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Προσφορά κόντρα
στη λιτότητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Με καρναβαλίστικη παρέλαση και
γλέντι στο πάρκο Αγίου Γεωργίου
Αθαλάσσας γιορτάστηκαν στην
Αγλαντζιά οι Απόκριες.

Η

οικονομική κρίση και οι οδυνηρές επιπτώσεις
της, υποχρεώνουν όλους τους Δήμους να
προχωρήσουν σε μείωση των δαπανών τους.
Γι΄αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Αγλαντζιάς με κάθε υπευθυνότητα και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, χωρίς να
παραβλέπει τον κοινωνικό ρόλο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, επεξεργάστηκε τους προϋπολογισμούς του 2013 και με συλλογικότητα και κλίμα
συναίνεσης, καθόρισε μια νέα προσέγγιση στις
δραστηριότητες του Δήμου, με ρεαλισμό και στόχευση στη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών και
φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια
του Δήμου.
>> Σελ. 3

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

«Η Αγλαντζιά
είμαστε εμείς»

«Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς» είναι η εκστρατεία που ανακοίνωσε ο Δήμος Αγλαντζιάς
και στην οποία μπορούν να έχουν θέση όλοι δημότες.
>> Σελ. 5

ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ
Απόψεις εισηγήσεις
μαθητών

>> Σελ. 4

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με τη WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου,
ανακοινώνει την
έναρξη νέας
υπηρεσίας για
τη συλλογή παλιών
Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών στα
όρια του Δήμου από πόρτα σε πόρτα.
>> Σελ. 6

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι μαθητές των Δημοτικών και
του Γυμνασίου Αγλαντζιάς αγωνίστηκαν σε αθλήματα στίβου.

ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ποιός ανέχεται βρωμιές
έξω από την πόρτα του;
Π

αρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Δήμου για αποφυγή της ανεξέλεγκτης
απόρριψης σκουπιδιών, ορισμένοι ασυνείδητοι δημότες συνεχίζουν να
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των γειτόνων τους.
>> Σελ. 6
>> Σελ. 9

N

έα στήλη εγκαινιάζει η εφημερίδα του
Δήμου στην οποία θα μπορούν οι δημότες
κάθε ηλικίας να εκφράσουν ελεύθερα απόψεις
και να υποβάλουν εισηγήσεις προς τον
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο παρόν τεύχος φιλοξενούνται ενδιαφέρουσες
απόψεις-εισηγήσεις μαθητών.
>> Σελ. 8
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ
Για να γνωρίζουμε πότε θα γίνει η
περισυλλογή κλαδευμάτων και άλλων ακαθαρσιών, δημοσιεύεται το
ετήσιο πρόγραμμα του Δήμου.
>> Σελ. 12

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ

Ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς
θριάμβευσε στους κολυμβητικούς
αγώνες «Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκη 2013»
>> Σελ. 20
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Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς, 54 χρόνια προσφοράς

«Η πτώση του δικτάτορα» στα στρατόπεδα
Από το Νοέμβριο του 2010 το Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς
άρχισε τις παραστάσεις του με την κωμωδία του Bertold
Brecht «Η πτώση του δικτάτορα».
Ήδη έδωσε με επιτυχία παραστάσεις στο Κίτι, στην
Ευρύχου, στον Κόρνο, στην Κλήρου και αλλού.
Ως γνωστόν, αξίζει να σημειωθεί ότι, το Λ.Θ.Α. τις πιο
πάνω παραστάσεις προσέφερε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, μια πράξη που έγινε θεσμός πλέον και άρχισε από
τον καιρό της ίδρυσής του το 1959.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ. Θ. Α. για να γιορτάσει
τα 54 χρόνια του, αποφάσισε να προσφέρει και φέτος
,2013, 14 δωρεάν θεατρικές παραστάσεις σε 14 ισάριθμα
στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. Στρατόπεδα του Λιοπετρίου, Γεωργίου Κατσάνη Σταυροβούνι, Απλάντας, Κκόσιης, Στέλιου Μαυρομάτη Σταυροβούνι, Νήσου, ΚΕΝ Λάρνακας, Τσερίου, Αθαλάσσας, Αγίας Βαρβάρας, Μαθιάτη,
ΒΜΗ στη Λευκωσία, Κόρνου και στρατόπεδο της Κλήρου.
Πέραν από τις παραστάσεις που το Λ.Θ. Α. θα προσφέρει
στους εθνοφρουρούς μας, αποφάσισε να επισκεφθεί και
όλα τα στρατόπεδα των αδελφών μας της ΕΛΔΥΚ.
Οι συντελεστές του Λ.Θ.Α. θέλουν να εκφράσουν τις
θερμές τους ευχαριστίες προς το Υπουργείο Άμυνας, το
ΓΕΕΦ, τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς , τον Αρχηγό της
ΕΛΔΥΚ, τους Διοικητές, τους αξιωματικούς της Εθνικής
Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ που οργανώνουν άψογα εδώ και
37 χρόνια τις παραστάσεις του Λ.Θ.Α. στα διάφορα ανά
την ελεύθερη Κύπρο στρατόπεδα.
Η ταυτότητα της παράστασης:
ΧΙΤΛΕΡ: Αντρέας Κεπέρης
ΣΒΕΪΚ: Γιάννης Θεοδοσίου
ΑΝΝΑ ΚΟΠΕΤΣΚΑ: Ανδρούλλα Αλετρά

ΓΕΡΜΑΝΟΣ SS: Σάββας Κωνσταντίνου
ΜΠΑ ΛΟΥΝ: Ηλίας Αλετράς
ΠΑΠΑΣ: Ηλίας Αλετράς
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ: Μαρίνος Γεωργίου
ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Μαρία Αβρααμίδου, Νίτσα Κεπέρη,
Ζωή Θεοδότου
ΜΑΚΙΓΙΕΡ: Μαρία Αβρααμίδου
ΗΧΗΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Daniel Marriner
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αθηνά Αλετρά- Marriner
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Άδωνης Αλετράς
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
Ηλίας Αλετράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΕΡΑΝΟΙ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς προχωρεί από τον ερχόμενο
Οκτώβριο στη λειτουργία του Ανοικτού Σχολείου.
Σε συνεργασία με το Δήμο Λατσιών, ο οποίος ήδη λειτουργεί το θεσμό για δεύτερο χρόνο, προχωρούμε στις σχετικές
διαδικασίες ώστε να λειτουργήσει και στο Δήμο μας από
την ερχόμενη περίοδο 2013 – 2014 το πρόγραμμα του
Ανοικτού Σχολείου.
Το Ανοικτό Σχολείο είναι πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
και καλύπτει όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερα σ’ αυτές τις δύσκολες
συνθήκες που βιώνει η κοινωνία μας, τέτοιου είδους προγράμματα επιβάλλεται να εφαρμόζονται γιατί στηρίζουν
το κοινωνικό σύνολο και συμβάλλουν στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα δίδονται στα παιδιά ίσες
ευκαιρίες για δραστηριότητες και ανάδειξη δεξιοτήτων, οι
οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν τη δυνατότητα.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει γίνει δέκτης αναφορών από δημότες του ότι τους ζητούν να συμμετάσχουν σε έρανο από άτομα που χρησιμοποιούν
άλλοτε το όνομα του Δήμου ή τον τίτλο του
Δημάρχου για ενίσχυση είτε της Παιδικής Λέσχης,
είτε Συνδέσμων ή άλλων φορέων που εδρεύουν
στην Αγλαντζιά. Ενημερώνουμε το κοινό ότι ο
Δήμος Αγλαντζιάς αυτή την περίοδο δεν διεξάγει
κανέναν έρανο. Καλούνται οι πολίτες πριν τη συμμετοχή τους σε τέτοιες εισφορές να είναι προσεκτικοί και να ζητούν να τους επιδεικνύεται η
σχετική άδεια, είτε από τον Έπαρχο, είτε από το
Δήμο. Το κοινό καλείται να ενημερώνει το Δήμο
στο τηλέφωνο 22462194, για ενδεχόμενα παρόμοια κρούσματα.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Ο θεσμός του Ανοικτού
Σχολείου και στην
Αγλαντζιά

Προσοχή στους
επιτήδειους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικών
Υπηρεσιών Αγλαντζιάς

Αστυνομικοί
της γειτονιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ανακοινώνει ότι με βάση την πρόσφατη τροποποίηση
των κανονισμών που διέπουν το ωράριο στη Δημόσια Υπηρεσία, το ωράριο
λειτουργίας/εξυπηρέτησης του κοινού στο Δήμο διαμορφώνεται ως εξής:
Δημαρχείο: Δευτέρα – Παρασκευή 07:30-15:00.
Δημοτικό Ταμείο: 08:00 – 13:00
Τεχνική Υπηρεσία: 12:00 – 15:00
Δημοτική Βιβλιοθήκη: Χειμερινό ωράριο: Δευτέρα – Πέμπτη:10:00 – 18:00
και Παρασκευή 08:15 – 14:15.
Ιούλιο - Αύγουστο: 8:00 - 15:30

Τα νέα τηλέφωνα των
αστυνομικών, οι οποίοι
ήταν αποσπασμένοι στην
Προεδρία και από 1η του
χρόνου επανήλθαν στα
καθήκοντά τους, είναι:
Μάρκος Ταπακούδης
99831946 και 22802380
Michael Pastellis
99831943 και 22802380

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

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

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

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Χάρης Τσαγγαρίδης -

Ιορδάνης Ιορδάνου - Πρόεδρος

ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μάριος Ριαλάς - Μέλος

Τηλ. 22780007

Δημοτικός Γραμματέας

Ευγενία Αλετρά - Μέλος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Μαρίνος Κλεάνθους - Μέλος

ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κώστας Κόρτας - Δήμαρχος

Δημήτρης Χατζησάββας - Μέλος

“Εμείς” Δημοσιογραφικές

Ευγενία Αλετρά -

Ειρήνη Παπανικολάου -

Υπηρεσίες

Αντιδήμαρχος

Λειτουργός Υποστήριξης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Printco Ltd

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
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Εξοικονομήσεις με υπευθυνότητα,
συλλογικότητα και συναίνεση
Μέσα σ’ ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για τα Κυπριακά δεδομένα και λίγο
πριν τις δραματικές εξελίξεις που έχουν
συμβεί στον τόπο μας, ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup και οι οποίες
έχουν επιφέρει τις δυσάρεστες αποφάσεις,
εγκρίθηκαν στις 12 Μαρτίου 2013 οι προϋπολογισμοί του Δήμου Αγλαντζιάς για
το έτος που ήδη διανύουμε, το 2013.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε πολύωρες
συνεδρίες του ενέσκηψε στην επεξεργασία
των προϋπολογισμών, μακριά από λαϊκισμούς, με κάθε υπευθυνότητα και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, χωρίς να παραβλέπει τον κοινωνικό
ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μείωση κρατικής χορηγίας
Με συλλογικότητα και με κλίμα συναίνεσης καθόρισε μια νέα προσέγγιση στις
δραστηριότητες του Δήμου, με ρεαλισμό
και στόχευση στη συμμετοχή των ίδιων
των πολιτών και φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια του Δήμου μας.
Έχοντας κατά νου τη μείωση της κρατικής χορηγίας για το 2013 περαιτέρω 4%
σε σχέση με το 2012 και συνολικά από το
2011, 29%, ενώ οι περικοπές αυτές υπερβαίνουν το 33% σε συνάρτηση άλλων αποκοπών (όπως οδικός φωτισμός, επαγγελματικός φόρος και άλλα). Σε πραγματικούς
αριθμούς η κάθ’ αυτό κρατική χορηγία από
3,8 εκατομμύρια έχει μειωθεί στα 2,7 εκατομμύρια.
Τα έσοδα για το 2013 προϋπολογίζονται
στα 6,2 εκατομμύρια σε σχέση με 7,6 εκατομμύρια το 2011 και 7,2 εκατομμύρια το
2012, ενώ τα έξοδα προϋπολογίζονται για
το 2013 σε 6,2 εκατομμύρια σε σύγκριση
με 6,6 εκατομμύρια το 2011 και 6,7 εκατομμύρια το 2012. Οι προϋπολογισμοί είναι ισοσκελισμένοι με ελαφρό πλεόνασμα
€27.281, αφού προχώρησε σε σημαντικές
περικοπές εξόδων και κονδυλίων.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε:

Μισθολόγιο
Ενώ ο Δήμος είναι γνωστό ότι έχει το χαμηλότερο μισθολόγιο (48% επί των εξόδων)
από όλους τους Δήμους, προχώρησε σε
περαιτέρω μείωση €300,000 το χρόνο,
αφού τρεις θέσεις οι οποίες κενώθηκαν
και ενώ υπήρχε έγκριση από τα αρμόδια
Υπουργεία για πλήρωση τους, το Δημοτικό

Συμβούλιο αποφάσισε να μην προχωρήσει
στην πλήρωση τους. Οι θέσεις που δεν
πληρώθηκαν είναι του Δημοτικού
Μηχανικού, του Γεωπόνου και του
Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού.
Ποσό περίπου €700,000 σε σχέση με το
2011 και €400,000 το 2012 εξοικονομείται
από τον περιορισμό των εποχιακών εργατών, αφού δεν προβλέπεται καμία
πρόσληψη το 2013.

Άλλοι τομείς
Συντήρηση οδών: Το 2011 δαπανήθηκε
το ποσό των €578,000 και το 2013 έχει εγκριθεί ποσό ύψους €301,000 με στόχο την
εξοικονόμηση ποσού ύψους €277,000.
Αγορά – συντήρηση μηχανημάτων: Το
2011 δαπανήθηκε το ποσό των €278,000
και το 2013 έχει εγκριθεί ποσό ύψους
€124,000 με στόχο την εξοικονόμηση ποσού ύψους €154,000.
Πολιτιστικές δραστηριότητες: Το 2011
δαπανήθηκε το ποσό των €220,000, το
2012 το ποσό των €100,000 και το 2013
έχει εγκριθεί ποσό ύψους €85,000 με στόχο
την εξοικονόμηση ποσού ύψους €135,000
συνολικά.
Κοινωνικές Υπηρεσίες: Το 2011 δαπανήθηκε το ποσό των €204,000 και το 2013

έχει εγκριθεί ποσό ύψους €177,000 με
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ποσού
ύψους €27,000.
Να σημειώσουμε ότι στις κοινωνικές
υπηρεσίες δεν έγινε περικοπή κονδυλίου,
αλλά έγινε αναθεώρηση και επανεξέταση
των δεδομένων που υπήρχαν, διαφοροποιώντας τον τρόπο άσκησης κοινωνικής
πολιτικής. Στόχος του Δήμου είναι η κοινωνική πολιτική να μείνει ανεπηρέαστη,
ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά να είναι
στοχευμένη χωρίς ανεξέλεγκτες σπατάλες.
Επίσης στα πολιτιστικά οι μεγάλες εκδηλώσεις έχουν διατηρηθεί και έχουν αλλάξει φιλοσοφία, αποκλείοντας τις πολυδάπανες και προκλητικά δαπανηρές
δραστηριότητες, δίδοντας περισσότερη
έμφαση στην τοπική δημιουργία με νέους
ανθρώπους.
Περιορίστηκαν τα κονδύλια πρασίνου
και καθαριότητας ανοικτών χώρων στις
€150,000 από €400,000 και €130,000 από
€290,000 αντίστοιχα.

Αναπτυξιακά έργα
Η κρατούσα οικονομική κατάσταση δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε νέα αναπτυξιακά έργα, για τα

οποία θα πρέπει να γίνει δανειοδότηση,
αφού δεν θα είμαστε σε θέση να αποπληρώνουμε.
Θα προχωρήσουμε όμως στις αναγκαίες
μελέτες ώστε να είμαστε έτοιμοι, όταν οι
συνθήκες το επιτρέψουν να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους, θα επιδιώξουμε
τις απαραίτητες συνεργασίες που θα δώσουν προοπτική.
Παρά τις δυσκολίες που θα προκύψουν
από τη μείωση σημαντικών ποσών από
τις διάφορες υπηρεσίες, πιστεύουμε ότι
θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε των
δυσκολιών και θα θέσουμε τις βάσεις για
μια πιο ορθολογιστική οικονομική πολιτική και διαχείριση του Δήμου μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι δημότες μας
ζώντας τις πραγματικότητες που υπάρχουν σήμερα στο τόπο μας θα δείξουν
κατανόηση και θα τείνουν χέρι υποστήριξης και συνεργασίας, ώστε η ποιότητα
ζωής να μην υποβαθμιστεί. Πιστεύουμε
ακόμη ότι με τη συνεργασία όλων, όσων
ζουν και εργάζονται στην Αγλαντζιά, να
οδηγήσουμε τη ζωή μας σε πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις και απαιτήσεις
ώστε να διαφυλάξουμε την ελπίδα για
τα παιδιά μας.

Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή
– προσαρμογή και Οικονομία
Πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου Αγλαντζιάς «Το Σκαλί», εκδήλωση με
θέμα «Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή
– προσαρμογή και Οικονομία».
Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος LIFE-CYADAPT και στόχευε στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική
αλλαγή και την έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, με πρωτοβουλία του Τμήματος
Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Δήμου
Αγλαντζιάς.
Στην εκδήλωση ανέπτυξαν τις θέσεις τους οι
πιο κάτω ομιλητές: Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου,
Καθηγητής και Διευθυντής του Διεθνούς
Ινστιτούτου Διοίκησης Κύπρου (CIIM) «Κλιματική
Αλλαγή και Οικονομία: Κούρεμα Χωρίς Δάνειο
και Ανάκαμψη Χωρίς Κόστος», Άκης Κίκας,
Ανώτερος Πρώτος Ελεκτής, Ελεγκτική Υπηρεσία
«Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή – Η
Οικονομική Πτυχή», Αθηνά Γιάννακα, Λειτουργός
Τεχνικής Υπηρεσίας και Άντρη Ευτυχίου

Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Μέλη της
Επιτροπής Ενέργειας του Δήμου Αγλαντζιάς),
«Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης Δήμου Αγλαντζιάς».
Το συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η Δρ.
Κυριακή Ιωάννου, Ανώτερος Χημικός στο Τμήμα
Περιβάλλοντος.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, μεταξύ άλλων ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι «Ο
ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτούς του
χαλεπούς καιρούς, είναι ιδιαίτερα σημαντικός,
καθώς είναι ο φορέας που βρίσκεται πιο κοντά
στον πολίτη και καλείται μέσα από τις δράσεις
της να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του πολίτη για περιβαλλοντικά θέματα. Τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτεία
οφείλουν να εργαστούν μαζί, ώστε να υπάρξει
μια συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας οικολογικών γειτονιών και σταδιακής μεταμόρφωσης των αστικών μας ιστών σε βιώσιμα μοντέλα, στο πρότυπο και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, υπό το πρίσμα της ανάγκης προσαρμογής
στις κλιματικές αλλαγές.

Δεντροφύτευση

Δεντροφύτευση στο Α' Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς σε
συνεργασία με το Δήμο Αγλαντζιάς
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καρναβαλίστικη παρέλαση και
γλέντι στο πάρκο Αγίου Γεωργίου

Ολοκληρώθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος
Αγλαντζιάς. Οι εκδηλώσεις άρχισαν τη
Τσικνοπέμπτη, με τη στέψη της βασίλισσας
του Καρναβαλιού από το Δήμαρχο
Αγλαντζιάς και κορυφώθηκαν1800 καρναβαλιστές με τη μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και ακολούθως με την Καθαρά Δευτέρα.
1800 καρναβαλιστές
Με κέφι για χορό και σατιρική διάθεση η
Λεωφόρος Κερύνειας συγκέντρωσε, την
Κυριακή 10 Μαρτίου, γύρω στους 1800 καρναβαλιστές, άρματα και πλήθος θεατών.
Μικροί και μεγάλοι δημότες της ευρύτερης
Λευκωσίας είχαν την ευκαιρία να παρελάσουν, να διασκεδάσουν και να χορέψουν με
τη ψυχή τους.
Η διαδρομή ξεκίνησε από τη συμβολή των
Λεωφόρων Ακαδημίας και Κερύνειας και κατάληξε στα Εξωτερικά Ιατρεία Αγλαντζιάς.

Την παρέλαση, που διοργανώθηκε με τη συνεργασία του καταστήματος New Boomer,
παρακολούθησε ο Δήμαρχος Κώστας
Κόρτας, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγλαντζιάς και τοπικοί παράγοντες.
Με χορό και κρασί
Την Καθαρά Δευτέρα ο Δήμος διοργάνωσε

εκδήλωση στο πάρκο Αγ. Γεωργίου
Αθαλάσσας, όπου προσέφερε κρασί, χορό
και διασκέδαση με την Ορχήστρα του Αντώνη
Δημητριάδη με παραδοσιακό, ρεμπέτικο και
νησιώτικο πρόγραμμα.
Στην εκδήλωση, που παρουσίασε ο
Βάσος Κωνσταντίνου, συμμετείχαν χορευτικά σχήματα της ΕΛΔΥΚ, η παιδική χορω-

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

δία Αγλαντζιάς και το θέατρο Σκιών της
Λένας Σπανού.
Αισιοδοξία με χαμηλό κόστος
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, παρά τους δύσκολους καιρούς, διοργάνωσε τις εν λόγω εκδηλώσεις με πολύ χαμηλό κόστος, θέλοντας
να δώσει μηνύματα αισιοδοξίας.

Πασχαλινά Παιχνίδια, Μουσική και Χορός
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, σε συνεργασία με την
Πολιτιστική Κίνηση Αγλαντζιάς, διοργάνωσαν τη
Δευτέρα του Πάσχα εκδήλωση με Μουσική, Χορό και
Πασχαλινά Παιχνίδια δίνοντας την ευκαιρία στους νέους
να μάθουν αλλά και στους παλιούς να θυμηθούν τα
έθιμα του τόπου μας.
Στην Πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς μαζεύτηκε μια
μεγάλη παρέα για το παραδοσιακό γλέντι που περιελάμβανε διάφορα μουσικά και χορευτικά σχήματα.
Κυπριακή παραδοσιακή μουσική παρουσίασε το Τρίο
με τους Μιχάλη Σωκράτους, Παύλο Μιχαηλίδη και Αντρέα
Αντρέου οι οποίοι συνόδευσαν το Χορευτικό Όμιλο ΡΥΜΒΟΣ. Το Μουσικό Συγκρότημα της Ελληνικής Δύναμης
Κύπρου έπαιξε ελληνική νησιώτικη και δημοτική μουσική,
ενώ τα χορευτικά σχήματα με τους τσολιάδες, πόντιους
και κρητικούς έδωσαν μια ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση.
Ζίζιρος, σιηννίν, αυγοδρομίες και σακουλοδρομίες
ήταν μερικά από τα παιχνίδια που είχαν την ευκαιρία
να παίξουν μικροί και μεγάλοι στην πλατεία της Παλιάς
Αγλαντζιάς.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας ευχήθηκε
Χρόνια Πολλά στους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε
στη σημασία που δίνει ο Δήμος στις εκδηλώσεις που
σχετίζονται με την παράδοση και διατήρηση των ηθών
και εθίμων του τόπου μας, όπως είναι αυτές των
Θεοφανίων, της Καθαράς Δευτέρας και της Δευτέρας
της Λαμπρής. Ιδιαίτερα σε κρίσιμες καταστάσεις για
τον τόπο, αυτές οι εκδηλώσεις ενισχύουν την κοινωνία
και δημιουργούνται αναγκαίες αντιστάσεις.
Καταλήγοντας, ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές
της εκδήλωσης.
Ο Δήμος προσέφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους
παραδοσιακή φλαούνα και κόκκινα αυγά, προσφορά
των Αρτοποιείων Βιέννα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Αγλαντζιάς

Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς
Τρίτη Δράση: Κοινωνικό Παντοπωλείου
Δήμου Αγλαντζιάς
Σε μια κοινωνία που το φαγητό και η στέγη σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δεδομένα, η ανάγκη λειτουργίας ενός συστήματος πρόνοιας είναι επιβεβλημένη. Ο Δήμος Αγλαντζιάς μέσα στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας «Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς», δηλώνει
έμπρακτα την στήριξη των δημοτών που έχουν ανάγκη βοήθειας με τη δημιουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου στην Αγλαντζιά.
Το συγκεκριμένο εγχείρημα του Δήμου Αγλαντζιάς,
ως επισφράγισμα των υπόλοιπων δράσεων κοινωνικής στήριξης, αναμένεται να υλοποιηθεί σύντομα
με την βοήθεια ομάδας εθελοντών, με στόχο την εξυπηρέτηση ατόμων και οικογενειών, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους ή

δεν έχουν καθόλου εισοδήματα είτε λόγω ανεργίας,
είτε γιατί βρίσκονται σε αναμονή όσον αφορά την
εξέταση σχετικών αιτήσεων για βοηθήματα.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγλαντζιάς θα μπορεί
να προσφέρει καταναλωτικά αγαθά, είδη διατροφής,
κατεψυγμένα προϊόντα, απορρυπαντικά, δηλαδή τα
είδη πρώτης ανάγκης που είναι περισσότερο χρήσιμα.
Στο χέρι μας είναι να μην αφήσουμε κανένα δίπλα
μας να στερείται τα απαραίτητα, γιατί μαζί «χτίζουμε
το Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης μας», μαζί
παραμένουμε Άνθρωποι.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Για να προστατεύσουμε
την πόλη μας
Ο Δήμος Αγλαντζιάς στα πλαίσια της εκστρατείας
«Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς», σε συνεργασία με την
Κοινοτική Αστυνόμευση Αγλαντζιάς, ανακοινώνουν
την έναρξη του προγράμματος «Παρατηρητής της
Γειτονιάς».
Το πρόγραμμα στοχεύει στα ακόλουθα:
1. Στην αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ
Αστυνομίας και ευαισθητοποιημένων πολιτών.
2. Στην πρόληψη εγκληματικών ενεργειών.
3. Στο να κάνουμε τη γειτονιά μας πιο ασφαλή για
εμάς και τα παιδιά μας.
4. Στη στήριξη ευπαθών ομάδων συνδημοτών μας.
Δίνει λύσεις
Ο θεσμός του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» μπορεί
να δώσει λύσεις σε μια περίοδο που λόγω των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων οι αξίες, οι θεσμοί
δοκιμάζονται και οι ανησυχίες για την ασφάλεια
των πολιτών αυξάνονται.
Καλούμε τους δημότες να συμμετάσχουν μαζικά
στην προσπάθεια με την απλή συμπλήρωση του εντύπου, το οποίο μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα
του Δήμου ή από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών.
Οι «Παρατηρητές της Γειτονιάς» δεν υποκαθιστούν
την Αστυνομία ούτε προβαίνουν σε οποιαδήποτε
ενέργεια που ενδέχεται να βλάψει τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία.
Οι «Παρατηρητές της Γειτονιάς» ενημερώνονται
για τους κινδύνους της περιοχής τους και ενημερώνουν την Αστυνομία, έτσι που να μπορεί καλύτερα
να κάνει τη δουλειά της.

Όλοι μαζί
Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες
συνθήκες ασφάλειας για την οικογένεια μας, το σπίτι
μας, το χώρο εργασίας μας και τη δική μας κοινωνία
ευρύτερα.
Όλοι μαζί μπορούμε μέσα από το θεσμό αυτό να
συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός
συνδημοτών μας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως
επικοινωνείτε με τον κ. Μιχάλη Παστέλλη, Αστυνομικό
της Γειτονιάς στο τηλ.: 99831943 ή τον κ. Μάρκο
Ταπακούδη, Αστυνομικό της Γειτονιάς στο τηλ.:
99831946 ή με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών
στο τηλ.: 22462194.
Σύντομα και μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του εντύπου ενδιαφέροντος, θα ακολουθήσει
ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους της
Αστυνομίας όπου θα αναλυθούν όλες οι λεπτομέρειες
του προγράμματος και οι στόχοι του.
Όλοι μαζί ας βοηθήσουμε να κτίσουμε μια γειτονιά,
μια Αγλαντζιά καλύτερη, πιο ασφαλή.
Ας μην ξεχνάμε ότι «Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς».

O Δήμος Ζωγράφου στο πλευρό των κυπρίων φοιτητών
Ο Δήμος Αγλαντζιάς πληροφορεί τους δημότες του, ότι ο αδελφοποιημένος με
την Αγλαντζιά Δήμος Ζωγράφου, εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση
του προς ολόκληρο το δοκιμαζόμενο λαό της Κύπρου.
Ως ένδειξη αλληλεγγύης, ο Δήμος Ζωγράφου επιθυμεί να στηρίξει τους φοιτητές
της Αθήνας που κατάγονται από την Αγλαντζιά. Ο Δήμος, μέσω του ΕΚΕΜΣ (Ειδικό
Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού) θα παρέχει στους φοιτητές ειδικές τιμές και
εκπτώσεις για αγορά προϊόντων.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Δήμο Ζωγράφου για
την άμεση κινητοποίηση του προς στήριξη των Αγλαντζιωτών φοιτητών.
Όποιος ενδιαφέρεται παρακαλώ όπως επικοινωνήσει με το γραφείο
εξυπηρέτησης δημοτών.
Δήμος Αγλαντζιάς

Αφουγκραζόμενοι τα σημάδια των καιρών, έχοντας
θέσει ως στόχο την ενεργοποίηση και αύξηση της
συμμετοχής στα τοπικά θέματα, ο Δήμος Αγλαντζιάς
παρουσιάζει την πρωτοβουλία «Η Αγλαντζιά είμαστε
εμείς».
Η πρωτοβουλία αυτή στόχο έχει να κινητοποιήσει
το μεγάλο κεφάλαιο του Δήμου, τους ανθρώπους
του. Σε μια εποχή όπου αναδεικνύεται η κοινωνική
ευαισθησία και η επιστροφή στα ιδεώδη και στις βαθιά ριζωμένες αξίες της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και της στήριξης, ο Δήμος προσβλέπει στην
άμεση εμπλοκή των δημοτών στα του δήμου τους.
Η πρωτοβουλία «Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς», περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις έτσι που ο στόχος
του Δήμου για καλύτερη ποιότητα ζωής γίνει βίωμα
και καθημερινότητα σε όλους τους δημότες μας.
Η πρώτη δράση «Φροντίζω το πάρκο της γειτονιάς
μου», η οποία ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου, 2013 και
ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου, 2013 και κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχαν περίπου 60 δημότες για
τον καθαρισμό 18 πάρκων, έχει σημειώσει μεγάλη
επιτυχία.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τη συνδρομή
των τοπικών σωματείων (Σταυραετός, Κυριάκος
Καραολής, Πυρσός, Αναγέννηση, Ειρήνη, Όλυμπος,
Ελπίδα, Άτλας, ΑΕΚ Κυθραίας) που για μία ακόμα
φορά επέδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο με τη
φροντίδα των πάρκων.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, για την ουσιαστική συνεισφορά των εθελοντών δημοτών που συμμετείχαν στην πρώτη δράση
«Φροντίζω το πάρκο της γειτονιάς μου».
Όλοι μαζί με απλές κινήσεις κάνουμε πιο όμορφη
την γειτονιά μας και την διατηρούμε με σεβασμό.
Σας ευχαριστούμε όλους.

Κενές θέσεις
στη Στέγη
Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαθέσιμος
αριθμός κενών θέσεων για διαμονή
ηλικιωμένων στη Στέγη.
Για πληροφορίες και αιτήσεις εισδοχής
μπορείτε να αποταθείτε στη Διευθύντρια
του Ιδρύματος τηλ. 22334360.
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Η ακαθαρσία είναι φτώχεια

Θα σας άρεσε να πετάνε σκουπίδια μπροστά στο σπίτι σας;

Αν αυτή την εικόνα βλέπετε κοντά στο σπίτι σας, να περιμένετε ποντίκια κι άλλα ερπετά.

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού
& Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με τη WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου,
ανακοινώνει την έναρξη ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για τη συλλογή παλιών Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών στα όρια του Δήμου από πόρτα σε πόρτα.
Η υπηρεσία αυτή στοχεύει στην πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των
Δημοτών Αγλαντζιάς για την ανακύκλωση των Α.Η.Η.Ε. και τέθηκε σε εφαρμογή
από την Τρίτη 26/03/2013.
Με τη νέα υπηρεσία, οι Δημότες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς
με το τμήμα καθαριότητας του Δήμου στο τηλέφωνο 22462059, και να διευθετούν την παραλαβή των Α.Η.Η.Ε. από τις υπηρεσίες του Δήμου απευθείας
από τα υποστατικά τους.

Υλικά προς συλλογή
Στόχος είναι να παραλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Ψυγεία, καταψύκτες, φούρνοι μικροκυμάτων, βραστήρες νερού, πλυντήρια
ρούχων και πιάτων, στεγνωτήρια, ηλεκτρικά μάτια, ηλεκτρικές θερμάστρες, ανεμιστήρες, συσκευές κλιματισμού, ηλεκτρικές σκούπες, φρυγανιέρες, συσκευές στεγνώματος μαλλιών /
ξυρίσματος / μασάζ, ζυγαριές, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα,
μουσικά όργανα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης
κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων), πριόνια, τρυπάνια, ραπτομηχανές,
εργαλεία για συγκολλήσεις / ψεκασμού / κοπής χόρτων ή άλλων εργασιών κηπουρικής,
παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, βιντεοπαιχνίδια, ανιχνευτές καπνού, θερμοστάτες και άλλα.
Όπως είναι γνωστό, τα οφέλη της ανακύκλωσης και ιδίως της ανακύκλωσης
των επικινδύνων αποβλήτων όπως είναι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, είναι πολλαπλά. Η προστασία της δημόσιας υγείας
και του περιβάλλοντος από τη μείωση της ανεξέλεγκτης διάθεσης βλαβερών
ουσιών στο περιβάλλον, η εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων
και ενέργειας και η μείωση του όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν στις
χωματερές είναι τα σημαντικότερα από αυτά.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς και η Ηλεκτροκύκλωση, ευχαριστεί τους Δημότες
Αγλαντζιάς για το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση που επιδεικνύουν
μέχρι σήμερα στα θέματα της ανακύκλωσης και τους καλούν να ανταποκριθούν θετικά και στη νέα αυτή υπηρεσία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οι Δήμοι της μείζονος Λευκωσίας
στηρίζουν τους δημότες

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η διάσκεψη
τύπου που παρέθεσε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) την Πέμπτη 18 Απριλίου
2013, με αφορμή την έναρξη ενός καινοτόμου
προγράμματος κοινωνικής στήριξης με τίτλο: "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης".
Στη διάσκεψη συμμετείχαν όλοι οι
Δήμαρχοι που αποτελούν το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΑΝΕΛ (Λατσιών, Στροβόλου,
Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, Έγκωμης,
Λακατάμιας και Αγλαντζιάς). Ο πρόεδρος
Δ.Σ. της Εταιρείας, Δήμαρχος Λατσιών κ.
Παναγιώτης Α. Κυπριανού, στο σύντομο
χαιρετισμό του, τόνισε πώς με αυτή την
ενέργεια η τοπική αυτοδιοίκηση αποδεικνύει
έμπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο, επιδεικνύοντας ξεχωριστή ευαισθησία στον
τομέα στήριξης του πολίτη, λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες
διανύουμε. Το "Πρόγραμμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης" έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους δημότες νέες ευκαιρίες και
προοπτικές για αντιμετώπιση κάποιων από
τις δυσκολίες που η οικονομική κρίση έχει
προκαλέσει. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε,
εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα επιφέρει
θετικά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία
αφού δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης,
προσδίδει σημασία και αξία στα τοπικά
προϊόντα και βοηθά τους δημότες ώστε να
δραστηριοποιηθούν συμμετέχοντας ενεργά
στο παζάρι. Ο κ. Κυπριανού κατέληξε αναφέροντας πως κλειδί της επιτυχίας του
προγράμματος αποτελεί η όσο το δυνατό
μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των δημοτών, ούτως ώστε το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών να είναι
όσο το δυνατό μεγαλύτερο.

Ακολούθως, ο Οικονομικός Διευθυντής της
ΑΝΕΛ, κ. Παναγιώτης Μούντουκος, ανέλυσε
λεπτομερώς τη λειτουργία του Προ γράμματος, όπως επίσης και τη διαδικασία
που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να εγγραφεί κάποιος ως μέλος. Όπως ανέφερε, η νέα
υπηρεσία αφορά συναλλαγές και ανταλλαγές προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ δημοτών
χωρίς τη χρήση πραγματικού χρήματος. Η
αξία των υπηρεσιών και των προϊόντων που
οι δημότες ανταλλάσσουν μεταξύ τους καθορίζεται, αντί σε Ευρώ, σε μονάδες Το.Μ.
(Τοπική Μονάδα). Μέλη του "Προγράμματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης" μπορούν να εγγραφούν μόνο δημότες των Δήμων που είναι
μέλη της ΑΝΕΛ (οι Δήμοι που αναφέρονται
ανωτέρω), όπως επίσης και δημότες του
Δήμου Λευκωσίας που έχει επιδείξει έντονο
ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Οποιοσδήποτε δημότης έχει τη δυνατότητα
να είναι μέλος υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή
ειδικότητα. Ο έλεγχος για την ανταλλαγή των
υπηρεσιών ή προϊόντων (δηλαδή η "δοσοληψία" και οι πληρωμές) γίνονται από συγκεκριμένη ιστοσελίδα ("ηλεκτρονική πλατφόρμα") που έχει δημιουργηθεί για αυτό το
σκοπό. Η ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να
δημιουργεί ξεχωριστό χώρο για το κάθε ένα
από τα μέλη του Προγράμματος, στον οποίο
έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το μέλος με χρήση
κωδικού που του παρέχεται. Τα μέλη έχουν
τη δυνατότητα ανάρτησης στην ιστοσελίδα
αγγελιών προσφοράς και ζήτησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η συμμετοχή στο
Πρόγραμμα είναι δωρεάν.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για εγγραφές μελών στο τηλέφωνο 22489105 και στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος: tom.anel.com.cy

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι Λυσιώτες γιόρτασαν
στην Αγλαντζιά

Ο Δήμος Λύσης με την ευκαιρία της
γιορτής του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου πραγματοποίησε εκδήλωση
Μνήμης Λύσης και Αλληλεγγύης προς
τους δυσπραγούντες Λυσιώτες.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς
όπου φυλάσσεται η διασωθείσα ιερή
εικόνα της Παναγίας της Λύσης και ιερουργεί ο Ιερέας της Λύσης Οικονόμος
Παπαγεώργιος Καπαρής, πραγματοποιήθηκε Μέγας Εσπερινός στις 24
Μαρτίου 2013, χωροστατούντος του
Θεοφιλέστατου Επισκόπου Μεσαορίας
Γρηγόριου. Κατά τον εσπερινό έψαλλε
η Χορωδία Σουρουλλά.
Το ίδιο βράδυ ακολούθησε φιλανθρωπική αγορά για τους δυσπραγούντες Λυσιώτες. Στον εσπερινό παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία
τους ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας
Κόρτας και ο Δήμαρχος Λύσης Συμεών
Παστός με σύσσωμο το Δημοτικό
Συμβούλιο του κατεχόμενου Δήμου της
Λύσης.

Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013 τελέσθηκε η πανηγυρική λειτουργία του
Ευαγγελισμού και μνημόσυνο πεσόντων, δέηση για την ανεύρεση Λυσιωτών
αγνοουμένων και η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της
Λύσης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Γοήτευσε o Μικρός Πρίγκιπας
Στις 18 Ιουνίου το θεατράκι του ΡΙΚ, Ανδρέας Χριστοφίδης,
πλημμύρισε από κόσμο, κυρίως παιδιά, η οροφή του γέμισε
πλανήτες και αστέρια και στη σκηνή του παίχτηκε από τα
παιδιά του θεατρικού εργαστηρίου της Πολιτιστικής Κίνησης
Αγλαντζιάς «Ο Μικρός Πρίγκιπας».
«Ο μικρός πρίγκιπας» αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βιβλίο
του συγγραφέα, πιλότου και δημοσιογράφου Αντουάν ντε
Σαιντ Εξυπερύ.
Παραμύθι: Η πλοκή και τα θέματα παρουσιάζονται με στοιχεία παραμυθιού τα οποία μπλέκονται με χαρακτηριστικά γεγονότα της ζωής του συγγραφέα.
Πίσω από αυτόν το φανταστικό κόσμο που πλάθει ο συγγραφέας, κρύβεται ένας μεγάλος προβληματισμός για τον άνθρωπο, τις αξίες , τους στόχους, το ρόλο του στη ζωή και τα
συναισθήματά του. Τα θέματα που παρουσιάζει ο συγγραφέας
κρύβουν σύμβολα ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνουν να δώσουν
στον αναγνώστη ένα μάθημα ζωής και ανθρωπιάς. Όλα αυτά
δεν είναι άσχετα με το συγκλονισμό και την αγωνία του συγγραφέα για τις ισορροπίες που διατάραξε ο Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος κατά τη διάρκεια του οποίου γράφτηκε το συγκεκριμένο βιβλίο.
Ο δάσκαλος και σκηνοθέτης Σώτος Σταυράκης μαζί με τους
ταλαντούχους μαθητές του, έδωσαν ένα πραγματικά πολύ
καλό και προσεγμένο θέαμα στο κοινό.

Στέλλα Ολυμπίου
Μέλος Πολιτιστικής Κίνησης Αγλαντζιάς.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Απόψεις-εισηγήσεις μαθητών
Απειλείται η ασφάλεια μας
στους δρόμους
Έντιμε κύριε Δήμαρχε
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας αναφέρουμε κάποια προβλήματα που παρατηρήσαμε κοντά στο σχολείο μας και στην
ευρύτερη περιοχή Αγλαντζιάς.
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
καθημερινά είναι η έλλειψη πεζοδρομίων γιατί δυσκολεύει τη
διακίνησή μας στο δρόμο.
Ακόμη έχουμε παρατηρήσει ότι πολλοί οδηγοί, που οδηγούν
με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε δρόμους, όπου το όριο ταχύτητας
είναι μόνο 50 km/ώρα, θέτουν καθημερινά τη ζωή μας σε κίνδυνο. Γι' αυτό θα εισηγούμασταν να γίνουν κυρτώματα, διαβάσεις πεζών και πεζοδρόμια σε αυτούς τους δρόμους.
Θα θέλαμε επίσης να σας αναφέρουμε, ότι προσέξαμε πως
τα βράδια -όχι πολύ αργά- κυκλοφορούν μεθυσμένοι οδηγοί γι'
αυτό κι εμείς δεν νοιώθουμε πολύ ασφαλείς να κυκλοφορούμε
βράδυ. Θα σας παρακαλούσαμε να ειδοποιούσατε τους αστυνομικούς της γειτονιάς για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες και να κάνουν περισσότερες περιπολίες, όχι μόνο το
βράδυ αλλά και το πρωί, κυρίως σε δρόμους που παραβιάζεται
η νομοθεσία σε διάφορα θέματα . όπως η οδική ασφάλεια, οι
ώρες κοινής ησυχίας κ.λ.π.
Επιπλέον έχουμε παρατηρήσει ότι αρκετοί δρόμοι κοντά στα
σπίτια μας έχουν γεμίσει με περιττώματα ζώων και σκουπίδια.
Σας παρακαλούμε να συζητήσετε το θέμα με τις αρμόδιες αρχές
του Δήμου για να επιληφθούν του θέματος.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας αποστείλετε ένα συγκεντρωτικό φυλλάδιο με τους χώρους άθλησης,
που υπάρχουν στο Δήμο Αγλαντζιάς., τις ώρες που μπορούμε
να τους χρησιμοποιούμε και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
σχετικά με τους χώρους αυτούς.
Είμαστε σίγουροι, ότι θα εξετάσετε με προσοχή τα αιτήματά
μας και θα δώσετε τις απαραίτητες λύσεις.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Τα παιδιά
του Β΄ Δημοτικού Αγλαντζιάς

Για ένα αναβαθμισμένο
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
Έντιμε κύριε Δήμαρχε,
Έντιμε κύριε Πρόεδρε και μέλη τη Σχολικής Εφορίας
Αγλαντζιάς,
Ως μαθητές του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς
οραματιζόμαστε ένα σχολείο που να έχει τη δική του
Αίθουσα Εκδηλώσεων, έτσι ώστε να κάναμε τις γιορτές
και τις εκδηλώσεις μα χωρίς μετακινήσεις. την αίθουσα
επίσης θα τη χρησιμοποιούσαμε για τις κρύες μέρες
του χειμώνα και θα κάναμε σε αυτή το μάθημα της
Γυμναστικής. Πιστεύουμε ότι με τη δική σας βοήθεια
θα το πετύχουμε το συντομότερο δυνατό.
Επίσης, θα θέλαμε να βοηθούσατε ώστε η αναβάθμιση του σχολείου μας να γίνει σύντομα. Πιστεύουμε
ότι έχουμε κι εμείς το δικαίωμα να ζούμε μέσα σ' ένα
όμορφο κτίριο με καλύτερες αίθουσες διδασκαλίας,
με καλύτερα γήπεδα για παιχνίδι.
Ως Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο σκεφτήκαμε να
σας ζητήσουμε να φτιάξετε αποδυτήρια, έτσι ώστε
τα παιδιά πριν και μετά από το μάθημα της
Γυμναστικής να μην αναγκάζονται να αλλάζουν ρούχα
μέσα στο χώρο της τουαλέτας.
Τα παιδιά του σχολείου μας, επίσης, εισηγούνται

να μας βοηθήσετε να τοποθετηθεί γρασίδι στο γήπεδο
του ποδοσφαίρου, έτσι ώστε όταν παίζουμε να μην
τραυματιζόμαστε. Θα ήταν πολύ καλό επίσης να τοποθετούνταν δίχτυα στα καλάθια της καλαθόσφαιρας
και στα τέρματα του γηπέδου ποδοσφαίρου.
Επιπρόσθετα, το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθειά σας για τη δημιουργία
ενός βοτανόκηπου, στο σχολείο μας. Αγαπάμε τα λουλούδια και τη φύση και θα θέλαμε να είχαμε το δικό
μας βοτανόκηπο με αρωματικά φυτά
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και ελπίζουμε σύντομα να δούμε αλλαγές στο σχολείο μας. Θα
είμαστε πολύ χαρούμενοι να έχουμε σύντομα το πιο
όμορφο σχολείο της Κύπρου.
Με εκτίμηση
Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς
η πρόεδρος, Μαρίλια Πέτρου
η αντιπρόεδρος, Μικαέλα Παπαδοπούλου
η γραμματέας, Μαρία Νεκταρία Πολύμερου
η ταμίας, Μιλτώ Παναγιώτου
το μέλος, Θεοφίλη Κωνσταντίνου

Να μετατρέψουμε τα πάρκα
σε πραγματικά στολίδια
• Της Ελένης Σωκράτους
Μικρά στολίδια στο δήμο μας είναι
τα πάρκα. Πόσο ασήμαντα ή πόσο σημαντικά είναι για εσάς; Αυτοί οι χώροι
είναι γεμάτοι προβλήματα που μας αφορούν.
Απέναντι από το
Στ΄ Δημοτικό Σχολείο
Αγλαντζιάς υπάρχουν
δύο πάρκα που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πράξεων
των παιδιών, τα
οποία συγκεντρώνονται εκεί μετά το σχολείο, γεμίζοντας το
χώρο με σκουπίδια.
Επίσης, η ώρα που τα παιδιά πηγαίνουν στα πάρκα είναι η ώρα, που η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι αρκετή
και ο κίνδυνος της ζωής τους μεγάλος.
Ο τροχονόμος μένει για λίγο εκεί και
μετά φεύγει. έτσι τα παιδιά δεν είναι
ασφαλή.
Τα απορρίμματα σκύλων είναι ένα
πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε ένα
από τα δύο πάρκα, το οποίο παρέχει
ειδικές σακουλίτσες γι' αυτά. Ακόμη
ένα πρόβλημα είναι η σκιά στα πάρκα·

έχουν αρκετό πράσινο, αλλά οι ώρες
που τα παιδιά συχνάζουν εκεί είναι
επικίνδυνες λόγω του ήλιου. έτσι προτείνουμε περισσότερα μεγάλα δέντρα.
Πιστεύω πως θα βοηθήσει αν υπάρ-

Χαμός στην οδό Τενέδου
• της Μαριλένας Ξενοφώντος

χει κάποιος να επιβλέπει το χώρο. επίσης αν τοποθετηθούν περισσότεροι
κάδοι για τα σκουπίδια που βοηθούν
τη διατήρηση της καθαριότητας.
Πιστεύω πως παιδιά και γονείς χρειάζεται να ενημερωθούν για το θέμα με
σχετικές ανακοινώσεις και ενημερωτικά έντυπα.
Τέλος, τα πάρκα είναι ένα σημαντικό
στοιχείο στη ζωή μας και προσφέρουν
ψυχαγωγία και ομορφαίνουν την περιοχή και το Δήμο μας.

Στην οδό Τενέδου, κάθε πρωί και κάθε
μεσημέρι υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι οδηγοί κορνάρουν, με αποτέλεσμα
να προκαλούνται καυγάδες και πανικός.
Τόσο το πρωί, όσο και το μεσημέρι οι
γονείς που έρχονται να αφήσουν ή να παραλάβουν τα παιδιά τους από το Στ΄
Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς είναι πάρα
πολύ.
Ο τροχονόμος προσπαθεί να τους βάλει
όλους σε μία τάξη για να μην εμπλακούν
σε ατυχήματα ή άλλες παρεμβολές.
Διασταυρώνει τα παιδιά από τη διάβαση
πεζών, ενώ ταυτόχρονα κάνει νοήματα

στους οδηγούς να σταματήσουν. Τα μικρά
παιδιά πανικοβάλλονται με όλη την ένταση των οχημάτων και αρχίζουν να κλαίνε.
Οι οδηγοί κορνάρουν και μερικές φορές η
αγανάκτηση μπορεί να είναι αιτία για μία
σύγκρουση αυτοκινήτων.
Πιστεύω πως θα βοηθούσε αν ο δήμος
έκανε περισσότερους και βολικούς χώρους
στάθμευσης. Επιπρόσθετα μπορούμε να
μεγαλώσουμε τις εκτάσεις των πεζοδρομίων για ασφαλέστερη διακίνηση των πεζών. Με τη βοήθεια των αρχών θα μπορούσε οι δρόμοι να γινόταν πλατύτεροι
για να περνούν ευκολότερα οι οδηγοί και
τα οχήματα. Άραγε ο δήμος μπορεί να βρει
και άλλες λύσεις;

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

9

61οι Αγώνες Στίβου Γυμνασίων Λευκωσίας
Με διοργανωτή το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ Πλατύ πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι 61οι Περιφερειακοί Μαθητικοί
Αγώνες Στίβου Γυμνασίων.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Στάδιο ΓΣΠ
την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών της περιφέρειας Λευκωσίας.
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Πλατύ Ανδρέας
Γεωργίου στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη
σημασία των αγώνων, την αξία και το πνεύμα
του αθλητισμού διαχρονικά δια μέσου των αιώνων.
Την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στον αείμνηστο καθηγητή Σωματικής
Αγωγής Μίκη Σιακαλλή, κήρυξε ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Συναυλία ενάντια στα ναρκωτικά
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία συναυλία ενάντια στα ναρκωτικά που διοργάνωσε το νεοσύστατο Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας Αγλαντζιάς, την Παρασκευή 18
Ιανουαρίου 2013 και ώρα 7:30, στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Το Σκαλί».
Πριν την έναρξη της συναυλίας προηγήθηκε
ενημέρωση των παρευρισκομένων για τις
εξαρτησιογόνες ουσίες από εκπρόσωπους του
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και τη
Θεραπευτική Κοινότητα Απεξάρτησης «Αγία
Σκέπη».
Ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας σε σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο ότι η σύσταση
και λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας, υπήρξε μια από τις βασικές προτεραιότητες του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς,
όπως επίσης και του Συμβουλίου Γυναικών. Σκοπός του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι να αναπτύσσει
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες προς όφελος της νεολαίας της Αγλαντζιάς.

Αρωγός των νέων ο Δήμος
Τόνισε, ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός των νέων της
Αγλαντζιάς και της δράσης του Δημοτικού Συμβουλίου

να μείνουν μακριά από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Τέτοιοι διέξοδοι είναι ο αθλητισμός,
η μουσική και γενικά κάθε δημιουργική απασχόληση, όσο και η καθημερινή ενίσχυση από την
οικογένεια και το σχολείο».

Ανοιχτό Σχολείο

Νεολαίας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου η κοινωνία
μας και ιδιαίτερα οι νέοι μας έχουν περισσότερη ανάγκη
τη στήριξη μας.
Ο Δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο δρόμος των
ναρκωτικών είναι μονόδρομος, οδηγεί στο θάνατο αφού
πρώτα καταστρέψει το χρήστη, το θύμα, σωματικά και ψυχικά. Οι νέοι, πάντα αποτελούσαν τον πιο ευάλωτο στόχο,
έτσι και σήμερα (μια εποχή αβεβαιότητας και ανησυχιών).
Οι νέοι μας χρειάζονται διεξόδους που θα τους βοηθήσουν

Ο Δήμος παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως τοπική αρχή, ανέφερε ο Δήμαρχος θα
προσπαθήσει να δημιουργήσει τις υποδομές
και τα προγράμματα, σε συνεργασία με άλλους
φορείς όπως είναι η Σχολική Εφορεία και τα
Σωματεία της περιοχής μας, που θα δώσουν
τη δυνατότητα συμμετοχής σε υγιή απασχόληση και ενισχυμένη επιμόρφωση όπως είναι
το Ανοιχτό Σχολείο.
Φιλοδοξία του Δήμου είναι το Ανοιχτό Σχολείο να λειτουργήσει την περίοδο 2013-2014. Έχουν προχωρήσει
οι διαδικασίες και είναι κάτι που θα συμβάλει στη δια
βίου εκπαίδευση και στην υποβοήθηση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Ήδη λειτουργεί στο Δήμο το
Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο, το οποίο γειτονεύει με
το Σκαλί και το οποίο στελεχώνεται με προσοντούχο
προσωπικό και παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που το
έχουν ανάγκη.

Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο
Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο αποτελεί σύστημα πιστοποίησης και διαχείρισης ποιότητας για Τοπικές Αρχές της
Ευρώπης που συνεισφέρουν ουσιαστικά
στη βελτίωση του βαθμού ενεργειακής
απόδοσης, στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο επιβραβεύει τον αειφόρο σχεδιασμό και δράσεις, προάγοντας τη θέσπιση μακροπροθέσμων και διεπομένων από συγκεκριμένες
διαδικασίες, πολιτικών ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σε
επίπεδο Τοπικών Αρχών. Με την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού
Βραβείου, επιτυγχάνεται συστηματική
αξιολόγηση, διαρκής έλεγχος, συντονισμός και επακριβής προγραμματισμός για
υλοποίηση όλων των τοπικών δράσεων
για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.
Το βραβείο αποτελεί τη διαδικασία υπό
την οποία οι Τοπικές Αρχές υποστηρίζονται από επαγγελματία σύμβουλο και στη
συνέχεια πιστοποιείται από ανεξάρτητο
ελεγκτή.
Η Ενεργειακή Ομάδα
Ο πυρήνας της διαδικασίας του ΕΕΒ είναι
η Ενεργειακή Ομάδα που δημιουργείται εντός της Τοπικής Αρχής. Η Ενεργειακή
Ομάδα είναι κινητήρια δύναμη πίσω από

τις διάφορες ενεργειακές δράσεις και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Την Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου
Αγλαντζιάς απαρτίζουν οι: Τσαγγαρίδης
Χάρης, Αθηνά Γιάννακα, Νικολέτα
Γιαννάκη και Άντρη Ευτυχίου.
MEDEEA
Το Medeea είναι συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα MED με διάρκεια από το 2010
μέχρι το 2013, το οποίο εστιάζεται στην
υλοποίηση τοπικού ενεργειακού σχεδιασμού σε εννέα συνεργαζόμενες περιφέρειες/χώρες επτά διαφορετικών χωρών της
Μεσογείου. Περισσότερες από 70 Τοπικές
Αρχές έχουν ήδη εμπλακεί στο πρόγραμμα,
χρησιμοποιώντας δύο μεθοδολογίες το-

πικού ενεργειακού σχεδιασμού.
Οχτώ Δήμοι της Κύπρου έλαβαν την πιστοποίηση eea , ανάμεσά τους και ο Δήμος
Αγλαντζιάς. Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα MEDEEA έλαβε δωρεάν τεχνική υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους και
τον Κυπριακό Οργανισμό Ενέργειας.
Σημαντικά βήματα προόδου πραγματοποιήθηκαν και στους 8 συμμετέχοντες
δήμους σε σχέση με τους βασικούς τομείςστόχους του Ευρωπαϊκού Βραβείου
Ενέργειας eea®. Μετά την ολοκλήρωση των
συμβουλευτικών συναντήσεων με τον
Κυπριακό Οργανισμό Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από διεθνή επιθεωρητή , τον Απρίλιο 2013, που μετά από
λεπτομερή ανάλυση των αποδεικτικών
στοιχείων και εποικοδομητικό διάλογο και

συζήτηση με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι όλοι οι συμμετέχοντες δήμοι συγκέντρωναν βαθμολογία άνω του 50% και άρα
μπορούσαν να πιστοποιηθούν κατά eea®.
Τα πιο σημαντικά επιτεύγματα των
Κυπριακών Δήμων είναι:
• Δημιουργία μιας επιχειρησιακής ομάδας ενέργειας, με εκπροσώπους από
διάφορες Yπηρεσίες
• Συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, παραγωγής αποβλήτων και κατανάλωσης νερού
• Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Βιώσιμης
Ενέργειας- ΣΔΒΕ
• Έγκριση των ΣΔΒΕ από τα Δημοτικά
Συμβούλια
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Κάντε το έργο των διαρρηκτών δυσκολότερο
Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία της περιουσίας τους αποτελεί κύριο
μέλημα της Αστυνομίας, γι’ αυτό και στο
πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής της,
λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για
πρόληψη του εγκλήματος γενικά και ειδικότερα για πρόληψη των διαρρήξεων και
των κλοπών.
Επιπρόσθετα όμως με τις προσπάθειες
που καταβάλλει η Αστυνομία, οι πολίτες
οφείλουν και οι ίδιοι να λαμβάνουν τα
δικά τους προληπτικά μέτρα για φύλαξη
της περιουσίας τους.
Παρατίθενται ακολούθως κάποια βασικά μέτρα αυτοπροστασίας που μπορούν
πραγματικά να καταστήσουν το έργο των
διαρρηκτών δυσκολότερο.

τις ώρες που είναι κλειστό το κατάστημα η ταμειακή μηχανή να είναι
άδεια και να αφήνεται ανοικτή.
• Τοποθετείστε χρηματοκιβώτιο για φύλαξη των χρημάτων, λαχείων, κινητής
τηλεφωνίας και άλλων αντικειμένων
αξίας. Το χρηματοκιβώτιο να είναι στερεωμένο με ειδικές βάσεις ή εντοιχισμένο.
• Μεγαλύτερη ασφάλεια μπορείτε να
εξασφαλίσετε με την εγκατάσταση ταμειακής μηχανής και χρηματοκιβωτίου
με μηχανισμούς χρονοκαθυστέρησης.
• Σε περίοπτους χώρους, εκτός και εντός
του καταστήματος, αναρτήστε πινακίδες που να ενημερώνουν σχετικά με
την ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας.

Ιδιοκτήτες κατοικιών

• Να μη βάζετε σε κίνδυνο τη ζωή σας ή
τη ζωή των άλλων.
• Να αντιδράτε με γνώμονα τη δική σας
ασφάλεια και την ασφάλεια των παρευρισκόμενων.
• Να είστε ήρεμοι και να αποφεύγετε τις
προκλήσεις. Με την πιο πάνω στάση
και συμπεριφορά, πείθετε τον ληστή
ότι δεν αποτελεί κίνδυνο γι’ αυτόν.
• Να είστε ψύχραιμοι.
• Να απομνημονεύσετε την περιγραφή
του ιδίου, των ρούχων που φορούσε
και του μέσου διαφυγής.
• Αμέσως μετά τη ληστεία να ενημερώσετε την Αστυνομία στο 112 ή 199 διαβιβάζοντας όλες τις πληροφορίες που
γνωρίζετε για το συμβάν δηλαδή:
• Την ακριβή τοποθεσία, την περιγραφή
του ληστή, των ρούχων που φορούσε
και του όπλου που κρατούσε, την περιγραφή του μέσου διαφυγής και την
κατεύθυνση που αυτός ακολούθησε.
• Προστατέψετε τη σκηνή του εγκλήματος για να μην καταστρέφουν τα τεκμήρια.
• Το δύσκολο και επικίνδυνο εγχείρημα
της καταδίωξης του ληστή θα το κάνει
η Αστυνομία που διαθέτει έμπειρο και
εκπαιδευμένο προσωπικό. Εσείς κάνατε το καθήκον σας και μπορείτε να
είστε ήσυχοι με τη συνείδησή σας και
περήφανοι ότι συμβάλατε στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος.

• Όταν απουσιάζουν από το σπίτι, να
μην αφήνουν ενδείξεις που να προδίδουν την απουσία τους. Να φροντίζουν να είναι καλά κλειδωμένο και να
συνεργάζονται με γείτονες της εμπιστοσύνης τους, για αλληλοεπιτήρηση
των σπιτιών τους.
• Να μην αφήνουν τα κλειδιά πάνω στις
κλειδαριές, ούτε ακόμη στην εσωτερική
πλευρά της πόρτας.
• Να μην αφήνουν εκτεθειμένα χρήματα,
χρυσαφικά, σημαντικά έγγραφα ή άλλα τιμαλφή και όπου είναι δυνατόν,
αυτά να φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο.
• Να βεβαιώνονται ότι έχουν ασφαλίσει
πόρτες, παράθυρα και φωταγωγούς.
Επίσης, ότι έχουν θέσει σε λειτουργία
το σύστημα συναγερμού και το κλειστό
κύκλωμα τηλεόρασης, αν διαθέτουν.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων
• Να αφήνουν ανοικτές και χωρίς περιεχόμενο τις ταμειακές μηχανές των
καταστημάτων τους
• Να μην αφήνουν μεγάλα χρηματικά
ποσά σε επισφαλή σημεία
• Να μην αφήνουν εκτεθειμένη την περιουσία τους
• Να έχουν μεριμνήσει για την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού
• Να ελέγχουν ότι τα εν λόγω συστήματα
είναι σύγχρονα, αξιόπιστα και δεν
έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη
• Όσον αφορά ηλεκτρικές συσκευές, να
καταγράφονται οι αύξοντες αριθμοί
της κατασκευάστριας εταιρείας (Serial
numbers)

Στο ξενοδοχείο ή στο διαμέρισμα
Αν υπάρχει επιλογή να προτιμούνται
εκείνα στα οποία υπάρχουν μέτρα προστασίας της περιουσίας των πελατών.
• Κάθε φορά που θα φεύγουν από το δω-

Ενέργειες σε περίπτωση ληστείας:

μάτιο τους να βεβαιώνονται ότι όλα
είναι κλειστά και ασφαλισμένα.
• Χρήματα ή τιμαλφή που δεν θα χρειαστούν κατά την έξοδο τους, να αφήνονται για φύλαξη στο χώρο υποδοχής.

Σε πολυσύχναστους χώρους/
δημόσιους δρόμους:
• Όταν περπατούν σε πολυσύχναστους
δρόμους/δημόσιους χώρους, να έχουν
τα λεφτά και τις πιστωτικές τους κάρτες στις μπροστινές τσέπες.
• Για τις γυναίκες που μεταφέρουν τσάντες: να μην τοποθετούν όλα τα χρήματα, πιστωτικές κάρτες, διαβατήρια
κ.τ.λ. μέσα σ’ αυτές.
• Η τσάντα είναι προτιμότερο να είναι
τοποθετημένη με τρόπο που να υπάρχει συνεχώς οπτική επαφή με αυτήν.
(π.χ. χιαστί)

ΙΙ Η Αστυνομία σας συμβουλεύει:
Μέτρα πρόληψης κατά των ληστειών
Οι ληστείες θεωρούνται ως ένα από τα
πλέον σοβαρά εγκλήματα, που δυστυχώς
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αύξηση και στον τόπο μας. Τα θύματα ληστειών βιώνουν μια ψυχολογικά επώδυνη
εμπειρία, η εξέλιξη της οποίας δεν προδικάζεται. Σκοπός του ληστή είναι να πάρει τα χρήματα ή άλλη περιουσία και να
εγκαταλείψει τη σκηνή το συντομότερο δυνατό, στην περίπτωση όμως που κάτι δεν
πάει καλά, μπορεί να γίνει απρόβλεπτος,
παίρνοντας ομήρους και γενικά χρησιμοποιώντας βία, ακόμη και ένοπλη. Όταν
ακολουθούνται οι οδηγίες του, συνήθως
δεν γίνεται βίαιος.
Η Αστυνομία δίνει στη συνέχεια κάποιες
σημαντικές συμβουλές για προστασία από
ληστείες:

Προληπτικά μέτρα για καταστηματάρχες
• Εγκαταστήστε πόρτες και παράθυρα
κατασκευασμένα από στερεά υλικά. Σ’
αυτά τοποθετήστε υαλοπίνακες τύπου
laminated και κλειδαριές που παρέχουν
υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
• Στα παράθυρα εφαρμόστε σιδερένιες
σχάρες.
• Εγκαταστήστε σύστημα συναγερμού
διάρρηξης. Προσοχή το σύστημα συναγερμού να διαβιβάζεται και ασύρματα.
• Εγκαταστήστε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο να καλύπτει όλους
τους
ευαίσθητους
χώρους
(είσοδο/έξοδο, ταμείο, χρηματοκιβώτιο κ.λ.π.) ο καταγραφέας να τοποθετηθεί σε ασφαλισμένο χώρο.
• Αναβαθμίστε το φωτισμό ώστε να καλύπτει ικανοποιητικά, κατά τη διάρκεια της νύκτας, την περίμετρο και το
εσωτερικό του καταστήματος.
• Να υπάρχει μόνο μια θύρα
εισόδου/εξόδου, η οποία να είναι ελεγχόμενη με θυροτηλέφωνο και εσωτερικό σημείο στο χώρο του ταμείου.
• Ο πάγκος του ταμείου να είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην υπάρχει πρόσβαση από πελάτες
στο χώρο πίσω από τον πάγκο.
• Το ταμείο να βρίσκεται σε χώρο ώστε
ο ταμίας να μπορεί να ελέγχει την είσοδο του καταστήματος.
• Μην αφήνετε να μαζεύονται μεγάλα
χρηματικά ποσά στο ταμείο. Φυλάγετε
τα χρήματα σε χρηματοκιβώτιο μέχρι
να τα καταθέσετε.
• Η ταμειακή μηχανή να είναι εγκατεστημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
υπάρχει δυνατότητα στους πελάτες
να βλέπουν το περιεχόμενο της. Κατά

Σημεία που πρέπει να προσέξετε:
Για το ληστή: Φύλο, εθνικότητα, ηλικία,
ύψος, σωματική διάπλαση, ενδύματα,
χρώμα δέρματος και μαλλιών, προφορά,
ονόματα που ακούστηκαν, κοσμήματα που
φορούσε, χαρακτηριστικά στοιχεία όπως
ουλές, τατουάζ, σημάδια κλπ. Περιγραφή
όπλων.
Για το μέσο διαφυγής: Περιγραφή (μοτοσικλέτα, αυτοκίνητο κλπ) μάρκα, χρώμα,
αριθμός εγγραφής, κατεύθυνση διαφυγής.

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Εσείς στην ΚΡΙΣΗ, εμείς… τη ΛΥΣΗ»
Τα παιδιά, προβληματίστηκαν, ερεύνησαν και πρότειναν!

Αυτές τις μέρες κουραστήκαμε πραγματικά όλοι από όλα αυτά που ακούμε και που
έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση,
τα λεφτά, τα δάνεια, τα μνημόνια, την τρόικα, τα κουρέματα κλπ. Σίγουρα μας προβληματίζουν, μας εκνευρίζουν και κάποτε
μας αγχώνουν. Μας κάνουν να νιώθουμε
παγιδευμένοι χωρίς διέξοδο. Τι κάνουμε, ή
καλύτερα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε κι

εμείς τα παιδιά;
Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα αν εμείς τα
ίδια τα παιδιά καταφέρναμε με διάφορες
εισηγήσεις μας να μειώσουμε τα έξοδα της
οικογένειάς μας κατά 100 ευρώ τουλάχιστον το μήνα; Αυτό ακριβώς σκεφτήκαμε
εμείς τα παιδιά της έκτης τάξης (Στ΄1 και
Στ΄2) και διοργανώσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο σχολείο μας με γε-

νικό τίτλο «Εσείς στην κρίση, εμείς… τη
λύση»
Προσκαλέσαμε διάφορους ειδικούς που
έχουν σχέση με τα έξοδα μιας οικογένειας, μας
μίλησαν και στη συνέχεια κάναμε πρακτικές
ασκήσεις οικονομίας για το πώς τα παιδιά
μπορούν να δώσουν μια λύση στην οικονομική
κρίση της οικογένειας αλλά και πώς θα εξοικονομήσουμε 100 ευρώ το μήνα.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η καθαριότητα, μας αφορά όλους
Αγαπητοί Δημότες,
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγλαντζιάς επιθυμούν όπως επικοινωνήσουν μαζί σας με σκοπό να προβληματιστούμε όλοι μαζί για το σοβαρό πρόβλημα της καθαριότητας του χώρου μας.
Το πρόβλημα αφορά την ΑΥΘΕΡΕΤΗ εναπόθεση ακαθαρσιών σε ανοικτούς χώρους.
Προς την πιο πάνω κατεύθυνση η
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
Αγλαντζιάς σε έρευνα που πραγματοποίησε σε διάφορες περιοχές του Δήμου έχει
διαπιστώσει ότι πολλοί Δημότες εξακολουθούν πέρα από κάθε λογική να απορρίπτουν σε ανοικτούς χώρους και οικόπεδα διάφορες ακαθαρσίες, (κλαδεύματα,
άχρηστα οικοδομικά υλικά, παλιά αντικείμενα, ακόμη και νάυλο σακούλες που
περιέχουν σκύβαλα) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται άσχημες και ανθυγιεινές καταστάσεις με σοβαρές συνέπειες για τη

δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
Το Δημοτικό μας Συμβούλιο όπως κάθε
χρόνο θέλοντας να κρατήσει ψηλά επίπεδα
καθαριότητας της πόλης μας, παρέχει σε
όλους τους Δημότες την δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ εξυπηρέτησης για την απομάκρυνση
εποχιακών κλαδευμάτων και άλλων αντικειμένων εντός τεσσάρων (4) συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. Το Ετήσιο
Πρόγραμμα αποκομιδής εποχιακών κλαδευμάτων και άλλων ακαθαρσιών μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του
Δήμου http:/www.aglantzia.org.cy, στην
Επίσημη εφημερίδα του Δήμου και από τα
γραφεία του Δήμου και της Υπηρεσία
Καθαριότητας. Για αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος Καθαριότητας
καλείστε όπως τηρείτε πιστά τις πιο κάτω

οδηγίες:
1. Ο καθαρισμός και η περιποίηση των
κήπων να γίνεται μια με δυο μέρες
πριν την επίσκεψη των συνεργείων
περισυλλογής στην περιοχή σας.
2. Η τοποθέτηση των κλαδευμάτων ή
άλλων ακαθαρσιών να γίνεται μπροστά από το σπίτι σας και όχι σε ανοικτούς χώρους ή οικόπεδα.
3. Η τοποθέτηση των κλαδευμάτων να
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ευκολύνει την περισυλλογή τους και να
μην εμποδίζουν τους πεζούς και την
τροχαία κίνηση.
4. Σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν κλαδεύματα ή άλλα αντικείμενα εκτός προγράμματος καλείστε να χρησιμοποιήσετε ιδιωτικές
υπηρεσίες ή να συνεννοηθείτε με τη
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου,
στο τηλέφωνο 22462059 ,όπου θα
επιβαρύνεστε για την απομάκρυνση

τους με χρέωση €30,00 για ποσότητα
μέχρι μισό φορτηγό και €60,00 για
ολόκληρο φορτηγό. Η απομάκρυνση
τους από το Δήμο, θα γίνεται αφού
προπληρωθεί το ποσό χρέωσης.
5. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα περισυλλογής εποχιακών κλαδευμάτων και
άλλων ακαθαρσιών και αντικειμένων
παρακαλείστε όπως αποτείνεστε
προσωπικά ή μέσω τηλεφώνου στην
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
στα τηλέφωνα 22462059 ή 22462233
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Ζητούμε τη συνεργασία σας
Η γειτονιά σας είναι ο δικός σας χώρος.
H ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΜΕΙΣ. .
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δήμαρχος και
Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ
Περιοχή Αγίας Μαύρης & Παλιάς Αγλαντζιάς
Σεπτέμβριος: 09 - 10/09/2013
Δεκέμβριος: 09 - 10/12/2013
Περιοχή Αγίας Μαύρης: Καβάλας, Αιόλου, Άρτας, Θεσσαλίας, Κωνσταντινουπόλεως, Καλαμάτας, Κεφαλληνίας, Κολοκοτρώνη, Αγίας Μαύρης, Τριπόλεως,
Κανάρη, Ξάνθης, Μακεδονίας, Μεσολογγίου, Ιωαννίνων, Ναβαρίνου, Χάλκης,
Μάνης και Γράμμου.
Περιοχή Παλιάς Αγλαντζιάς: Μιχαήλ
Καραολή, Ανδρέα Μίτα, Ολύμπου, Φώτη
Πίττα, Ιωνά Νικολάου, Νίκου Γεωργίου,
Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Μοδέστου Παντελή, Κυριάκου Κολοκάση, Χρύσανθου
Μυλωνά, Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου,
Κυριάκου Μάτση, Ανδρέα Δημητρίου, Ιακώβου Πατάτσου, Αγίου Γεωργίου, Στυλιανού Λένα, Ανδρέα Κυπριανού, Ανδρέα
Νικολάου, Αγίας Μαρίνας, Νίκου Κωνσταντίνου, Ηλέκτρας, Αξιού, Πλατεία Κυριάκου Καραολή, Πλατεία Ηρώων, Γρηγόρη Αυξεντίου, Αθανασίου Διάκου, Γρίβα
Διγενή, Αρσινόης, Αικατερίνης Κορνάρο,
Βόλου, Καρπάθου, Ανεξαρτησίας, Γρηγορίου Λαμπράκη, Μιχαήλ Γιωργάλλα,
Ανδρέα Παναγίδη, Χαράλαμπου Μούσκου,
Μάρκου Δράκου, Δημοκρατίας, Μιχαήλ
Παρίδη, Λεοντείου Α’, Μιχαήλ Κουτσόφτα
και Χρίστου Τσιάρτα.
Περιοχή Δημοσίων Υπαλλήλων – Αγίου Νεκταρίου
Σεπτέμβριος: 25 – 27/09/2013
Δεκέμβριος: 27 – 31/12/2013
Περιοχή Δημοσίων Υπαλλήλων: Αρχαίων Σόλων, Ξερού, Αιπείας, Προμηθέως,
Ιάσωνος, Κινύρα, Τροοδιτίσσης, Γαλαξία,
Κενταύρου, Πέλοπος, Θηβών, Αισώπου,
Κάδμου, Ζαΐμη, Μακρυγιάννη, Μαυρομιχάλη, Πλουτάρχου, Καψάλη, Κατσαντώνη,
Παύλου Μελά, Κέκροπος, Παλλάδος, Μιαούλη, Υμηττού, Κύκλωπος Τρικούπη,
Οθέλλου, Υψηλάντη, Μαυροκορδάτου,
Ρωμανού, Κικέρωνα, Καραϊσκάκη, Κατσώνη, Ατλαντίδος, Ευγενίας, Ιφιγενείας
και Κασσάνδρας.
Περιοχή Αγίου Νεκταρίου: Αγίου Νεκταρίου, Αγίας Φιλοθέης, Κώστα Βάρναλη,
Ηλία Βενέζη, Σαπφούς, Πινδάρου, Αχαρνών, Πόντου, Μυκηνών, Αμφίσσης, Μαραθώνος, Αργυροκάστρου, Μυστρά, Κνωσού, Θράκης, Γρεβενών, Αρκαδίας, Βουλιαγμένης, Αττικής, Γλυκιώτισσας, Ηπείρου, Κορίνθου, Μελκονιάν, Κασταλίας,

Πεντέλης, Καυκάσου και Αχιλλέως.
Περιοχή Κυβερνητικών Οικισμών Πλατύ Αθαλάσσας – Περιοχή Κ.Ο.Α.Γ.
Σεπτέμβριος: 04 – 06/09/2013
Δεκέμβριος: 04 – 06/12/2013
Περιοχή Κυβερνητικών Οικισμών
Πλατύ - Αθαλάσσας: Λεωφόρος Κερύνειας (από εξωτερικά Ιατρεία), Μηλιάς,
Βώνης, Κοντέας, Βατυλής, Μεσαορίας,
Άσσιας, Αφάνειας, Πηγής, Ρηγαίνης, Τανάγρας, Φιλοκύπρου, Βουφαβέντο, Λάμπουσας, Aγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου,
Ζώδιας, Προφήτη Ηλία, Αγίου Ιλαρίωνος,
Βαβυλά, Πλατεία Καρπασίας, Καλογραίας, Καραβά, Τρικώμου, Μόρφου, Ριζοκαρπάσου, Δαυλού, Γιαλούσας, Ρούμελης,
Μύρτου, Μπογαζίου, Επιδαύρου, Γύψου,
Λύσης, Λευκονοίκου, Ακανθούς, Κυθρέας,
Ζαλόγγου, Εγνατίας, Τεμπών, Σπάρτης,
Μεγάρων, Θεσσαλονίκης, Γραβιάς, Αλαμάνας και Βαλτετσίου.
Περιοχή Κ.Ο.Α.Γ.: Ταμασσού, Χυτρών,
Κουρίου, Γόλγων, Ακάμαντος, Λήδας, Αντιγόνης, Θέμιδος, Πανδώρας, Αμαζόνων,
Ανδρομάχης, Αρετής, Άλσους, Ανθέων,
Καλλιθέας, Αταλάντης και Κηφισιάς
Περιοχή Λάπατα - Πολίτη
Σεπτέμβριος: 02 – 03/09/2013
Δεκέμβριος: 02 – 03/12/2013
Περιοχή Λάπατα: Παρθενώνος, Ακροπόλεως, Δελφών, Μετεώρων, Αφροδίτης,
Ευρυδίκης, Δήμητρας, Αρτέμιδος, Ηφαίστου, Αχαιών, Εστίας, Ήρας, Ρέας, Άρεως,
Εσπεριδών, Αθηνάς, Ερμού, Ποσειδώνος,
Απόλλωνος, Διός, Κροίσου και Λεωφόρος
Αγλαντζιάς.
Περιοχή Πολίτη: Αγαμέμνωνος, Αγγέλου
Βλάχου, Αριστείδου, Αισχύλου, Αρχιμήδους, Αριστοκύπρου, Μακαρίου Γ’, Άργους, Αριστοτέλους, Ανδρέα Κάλβου, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Βοσπόρου, Βίκτωρος
Ουγκώ, Δαιδάλου, Ικάρου, Αδαμάντιου
Κοραή, Αχελώου και Ειρήνης.
Περιοχή Νοτίως Λεωφόρου Κερύνειας
Σεπτέμβριος: 18 - 20/09/2013
Δεκέμβριος: 18 - 20/12/2013
Περιοχή Νοτίως Λεωφόρου Κερύνειας:
Θάσου, Ορφέως, Ιπποκράτους, Μπουμπουλίνας, Μάρκου Μπότσαρη, Κωνσταν-

τίνου Παλαιολόγου, Πυγμαλίωνος, Κλεισθένη, Ευκλείδη, Πυθαγόρου, Αριστοφάνους Λεύκωνος, Διογένους, Λυκούργου,
Σόλωνος, Ρήγα Φεραίου, Νικοκλέους, Νικηταρά, Τιτάνων, Λεωφόρος ΡΙΚ, Διαγόρου, Κίμωνος, Λεωνίδου, Διονύσου, Πηγάσου, Λόρδου Βύρωνος, Δημοσθένους,
Θεόφιλου Γεωργιάδη, Αλκαίου, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Βυζαντίου, Σωκράτους, Πλάτωνος, Δημοκρίτου, Ανταίου,
Λουκή Ακρίτα, Ασκληπιού, Γεωργίου Σεφέρη, Ψυχάρη, Κώστα Κρυστάλλη, Δραγούμη, Δροσίνη, Γρυπάρη, Περικλέους,
Ξενοφώντος και Έκτορος.
Περιοχή Περνέρας
Σεπτέμβριος: 23 - 24/09/2013
Δεκέμβριος: 23 - 24/12/2013
Περιοχή Περνέρας: Διονυσίου Σολωμού, Μαβίλη, Στασίνου, Σικελιανού, Αγίας
Ειρήνης, Αγίας Ελένης, Αγίας Φωτεινής,
Αγίας Θέκλης, Αγίας Σοφίας, Πολυμνίας,
Κάρολου Κουν, Αγίας Παρασκευής, Αγάπης, Ουρανίας Πενταδακτύλου, Ηρώων
Πολυτεχνείου, Ρωμιού, Μουσών, Νιόβης,
Μελπομένης, Τεύκρου Ανθία, Ανδρέα Μούστρα, Αμφιτρίτης, Τερψιχόρης, Θάλειας,
Καλλιόπης, Ευτέρπης, Γερμανού Πατρών,
Καλαβρυτών, Λαμίας, Σουλίου, Νίκης
Αγίας Λαύρας, Παρνασσού, Ταϋγέτου
Περσεφόνης, Θερμοπυλών, Φαλήρου, Δερβενακίων, Λαρίσης, Πειραιώς, Ιωνίας,
Πάρνηθος, Παρνασσού και Ταυγέτου.
Περιοχή Ρ.Ι.Κ.
Σεπτέμβριος: 11 - 13/09/2013
Δεκέμβριος: 11 - 13/12/2013
Περιοχή Ρ.Ι.Κ.: Καταλάνου, Ευαγόρου,
Βασίλη Μιχαηλίδη, Δημήτρη Λιπέρτη, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ονησίλου, Κωστή Παλαμά, Σοφοκλέους, Ευριπίδου, Αλκιβιάδους, Θησέως,
Κώστα Βαφεάδη, Ομήρου, Κωνσταντίνου
Καβάφη, Δάφνης, Κλεοβούλου, Ερεχθείου,
Ηροδότου και Εμμανουήλ Μπενάκη.
Περιοχή Τριγωνάκι Καθαρής
Σεπτέμβριος: 16 - 17/09/2013
Δεκέμβριος: 16 - 17/12/2013
Περιοχή Τριγωνάκι - Καθαρής: Λεωφόρος Αμμοχώστου, Δικώμου, Μαδαρής,
Λαπήθου, Αιγαίου, Πάφου, Έξω Μετοχίου,
Αμαθούντος, Ασίνου, Καντάρας, Ρόδου,
Νάξου, Κρήτης, Λέρου, Σαντορίνης, Σαμοθράκης, Μυτιλήνης, Τροίας, Ιθάκης,

Ηρακλέους, Λήμνου, Λέσβου, Δημοσθένη
Πιττάκα, Πελλοπονήσου, Σερρών, Επτανήσου, Σεϋχελλών, Ευρώτα, Γεώργιου
Παρασκευαϊδη, Ζαππείου, Πηλίου, Τενέδου, Καθαρής, Μυκόνου, Κύθνου, Πάτμου,
Μετσόβου, Λευκάδος, Σταδίου, Σπετσών,
Κυκλάδων, Ζακύνθου, Σάμου, Χίου, Σκιάθου, Κέρκυρας, Κυθήρων, Χαράλαμπου
Πεττεμερίδη, Γεωργίου Κ. Γιάγκου, Αλεξανδρουπόλεως, Χρίστου Τριανταφυλλίδη, Μιχαήλ Ζένιου, Μάριου Πέτσα, Θεόδωρου Μασούρα, Κώστα Πηλείδη, Πικάσο, Χαράλαμπου Ιωάννου, Ανδρέα Αρμεύτη, Γεωργιου Ξάνθου Τσικουρή, Κυπρίων Εθελοντών Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Ήβης, Mίκη Φυρίλλα, Ανδρέα Μαραγκού, Γιαννάκη Ανδρέου, Ανδρέα Μενοίκου, Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου,
Ανδρούλας Αγαμέμνωνος, Ελπινίκης,
Αριάδνης, Εκάβης, Γιάννου Κρανιδιώτη,
Παύλου Λιασίδη, Πραξάνδρου, Ανδρομέδας, Κώστα Μόντη, Κρόνου, Αίαντος,
Άτλαντος, Ματθαίου Ματθαίου, Ατταλού,
Καλυψούς, Βάκχου, Ερωτόκριτου, Λήδρας,
Κοροίβου, Ανδροκλέους, Νίκου Σολωμού
(Τύμβιου), Δήλου, Γαληνής, Σύμης, Ευρώπης, Κυβέλης, Ηλυσίων, Ανδρέα Ζιαρτίδη, Πλουτή Σέρβα, Αβραάμ Αντωνίου,
Ρένου Πρέντζα, Χριστοφή Χαραλάμπους,
Δώρου Λοΐζου, Εζεκία Παπαϊωάννου,
Ανδρέα Σιάμισιη, Νικολάου Κατουντά,
Παύλου Κουρούπη, Ισαάκ και Σολωμού,
Ανθυπολοχαγού Ανδρέα Ηρακλέους, Αποστόλου Ανδρέα, Αγίου Θύρσου, Κ. Πιττάκα, Αγίου Συνεσίου, Βερενίκης, Πικασό,
Πάνου Ιωάννου, Κώστα Λαμπριά, Σγέλιου
Μαύρου, Σανταρόζα, Γκαίτε, Αδμητού,
Φαίδρας, Αλέξη Μινωτή, Κατίνας Παξινού,
Μισιαούλη και Καβάζογλου, Αγαίας, Βολτέρου, Κυριάκου και Σωτήρη Παπαλαζάρου, Παλαιών Πολεμιστών Α’ και Β’
Παγκοσμίων Πολέμων, Γαλιλαίου και 1ης
Οκτωβρίου
Περιοχή Πάνω Τριγωνάκι: Λεωφόρος
Αθαλάσσας, Υδρας, Τήνου, Κάσου, Αιγίνης, Κώστα Λοΐζου, Σμύρνης, Καστελόριζου, Κισσάβου, Ομονοίας, Αξιοθέας,
Φιλίας, Πρωτομαγιάς, Ανδρέα Καρκαβίτσα, Πίνδου, Αράχωβας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Νίκου Γρηγορίου, Χαρή Λυσιώτη,
Αδάμου Χριστοφή, Γεωργίου Χρ. Πουργούρα, Φίλιππου Πέτρου, Παντελή Χαραλάμπους, Δώρας Γιάγκου, Δώρου Ποντίκη, Αναστάσιου Χριστόφια, Γενέθλιου
Ηροδότου, Χριστόδουλου Συμεωνίδη,
Ελαιώνων, Γιαννάκη Στεφανίδη, Παναγιώτη Χαραλάμπους, Θάσου Ηλία και
Μιχαλάκη Ζαμπά.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συναυλία της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας
με τη συμμετοχή της Δημοτικής και της
Παιδικής Χορωδίας Αγλαντζιάς
Πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου, στο αμφιθέατρο
του πολιτιστικού κέντρου «το σκαλί» συναυλία της
Φιλαρμονικής της Αστυνομίας με τη συμμετοχή της
Παιδικής και της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου
Αγλαντζιάς. Η συναυλία, που έφερε τον τίτλο «Το γιασεμί στην πόρτα σου π’ ανθεί το καλοτζιαίρι», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία για σύσφιξη των σχέσεων της
με τους Δήμους και άλλους οργανωμένους φορείς.
Στην εκδήλωση παρέστηκαν ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Κώστας Κόρτας, η Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης
Μαριάννα Φραντζή, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγλαντζιάς και άλλοι τοπικοί παράγοντες.
Ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι η πρώτη που
πραγματοποιείται μεταξύ των δύο Φορέων και εντάσσεται στα πλαίσια της συνεργασίας που συμφωνήθηκε
πρόσφατα με τον Αρχηγό της Δύναμης Μιχαλάκη
Παπαγεωργίου. Ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί τον
ερχόμενο Σεπτέμβρη συναυλία με τη συνεργασία του
Δήμου Αγλαντζιάς, της ΕΛΔΥΚ και της Εθνικής Φρουράς

Δημοτικό Κολυμβητήριο
Αγλαντζιάς
Ο Δήμος Αγλαντζιάς πληροφορεί το κοινό ότι από το
Σάββατο 1η Ιουνίου, 2013, άρχισε τη λειτουργία του το
Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς, το οποίο βρίσκεται στην
οδό Καθαρής αρ. 31, στην Αγλαντζιά.
Ώρες Λειτουργίας:
09:00 – 19:00 καθημερινά
Η ώρα έναρξης θα επανεξεταστεί μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, βάσει της προσέλευσης του κοινού.
Τιμές Εισόδου

Στην ομιλία της η κα Φραντζή αφού καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους εξήρε τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων οι οποίες αποτελούν την γέφυρα επικοινωνίας
της Αστυνομίας με το κοινό. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι
«τόσο η Αστυνομία όσο και ο Δήμος Αγλαντζιάς έχουμε
ύψιστη υποχρέωση να ενδυναμώσουμε και να επεκτείνουμε συνεχώς τη μεταξύ μας συνεργασία και συντονισμό.

ΓΑΛΛΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στην κούρσα κατά της πείνας
Την Παρασκευή 17 Μαΐου, το Γαλλο-κυπριακό σχολείο έλαβε μέρος στην κούρσα κατά της πείνας, ένα
διεθνές δρώμενο, το οποίο οργανώνεται κάθε χρόνο
από τη Δράση Κατά Της Πείνας (Action Contre la Faim).
Στόχος της καμπάνιας είναι η συλλογή πόρων ούτως ώστε να βοηθήσει μια χώρα που μαστίζεται από
πείνα και φτώχεια. Αυτή τη χρονιά, η Δράση Κατά
της Πείνας, θα βοηθήσει το Μπαγκλαντές, μια χώρα
που δυστυχώς εξακολουθεί να είναι πρώτο θέμα στις
ειδήσεις, μετά από την κατάρρευση ενός εργοστασίου
υφασμάτων και τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνά
τα 1000 άτομα.
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Οι μαθητές πρέπει να τρέξουν ή να περπατήσουν
1 έως 10 χιλιόμετρα. Ο κάθε μαθητής έπρεπε να βρει
χορηγό, ο οποίος θα δώριζε ένα συγκεκριμένο ποσό
χρημάτων στη Δράση Κατά της Πείνας, για κάθε χιλιόμετρο που θα διένυε ο μαθητής. Οι μαθητές του
νηπιαγωγείου προσέφεραν «σχέδια κατά της πείνας».
Περίπου 150 μαθητές, από το νηπιαγωγείο μέχρι
και το λύκειο, έλαβαν μέρος στον αγώνα, υπό την
παρουσία του κου Jean-Luc Florent, Πρέσβη της
Γαλλίας στη Λευκωσία, των δασκάλων και πολλών
γονέων.

Κανονικό Εισιτήριο
Μέχρι 15 ετών
Μαθητές /Φοιτητές
Παιδιά μέχρι 5 ετών

€6.00
€3.50
€4.00
Δωρεάν
Εποχιακά Δελτία

Για φοιτητές, μαθητές, στρατιώτες
Ατομικά
Ζεύγος
Ζεύγος με παιδιά

€60.00
€80.00
€130.00
€140.00

Ειδικές Κατηγορίες μόνο για δημότες Αγλαντζιάς
Μαθητικό πενταμελούς οικογένειας
Ατομικό πενταμελούς οικογένειας
Ζεύγος πενταμελούς οικογένειας
Ζεύγος με παιδιά πενταμελούς οικογένειας
Πολύτεκνες Οικογένειες
Συνταξιούχοι
Μονογονεικές οικογένειες
Κρεβατάκια

€40.00
€60.00
€98.00
€100.00
€80.00
€50.00
€50.00
€2.00

Για περισσότερες πληροφορίες: Δημοτικό Κολυμβητήριο,
από τις 09:00 – 19:00,τηλέφωνο 22330556,. ή στα Γραφεία
του Δήμου Αγλαντζιάς, Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, τηλέφωνο στο 22462194 από τις 07:30 – 15:00.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Φιλανθρωπία μέσα από διαγωνισμούς
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
στις 30 Ιανουαρίου 2013, στο Πολιτιστικό
Κέντρο το Σκαλί Αγλαντζιάς, φιλανθρωπική εκδήλωση του Συμβουλίου Γυναικών
του Δήμου Αγλαντζιάς, η οποία περιελάμβανε την απονομή βραβείων για τους διαγωνισμούς έκθεσης ιδεών και ζωγραφικής
που διοργάνωσε.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος μαθητές
από τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της
Αγλαντζιάς και Ιδιωτικά Ελληνόφωνα και
Αλλόγλωσσα που δραστηριοποιούνται
στην Επαρχία Λευκωσίας.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη από τις 2
Δεκεμβρίου 2012 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου
2012.
Για το Δημοτικό Σχολείο το θέμα της έκθεσης ιδεών ήταν για τον Α΄ Κύκλο «Ο
Παππούς και η Γιαγιά μου» και για το Β΄
Κύκλο «Η συμβολή της τρίτης ηλικίας στην
ανάπτυξη των παιδιών» και η ζωγραφική
είχε ως θέμα «Ο Παππούς και η Γιαγιά μου».
Για το Γυμνάσιο το θέμα της έκθεσης ήταν
«Η εξέλιξη της πόλης/χωριού μου δια μέσου των αιώνων» και το θέμα ζωγραφικής
«Η πόλη ή το χωριό μου». Για το Λύκειο το
θέμα της έκθεσης ιδεών και ζωγραφικής
ήταν «Η ενεργός γήρανση και αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 180 παιδιά, από τα
οποία βραβευτήκαν τα 52.

Χαιρετισμός Δημάρχου
Ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας σε σύντομο
χαιρετισμό του εξήρε τη συμμετοχή των

παιδιών στο Διαγωνισμό, τα οποία έμπρακτα έδειξαν ότι στηρίζουν την κοινωνία
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, την εθελοντική συμμετοχή ομάδων του Δήμου για τη
διοργάνωση του διαγωνισμού καθώς και
την πρωτοβουλία του Συμβούλιου
Γυναικών του Δήμου Αγλαντζιάς.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Η εμπλοκή
των παιδιών, της αυριανής ελπίδας της
κοινωνίας μας στα τοπικά δρώμενα, μέσα
από δράσεις δημιουργικές και υγιείς, θα
συμπαρασύρει και μας τους ενήλικες, σε
αυτή την προσπάθεια ευαισθητοποίησης
της κοινωνίας προς τα ανθρώπινα προβλήματα».
Ο Δήμος Αγλαντζιάς τον τελευταίο καιρό
ανέπτυξε αρκετές πρωτοβουλίες, οι οποίες
ξεκίνησαν από τα ίδια τα στελέχη της
Υπηρεσίας και το Δημοτικό Συμβούλιο και
βρήκαν την πλήρη και ουσιαστική στήριξη

από τα σχολεία της Αγλαντζιάς, τους μαθητές μας και τους γονείς.
Ο Δήμαρχος τόνισε «ότι άρχισε να δημιουργείται ένα πνεύμα αλληλεγγύης στο
Δήμο μας, πράγμα το οποίο μας γεμίζει με
αισιοδοξία για το μέλλον».

πιο κοντά στη ζωή της κοινότητας μας.
Να δείξουμε με τον τρόπο μας ότι τα σχολεία πρέπει να είναι μέλη της τοπικής κοινωνίας, να δημιουργούν ανθρώπους ευαισθητοποιημένους στα κοινωνικά προβλήματα, ενεργούς πολίτες».

Αντιδήμαρχος Ε. Αλετρά

Ευχαριστίες

Η Αντιδήμαρχος Ευγενία Αλετρά, αναφέρθηκε στη δράση του Συμβούλιου
Γυναικών, το οποίο έχει ως στόχο να ασχοληθεί με θέματα που αφορούν τη γυναίκα,
το παιδί, με κοινωνικά προβλήματα αλλά
και να εργαστεί ως γέφυρα επικοινωνίας
ανάμεσα στους δημότες και το δημοτικό
συμβούλιο μεταφέροντας προς αυτό απόψεις και εισηγήσεις. Για το Συμβούλιο
Γυναικών «δεν είναι απλά μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Μέσα από αυτή την εκδήλωση θέλαμε να φέρουμε τους μαθητές

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις ευχαριστίες
του στα παιδιά που συμμετείχαν στο
Διαγωνισμό, στα σχολεία που συνέβαλαν
στην προσπάθεια, στα μέλη των κριτικών
επιτροπών, στο Συμβούλιο Γυναικών του
Δήμου που έθεσε κάτω από την ευθύνη του
την εκδήλωση, και στην κυρία Γαβριέλλα
Φιλίππου Ψυχοθεραπευτρία – Σύμβουλο
Ανθρωπίνων Σχέσεων, η οποία έδωσε την
ψυχή της για τη διοργάνωση της εκδήλωσης καθώς και όλες τις Υπηρεσίες του
Δήμου.

14

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνδέσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών

«Σκυταλοδρομία Αγάπης»

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Συγγενών
Καρδιοπαθειών που γιορτάζεται στις 14 Φεβρουαρίου, ο
«Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών» διοργάνωσε το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, «Σκυταλοδρομία Αγάπης»,
σε συνεργασία με το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δημητρίου»,
ως μέρος της προσπάθειάς του για την ενίσχυση του αθλητισμού και την υποστήριξη του σωματείου προς τους
Φιλανθρωπικούς Οργανισμούς.
Η εκκίνηση της σκυταλοδρομίας δόθηκε από τον Δήμαρχο
Αγλαντζιάς κ. Κώστα Κόρτα.
Οι δρομείς πέρασαν από Λατσιά, Λακατάμια, Έγκωμη, Άγιο
Δομέτιο, το κέντρο της Λευκωσίας και κατέληξαν στο Στρόβολο,
όπου και έγινε ο τερματισμός και η απονομή κυπέλλων στους
νικητές από το Δήμαρχο Στροβόλου Δρ Λάζαρο Σαββίδη.
Τόσο ο «Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών
Παιδιών», όσο και το Σωματείο «Περικλής Δημητρίου», εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους Δήμους Αγλαντζιάς,
Λατσιών, Λακατάμιας, Έγκωμης, Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου
και Στροβόλου για τη στήριξή τους, αλλά και την Αστυνομία
Κύπρου για την πολύτιμη βοήθειά τους στην πραγματοποίηση
της σκυταλοδρομίας. Παράλληλα ο Σύνδεσμος ευχαριστεί
όλους όσους συνέβαλαν στην οικονομική ενίσχυσή του, βοηθώντας στο έργο του να σκορπίσει χαμόγελα στα παιδιά που
έχουν ανάγκη.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ένα μήνυμα – μια διαπίστωση
Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας της Τοπικής μας Επιτροπής
Αιμοδοσίας Αγλαντζιάς, με βαθειά τη
συναίσθηση ως προς την αναγκαιότητα
του έργου που επιτελούμε, απευθυνόμαστε στο πολυπληθές κοινό της πόλης
μας, που μπορούν να αιμοδοτήσουν άνδρες και γυναίκες, νέους και νέες, ελπίζοντας πως με προθυμία και ενθουσιασμό, ο καθένας ξεχωριστά κι όλοι μαζί,
θα κινηθούν μαζί μας στην κορυφή τούτου του χρέους μας.
Δίνω-Παίρνω
Ενός χρέους που δεν μας επιβάλλεται, αλλά που αυτόματα σχετίζεται με
τη δύναμη που κερδίζουμε, μέσα από
αυτό που δίνουμε. Που σχετίζεται με
τη διαπίστωση, πως αν δεν δίνουμε,
δεν έχουμε και να πάρουμε. Για τούτο
ακριβώς το λόγο, η Εθελοντική
Αιμοδοσία δεν αποτελεί ουσιαστικά
μόνο χρέος, αλλά μια δοκιμασία ενός
υγιούς μηχανισμού συνειδησιακού
ελέγχου του ανθρώπου, που εμπεριέχει
μάλιστα και το ευεργέτημα της ανταποδοτικότητας. Προκρίνεται σαν χαρακτηριστικό στοιχείο της κουλτούρας
μας, που μας τιμά σαν λαό και προθυμοποιούμαστε να την αναδεικνύουμε
και να τη συντηρούμε.
Με την προσφορά τους, οι αξιαγάπητοι Εθελοντές Αιμοδότες και
Αιμοδότριες μας, προσέρχονται σαν σε
εθελοντική επιστράτευση, σε ένα αυτόματο συνειδησιακό καθήκον, για την
ομαδική διαμόρφωση αλλά και συνέχιση της πολιτιστικής μας κουλτούρας,
μέσα από τον Εθελοντισμό.
Αξιολογώντας πως το πράγμα με τη
μεγαλύτερη αξία είναι αυτό που προσφέρεται δωρεάν – Εθελοντικά – τούτο
γίνεται πρώτο αξίωμα, όταν αυτό το
πράγμα που προσφέρεται δωρεάν με
την Εθελοντική Αιμοδοσία είναι το πιο
σημαντικό αγαθό της ζωής, που είναι
το ζωηφόρο αίμα. Ένα υπέρτατο αγαθό,
που μόνο από άνθρωπο μπορεί να προ-

σφερθεί σε συνάνθρωπο, τιμώντας έτσι
την ανθρώπινη ύπαρξή του.
Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου, στην ανάγκη και αναμένουν με την αγωνία της επιβίωσης
τους τούτο το αγαθό, από ένα συνάνθρωπο τους, ας προσδιορίσουν στη συνείδησή μας το μέτρο της ευθύνης και
της ανθρωπιάς του καθενός από εμάς.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Τιμήθηκαν διακριθέντες
Αηγροσίτες

Φόρος Τιμής
Για το λόγο αυτό, εμείς η Τοπική
Επιτροπή Αιμοδοσίας Αγλαντζιάς αποτίουμε φόρο τιμής στους εκατοντάδες
Εθελοντές Αιμοδότες και Αιμοδότριές
μας, που τόσο πρόθυμα προσέρχονται
στις Αιμοδοσίες που οργανώνουμε και
αυτόβουλα θέτουν τον εαυτό τους στην
εξυπηρέτηση αυτής της πολιτιστικής
αξίας της κοινωνίας μας.
Η διαπίστωσή μας, ΑΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ αυτοί οι ξεχωριστοί συμπολίτες μας, συγκριτικά με τις χιλιάδες των συμπολιτών
μας που μπορούν να αιμοδοτούν, εμείς
θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε
προσπάθεια, πιστεύοντας και στοχεύοντας πως αυτή η Τράπεζα, που
αποτελεί πηγή ζωής και ελπίδας για
τον καθένα και την καθεμιά, θα αυξήσει
τους Εθελοντές Καταθέτες της.
Καλούμε όλες και όλους τους συμπολίτες μας να συμμαχήσουν μαζί μας για
τη ζωή, μεγαλώνοντας τον κύκλο των
Εθελοντών Αιμοδοτών μας, για το κοινό
καλό. Αποτελεί ξεχωριστή τιμή η ταυτότητα του Εθελοντή Αιμοδότη. Γι’ αυτό
ακριβώς το λόγο, η ευλογημένη πράξη
της Αιμοδοσίας προσφέρει μια διαφορετική χαρά και ευτυχία στον Αιμοδότη,
γιατί γίνεται δότης ζωής, είναι η κορωνίδα των προσφορών.
Σας περιμένουμε να ανταποκριθείτε
στις Αιμοδοσίες που ανακοινώνουμε.
Σας ευχαριστούμε.

Για την Τοπική Επιτροπή
Αιμοδοσίας Ιορδάνης Σαββίδης
Γραμματέας (τηλ. 99 523644)

Με μια άκρως πετυχεμένη εκδήλωση ,
το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Αμβροσίου
Κερύνειας τίμησε τη Πέμπτη 22 Νοεμβρίου
2012 , στο Σκαλί Αγλαντζιάς, πέντε άξια
τέκνα της κοινότητας που με τη δραστηριότητα τους τίμησαν και τιμούν το όνομα
της γενέτειρας τους.
Για το έργο τους τιμήθηκαν οι : Μιχάλης
Φωτίου
δικαστής
Ανωτάτου
Δικαστηρίου,Μιχάλης Παπαγεωργίου Αρχηγός Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου, Αντώνης Κάκας καθηγητής, πρώην αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου,Μιχάλης
Κάκας ιατρός,διευθυντής χειρουργικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.Μεταθανάτια τιμήθηκε επίσης ο φλογερός
αγωνιστής για τα Δίκαια των Ελλήνων
Κυπρίων αείμνηστος Κυριάκος Χριστοδούλου.
Στη υπερπλήρη αίθουσα στο Σκαλί , μεταξύ άλλων έδωσαν το παρών τους ο μητροπολίτης Κερύνειας κ.κ.Χρυσόστομος ,
ο βουλευτής Κερύνειας κ.Σοφοκλής Φυττής,
ο πρώην βουλευτής κ.Ανδρέας Αγγελίδης,
εκπρόσωποι των Δήμων της επαρχίας Κε-

ρύνειας εκπρόσωπος του Δήμου Αγλαντζιάς, ο κοινοτάρχης Χάρτζιας, εκπρόσωποι των σωματείων του Αγίου Αμβροσίου , Κ.Ν.Προμηθέας, Ελεύθερος Αγιος
Αμβρόσιος και Α.Π.Ο. Χρυσομηλιά.
Για το έργο των τιμωμένων και τη σημασία ανάλογων εκδηλώσεων μίλησε εκτενώς ο Πρόεδρος του Κ.Σ. Αγίου Αμβροσίου
κ. Σάββας Ξιούρης, ο οποίος απένειμε και
τις τιμητικές διακρίσεις στους τιμώμενους
Η εκδήλωση , την οποία παρουσίαζε η
γνωστή παρουσιάστρια , με καταγωγή
από τον Αγιο Αμβρόσιο, Σταυριανή Κωνσταντίνου, έκλεισε με σύντομο μουσικό
πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν οι Ανδρέας Ππίλλος στο τραγούδι και Χρίστος
Βρακάς στη κιθάρα.
Την επιμέλεια των διαφανειών είχε ο
Χρίστος Παπαγεωργίου και τη γενική επιμέλεια της εκδήλωσης ο Ανδρέας Προδρόμου.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευρισκόμενους με εδέσματα που έφτιαξαν
Αηγροσίτισες νοικοκυρές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 48% από το 2014

Πιλοτικό έργο εξοικονόμησης
ενέργειας στον Οδικό Φωτισμό
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση Ομάδας Εργασίας από
την ΑΗΚ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών και επιλεγμένων Τοπικών Αρχών
της Κύπρου, ανάμεσα τους και ο Δήμος
Αγλαντζιάς, για υλοποίηση μεγάλου πιλοτικού έργου στον Οδικό Φωτισμό.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, στα πλαίσια των
εθελοντικών του δεσμεύσεων, στοχεύει στη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτεια του περισσότερο
από 20% μέχρι το 2020 υλοποιώντας
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Στο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνονται μέτρα προώθησης των ΑΠΕ,
της εξοικονόμησης ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών και θα πρέπει αν υλοποιηθούν μέχρι το 2020.
Η εξοικονόμηση ενέργειας για τον οδικό
φωτισμό, αποτελεί τομέα προτεραιότητας
για το Δήμο Αγλαντζιάς, η οποία στοχεύει
μέσω επιπρόσθετων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας να μειώσει σημαντικά τόσο
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά
και των ετήσιων δαπανών για τον οδικό
φωτισμό, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού.
Το έργο προβλέπει την αντικατάσταση
63.000 περίπου υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων που φέρουν λαμπτήρες
Υψηλής πίεσης Νατρίου (HPS) με νέα ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά (π.χ. LED)
στην επικράτεια 16 τοπικών αρχών της
Κύπρου. Το εκτιμώμενο κόστος για την
αγορά και εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται περίπου στα
€17.000.000 με έτος υλοποίησης το 2014.

Ενημερωτικές παρουσιάσεις στο Δήμο από λειτουργούς του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.

Δύο στάδια υλοποίησης
Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την υποβολή
αίτησης για παροχή τεχνικής βοήθειας
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής
Αποδοτικότητας (ΕΕΕ‐F, European Energy
Efficiency Fund) για την ετοιμασία των τεχνοοικονομικών μελετών (π.χ. ψηφιοποίηση δικτύου οδικού φωτισμού, φωτομετρικές μελέτες, έρευνα αγοράς, ετοιμασία
όρων προσφορών). Η συγχρηματοδότηση
καλύπτει το 90% του κόστους τέτοιων μελετών, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καταβληθεί από τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν. Το στάδιο αυτό το αναλαμβάνει εξ
ολοκλήρου το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών σε συνεργασία με τις Τοπικές
Αρχές. Το δεύτερο στάδιο αφορά αίτηση
της ΑΗΚ για λήψη δανείου με ευνοϊκούς
όρους από το EEE‐F και την αντικατάσταση
των φωτιστικών σωμάτων, στάδιο το
οποίο αφορά εξ ολοκλήρου την ΑΗΚ.
Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται να φτάσει στο 48%, η
οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα
σημαντικά οικονομικά οφέλη για την
Κύπρο και τις Τοπικές Αρχές:
• Μείωση του κόστους συντήρησης του
οδικού φωτισμού, λόγω μεγαλύτερης
διάρκειας ζωής των φωτιστικών LED.
• Εξοικονομήσεις από αγορά μειωμένων
δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων,
λόγω μείωσης των εκπομπών.

Led lighting
• Μείωση δαπανών των Τοπικών Αρχών
για τον οδικό φωτισμό με βάση τους
όρους και τις πρόνοιες που θα καθοριστούν από τα πορίσματα της τελικής
τεχνοοικονομικής μελέτης. Με βάση το
υπό μελέτη σενάριο, το συνολικό όφελος για τις Τοπικές Αρχές με βάση τις
νέες καθορισμένες χρεώσεις την περίοδο 2014‐2025 υπολογίζεται σε €
19.500.000
Οι υπόλοιπες Τοπικές Αρχές που έχουν
δεσμευτεί υπογράφοντας είτε το
«Σύμφωνο των Δημάρχων» είτε το
«Σύμφωνο των Νησιών» για μειώσεις εκπομπών περισσότερο από 20% μέχρι το
2020 στην επικράτεια τους και θα συγχρηματοδοτήσουν με 10% το κόστος των
μελετών είναι: Δήμοι Στροβόλου,
Λάρνακας, Λευκωσίας, Λακατάμιας,
Παραλιμνίου, Αραδίππου, Έγκωμης, Αγίου
Αθανασίου, Λατσιών, Ιδαλίου, Γερίου,
Πόλεως Χρυσοχούς, Λευκάρων και οι

Κοινότητες Εργατών και Ψημολόφου.
Έγκριση Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης
του Δήμου Αγλαντζιάς
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς στη
συνεδρία του με Αρ.1/2013 και ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, ενέκρινε το
Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του Δήμου που
προετοίμασε το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών σε συνεργασία με την
Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου.
Τα προτεινόμενα μέτρα του Σχεδίου που
αφορούν έργα με οικονομικά κόστη θα
εφαρμοστούν σύμφωνα με τις οικονομικές
δυνατότητες του Δήμου.
Το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μέτρα/δράσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τον
Δεκέμβριο του 2008 η ΕΕ θέσπισε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ενέργεια και
την κλιματική αλλαγή με φιλόδοξους στόχους για το 2020. Ευελπιστεί δε ότι η

Ευρώπη θα μπει στη σωστή τροχιά για ένα
βιώσιμο μέλλον και μια οικονομία με μικρότερη κατανάλωση άνθρακα και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση χάρη στα ακόλουθα μέτρα:
• τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%
• τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης
• και την κάλυψη του 20% των ενεργειακών αναγκών μας από ανανεώσιμες
πηγές.
Η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, και όμως,
ο καθένας από μας έχει τη δύναμη να κάνει
τη διαφορά. Ακόμα και μικρές αλλαγές στις
καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα της ζωής μας. Αν καταφέρουμε όλοι μας να εργαστούμε συντονισμένα προς αυτό το σκοπό, τότε θα έχουμε σημειώσει μία τεράστια νίκη στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών.
Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών
Παρουσιάσεων για εξοικονόμηση
ενέργειας από το από το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του
Συμφώνου των Νησιών και του
Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου, ο
Δήμος ανάμεσα σε άλλα, έχει αναλάβει την
υποχρέωση να ενημερώσει το προσωπικό
του για την εξοικονόμηση ενέργειας στο
γραφείο και για την οικολογική οδήγηση.
Η ενημερωτική παρουσίαση διάρκειας
μίας ώρας πραγματοποιήθηκε στις 13
Φεβρουαρίου 2013 στη Βιβλιοθήκη του
Δήμου Αγλαντζιάς, από λειτουργούς του
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.
Παρόμοιες ενημερωτικές παρουσιάσεις
προγραμματίζονται και για δημότες.
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Πράσινη Αγλαντζιά

20-20-20

Πράσινες Οροφές
• Του Χάρη Κορδάτου,
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών*
Ορισμός
Ως πράσινη στέγη ή φυτεμένο
δώμα ορίζεται η επιφάνεια της
οροφής κτιρίων, που καλύπτεται από βλάστηση ή μπορεί να
χαρακτηριστεί κάθε κήπος μεταξύ του οποίου και του εδάφους υπάρχει μια δομική κατασκευ. Η βλάστηση στις περιπτώσεις αυτές αναπτύσσεται
σε ελεγχόμενες συνθήκες με στόχο τα οικονομικά, ενεργειακά
και περιβαλλοντικά οφέλη. Τα
φυτεμένα δώματα είναι επίσης
γνωστά ως Οικολογικές Στέγες,
Πράσινες Οροφές, Ταρατσό κηποι, Roof gardens, Green
roofs κ.ά.
Ιστορική Αναδρομή
Η ιδέα για το πρασίνισμα των
δωμάτων και των στεγών ξεκίνησε από τα ιστορικά χρόνια. Η
εμφάνιση των πρώτων φυτεμένων δωμάτων εντοπίζεται γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ. με τους
Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας, οι οποίοι συγκαταλέγονται μέχρι σήμερα ανάμεσα
στα Επτά θαύματα του αρχαίου
κόσμου.
Στην εποχή του Μεσαίωνα και
της Αναγέννησης, αρκετά καλά
διατηρημένα φυτεμένα δώματα,
συναντώνται σε παλάτια και
επαύλεις της Ιταλίας, καθώς
επίσης σε εκκλησιαστικά κτίρια
και μοναστηριακά συγκροτήματα της βορειοδυτικής Γαλλίας.
Ακόμη χρήση φυτεμένων δωμάτων συναντούμε και σε δείγματα
κέλτικης αρχιτεκτονικής στα
Χάιλαντς της Σκωτίας, την
Ουαλία και την Ιρλανδία.
Με την ανάπτυξη του πράσινου κινήματος στις αρχές της
δεκαετίας του 1960, την αναγκαιότητα για την εύρεση μιας
βιώσιμης λύσης στον σχεδιασμό και την κατασκευή των κτιρίων αλλά και τις Κοινοτικές
Οδηγίες, τα σύγχρονα παραδείγματα φυτεμένων δωμάτων,
τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο,
όσο και στην Αμερική, ολοένα
και πληθαίνουν.
Τύποι φυτεμένων δωμάτων
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των φυτεμένων δωμάτων/
στεγών διακρίνονται σε τρείς
κατηγορίες:
Εκτατικός τύπος (extensive
green roof): Συνήθως επιλέγεται σε περιπτώσεις στις οποίες
η κατασκευή δεν μπορεί να
υπερβεί το βάρος των 150 kg/
m2. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη ή μη επιτρεπτή και σε περιπτώσεις στις

οποίες στόχος είι η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο. Η
βλάστηση στις περιπτώσεις
αυτές είναι χαμηλή όπως παχύφυτα, αρωματικά, ποώδη,
χλοοτάπητες και φυτά εδαφοκάλυψης με επιφανειακό ριζικό
σύστημα για να αναβλαστάνουν
ευκολότερα. Συνήθως προτιμούνται φυτά ανθεκτικά τα
οποία χρειάζονται ελάχιστη
συντήρηση.
Ημιεντατικός τύπος (semi
intensive green roof): Ακολουθείται όταν επιθυμούμε να
έχουμε περισσότερες επιλογές
διαμόρφωσης μεγεθών, υλικών
και φυτευτικών συνδυασμών
στο χώρο. Αποτελεί μια ενδιάμεση λύση και το βάρος της κα-

Τα χαρακτηριστικά των τριών
τύπων φυτεμένων δωμάτων
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παραπάνω πίνακα.
Η θέση του κήπου, ο προσανατολισμός του και οι πιέσεις
που δέχεται από τους ανέμους,
παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο
για την επιλογή των φυτών.
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία
από φυτά, θάμνους και δέντρα
που μπορεί ο ιδιοκτήτης να χρησιμοποιήσει για την αισθητική
διαμόρφωση της πράσινης
στέγης σύμφωνα με τα διά του
κριτήρια.
Είναι σημαντικό η επιλογή
των φυτών να αποτελείται από
ενδημικά είδη και είδη από την
ευρύτερη μεσογειακή χλωρίδα,

Τυπική δομή Υποδομής Φυτεμένου δώματος/στέγης

τασκευής δεν ξεπερνάει τα 280
kg/m2. Στην περίπτωση αυτή
συνδυάζουμε διάφορους μικρούς/μεσαίους θάμνους με
ποώδη φυτά ή φυτά εδαφοκάλυψης, τα οποία χρειάζονται
περιοδική συντήρηση και άρδευση.
Εντατικός τύπος (intensive
green roof): Στην περίπτωση
αυτή μπορούν να τοποθετηθούν
εκτός από ποώδη φυτά και θάμνους ακόμη και φυτά μεγάλου
ύψους όπως δέντρα. Ο εντατικός τύπος μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε το φυτικό
υλικό και την αισθητική του χώρου χωρίς περιορισμούς όπως
θακναμε σε έναν οποιοδήποτε
κήπο. Ο κήπος αυτός συνήθως
απαιτεί τακτική συντήρηση και
άρδευση.

που προσαρμόζονται γρήγορα
στις τοπικές κλιματικές συνθήκες και συνδυάζονται με το
αστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκς πουαναπτύσσονται σε αυτό, όπως οι υψηλές
θερμοκρασίες και η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Πλεονεκτήματα κτιρίων
με πράσινες στέγες
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που μπορούν να πείσουν
κάποιον σήμερα να αποφασίσει
να αλλάξει το δώμα ή την ταράτσα του σε μία Πρινη Στέγη.
Καταρχάς μειώνεται σημαντικά το κόστος θέρμανσης του
κτιρίου, διότι η διαστρωμάτωση ανάλογα με το πάχος της λειτουργεί ως επιπλέον θερμομόνωση της οροφής και μειώνει

τις απώλειες θέρμανσηςο χειμώνα.
Συγχρόνως το καλοκαίρι μειώνεται το κόστος ψύξης ολόκληρου του κτιρίου μέχρι και
49%. Αυτό επιτυγχάνεται με την
αντανάκλαση (≈ 30%) και την
απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ηλιακής ενέργειας από τα
φυτά καθώς επίσης και από τον
σκιασμό που αυτά παρέχουν
στην επινεια του δώματος. Με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε
εξοικονόμηση ενέργειας και
χρημάτων ειδικά στη Κύπρο
όπου κατά τους θερινούς μήνες
σημειώνοντα αρκετά υψηλές
θερμοκρασίες.
Πέρα από τα ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη για το κτίριο η
συμβολή των φυτεμένων δωμάτων στο περιβάλλον αλλά και
το κλίμα της πόλης ναι εξαιρετικά σημαντική.
Τα φυτά με την παραγωγή
οξυγόνου και την απορρόφηση
διοξειδίου του άνθρακα από την
ατμόσφαιρα βελτιώνουν την
ποιότητα του αέρα ων πόλεων.
Συγχρόνως απορροφούν ποσότητα σκόνης και ρύπων και
συμβάλλουν στη μείωση της
ηχορύπανσης. Παράλληλα επιτυγχάνεται μείωση της απορροής όμβριων υδάτων στους
υπονόμους έως και 90% αφού
μεγάλη ποσότητά τους απορροφάται από τα φυτά που βρίσκονται στις στέγες. Τα φυτεμένα δώματα είναι ένας από
τους λίγους τρόπους επαναφοράς της βλάστησης στα αστικά
κέντρα και θα μπορούσαν να
αποτελέσουν καταφύγιο ακόμη
και για την τοπική χλωρίδα και
πανίδα.
Επιπλέον παρέχουν πυροπροστασία αλλά και προστασία από ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία. Έρευνες που έγιναν στη Γερμανία έδειξαν ότι τα
φυτεμένα δώματα εμποδίζουν
την εξάπλωση της φωτιάς καλύτερα από τα δώματα με χακι.
Ακόμη η διείσδυση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και μικροκυμάτων περιορίζεται μετά
την εγκατάσταση φυτεμένου

δώματος μέχρι κα 99,4%.
Εκτός από τα ενεργειακά και
τα περιβαλλοντικά υπάρχουν
ακόμη και πολλά οικονομικά
οφέλη τα οποία προσφέρει ένα
φυτεμένο δώμα. Είναι πολύ σημαντικό για έναν ιδιοκτήτη να
γνωρίζει ότι η μόνωση του δώματος με τη φύτευσή του προστατεύεται από εξωτερικούς
πράγοντες που θα μείωναν τη
διάρκεια ζωής της. Ακόμη το
κτίριο αναβαθμίζεται αισθητικά και συνεπώς αυξάνεται η εμπορική του αξία. Το γεγονός ότι
υπάρχουν περισσότεροι χώροι
προς εκμετάλλευση, οδηγεί
ομοίως στην αύξηση της αξίας
του ακινήτου.
Επιπλέον η δημιουργία πράσινων στεγών στις σύγχρονες
πόλεις θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ηρεμίς των κατοίκων καθώς και στη σύσφιξη
των σχέσεων μεταξύ τους. Σε
ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να επιτραπεί και η καλλιέργεια εδώδιμων φυτών στα
φυτεμένα δώματα. Με τον τρόπο αυτό θα ευνοούνταν ακόμη
περισσότερο η βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και η ενασχόληση
με τη γη σε ένα αστικό κέντρο.
Μειονεκτήματα κτιρίων
με πράσινες στέγες
Το βασικότερο μειονέκτημα
των φυτεμένων δωμάτων είναι
το γεγονός ότι απαιτείται κάποιο επιπλέον κόστος για τον
σχεδιασμό, τη διαμόρφωση,
την κατασκευή και τη συντήρησή τους. Απαιτείται συνεχής
φροντίδα και προσοχή κατά τη
συντήρησή τους ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις και να επιδιορθωθο
πιθανές αστοχίες της κατασκευής.
Επιπλέον παραμονεύει πάντα
ο κίνδυνος της υγρασίας και τα
προβλήματα που θα μπορούσαν να προκληθούν από αυτόν.
Τέλος σε περίπτωση βλάβης
των στεγανωτικών στρώσεων
απαιτείται άμεση επισκευή
τους η οποία είναι αρκετά δαπανηρή και επίπονη.

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών
Οδός Λεύκωνος 20, Μαρκίδης
Κωρτ 13, Γραφείο 403,
2064 Στρόβολος
Τηλ.: +357‐22667716‐26
Fax: +357‐22667736
email: info@cea.org.cy
web: www.cea.org.cy
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Οικονομικός φωτισμός

• Του Ορέστη Κυριάκου
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Βάση του κανονισμού 244/2009/ΕΚ οι
ενεργοβόροι λαμπτήρες καταργούνται
σταδιακά στην Ευρώπη και οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικούς λαμπτήρε. Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 1) παρουσιάζεται η σταδιακή απόσυρση των συμβατικών διαφανών λαμπτήρων. Στις ημερομηνίες
που φαίνονται διάγραμμα, τερματίζεται
η παραγωγή και η εισαγωγή των αντίστοιχων συμβατικών διαφανών λαμπτήρων με ενεργειακή κατηγορία μικρότερη
της C.

Εικόνα 1: Σταδιακή απόσυρση μη αποδοτικών λαμπτήρων

Διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις
αποδοτικότερων λαμπτήρων
Βελτιωμένος λαμπτήρας πυρακτώσεως (ενεργειακής κατηγορίας C, λαμπτήρας αλογόνου με ξένο)
Αυτός ο λαμπτήρας καταναλώνει περίπου 20‐25% λιγότερη ενέργεια παράγοντας το ίδιο φως σε σύγκριση με τους
καλύτερους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Προσφέρει φως ισοδύναμης
ποιότητας με τους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλλά με κανονική χρήση έχει τη διπλάσια διάρκεια ζωής (2 χρόνια). Είναι πλήρως συμβατός σε μέγεθος
με τις υπάρχουσες συσκευές φωτισμού
και έχει δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης εάν χρησιμοποθεί με οποιονδήποτε
ροοστάτη. (Εικόνα 2α)
Βελτιωμένος λαμπτήρας πυρακτώσεως (ενεργειακής κατηγορίας Β, λαμπτήρας αλογόνου με κάλυψη για υπέρυθρη ακτινοβολία)
Αυτός ο λαμπτήρας καταναλώνει περίπου 45% λιγότερη ενέργεια παράγοντας
το ίδιο φως σε σύγκριση με τους καλύτερους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Προσφέρει φως ισοδύναμης ποιότητας με τους συμβατικούς λαμπτήρες

Εικόνα 2 : Διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις αποδοτικότερων λαμπτήρων
(α) Λαμπτήρας αλογόνου με ξένο
(β) Λαμπτήρας αλογόνου με κάλυψη για υπέρυθρη ακτινοβολίας
(γ) Συμπαγής Λαμπτήρας φθορισμού (CFL)
(δ) Δίοδος εκπομπής φωτός (LED)
πυρακτώσεως, αλλά με κανονική χρήση
έχει την τριπλάσια διάρκεια ζωής (3 χρόνια). Έχει δυνατότητα αυξομείωσης της
έντασης εάν χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε ροοστάτη. (Εικόνα 2β)

Συμπαγής Λαμπτήρες φθορισμού
(CFL)
Οι λαμπτήρες φθορισμού μικρού μεγέθους αποτελούνται από λυχνίες φθορισμού που καταναλώνουν από 65% έως

80% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με
τους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Είναι γνωστό ότι είναι "οικονομικοί"
και έχουν διάρκεια ζωής 6‐15 χρόνια,
ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση (ενώ
ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως έχει διάρκεια ζωής 1 χρόνο). Υπάρχουν μοντέλα
σε όλα τα σχήματα και αρκετά έχουν δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης. Οι
λαμπτήρες φθορισμού μικρού μεγέθους
διατίθενται επίσης με εξωτερικό περίβλημα το οποίο κρύβει τις λυχνίες και έτσι
μοιάζουνκόμη περισσότερο με λάμπα.
(Εικόνα 2γ)
Δίοδοι εκπομπής φωτός (LED)
Οι δίοδοι εκπομπής φωτός είναι μια
ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία και
η απόδοσή τους είναι παρόμοια με εκείνη
των λαμπτήρων φθισμού μικρού μεγέθους. Ωστόσο, δεν περιέχουν υδράργυρο
και έχουν ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής. Οι δίοδοι εκπομπής φωτός για φωτισμό δωματίων βρίσκονται σήμερα ακόμη στα πρώτα στάδια εμπορευματοποίησης, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν τις διαφανείς και αδιαφανείς
λάμπες. Πιθανότατα θα αποτελέσουν την
εναλλακτική λύση για κάθε είδους λάμπα
στο μέλλον. (Εικόνα 2δ)

Σήμανση ηλεκτρικών συσκευών
Η νέα οδηγία πλαίσιο 2010/30/ΕΕ τροποποιεί την
οδηγία 92/75/ΕΟΚ που μέχρι σήμερα επικρατούσε για
την ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών. Για
διαφορετικές κατηγορίες συσκευών οι ήδη υπάρχουσες
ενεργειακές ετικέτες θα αντικατασταθούν σταδιακά
από τις νέες ετικέτες, μέσω ειδικών μέτρων που θα
εφαρμοστούν ανά κατηγορία συσκευής. Μέχρι στιγμής
έχουν καθοριστεί για τις εξής κατηγορίες οικιακών συσκευών: πλυντήρια πιάτων (1059/2010), ψυκτικές
συσκευές (1060/2010), πλυντήρια ρούχων (1061/2010),
τηλεοράσεις (1062/2010)
και κλιματιστικά (626/
2011). Στην συνέχεια θα
ακολουθήσουν και άλλες
ομάδες συσκευών.
Βάση της νέας οδηγίας
εισάγονται νέες τάξεις ενεργειακής απόδοσης Α+, Α++
και Α+++ στην ετικέτα, εάν
η τεχνολογική ανάπτυξη για τα συγκεκριμένα προϊόντα το επιτρέψει. Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει
επτά τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Οπότε όταν η Α+++
είναι η ανώτερη τάξη, η κατώτερη θα είναι η D, όταν
είναι η Α++ η ανώτερη τότε η Ε θα είναι η κατώτερη,
κ.ο.κ.. Η ανώτερη τάξη θα πρέπει να επισημάνεται με
πράσινο χρώμα ενώ η κατώτερη με κόκκινο. Λόγω της
τεχνολογικής ανάπτυξης των ψυκτικών συσκευών, έχουν
ήδη εισαχθεί οι επιπλέον κατηγορίες Α++, Α+. Όσον
αφορά τις τηλεοράσεις τη αρίθμηση Α+ έως F, Α++ έως
E και Α+++ έως D θα καταστεί υποχρεωτική τα έτη
2014, 2017 και 2020 αντίστοιχα.

Ωστόσο, σε περίπτωση που μια τηλεόραση έχει φτάσει να ανήκει στην κλάση Α, τότε η σήμανσή της με τις
ετικέτες από Α+ έως Α+++ μπορεί να γίνει και πριν
τις ημερομηνίες αυτές. Σήμερα, ελάχιστες μόνο τηλεοράσεις ανήκουν στην ενεργειακή κλάση «Α» και αυτές
περιλαμβάνουν τεχνολογίες LED, ενώ οι περισσότερες
τηλεοράσεις βρίσκονται ακόμα στις τάξεις C και D.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, κατά τη
διάθεση των πιο πάνω οικιακών συσκευών πρέπει να
παρέχονται στους καταναλωτές μέσω ενημερωτικού
δελτίου και ετικέτας, πληροφορίες που αφορούν την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και άλλες
χρήσιμες πληροφορίες ανάλογα με το είδος της συσκευής.

Παραδείγματα νέας σήμανσης για
(α) τηλεοράσεις (υποχρεωτική από το 2014)
(β) πλυντήρια πιάτων (από τον Δεκέμβρη του 2011) και
(γ) ψυκτικές συσκευές (από τον Δεκέμβρη του 2011)
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

“Comfort foods”

Φαγητά της «παρηγοριάς» ή όχι;
• ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΤΡΟΥΛΛΙΔΟΥ,
Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος
με ειδίκευση στην Νοσογόνο
Παχυσαρκία (BSc (Hons.), MSc (Hons.)
elenatroullidou@hotmail.com 22-333524

Πόσες φορές δεν έχουμε «ξεσπάσει» στο
φαγητό επειδή είμαστε στεναχωρημένοι
ή στρεσαρισμένοι; Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες
με τη χαλάρωση και αποτελούν την άμεση
και αυθόρμητη λύση και παρηγοριά για
την κούραση, τα καθημερινά προβλήματα,
την απογοήτευση.
Οι κλινικοί ψυχολόγοι αναγνωρίζουν ότι
το υποσυνείδητο παίζει καθοριστικό ρόλο,
καθώς τις «δύσκολες» μέρες αναζητούμε
τρόφιμα που παραπέμπουν σε ευτυχισμένες παιδικές αναμνήσεις, σχετικές με αγαπημένα πρόσωπα.
Σε περιόδους απογοήτευσης, ανασφάλειας και έντονης μελαγχολίας παρατηρούνται αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Έτσι το άτομο αποκτά συνήθειες
όπως κάπνισμα, κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ, που δυσχαιρένουν
την υγεία του και κάνει λανθασμένες διατροφικές επιλογές οι οποίες οδηγούν σε
αύξηση ή σε απώλεια βάρους. Η έλλειψη
αυτοπεποίθησης και η κατάθλιψη είναι
ψυχικές καταστάσεις που οδηγούν σε
έξαρση των διατροφικών διαταραχών:
νευρική ανορεξία, βουλιμία.
Όταν το άτομο αισθάνεται έντονη στεναχώρια και στρες, τα επίπεδα της ορμόνης σεροτονίνης μειώνονται και το άτομο
αναζητά τρόφιμα τα οποια αυξάνουν την
έκκρισή της. Έτσι υπάρχει έντονη επιθυμία
για μακαρόνια, πατάτες, σοκολάτα, κέικ,
πίτσα, που επιστημονικά πλέον μας ανεβάζουν τη διάθεση.
Σύμφωνα με φινλανδική μελέτη, παρηγοριά στο φαγητό φαίνεται πως αναζητούν οι γυναίκες ηλικίας από 30 ως 55
ετών, σε περιόδους στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης. Η μελέτη διαπιστώνει
ότι οι γυναίκες εκείνες που ανέφεραν ότι
νιώθουν επαγγελματικά εξουθενωμένες
είναι πιθανότερο να καταφεύγουν στο πολύ φαγητό όταν έχουν άγχος ή είναι πεσμένες ψυχολογικά αντί απλώς να τρώνε
όσο πεινούν. Ήταν δηλαδή πιο επιρρεπείς
στο να τρώνε «ακατάσχετα», έχοντας την
αίσθηση της ανικανοποίητης πείνας.

Μακαρόνια για καλή διάθεση
Η μελαγχολία του χειμώνα είναι πολύ
πιθανό να μας ωθήσει στην κατανάλωση
ενός πλούσιου πιάτου ζυμαρικών το οποίο
ασυνείδητα ανεβάζει τη ψυχολογία μας.
Ο μηχανισμός δράσης των ζυμαρικών εξηγείται επιστημονικά: η κατανάλωση υδατανθράκων προωθεί την ευκολότερη σύνθεση μέσω σεροτονίνης. Ο νευροδιαβιβαστής αυτός, ελέγχει τη διάθεση στον εγκέφαλο δρώντας σαν αντικαταθλιπτικό.

Ουσιαστικά αυξανεται το σάκχαρο στο
αίμα που προκαλεί την έκκριση ινσουλίνης
από το πάγκρεας. Η ινσουλίνη με την σειρά
της, προκαλεί πρόσληψη πολλών αμινοξέων (όχι όμως και τρυπτοφάνης) από
τους ιστούς, όπως είναι οι μύες. Έτσι στο
αίμα αυξάνεται η αναλογία της τρυπτοφάνης που τελικά οδηγεί στη παραγωγή
της σεροτονίνης

όταν συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο γεύμα.
Η μπανάνα περιέχει και σάκχαρα τα οποία
μεταβολίζονται πολύ γρήγορα παρέχοντας άμεση πηγή ενέργειας στον οργανισμό
αυξάνοντας τη συγκέντρωση γλυκόζης
στο αίμα και προσφέρουν γρήγορα αίσθημα ευεξίας. Είναι πηγή βιταμίνης B6 που
συμμετέχει στη σύνθεση των αντισωμάτων
του ανοσοποιητικού μας συστήματος, στη
σύνθεση των ερυθροκυττάρων, στον πρωτεϊνικό μεταβολισμό και στην καλή λει-

Σοκολάτα...το φάρμακο
κατά της μελαγχολίας
Από το βασίλειο των τροφών που προκαλούν τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση, την
πρώτη θέση κατέχει αδιαμφισβήτητα η
σοκολάτα. Μετά από τη κατανάλωση της
πλούσιας σε υδατάνθρακες σοκολάτας
γάλακτος, αυξάνεται η σύνθεση της σεροτονίνης, της χημικής ουσίας που μας
ηρεμεί.Επίσης, η μαύρη σοκολάτα ενισχύει
το αίσθημα ευφορίας. Είναι πλούσια σε
αντιοξειδωτικές ουσίες αλλά και σε τρυπτοφάνη, ενώ εμπεριέχει σημαντικές ποσότητες σεληνίου και μαγνησίου, που θεωρούνται ότι ενισχύουν θετικά την ψυχολογία.

Ξηροί καρποί για ηρεμία

Super foods – Υπερ-τροφές!!
τουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Από την άλλη....σε περιόδους ευτυχίας
και χαράς, η σεροτονίνη είναι στα φυσιολογικά της επίπεδα, επομένως ο οργανισμός δεν αποζητά στιγμιαίες απολαύσεις.
Έτσι η ανάγκη για την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας σοκολάτας, ξηρών
καρπών και αλμυρών σνακ είναι μειωμένη.
Καταλήγωντας, βλέπουμε πόσο στενά
συνδέεται η ψυχολογία και τα συναισθηματα μας με τον τρόπο διατροφής και τις
επιλογές μας. Θεωρείται φυσιολογικό να
έχουμε εναλλαγές συναισθημάτων και διατροφικών προτιμήσεων ή ακόμα και βουλιμικά επεισόδια σε κάποια φάση της
ζωής μας. Παρόλα αυτά, όταν μια κατάσταση παρατείνεται, τότε χρειάζεται να
αλλάξει ο τρόπος διατροφής.

Εναλλακτικά comfort food
Oι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο, το οποίο χαλαρώνει το νευρικό
σύστημα, μειώνοντας την διέγερση από
την ενεργοποίηση ερεθισμάτων στον εγκέφαλο. Έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι με
την ηλικία μειώνεται η περιεκτικότητα διάφορων οργάνων του σώματος σε μαγνήσιο. Επίσης το άγχος έχει αποδειχτεί ότι
αυξάνει τις ανάγκες του οργανισμού για
το συγκεκριμένο μέταλλο, με αποτέλεσμα
να παρατηρείται συχνά έλλειψή του εμποδίζοντας και το μυϊκό σύστημα να χαλαρώσει, με αποτέλεσμα να νιώθουμε
σφιγμένοι.

Μπανάνα για ευεξία
Η μπανάνα, μέσω της υψηλής συγκέντρωσης σε φυτικές ίνες βοηθά ιδιαιτέρως
στην καλή γαστρεντερική λειτουργία και
στη σωστή πέψη, ενώ προκαλεί κορεσμό

επιτρέποντας έτσι τα νευρικά κύτταρα να
επικοινωνούν το ένα με το άλλο. Άτομα τα
οποία δεν προσλαμβάνουν επαρκείς ποσότητες ωμέγα 3 μπορεί να υποφέρουν
από κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές.
Η καθημερινή μικρή κατανάλωση μελιού
βοηθά στην διατήρηση σταθερών τιμών
γλυκόζης στο αίμα. Τα αντιοξειδωτικά και
κάποια άλλα συστατικά που περιέχονται
στο μέλι φαίνεται επίσης να έχουν αντιβακτηριδιακή δράση. Γενικά το μέλι έχει
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη
ζάχαρη και οφείλουμε να το εισάγουμε στη
διατροφή μας σαν υποκατάστατο αυτής.
Η μαύρη σοκολάτα, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες και σε τρυπτοφάνη,
που μεταβολίζεται σε σεροτονίνη (ορμόνη
η οποία συνδέεται με τη βελτίωση της διάθεσης). Περιέχει, επίσης, σημαντικές ποσότητες σεληνίου και μαγνησίου, που ενισχύουν την καλή διάθεση.

Για γευστικά σνακ που θα σας ανεβάσουν τη διάθεση και δεν θα σας γεμίσουν
με τύψεις αργότερα, δοκιμάστε να αναμείξετε ένα γιαουρτάκι με χαμηλά λιπαρά
μαζί με λίγο μέλι, καρύδια και λίγη τριμμένη μαύρη σοκολάτα.
Το γιαούρτι μπορεί να συμβάλει στην
απώλεια βάρους, λίπους και ιδιαίτερα του
κοιλιακού που απειλεί πιο πολύ την υγεία.
Εξαιτίας του ασβεστίου προκαλεί αύξηση
χρήσης των λιπών από τα κύτταρα και
μείωση σύνθεσης νέου λίπους. Χαμηλό
ασβέστιο στον οργανισμό μπορεί να ευνοεί
την ανάπτυξη περισσότερων και μεγαλύτερων λιπωδών κυττάρων.
Τα καρύδια είναι πλούσια πηγή ωμέγα-3 απαραίτητων λιπαρών οξέων, που
συνδέονται άμεσα με την εγκεφαλική λειτουργία. Μπορούν να βελτιώσουν την
πνευματική υγεία βοηθώντας στην μόνωση των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο,

Σολομός

Πλούσιος στα πολύτιμα και απαραίτητα
ω-3 λιπαρά οξέα αποτελεί φυσική πηγή
θρεπτικών ουσιών, ιδιαίτερα βιταμινών
του συμπλέγματος Β που σχετίζονται με
τα σκαμπανεβάσματα στη διάθεση καθως
και σελήνιο και φώσφορο. Είναι μια τροφή
με υψηλή θρεπτική αξία και αντιφλεγμονώδεις δράσεις τα οποία μειώνουν την κακή χοληστερόλη και δρα κατά της εκδήλωσης εγκεφαλικών επεισοδίων και αρρυθμίας. Επιπλέον η συχνή κατανάλωση
σολομού Συν τοις άλλοις, συνδράμουν
στην ελάττωση της κατάθλιψης, των προβλημάτων όρασης, της ψωρίασης, της νόσου Alzheimer, των αρθριτικών και της
οστεοπόρωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην επανάκτηση της μνήμης και της
αύξησης της αντοχής στο αλκοόλ, εξαιτίας
της ακετυλοχολίνης που περιέχουν. Τα ω3 λιπαρά οξέα συντελούν στη βελτίωση
της διάθεσης και τη μείωση του άγχους,
ιδιαίτερα χρήσιμη δράση στο σύγχρονο
τρόπο ζωής.
Μια ισορροπημένη διατροφή, με επάρκεια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, συμβάλει στην διατήρηση ενος υγειούς οργανισμού και σώματος που ισοδυναμει με
ψυχική ισορροπία και ηρεμία.

Τι θα φάμε σήμερα;

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΡΦΟΥ

«Αρνούμαστε να παραδώσουμε στη λήθη τη μνήμη της Μόρφου»
Όπως κάθε χρόνο ο Δήμος Μόρφου τίμησε τον αείμνηστο
Λουκή Ακρίτα, τους Δημάρχους και τους Δημοτικούς
Συμβούλους της κατεχόμενης κωμόπολής στον Ιερό Ναό
Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς, με θρησκευτικό
μνημόσυνο χωροστατούντως του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου.
Κύριος ομιλητής στο μνημόσυνο ήταν ο Πρέσβης της
Ελλάδος στην Κύπρο κος Βασίλης Παπαϊωάννου ο οποίος
αναφερόμενος στον κατεχόμενο Δήμο και τα 129 χρόνια ζωής
του, τόνισε:
«Η κατεχόμενη Μόρφου, από την πρώτη στιγμή της ανακήρυξης της σε δήμο το 1883 και μέχρι την κατάληψη της το
1974, υπήρξε φυτώ¬ριο ανθρώπων της εκπαίδευσης, της
τέχνης και του πολιτισμού και δημιούργησε μια αξιοζήλευτη
πολιτι¬σμική φυσιογνωμία, την οποία αγωνίζεται να διατη¬ρήσει και να προβάλει στους δύσκολους καιρούς της
προσφυγιάς. Καλούμαστε σήμερα για 38η χρονιά να τιμήσουμε και συνάμα να αρνηθούμε να παραδώσουμε στη λήθη
τη μνήμη της Μόρφου και των ανθρώπων της.
Την κοινωνία της πόλης της Μόρφου, συνέχισε, υπηρέτησαν από το δημαρχιακό αξίωμα αλλά και ως δημοτικοί
σύμβουλοι σημαντικές μορφές, που φρόντισαν για την οικονομική πνευματική και οικιστική της ανάπτυξη. Ο Ιωάννης
Κυριακίδης (από το 1896 μέχρι το 1904), ο άνθρωπος που

Από το 1938 μέχρι το 1943 διετέλεσε δήμαρχος ο Ερατοσθένης
Ιερείδης και το 1943 αναδείχθηκε πρώτος αιρετός δήμαρχος
ο Πολύκαρπος Νικολόπουλος με μια μακροχρόνια θητεία
(από το 1943 μέχρι το 1970). Είκοσι επτά χρόνια δήμαρχος
σημάδεψε με την παρουσία την προσωπικότητα της Μόρφου.
Τον διαδέχτηκε ο Πολύκλειτος Ιακωβίδης (από το 1970–1976).
Αναμφίβολα, όμως, η πιο σημαντική μορφή για την οποία η
Μόρφου δικαι¬ούται να νιώθει ιδιαίτερη περη¬φάνια είναι
ο Λουκής Ακρίτας.»
αγωνίστηκε για να περιληφθεί η Μόρφου στο σχεδιασμό του
σιδηροδρομικού δικτύου. Ακολούθησε η πολυετής δημαρχία
του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη (από το 1904 – 1926 και 1927
– 1938), που φρόντισε να γίνει η Μόρφου περιφερειακό διοικητικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Το 1907 λειτούργησε ο σιδηροδρομικός σταθμός που ένωσε την Μόρφου με την
Λευκωσία και την Αμμόχωστο, και στην συνέχεια λειτούργησε
το πρώτο εργοστάσιο ηλεκτροδότησης στην κυπριακή ύπαιθρο, το πρώτο δικαστήριο, η γεωργική σχολή και το 1937 το
Διδασκαλικό Κολλέγιο, η μετέπειτα Παιδαγωγική Ακαδημία.
Η Μόρφου μπορεί να περηφανεύεται ότι υπήρξε το πρώτο
κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το Γεωργιάδη
διαδέχτηκε ενδιάμεσα ο Ιωσήφ Χειμωνίδης (το 1926 – 1927).

Άφησε την σφραγίδα του στην παιδεία
Αφού αναφέρθηκε ο κ. Πρέσβης στα χρόνια που έζησε στην
Κύπρο, από το 1908 που γεννήθηκε, και τη διδασκαλική προσφορά του στην Κύπρο, σκιαγράφησε τη ζωή του και το έργο
του από την περίοδο που μετέβη στην Ελλάδα, όπου πράγματι
άφησε έντονη τη σφραγίδα του και τίμησε άξια την Ελλάδα
και την ιδιαιτέρα πατρίδα του, ως άξιο τέκνο.
Σκιαγράφησε στη συνέχεια την προσωπικότητα και την
πνευματική και πολιτική διαδρομή του ως Βουλευτή και μετέπειτα ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Μία πορεία πλούσια
με έντονη τη σφραγίδα του για μία σύγχρονη παιδεία και
αγώνα για δικαίωση της ιδιαίτερης πατρίδας του.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Στο Πάνθεον
των ηρώων
ο Μάριος
Χατζησάββα
Ακόμη ένα παλικάρι της Αγλαντζιάς κηδεύτηκε ύστερα από 39 χρόνια. Ο ήρωας του
361 Τ.Π., Μάριος Χατζησάββα.
Ο Μάριος φοίτησε για τρία χρόνια στο
Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας και ακολούθως συνέχισε στο Παγκύπριο Οικονομικό
Λύκειο Νεοκλέους. Η όλη φοιτητική του πορεία
από πλευράς επίδοσης ήταν κάτι περισσότερο από εξαιρετικά επιτυχής , αφού κατόρθωσε να συγκεντρώσει γενική βαθμολογία
απολυτηρίου 19 και 10/16 σαρώνοντας όλα
ανεξαιρέτως τα βραβεία. Ο Μάριος διέπρεψε
και σε ακόμα κάτι πιο σημαντικό. Διέπρεψε
στο ήθος , στην ευγένεια και στην αξιοπρεπή
συμπεριφορά.
Ενδεικτικό είναι το αφιέρωμα του Λυκειάρχη
του κ. Νικόλαου Νεοκλέους, ο οποίος πλαισιωμένος από τους συμμαθητές και καθηγητές του Μάριου, τον τίμησαν μεταθανάτια.
Ο Μάριος κατετάγη στην Εθνική Φρουρά το
1973. Υπηρέτησε στο ίσως πιο ταλαιπωρημένο τάγμα, το 361 Τ.Π. και στον οποίο κατά
την δεύτερη εισβολή ανετέθη η υπεράσπιση
της παραθαλάσσιας περιοχής Παχυάμμου.
Έκτοτε αγνοείται, οπότε στα 20/04/2013 πιστοποιήθηκε ο θάνατός του αφού προηγουμένως τα λείψανά του, που βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στον Κορνόκηπο, ταυτοποιήθηκαν
με τη μέθοδο DNA.
Μαζί με άλλους στρατιώτες του ίδιου τάγματος περιφερόταν για μέρες στον
Πενταδάκτυλο, μέχρι που συνελήφθηκαν και
το αποτέλεσμα ήταν ο οικτρός θάνατος του
οποίου προηγήθηκαν φριχτά βασανιστήρια.
Είχε την ατυχία να νοιώθει για μέρες το χειρότερο συναίσθημα. Το συναίσθημα της προδοσίας. Είχε ακόμα το θλιβερό προνόμιο να
προδοθεί από τους ίδιους αξιωματικούς του,
αφού μαζί με πολλούς άλλους εγκαταλείφθηκε στο έλεος και την αγριότητα των
Τούρκων.

Το πρωινό της Κυριακής 17 Μαρτίου 2013 τελέστηκε, προϊσταμένου του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.
Χρυσοστόμου Β΄, το 19ον ετήσιο μνημόσυνο του αγωνιστή
της ελευθερίας Θεόφιλου Γεωργιάδη, από τον Ιερό Ναό
Αποστόλου Αντρέα στην Αγλαντζιά.
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Πρόεδρος του

Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Ματθαίος
Οικονομίδης.
Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο χώρο
θυσίας του ήρωα, όπου δρομείς του Παγκύπριου Συνδέσμου
Εφέδρων Καταδρομέων μετέφεραν φλόγα από τα Φυλακισμένα
Μνήματα.

Μνημόσυνο Στέλιου Μασιήνη
Τελέστηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου 2013 στην Εκκλησία
Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς το 14ο ετήσιο μνημόσυνο του
Ήρωα Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη, ο οποίος έχασε
τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του στις 24
Μαρτίου του 1999.
Ο Στέλιος Μασιήνης υπηρετούσε στην Διμοιρία ΔΕΝΞ του
Μηχανικού της Εθνικής Φρουράς (Διμοιρία Εξολοθρευτών
Ναρκών Ξηράς) σε εντεταλμένη αποστολή, γνωρίζοντας
τους κινδύνους που εγκυμονούσαν, αλλά η επιθυμία του
για επιστροφή στην Κερύνεια, αλλά και η επιτέλεση του
καθήκοντος δεν του επέτρεπε να σκεφθεί τους κινδύνους.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Αρχηγός της Αστυνομίας
Μιχάλης Παπαγεωγρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις αρετές
τους Στέλιου Μασιήνη. Μεταξύ άλλων ο κ. Παπαγεωργίου
ανέφερε “…. Στην προσπάθεια του να αχρηστεύσει παλιές
και επικίνδυνες νάρκες, για να καταστήσει την περιοχή
Ποταμιάς πιο ασφαλή και να προστατεύσει τις ζωές των
κατοίκων της περιοχής, θυσίασε τη δική του ζωή. Αυτό δεν
το επέβαλλε τόσο το υπηρεσιακό του καθήκον, όσο η ίδια

η ψυχή του, η συνείδηση του και η αγάπη του για την πατρίδα” και συνέχισε “… Θα μπορούσε να σκεφτεί τη δική
του ασφάλεια, τη δική του ζωή, τη δική του οικογένεια.
Αλλά όχι !!. Έκανε το χρέος του ως γνήσιος πατριώτης και
ως πραγματικός Κερυνιώτης. Θυσίασε τη δική του ζωή για
την ασφάλεια των άλλων. Έχασε τη ζωή του πριν προλάβει
να πάει πίσω στην αγαπημένη του Κερύνεια και το χωρίο
του Άγιο Αμβρόσιο”.

Ετήσιο μνημόσυνο Ανδρέα Νικολάου
Τελέστηκε την Κυριακή 13
Ιανουαρίου το ετήσιο
μνημόσυνο του ήρωα
Ανδρέα Νικολάου, ο
οποίος σκοτώθηκε από
τους Τούρκους κατά την
τουρκανταρσία.
Ομιλητής στο μνημόσυνο
του Αγλαντζιώτη ήρωα
ήταν ο Πρόεδρος του
Δημοκρατικού Κόμματος
Μάριος Καρογιάν.
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Αγώνες «Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκη 2013»

Θριάμβευσε σε κολυμβητικούς αγώνες ο Ν.Ο.Αγλαντζιάς

Παγλά Χρυσή (ΧΡΥΣΟ 50 μέτρα ελεύθερο και ΧΡΥΣΟ 100 μέτρα ελεύθερο (ηλικία 12)
Ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς συμμετείχε, με αποστολή, για πρώτη φορά στους
4ους Διεθνείς Αγώνες Κολύμβησης Προαγωνιστικών κατηγοριών «Λευκός Πύργος»
που διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2013.
Στους αγώνες στους οποίους συμμετείχαν νεαροί αθλητές και αθλήτριες ηλικίας
9-12 ετών διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης τελούσαν υπό την

Ιόλη Νικολαίδου ΧΡΥΣΟ 50 μέτρα ελεύθερο (ηλικία 11)

αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Συμμετείχαν 1200 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 61 σωματεία
Ελληνικών και ξένων αποστολών. Μεταξύ των αθλητών που έλαβαν μέρος ήταν κολυμβητές από Βουλγαρία, Βοσνία, FYROM, Τουρκία, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ για
πρώτη φορά συμμετείχαν και τρεις σύλλογοι από την Κύπρο μεταξύ των οποίων και
ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς.

Παναγιώτης Παναγίδης ΑΡΓΥΡΟ 100 μ ελεύθερο (ηλικία 10)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Λυδία Κασάπη ΧΑΛΚΙΝΟ 50 Μ ύπτιο (ηλικία 12)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ
Στους πρόσφατους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ)
δύο αθλητές από την Αγλαντζιά κέρδισαν αργυρό και χάλκινο
μετάλλιο.
Στην κολύμβηση ο Θωμάς
Τσιοπανής του Ναυτικού Ομίλου
Αγλαντζιάς κέρδισε αργυρό στα
4x100 ελεύθερο και χάλκινο στα
200 μ. μεικτής ανδρών.
Ο Μάριος Γιάγκου αθλητής
στην επιτραπέζια αντισφαίριση
κατέλαβε την τρίτη θέση και ταυτόχρονα το χάλκινο μετάλλιο στο
ατομικό. Ο Μάριος είναι γιος του πρώην πρωταθλητή μας στο
ίδιο άθλημα και υπαλλήλου του Δήμου Αγλαντζιάς Χρήστου
Γιάγκου.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Στις 20 Μαρτίου 2013
πραγματοποιήθηκαν
οι 5οι Περιφερειακοί
Αγώνες Στίβου στο
Μακάρειο Στάδιο.
Στους αγώνες
συμμετείχαν τα
σχολεία: Β΄ Δημοτικό
Αγλαντζιάς,
Γ΄ Δημοτικό
Αγλαντζιάς,
Στ΄ Δημοτικό
Αγλαντζιάς,
Δημοτικό Σχολείο
Κορνεσίου.

Ο 16χρονος Τάσος Ανδρέου του Όλυμπου Αγλαντζιάς ήρθε
πρώτος στο διαγωνισμό τρίποντων νικώντας στον τελικό τη
Βαλέρια Σέλλα .
Στους Αγώνες συμμετείχαν 140 αθλητές και διεξήχθησαν στα
ανοιχτά γήπεδα Στροβόλου στις 8-9 Ιουνίου και ο Μάριος ήταν
ο νεότερος αθλητής του “3 on 3 street basketball”.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Δήμος Αγλαντζιάς συγχαίρει τους τρεις αθλητές για τις διακρίσεις τους και εύχεται να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την
πορεία τους στον αθλητισμό και να προβάλλουν την πατρίδα
μας και την Αγλαντζιά.

