου Αγλαντζιάς για τη

διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, τονίζοντας πως

ποιοτικές συνεργασίες Εθνικής Φρουράς και ΕΛΔΥΚ με τις

τοπικές κοινωνίες πρέπει να επιδιώκονται γιατί σφυρηλα-

τούν το εθνικό αίσθημα και ενδυναμώνουν τις σχέσεις των

τοπικών κοινωνιών με τα στρατευμένα νιάτα μας.  Περε-

ταίρω, τέτοιες εκδηλώσεις, αναδεικνύουν τον κοινωνικό

ρόλο των ενόπλων δυνάμεων.  

ΕΛΔΥΚ - ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Μουσικοχορευτικά Ταξίδια σε Κύπρο και Ελλάδα
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Υπάρχει κανείς που να μην του αρέσει

η καθαριότητα στη γειτονιά του; 

Υπάρχει κανείς που να αντίκρισε σαν

επισκέπτης ή να έζησε σε υποδειγματικά

καθαρές πόλεις του εξωτερικού και να μην

έκανε ένα σχόλιο για τα δικά μας τα… χά-

λια; 

Κι όμως εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τις

συνθήκες, την ποιότητα ζωής και την αι-

σθητική του τόπου μας, λειτουργώντας

είτε υπεύθυνα είτε ανεύθυνα…

Μετά από έντονο προβληματισμό, ο Δή-
μαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο σας κα-
λούμε να πάρετε θέση σε ένα μεγάλο πρό-
βλημα του Δήμου μας που λέγεται:

Α. Εναπόθεση ακαθαρσιών σε ανοιχτούς

χώρους.

Κοινώς όταν θέλουμε να ξεφορτωθούμε
τα δικά μας άχρηστα (κλαδέματα, άχρηστα
οικοδομικά υλικά, παλιά αντικείμενα, ακόμη
και σακούλες με σκύβαλα)  το κάνουμε ανε-
ξέλεγκτα όπου βρούμε. Σε ανοιχτά οικόπεδα
μέσα στις γειτονιές, σε χώρους παρκαρί-
σματος ακόμα και σε χώρους πρασίνου! Το
δε παράλογο της υπόθεσης είναι το συμπέ-
ρασμα που έχουν βγάλει οι υπηρεσίες κα-
θαρισμού του Δήμου μετά από σχετική έρευ-
να. Μέσα σε μερικές μόνο μέρες αφότου έχει
καθαριστεί  ένας χώρος από διάφορες ακα-
θαρσίες, γεμίζει ξανά με αποτέλεσμα αυτός
ο χώρος να είναι σχεδόν ολόχρονα εστία
ασχήμιας και μόλυνσης. 

Πρόκειται για μια ανεύθυνη τακτική συν-
δημοτών μας, που προσβάλλει τη δημόσια
αισθητική, τη δημόσια υγιεινή και το περι-
βάλλον μας.

Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κα-

τάσταση;  

Από την πλευρά του Δημοτικού Συμβου-
λίου θέλουμε και προσπαθούμε πολύ, παρά
τις αντίξοες συνθήκες (ελλιπές προσωπικό
και οικονομική στενότητα σε σχέση με τον
αυξανόμενο όγκο των αχρήστων) να κρατάμε
ένα υψηλό επίπεδο καθαριότητας για την
Αγλαντζιά μας. Δεν μπορούμε όμως να κά-
νουμε και πολλά χωρίς τη δική σας ενεργή
συμβολή. Για αυτό εισηγούμαστε να ακο-
λουθείτε πιστά αυτές τις οδηγίες:

1. Πρώτα από όλα λάβετε υπόψη ότι
υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα περισυλλογής
απορριμμάτων, κλαδεμάτων και άχρηστων
από το Δήμο, το σοφότερο λοιπόν είναι να
προσαρμόζετε τις εργασίες σας ώστε να
συμπίπτουν χρονικά με τις ημερομηνίες πε-
ρισυλλογής. Φυσικά μπορείτε να καλέσετε
τις υπηρεσίες καθαρισμού όποτε το χρει-
άζεστε έναντι κάποιας χρέωσης. Για όλα
αυτά και ότι άλλο θέλετε να μάθετε σχετικά,
τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Καθαριότητας
του Δήμου στα τηλέφωνα 22462059 κατά

τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή ελάτε προ-

σωπικά στο Δημοτικό κτίριο.

2. Να τοποθετείτε τα κλαδέματα ή άλλα

άχρηστα, μπροστά από το σπίτι σας και όχι

σε ανοικτούς χώρους ή οικόπεδα.

3. Η τοποθέτηση των κλαδεμάτων να γί-

νεται με τρόπο που να ευκολύνει την περι-

συλλογή τους και να μην είναι εμπόδιο στους

πεζούς και την τροχαία κίνηση.

4. Κλαδεύματα κατάλληλα τεμαχισμένα ή

φύλλα μπορεί να τοποθετούνται μέσα στα

ειδικά σακούλια για κήπους. Μπορούν να

μαζευτούν από την υπηρεσία Καθαριότητας

κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Τα σακούλια αυτά

πρέπει να δένονται και να τοποθετούνται

έξω από τις σκυβαλαποθήκες των υποστα-

τικών και δεν πρέπει να βαρυφορτώνονται.

Β. Χαλάσματα, μπάζα ή άλλα υλικά και

αντικείμενα που παράγονται μετά από

οικοδομικές ή άλλες εργασίες.

Είναι υποχρέωση του κάθε δημότη μας ότι

τα απόβλητα που προέρχονται από τις πιο

πάνω εργασίες να τοποθετούνται σε μεταλ-

λικά κιβώτια απορριμμάτων (Skip) και να

παραδίδονται σε αδειούχα εγκατάσταση

διαχείρισης αποβλήτων ανάλογα με το είδος

των αποβλήτων. Τα μεταλλικά κιβώτια

απορριμμάτων οι δημότες μπορούν να τα

προμηθευτούν από ιδιωτικές υπηρεσίες κα-

θαριότητας.

Γ. Ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές οικιακές

συσκευές (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια τηλεο-

ράσεις, υπολογιστές κλπ).

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με την

WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου παραλαμ-

βάνει τα πιο πάνω. Οι δημότες που έχουν

στην κατοχή τους τον πιο πάνω εξοπλισμό

και επιθυμούν να τον παραδώσουν στο Δήμο

μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με

την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου για

να διευθετήσουν την παραλαβή τους από

την Υπηρεσία του Δήμου απευθείας από το

υποστατικό τους.  

Δ. Ρουχισμός (ρούχα, σεντόνια και άλλα

λευκά είδη, υποδήματα, τσάντες ζώνες).

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με τη

μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ άρχισε να συλλέγει τα πιο

πάνω είδη ρουχισμού. Τα πιο πάνω είδη το-

ποθετούνται στα ειδικά Μωβ κιβώτια που

βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 99722121 ή στην
ιστοσελίδα της εταιρείας Ανάκυκλος Περι-
βαλλοντική  www.anakyklos.org ή στο τηλέ-
φωνο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δή-
μου 22462059.

Δεν θέλουμε να έχουμε αντιδικίες με τους
δημότες μας, είμαστε όμως υποχρεωμένοι
για το κοινό καλό μας, επειδή νοιαζόμαστε
για την Αγλαντζιά, να προειδοποιήσουμε
ότι:

Σε περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί η το-
ποθέτηση κλαδεμάτων, ακαθαρσιών, άχρη-
στων οικοδομικών υλικών κλπ σε ανοικτούς
χώρους ή οικόπεδα εκτός των προκαθορι-
σμένων ημερομηνιών που αναφέρονται στο
Ετήσιο Πρόγραμμα του Δήμου, θα εφαρμό-
σουμε αυστηρά την εξώδικη ρύθμιση όπως
προβλέπεται από το Νόμο (Εξώδικο Πρό-
στιμο €85,43) καθώς επίσης τη λήψη δικα-
στικών μέτρων εναντίον εκείνων που προ-
βαίνουν σε αυτή την παράνομη και ανεύθυνη
πράξη.

Ο Δήμος θα μαζεύει το 2014 δυο από 4
φορές τα κλαδέματα – Ιούνη και Δεκέμβρη.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το
ετήσιο πρόγραμμα περισυλλογής εποχιακών
κλαδευμάτων και άλλων ακαθαρσιών και
αντικειμένων παρακαλείστε όπως απευθύ-
νεστε είτε προσωπικά είτε μέσω τηλεφώνου
στην Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο
22462059 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,
είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δή-
μου www.aglantzia.org.cy.

- Αν επιθυμεί κάποιος να μετακινήσει κάτι
ή να πετάξει κλαδεύματα και άλλα άχρηστα
εκτός των δύο περιόδων που ανακοινώνει ο
Δήμος, θα μπορεί να γίνεται από το Δήμο με
πληρωμή

- Το ποσό ανέρχεται στα 60,00 ευρώ ανά
φορτηγό αυτοκίνητο και 30,00 ευρώ ανά μι-
σό φορτηγό. Η απομάκρυνση τους από το
συνεργείο του Δήμου, θα γίνεται αφού προ-
πληρωθεί το πιο πάνω ποσό.

- Προτού τοποθετήσετε οτιδήποτε παρα-
καλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία
Καθαριότητας, στο τηλέφωνο 22462059 κα-
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Αγλαντζιά είμαστε όλοι εμείς. Εμείς, Δή-
μαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο τη θέλουμε
καθαρή και περιποιημένη. Είμαστε σίγουροι
και εσείς το ίδιο. Με λίγη συμμόρφωση και
λίγη οργάνωση μπορούμε να το πετύχουμε
για το καλό όλων μας. Και θεωρούμε από-
λυτα δίκαιο το όποιος ρυπαίνει να πληρώ-
νει.

Σας ευχαριστούμε!
Δήμαρχος 

και Δημοτικό Συμβούλιο 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Ο ρυπαίνων να πληρώνει! Δίκαιο;



Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
στις 11 Νοεμβρίου 2013 στο Πολιτιστικό
Κέντρο “το σκαλί”, η εκδήλωση του Δήμου
Αγλαντζιάς με θέμα «Αντιμετωπίζουμε την
οικονομική κρίση με εξοικονόμηση ενέργει-
ας».

Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώθηκε μέσα
στα πλαίσια του Ενεργειακού Σχεδίου Δρά-
σης του Δήμου Αγλαντζιάς, το οποίο ανα-
πτύχθηκε σε συνεργασία με το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς συμμετείχε στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα «Meddea» μαζί με άλ-
λες μεσογειακές πόλεις με κοινό στόχο τη
βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των ενερ-
γειακών ζητημάτων σε τοπικό επίπεδο.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο
Δήμος βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Ενερ-
γειακό Βραβείο για την προσπάθεια που κα-
ταβάλλει και για τις ενέργειες που έχει υλο-
ποιήσει μέχρι σήμερα. 

Έρευνα μαθητών

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμούς
ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας και
ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου εκ μέρους της
Ενεργειακής Ομάδας του Δήμου Αγλαντζιάς.
Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους Μά-
ριο Παππουτή και Τάσο Γρηγορίου  εκ μέρους
της Επιχειρησιακής Μονάδας Δικτύου ΑΗΚ
με θέμα «Δυνατότητες ενεργειακής εξοικο-
νόμησης με περαιτέρω εξηλεκτρισμό της
κοινωνίας», από τον Δρ. Βενιζέλο Ευθυμίου,
Εκτελεστικό Διευθυντή Δικτύων ΑΗΚ με θέμα
«Φωτοβολταϊκή ενέργεια, συμφηφισμός και
διαχείριση της ζήτησης», και από τον Σάββα

Βλάχο εκ μέρους του Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών με θέμα «Εξοικονόμηση
ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας».

Την ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς απο-
τέλεσε η έκτακτη συμμετοχή από μαθητές
του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ΄- Πλατύ, οι οποίοι παρουσίασαν τα ευ-
ρήματα δικής τους έρευνας σχετικά με την
εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση του
σχολείου τους. Η έρευνά τους αυτή πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Κα-
θηγητή Τεχνολογίας Μάριου Κανικλίδη και
εξασφάλισε το 3ο βραβείο στο διαγωνισμό
του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.    

«Υποχρέωση η εξοικονόμηση ενέργειας» 

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας
ανέφερε χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό
του ότι: «Ως Κράτος, ως Οργανισμοί Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ως πολίτες και ως κοι-
νωνία γενικότερα, έχουμε υποχρέωση να
εργαστούμε δυναμικά προς την κατεύθυνση
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης
των φυσικών δυνατοτήτων, ώστε να πε-
τύχουμε τους πολλαπλούς στόχους και
οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας, οικονο-
μικών πόρων και αποκατάστασης του πε-
ριβάλλοντος».  

Περαιτέρω αναφέρθηκε στις προσπάθειες
του Δήμου για ενεργειακή αναβάθμιση των
κτιρίων του με τη χρήση ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, καθώς και για καλλιέργεια
ενεργειακής συνείδησης τόσο στο προσω-
πικό όσο και στους δημότες.  

Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είχαν

την ευκαιρία να κερδίσουν δύο ενεργειακούς
ελέγχους σπατάλης ενέργειας, δωρεά του
Δήμου Αγλαντζιάς και της εταιρείας «Μα-
ρίνος Χαραλάμπους και Συνεργάτες».

Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιθυμεί να εκφράσει
τις ευχαριστίες του στην Ενεργειακή Επιτρο-

πή του Δήμου για τις πρωτοβουλίες που
αναπτύσσει συνεχώς, στην Αρχή Ηλεκτρι-
σμού Κύπρου για τη συνεργασία της, και στο
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για
τις πολύτιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες
που προσφέρει.
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Τη δέσμευση ότι θα συνεχιστεί και θα
ενισχυθεί η εποικοδομητική συνεργασία
που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια,
επαναβεβαίωσαν το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς.

Αντιπροσωπεία του Δήμου Αγλαντζιάς,
με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Κώστα Κόρ-
τα, επισκέφθηκε τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμ-
βρίου 2013,  το ακαδημαϊκό ίδρυμα με σκο-
πό να συζητηθούν, διάφορα θέματα που
απασχολούν το Δήμο, καθώς και τρόποι
περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε
τομείς, όπως η ανάπτυξη, ο πολιτισμός,
η εκπαίδευση, η κοινωνική προσφορά κ.ά.
προς αμοιβαίο όφελος των δυο μερών, αλ-
λά και της κυπριακής κοινωνίας ευρύτερα. 

Σε δηλώσεις του ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-
στοφίδης, ευχαρίστησε το Δήμο Αγλαν-

τζιάς για την πολύ καλή συνεργασία που

έχουν και εξέφρασε την αποφασιστικό-

τητα για συνέχισή της. 

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Κώστας Κόρ-

τας ανέφερε ότι η σημερινή συνάντηση απο-

τελεί ένα πρώτο βήμα ανάπτυξης και ενί-

σχυσης της συνεργασίας, τα αποτελέσματα

της οποίας θα διαφανούν στην πορεία σε

πρακτικό επίπεδο. 

Ο κ. Κόρτας κάλεσε το Πανεπιστήμιο να

βοηθήσει το Δήμο Αγλαντζιάς στο μέγιστο

βαθμό, μέσω της εμπειρογνωμοσύνης και

της τεχνογνωσίας του. 

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε όπως το

Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με

το Δήμο Αγλαντζιάς, συνδράμει με επι-

στημονικό προσωπικό από τα Τμήματα

Αρχιτεκτονικής και Πολιτικών Μηχανικών

και Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς και

από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, στην εκπό-

νηση μελέτης για την ανάπτυξη της ευρύ-

τερης περιοχής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου. Συμφωνήθηκε, επίσης, όπως το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου διεξάγει μελέτες σχε-

τικά με το ενεργειακό. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συ-

ζητήθηκε, επίσης, η δυνατότητα στέγασης

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγλαντζιάς

στην νέα βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Κύπρου "Στέλιος Ιωάννου".

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

Συμβολή στην ανάπτυξη
και μελέτη για το ενεργειακό

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “MEDDEA”

«Αντιμετωπίζουμε την κρίση 
με εξοικονόμηση ενέργειας»



Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο

9.11.2013 με μεγάλη επιτυχία η

πρώτη φάση της δράσης που διορ-

γάνωσε ο Σύνδεσμος Γονέων του Ε’

Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς, με

τίτλο «ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ, ΣΗ-

ΜΑΙΝΕΙ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙ ΑΥΤΟ». 

Ο Σύνδεσμος Γονέων με ανακοίνω-

ση του κάλεσε γονείς, παιδιά και

όλους όσους μπορούν να στηρίξουν

την προσπάθεια αυτή, που στόχο εί-

χε πέραν του εξωραϊσμού του Σχο-

λείου, την καλλιέργεια της οικολο-

γικής συνείδησης των παιδιών. 

Η πρώτη φάση η οποία διήρκησε

από το πρωί μέχρι και το απόγευμα

και στην οποία συμμετείχαν πέραν

των 100 εθελοντών, περιλάμβανε το

ξεχόρτισμα, καθάρισμα των αυλών

του Σχολείου και το κλάδεμα των δέν-

τρων και θάμνων για να ακολουθή-

σουν στο μέλλον οι επόμενες φάσεις

που είναι η δεντροφύτευση, η δημι-

ουργία κήπων/ βοτανόκηπων και

πολλά άλλα. 

Τα παιδιά της Α’ και Β’ τάξης ανέ-

λαβαν να κατασκευάσουν πινακί-

δες τις οποίες στερέωσαν στα κάγ-

κελα των εισόδων του Σχολείου με

σκοπό να αποτρέπουν τους ιδιο-

κτήτες σκύλων από το να αφήνουν

τους σκύλους τους, να λερώνουν

τα πεζοδρόμια και τις αυλές του

Σχολείου. 
Την εκδήλωση στήριξαν η Διεύθυν-

ση του Σχολείου και το διδακτικό
προσωπικό καθώς επίσης και το
Σώμα προσκόπων που φιλοξενείται

στο Σχολείο. 
Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν

στην εκδήλωση βραβεύτηκαν από το
Σύνδεσμο Γονέων με τιμητικά διπλώ-
ματα, ενώ στην τάξη η οποία συγ-

κέντρωσε τις περισσότερες συμμε-
τοχές μαθητών, απονεμήθηκε ειδικό
βραβείο.

Δημήτρης Μουχταρούδης 

Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Αποφοίτηση με εκδήλωση εις μνήμη
Κύρου Χατζηκύρου

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση που διοργάνωσε  η Σχολική Εφορεία  Αγίου Αμ-
βροσίου Κερύνειας για τους απόφοιτους της σχολικής
χρονιάς 2012-2013 με καταγωγή από τον Αγιο Αμβρό-
σιο, τη Χάρτζια και τη Καλογραία. 

Η εκδήλωση έγινε  τη Παρασκευή  28 Ιουνίου 2013,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Παναγίας Ευαγγε-
λίστριας, στην Παλλουριώτισσα και ήταν αφιερωμένη
στη μνήμη του αείμνηστου εκπαιδευτικού Κύρου Χα-
τζηκύρου, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από
τη γέννηση του. 

Τους προσκεκλημένους, καθώς και τους τελειόφοιτους
και τους συγγενείς τους, καλωσόρισε εκ μέρους της Σχο-
λικής Εφορείας , ο Γραμματέας κ. Ανδρέας Προδρόμου,
ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Σ.Ε. κ. Σάββας
Ξιούρης. 

Χαιρετισμούς απύυθυναν επίσης οι :  Μητροπολίτης
Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, η κ. Λουκία Χατζημιχαήλ,
Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, ως εκπρόσωπος

του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ο κ. Σέργιος
Πρωτοπαπάς Αντιπρόεδρος  της Ομοσπονδίας Γονέων
Μέσης Εκπαίδευσης Κερύνειας και η κ. Σωτηρία Ιωάννου
εκ μέρους των παλαιών αποφοίτων. Αντιφώνηση εκ
μέρους των αποφοίτων της φετινής χρονιάς, έγινε από
την Ηλέκτρα Γ. Κυρατζή. 

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των αποφοίτων και
επίδοση τιμητικών πλακετών και  δώρων που προσέ-
φεραν στη Σχολική Εφορεία φίλοι και εκτιμητές του
έργου της. 

Τιμητική πλακέττα επιδόθηκε, μεταθανάτια, στον
αείμνηστο εκπαιδευτικό Κύρο Χατζηκύρου ως ελάχιστη
ένδειξη αναγνώρισης και τιμής για τη προσφορά του
στη εκπαίδευση του Αγίου Αμβροσίου και της Κύπρου.
Τιμήθηκε επίσης η Ομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαί-
δευσης Κερύνειας για τη πολύτιμη προσφορά της στη
διατήρηση της μνήμης των κατεχομένων εδαφών της
πατρίδας μας. 

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με τη παρουσία τους

οι : η κ. Ελένη Μαύρου, τ. Υπουργός Εσωτερικών , μέλος
Π.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ , η κ. Θεοδοσία Λοή, μέλος Κ.Ε. Κινή-
ματος Οικολόγων-Περιβαλλοντιστών, o Δήμαρχος Λα-
πήθου κ. Νεοπτόλεμος Κότσαπας, οι κοινοτάρχες  Χάρ-
τζιας και Καλογραίας, οι πρόεδροι των Σχολικών Εφο-
ρειών Κερύνειας Λαπήθου και Καραβά καθώς και εκ-
πρόσωποι οργανωμένων συνόλων των τριών κοινο-
τήτων και άλλοι παράγοντες. 

Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που
περιλάμβανε μικρό θεατρικό δρώμενο με τη μικρή Αγ-
γέλικα Α.Κυρατζή και μουσική ενότητα με τους Χρίστο
Βρακά στη κιθάρα και Ανδρέα Ππίλο στο τραγούδι.  Προ-
βλήθηκαν επίσης διαφάνειες από το Γυμνασιο Αγίου
Αμβροσίου και από μνημεία των τριών κατεχόμενων
κοινοτήτων.

Με το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση.  

Εκ της Σχολικής Εφορείας 
Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας 

Ε’ Δημοτικό Αγλαντζιάς 

«ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙ΄ΑΥΤΟ»

Μια από τις πολλές ομάδες που εργάστηκαν για την καθαριότητα, ξεχόρτισμα και κλάδεμα των δέντρων. Τα μικρά παιδιά παρουσιάζουν τις
πινακίδες που ετοίμασαν λίγο πριν να τις στερεώσουν στα κάγκελά του Σχολείου.
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Η οδική ασφάλεια δεν είναι παιγνίδι.
Έχει να κάνει με τη ζωή μας την ίδια και
τη σωματική μας ακεραιότητα. Γι  αυτό
ακριβώς το λόγο τα παιδιά του ΣΤ΄Δημο-
τικού Σχολείου Αγλαντζιάς αποφάσισαν
να οργανώσουν μια ιδιαίτερη εκδήλωση
για να ενημερώσουν, τόσο τους συνομή-
λικους τους, όσο και τους μεγάλους για το
πώς πρέπει να περπατάμε σωστά στο
δρόμο, έτσι που να μην κινδυνεύουμε.  

Τα παιδιά, με τη βοήθεια των δασκάλων
τους, κ. Κυριάκου Παστίδη και κ. Σιμόνης
Παρτακίδου αλλά και του αστυνομικού της
γειτονιάς κ. Μάρκου Ταπακούδη, διερεύ-
νησαν αρχικά με ένα ερωτηματολόγιο τις
γνώσεις των παιδιών για το σωστό περ-
πάτημα. 

Aπογοητευτικά αποτελέσματα 

Δυστυχώς τα αποτελέσματα ήταν απο-
γοητευτικά, αφού σε 12 ερωτήσεις σχετικά
με την οδική ασφάλεια και το σωστό περ-
πάτημα, τα παιδιά απάντησαν λανθα-
σμένα στις 9. Τι έκαναν λοιπόν;  Βγήκαν
στους δρόμους γύρω από το σχολείο τους,
με τη συνοδεία του αστυνομικού της γει-
τονιάς και με τις επισημάνσεις του, έμαθαν
να περπατάνε σωστά, έλυσαν τις απορίες
τους, είδαν τα επικίνδυνα σημεία των δρό-
μων αλλά και διάφορα μέρη της γειτονιάς
που πρέπει να φτιαχτούν από τους αρ-
μόδιους φορείς, έτσι που να καταστούν οι
δρόμοι ασφαλείς και προσβάσιμοι για
τους πεζούς.  

Τα παιδιά ετοίμασαν στη συνέχεια ένα
σχετικό υπόμνημα με τις απόψεις και τις
εισηγήσεις τους για το θέμα και το απέ-
στειλαν σε όσους θα μπορούσαν να τους
βοηθήσουν. 

Στη συνέχεια και σε συνεργασία με την
Αστυνομία Κύπρου και την CNP Ασφαλι-
στική, οργάνωσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα
και πρωτότυπη δραστηριότητα για να
ενημερώσουν τους δημότες της Αγλαν-
τζιάς για το πώς πρέπει να περπατάμε
σωστά στους δρόμους. 

Πορεία για ευαισθητοποίηση 

Κάλεσαν τους γονείς τους, τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες, τα μεγάλα τους
αδέλφια, ακόμα και τον ίδιο το Δήμαρχο
Αγλαντζιάς κ. Κώστα Κόρτα και αφού
έφτιαξαν μεγάλα πανό με συνθήματα για
την οδική ασφάλεια και το σωστό περπά-

τημα, έκαναν μια πορεία σε κεντρικές λε-
ωφόρους της Αγλαντζιάς. Στόχος τους, η
ευαισθητοποίηση των δημοτών αλλά και
η παρότρυνση τους, να  συμμετάσχουν μα-
ζί τους στη πορεία και να μάθουν από
πρώτο χέρι, σε πραγματικό περιβάλλον
και με τη βοήθεια της αστυνομίας, τον σω-
στό τρόπο που περπατάμε. Και τα κατά-
φεραν!

Η πορεία είχε περίπου 100 άτομα που
ενημερώθηκαν, περπάτησαν, έμαθαν και
διόρθωσαν τα λάθη που πιθανόν να έκα-
ναν  στο δρόμο. 

Ξεκίνησε από τη λεωφόρο Κυρηνείας και
κατευθύνθηκε προς το πάρκο κυκλοφο-
ριακής Αγωγής, όπου εκεί παιδιά και με-
γάλοι έκαναν πανηγυρική είσοδο στην εκ-
δήλωση που πραγματοποιόταν για την
ενημέρωση του κοινού σε θέματα οδικής
ασφάλειας. 

Υπόμνημα προς επίσημους 

Στη συνέχεια εκπρόσωπος των παιδιών
ανέγνωσε το υπόμνημα στους επίσημους
που βρίσκονταν εκεί, ανάμεσα τους ο αρ-
χηγός της Αστυνομίας Κύπρου και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-
ξης και ζήτησε την άμεση εξέταση των θε-
μάτων που αναφέρθηκαν.  

Οι επίσημοι υποσχέθηκαν να λάβουν σο-
βαρά υπόψη τους όσα επισημάνθηκαν στο
υπόμνημα και έδωσαν συγχαρητήρια στα
παιδιά και τους δασκάλους του ΣΤ΄ Δη-
μοτικού σχολείου Αγλαντζιάς για την
πρωτότυπη και ιδιαίτερα σημαντική πρω-

τοβουλία τους, να ενημερώσουν παιδιά
και μεγάλους για θέματα σχετικά με την
Οδική Ασφάλεια.

Οι εισηγήσεις των παιδιών για να κα-
ταστούν οι δρόμοι πιο ασφαλείς για τους
πεζούς είναι οι ακόλουθες:

Εισηγήσεις 

1.Όλοι οι δρόμοι που βρίσκονται γύρω
από σχολεία θα πρέπει οπωσδήποτε να
έχουν μεγάλα, πλατιά, καλοφτιαγμένα και
ασφαλισμένα πεζοδρόμια.

2. Τα πεζοδρόμια πρέπει να είναι προ-
σβάσιμα από όλα τα άτομα αλλά και να
είναι καθαρά και ελεύθερα στους πεζούς,
χωρίς σταματημένα αυτοκίνητα, μεγάλα
αντικείμενα, ακαθαρσίες, χόρτα, δέντρα
κλπ. Σε όσους κλείνουν τα πεζοδρόμια να
επιβάλλονται από τους Δήμους αυστηρές
ποινές.

3. Οι πινακίδες της τροχαίας σε γειτο-
νιές, να μην  κρύβονται από δέντρα αλλά
και να μην είναι κατεστραμμένες ή ξεθω-
ριασμένες, ειδικά αυτές που αναφέρονται
σε σχολεία και παιδιά.

4. Σε όλους του δρόμους που οδηγούν
προς το σχολείο θα πρέπει να υπάρχει διά-
βαση πεζών και όχι μόνο μπροστά από
την κύρια είσοδό. Οι διαβάσεις πεζών να
έχουν τον κατάλληλο έντονο φωτισμό όλη
μέρα και το σύστημα να ελέγχεται ότι λει-
τουργεί κανονικά.

5. Στα παιδιά από άλλες χώρες που έρ-
χονται στα σχολεία μας, να γίνεται άμεσα

ενημέρωση για το πού περπατάμε στην
Κύπρο.

6. Ο κάθε δήμος να εφαρμόζει δική του
εκστρατεία για την ενημέρωση των παι-
διών σε θέματα οδικής ασφάλειας, με ει-
δικές ομάδες εκπαιδευμένων δημοτών δια-
φόρων ηλικιών.

7. Σε δρόμους που δεν υπάρχουν πεζο-
δρόμια να τοποθετηθεί καλός φωτισμός.
Αν αυτό δεν είναι εφικτό, να τοποθετηθούν
φωσφορούχα σήματα  που να διαχωρί-
ζουν το χώρο των πεζών από το δρόμο.

8. Οι διαλέξεις της αστυνομίας στα σχο-
λεία να είναι περισσότερες και το υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού να εφαρμό-
σει και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα
για την οδική ασφάλεια.

9. Στις εξετάσεις για την απόκτηση δι-
πλώματος οδήγησης να γίνεται έλεγχος
κατά πόσο ο οδηγός γνωρίζει τη συμπε-
ριφορά του πεζού και να υποβάλλονται
ερωτήσεις για το σωστό περπάτημα.

10. Να υπάρχουν στο δρόμο πινακίδες,
όπως αυτές των σημάτων τροχαίας, που
να υπενθυμίζουν στους πεζούς βασικές
οδηγίες, όπως το πού επιτρέπεται ή όχι,
η διασταύρωση δρόμων.

11. Να μεταδίδονται συχνά ραδιοφω-
νικά ή τηλεοπτικά μηνύματα που υπενθυ-
μίζουν στους πεζούς κανόνες ασφάλειας,
όπως αυτά για τους οδηγούς.

12. Η αστυνομία να ανακοινώνει αλλά
και να επιβάλλει πρόστιμα, σε όσους πε-
ζούς δεν ακολουθούν τον κώδικα οδικής
κυκλοφορίας όσον αφορά το περπάτημα.

Επικίνδυνη η άγνοια

Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ζωή είναι
πολύτιμη και ότι μπορούμε με απλές κι-
νήσεις να την προστατέψουμε και να μην
αφήσουμε την άγνοια και την απροσεξία
να μας οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσμα-
τα.  

Σίγουρα το Τμήμα Τροχαίας της αστυ-
νομίας Κύπρου η  CNP Ασφαλιστική και
άλλοι φορείς, κάνουν πολλά σχετικά με
την οδική ασφάλεια αλλά σίγουρα μπο-
ρούν να γίνουν περισσότερα. 

Καλό είναι  όλοι οι αρμόδιοι να ακούσουν
τη φωνή των παιδιών και τις εισηγήσεις
τους, γιατί αυτά ίσως, περπατάνε περισ-
σότερο από κάθε άλλο στους δρόμους κι
έχουν ανάγκη να εκπαιδευτούν και να προ-
στατευτούν. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

«Μαθαίνω πως να περπατώ
σωστά στο δρόμο»
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• Του Δρα  Πέτρου  Μ. Καρεκλά

Δημάρχου  Κυθρέας και  πρώην  

Γενικού  Διευθυντή  Υπουργείων

Ουδείς  αμφισβητεί  ότι  έχουμε  μια
πλούσια  ιστορία  πολιτισμού  και τα  επι-
τεύγματα  των  προγόνων μας  είναι  με-
γάλα  και σπουδαία.  Όμως  ο χαρακτηρι-
σμός  ενός  λαού  ως ″πολιτισμένου″  δεν
είναι  σφραγίδα  που  μπαίνει  και  δεν αλ-
λοιώνεται.  Αυτό  τον  τίτλο  πρέπει  συνε-
χώς  να  τον αποδεικνύουμε  και  να  περ-
νούμε  στην  πράξη  διαχρονικά εξετάσεις.

Ένας  πολιτισμένος  λαός  μεταξύ  άλλων
διακρίνεται  και  για  την  αγάπη  του  προς
τα  πουλιά  και  τα  ζώα   και   επιδεικνύει
την  ανάλογη  συμπεριφορά  έναντί  τους.

Πρόσφατα  ένιωσα  πραγματικά ντροπή
ως κάτοικος  αυτής της χώρας  όταν  πήρα
στα χέρια  μου  το  τεύχος  Ιουλίου  2013
του παγκόσμιας εμβέλειας  και αδιαμφι-
σβήτητου  κύρους  περιοδικού  National
Geographic  Society,  όπου  η  Κύπρος  φι-
γουράρει  ως  κύρια  χώρα,  μεταξύ  άλλων
στη  Μεσόγειο,  όπου  γίνεται  εξόντωση
αμπελοπουλιών  και άλλων  αποδημητι-
κών  πτηνών.  Αντιλαμβανόμαστε πραγ-
ματικά  τη ζημιά  που  προκαλείται  στην
πατρίδα  μας  καθώς    προσπαθούμε  νυχ-
θημερόν  να  την προβάλουμε  ως  ένα  ση-
μαντικό, ποιοτικό τουριστικό  προορισμό;
Πώς  να  συμβιβαστούν  αυτά  τα  δυό;  Θα
συνεχίσουμε  να ζημιώνουμε  τον  τόπο ως
σύνολο  για  να θησαυρίζουν  ορισμένοι
που  χρησιμοποιούν  όλων  των ειδών  τα
σύγχρονα  παράνομα   τεχνάσματα (δίκτυα,
μιμητές  κελαηδίσματος πουλιών, κ.α.)  για
να παγιδεύουν  τα  πουλιά;

Άλλο  μεγάλο  κεφάλαιο  είναι  αυτό  της
δηλητηρίασης   ζώων, ακόμα  και  μέσα
στις  γειτονιές  των πόλεων.  Έχω  προ-

σωπικά πικρή  εμπειρία γι’ αυτό  στην
Αγλαντζιά   όπου  κατοικώ.  Η  δηλητη-
ρίαση  σκύλων και γάτων  είναι συχνό  φαι-
νόμενο, χρησιμοποιώντας  τα  πιο  δρα-
στικά  δηλητήρια,  όπως π.χ. το  λανέϊτ,
που  αν  και  παράνομο  φαίνεται  ότι  βρί-
σκεται  άφθονο  παντού. (Κάποιοι μιλούν
για  προμήθειά   του  από  τα  Κατεχόμε-
να).

Μπορεί  ένας  λαός  να χαρακτηρίζεται
ως  πολιτισμένος,  αν  μέλη  του  θανατώ-
νουν   και   οι  υπόλοιποι  σιωπηλά   ανέ-
χονται  τους  θανάτους  αθώων ζώων;
Από  την άλλη  είναι  η  σοβαρή  ευθύνη  της
πολιτείας  που ακόμα  δε  ρύθμισε  κατά
τρόπο πολύ  αυστηρό  τη  διάθεση  και
χρήση τέτοιων ουσιών  και  για  το  ότι  δεν
πλήρωσαν  ακόμα  το  τίμημα  όσοι  έκαναν

και  κάνουν  παράνομη  χρήση  μέχρι  σή-
μερα.  Θα  περιμένουμε, δηλαδή,  να  βάλει
κάποιο παιδάκι  στο  στόμα  του  το δηλη-
τήριο  και  να  το  χάσουμε,   για  να  ευαι-
σθητοποιηθούμε  ανάλογα  όλοι  μας –
ΜΜΕ, πολιτεία  και  πολίτες;

Η  ανοχή  σ’ αυτό  τον  τομέα  με  την
υποκριτική  νοοτροπία  του ″μα για  τους
γάτους  και  τους  σκύλους   τώρα  θα  νοι-
αζόμαστε, έχουμε  τόσα  άλλα  προβλή-
ματα″, δεν  μας  τιμά καθόλου και μας εκ-
θέτει  ως  χώρα – μέλος  της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.   Είναι   επάναγκες    σύντομα  να
γίνει  αυστηρότερη  η  νομοθεσία  και  προ-
πάντων  να  εφαρμόζεται!  Δυστυχώς πρέ-
πει να τ’ ομολογήσουμε  χωρίς ″να πίπτει
η  ράβδος″ δύσκολα  αλλάζουν  τα  πράγ-
ματα  στον  τόπο μας.  

Πρέπει οπωσδήποτε  να  εκσυγχρονι-
στούμε   και σ’ αυτό  τον  τομέα    γιατί  όλα
είναι  συγκοινωνούντα   δοχεία,  αν   θέ-
λουμε πραγματικά  να  πάμε  μπροστά.  Ν’
ανοίξουμε  τα  μάτια  μας  και  τ’ αυτιά  μας
και  ν’ απομονώσουμε  τους  κακούς  συ-
νανθρώπους  μας  που  κάνουν  αυτά  τα
απεχθή  έργα   του  σκότους.  Η  παιδεία
ασφαλώς   έχει  το  λόγο  για  καλλιέργεια
συνειδήσεων  και  ατόμων  που  μελλοντικά
και  τον  συνάνθρωπο  αλλά  και  τα  άλλα
δημιουργήματα  του  Θεού  θα  σέβονται
και θ’ αγαπούν.  Τα  Μ.Μ.Ε.  μπορούν  επί-
σης  να  παίξουν  σ’ αυτό  καθοριστικό  ρό-
λο. Όλοι μας   πρέπει   να  κάνουμε  το   κα-
θήκον  μας  για  να  κατατάσσεται  η  χώρας
μας  στις  πραγματικά  πολιτισμένες, σύγ-
χρονες  κοινωνίες. 

Επιμόρφωση Προσωπικού του Δήμου Αγλαντζιάς

Μέσα στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον
Τόπο μας και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει πολλές
νέες και διαφορετικές προκλήσεις.  Ο Δήμος Αγλαντζιάς
πιστεύει πως οι απαιτήσεις της καθημερινότητας μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με την όσο το δυνατό καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.  

Προς το σκοπό αυτό και μέσα στα πλαίσια του έργου
«Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγε-
τικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης» που υλοποιείται από την Κυπριακή Ακαδημία

Δημόσιας Διοίκησης και την Κοινοπραξία (Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας και Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας) και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και Εθνικούς Πόρους, οργάνωσε σεμινάρια για όλο το
προσωπικό του Δήμου. 

Το πρόγραμμα παρακολούθησε το διοικητικό και γενικά
όλο το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου, το οποίο συμ-
μετείχε σε δύο ομάδες, σε διήμερο σεμινάριο, με εκπαι-
δευτές την κα Άννα Ξυνιστέρη και τον κ. Ζαχαρία Ιωάννου. 

Ακολούθησε μονοήμερο σεμινάριο το οποίο παρακο-
λούθησε το εργατικό προσωπικό του Δήμου σε τέσσερις

ομάδες, με εκπαιδευτές τον κ. Ζαχαρία Ιωάννου και τον κ.
Μάρκο Κωμοδρόμο. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους συμ-
μετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για
να μπορούν να παρέχουν εξυπηρέτηση, πιο ποιοτική,
προς τους δημότες.

Θέλουμε με μια νέα προσέγγιση και συμπεριφορά, η
οποία να λαμβάνει υπόψη τις σημερινές κοινωνικοοικο-
νομικές συνθήκες, σε περιόδους κρίσης, να βελτιώσουμε
τη σχέση μας με τους δημότες καθώς επίσης και τις υπη-
ρεσίες που παρέχουμε.

Είμαστε όντως ένας 
«Πολιτισμένος Λαός» σήμερα;
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Κατηχητικές συνάξεις στο ναό Απ. Ανδρέα
Ευκαιρία για μια καινούρια αρχή είναι

η έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Ευ-
καιρία για επανατοποθέτηση στόχων και
επαναπροσδιορισμό προοπτικών. Ένας
στόχος του ανθρώπου είναι και η γνώση
του εαυτού του ή αλλιώς η εμπειρία της
έννοιας ανθρωπιά. Και τότε είναι που
ξαφνιάζει η ανακάλυψη πως από την αυ-
τογνωσία φτάνει κανείς στη θεογνωσία.
Νομίζω πως κάπως έτσι θα μπορούσε να
σκιαγραφήσει κάποιος το έργο που προ-
σπαθεί η κάθε ενορία να επιτελέσει μέσα
στην ύπαρξη καθενός μας.

Η ενορία του Αποστόλου Ανδρέα στο
Πλατύ είναι η μια εκ των δύο ενοριών της
Αγλαντζιάς. 

Στην περιφέρειά της έχει τρεις Ναούς·
του Απόστολου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου,
της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και
του Αγίου Θέρισου Επισκόπου Καρπασέ-
ων. 

Το πολυσχιδές έργο της συνεχίζεται
ασταμάτητα και ακούραστα από τους
δραστήριους Ιερείς και τους συνεργάτες
τους. 

Μια μόνο πτυχή τεράστιας σημασίας εί-
ναι η κατηχητική προσπάθεια της ενορίας,
για την οποία δεκάδες κατηχητές και κα-
τηχήτριες εργάζονται εθελοντικά και με
απίστευτους ρυθμούς και όρεξη.

Πρόγραμμα κατηχητικών

Πληροφοριακά να αναφερθεί πως οι
προγραμματισμένες συνάξεις των μαθη-
τών και μαθητριών γίνονται κάθε εβδο-
μάδα, όπως φαίνονται και πιο κάτω:

• Α΄ - Β΄ - Γ΄ Δημοτικού (αγόρια – κο-

ρίτσια),Τετάρτη, ώρα 15:45΄-16:45΄
και Παρασκευή, ώρα 15:45΄-16:45΄

• Δ΄-Ε΄-Στ΄ Δημοτικού (αγόρια – κο-

ρίτσια), Σάββατο, ώρα 11:00 – 13:00΄
Κορίτσια Γυμνασίου – Λυκείου, Σάβ-
βατο, ώρα 15:30΄-17:00΄
Αγόρια Α΄- Β΄ Γυμνασίου, Παρασκευή,
ώρα 19:30΄
Αγόρια Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου
Παρασκευή, ώρα 20:00΄

Εφόδια για τη ζωή

Στο πλαίσιο των συνάξεων της Κατη-
χητικής Κίνησης της ενορίας αναπτύσ-
σονται ενδιαφέροντα θέματα, που βοη-
θούν τους νέους μας να καλλιεργήσουν την
προσωπικότητά τους και τους δίνουν εφό-
δια που θα τους στηρίζουν στην όλη ζωή
τους. 

Βέβαια η Ορθόδοξη πίστη μας δεν είναι
μόνο λόγια, αλλά ζωντανή εμπειρία. Γι’
αυτό και οι προσπάθειες αυτές δεν εξαντ-
λούνται μόνο στη χρησιμότατη θεωρία, μα
εκτείνονται προς κάθε κατεύθυνση δρα-
στηριοτήτων, με σκοπό να δώσουν τα ερε-
θίσματα για την πνευματική ολοκλήρωση

όλων, Ιερέων, κατηχητών και παιδιών.
Παίξαμε πετόσφαιρα στο βουνό και στη

θάλασσα· δώσαμε και πήραμε χαρά τρα-
γουδώντας τα κάλαντα σε βαριά ασθενείς
Αγλαντζιώτες· μαζευτήκαμε για futsal και
το διασκεδάσαμε αφάνταστα· επισκεφθή-
καμε συνενορίτες μας που ποτέ δεν είχαμε

ξαναδεί, ως δείγμα της ενοριακής αγάπης
μας· πήγαμε διήμερες ή τριήμερες εκδρομές
με την παρέα των φίλων μας Ιερέων της
ενορίας και άλλων παιδιών· κεραστήκαμε
πίτσες, γλυκά και δροσιστικούς χυμούς
από την εκκλησία μας· συζητήσαμε ομα-
δικά πολλά νεανικά θέματα που απασχο-
λούν· συζητήσαμε και κατ’ ιδίαν για τα
προσωπικά αδιέξοδά μας· ανταλλάξαμε
απόψεις για ό,τι μας προβληματίζει· αν-
ταλλάξαμε γνώμες και ιδέες για άλλες δρα-
στηριότητες της παρέας των κατηχητικών·
ανταλλάξαμε οραματισμούς για το μέλλον
και στηρίξαμε ο ένας τον άλλον. Μάθαμε
να συνυπάρχουμε σε ένα σύνολο, σε μια
κοινωνία. Ζήσαμε τη συνεργασία. Μας δό-
θηκε συχνά η ευκαιρία να καταλάβουμε
πως μέσα από τον θυσιαστικό κόπο για
τους άλλους, μόνο κερδίζουμε· κερδίζουμε
τη χαρά της προσφοράς.

Χαρά με την επικοινωνία 

Ιερείς, κατηχητές, έφηβοι και παιδιά μά-
θαμε τι σημαίνει «κοινωνία». 

Κανείς μας δεν συμβιβάζεται με τις εξου-
θενωτικές απαιτήσεις των ρυθμών της
πόλης. Δεν μένουμε κλειδωμένοι στα άσχη-
μα ή όμορφια κλουβιά που φτιάξαμε με το
γκρίζο τσιμέντο. Βγαίνουμε από το σπίτι
και ψάχνουμε τη χαρά στην επικοινωνία
με τον άλλο Αγλαντζιώτη. Την αληθινή
επικοινωνία!

Μα πρωτίστως προσπαθούμε να κατα-
κτήσουμε μιαν άλλην Κοινωνία, διαφορε-
τική από αυτήν που ξέρουμε. Δεν είναι κό-
σμια κοινωνία. Ούτε παγκόσμια. Μάλλον
μια υπερκόσμια Κοινωνία, που γίνεται η
γη προέκταση του ουρανού κι ο ουρανός
φτάνει στη γη και όλα γίνονται Εκκλησία. 

«Ένας για όλους και όλοι για τον Ένα».
Αυτή είναι η ενορία μας. Τέτοιο και το όρα-
μά μας. Αυτή και η προοπτική των προ-
σπαθειών μας. Κι η χαρά μας μεγαλώνει
όσο μεγαλώνει ο κύκλος μας. Όσο ζωντα-
νεύει η ενορία μας τόσο και τα κύτταρα
της κοινότητάς μας ζωντανεύουν και ζουν
τον εναλλακτικό τρόπο ζωής που η Εκ-
κλησία προσφέρει. Αρκεί να αποδεχτούμε
την πρόσκληση που ο ίδιος ο Θεάνθρωπος
Χριστός μας λέει: Έρχου και ίδε! (Έλα και
θα δεις).

Ευδόκιος Δημητρίου

Κατηχητής Ιερού Ναού Αποστόλου

Ανδρέου (Πλατύ)

Θεολόγος



• Του Υπαστυνόμου 

Αντρέα Αναστασιάδη
Υπεύθυνου του Γραφείου 
Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο αποτελεί ένα
τεράστιο κεφάλαιο στις μέρες μας αφού
σχεδόν όλοι όσοι το χρησιμοποιούμε, βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι με κακόβουλους
χρήστες, που είτε για τη διασκέδασή τους
είτε για το προσωπικό τους συμφέρον,
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με οποι-
οδήποτε τρόπο μπορούν άλλους χρήστες,
λιγότερο ενημερωμένους, για τους κινδύ-
νους που κρύβει ο κυβερνοχώρος.

Πιο ευάλωτοι και επιρρεπείς χρήστες
είναι τα παιδιά, τα οποία άλλοτε κάνουν
χρήση του διαδικτύου χωρίς την παρου-
σία των κηδεμόνων τους και άλλοτε χω-
ρίς να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύ-
νους. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται με γε-
ωμετρική πρόοδο, είναι εμφανές ότι θα
πρέπει να εντατικοποιηθούν και οι προ-
σπάθειες όλων των φορέων για προστα-
σία των χρηστών από όσους καραδοκούν.
Αυξητική τάση δυστυχώς παρατηρείται
και στις καταγγελίες που γίνονται στην
Αστυνομία αναφορικά με το ηλεκτρονικό
έγκλημα και συγκεκριμένα για αδικήματα
που προέρχονται από τη χρήση των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι
το Facebook, Twitter, Ask. FM κ.α. Ιδιαί-
τερα ανησυχητικό είναι δε το γεγονός ότι
τα περισσότερα περιστατικά αφορούν
τους νέους κυρίως των ηλικιών 14-18
ετών.

Γραφείο Καταπολέμησης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Αστυνομία, στην προσπάθειά της να
προλάβει και να καταστείλει τη νέα αυτή
μορφή εγκλήματος, έχει συστήσει το Γρα-
φείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος (Γ.Κ.Η.Ε.).

Σύμφωνα με τον Υπαστυνόμο Αντρέα
Αναστασιάδη, Υπεύθυνο του Γραφείου Κα-
ταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πάρα πολ-
λές φορές περιπτώσεις εφήβων αλλά και
μεγαλύτερων, οι οποίοι παρόλο που έχουν
«παρενοχληθεί» στο διαδίκτυο, εντούτοις
δεν αναφέρουν τα περιστατικά αυτά στην
Αστυνομία ή ακόμα στους  ίδιους τους γο-
νείς τους, γιατί έχουν απειληθεί ή φοβούν-
ται ότι θα εκτεθούν δημόσια

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από
πλευράς των διωκτικών Αρχών, λαμβά-
νονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για προ-

στασία του θύματος καθώς επίσης και το

γεγονός ότι ο χειρισμός τους γίνεται με

απόλυτη εμπιστευτικότητα. Όπως μας

έχει αναφέρει ο κύριος Αναστασιάδης, ο

ρόλος του εν λόγω Γραφείου, εκτός από

τη δίωξη των παρανομούντων, είναι και

η αποκατάσταση του ονόματος του θύ-

ματος. Για το σκοπό αυτό, το προσωπικό

του Γραφείου έχει εκπαιδευτεί και είναι

άρτια καταρτισμένο για το χειρισμό οποι-

ωνδήποτε υποθέσεων που αφορούν στο

Ηλεκτρονικό Έγκλημα.

Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο διαδί-

κτυο είναι πάρα πολλοί, καθώς πολύ συ-

χνά οι έφηβοι εντυπωσιάζονται από διά-

φορες φωτογραφίες επίδειξης ή και δια-

σκέδασης. Προς αποφυγή των οποιων-

δήποτε κινδύνων, ο κ. Αναστασιάδης επι-

σημαίνει ότι οι νέοι είναι σημαντικό να

γνωρίζουν ότι πίσω από έναν ηλεκτρονικό

υπολογιστή μπορεί να βρίσκεται οποι-

οδήποτε πρόσωπο το οποίο ενδέχεται να

τοποθετήσει σαν φωτογραφία του προφίλ

του οποιαδήποτε φωτογραφία εντοπίσει

στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσει οποι-

οδήποτε όνομα επιθυμεί και να δηλώσει

οποιαδήποτε ηλικία. Ένας πολύ σημαν-

τικός παράγοντας για τη σωστή χρήση

του διαδικτύου είναι η γνώση και η διαβε-

βαίωση ότι το πρόσωπο που συνομιλούμε

μαζί του είναι γνωστό σε εμάς.

Ακολουθούν ορισμένες βασικές συμβου-

λές χρήσης του διαδικτύου κυρίως για τους

νέους, όπως μας τις έχει παραθέσει ο κ.

Αναστασιάδης:

• Να μη συνομιλείτε με αγνώστους και

να μην κοινοποιείτε σε αυτούς τα προσω-

πικά σας στοιχεία, φωτογραφίες, οικο-

γενειακή κατάσταση κ.λπ.

• Όταν δεν γνωρίζετε τον αποστολέα

ενός μηνύματος (email), να μην το ανοίγε-

τε.

• Να προτιμάτε τις ιστοσελίδες που πε-

ριέχουν το ακρώνυμο «https», το «s» ση-

μαίνει ασφάλεια (αυτό είναι βασικό κυρίως

για σκοπούς αγορών).

• Αποφεύγετε να συμμετέχετε σε τυχερά

παιχνίδια στο διαδίκτυο, καθώς πέραν

από το γεγονός ότι κάποια από αυτά εν-

δεχομένως να είναι παράνομα, υπάρχει

επιπρόσθετα ο κίνδυνος έκθεσης σε ανε-

πιθύμητες καταστάσεις.

• Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύω-

σης να αποφεύγετε τα αιτήματα φιλίας ή

να αποδέχεστε αιτήματα από άγνωστα

πρόσωπα. Είναι πιθανό κάποιοι από αυ-

τούς να χρησιμοποιούν ψεύτικα στοιχεία

με σκοπό να σας παρασύρουν. Κάποιοι

νέοι για σκοπούς εντυπωσιασμού επιθυ-

μούν να έχουν «φίλους» όσα πιο πολλά

πρόσωπα γίνεται. Αυτό είναι επικίνδυνο!

• Η χρήση κάμερας να γίνεται μόνο όταν

υπάρχει ανάγκη. Ο κάθε χρήστης μπορεί
να βιντεογραφεί και αργότερα να χρησι-
μοποιεί αυτό το βίντεο με σκοπό να απει-
λήσει τα υποψήφια θύματα.

• Όταν πέσετε θύματα απάτης ή εκβια-
σμού ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης
πράξης, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέ-
σως τους γονείς σας και ακολούθως να
προβείτε σε καταγγελία στην Αστυνομία.
Δεν πρέπει να προσπαθείτε να επιλύετε
από μόνοι σας την κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί.

Η Αστυνομία, από μόνη της είτε σε συ-
νεργασία με άλλους φορείς όπως είναι ο
Μη Κυβερνητικός οργανισμός «Cybereth-
ics» διοργανώνει αρκετές εκστρατείες για
διαφώτιση του κοινού και ιδιαίτερα των
μαθητών όλων των τάξεων με έμφαση
στους κίνδυνους έκθεσης στο διαδίκτυο.

Eπικοινωνήστε με την Αστυνομία

Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος είναι στη διάθεση του
κοινού καθημερινά, συμπεριλαμβανομέ-
νων Σαββατοκύριακων και αργιών, (7πμ
– 7μμ) στο τηλέφωνο  22808200 για να
αναφέρει οτιδήποτε τον απασχολεί ή ακό-
μα και για απλές συμβουλές.

Το κοινό μπορεί ακόμα να λάβει πληρο-
φορίες και μέσω διαδικτύου στην ιστοσε-
λίδα www.police.gov.cy, ενώ μπορεί να
αναφέρει οτιδήποτε στο ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο cybercrime@police.gov.cy. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κινδυνεύουν τα παιδιά μας 
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Εκτίμηση του έργου του Κέντρου “Άγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής”

Τιμήθηκαν διεθνώς ο Κώστας 
Ιουλιανός και οι συνεργάτες του

Τιμήθηκαν πρόσφατα στο Κέντρο Φυσιοθεραπείας και
Αποκατάστασης “Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής”, ο Δι-
ευθυντής Κώστας Ιουλιανός, η σύζυγος του Άντρη Ιου-
λιανού και ο συνεργάτης τους, Λέανδρος Ιακώβου από
τον Tovi Breidel X” Δημητρίου, υπεύθυνο στην Ελλάδα και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Φιλαν-
θρωπικού Οργανισμού “Αλμπερτ Σβάϊτσερ”.

Ο Οργανισμός “Αλμπερτ Σβάϊτσερ”, όπως ανέφερε ο
Τόνι Χ” Δημητρίου, ασχολείται με την προσφορά βοήθειας,

φιλανθρωπική, κυρίως σε θέματα της υγείας και ως επί
το πλείστον σε χώρες της Αφρικής, αλλά και αλλού.   

Ο Διεθνής Οργανισμός, ο οποίος έχει έδρα την Αυστρία,
εκτίμησε το έργο που επιτελεί στην Κύπρο και όχι μόνο, ο
Κώστας Ιουλιανός μαζί με τους συνεργάτες του, μέσα από
διάφορα σώματα, σε ομάδες που έχουν ανάγκη βοήθειας
αποκατάστασης ρευματολογικών και μυοσκελετικών πα-
θήσεων.

Η εθελοντική του προσφορά ως Πρόεδρος του Cosmos

Rheuma+ και μέλος του Very Special Art,  Special Olympics
και των Εθελοντών Γιατρών είναι αξιέπαινη.

Η τίμηση του Κώστα και της Άντρης Ιουλιανού, όπως
και του συνεργάτη τους, Λέανδρου από τον Οργανισμό
“Αλμπερτ Σβάϊτσερ” και τον Τόνι Breidel X” Δημητρίου,
αντανακλά θετικά για το Κέντρο “Άγιος Ιωάννης Λαμ-
παδιστής” και ιδιαίτερα για τον Δήμο μας, που προ-
βάλλεται διεθνώς για την εθελοντική προσφορά των
ανθρώπων μας. 

ΧΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ 

Πρωτοπρεσβύτερος ο Παπαγεώργιος Καπαρής
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος χειρο-

θέτησε σε Πρωτοπρεσβύτερο, τον Παπαγεώργιο
Καπαρή, την Κυριακή 21 Απριλίου του 2013 στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς. 

Ο Μακαριότατος απονέμοντας το εκκλησιαστικό
οφφίκιο, αναφέρθηκε στην ταπείνωση, την απλό-
τητα και την αγάπη του Πατρός Γεωργίου προς το
ποίμνιο του, το οποίο διακονεί εδώ και 53 χρόνια. 

Ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Φρί-
ξος Κλεάνθους αναφέρθηκε στην προσφορά του
Πατρός Γεωργίου προς τους Αγλαντζιώτες, τους
οποίους διακονεί με αγάπη από το 1982. Ευχαρί-
στησε τον Μακαριώτατο για την ανταπόκριση
στην έκκληση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. 

Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Υπουργός
Υγείας Πέτρος Πετρίδης, ο Αρχηγός της Εθνικής
Φρουράς  Στυλιανός Νάσης, ο Αρχηγός της Αστυ-
νομίας Μιχάλης Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ο Πρόεδρος της Σχο-
λικής Εφορείας Αγλαντζιάς Κώστας Παπακυπρια-
νού, ο κοινοτάρχης Αγλαντζιάς, Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι και πλήθος κόσμου.  

Ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού.  

Ο πατήρ Γεώργιος Καπαρής χειροτονήθηκε διά-
κονος στις 10/4/1960 και πρεσβύτερος στις
5/11/1961. 

Μέχρι τις 13/8/1974 διακονούσε στον Ιερό Ναό
Παναγίας στη Λύση. Μετά την προσφυγιά διακό-
νησε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρονίκου και Αθανα-
σίας στην Ξυλοτύμπου μέχρι το 1982. Από τις
16/8/1982 μέχρι σήμερα διακονεί ως εφημέριος
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλατζιά. 

Το 2000 χειροθετήθηκε Οικονόμος. 
Το οφφίκιο απένειμε ο μακαριστός Αρχιεπίσκο-

πος Χρυσόστομος ο Α’.  
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Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα
συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) 
Βασικότερα τμήματα 

ενός Φ/Β συστήματος

Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συ-
στήματα μετατρέπουν άμεσα την
ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. 

Το σημαντικότερα τμήματα
ενός Φ/Β συστήματος είναι:

• το Φ/Β στοιχείο (solar cell), το
οποίο συλλέγει το ηλιακό φως.
Είναι ένας κατάλληλα επεξεργα-
σμένος ημιαγωγός λεπτού πά-
χους σε επίπεδη επιφάνεια. Η
πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβο-
λίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση
και με την κατάλληλη σύνδεση σε
φορτίο παράγεται ηλεκτρικό
ρεύμα. 

• το Φ/Β πλαίσιο (PV module)
που απαρτίζεται από πολλά Φ/Β
στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ
τους και αποτελεί τη βασική δο-
μική μονάδα της Φ/Β γεννήτριας.
Τα πλαίσια έχουν τυπική ισχύ
από 20W έως 300W. Τα Φ/Β πλαί-
σια συνδέονται ηλεκτρολογικά
μεταξύ τους και δημιουργούνται
οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες
(strings).

• Ο αντιστροφέας (inverter), ο
οποίος μετατρέπει τον παραγό-
μενο ηλεκτρισμό σε μορφή κα-
τάλληλη για καθημερινή χρήση.

Απόδοση Φ/Β συστήματος

Για την Kύπρο ένα Φ/Β σύστημα
με βέλτιστη κλίση και βέλτιστο
προσανατολισμό παράγει κατά
μέσο όρο γύρω στα 1.200-1.600
kWh/έτος/kWp. Η παραγωγή
ενέργειας ενός Φ/Β συστήματος
εξαρτάται από:

• τις κλιματικές συνθήκες της
περιοχής (όσο λιγότερες είναι οι
ημέρες της ηλιοφάνειας τόσο χα-
μηλότερη η απόδοση).

• την κλίση των Φ/Β πάνελ ως
προς το οριζόντιο επίπεδο και
τον προσανατολισμό τους (η
βέλτιστη απόδοση είναι με νότιο
προσανατολισμό και κλίση πε-
ρίπου 30ο).

• την ηλικία των Φ/Β πλαισίων
(υπολογίζεται ότι τα πλαίσια
έχουν ζωή 25-30 χρόνια με από-
δοση τουλάχιστον 80% για τα
πρώτα 20 έτη).

• το γεωγραφικό πλάτος (όσο
πιο νότια είναι η περιοχή, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ένταση της
ηλιακής ακτινοβολία — Συγκρι-
τικά με βόρειες χώρες).

Επιλογή Φ/Β πλαισίου 
και αντιστροφέα

Κατά την επιλογή φωτοβολ-
ταϊκών πλαισίων πρέπει να δί-
νεται ιδιαίτερη προσοχή στην τε-
χνολογία και την απόδοση των
φωτοβολταϊκών πλαισίων αλλά
και στην παρεχόμενη εγγύηση σε
αυτά (τουλάχιστον 10 χρόνια).
Κατά την επιλογή του αντιστρο-
φέα είναι σημαντικό να διασφα-
λιστεί τουλάχιστον πενταετής
εγγύηση και να έχουν υψηλούς
συντελεστές απόδοσης (maxi-
mum efficiency factor, european
efficiency factor).

Επηρεασμός απόδοσης Φ/Β 
συστήματος από σκιάσεις

Οι σκιάσεις, αποτελούν αρνη-
τική παράμετρο. Είναι σημαντικό
για την τοποθέτηση Φ/Β να
υπάρχει επαρκής ελεύθερος και
ασκίαστος χώρος. Ένα ύψωμα,
ένα διπλανό κτίριο, δέντρα, κα-
πνοδόχοι, κεραίες ή άλλα εμπό-
δια ενδέχεται να δημιουργήσουν
σκιάσεις και πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη κατά το σχεδιασμό
ενός Φ/Β συστήματος, καθώς

μπορεί να συντελέσουν στη μεί-
ωση της απόδοσής του. 

Προϋποθέσεις εγκατάστασης 

Ανάλογα με την εφαρμογή που
χρησιμοποιούνται, τα Φ/Β συ-
στήματα χωρίζονται σε τρεις κα-
τηγορίες:

Αυτόνομα (μη συνδεδεμένα με
το δίκτυο ηλεκτρισμού) όπου εί-
ναι απαραίτητη η αποθήκευση
της ενέργειας σε μπαταρίες και
η εγκατάσταση μετατροπέα του
συνεχούς ρεύματος σε εναλλασ-
σόμενο. Είναι ιδανικά για απο-
μονωμένα κτίρια απομακρυσμέ-
να από το δίκτυο διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

Συνδεδεμένα με το δίκτυο 
ηλεκτρισμού

Η παραγόμενη ενέργεια πω-
λείται στο δίκτυο. Δεν χρειάζεται
η αποθήκευση της ενέργειας σε
μπαταρίες, απαιτείται όμως η
εγκατάσταση μετατροπέα.

Τα Διασυνδεδεμένα συστήματα
συμψηφισμού μετρήσεων (net
metering), τα οποία εξυπηρετούν
ηλεκτρικά φορτία του κτιρίου
από τον ηλεκτρισμό που παρά-
γεται από φωτοβολταϊκά ενώ
συμπληρωματικά μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρι-
σμό από το δίκτυο (εισαγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από το δί-

κτυο). Επιπρόσθετα στην περί-
πτωση που υπάρχει περίσσεια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από το φωτοβολταϊκό σύστη-
μα σε σχέση με την ενέργεια που
καταναλώνει το κτίριο, αυτή διο-
χετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας.

Τα βασικά μέρη ενός διασυν-
δεδεμένου συστήματος συμψη-
φισμού είναι τα φωτοβολταϊκά
πλαίσια, ο αντιστροφέας και ο
αμφίδρομος μετρητής. 

Ο αμφίδρομος μετρητής μετρά
την ενέργεια που εισέρχεται στο
κτίριο από το δίκτυο ηλεκτρισμού
και την ενέργεια που διοχετεύεται
από το φωτοβολταϊκό σύστημα
στο δίκτυο ηλεκτρισμού. 

Στο τέλος κάθε διμηνίας, ο αμ-
φίδρομος μετρητής υπολογίζει
το καθαρό υπόλοιπο (καθαρή μέ-
τρηση) που προκύπτει από την
αφαίρεση της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που διοχετεύεται στο δί-
κτυο από την ηλεκτρική ενέργεια
που εισάγεται στο κτίριο από δί-
κτυο ηλεκτρισμού. Στην περί-
πτωση που το αποτέλεσμα είναι
θετικό, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου
καταβάλει στον πάροχο ηλεκτρι-
κής ενέργειας ποσό που αντι-
στοιχεί στην καθαρή αυτή μέτρη-
ση. Σε αντίθετη περίπτωση (ενέρ-
γειας που διοχετεύεται στο δί-

κτυο > ενέργεια που εισέρχεται
από το δίκτυο) η καθαρή μέτρηση
μεταφέρεται στην επόμενη διμη-
νία και προστίθεται στην ενέρ-
γεια που διοχετεύεται στο δίκτυο
αυτής της περιόδου (για το νέο
υπολογισμό) ενώ ο ιδιοκτήτης
καταβάλλει στον πάροχο ηλε-
κτρικής ενέργειας μόνο το τέλος
χρήσης του δικτύου. 

Μετά το τέλος κάθε έτους, στην
περίπτωση που έχει καταγραφεί
περισσότερη ροή ενέργειας προς
το δίκτυο ηλεκτρισμού, αυτή «μη-
δενίζεται» και δεν μπορεί να με-
ταφερθεί στο επόμενο έτος. 

Tέλος χρήσης δικτύου 
για τους ιδιοκτήτες 

συστήματος συμψηφισμού

Σύμφωνα με την Απόφαση της
ΡΑΕΚ 909/2013:

Ο παραγωγός/ καταναλωτής
καταβάλλει ετήσιο τέλος στον
προμηθευτή του ίσο με €37,03
ανά εγκατεστημένο kWp του Φω-
τοβολταϊκού του συστήματος.
Επιπλέον, επιβάλλεται χρέωση
Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας,
με βάση το συντελεστή τέλους
0,134 € cent/ kWh, η οποία αντι-
στοιχεί ετήσιο τέλος € 2,16/ εγ-
κατεστημένο kWp του Φωτοβολ-
ταϊκού του συστήματος.  Επίσης,
επιβάλλεται χρέωση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με
βάση το συντελεστή τέλους 0,5 €
cent/ kWh, η οποία αντιστοιχεί
σε ετήσιο τέλος € 8,05/ εγκατε-
στημένο kWp του Φωτοβολταϊκού
του συστήματος. 

Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις
(πριν την επιβολή ΦΠΑ) ανά εγ-
κατεστημένο kWp του Φωτοβολ-
ταϊκού συστήματος ανέρχονται
σήμερα σε € 47,23. 

Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις
θα καταβάλλονται από τον πα-
ραγωγό/ καταναλωτή σε έξη
ισόποσες δόσεις και θα περιλαμ-
βάνονται στο διμηνιαίο τιμολό-
γιο κατανάλωσης του Προμηθευ-
τή (€ 7,87 ανά εγκατεστημένο
kWp του Φωτοβολταϊκού του συ-
στήματος πριν την επιβολή ΦΠΑ
για τη διμηνία).

Πράσινη ΑγλαντζιάΠράσινη ΑγλαντζιάΠράσινη ΑγλαντζιάΠράσινη ΑγλαντζιάΠράσινη Αγλαντζιά 20-20-2020-20-2020-20-2020-20-2020-20-20
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Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ένας από τους
εθνοπατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμε-
ρικής, αξιόλογα πολυμαθής, διακεκριμένος
συγγραφέας και τυπογράφος, θεωρητικός
της πολιτικής, πολιτικός, επιστήμων, εφευ-
ρέτης, κοινωνικός ακτιβιστής, στρατιωτικός
και διπλωμάτης κάποτε είχε πει:

«με το να αποτύχουμε στην προετοιμα-

σία, προετοιμαστήκαμε να αποτύχουμε»

Μια σειρά σοβαρών γεγονότων στην πε-
ριοχή του Δήμου στο πρόσφατο παρελθόν,
όπως οι πλημμύρες τον Ιούνιο του1999 και
τον Νοέμβριο του 2001, η χαλαζοθύελλα τις
πρωινές ώρες του Μαΐου του 2003, η πλημ-
μύρα τον Μαΐο του 2005 και ο καταστροφι-
κός ανεμοστρόβιλος τον Σεπτέμβριο του
2009, άφησαν ανεξίτηλη την σφραγίδα της
καταστροφής. Παράλληλα όμως πείσμωσα
τον Δήμο να γίνει ετοιμοπόλεμος και για τέ-
τοιου μεγέθους περιστατικά.  Του δυνάμω-
σαν τη θέληση να προετοιμαστεί. 

Παρόλο που για τέτοιας φύσεως γεγονότα
τη δράση την αναλαμβάνει η Πολιτική Άμυνα
σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του κράτους,
εντούτοις τόσο ο Δήμαρχος όσο και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο ένοιωσαν την ανάγκη να
προετοιμάσουν κατάλληλα το προσωπικού
του Δήμου έτσι ώστε να καταστεί αξιόμαχο
και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στους
δημότες του, όταν την χρειαστούν. 

Για αυτό το σκοπό το Δημοτικό Συμβούλιο
απεφάσισε τον καταρτισμό Ad-Hoc Επιτρο-
πής η οποία είχε ως στόχο την μελέτη του
θέματος και την ετοιμασία δυο σχεδίων δρά-
σης. Το πρώτο σχέδιο θα αφορούσε ένα Σχέ-
διο Έκτακτης Ανάγκης για Γεγονότα Μικρής
Έντασης που πρωτεύοντα ρόλο στην επί-
λυση τους θα είχε το προσωπικό του Δήμου
και το δεύτερο σχέδιο θα αφορούσε ένα Ειδικό
Σχέδιο Αντιμετώπισης Θεομηνίας (Σεισμού,
Πλημμύρας μεγάλης κλίμακας ή άλλων γε-
γονότων) για γεγονότα μεγάλης έντασης και
έκτασης όπου τα αιρετά μέλη και το προ-
σωπικό του Δήμου θα αναλάβουν να βοη-
θήσουν την προσπάθεια της Πολιτικής Άμυ-
νας στην διαχείριση των επιπτώσεων.

Η Ad-Hoc Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται
από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Μιχάλη
Μαυρουδή, κ. Γιώργο Πατσαλή, κ. Μίκη Πί-
τσιακκο, κ. Ιορδάνη Ιορδάνους, κ. Πανίκο Πέ-
τρου και κ. Δημήτρη Χατζησάββα τον εκ-
πρόσωπο της Σχολικής Εφορίας κ. Προκόπη
Προκοπίου και τους υπηρεσιακούς κ. Χάρη
Τσαγγαρίδη (Δημοτικό Γραμματέα), κ. Γιάγκο
Γιάγκου (Αν. Δημοτικό Μηχανικό) και τον κ.
Κύπρο Βουδιά (Ανώτ. Υγειονομικό Επιθεω-
ρητή), μετά από συλλογική προσπάθεια και
με την ευγενή βοήθεια του κ. Πάρη Νικόλα

(Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πο-
λιτικής Άμυνας Λευκωσίας) ετοίμασαν τα
δυο σχέδια δράσης. 

Τα δυο σχέδια δράσης παρουσιάστηκαν
τόσο στο προσωπικό του Δήμου όσο και στο
Δημοτικό Συμβούλιο όπου έτυχαν της σχε-
τικής έγκρισης.  Το τελευταίο στάδιο, το
οποίο αναμένεται να γίνει σύντομα, είναι ο
προγραμματισμός άσκησης έτσι ώστε εξα-
σκηθεί το προσωπικό στην εφαρμογή των
σχεδίων και να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες
με απώτερο σκοπό την βελτίωση τους προς
όφελος του σκοπού για τον οποίο συντάχ-
θηκαν.  Όσο αφορά το δεύτερο σχέδιο η
άσκηση θα γίνει σε συνεργασία με την Πολι-
τική Άμυνα.

Α.  Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Γεγο-

νότα Μικρής Έντασης

Το σχέδιο καλύπτει γεγονότα μικρής έν-
τασης όπως για παράδειγμα μια μικρή
πλημμύρα, η πτώση δένδρου, το φράξιμο
συστήματος αποχέτευσης όμβριων νερών,
η υποχώρηση ή καθίζηση οδοστρώματος
κλπ. Ο στόχος του σχεδίου δράσης είναι η
άμεση κινητοποίηση του κατάλληλου και
απαραίτητου προσωπικού του Δήμου για
κάθε περιστατικό έτσι ώστε να διαχειριστεί

με επιτυχία το κάθε γεγονός. 
Σημαντικό στοιχείο στην επιτυχία αυτού

του σχεδίου δράσης είναι η άμεση ενημέρωση
του υπευθύνου του Δήμου είτε από υπηρεσία
του κράτους (Αστυνομία, Πολιτική Άμυνα
κλπ) είτε απευθείας από δημότες στην τη-
λεφωνική γραμμή 77778100. 

Β. Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Θεομη-

νίας (Σεισμού, Πλημμύρας μεγάλης κλί-

μακας ή άλλων γεγονότων)

Το σχέδιο δράσης καλύπτει σοβαρά γεγο-
νότα τόσο σε ένταση όσο και σε έκταση.  Είναι
γνωστό ότι η Πολιτική Άμυνα έχει την ευθύνη
της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων.  Ο
στόχος του Δήμου, όπως προαναφέρθηκε,
είναι η κατάλληλη προετοιμασία του έμψυχου
υλικού του (αιρετά μέλη και προσωπικό) έτσι
ώστε να είναι έτοιμοι να δώσουν χέρι βοή-
θειας στην Πολιτική Άμυνα και στους δημότες
κάτω από τις αντίξοες συνθήκες που ανα-
μένεται να παρουσιαστούν κατά την εκδή-
λωση τέτοιων γεγονότων.

Με βάση το σχέδιο δράσης το έμψυχο υλικό
του Δήμου διαχωρίζεται σε Ομάδες Υπο-
στήριξης οι οποίες τίθενται υπό την καθο-
δήγηση της Πολιτικής Άμυνας.  Η κάθε ομάδα
επιτελεί το δικό της ρόλο.  Στο Δήμο δημι-

ουργείται ένα Κέντρο Συντονισμού το οποίο
συντονίζει τις ενέργειες όλων  των Ομάδων
Υποστήριξης και βρίσκεται σε απευθείας
επικοινωνία με την διοίκηση της Πολιτικής
Άμυνας.  

Έγινε κατ’ αρχή ενημέρωση του Δημοτικού
Συμβουλίου και ακολούθησε η ενημέρωση
του προσωπικού του Δήμου.  Κατά την πα-
ρουσίαση του σχεδίου δράσης στο προσω-
πικό του Δήμου συζητήθηκαν οι διάφορες
πτυχές του σχεδίου και έγινε μια εποικοδο-
μητική συζήτηση.  

Αναμένεται τώρα ο προγραμματισμός της
άσκησης σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυ-
να με κύριους στόχους την ετοιμασία του
προσωπικού και τον εντοπισμό αδυναμιών
του σχεδίου δράσης.  Κατά την άσκηση θα
γίνει αξιολόγηση του σχεδίου δράσης και θα
διεξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα
για την περαιτέρω βελτίωση του σχεδίου.

Η βελτίωση του σχεδίου δράσης αναμέ-
νεται να είναι ένας συνεχής αγώνας με στόχο
πάντοτε το όσο το δυνατό καλύτερο απο-
τέλεσμα.

Φωτογραφικό υλικό από την παρουσία

των σχεδίων δράσης στο προσωπικό του

Δήμου.

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Γεγονότα Μικρής Έντασης 
και Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Θεομηνίας 

(Σεισμού, Πλημμύρας μεγάλης κλίμακας ή άλλων γεγονότων)
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

Βοήθεια σε δυσπραγούσες οικογένειες

Στις 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρία Δη-
μοτικού Συμβουλίου Παιδιών Αγλαντζιάς στα γραφεία του
δημαρχείου, παρουσία του δημάρχου Κώστα Κόρτα, δημο-
τικών συμβούλων, δημοτικού γραμματέα, δασκάλων και γο-
νέων.

Θέμα συζήτησης ήταν «Η οικονομική κρίση και πώς τη
βιώνουν σήμερα τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους/ ρόλος
τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
τέθηκαν ερωτήματα, όπως: 

-Τι άλλαξε στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών
τους μετά την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης.

-Πόσα παιδιά στο  σχολείο έχουν άνεργο τον ένα ή και τους
δύο γονείς τους. 

-Πόσα παιδιά αναγκάστηκαν να σταματήσουν τα ιδιαίτερα
μαθήματα ή τις δραστηριότητές τους.

-Πόσα παιδιά με τις οικογένειές τους έχουν μεταναστεύσει
στο εξωτερικό για να βρουν οι γονείς δουλειά. 

-Ποια είναι η συμπεριφορά των παιδιών μεταξύ τους
λόγω αυτών των καταστάσεων.

Εισηγήσεις Αλληλοβοήθειας

Κάποιες από τις προτάσεις των παιδιών για την αντιμε-
τώπιση αυτών των προβλημάτων ήταν να προσφέρουν τη
βοήθειά τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγλαντζιάς, να
προσφέρονται δωρεάν γεύματα το μεσημέρι στο σχολείο, οι
μαθητές να φέρνουν από το σπίτι πρόγευμα για τους άπο-

ρους συμμαθητές τους, να διοργανώνουν παζαράκια με δικές
τους κατασκευές ώστε να μαζέψουν χρήματα, καθώς επίσης
κάθε τάξη να υιοθετήσει από ένα άπορο παιδί. 

Από τη μεριά του ο δήμος εισηγήθηκε να βρεθούν γιατροί
που να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, να γίνει
συλλογή μεταχειρισμένων ρούχων, να γίνεται δωρεάν εγ-
γραφή στο Ανοικτό Σχολείο, αλλά και χριστουγεννιάτικες

εκδηλώσεις με τις χορωδίες του δήμου για συλλογή χρη-
μάτων. Δεσμεύτηκε επίσης να πραγματοποιείται το συμ-
βούλιο των παιδιών μία φορά το χρόνο.  

Το συμβούλιο αποτελείτο από μαθητές των Α΄, Β΄, Γ‘,
Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικών σχολείων Αγλαντζιάς, καθώς και
μαθητές από το δημοτικό σχολείο Χατζηγεωργάκης  Κορ-
νέσιος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Το κοινωνικό πρόσωπο της μόδας
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το φιλαν-

θρωπικό απόγευμα που διοργάνωσε το
Συμβούλιο Γυναικών Αγλαντζιάς στο Συ-
νεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στις 27 Νο-
εμβρίου 2013. Η εκδήλωση περιλάμβανε
επίδειξη μόδας του καταστήματος Mindy
και όλα τα έσοδα από την επίδειξη θα
διατεθούν για τη Στέγη Ηλικιωμένων
Αγλαντζιάς.  

Ο Σύνδεσμος Γυναικών Αγλαντζιάς
ιδρύθηκε το 2012 και απαρτίζεται από
τις γυναίκες, μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αγλαντζιάς καθώς επίσης και
εθελόντριες γυναίκες που διαμένουν στην
Αγλαντζιά.  Δραστηριοποιείται στηρί-
ζοντας τα κοινωνικά ιδρύματα του Δήμου
και άλλες ευπαθείς ομάδες.

Την Επίδειξη χαιρέτησαν οι Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, Αντιδήμαρ-
χος και πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναι-
κών Αγλαντζιάς Ευγενία Αλετρά και η
Δημοτική Σύμβουλος και πρόεδρος της
επιτροπής εκδηλώσεων του Συνδέσμου
Έλενα Λάντα.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κώ-
στας Κόρτας ανέφερε, μεταξύ άλλων:
“…Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο ως
κοινωνία και ως Δήμος, κατά την οποία
ενώ οι ανάγκες όλο και αυξάνονται ένε-
κα της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, οι
πόροι ολοένα και μειώνονται, αφού το

κράτος μειώνει συνεχώς τις χορηγίες
και η κοινωνία ολοένα και αδυνατεί να
συνεισφέρει όπως άλλες φορές ή όσο
θα ήθελε.  Γι’ αυτό, η σημερινή εκδήλωση
έχει ιδιαίτερη σημασία και έρχεται να
υποδηλώσει τη θέληση σας να στηρίξετε
αυτή την προσπάθεια και να αντιστα-
θείτε στις αντιξοότητες που επικρατούν
σήμερα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν,
δυστυχώς, και τα επόμενα χρόνια που
ακολουθούν.  …Παρά και τις αντίθετες
απόψεις που υπάρχουν, ως Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίσαμε ότι όσο μας
επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες η
κοινωνική πολιτική θα προσπαθήσουμε

να μείνει ανεπηρέαστη.  Προχωρήσαμε
σε δραστικές περικοπές σε άλλους το-
μείς ώστε να καταφέρουμε να διαμορ-
φώσουμε τους προϋπολογισμούς του
2014. Αλλάξαμε φιλοσοφία και προ-
σαρμόζουμε τις εκδηλώσεις μας ούτως
ώστε να πραγματοποιούνται μέσα στα
πλαίσια των σημερινών δραματικών
γεγονότων.…Με την ευκαιρία της φι-
λανθρωπικής αυτής εκδήλωσης θα ήθε-
λα να αναφέρω ένα δυο πράγματα που
υλοποιούνται πρόσφατα: Το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου, το οποίο άρ-
χισε πρόσφατα οργανωμένα τη λει-
τουργία του σε συνεργασία με την Εκ-

κλησιαστικές Επιτροπές, τα Σωματεία
και άλλα Οργανωμένα σύνολα της πε-
ριοχής μας και το πρόγραμμα «Ανοικτό
Σχολείο…».

Το Συμβούλιο Γυναικών εκφράζει θερ-
μές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβα-
λαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης:
στην Ηλιάνα Χαραλάμπους, ιδιοκτήτρια
του καταστήματος Mindy, στη Στέλλα
Στυλιανού που παρουσίασε την εκδήλω-
ση, στο Σταύρο Αλετρά για τη φωτογρά-
φιση της επίδειξης, σε όλα τα καταστή-
ματα που προσέφεραν δώρα και στα μέ-
λη του προσωπικού του Δήμου που βοή-
θησαν στη διοργάνωση.
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Κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο Πανευρω-

παϊκό Πρωτάθλημα σε άθλημα που θεω-

ρείται από πολλούς ως καθαρά αντρικό,

στο Τάεκβοντο και έχει στόχο μια διάκριση

στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόκειται

για την Κυριακή Κουττούκη, το κορίτσι της

Αγλαντζιάς που τίμά και είναι ολοφάνερο

πως θα συνεχίσει,  τόσο την Αγλαντζιά

όσο και ολόκληρη την Κύπρο. Μας μίλησε

για την προσπάθειά της, τα προβλήματα

αλλά και τους στόχους της.

- Ποιες είναι οι σημαντικότερες επι-

τυχίες σου;

Τις σημαντικότερες επιτυχίες μου τις εί-

χα κατά τη φετινή χρονιά, αρχίζοντας από

την 3η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα κάτω των εικοσιενός (U21) στη Μολ-

δαβία, την 3η θέση στους Μεσογειακούς

Αγώνες στην Τουρκία και το Χρυσό Μετάλ-

λιο πρόσφατα στο Πανευρωπαϊκό Πρω-

τάθλημα Εφήβων στην Πορτογαλία.  

- Τι πιστεύεις ότι συνέβαλε για να

φτάσεις σε αυτό το ψηλό επίπεδο;

Αυτό που με βοήθησε δεν είναι κάποια

μυστική συνταγή για επιτυχία.  Προσπαθώ

να είμαι πολύ καλά προετοιμασμένη σε

κάθε αγώνα, δουλεύουμε σκληρά με τον

προπονητή μου, τον κ. Νίκο Νικολάου, για

να προετοιμάζομαι όσο το δυνατόν καλύ-

τερα  πριν τους αγώνες που έχω να αντι-

μετωπίσω.  Ο προπονητής μου αφιερώνει

πολλές ώρες για να «μελετήσει» τους αν-

τιπάλους μου κάθε φορά και να προσαρ-

μόσει ανάλογα το παιχνίδι μου.

-Επόμενοι στόχοι;

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μου είναι η

συμμετοχή μου σε όσο το δυνατό περισ-

σότερα τουρνουά, έτσι ώστε να προετοι-

μαστώ κατάλληλα για τα επόμενα Πανευ-

ρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα

αντρών και γυναικών.  Όνειρό μου, όπως

και όλων των αθλητών, αποτελεί η συμ-

μετοχή μου στους επόμενους Ολυμπιακούς

αγώνες.  

-Το άθλημα που διάλεξες θεωρείται

από πολλούς ως πιο πολύ αντρικό.  Πώς

και το επέλεξες;

Ξεκίνησα μετά από παρακίνηση της οι-

κογένειάς μου, για λόγους αυτοάμυνας σε

ηλικία 11 χρονών.  Με το άθλημα ασχο-

λείται και ο δίδυμος αδερφός μου, κάτι

που με ώθησε να δώσω μεγαλύτερη ση-

μασία.  Αυτό που με εντυπωσίασε όμως

περισσότερο στην πορεία είναι ότι μια πο-

λεμική τέχνη όπως το Ταεκβοντό καλλιερ-

γεί αρμονικότατες σχέσεις και την ευγενή

άμυλα ανάμεσά μας.

«Βοηθούν ο ΟΠΑΠ και ιδιώτες»

-Σου προσφέρονται οι αναγκαίες προ-

ϋποθέσεις, κίνητρα αλλά και οικονομική

ενίσχυση από το δημόσιο;

Ότι χρειάζομαι σε εξοπλισμό, μου τον

παρέχει αφιλοκερδώς ο προπονητής μου.  

Ο ΚΟΑ άρχισε να με στηρίζει μετά από

την 1η μου επιτυχία στο Πανευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Παίδων το 2009 (αργυρό με-

τάλλιο), εντάσσοντάς με στο σχέδιο τα-

λέντων.  

Για να μπορώ όμως να προετοιμάζομαι

κατάλληλα, να συμμετέχω σε τουρνουά

στο εξωτερικό και σε διεθνείς αγώνες,

απαιτείται η οικονομική στήριξη τόσο από

την οικογένειά μου, όσο και άλλους χορη-

γούς που πίστεψαν σε εμένα όπως την ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

– ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εκτελεστικό

Πρόεδρο της ΕΜΕ, κ. Παναγιώτη Χατζη-

παντελή , που επιχορήγησε τη συμμετοχή

μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γυναι-

κών στο Μεξικό και τον ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ που

επιχορηγεί τη συμμετοχή μου σε διάφορα

τουρνουά.  

ΑΓΛΑΝΤΖΙΩΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Πρωταθλητισμός υπό δύσκολες συνθήκες
Ο Θωμάς Τσιοπάνης από μικρός εξοικιώθηκε με το υγρό

στοιχείο και αποτέλεσμα είναι να κολυμπά σαν δελφίνι.
Απόδειξη τα εκπληκτικά αποτελέσματα που πέτυχε σε
ευρωπαίκούς και διεθνείς αγώνες κολύμβησης. Ο Αγλαν-
τζιώτης αθλητής απάντησε σε ερωτήσεις μας, που πολλοί
θα ήθελαν να του υποβάλουν.

-Πως έτυχε και ασχολήθηκες με το κολύμπι;

Ήταν απόφαση των γονιων μου από μικρή ηλικία όπως
και για τα άλλα δύο μου αδέρφια για να μάθω να κολυμπώ
σωστα. Στην πορεία όμως, το ενδιαφερον μου μεγάλωσε,

με αποτέλεσμα να ασχοληθώ πιο σοβαρά με το άθλημα
λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες απο μικρή ηλικία.

-Τι σε βοήθησε ιδιαίτερα για να φτάσεις στις εκπλη-

κτοικές επιδόσεις;

Πρώτα απ´όλα η αγάπη μου προς το άθλημα, η επιμονή
και το πείσμα μου και φυσικά οι συνεχείς προπονήσεις.
Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στη συμβολή του
προπονητή μου Victor Nenachev, ο οποίος με στηρίζει από
την αρχή, προπονητικά και ψυχολογικά.

-Ποιός είναι ο0 επόμενος σου στόχος σχετικά πάντα

με το κολύμπι;

Πάντα στοχεύω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,
να ξεπερνώ τον εαυτό μου σε κάθε προσπάθεια.

-Αντιμετωπίζεις κάποιθα προβλήματα στην προ-

σπάθεια σου για βελτίωση της απόδοσής σοπυ και γε-

νικά στην προπόνηση;

Κυρίως τα προβλήματα είναι τεχνικά (δεν εχουμε κλειστά
κολυμβητήρια) λόγω καιρικών συνθηκων είναι δύσκολο
πολλές φορές να γίνουν οι προπονήσεις (πολλή ζέστη το
καλοκαίρι, πολύ κρύο το χειμώνα).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΤΟΥΚΗ: ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

«Όνειρό μου οι Ολυμπιακοί»
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Το Φεστιβάλ Αγλαντζιάς 2013 ολοκληρώθηκε επιτυ-

χώς την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου, με τη συναυλία της

μπάντας «Monsieur Doumani» στο Πάρκο Σπύρου Κυ-

πριανού (Δημοτικό Πάρκο Αγλαντζιάς).  

Το Φεστιβάλ διήρκησε δύο βδομάδες και προσέφερε

υψηλή ποιότητα και ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,

καλύπτοντας όλα τα γούστα κάθε ηλικίας.

Διάφορα ντόπια μουσικά και θεατρικά σχήματα πα-

ρουσιάστηκαν, ικανοποιώντας τις προσδοκίες του κοι-

νού που τίμησε το Φεστιβάλ, δικαιώνοντας παράλληλα

τις επιλογές των διοργανωτών.

Πλούσιο πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ Αγλαντζιάς 2013 παρουσίασε:

-Έντεχνη μουσική με τους καθηγητές της Σχολής «The

Art of Music», 

-Θέατρο Σκιών με τον Καραγκιοζοπαίχτη Θοδωρή

Κωστηδάκη, 

-Παιδικό θεατρικό Εργαστήρι με τις ηθοποιούς Δή-

μητρα Δημητριάδου και Έλενα Παυλίδου, -Θεατρική

Κωμωδία «Τα Προξένια» από το Π.Α. Θεατρικό Εργα-

στήρι της Πίτσας Αντωνιάδου, -Παραδοσιακή μουσική

με το μουσικό σχήμα ΜΑΚΑΜ και τη Σοφία Παπάζογλου, 

-Ρεμπέτικη μουσική με την Πειραματική Κομπανία

«ΑΕΝΑΟΝ» του Λαογραφικού Ομίλου Αφροδίτη Γερο-

σκήπου και Παραδοσιακή

-Έθνικ Μουσική με τη μπάντα «Monsieur Doumani»  

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, θέλοντας να αναδείξει και την

εικαστική δημιουργία, διοργάνωσε, στο πλαίσιο του

Φεστιβάλ, Έκθεση Αφίσας σε συνεργασία με το Πανε-

πιστήμιο Frederick με τίτλο «Οι Γραφικές Τέχνες στην

Υπηρεσία της Κοινωνίας».

«Ποιότητα με νέους δημιουργούς»

Ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας ανέφερε, μεταξύ άλ-

λων, στο χαιρετισμό του ανέφερε «….Διανύουμε ήδη

την εξέλιξη του 26ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Δή-

μου Αγλαντζιάς.  Ένα Φεστιβάλ το οποίο παρά την

πίεση που υφίσταται, ένεκα των οικονομικών δεδο-

μένων που επικρατούν στον τόπο μας και στους Ορ-

γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν συρρικνώ-

νεται ούτε ποσοτικά, ούτε ποιοτικά, αλλά εξελίσσεται

και καταθέτει μια νέα ταυτότητα, μια νέα αντίληψη

στην πολιτιστική φιλοσοφία… Εμπλέκει σχήματα το-

πικά, ανθρώπους των τεχνών της Αγλαντζιάς, φοι-

τητές, αλλά και σχήματα με νέους ανθρώπους της

πατρίδας μας…… Ίσως το μόνο θετικό της οικονο-

μικής κρίσης είναι το γεγονός ότι έβαλε το μυαλό μας

σε πλήρη λειτουργία και οδήγησε τα μάτια μας στην

αναζήτηση νέων πολιτιστικών στοιχείων. Μας έφερε

κοντά σε δικούς μας ανθρώπους, μας έφερε κοντά σε

νέους ανθρώπους, νέους δημιουργούς, οι οποίοι ανέ-

μεναν την ευκαιρία τους.»

Οι εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν ελεύθερη είσοδο, πραγ-

ματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» και

στο Πάρκο Σπύρου Κυπριανού.  

Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει θερμές ευχαριστίες

στους Χορηγούς Επικοινωνίας του Φεστιβάλ που είναι

η Εφημερίδα Πολίτης και το κανάλι 7.

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Δημαρχείο 

Η Αγλαντζιά να γίνει
κέντρο πολιτισμού

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Αγλαντζιώτης δημοφιλής Κύπριος τρα-

γουδιστής, με την ευαίσθητη φωνή και τα ποιοτικά τραγούδια,

επ΄ευκαιρία της διοργάνωσης σειράς συναυλιών στην πατρίδα

μας τον περασμένο Σεπτέμβρη, επισκέφθηκε τον Δήμο Αγλαντζιάς,

μαζί με τους συνερ-

γάτες του, όπου είχε

πολύωρη συνάντη-

ση με τον Δήμαρχο

Κώστα Κόρτα, τον

Δημοτικό Γραμμα-

τέα Χάρη Τσαγγα-

ρίδη και την Πολιτι-

στική Λειτουργό

Μαρία Νικολάου.

Ανταλλάγηκαν

απόψεις για την πε-

ραιτέρω πολιτιστι-

κή ανάπτυξη του

Δήμου και για την αξιοποίηση όλων των υποδομών που υπάρχουν

και κυρίως στην Παλιά Αγλαντζιά.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, γνώστης άριστα της Αγλαντζιάς

αφού είναι η γενέτειρα του, όπου μεγάλωσε και ανδρώθηκε, κα-

τάθεσε αρκετές ιδέες και προθυμοποιήθηκε να συμβάλει και ο ίδιος

για υλοποίησή τους.

Συμφωνήθηκε να υπάρχει τακτική επικοινωνία, τόσο με τον ίδιο

όσο και με τους συνεργάτες του, ώστε το όραμα του να καταστεί

η Αγλαντζιά το κέντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος, να γίνει

πραγματικότητα.

Ακόμη ανταλλάγηκαν απόψεις για τα σημερινά κοινωνικοοικο-

νομικά δεδομένα που επικρατούν στον τόπο μας και επέδειξε ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον για τυχόν προβλήματα στη γενέτειρα του Αγλαν-

τζιά.

Οι Δήμαρχοι Επαρχίας Λευκωσίας αποφά-
σισαν σε συνεδρία τους στις 13 Νοεμβρίου
2013, όπως καθορίσουν συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα για την έναρξη και λήξη λειτουργίας
του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου των Δή-
μων.

Οι Δήμαρχοι αποφάσισαν ομόφωνα όπως θέ-
σουν σε λειτουργία το χριστουγεννιάτικο διάκο-

σμο των Δήμων τους, από τις 13-15 Δεκεμβρίου
2013 και τον θέσουν εκτός λειτουργίας στις 7 Ια-
νουαρίου 2013.

Οι Δήμαρχοι με την από κοινού υιοθέτηση αυ-
τού του μέτρου, επιθυμούν να δείξουν τη συνερ-
γασία και τη μεταξύ τους αλληλεγγύη σε αυτές
τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που  περνά
ο τόπος.

Δήμαρχοι Επαρχίας Λευκωσίας 

Περίοδος χριστουγεννιάτικου
διάκοσμου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2013

Τέχνη, θέαμα και μουσική ποιότητας, κόντρα στην κρίση
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