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διαβάστε
Νέες διακρίσεις
της Αγλαντιώτισσας
Κυριακής
Κουττούκη
στο Τάεκβοντο
ΣΕΛ. 7

Οι δήμαρχοι Αγλαντζιάς
και Στροβόλου στο
Ινστιτούτο Κύπρου
ΣΕΛ. 4

Ο Δήμος Αγλαντζιάς και
ο ΘΟΚ τίμησαν το Λαϊκό
Θέατρο για τα 55χρονα του
ΣΕΛ. 5

Διαμαρτυρία από τους
μαθητές των Δημοτικών
Σχολείων Αγλαντζιάς
για το περιβάλλον
ΣΕΛ. 9

Υιοθέτηση
του
πάρκου
Αζοφ από
μαθητές
ΣΕΛ. 10

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τ Ο Υ

στον Οίκο του Θεού
ΣΕΛ. 6

Α ΓΛ Α Ν Τ Ζ Ι Α Σ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΤΟ 1974
Ο

Ι ΠΕΣΟΝΤΕΣ Αγλαντζιώτες κατά τη βάρβαρη
Τουρκική εισβολή του
1974 τιμήθηκαν σε μνημόσυνο
που τελέστηκε την Κυριακή 6 Ιουλίου 2014.
Παράλληλα τελέστηκε δέηση για
ανεύρεση των Αγνοουμένων από
το 1974 Αγλαντζιωτών. Την όλη
εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Αγλαντζιάς, ο Ιερός
Ναός Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς
και ομάδα συγχωριανών, συμμαθητών και συμπολεμιστών των
τιμώμενων.
Οι Αγλαντζιώτες που έπεσαν στη
διάρκεια της εκτέλεσης του καθήκοντος τους είναι εφτά και οι
αγνοούμενοι δέκα.
Μιλώντας στην εκδήλωση ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας αναφέρθηκε στο θάρρος και
στην τόλμη των Αγλαντζιωτών που
θυσιάστηκαν για την πατρίδα και
τόνισε χαρακτηριστικά: «Πιστοί
στο καθήκον, έτοιμοι στο κάλεσμα
της πατρίδας, μέσα σε πολύ δύ-

σκολες στιγμές και καταστάσεις,
έτρεξαν να προσφέρουν όλες τις

δυνάμεις τους για την σωτηρία,
ελευθερία, αξιοπρέπεια και τιμή

της μικρής μας πατρίδας».
ΣΕΛ 3

ΑγλανJazz 2014 :
Ένα υπέροχο μουσικό διήμερο
Ένα υπέροχο μουσικό
διήμερο είχαν την τύχη
να απολαύσουν όσοι παρέστησαν
στο όγδοο
ΑγλανJazz 2014, που διοργάνωσε με επιτυχία ο
Δήμος Αγλαντζιάς.
Από νωρίς, πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών
και αποχρώσεων είχε κατακλύσει την πλατεία αλλά
και τα γύρω στενάκια δημιουργώντας μια ασφυκτικά χαρούμενη ατμόσφαιρα, γεμάτη ζωή!
Φέτος, το διήμερο που
επιμελήθηκε με πολύ
μεράκι η ψυχή του φεστιβάλ Μαρία Νικολάου,
η πολιτιστικός λειτουργός
του Δήμου, περιλάμβανε
σημαντικά σχήματα από
την ελληνική και κυπριακή
σκηνή με την προσθήκη
ενός συγκροτήματος από
τη Γαλλία.

Στιγμιότυπο από το ΑγλανJazz 2014

ΣΕΛ. 5

Α. Παπακυπριανού:
Για 74 χρόνια βρίσκεται

Δ Η Μ Ο Υ

εκδηλώσεις
• Εξοικονόμηση ενέργειας
στα νοικοκυριά
ΣΕΛ. 11

• Εκδήλωση του Ειδικού
Σχολείου Λευκωσίας
ΣΕΛ. 12

• Εκδήλωση θάρρους και
θωράκισης της κοινωνίας
ΣΕΛ. 16
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άποψη
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Πολιτιστικό Κέντρο το Σκαλί
Το Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί»
είναι το πλέον δυναμικό έργο του
Δήμου και αποτελεί τη βασική
υποδομή για την πολιτιστική
αναβάθμιση της Αγλαντζιάς.

Το δικό σου βήμα…

ΚΑΛΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Το Πολιτιστικό Κέντρο φιλοξένησε
από τη μέρα λειτουργίας του (1992)
αρκετές αξιόλογες εκδηλώσεις,
όπως συναυλίες με αξιόλογα ντόπια
και ξένα σχήματα (Σαββόπουλος,
Πορτοκάλογλου, Τρύπες κ.α.),
θεατρικά σχήματα (ΘΟΚ, ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Καλαμάτας, Watermill
Theater κτλ.), ομαδικές εκθέσεις,
συνέδρια, διαλέξεις του Ανοικτού
Πανεπιστημίου και πολλά άλλα.

Αγαπητοί δημότες,
Με πλούσιο υλικό, τόσο από τις
εκδηλώσεις που διοργάνωσε
ο Δήμος της Πόλης μας όσο
και από τις εκδηλώσεις
που οργάνωσαν διάφορα
οργανωμένα σύνολα, αλλά
και άλλες δραστηριότητες,
κυκλοφορεί το νέο τεύχος της
εφημερίδας μας.
Όπως το τονίσαμε επανειλημμένες φορές, η εφημερίδα
αποτελεί το βήμα του κάθε

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγλαντζιάς

Αγλαντζιώτη, γι αυτό και είναι
ευπρόσδεκτη η κάθε συνεργασία.

`

περίοδο των διακοπών για αυτό
και ευχόμαστε σε όλους και σε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

•

mayor@aglantzia.org.cy

Κυκλοφορούμε μέσα στην
•

Κώστας Κόρτας - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ..........................22462195

•

•

Μυράντα Αργυρού - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ...22462195

•

όλες καλές διακοπές.

Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

Να γεμίσουμε όλοι και όλες

•

Αντιγόνη Χατζηγεωργίου - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ2 2 4 6 2 0 4 8
Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy

•

Ανδρέας Κάτσιης - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

•

Ανδρέας Ιωάννου - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy

`

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Χρίστος Γιάγκου - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22874864 Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy

•

Πόλα Παττίχη - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ .....22462049

τις μπαταρίες μας και να

`

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

Γεώργιος Γερούδης - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ .......................................22462056

επιστρέψουμε δυνατοί τον

•

Χάρης Τσαγγαρίδης - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ22462196

George.Geroudes@aglantzia.org.cy

harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

ερχόμενο Σεπτέμβριο, έτοιμοι
προβλήματα και τις προκλήσεις

Μαρία Χριστοδούλου - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
22462196

που θα παρουσιαστούν.

maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

να αντιμετωπίσουμε τα

•

•

Ωράριο
λειτουργίας
Δημοτικών
Υπηρεσιών
Αγλαντζιάς
Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του κοινού στο Δήμο είναι
το ακόλουθο:
Δημαρχείο:
Δευτέρα - Παρασκευή
07:45/08:00 - 15:15/15:30
Δημοτικό Ταμείο:
08:00 - 13:00
Τεχνική Υπηρεσία:
12:00 -15:00
Δημοτική Βιβλιοθήκη:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 18:00
Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00

Άντρη Βιτσαϊδου - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ) ................................................ 22444214 - 22462194

Δέσπω Πίτρη - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462197

•

•

•

`

Αθηνά Γιάννακα - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22462156

•

Κώστας Περικλέους - ΤΕΧΝΙΚΟΣ .................... 22462154

•

Κωνσταντίνα Χρυσοστόμου - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ........................22462058

•

Φαξ:22332755 treasurer@aglantzia.org.cy

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

Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

`

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:
library@aglantzia.org.cy

•

22462143

`

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

•

Άννα Χαραλάμπους - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ......... 22462233

Άντια Παπαδούρη - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ........................ 22874865

`

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 77778100

andia.papadouri@aglantzia.org.cy
Αντώνης Παναγή - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ...........................22462159
antonis.panagi@aglantzia.org.cy

constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Μαρία Νικολάου - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ .....................................................................22462239

22462157

costas.perikleous@aglantzia.org.cy

panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

`

Φαξ:22462240 culture@aglantzia.org.cy / skali@aglantzia.
org.cy
•

Γιάγκος Γιάγκου - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΝ.
ΔΗΜΟΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.........................................22462155

Νικολέττα Γιαννάκη - ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Nikoleta.yiannaki@aglantzia.org.cy

•

Σταύρος Σωκράτους - ΚΛΗΤΗΡΑΣ ................. 22462233

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

•

Παναγιώτα Δημητρίου - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ...........................................................22462233

•

Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy

Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

despo.pitri@aglantzia.org.cy
•

Μιχάλης Παντελίδης - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
22462059

Ειρήνη Κυρμίτση - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462242

Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy / topikosxedio@
aglantzia.org.cy

Φαξ:22455799 mail@aglantzia.org.cy
•

k.voudhias@aglantzia.org.cy
•

athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Αστυνομικοί
της γειτονιάς
Από τις 8 Ιουλίου 2014 οι δύο
Αστυνομικοί της Γειτονιάς που είναι υπεύθυνοι για το Δήμο Αγλαντζιάς καλύπτουν ολόκληρο το
Δήμο Αγλαντζιάς. Τηλ.: Μάρκος Ταπακούδης 99831946 και 22802380,
Μιχάλης Παστέλλης 99831943 και
22802380.

`

andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy /info@aglantzia.org.cy

`

Κύπρος Βουδιάς - ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α’ 22462233

eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

Άντρη Ευτυχίου - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22462251
andri.eftichiou@aglantzia.org.cy

•

•

health@aglantzia.org.cy

Χριστίνα Κάππα - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462158
christina.kappa@aglantzia.org.cy

`

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:

•

Χρίστος Μαύρος - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ .................. 22462057
christos.Mavros@aglantzia.org.cy

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης ........... Δημοτικός Γραμματέας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κώστας Κόρτας .................. Δήμαρχος
Ευγενία Αλετρά .................. Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Ιορδάνης Ιορδάνου ............ Πρόεδρος
Μάριος Ριαλάς ................... Μέλος
Ευγενία Αλετρά .................. Μέλος
Μαρίνος Κλεάνθους .......... Μέλος
Δημήτρης Χατζησάββας.... Μέλος
Άντρη Ευτυχίου .................. Λειτουργός Υποστήριξης

`

Κοινοτάρχης Αγλαντζιάς: Γιαννάκης Μιχαηλίδης
Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά
Τηλ. 22462241, 99417033, Fax: 22462047,
email: jonatha_31@yahoo.gr

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Αρμενίας 23β, Γρ.101, 2003,
Στρόβολος,
Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ. 22342005, Fax. 22342006,
email:info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
LITHOWEB
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Εκδήλωση με πρωτοβουλία του Δήμου της πόλης μας

Μετά από 40 χρόνια, τιμή στους ήρωες
της Αγλαντζιάς που έπεσαν το 1974
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Ιουλίου 2014, στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς,
Μνημόσυνο Πεσόντων και Δέηση ανεύρεσης των Αγνοουμένων
Αγλαντζιωτών, που χάθηκαν κατά
την εκτέλεση του καθήκοντος στην
τουρκική εισβολή το 1974.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν από
κοινού ο Δήμος Αγλαντζιάς, ο Ιερός
Ναός Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς
και ομάδα συγχωριανών, συμμαθητών και συμπολεμιστών των τιμώμενων. Της Θείας Λειτουργίας,
του Μνημοσύνου και της Δέησης
προέστη ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας
Κόρτας, ανέφερε χαρακτηριστικά
μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του
ότι για πρώτη φορά, ύστερα από
40 χρόνια αποτίουμε τιμή στους
συγχωριανούς μας, τους Αγλαντζιώτες, πεσόντες και αγνοούμενους
του καλοκαιριού του 74. Σ’ αυτούς
που χάθηκαν εκείνο το μαύρο καλοκαίρι, προσφέροντας στο βωμό
της πατρίδας ότι πιο πολύτιμο, την
ίδια τη ζωή τους.
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο
θάρρος και στην τόλμη των Αγλαντζιωτών που θυσιάστηκαν για
την Πατρίδα: «Πιστοί στο καθήκον,
έτοιμοι στο κάλεσμα της πατρίδας,

Πεσόντες και
αγνοούμενοι

μέσα σε πολύ δύσκολες στιγμές
και καταστάσεις έτρεξαν να προσφέρουν όλες τις δυνάμεις τους
για τη σωτηρία, ελευθερία, αξιοπρέπεια και τιμή της μικρής μας
πατρίδας. Αντιστάθηκαν στη βάρβαρη εισβολή, στους Αττίλες που
η διεθνής κοινωνία ονόμασε “βαρβάρους” και θυσιάστηκαν για την
πατρίδα…Η ανεπανάληπτη θυσία
τους έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Γνωρίζουν τις δυσκολίες της
αποστολής τους, γνωρίζουν ότι ο
αγώνας είναι άνισος και προδομένος. Νιώθουν τόση πίκρα και τόση

απογοήτευση. Τα πάντα βρίσκονται
σε χαώδη κατάσταση. Και όμως
ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή! Η
διχόνοια έφερε την καταστροφή
και τη διάλυση και έχυσε παντού το
απαίσιο δηλητήριο της».
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, απευθυνόμενος στους συγγενείς των
πεσόντων και αγνοουμένων Αγλαντζιωτών απολογήθηκε εκ μέρους
των διοργανωτών για την καθυστέρηση 40 χρόνων πραγματοποίησης
αυτής της εκδήλωσης τιμής, αυτών
των παιδιών, οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια, έστω και προδομένοι,

την Κοινότητα της Αγλαντζιάς, σ’
αυτή την άνιση μάχη.
Μετά το Μνημόσυνο ακολούθησε
Τρισάγιο, Προσκλητήριο Πεσόντων
και Αγνοουμένων και κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων
και Αγνοουμένων Αγλαντζιωτών
που βρίσκεται στον περίβολο της
Εκκλησίας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
που έχει ο Δήμος στη διάθεση του,
ο κατάλογος των θυμάτων κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος είναι 7
Αγλαντζιώτες νεκροί και 10 Αγλαντζιώτες αγνοούμενοι.

ΙΔΡΥΜΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ»

Φροντίδα σε ένα ζεστό
και φιλόξενο περιβάλλον
Προσεγγίζοντας τις ιδιαίτερες
ανάγκες των ηλικιωμένων, το
Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» προσφέρει Ιδρυματική και Ημερήσια
Φροντίδα σε ένα ζεστό και
φιλόξενο περιβάλλον. Με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο
προσωπικό και συνεργάτες
διαφόρων ειδικοτήτων παρέχει
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
όπως: φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχαγωγία, νοσηλευτική φροντίδα κ.α.
Με σεβασμό στη μοναδικότητα της προσωπικότητας του
κάθε ηλικιωμένου, στόχος του
Ιδρύματος είναι η προσφορά
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
με την καλύτερη δυνατή φροντίδα, δοσμένη με αγάπη και
τρυφερότητα και η ανακούφιση
των εργαζομένων οικογενειών
με τη λειτουργία των πιο κάτω
προγραμμάτων:
Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Στη Στέγη μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 41 ηλικιωμένοι
στους οποίους προσφέρονται
οι πιο κάτω υπηρεσίες:
• Διαμονή και διατροφή

•

• Φροντίδα επί 24ώρου βάσεως
• Ψυχαγωγία, απασχόληση
• Φυσιοθεραπεία
Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Το πρόγραμμα λειτουργεί στο

χώρο της Στέγης και προσφέρει:
• Φιλοξενία στη διάρκεια της
ημέρας
• Διατροφή
• Ατομική καθαριότητα και πλύσιμο ρούχων

Ψυχαγωγία και απασχόληση
• Φυσιοθεραπεία
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο 22334360.
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 6, 2107 Αγλαντζιά

Ο Πεσόντες:
• Ανθ’λγος (ΠΖ) Ζένιου Μιχαήλ, έπεσε στην περιοχή του
Βόρειου Πόλου Λευκωσίας κατά τις μάχες με τα τουρκικά στρατεύματα στις 14/8/1974.
• Ανθ’λχος (ΤΘ) Γιάγκου Γεώργιος, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τις μάχες στην περιοχή Δικώμου και απεβίωσε αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στις
21/7/1974.
• Δνεας (ΠΖ) Χριστοφή Φοίβος, έπεσε στις μάχες με τα
τουρκικά στρατεύματα στην περιοχή Λαπήθου – Καραβά στις 6/8/1974. Η τύχη του αγνοείτο μέχρι που βρέθηκαν τα οστά του και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο
DNA. Η κηδεία έγινε στις 14/12/2009.
• Στρτης (ΠΒ) Πέτσας Μάριος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της τουρκικής αεροπορίας του
στρατοπέδου που υπηρετούσε εδώ στη γη της Αγλαντζιάς, στην Αθαλάσσα στις 20/7/1974.
• Στρτης (ΠΖ) Πηλείδης Κωνσταντίνος, έπεσε κατά τη διάρκεια μαχών με τουρκικά στρατεύματα στην περιοχή
Ομορφίτας – Καϊμακλίου στις 15/8/1974.
• Στρτης (ΠΖ) Τριανταφυλλίδης Χρίστος, έπεσε κατά τη
διάρκεια μαχών με τουρκικά στρατεύματα στην περιοχή
Ομορφίτας – Βορείου Πόλου στις 16/8/1974.
• Στρτης (ΠΖ) Χατζησάββας Μάριος, μετά από μάχες με
τον τουρκικό στρατό και την υποχώρηση που ακολούθησε, θεάθηκε από συστρατιώτες του για τελευταία
φορά στην περιοχή Χαλεύκα. Μικρό μέρος των λειψάνων του βρέθηκαν σε περιοχή του Τ/Κ χωριού Κορνόκηπος. Τα οστά του ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA.
Η κηδεία του έγινε στις 27/4/2013.
Αγνοούμενοι:
• Λχιας (ΠΖ) Κυπριανού Ανδρέας, θεάθηκε για τελευταία
φορά στην περιοχή του χωριού Τζιάος στις 14 Αυγούστου 1974.
• Λχιας (ΠΖ) Πέτρου Πέτρος, θεάθηκε για τελευταία
φορά στην Κερύνεια στις 22 Ιουλίου 1974
• Λχιας (ΠΖ) Χάμπου Χαράλαμπος, θεάθηκε για τελευταία φορά στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας στις 22 Ιουλίου
1974.
• Στρτης (ΠΖ) Θεοδοσίου Δημήτριος, θεάθηκε για τελευταία φορά στη Λάπηθο στις 6 Αυγούστου 1974.
• Στρτης (ΠΖ) Κουμπαρίδης Χαράλαμπος, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγο του στις 23 Ιουλίου 1974.
Την ενημέρωσε ότι βρισκόταν στην Κερύνεια, όπου
κρυβόταν σε ένα σπίτι με άλλους 8 άντρες, μετά την
κατάληψη της Κερύνειας από τα τουρκικά στρατεύματα.
Από τότε η τύχη του αγνοείται.
• Στρτης (ΠΖ) Ολυμπίου Αλέξανδρος, θεάθηκε για τελευταία φορά στην περιοχή Χαλεύκας 15 Αυγούστου 1974.
• Στρτης (ΠΖ) Ρουσουνίδης Σταύρος, θεάθηκε για τελευταία φορά στον Άγιο Ερμόλαο Κερύνειας κατά τη δεύτερη εισβολή.
• Στρτης (ΠΖ) Χαραλάμπους Κώστας, θεάθηκε για τελευταία φορά στην περιοχή Τέμπλος Πέλλα-Πάις στις
22/7/2014.
• Στρτης (ΚΔ) Χαραλάμπους Μιχαλάκης, θεάθηκε για
τελευταία φορά στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας στις 22
Ιουλίου 1974.
• Στρτης (ΠΖ) Χατζησυμεού Σάββας, θεάθηκε για τελευταία φορά στον Παχύαμμο.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας, που
αποδέχτηκε την πρόσκληση να προστεί του μνημοσύνου
η παρουσία του οποίου υπήρξε συμβολική και τιμητική,
τον ιερέα, την Εκκλησιαστική Επιτροπή και το Χριστιανικό
Σύνδεσμο Αγίου Γεωργίου, τους εθελοντές συγχωριανούς,
φίλους και συμμαθητές των τιμώμενων, καθώς και τις Υπηρεσίες του Δήμου. Όλοι αγκάλιασαν με τον πρέποντα σεβασμό την εκδήλωση αυτή.
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Οι Δημάρχοι Αγλαντζιάς και Στροβόλου στο Ινστιτούτο Κύπρου
Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Κώστας
Κόρτας και ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Λάζαρος Σαββίδης πραγματοποίησαν την Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014
επίσκεψη στο Ινστιτούτο Κύπρου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Κυθρέας, Επίτιμου
Επίτροπου και Ιδρυτικού Μέλους του ΙΚυ,
κ. Πέτρου Καρεκλά με τη συμμετοχή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Ο
Πρόεδρος του Ινστιτούτου, Καθηγητής Κ.
Ν. Παπανικόλας, τόνισε τη σημασία που
αποδίδει το Ίδρυμα στην συνεργασία με τις
Δημοτικές αρχές και ιδιαίτερα με Δήμους
που φιλοξενούν ή γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις του.
Ο Αντιπρόεδρος Έρευνας του Ινστιτούτου, Καθ. Manfred Lange ενημέρωσε τους
επισκέπτες σχετικά με την πορεία στρατηγικής ανάπτυξης του Ινστιτούτου και τα
μέχρι στιγμής αξιόλογα επιτεύγματά του.
Παρουσιάστηκαν οι σημαντικές επιτυχίες
του ιδρύματος στους τομείς της Μελέτης
και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Υπερυπολογισμικής Επιστήμης

Ο

και της Μελέτης της Ατμόσφαιρας και Επιφάνειας της Γης οι οποίες αναδεικνύουν
τον περιφερειακό χαρακτήρα του Ινστιτούτου και το καθιερώνουν ως επιστημονικό
κέντρο αριστείας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Της ενημέρωσης προηγήθηκε ξενάγηση
σε κάποια από τα ερευνητικά εργαστήρια
του Ινστιτούτου όπου το επιστημονικό προ-

σωπικό παρουσίασε στους Δημάρχους κάποια από τα ερευνητικά προγράμματα του
ιδρύματος.
Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ινστιτούτου Κύπρου και δήμων Στροβόλου και Αγλαντζιάς
αφού έγινε εκτεταμένη συζήτηση σχετικά
με τον τρόπο παροχής σύγχρονης τεχνογνωσίας από το Ινστιτούτο Κύπρου στους

δήμους. Επιστήμονες του Ινστιτούτου
Κύπρου παρουσίασαν στους δημάρχους
ερευνητικά θέματα σχετικά με τις έξυπνες
και πράσινες πόλεις.
Διερευνήθηκε η δυνατότητα επιστημονικού σχεδίου που θα εκπονηθεί από το Ινστιτούτο Κύπρου για την ένταξη των δήμων
στο φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα των
πράσινων έξυπνων πόλεων της ευρωπαϊ-

κής ένωσης.
Οι κ. Λ. Σαββίδης και ο κ. Κ. Κόρτας,
εξέφρασαν με κολακευτικά σχόλια την ιδιαίτερα θετική εικόνα που απεκόμισαν για
το Ινστιτούτο. Προγραμματίστηκαν μελλοντικές συναντήσεις για την επεξεργασία σχεδίου συνεργασίας ανάμεσα στους
συγκεκριμένους δήμους και το Ινστιτούτο
Κύπρου.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αγλαντζιάς
Η φύση και η παράδοση είναι ο αρμονικός συνδυασμός των εκθεμάτων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αγλαντζιάς. Ο Δήμος δημιούργησε
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε μια προσπάθεια να
συμβάλει στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το Μουσείο λειτουργεί από τον Απρίλιο του
1996 και τώρα στεγάζεται σε οίκημα που είναι προσφορά της Σ.Π.Ε. Λήδρας.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διαθέτει ποικιλία εκθεμάτων από τη φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα της
Κύπρου, είναι ανοιχτό για τους δημότες, για να υπηρετεί τον πολιτισμό και τη γνώση. Σκοπός του Μουσείου
είναι να φέρει, ιδιαίτερα στη νέα γενιά σε μια αυθεντική επαφή με την πλούσια κληρονομιά του τόπου μας.
Το Μουσείο, είναι ενταγμένο στην προσπάθεια για
την αναβίωση της Παλιάς Αγλαντζιάς και την αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα της πόλης. Βασικός σκοπός του μουσείου είναι να δημιουργηθεί
μια αξιόλογη συλλογή, φύλαξη και κατάταξη των
ειδών της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου μας
και ορισμένων άλλων ειδών, ώστε να προσφέρει στον
επισκέπτη μια ποικιλία από μουσειακά εκθέματα της
φυσικής ιστορίας και παράδοσης
Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας βρίσκεται μια πλούσια ποικιλία ταριχευμένων εκθεμάτων από διάφορα
ζώα, πτηνά και ψάρια. Βρίσκονται επίσης ειδικά εκθέματα που συνδυάζουν τη χλωρίδα και την πανίδα
με την παράδοση της Κύπρου.
Κατά το 2014, επισκέφτηκαν το Μουσείο γύρω στους
1000 μαθητές με τους δασκάλους τους, από όλη την
Κύπρο, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν από τα εκθέματα
και τη λειτουργικότητα του Μουσείου.
Διεύθυνση: Μάρκου Δράκου αρ. 24, στην Αγλαντζιά.
Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα – Σάββατο: 09:00 - 13:00
Η είσοδος είναι δωρεάν.
Τηλέφωνο: +357 22334934
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ΑγλανJazz 2014
It’s Alive it’s Alive*!
«Ως Δήμος Αγλαντζιάς, μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που περνά ο τόπος μας, που περνά ο λαός μας,
η κοινωνία μας, θέσαμε στόχο να αντισταθούμε και
να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή μέσα από τον
πολιτισμό, το κυριότερο όπλο άμυνας και ενδυνάμωσης της κοινωνίας».
Κάπως έτσι έκλεισε το χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς και κάπως έτσι ξεκίνησε το 8ο Αγλανjazz
στην πετρόχτιστη γραφική πλατεία της παλιάς Αγλαντζιάς.
Από νωρίς, πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών και
αποχρώσεων είχε κατακλύσει την πλατεία αλλά και
τα γύρω στενάκια δημιουργώντας μια ασφυκτικά χαρούμενη ατμόσφαιρα, γεμάτη ζωή!
Φέτος, το διήμερο που επιμελήθηκε με πολύ μεράκι
η ψυχή του φεστιβάλ Μαρία Νικολάου, η πολιτιστικός
λειτουργός του Δήμου, περιλάμβανε σημαντικά σχήματα από την ελληνική και κυπριακή σκηνή με την
προσθήκη ενός συγκροτήματος από τη Γαλλία.
Ο νεαρόκοσμος και μπόλικα πιτσιρίκια έσπευσαν και
απλώθηκαν κάτω από τη σκηνή και στις δύο εξέδρες
που είχαν στηθεί ειδικά. Πιο πάνω στις καρέκλες με
τα τραπεζάκια, βολεύτηκαν οι λίγο μεγαλύτεροι και
πήραν θέση για τα επακόλουθα και στο τρίτο επίπε-

δο πιο πάνω το σκηνικό έμοιαζε με υπαίθριο μπαρ
με ψηλά τραπεζάκια και στουλς με τα πηγαδάκια να
πηγαίνουν και να έρχονται. Η μπύρα, χορηγία της
ΚΕΟ, έρρεε άφθονη, σουβλάκια από όλα για τους
πεινασμένους, το ταβερνάκι δίπλα, γεμάτο κι αυτό με
κόσμο και μεζέδες. Όλα ήταν άψογα οργανωμένα και
όλα πρόδιδαν ένα αξέχαστο διήμερο!
Οι χαιρετισμοί τέλειωσαν. Και τώρα κυρίες και κύριοι… Jazz! Η σκηνή παίρνει φωτιά από την αρχή
με τους trio-cool-ore που γκρουβάραν δικές τους
fusion συνθέσεις προκαλώντας ενθουσιασμό στο
κοινό. Ακολούθησαν οι Café Balkan σύμπραξη Κυπρίων και Ελλαδιτών μουσικών που κέντησαν αρμονικά μια τζαζ με έντονα στοιχεία παραδοσιακών
μουσικών της Μακεδονίας. Την πρώτη μέρα έκλεισε
ο διεθνούς εμβέλειας Έλληνας οργανίστας Γιώργος
Κοντραφούρης που μαζί με τους δύο μαθητές του
έδωσαν κυριολεκτικά ρέστα παίζοντας απολαυστική,
ανάταση ψυχής, vintage cool jazz!
(* στο τέλος της πρώτης μέρα ο Αντώνης των
Monsieur Doumani αναφωνούσε ξανά και ξανά τον
τίτλο!)
Η δεύτερη μέρα ήρθε και στην πλατεία αλλά και στην
περιφέρειά της δεν έπεφτε καρφίτσα από το πλήθος

του κόσμου! Το πρόγραμμα ξεδιπλώθηκε μέσα στο
ίδιο ζωντανό, ηλεκτρισμένο, πολυχρωματικό και χαρούμενο κλίμα με τους γάλλους SWINGIN’ CARPETS
να ξεκινούν ηλεκτρίζοντας την ατμόσφαιρα με blues
και swing. Σειρά πήρε η μπάντα Messios Symmetry
Band με τέσσερις σπουδαίους Κύπριους τζαζίστες
μουσικούς, απόφοιτους του Berkley, να εκτελούν
συνθέσεις του Μιχάλη Μέσσιου που συνδύαζαν κλασική και μοντέρνα jazz.
Το φεστιβάλ πέρασε στην ιστορία (για πολλούς
ως το καλύτερο που έγινε) με το performance του
Polyzogopoulos Quartet. Ο Αντρέας Πολυζωγόπουλος με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών, παρέσυρε

με την τρομπέτα του το κοινό, σε ένα μοναδικό παραμυθένιο ταξίδι.
Να σημειώσουμε ότι ο ήχος και ο φωτισμός με την
επιμέλεια του Αντρέα Γεωργαλλή, ήταν εξαιρετικοί
και έπαιξαν το δικό τους πολύ σημαντικό ρόλο στην
όλη εικόνα του φεστιβάλ.
Εν κατακλείδι χορτάσαμε με την ψυχή μας αυτό το
υπέροχο μουσικό διήμερο που μας πρόσφερε για
μια ακόμη χρονιά με πολλή φροντίδα, ο Δήμος Αγλαντζιάς. Ευχάριστο σημάδι το ολοένα αυξανόμενο
κοινό της Κύπρου που απολαμβάνει τη μουσική jazz.
Και του χρόνου Αγλανjazz!
Δημήτρης Φυρίος

«L’ariobaleno della vita»: Μουσική από νεαρούς καλλιτέχνες, χορός και επίδειξη μόδας
Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2014, στο χώρο του αμφιθεάτρου στο Σκαλί Αγλαντζιάς
φιλανθρωπική εκδήλωση, τα
έσοδα της οποίας διατέθηκαν για
τις ανάγκες του πάρκου «Σπύρος
Κυπριανού» όπου θα τοποθετηθούν παιχνίδια για παιδιά με ειδικές ικανότητες.
«L’arcobaleno della vita» ιταλική
έκφραση που σημαίνει «το ουράνιο τόξο της ζωής». Αυτό το όνομα, αποφάσισαν οι δύο δεκαοχτάχρονοι διοργανωτές Φανουρία
Χαραλάμπους και Νικόλας Ιωαννίδης από τη Λεμεσό, να δώσουν
στην εκδήλωση τους, θέλοντας να
στείλουν μήνυμα αισιοδοξίας σ’
όλους.

Η εκδήλωση περιλάμβανε τραγούδι, χορό και επίδειξη μόδας
. Τους διοργανωτές πλαισίωναν
ομάδα εφήβων από Λεμεσό και
Λευκωσία, οι οποίοι εξέπληξαν
όλους τους παρευρισκομένους
με το ταλέντο τους.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιθυμεί
να εκφράσει τις ευχαριστίες του
στους διοργανωτές και στην ομάδα νέων που συμμετείχαν για την
πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον
που επιδεικνύουν. Τέτοιες εκδηλώσεις μας δίνουν μηνύματα
αισιοδοξίας. Μας δείχνουν ότι
οι νέοι μας μπορούν να κτίσουν
το μέλλον τους σε γερές βάσεις.
Μας κάνουν περήφανους για τη
νέα γενιά της Κύπρου μας.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς και ο ΘΟΚ τίμησαν το Λαϊκό Θέατρο για τα 55χρονα του

Ο

Δήμος Αγλαντζιάς και το Λαϊκό
Θέατρο Αγλαντζιάς, παρουσίασαν
στις 18 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο «το

Σκαλί» την κωμική θεατρική παράσταση «Φωνάζει ο Κλέφτης».
Το Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς γιορτάζει φέτος
55 χρόνια παρουσίας στον πολιτισμό, υπηρετώντας τον πολιτισμό με ενθουσιασμό και αυταπάρνηση.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγλαντζιάς, το Λαϊκό Θέατρο τιμήθηκε από το
Δήμαρχο Κώστα Κόρτα με τιμητική πλακέτα.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς
ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Το Λαϊκό Θέατρο

να εξυψώσει το φρόνημα του λαού μας, ιδιαίτερα μετά

Αγλαντζιάς, το θέατρο της Κύπρου, είναι το

από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή». Χαιρε-

αρχαιότερο ερασιτεχνικό θέατρο με ιστορία

τισμό απεύθυνε και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-

55 χρόνων. Ιδρύθηκε το 1959 στο τότε χωριό

βουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος

Αγλαντζιά από τον Ηλία Αλετρά, έχοντας σαν

έκανε αναφορά στην προσφορά του Λαϊκού Θεάτρου στη

συνεργάτες του τη γυναίκα του Μαρία Αλετρά

μέχρι στιγμής παρουσία του στα καλλιτεχνικά δρώμενα,

και το ζεύγος Α. Κέπερη. Η στελέχωση του γί-

προσφέροντας τους επίσης τιμητική πλακέτα.

νεται από εργάτες, αγρότες, γραφείς, μαθητές

Στη Θεατρική παράσταση «Φωνάζει ο Κλέφτης» που

και φοιτητές ακόμα και στρατιώτες. Εδώ και

ανέβηκε, σε σκηνοθεσία του Ηλία Αλετρά, πρωταγω-

55 χρόνια το Λ.Θ.Α υπηρέτησε με όλες του τις

νίστησαν οι Μαρία Αλετρά, Γιάννης Θεοδότου, Σάββας

δυνάμεις τον πολιτισμό και προσέφερε καλής

Κωνσταντίνου, Μαρία Αβρααμίδου, Αντρέας Κεπέρης και

ποιότητας θεατρικές παραστάσεις και πέτυχε

Άννα Τσαγγάρη.
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Συνέντευξη με τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Αγλαντζιάς Αντωνάκη Παπακυπριανού

Με το Γαλλικό
Ινστιτούτο Κύπρου

Ο Δήμος
Αγλαντζιάς
γιόρτασε τη
Μέρα Μουσικής
Ο

Δήμος Αγλαντζιάς και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου
γιόρτασαν τη Μέρα Μουσικής στο Αμφιθέατρο του
Πολιτιστικού Κέντρου «το σκαλί». Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε το 1982 με πρωτοβουλία του, τότε,
Γάλλου υπουργού πολιτισμού Ζακ Λανγκ. Η Γιορτή της Μουσικής, από το 1985, απλώθηκε έξω από τα γαλλικά σύνορα και η
Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, με πρωτοβουλία
της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη στην οποία η Γιορτή
πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας.
Το Σάββατο 21 Ιουνίου το κατάμεστο Αμφιθέατρο στο πολιτιστικό κέντρο «το σκαλί» φιλοξένησε τις Μπάντες Monsieur
Doumani από την Κύπρο και Peter Alexander Band από τη Γαλλία.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας ανέφερε, μεταξύ άλλων: “…Είναι με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση που
για πρώτη φορά διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση Γιορτής της
Μουσικής με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου. Ο Δήμος θα έχει συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και στα πλαίσια του Φεστιβάλ ΑγλανΤζαζ 2014 με τη φιλοξενία της Μπάντας
SWINGIN’ CARPETS. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το Σεπτέμβριο του 2012, το Γαλλοκυπριακό Σχολείο στεγάζεται στο Δήμο
Αγλαντζιάς, στους χώρους του πρώην Α.Τ.Ι., με το οποίο ο Δήμος
επιθυμεί να αναπτύξει αγαστή συνεργασία…Ο Δήμος Αγλαντζιάς
έχει θέσει τον άξονα του πολιτισμού πολύ υψηλά στις προτεραιότητες του. Με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε το σκοπό και την αποστολή του που είναι ανάμεσα σε άλλα η ποιοτική
πολιτιστική προσφορά προς τους δημότες και η επικοινωνία με
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο…».
Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο Jean-Luc Florent.
Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό.

Για εβδομηντατέσσερα χρόνια
βρίσκεται στον Οίκο του Θεού

Δ

εν υπάρχει Αγλαντζιώτης ή άνθρωπος στο χώρο της εκκλησίας που να μην γνωρίζει τον Πρωτοψάλτη του
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς Αντωνάκη Παπακυπριανού. Σπάνια φωνή βυζαντινής ψαλμωδίας
χαρακτηριστικής και με βάθος.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί ο κ. Παπακυπριανού αναφέρει τα παρακάτω:
1. Πού γεννηθήκατε και ποιες είναι οι
μουσικές σας καταβολές;
Γεννήθηκα στις 4 Νοεμβρίου 1935 στην
Παλιά Αγλαντζιά. Ο πατέρας μου, ο Πατήρ
Κυπριανός, ήταν ιερέας και όταν ήμουν 5
ετών, ήθελε να τον ακολουθώ στην εκκλησία. Ξυπνούσαμε στις 5:00 και η ώρα 6:00
ήμασταν στην εκκλησία. Τότε υπήρχαν δύο
ιερείς στην Αγλαντζιά και λειτουργούσαν
εναλλάξ τις δύο εκκλησίες, του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κοιμητήριο και του Αγίου
Γεωργίου Αθαλάσσας.
Θυμάμαι τότε, ότι πηγαίναμε με τα πόδια
από το μονοπάτι του Σκαλιού, για να πάμε
στην εκκλησία και θέλαμε μισή ώρα δρόμο,
για να φτάσουμε στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου Αθαλάσσας. Ήταν η λεγόμενη
«Καυκάλα», μια ερημική περιοχή, χωρίς
σπίτια. Υπήρχαν μόνο διάφορα όμορφα
λουλούδια. Μάλιστα, κατά το Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, οι Άγγλοι τοποθέτησαν «κούκους»,
για να φαίνεται από ψηλά ότι υπήρχαν σπίτια, ώστε να παραπλανούνται τα γερμανικά
βομβαρδιστικά.
Όταν πηγαίναμε στις εκκλησίες του Αγίου
Γεωργίου στην Αθαλάσσα και στο Παλαιό
Κοιμητήριο, βοηθούσα τον πατέρα μου με
τα εξαπτέρυγα και το θυμιατό μέχρι τα 10
μου χρόνια. Στα 10 μου χρόνια ο πατέρας
μου, μου ζήτησε να πηγαίνω κοντά στον
Ψάλτη να παρακολουθώ. Στα 18 μου χρόνια
στάθηκα στο ψαλτήριο και από τότε έψαλλα
περίπου 10 χρόνια στην παλιά εκκλησία της
Αγλαντζιάς του Αγίου Γεωργίου.
Όταν μεγάλωσε η Αγλαντζιά, το 1964 κτίστηκε η νέα εκκλησιά του Αγίου Γεώργιου
και έκτοτε, είμαι επίσημος ψάλτης. Μέχρι
σήμερα και όσο θέλει ο Θεός θα υπηρετώ
την εκκλησία με τη δύναμη του Θεού.
Ουδέποτε διανοήθηκα να γίνω επίσημος
ψάλτης. Με παρακάλεσε ο Νικος Κωνσταντίνου, ο τότε Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής και Κοινοτάρχης να αναλάβω ως
επίσημος ψάλτης. Τότε, ακολούθησα την
παραίνεσή του και τον ευχαριστώ πολύ. Ο
Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.
2. Πώς νιώθετε που εδώ και τόσα χρόνια
υπηρετείτε τη βυζαντινή μουσική;
Για μένα η εκκλησία είναι η δύναμη της
ψυχής μου. Όταν πηγαίνω στην εκκλησία,
αισθάνομαι απέραντη χαρά και ευτυχία.
Μου δίνει υπομονή και κουράγιο. Καθημερινά προσεύχομαι να πηγαίνει όλος ο κόσμος εκκλησία, για να αισθανθεί την πραγματική χαρά και αγάπη της εκκλησίας.
Αγάπησα τόσο πολύ την εκκλησία, όσο τίποτε άλλο στη ζωή μου. Πρώτη στις προτεραιότητες μου έρχεται η εκκλησία και μετά
η οικογένειά μου.
Ξεκίνησα τη βυζαντινή μουσική από το
1959 και πήρα το πτυχίο μου το 1964 με
δάσκαλο μου τότε τον μακαρίτη Θεόδουλο
Καλλίνικο. Χάρη στις ικανότητες του δασκάλου μου, στάθηκα στο Ψαλτήρι.

Η κατανόηση και κατάκτηση της βυζαντινής μουσικής, δεν τελειώνει με τις σπουδές,
αλλά χρειάζεται και προσωπικό ενδιαφέρον
και τριβή. Ανέκαθεν παρακολουθούσα ελλαδίτες ψάλτες από το ραδιόφωνο και από
διάφορες κασέτες, ώστε να μπορέσω να
βελτιώσω την ψαλμωδία μου. Μέχρι σήμερα, προσπαθώ να καλλιεργήσω τις γνώσεις
μου παρακολουθώντας από την τηλεόραση
λειτουργίες και εκπομπές σχετικά με τη Βυζαντινή Μουσική.
3. Η ψαλτική τέχνη είναι εύκολη ή δύσκολη; Τι ικανότητες απαιτεί;
Πρέπει πρώτα από όλα να έχεις υπομονή.
Χρειάζεσαι 4 χρόνια για να την μάθεις. Για
να γίνει κανείς ψάλτης πρέπει να μελετά συνέχεια. Με προτροπή του πατέρα μου πήγα
να μάθω βυζαντινή μουσική και τον ευχαριστώ για την παραίνεση του. Το γεγονός
ότι βρήκα την ευτυχία μου στην εκκλησία,
το οφείλω αποκλειστικά στον πατέρα μου.
Η ψαλτική τέχνη είναι χάρισμα από το Θεό
και συνάμα πρέπει να έχεις και όρεξη για
μάθηση. Όταν ξεκινήσαμε τη Βυζαντινή
μουσική, με το δάσκαλο μας τον Καλλίνικο,
ήμασταν συνολικά 72 άτομα και στην πορεία
έμειναν 8. Όσοι έφυγαν δεν είχαν το κουράγιο να συνεχίσουν.
4. Υπάρχουν νέοι στην εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου που ασχολούνται με την
ψαλτική;
Υπάρχουν νέοι, αλλά δεν έρχονται σε συστηματική βάση. Έρχονται απλά ώς βοηθοί.
Πολλές φορές ζήτησα από τα μικρά παιδιά
του σχολείου και τους δασκάλους τους να
συμμετάσχουν. Αρκετοί έρχονταν για λίγο
και μετά έφευγαν. Εγώ είμαι στη διάθεση
τους να τους βοηθήσω όσο μπορώ με αυτά
που έχω μάθει. Φτάσαμε στο σημείο να μην
έχουμε παιδιά να κρατούν τα εξαπτέρυγα.
Αυτό οφείλεται στους γονείς και στη νοοτροπία της σύγχρονης κοινωνίας, που δεν
παροτρύνει τα παιδιά να εκκλησιάζονται.
Για να εκκλησιάζονται τα παιδιά, πρέπει να
εκκλησιάζονται και οι γονείς. Αφού οι γονείς δεν εκκλησιάζονται, πώς θα εκκλησιάζονται και τα παιδιά; Την ευθύνη την έχουμε

εμείς, οι ίδιοι οι γονείς.
Εύχομαι όλοι οι γονείς να παροτρύνουν
τα παιδιά τους να εκκλησιάζονται, ώστε να
νιώσουν την πραγματική αγάπη και χαρά
που προσφέρει η εκκλησία.
5. Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά που θα
ήθελαν να ασχοληθούν με την τέχνη
αυτή;
Θα τα συμβούλευα να το επιδιώξουν και
να αρχίσουν να μαθαίνουν τη βυζαντινή
μουσική. Πρώτα από όλα είναι ο καλύτερος δρόμος για τον άνθρωπο. Στην εκκλησία, αντιμετωπίζεις το καθετί με χαρά και
ευτυχία. Ο Χριστός μας δίνει τη δύναμη,
που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε. Με
αυτό τον τρόπο θα απεγκλωβιστούν από το
αδιέξοδο και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Όταν βαδίζεις το δρόμο του
Χριστού μας και πιστεύεις πραγματικά, αυτό
σου δίνει δύναμη για να λύνεις τα προβλήματα σου.
6. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που εντυπώθηκε στη μνήμη σας κατά τη διάρκεια της διακονίας σας;
Είναι πολλά τα περιστατικά που εντυπώθηκαν στη μνήμη μου. Για παράδειγμα, θυμάμαι, όταν ήμασταν 10 χρονών και άρχιζε
στην εκκλησία η περίοδος του Τριωδίου,
ανταγωνίζονταν όλα τα παιδιά για το ποιος
θα ψάλλει το «Κύριε των Δυνάμεων», το
«Απόδειπνο» και τα σχετικά του «Μεγάλου
Αποδείπνου».
Ακόμη, θυμάμαι χαρακτηριστικά τους
κρατουμένους στην περιόδο της Αποικιοκρατίας, που βρίσκονταν στην Έπαυλη στην
περιοχή Αθαλάσσας, οι οποίοι έρχονταν με
τον υπεύθυνο αστυφύλακα στην εκκλησιά
του Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας και ανέβαιναν πάνω στο γυναικωνίτη. Μερικοί από
αυτούς έρχονταν τακτικά και βοηθούσαν με
τα εξαπτέρυγα τον ιερέα.
7. Ένα καταληκτικό σχόλιο;
Η μόνη σωτηρία του ανθρώπου είναι η εκκλησία και πρέπει να την επιδιώξει ο ίδιος ο
άνθρωπος για να τη βιώσει.
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Νέες διακρίσεις στο Τάεκβοντο για
την Αγλαντζιώτισσα Κυριακή Κουττούκη
Μ
έσα στο 2014 η Κυριακή Κουττούκη σημείωσε νέες επιτυχίες στο Τάεκβοντο: Τον
περασμένο Φεβρουάριο κέρδισε χρυσό
μετάλλιο στη Σουηδία, το Μάρτιο, στο τουρνουά της
Ολλανδίας, νίκησε τη νούμερο 1 στον κόσμο Ιβέτ Γιονγκ και πανηγύρισε την πρωτιά. Ακολούθως, κατετάγη τρίτη στα τουρνουά της Γερμανίας και της Ισπανίας
και δεύτερη στο αντίστοιχο της Αυστρίας. Ανέβηκε
στο ψηλότερο βάθρο του ελβετικού Όπεν, παρά τη
δύσκολη κλήρωση. Οι επιτυχίες αυτές έχουν ανεβάσει την αθλήτριά μας στο νούμερο 24 της ολυμπιακής
κατάταξης στην κατηγορία 46-49 κιλών .
Για να εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς

Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Ζανέιρο, η Κουττούκη
πρέπει να πλασαριστεί στην πρώτη 6άδα της κατηγορίας της ή να αγωνιστεί σε τελικό προ-ολυμπιακού
τουρνουά τον επόμενο χρόνο. Στο βαρυφορτωμένο
της πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή
της στο Γκραν Πρι της Κίνας (θα αγωνιστεί στις 4 Ιουλίου), στο οποίο οι βαθμοί είναι τετραπλάσιοι.
Στη συνέχεια, η Κύπρια πρωταθλήτρια θα μεταβεί
στην Κορέα, για να συμμετέχει σε τουρνουά G2 και
ακολούθως σε καμπ στην Πολωνία για προετοιμασία.
Ένας μακρύς αγώνας δρόμου που απαιτεί πειθαρχία
και αυτοέλεγχο, με εφόδια τη σκληρή δουλειά, την
αυτοπεποίθηση και στηρίγματα τον προπονητή και την

οικογένειά της.
Την Κυριακή Κουττούκη στηρίζει ο ΚΟΑ, η ΚΟΕ και
η ΠΕΟΤΤ. Η αθλήτρια ευχαριστεί ιδιαίτερα για την
οικονομική στήριξη την ΟΠΑΠ Κύπρου και την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία – ιδιαίτερα τον κύριο
Παναγιώτη Χατζηπαντελή, που χωρίς τη δική τους
μεγάλη βοήθεια δε θα ήταν δυνατή η συμμετοχή στα
προαναφερθέντα τουρνουά.
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τη βοήθεια των δύο
χορηγών και τη συνεισφορά του ΚΟΑ, τα έξοδα της
Κύπριας αθλήτριας δεν καλύπτονται. Κι ας είναι μια
επένδυση σίγουρης απόδοσης, με θετική αντανάκλαση στον κυπριακό αθλητισμό.
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Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς

Έρευνα από τους μαθητές για τις αντιλήψεις
των παιδιών του σχολείου για το ρατσισμό
Μερικά ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι δεδομένα σε κάποιους πολιτισμούς

M

ε αφορμή τον υπό έμφαση στόχο που είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για
τη φετινή χρονιά με θέμα «Ενεργός Πολιτότητα», οι μαθητές της Στ΄1 τάξης του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς διεξήγαγαν έρευνα εντός του σχολείου με
θέμα τις αντιλήψεις των παιδιών για το ρατσισμό.
Με αφετηρία τη μελέτη της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συνέταξε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οι μαθητές κατέληξαν στη διαπίστωση
ότι κάποια ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι δεδομένα
σε κάποιους πολιτισμούς, ενώ κάποια άλλα έρχονται
ακόμη και σε αντίθεση με τα πιστεύω των ανθρώπων
σε κάποιες κοινωνίες, προκαλώντας ασυμφωνία μεταξύ
των ανθρώπων. Μετά από εκτενή συζήτηση για το πώς
ορίζεται τι είναι ανθρώπινο δικαίωμα και με αφορμή
διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν όλοι κατά καιρούς
βιώσει, αποφάσισαν να μελετήσουμε το θέμα του ρατσισμού και να διερευνήσουν πώς αυτός εκδηλώνεται από
τα παιδιά του σχολείου.
Αρχικά μελέτησαν το θέμα του ρατσισμού, τις μορφές
με τις οποίες εκδηλώνεται και τα αίτια που τον προκαλούν μέσα από διάφορα βιβλία και άρθρα και στη
συνέχεια κατέγραψαν τις ερωτήσεις που θα έπρεπε να
ρωτήσουν Ακολούθως, καθοδηγήθηκαν στη διαδικασία
διαμόρφωσης ενός ερωτηματολογίου που να μπορεί να
δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα διασφαλίζοντας παράλληλα την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Τέλος, χορήγησαν το ερωτηματολόγιο στους μαθητές και στη συνέχεια
ομαδοποίησαν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και
παρουσίασαν τα αποτελέσματα σε γραφικές παραστάσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα αποτελέσματα της
έρευνας αποδείχθηκαν πολύ διαφωτιστικά γιατί έδωσαν
μια καθαρή εικόνα για το πώς σκέφτονται και πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά του σχολείου.
Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία δηλώνουν ότι τα ενοχλούν ή τα κοροϊδεύουν σε σχέση με την

εμφάνιση, την καταγωγή, τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα τους. Τα περισσότερα δηλώνουν ότι δέχονται λεκτική βία. Επίσης, φαίνεται ότι πολλά παιδιά καταφεύγουν κι
αυτά στην κοροϊδία παρόλο που τα ίδια ενοχλούνται όταν
οι άλλοι τους συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο.
Φαίνεται επίσης ότι τα περισσότερα παιδιά ενοχλούν
ή ενοχλούνται λόγω του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των συμμαθητών τους, γεγονός που φανερώνει ότι
πολλοί από εμάς δυσκολεύονται να αποδεχτούν το διαφορετικό. Δηλώνουν ότι δεν είναι ρατσιστές αλλά οι συμπεριφορές τους συχνά δείχνουν το αντίθετο. Δηλώνουν
ότι δεν τους ενοχλεί να κάνουν παρέα με παιδιά με διαφορετική καταγωγή, γλώσσα ή θρησκεία αλλά πολύ λίγοι
έχουν τέτοιους στενούς φίλους. Τα αποτελέσματα ήταν
ακόμη αποκαλυπτικά ως προς το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν να ενοχλούνται όχι τόσο για την
καταγωγή και τη θρησκεία των άλλων όσο για τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα τους. Τέλος, οι περισσότεροι

δήλωσαν ότι συμπαθούν παιδιά φιλικά προς τα ίδια, που
τους συμπεριφέρονται καλά και τα αγαπούν και φυσικά
δεν συμπαθούν παιδιά τα οποία δεν τους συμπεριφέρονται ευγενικά, τα κοροϊδεύουν και τα ενοχλούν. Εντύπωση
προκάλεσε το γεγονός ότι αρκετά παιδιά δήλωσαν ότι δεν
μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση ή δεν ξέρουν πώς να την αλλάξουν και αρκετά παιδιά δήλωσαν
ότι όταν δέχονται ενοχλήσεις από άλλα παιδιά δεν το λένε
σε κανένα.
Οι μαθητές οι οποίοι διεξήγαγαν την έρευνα κάνοντας
μια δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων προσπάθησαν
να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες αλλά και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δράσουμε.
Η γνώση είναι δύναμη: Οι άνθρωποι γύρω μας πονούν
με κάθε αρνητικό σχόλιο. Άρα πρέπει όλοι να προσπαθούν να δείχνουν ανεκτικότητα και σεβασμό προς όλους
τους ανθρώπους γύρω τους.
Καλλιέργεια της ψυχής: Η μόρφωση και η σωστή καλ-

λιέργεια βοηθά να αναπτύσσει ο καθένας τη δική του
προσωπικότητα και να κατανοήσει καλύτερα τις προσωπικότητες των άλλων ανθρώπων.
Ξεκόλλα από την εξωτερική εικόνα: Η πραγματική
ομορφιά του ανθρώπου είναι μέσα του. Όταν γκρεμίσουμε τα τείχη της εξωτερικής εμφάνισης που μας εμποδίζουν τότε θα μπορέσουμε να τη δούμε.
Γνώρισε τον «εχθρό» σου και τότε θα τον αγαπήσεις.
Αν όχι τουλάχιστον αναγνώρισε τα θετικά του στοιχεία και
δείξε ανοχή και ανεκτικότητα. Η εμπλοκή των μαθητών
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της έρευνας υπήρξε
ανεκτίμητης παιδαγωγικής και μαθησιακής αξίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν σε βάθος ένα
θέμα και να ακολουθήσουν τα στάδια διεξαγωγής της
επιστημονικής έρευνας, πάντοτε στο μέτρο του δυνατού
και του εφικτού για την ηλικία τους. Επιπρόσθετα, τροφοδότησαν όλους μας με υλικό γι σκέψη και προβληματισμό
αλλά και για δράση.
Η έρευνα αποτέλεσε την έναρξη ενός κύκλου δραστηριοτήτων σε όλες τις τάξεις ώστε να συζητηθεί το θέμα
του ρατσισμού και να δοθεί χώρος και χρόνος στα παιδιά
να εκφράσουν αυτά που βιώνουν και νιώθουν. Επεξεργάστηκαν παραμύθια για τη διαφορετικότητα, κατέγραψαν
αυτά που τους πληγώνουν και πώς θα ήθελαν να τα αντικαταστήσουν. Ενεπλάκηκαν σε δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού ώστε να βιώσουν την ενσυναίσθηση και
να δυναμώσουν τον εαυτό τους. Προωθώντας την ιδέα
της ομαδικότητας και της συλλογικότητας, οργανώθηκε
ημερίδα ενεργού πολικότητας, ώστε όλοι να προσφέρουν
εθελοντικά στο σχολείο και στην κοινότητα που δένει τη
σχολική κοινωνία, ζωγραφίζοντας παιχνίδια στην αυλή
και ομορφαίνοντας το σχολικό κτήριο.
Με την ολοκλήρωση της ημερίδας, είχαν όλοι επιτύχει
ένα τεράστιο επίτευγμα: είχαν συνεργαστεί για ένα κοινό
στόχο και αναγνώρισαν ότι τα πράγματα που μας ενώνουν
είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Εγγραφές από 1-30 Σεπτεμβρίου 2014

Το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Αγλαντζιάς θα
βρίσκεται και πάλι κοντά σας
Αγαπητοί δημότες,
Στις 20 Οκτωβρίου το «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγλαντζιάς ανοίγει τις
πύλες του για να υποδεχτεί μικρούς
και μεγάλους στις σχολικές εγκαταστάσεις του Ε’ Δημοτικού Σχολείου
Αγλαντζιάς και του Δημοτικού Γηπέδου Αγλαντζιάς. Όλα είναι έτοιμα
και περιμένουν εσάς τους δημότες
να αγκαλιάσετε και φέτος το θεσμό
και να συμμετέχετε ενεργά το κοινωνικό γίγνεσθαι του δήμου μας.
Ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου»
δημιουργήθηκε από το Δήμο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στα πλαίσια της
Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης με
στόχο την προώθηση της Δια Βίου
Μάθησης, η οποία είναι και στόχος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός του «Ανοικτού Σχολείου»
είναι:
1. Η αξιοποίηση των σχολικών
χώρων ως Κέντρων Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Δημιουργίας
κατά τα απογεύματα και γενικά
όταν δεν χρησιμοποιούνται για
τους σκοπούς του αναλυτικού
προγράμματος.
2. Η ενεργοποίηση των μελών
κάθε δήμου για συμμετοχή

στο κοινωνικό γίγνεσθαι και
για βελτίωση της ποιότητας της
ζωής.
3. Η ανάπτυξη του Πολιτισμικού
και αθλητικού επιπέδου της
κοινωνίας μας.
4. Η παροχή της δυνατότητας σε
οργανώσεις, σωματεία και πρότυπα που έχουν πνευματικές,
καλλιτεχνικές και αθλητικές
δραστηριότητες να προβάλουν
το έργα τους στο ευρύ κοινό.
5. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ
των κατοίκων του Δήμου Λατσιών.
Το θεσμό του «Ανοικτού Σχολείου»
στηρίζει το ΥΠΠ, ο Δήμος Αγλαντζιάς και η Σχολική Εφορία Αγλαντζιάς. Εύχομαι να έχουμε και πάλι
μία εποικοδομητική συνεργασία για
να αναπτύξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το θεσμό στο Δήμο μας.
Προσφερόμενα μαθήματα για
Παιδιά:
Ζωγραφική/Χειροτεχνία
Θεατρικό Εργαστήρι
Υπολογιστές (ECDL)
Υπολογιστές για αρχάριους
Λαϊκοί - Παραδοσιακοί Χοροί
Αγγλικά για παιδιά (3-5 ετών)
Αγγλικά για παιδιά (6-7 ετών)

Ποδηλασία
Hip-hop & Break-dance
Λάτιν & Ευρωπαϊκοί
Μπαλέτο
Μουσικό Εργαστήρι
Καράτε
Τέννις
Κιθάρα
Τοξοβολία
Μαγειρική
Ελληνικά σε ξενόγλωσσα παιδιά
Προσφερόμενα μαθήματα για
ενήλικες:
Ζωγραφική
Κατασκευή Κοσμημάτων
Θεατρικό Εργαστήρι
Υπολογιστές (ECDL)
Υπολογιστές για αρχάριους

Οινολογία
Λαϊκοί - Παραδοσιακοί Χοροί
Μαθήματα αυτοάμυνας
Αεροβική Γυμναστική
Ζούμπα
Πιλάτες
Hip Hop
Τέννις
Μαγειρική
Γερμανικά
Ιταλικά
Ρώσικα
Κιθάρα
Πρώτες Βοήθειες
Ελληνικά για ξενόγλωσσους
• Οι ώρες και μέρες διεξαγωγής
των μαθημάτων θα βρίσκονται
στο βιβλιαράκι του Ανοικτού

Σχολείου που θα κυκλοφορήσει
αρχές Αυγούστου.
• Το κόστος συμμετοχής είναι
€50 για ολόκληρη τη χρονιά.
• Τμήματα θα λειτουργήσουν
για όσα από τα προσφερόμενα
προγράμματα υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός δηλώσεων
συμμετοχής.
• Σε περίπτωση πληθώρας συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Για περισσότερες πληροφορίες και
δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ
επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη
Συντονίστρια του Ανοικτού Σχολείου κυρία Άντρεα Ευδοξίου στο τηλέφωνο 99426708
*Όσοι επιθυμούν να διδάξουν κάποιο από τα πιο πάνω προσφερόμενα μαθήματα παρακαλώ όπως
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα
μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά στην Υπεύθυνη Συντονίστρια του
Ανοικτού Σχολείου στο Δημαρχείο
Αγλαντζιάς.
Ετήσιος Απολογισμός Ανοικτού
Σχολείου Αγλαντζιάς
Στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του
στο Δήμο Αγλαντζιάς το «Ανοικτό
Σχολείο» λειτούργησε 23 ομάδες

από 13 θεματικές ενότητες. Οι ενότητες αυτές είναι: Η/Υ, Αγγλικά για
παιδιά 3 – 5 ετών, Αεροβική Γυμναστική, Hip Hop, Ζωγραφική/Χειροτεχνία, Θεατρικό Εργαστήρι, Μουσικό Εργαστήρι, Καράτε, Εκμάθηση
Κιθάρας, Πιλάτες, Τέννις, Ζούμπα
και Ρώσικα. Όλα τα μαθήματα που
παρέχει ο θεσμός του «Ανοικτού
Σχολείου» στους δημότες λειτούργησαν με πρόγραμμα, στόχους και
διδακτέα ύλη.
Τα περισσότερα προγράμματα του
«Ανοικτού Σχολείου» λειτούργησαν
στο Ε’ Δημοτικό Αγλαντζιάς που
είναι και η βάση μας. Είχαμε όμως
και πρόγραμμα που λειτούργησε
στο Δημοτικό Στάδιο της Αγλαντζιάς
όπως είναι το Τέννις.
Ο θεσμός αγκαλιάστηκε από τους
δημότες μας. Η προσέλευση των
δημοτών ξεπέρασε τις προσδοκίες
μας.
Το «Ανοικτό Σχολείο» εργοδότησε
εκτός από τη συντονίστρια και 13
εκπαιδευτές. Λαμβάνοντας υπόψη
τη δυναμική που δημιουργήθηκε
γύρω από το θεσμό είμαστε σίγουροι ότι τη νέα σχολική χρονιά που
αρχίζει τον Οκτώβριο θα έχουμε
ακόμα περισσότερες συμμετοχές.
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Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος

Διαδήλωση – Διαμαρτυρία από τους μαθητές
των Δημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς
Π
ραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2014, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διαδήλωση – διαμαρτυρία των
μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της
Αγλαντζιάς.
Οι μαθητές άφησαν για λίγο τα θρανία
τους και βγήκαν έξω από τα σχολεία
τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά κατά τη μετάβαση στο σχολείο
τους, όπως της ρύπανσης που προκαλείται από τα περιττώματα των σκύλων,
θέματα παράνομης στάθμευσης, της
αυθαίρετης δεντροφύτευσης των πεζοδρομίων, αλλά και για άλλα προβλήματα
που εντοπίζουν οι μαθητές και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
Ας σημειωθεί ότι, ο Δήμος Αγλαντζιάς
μέσα από την καθημερινή επαφή με
τα σχολεία αλλά και με επιστολές που
έλαβε από τους ίδιους τους μαθητές
και τους περιπάτους που είχε πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος με τους μαθητές,
διαπίστωσε την αναγκαιότητα για λήψη
δραστικών μέτρων προς ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα φλέγοντα
θέματα που απασχολούν κάθε μαθητή
αλλά και κάθε ενεργό δημότη.
Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, μαζί με Δημοτικούς Συμβούλους
και Υπηρεσιακούς του Δήμου, διαδήλωσαν μαζί με τα παιδιά και άκουσαν τις
εισηγήσεις τους.
Τα παιδιά σε κάθε σχολείο διαμαρτυρήθηκαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο,
επιθυμώντας να δώσουν ένα σαφές και
ξεκάθαρο μήνυμα στους μεγαλύτερους
για σεβασμό στο περιβάλλον και για
ελεύθερα πεζοδρόμια χωρίς εμπόδια.
Στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο, τα παιδιά
ετοίμασαν πανό στα οποία κατά την
ώρα της διαδήλωσης – διαμαρτυρίας
ζωγράφιζαν εικόνες με καθαρά πάρκα,
ιδιοκτήτες σκύλων να μαζεύουν τα περιττώματα των σκύλων τους και καθαρά
πεζοδρόμια χωρίς εμπόδια. Ακόμη τα
παιδιά μοίρασαν φυλλάδια στους περαστικούς, για τις δράσεις τους σχετικά με
το περιβάλλον.
Στο Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, τα
παιδιά ετοίμασαν ζωγραφιές με τα συνθήματα τους και φώναξαν δυνατά ανάμεσα σε άλλα τα πιο κάτω συνθήματα:
«Αγαπάμε τα Σκυλιά Μα Όχι τη Βρωμιά», «Καθαρά Πεζοδρόμια, όχι άλλα
Περιττώματα». Στο Στ΄ Δημοτικό Σχολείο
Αγλαντζιάς, τα παιδιά κατασκεύασαν

ανθρώπινες φιγούρες, τις οποίες τοποθέτησαν στα κάγκελα του σχολείου
τους και στις οποίες αναγράφονταν τα
πιο κάτω συνθήματα – παραινέσεις:
«Αλλάξτε Συνήθειες, Όχι Πλευρό», «Δεν
Προλαβαίνουμε, Προσοχή στη Μάνα
Γη», κ.α. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος έδωσε το λόγο στα παιδιά, όπου και ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους για τη βελτίωση
της πόλης αλλά και για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Στο Α΄ και Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, τα παιδιά έκλεισαν για λίγο το
δρόμο και μοίρασαν φυλλάδια με τις
ζωγραφιές τους στους οδηγούς των αυ-

τοκινήτων με θέμα τα καθαρά πεζοδρόμια, την ανακύκλωση και την προστασία
του περιβάλλοντος. Τα παιδιά έκαναν
πανό με συνθήματα όπως «Μην Κόβετε
Φυτά», «Μαζεύουμε τα Περιττώματα των
Ζώων», «Θέλουμε Καθαρά Πεζοδρόμια», «Όχι Σκουπίδια στα Πάρκα».
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, εισάκουσε τις εισηγήσεις των παιδιών και υποσχέθηκε ότι θα τις ικανοποιήσει στο μέτρο του δυνατού και ότι
ο διάλογος με τα παιδιά θα έχει και
συνέχεια στην επόμενη σχολική χρονιά.
Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα
Δημοτικά Σχολεία της Αγλαντζιάς είναι

εξαιρετικά δραστήρια και ευαισθητοποιημένα για θέματα περιβάλλοντος. Για
παράδειγμα η Γ΄ Τάξη του Δ΄ Δημοτικού
Σχολείου Αγλαντζιάς, υιοθέτησε το γειτονικό Πάρκο του σχολείου, το Πάρκο
Αζόφ, το οποίο και θα φροντίζει. Παρόμοια πρόθεση εξέφρασαν και άλλα
σχολεία.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, έχει θέσει ως
στόχο την ενεργοποίηση και αύξηση
της συμμετοχικότητας στα τοπικά θέματα, μέσα από την πρωτοβουλία «Η
Αγλαντζιά είμαστε εμείς», η οποία έχει
ως στόχο να κινητοποιήσει το μεγάλο
κεφάλαιο του Δήμου, τους ανθρώπους

του. Επιπρόσθετα ο Δήμος, επιθυμεί να
έρθει πιο κοντά στα παιδιά, στους αυριανούς πολίτες της Κυπριακής κοινωνίας
και προσπαθεί μέσα από τις δράσεις
τους, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών Αγλαντζιάς, να τους εμπλέξει στα
κοινά.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στις διευθύντριες των δημοτικών σχολείων, στους
δασκάλους και στα παιδιά για την πρωτοβουλία τους και το ενδιαφέρον που
επιδεικνύουν καθώς και στο προσωπικό
του Δήμου που εργάστηκε για το συντονισμό της διαδήλωσης – διαμαρτυρίας.

Διακρίθησαν οι μαθητές των σχολείων της Αγλαντζιάς
Μαθητές από το Δήμο Αγλαντζιάς που φοιτούν στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, σε Γυμνάσια και σε Λύκεια πρώτευσαν στον
Επαρχιακό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά, που διεξήχθηκε από την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία στις 2 Νοεμβρίου 2013.
Παρατίθεται ο πίνακας με τους μαθητές από την Αγλαντζιά που πρώτευσαν.
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1° Βραβείο :
Λεωνίδου Ειρήνη Λεωνίδα
(Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς)
2° Βραβείο :
Φαλάς Χρίστος Τάσου
(Γ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς)
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2° Βραβείο :
Ζαχαρία Χαράλαμπος Πάνου
(Γ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς)
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Έπαινο: Κάρουλα Μάριο Χρίστου
(Γυμνάσιο Αρχιεπ. Μακαρίου Γ’-Πλατύ)
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Έπαινο: Τσιοπανή Νικολέττα Σταύρου
(Γυμνάσιο Αγλαντζιάς)

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Έπαινο: Μπόφο Σταύρο-Σωτήριο Βασίλη
Έπαινο: Αλεξάνδρου Μιχαέλλα Γεώργιου
Έπαινο: Φιλίππου Φίλιππο Σάββα
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
3ο Βραβείο: Κατσούρης Δημήτρης Γιώργου

(Λύκειο Αρχιεπ. Μακαρίου Γ΄-Δασούπολη)
(Λύκειο Αρχιεπ. Μακαρίου Γ΄-Δασούπολη)
(Παγκύπριο Γυμνάσιο)
(Παγκύπριο Γυμνάσιο)

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή τόσο στα παιδιά όσο και στους διευθυντές των σχολείων τους.
Η επιτυχία των μαθητών συνιστεί έπαινο για τους ίδιους τους μαθητές, την οικογένεια, τους καθηγητές και το σχολείο τους
και προοιωνίζει ένα ελπιδοφόρο μέλλον για την τοπική μας κοινωνία που διαθέτει τέτοιας αξίας φερέλπιδες βλαστούς.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια και ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές να έχουν πάντα διακρίσεις
και επιτυχίες.
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Υιοθέτηση του Πάρκου Αζόφ από τις τρίτες τάξεις
του Δ΄(ΚΑ) Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς
Η

πρωτοβουλία των μαθητών για υιοθέτηση Πάρκων προέκυψε στα πλαίσια υλοποίησης του υπό
έμφαση στόχου που τέθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού «Η καλλιέργεια της ενεργούς
πολιτότητας με έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη»
αλλά και μιας σειράς μαθημάτων στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αγωγής με θέμα «Το Περιβάλλον», όπου τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με το πρόβλημα
των σκουπιδιών και την αλόγιστη καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν, η Διευθύντρια
του Α΄ κύκλου του Σχολείου Έλλη Παντελή, ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Γονέων Χάρης Χαραλάμπους, ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, και ο Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου Άγγελος Νεοφύτου.
Η Διευθύντρια στο χαιρετισμό της ανέφερε ότι τα παιδιά
πήραν μέρος σε πολλές δραστηριότητες όπως γραφή και
αποστολή επιστολών σε οργανισμούς και πρόσωπα, συζητήσεις θεμάτων που αφορούν την δράση του ενεργού
πολίτη με πρόσωπα εκτός της σχολικής μονάδας όπως με
την Επίτροπο Προστασίας Περιβάλλοντος, την Επίτροπο
Προστασίας Ζώων, το Δήμαρχο Αγλαντζιάς και παρακολούθηση διαλέξεων σχετικά με θέματα περιβάλλοντος.
Μ’ αυτό τον τρόπο κατανόησαν το ρόλο του ενεργού πολίτη και βίωσαν τις ενέργειες που πρέπει κάποιος να κάνει
για να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων, ανέφερε στο
χαιρετισμό του ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς, έχει θέσει ως
στόχο την ενεργοποίηση και αύξηση της συμμετοχικότητας στα τοπικά θέματα, μέσα από την πρωτοβουλία
«Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς», η οποία έχει ως στόχο να
κινητοποιήσει το μεγάλο κεφάλαιο του Δήμου, τους ανθρώπους του. Επίσης ανέφερε, ότι ο Δήμος, επιθυμεί
να έρθει πιο κοντά στα παιδιά, στους αυριανούς πολίτες
της Κυπριακής κοινωνίας και ότι προσπαθεί μέσα από
τις δράσεις τους, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών
Αγλαντζιάς, να τους εμπλέξει στα κοινά.
Ο Δήμαρχος, ευχαρίστησε τους μαθητές της Γ΄ Τάξης για
το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για το Δήμο που διαμένουν και τους συνεχάρει για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν για την υιοθέτηση των Πάρκων. Τέτοιες προσπάθειες
εθελοντισμού ανέφερε πρέπει να επαινούνται και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
Τελειώνοντας, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τη Διευθύντρια
του Α΄ Κύκλου, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων, τους
δασκάλους για το έργο που επιτελούν και τα ίδια τα παι-

διά για την πρωτοβουλία τους.
Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς Άγγελος Νεοφύτου εξέφρασε τον ενθουσιασμό
των παιδιών που υλοποιήθηκε η επιθυμία τους για υιοθεσία του Πάρκου, και εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν
στην υιοθεσία του Πάρκου. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι
«στα πλαίσια του μαθήματος «Γλώσσα και Πολιτισμός»
είχαν την ευκαιρία μέσα από την ενότητα ο «Κόσμος γύρω

μας» και συγκεκριμένα το κείμενο «Πώς να Υιοθετήσουμε Ένα Κομμάτι Γης», να δούμε πως τα ίδια τα παιδιά
μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο όπως αυτά τον ονειρεύονται. Αργότερα μας δόθηκε το κίνητρο και από τον
Δήμαρχο Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα για δράση στα πλαίσια
της συνεδρίας του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου με
το Δήμο Αγλαντζιάς με θέμα την κοινωνική αλληλεγγύη
και κάπως έτσι πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε

στην υιοθεσία του συγκεκριμένου Πάρκου».
Ακολούθως τα παιδιά έντυσαν την εκδήλωση με τις μελωδικές τους φωνές και ομόρφυναν την ατμόσφαιρα στο
Πάρκο. Αμέσως μετά, τα τέσσερα τμήματα της Γ΄ Τάξης
φύτεψαν το δικό τους δέντρο, σε σημεία του Πάρκου που
είχαν εκ των προτέρων καθοριστεί από το Δήμο. Τέλος,
τα παιδιά μεγάλη προθυμία και ζήλο καθάρισαν και περιποιήθηκαν το Πάρκο τους.

Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου Παιδιών Αγλαντζιάς
Πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2014, στο Πολιτιστικό Κέντρο το
Σκαλί, η Β΄ συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Παιδιών Αγλαντζιάς. Ο Δήμος Αγλαντζιάς αγκάλιασε το θεσμό, που ξεκίνησε με
πρωτοβουλία της Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού Λευκωσίας – Κερύνειας.
Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Παιδιών Αγλαντζιάς, είναι η
ανταλλαγή απόψεων του Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου
με τα παιδιά για κοινωνικά θέματα, περιβαλλοντολογικά και για
ό,τι τους απασχολεί. Απώτερος στόχος είναι όπως μέσα από τις
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τις συνεδρίες, να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις για τους θεσμούς και
τους κανονισμούς, καθώς επίσης και για τον τρόπο λειτουργίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από την Τοπική Κοινωνία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών, εντάσσεται στα πλαίσια προσπάθειων του Δήμου για ενεργοποίηση και αύξηση της συμμετοχικότητας στα τοπικά θέματα, μέσα από την πρωτοβουλία «Η Αγλαντζιά
είμαστε εμείς», η οποία έχει ως στόχο να κινητοποιήσει το μεγάλο
κεφάλαιο του Δήμου, τους ανθρώπους του. Επιπρόσθετα, ο Δήμος,
επιθυμεί να έρθει πιο κοντά στα παιδιά, στους αυριανούς πολίτες
της Κυπριακής κοινωνίας και προσπαθεί μέσα από τις δράσεις
τους, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών Αγλαντζιάς, να τους
εμπλέξει στα κοινά.
Ανάμεσα σε άλλα το Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών Αγλαντζιάς στοχεύει: Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε συμπεριφορές που
προάγουν το ρόλο του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη στο πλαίσιο
του δημοκρατικού πολιτεύματος, να ενισχύσει τις προσωπικές και
κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, να αναπτύξει την κριτική σκέψη των μαθητών, να δώσει ευκαιρία για βιωματική εμπειρία του

τρόπου λειτουργίας των θεσμών και των οργάνων στο πλαίσιο του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παιδιών Αγλαντζιάς, εξέφρασαν τις απόψεις τους, αναφορικά
με διάφορα εμπόδια που βρίσκονται στα πεζοδρόμια, από τη ρύπανση που προκαλείται από τα περιττώματα των σκύλων, τις παράνομες σταθμεύσεις των οχημάτων, την τοποθέτηση ανθώνων ή την
φύτευση δέντρων στα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει
καθημερινά η ασφάλεια τους κατά τη μετάβαση τους από και προς
το σχολείο.
Πέραν των θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον και την προσβασιμότητα, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούσαν την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη. Τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων
Αγλαντζιάς είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα για αυτά τα θέματα,
γεγονός που αναδεικνύεται μέσα από τις φιλανθρωπικές τους δρα-

στηριότητες για συλλογή παιχνιδιών, τροφίμων και πλαστικών για
αγορά εξοπλισμού για ανάπηρους ή ιατρικών μηχανημάτων.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς αφού άκουσε τις εισηγήσεις των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου Παιδιών, προχώρησε σε πιο εκτεταμένη
πληροφόρηση αναφορικά με τις ενέργειες του Δήμου για τα πιο
πάνω θέματα και υποσχέθηκε στα παιδιά, ότι ο Δήμος θα προσπαθήσει στα πλαίσια του εφικτού να υλοποιήσει τις εισηγήσεις των
παιδιών.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στη
διεύθυνση των Δημοτικών Σχολείων, στους δασκάλους και στα παιδιά για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν και τη συμμετοχή τους στο
Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών.
Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη σχολική
χρονιά, με νέα θέματα που θα θέσουν τα παιδιά στην Ημερήσια
Διάταξη
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Eκδήλωση στα πλαίσια του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά
Π

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
11 Ιουνίου 2014, εκδήλωση με
θέμα: “Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Νοικοκυριά”, στην αίθουσα
Σπηλιές στο Πολιτιστικό Κέντρο το Σκαλί.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στα πλαίσια
των δεσμεύσεων του Δήμου Αγλαντζιάς,
για την υλοποίηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης που ανέπτυξε ο Δήμος.
Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά εκδήλωση, που διοργανώνεται, με σκοπό
την ενημέρωση του κοινού για θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας. Ομιλητής ήταν
ο Αβραάμ Γεωργίου, Ανώτερος Λέκτορας
του ΤΕΠΑΚ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο
Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας,
ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ως
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
έχουμε άμεση επαφή και επικοινωνία
με τους πολίτες, έχουμε υποχρέωση να
εργαστούμε δυναμικά προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να
πετύχουμε τους πολλαπλούς στόχους και

οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας, οικονομικών πόρων και αποκατάστασης του
περιβάλλοντος. Συνεχίζοντας, ανέφερε
ότι εναπόκειται στον κάθε ένα από εμάς
να υιοθετήσει μια υπεύθυνη στάση προς
την ενέργεια και να την εξοικονομεί ξεκινώντας από το νοικοκυριό του, από την
τσέπη του, για το καλό όλων, το δικό του
και ευρύτερα της οικονομίας του τόπου
και του περιβάλλοντος... εξοικονομώ

ενέργεια σημαίνει σώζω το περιβάλλον,
σώζω τον εαυτό μου.
Χαιρετισμό, απεύθυνε και η Λειτουργός
Τεχνικής Υπηρεσίας Αθηνά Γιάννακα εκ
μέρους της Ενεργειακής Επιτροπής του
Δήμου Αγλαντζιάς, η οποία αναφέρθηκε
στις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για υλοποίηση των παραμέτρων του
Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου.
Ο κος Αβραάμ Γεωργίου αναφέρθηκε

σε πρακτικές που μπορεί ο καθένας από
εμάς να εφαρμόσει προκειμένου να έχει
απτά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση
ενέργειας. Μέσα από εμπεριστατωμένες μελέτες και παραδείγματα, πέτυχε να
πείσει τους παρευρισκόμενους για λήψη
άμεσων μέτρων προς εξοικονόμηση
ενέργειας.
Ο Δήμος επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στην Ενεργειακή Ομάδα του

Δήμου για την πρωτοβουλία της για τη
διοργάνωση της εκδήλωσης, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ιδιαίτερα στον Ανώτερο Λέκτορα του ΤΕΠΑΚ
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αβραάμ Γεωργίου, και τέλος στο Συμβούλιο Γυναικών
του Δήμου Αγλαντζιάς που στήριξαν την
εκδήλωση.
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Στο πάρκο «Σπύρος Κυπριανού»

Ο Δήμος Αγλαντζιάς γιόρτασε τη Δευτέρα
της λαμπρής με τραγούδι, χορό και παιχνίδια
Πιστός στις παραδόσεις και φέτος, ο Δήμος
Αγλαντζιάς διοργάνωσε τη Δευτέρα του Πάσχα για τους δημότες του και άλλους επισκέπτες, πλούσια εκδήλωση με μουσική,
παιχνίδι και χορούς.
Η εκδήλωση ήταν επιτυχής τόσο σε περιεχόμενο όσο και στη συγκέντρωση σεβαστού
αριθμού επισκεπτών όλων των ηλικιών.
Το πρόγραμμα περιέλαβε:
• Το μουσικό σχήμα Ορφέας με παραδοσιακά, δημοτικά και αγαπημένα τραγούδια του γλεντιού.
• Το χορό των ποτηριών και την τατσιά με
το χορευτή Νίκο Ηρακλέους καθώς επίσης και ποντιακούς και ηπειρώτικους
χορούς από Ομάδες της ΕΛΔΥΚ.
• Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού «που είναι τα αυγά;» με τη Στέλλα Ιωάννου.
• Μέλη της Ομάδας «Πρίτς Πρατς Τσίρκο», οι οποίοι έδωσαν μια ξεχωριστή
νότα στο Πάρκο με ζογκλερικά, θέατρο
δρόμου, χορό και μουσική .
• Παραδοσιακά πασχαλινά παιχνίδια
όπως είναι το σηιννίν και οι σακουλοδρομίες.

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας

«Καραόκε. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας αγαπάμε.»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 30.5.2014
στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας η εκδήλωση με τίτλο «Καραόκε. Έλατε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας αγαπάμε». Στην εκδήλωση
εκτός από τους μαθητές του σχολείου προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με τραγούδια μαθητές από το Junior Grammar School,
ΣΤ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα και την Ειδική Μονάδα Δημοτικού Σχολείου Χρυσελεούσης.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν και παιδιά από το Ειδικό Σχολείο
Ευαγγελισμός. Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε και παρουσίαση καπέλων που κατασκευάστηκαν από ανακυκλώσιμα υλικά από
τους μαθητές του Σχολείου με τη βοήθεια των δασκάλων τους.
Με το τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα
συμμετοχής σε όλα τα παιδιά και στα σχολεία που συμμετείχαν
και ακολούθησε δεξίωση για όλους. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους ο Δήμαρχός και ο Δημοτικός Γραμματέας του
Δήμου Αγλαντζιάς, η Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης, ο Επιθεωρητής του Σχολείου, η Επιθεωρήτρια Μουσικής καθώς και αρκετοί
γονείς.
Το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας
Το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας είναι Δημόσιο Σχολείο Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το σχολείο υπάγεται στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που
αφορά στην παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε παιδιά με

ειδικές ανάγκες. Τα σχολείο στελεχώνεται με το αναγκαίο διδακτικό, υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό και εφοδιάζεται
με σύγχρονα μέσα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της
αποστολής του.
Στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας γίνονται δεκτοί μαθητές ηλικίας
6-18/21 ετών που παρουσιάζουν προβλήματα στον ψυχοκινητικό,
στο μαθησιακό και στο συναισθηματικό-προσαρμοστικό τομέα,
κατόπιν απόφασης της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης.
Το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας άρχισε τη λειτουργία του το 1973 με
τη δημιουργία «Ειδικών Τάξεων» σε διάφορα δημοτικά σχολεία
της Λευκωσίας. Οι ειδικές αυτές τάξεις λειτούργησαν αρχικά πει-

ραματικά και αποκεντρωτικά. Σταδιακά οι τάξεις αυτές απέκτησαν
ενιαία διοικητική και κτιριακή δομή με τη δημιουργία της «Ειδικής
Σχολής Δυσπροσάρμοστων Παίδων» που αποτέλεσε τον πρόδρομο του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας. Το 2004 ανεγείρονται οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες λειτουργεί σήμερα
το Σχολείο στην Αγλαντζιά, δίπλα από το Δημοτικό Κολυμβητήριο.
Στόχος του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας είναι η σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα
στα πλαίσια των δυνατοτήτων και αναγκών του κάθε ατόμου, με
αποδοχή και σεβασμό της διαφορετικότητας, με απώτερο σκοπό
την ενδυνάμωση τους ως προς την ευημερία και ποιότητα ζωής,
την αυτονόμηση και ανεξαρτητοποίηση και την κοινωνική ένταξη.
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1.392 οι απόφοιτοι της 19ης τελετής
αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου
έραν των χιλίων τρακοσίων αποφοίτων
έλαβαν τα πτυχία τους από το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη διάρκεια των τριών
Τελετών Αποφοίτησης του Iδρύματος που πραγματοποιήθηκαν στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 2014 στο
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη. Οι 1.392 απόφοιτοι παρέλαβαν τους
τίτλους σπουδών τους παρουσία συγγενών και φίλων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, πολιτειακών
αξιωματούχων και άλλων φορέων.
577 ήταν οι απόφοιτοι της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, της Πολυτεχνικής και της Φιλοσοφικής Σχολής. Στην
κεντρική Τελετή Αποφοίτησης, στις 23 Ιουνίου, το
χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, μετέφερε ο Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού Κώστας Καδής, ο οποίος απένειμε
και τα βραβεία στους πρωτεύσαντες φοιτητές και
τα βραβεία του Προέδρου της Δημοκρατίας στον
απόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μαρτινιανό
Παπαδόπουλο και τον απόφοιτο του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής, Άντριου Ανδρόνικο Καλλή.
Κατά την κεντρική τελετή απονεμήθηκαν επίσης
τα ακόλουθα βραβεία:
• Από την κα Μέμα Λεβέντη το βραβείο «εις
μνήμην Ντίνου Λεβέντη» στον αριστεύσαντα
προπτυχιακό απόφοιτο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Μιχαήλ Θεοδώρου.
• Από τον κ. Νίκο Σιακόλα το βραβείο «Ν. Κ.
Σιακόλα», στον άριστο προπτυχιακό φοιτητή
της Ιατρικής Σχολής, Ανδρέα Ματθαίου.
• Από τον κ. Στέλιο Λοϊζίδη, το Βραβείο «Στέλιου Ιωάννου» στην αριστούχα απόφοιτο του
Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών, Μιχαέλα Πρωτοπαπά.
• Από τον κ. Γιώργο Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, το Βραβείο
της Alpha Bank Cyprus Ltd «Δημιουργικής
Έρευνας και Καινοτομίας» στο μεταπτυχιακό
φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής, Δόκτορα
Χρίστο Λαουδιά.
• Βραβείο καλύτερης ατομικής αθλητικής
επίδοσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 20132014 στην Ελένη Αρτυματά.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος συνεχάρη τους
απόφοιτους για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύ-

Π

κλου σπουδών τους. Εστίασε δε στο ρόλο κλειδί
που, όπως είπε, διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο
Κύπρου για τη θεμελίωση της Κύπρου, της προόδου και αναφέρθηκε στις διακρίσεις του Πανεπιστημίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημείωσε ότι η
Πολιτεία είναι συμπαραστάτης του οράματος του
Πανεπιστημίου για την αποπεράτωση του έργου
της Πανεπιστημιούπολης, το οποίο χαρακτήρισε
ως στρατηγικό έργο υποδομής για τη χώρα. Ως
προς αυτή την κατεύθυνση επανέλαβε την ευχή
του για τη κατάθεση του θεμέλιου λίθου της Πολυτεχνικής Σχολής σύντομα, καθώς και τη στήριξή
της κυβέρνησης στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου για χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της
Πανεπιστημιούπολης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία προτίθεται να παραχωρήσει δάνειο ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ με
ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Προς επίρρωση
του έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Υπουργικό Συμβούλιο, ανέφερε, ενέκρινε τη συμπλήρωση 21 θέσεων που θα εμπλουτίσουν το ανθρώπινο
δυναμικό του, εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούν
την Ιατρική Σχολή και οι δύο διευθυντικές θέσεις
του διοικητικού προσωπικού. Διαβεβαίωσε επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα διευθετήσει
και το θέμα των ακαδημαϊκών ανελίξεων.
Απευθυνόμενος στους απόφοιτους τους προέτρεψε να είναι αισιόδοξοι και να συμμετέχουν στην
κοινωνία των πολιτών, καθώς μόνο όντας ενεργοί
πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση
της Κύπρου που τους αξίζει.
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου χαιρέτισε την Τελετή Αποφοίτησης
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Σχο-

λής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (συνολικά 513 απόφοιτοι) που έλαβε χώρα
στις 24 Ιουνίου 2013. Στο χαιρετισμό του εξέφρασε τη διαχρονική στήριξη της Βουλής στο Πανεπιστήμιο, ενώ αναφέρθηκε και στην υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας Βουλής και Πανεπιστημίου Κύπρου, που επισημοποιεί, όπως είπε, τους
στενούς και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο
φορέων. Ο κ. Ομήρου συνεχάρη τους αποφοίτους
για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους
και ευχήθηκε στον καθένα ξεχωριστά επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ευτυχία.
Στην ομιλία του με θέμα «Πενταδάκτυλος: Η κιβωτός της ιστορίας μας», ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, διηγήθηκε την περιδιάβασή του το 1973
στην κορυφογραμμή του Πενταδάκτυλου από τη
Δύση προς την Ανατολή, ένα προσκύνημα πατρίδας, όπως το χαρακτήρισε. Απευθυνόμενος στους
απόφοιτους τους παρότρυνε να παλέψουν για τη
λύση. Είπε χαρακτηριστικά: «Εσείς αγαπητοί νέοι,
είστε η γενιά της σύγχρονης Κύπρου, οι πολεμιστές της δημιουργίας. Η γενιά που, πάνω στο
πονεμένο παρελθόν και τη θυσία των προγόνων
της, θα χτίσει με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία
το μέλλον μιας Κύπρου της ειρήνης, της Ευρώπης και του κόσμου. Μιας Κύπρου ελεύθερης και
ενωμένης, χωρίς διαχωρισμούς και τείχη ανάμεσα στους ανθρώπους της». Πεπεισμένος για τις
δυνατότητες των νέων σημείωσε ολοκληρώνοντας
την ομιλία του: «Το χθες δεν είναι δικό σας για να
το αλλάξετε, το αύριο όμως είναι δικό σας για να
το κερδίσετε ή να το χάσετε!».

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μάνθος Μαυρομμάτης, συνεχάρη τους αποφοιτήσαντες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Κάλεσε τους απόφοιτους να είναι περήφανοι για
το Πανεπιστήμιο και να λειτουργούν ως πρεσβευτές του Πανεπιστημίου στην κυπριακή κοινωνία,
αλλά και στο εξωτερικό.
Εκ μέρους των φοιτητών και των φοιτητριών χαιρετισμό απηύθυνε ο Προεδρεύων της ΦΕΠΑΝ
Γιώργος Οικονομίδης. Ευχόμενος καλή επιτυχία
στους συμφοιτητές του, τους κάλεσε να έχουν
μία θετική και αισιόδοξη στάση ζωής. Αναφερόμενος στην κρίση και τις προκλήσεις για τους
νέους σήμερα τους κάλεσε να αμφισβητήσουν τα
κατεστημένα και τα στερεότυπα με θετική ενέργεια. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν γκρεμίζουμε κάτι, καλό είναι να θυμόμαστε ότι πρέπει να
χτίσουμε κάτι καινούριο και κάτι καλύτερο στη
θέση του. Οφείλουμε να χτίσουμε κάτι καλύτερο,
το οφείλουμε στους γονείς μας, το οφείλουμε στο
Πανεπιστήμιό μας, το οφείλουμε στον τόπο μας
και το οφείλουμε ο ένας στον άλλο».
Στην Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών, όπου αποφοίτησαν 302 σπουδαστές
μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, ο
αριστεύσας μεταπτυχιακός φοιτητής Δρ Χρίστος
Λαουδιάς χαιρέτισε την Τελετή και εστίασε το χαιρετισμό του στο καθήκον των απόφοιτων μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου να δώσουν
στην έννοια του ερευνητή τη βαρύτητα που της
αρμόζει και την αναγνώριση που της αξίζει, ειδικά κάτω από τις αντίξοες οικονομικές συγκυρίες
που διέρχεται ο τόπος.

Συμμετοχή και του Δήμου Αγλαντζιάς στις 24 Ιουνίου 2014

Άσκηση «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» Πολιτικής Άμυνας
Την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 διεξήχθηκε η Παγκύπρια Άσκηση ‘’ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ’’ της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας στην οποία έλαβε μέρος και
ο Δήμος Αγλαντζιάς, θέλοντας να θέσει σε εφαρμογή το Ειδικό Σχέδιο
Αντιμετώπισης Θεομηνίας, Σεισμού, Πλήμμυρας μεγάλης κλίμακας ή
άλλων γεγονότων που ετοίμασε ο Δήμος σε συνεργασία με την Πολιτική
Άμυνα.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς είχε να διαχειριστεί επεισόδια στα όρια του, τα
οποία περιλάμβαναν απομάκρυνση χαλασμάτων από δρόμους, προσωρινή επιτήρηση της τάξης σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, δημιουργία καταυλισμού και παροχή συνεργείων για εκτίμηση των ζημιών.
Επικεφαλής στη διαχείριση των επεισοδίων για το Δήμο Αγλαντζιάς
ήταν ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας και ο Δημοτικός Γραμματέας Χάρης Τσαγγαρίδης, όπως προβλέπεται στο ειδικό σχέδιο που
ετοίμασε ο Δήμος.
Σενάριο της Άσκησης
Σεισμός επιφανειακού μεγέθους Ms= 7.3 στην κλίμακα Ρίχτερ,
επισυμβαίνει στις 24/6/2014, και ώρα 08.30 στη θαλάσσια περιοχή
μεταξύ Πάφου και Λεμεσού. Οι συντεταγμένες του επίκεντρου είναι
34.474856ο LATITUTE και 32.385962ο LONGITUTE (Βλέπε Γράφημα
1). Το επίκεντρο απέχει 36 χιλιόμετρα από την πόλη της Πάφου και 47
χιλιόμετρα από την πόλη της Λεμεσού. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται
στα 50 έως 70 χιλιόμετρα.
Η υπολογιζόμενη ένταση, στην τροποποιημένη κλίμακα Μερκάλι, είναι ΙΧ για την Πάφο-Λεμεσό, VIIΙ για τη Λευκωσία-Λάρνακα και VIΙ για
την Αμμόχωστο.

Γράφημα 1: Η θέση του επικέντρου του σεισμού, στη θαλάσσια
περιοχή μεταξύ Λεμεσού και Πάφου

Κατά τις πρώτες ώρες, μετά την εκδήλωση του σεισμού, υπάρχουν οι
πρώτες πιο κάτω πληροφορίες/εκτιμήσεις:
Αριθμός τραυματιών: 800-900
Καταρρεύσεις κτιρίων: 20-25
Κτίρια με ζημιές: 17.000-18.000
Απαιτείται η άμεση εκτίμηση των ζημιών σε οικιστικές μονάδες, προκειμένου να γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι ασφαλείς για χρήση. Για
τη διεκπεραίωση του έργου της αποκατάστασης απαιτείται, επίσης, η
εκτίμηση των ζημιών σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της
χώρας, το οδικό δίκτυο, τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς και τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, τους υδατο-

φράκτες, τα δίκτυα μεταφοράς νερού, τα δίκτυα αποχετεύσεων και τους
σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων. Απαιτείται, πέραν αυτού, να εκτιμηθεί το οικονομικό κόστος για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών
των πληγέντων. Ζητούμενο είναι, επίσης, να υπολογιστεί το οικονομικό
μέγεθος των ζημιών τόσο σε κτίρια όσο και σε υποδομές και να υπολογισθεί το ποσοστό τους για το οποίο υπάρχουν ασφαλιστικές καλύψεις.
Αυτά ήταν τα δεδομένα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες.
Η άσκηση στέφθηκε με πλήρη επιτυχία και δόθηκε η ευκαιρία στις
εμπλεκόμενες σε περίπτωση σεισμού Υπηρεσίες να συνεργαστούν σε
συνθήκες προσομοίωσης.
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Πολιτιστική εκδήλωση του Δήμου
Αγλαντζιάς «Πολυπολιτισμικά Χρώματα»
Π

ραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2013, η εκδήλωση του
Δήμου Αγλαντζιάς «Πολυπολιτισμικά Χρώματα», η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος
«Κοινωνίες με Χρώματα». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ,συμμετέχει για
δεύτερη συνεχή χρονιά στο εταιρικό
σχήμα του Προγράμματος ένταξης των
μεταναστών - Υπηκόων Τρίτων Χώρων

(ΥΤΧ). Το πρόγραμμα «Κοινωνίες με
Χρώματα» έχει σχεδιαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση για να ενισχύσει την
αμφίδρομη διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία. Στηρίζεται στην ευρωπαϊκή πρακτική για
την πιο αποτελεσματική ένταξη σε ένα
πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Στα πλαίσια του προγράμματος, ο
Δήμος προσέφερε δωρεάν μαθήματα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πρώτων Βοηθειών σε ΥΤΧ, μέσω του Ανοιχτού Σχολείου Αγλαντζιάς.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας
Κόρτας, ανέφερε χαρακτηριστικά στο
χαιρετισμό που απηύθυνε, ότι έχουμε
υποχρέωση να αποδεχτούμε ο ένας τον
άλλο, εμείς ως φιλοξενούντες και οι
νόμιμοι εργαζόμενοι τρίτων χωρών ως
φιλοξενούμενοι. Αυτό θα επιτευχθεί
μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες θα
δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την
ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, να
γνωρίσουμε τη δική τους ιστορία και
πολιτισμό, τις δικές τους συνήθειες.
Χαιρετισμός στην εκδήλωση απεύθυ-

νε ο Πρέσβης της Βουλγαρίας Hristo
Georgiev, η Ύπατη Αρμοστής των Φιλιππινών Sylvia Valdez και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΛ Ελευθέριος
Λοϊζου.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Παιδική Χορωδία του Δήμου Αγλαντζιάς,
τα χορευτικά σχήματα, “United Filipina
Group (10 άτομα)” και FAAG (Filippino
Amateur Artist Guild, από τις Φιλιππίνες, το σχήμα “Bulgary” από τη Βουλγαρία και από την Κύπρο το χορευτικό
σχήμα «Πολιτιστικός Όμιλος Νόστος».

Ακολούθησε δεξίωση με εδέσματα
από την Κύπρο, την Ευρώπη και Τρίτες
Χώρες.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του, προς την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, τους
ΥΤΧ που συμμετείχαν στα μαθήματα,
στη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς και
στη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς Ευγενία Νικολάου για
την παραχώρηση της αίθουσας και στο
προσωπικό του Δήμου που εργάστηκε
για την επιτυχία του προγράμματος.

Έναρξη λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς
Ο Δήμος Αγλαντζιάς πληροφορεί το κοινό ότι από την Κυριακή 1η
Ιουνίου 2014, 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
Κανονικό Εισιτήριο ...................................................................... €6.00

Μέχρι 15 ετών .............................................................................. €3.50
Μαθητές /Φοιτητές ...................................................................... €4.00
Παιδιά μέχρι 5 ετών ................................................................. Δωρεάν
Εποχιακά Δελτία
Για φοιτητές, μαθητές, στρατιώτες ......................................... €60.00
Ατομικά....................................................................................... €80.00
Ζεύγος ....................................................................................... €130.00
Ζεύγος με παιδιά ..................................................................... €140.00
Ειδικές Κατηγορίες μόνο για δημότες Αγλαντζιάς*
Μαθητικό πενταμελούς οικογένειας ....................................... €40.00
Ατομικό πενταμελούς οικογένειας ......................................... €60.00

Ζεύγος πενταμελούς οικογένειας ........................................... €98.00
Ζεύγος με παιδιά πενταμελούς οικογένειας ........................ €100.00
Πολύτεκνες Οικογένειες ......................................................... €80.00
Συνταξιούχοι ............................................................................. €50.00
Μονογονεικές οικογένειες ..................................................... €50.00
Κρεβατάκια .................................................................................. €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 08:00 – 15:15.

Φιλανθρωπική Θεατρική παράσταση
«Συμπέθεροι από τα Τίρανα»
Ο Δήμος Αγλαντζιάς και το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας του Δήμου Αγλαντζιάς διοργάνωσαν
φιλανθρωπική θεατρική παράσταση, προς ενίσχυση του Α΄ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς.
Πρόκειται για τη Θεατρική Παράσταση «Συμπέθεροι από τα Τίρανα», από το Θεατρικό Εργαστήρι
της Πίτσας Αντωνιάδου, που έγινε την 1η Ιουνίου 2014 στο Αμφιθέατρο, στο Πολιτιστικό Κέντρο το
Σκαλί.
Το Θεατρικό Εργαστήρι της Πίτσας Αντωνιάδου, παρόλες τις δυσκολίες, πρωτοπόρο, συνεχίζει σε
πείσμα της οικονομικής κατάστασης, επενδύοντας όπως πάντα στις στοχεύσεις του, με δύναμη,
υπομονή και επιμονή. Πιστεύοντας στον άνθρωπο και στις δυνάμεις της επιβίωσης του, θωρακίζοντας νέους με τη δύναμη των γνώσεων και την εσωτερική καλλιέργεια.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς και το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας, επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στο Θεατρικό Εργαστήρι της Πίτσας Αντωνιάδου για την πλούσια φιλανθρωπική και
πολιτιστική του προσφορά.
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Επιτυχίες αθλητών του Ομίλου

Ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς μας έκανε περήφανους
Ο
ι επιτυχίες των αθλητών, παιδιών με
άριστο ήθος και πολυσχιδείς δραστηριότητες, συνιστούν έπαινο για τους
ίδιους, τις οικογένειες τους, και τους προπονητές
και προοιωνίζουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον για την
τοπική μας κοινωνία που διαθέτει τέτοιας αξίας
φερέλπιδες βλαστούς.
Χάρη στη σκληρή δουλειά και τη μεθοδικότητα
των αθλητών και των προπονητών του Ναυτικού
Ομίλου Αγλαντζιάς Βίκτωρ και Φασβία Νενασιέβ
πέτυχαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους στο
έπακρο.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους αθλητές, στους προπονητές και
στο Ναυτικό Όμιλο Αγλαντζιάς και εύχεται ολόψυχα και νέες διακρίσεις και επιτυχίες.
Πολύ καλά τα πήγαν τα μικρά μας δελφινάκια στα
παγκύπρια πρωταθλήματα παμπαίδων και παγκορασίδων που έγιναν το τριήμερο 11-13 Ιουλίου στο
ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού. Και παγκύπρια
επίδοση και αρκετά καλές επιδόσεις σημείωσαν
και γενικά έδειξαν και απέδειξαν πως το μέλλον
τους ανήκει.
Η αθλήτρια μας Χρυσή Πάγλα, (παγκορασίδα Α’)
της Αγλαντζιάς πέτυχε το δικό της ρεκόρ στα 100μ.
πεταλούδα με επίδοση 1.09.39.
Καλύτερη κολυμβήτρια στην κατηγορία της, παγκορασίδες Α’ αναδείκτηκε η κολυμβήτρια μας η
Χρυσή Πάγλα της Αγλαντζιάς με 592β. ΦΙΝΑ (100μ.
ελεύθερο, 1.02.00).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι
αθλητές μας ανά κατά κατηγορία είναι:
50μ. Ύπτιο: Παγκορασίδων Α’: Πρώτη θέση Κασάπη
Λυδία (Αγλαν.)
100μ. Πρόσθιο: Παμπαίδων Β’: Τρίτη θέση Μάος
Χαράλαμπος (Αγλαν.) 1.30.01.
100 μ. Πρόσθιο :Παγκορασίδων Β’: Δεύτερη θέση
Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαν.) 1.27.37
200μ. Ελεύθερο: Παμπαίδων Γ’: Δεύτερη θέση Παναγίδης Παναγιώτης (Αγλαντ.) 2.38.36
200 μ. Ελεύθερο Παγκορασίδων Β’: Τρίτη θέση Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαντ.) 2.28.83
50μ. Πεταλούδα: Παγκορασίδων Α’: Δεύτερη θέση,
Παγλά Χρυσή (Αγλαν.) 30.14
200μ. Ύπτιο: Παγκορασίδων Α’: Πρώτη θέση Κασάπη Λυδία (Αγλαν.) 2.33.66,
Σκυταλοδρομία 4Χ50μ. Ελεύθερο: Παμπαίδων Γ’:
Τρίτη θέση Ν.Ο. Αγλαντζιάς 2.22.99. με Παναγιώτη
Παναγίδη, Προδρομίτη Παύλο, Σολωμονίδη Γιώργο
και Παναγιώτου Ξάνθος
50μ. Ελεύθερο: Παγκορασίδων Α’: Πρώτη θέση

Παγλά Χρυσή (Αγλαντ.) 28.46
200μ. Πρόσθιο: Παμπαίδων Α’: Τρίτη θέση Μάος
Χαράλαμπος ( Αγλαντ.) 3.12.96.
200μ. Πρόσθιο: Παγκορασίδων Β’: Πρώτη θέση
Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαντ.) 3.05.65
100μ. Ύπτιο: Παγκορασίδων Α’: Πρώτη θέση Κασάπη Λυδία (Αγλαντ.) 1.11.42
100μ. Πεταλούδα: Παγκορασίδων Α’: Πρώτη θέση
Παγλά Χρυσή (Αγλαντ.)
Σκυταλοδρομία 4Χ100μ. Ελεύθερο: Παγκορασίδων Β’: Δεύτερη θέση Ν.Ο. Αγλαντζιάς 5.04.41 με

Κυριακίδου Χριστίνα, Παρασκευαίδου Χριστίνα,
Επιφανείου Δέσποινα και Νικολαίδου Ιόλη.
50μ. Πρόσθιο:. Παγκορασίδων Β’ Δεύτερη θέση
Παρασκευαίδου Στεφανία (Αγλαν.) 42.42
100μ. Ελεύθερο: Παγκορασίδων Α’: Πρώτη θέση
Παγλά Χρυσή (Αγλαντ.) 1.02.00
200μ. Πεταλούδα: Παμπαίδων Τρίτη θέση Μακρίδης Μιχάλης (Αγλαν.) 3.13.32. 200μ.
Μικτή Ατομική Παγκορασίδων Α’: Πρώτη θέση
Κασάπη Λυδία (Αγλαντ.) 2.40.96
Σκυταλοδρομία 4Χ50μ. Μικτή Ομαδική: Παμπαί-

δων Γ’: Τρίτη θέση Ν.Ο. Αγλαντζιάς 2.48.63. με
Παναγιώτη Παναγίδη, Προδρομίτη Παύλο, Σολωμονίδη Γιώργο και Παναγιώτου Ξάνθος
Σκυταλοδρομία 4Χ50μ. Μικτή Ομαδική: Παγκορασίδων Β’: Δεύτερη θέση Ν.Ο. Αγλαντζιάς 2.34.02
με Κυριακίδου Χριστίνα, Παρασκευαίδου Χριστίνα, Επιφανείου Δέσποινα και Νικολαίδου Ιόλη.
Μπράβο σε όλους τους αθλητές μας, καθώς και
τα συγχαρητήρια όλων μας στους δύο προπονητές των ομάδων του ΝΟ Αγλαντζιάς Βίκτωρ και
Φασβία Νενασιέβ!!

Δύο σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και στην Αγλαντζιά
Ο ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος θα πρέπει να αποταθεί σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ να υπογράψει τη
σύμβαση παροχής υπηρεσιών και να παραλάβει τη κάρτα RFID με
την οποία θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους φορτιστές που
έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν από την ΑΗΚ στο μέλλον.
Το σύστημα φόρτισης ελέγχεται και διαχειρίζεται από την Επιχειρησιακή Μονάδα Δικτύων και παρακολουθεί τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της φόρτισης. Η φόρτιση γίνεται με τη μέθοδο Mode 3, με αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και
φορτιστή καθ’ όλη την διάρκεια της φόρτισης. Οι ρευματολήπτες
που υπάρχουν σε κάθε σταθμό φόρτισης είναι Type 2, σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Eurelectric. Ο κάθε χρήστης του συστήματος θα χρεώνεται
€25,00 πάγιο, στον πρώτο λογαριασμό και τα τιμολόγια θα αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων κάθε διμηνία. Η
τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται με βάση τη διατίμηση 15. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας RFID ή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος επιθυμεί επιπρόσθετη
κάρτα, τότε θα αποτείνεται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Δικτύων,

στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ για επανέκδοση ή έκδοση επιπρόσθετης κάρτας. Mode 3 με αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και
φορτιστή καθ’ όλη την διάρκεια της φόρτισης. Οι ρευματολήπτες
που υπάρχουν σε κάθε σταθμό φόρτισης είναι Type 2 σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

και της Eurelectric.
Οι σταθμοί φόρτισης που έχουν εγκατασταθεί παρέχουν τη δυνατότητα φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος μέχρι 21kW(3-Ph). Σε
κάθε σημείο φόρτισης υπάρχουν δύο (2) ρευματολήπτες φόρτισης
και μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα δύο οχήματα.
Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος έχουν εγκατασταθεί
σε 15 συνολικά επιλεγμένα σημεία σε δημόσιους χώρους ώστε να
εξυπηρετούν τον κάτοχο ηλεκτρικού οχήματος να καλύψει με το
όχημα του ολόκληρη τη Κύπρο. Έχουν εγκατασταθεί οκτώ (8) σταθμοί φόρτισης στην Επαρχία Λευκωσίας, 2 στη Λεμεσό, ένας στις
Πλάτρες, ένας στη Λάρνακα, ένας στον Πρωταρά, ένας στην Πάφο
και ένας στη Πόλη Χρυσοχούς.
Αγλαντζιά: - Συμβολή Λεωφόρου Κερυνείας και Μπουμπουλίνας
-Πανεπιστήμιο Κύπρου
Στόχος της Υπηρεσίας e-charge είναι η προώθηση του ηλεκτρικού
οχήματος στη Κύπρο με γνώμονα το περιβάλλον και τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για ένα καλύτερο και πιο καθαρό περιβάλλον για την Κύπρο και την κοινωνία.
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Από τους απόφοιτους της Θεραπευτικής Κοινότητας «Αγία Σκέπη»

Εκδήλωση θάρρους και
θωράκισης της Κοινωνίας

Π

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε
συνεργασία με τη Θεραπευτική Κοινότητα
«Αγία Σκέπη» και το Σύνδεσμο
Αποφοίτων του Θεραπευτικού
Προγράμματός της, διοργάνωσε
εκδήλωση με τίτλο «Ενημέρωση
Γονέων = Ενδυνάμωση Παιδιών».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την 20η Ιουνίου 2014 στο Σκαλί
Αγλαντζιάς και είχε μεγάλη επιτυχία. Σε μια κατάμεστη αίθουσα
από προβληματισμένους νέους
γονείς αλλά και από γονείς χρηστών, η εκδήλωση κατάφερε να
περάσει καίρια μηνύματα που ο
κάθε γονέας οφείλει να γνωρίζει.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε
και μίλησε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ο οποίος εκδήλωσε την ικανοποίησή
του για την όλη προσπάθεια. Ο
Δήμαρχος στο χαιρετισμό του
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σε
μια εποχή αβεβαιότητας, ανησυχιών και σοβαρών κοινωνικών
προβλημάτων, οι νέοι μας χρειάζονται διεξόδους που θα τους
βοηθήσουν να μείνουν μακριά
από τη χρήση εξαρτησιογόνων
ουσιών. Τέτοιοι διέξοδοι είναι
ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η
μουσική και γενικά κάθε δημιουργική απασχόληση».
Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν
ενεργά στο διάλογο που αναπτύχθηκε με τις εύστοχες ερωτήσεις
τους και αναπτύχθηκε ένας ουσιώδης και εποικοδομητικός διάλογος. Στο τέλος της εκδήλωσης
δεν παρέλειψαν να συγχαρούν

τόσο τα παιδιά που ολοκλήρωσαν
με επιτυχία το πρόγραμμα της
Θ. Κ. «Αγία Σκέπη» όσο και την
Επιστημονική Διευθύντρια κ Τίνα
Παύλου για τις απαντήσεις που
πήραν στα αγωνιώδη ερωτήματά
τους.
Μεταξύ άλλων απαντήθηκαν
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ερωτήματα όπως:
1. Γιατί ξεκινά κάποιος τη χρήση
ουσιών;
2. Τι μπορώ να κάνω ως γονιός,
για να προστατέψω το παιδί
μου;
3. Τι ρόλο παίζει η παρέα του παιδιού μου;
4. Πώς μπορώ να καταλάβω αν

κάνει το παιδί μου χρήση;
5. Πού μπορώ να αποταθώ για
βοήθεια;
Στο τέλος της εκδήλωσης οι
προσκεκλημένοι κεράστηκαν και
όσοι ήθελαν στήριξαν το έργο της
Θεραπευτικής Κοινότητας «Αγία
Σκέπη» αγοράζοντας διάφορα
χειροτεχνήματα που φτιάχνουν
οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και λαχνούς για κλήρωση
ενός αυτοκινήτου που διατίθενται
για την οικονομική ενίσχυση της
Κοινότητας.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ευχαριστεί
τη Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία
Σκέπη» για το κοινωνικό έργο
που επιτελεί και της εύχεται κάθε
επιτυχία στον αγώνα της για απεξάρτηση ατόμων από τη χρήση
ουσιών.

Συνάντηση με
την UNFICYP

Σ

τις 10 Ιουνίου 2014, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, πραγματοποίησε συνάντηση, στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς, με
αντιπροσωπεία της UNFICYP, ως συνέχεια της συνάντησης
που πραγματοποιήθηκε στο Λήδρα Πάλας στις 2 Μαΐου 2014.
Η αντιπροσωπεία της UNFICYP αποτελείτο από την κα Μαρίνα
Βασιλαρά και την κα Ρούσα Δημοσθένους, στελέχη του Τμήματος
Πολιτικών Υποθέσεων (Civil Affairs) της UNFICYP. Εκ μέρους του
Δήμου, παρευρέθηκαν στη συνάντηση ο Δήμοτικός Γραμματέας Χάρης Τσαγγαρίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρίνος Κλεάνθους και
η Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας Άντρη Ευτυχίου.
Στόχος της συνάντησης υπήρξε η αλληλοενημέρωση των δύο μέρων για τις δραστηριότητες τους και η συζήτηση της προοπτικής
για ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας. Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ως
ακριτικός Δήμος, έχει αναπτύξει άριστες σχέσεις συνεργασίας με
το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων της UNFICYP.
Κατά τη συνάντηση τέθηκε αίτημα προς τους αντιπροσώπους της
UNFICYP, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για διάνοιξη του οδοφράγματος στο Πυρόι, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής
τόσο των ελληνοκυπρίων όσο και των τουρκοκυπρίων. Με το άνοιγμα του οδοφράγματος στο Πυρόι θα αναζωογονηθεί η ευρύτερη
περιοχή Λευκωσίας και θα διευκολυνθεί η μετάβαση στη Λάρνακα.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία της
UNFICYP για τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις που παρέχουν στο
Δήμο και αμφότεροι υποσχέθηκαν στενότερη μεταξύ τους συνεργασία.

Παιδική χορωδία
Δήμου Αγλαντζιάς

Η

παιδική χορωδία του Δήμου Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις από παιδιά 5-18 χρονών, για να συμμετάσχουν στη
χορωδία την καινούργια σχολική χρονιά 2014-2015. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 99-322037
(Φάνη Θεοφάνους).

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αγλαντζιάς

Ο

Δήμος Αγλαντζιάς ενημερώνει τους δημότες του ότι τα
άτομα επικοινωνίας στο Δήμο, σχετικά με το Κοινωνικό
Παντοπωλείο Αγλαντζιάς είναι η κα Άντρη Βιτσαϊδου στο
τηλ. 22444214, Παναγιώτα Δημητρίου και Άντρη Ευτυχίου στο τηλ.
22462233.

Θερινές παιδικές κατασκηνώσεις του ΣΚΕ στον Πεδουλά

Χαρούμενες παιδικές φωνούλες αντήχησαν στην κοιλάδα Μαραθάσας
Διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία οι θερινές παιδικές κατασκηνώσεις του Συμβουλίου Κοινοτικής
Ευημερίας (Σ.Κ.Ε.) του Δήμου Αγλαντζιάς, από τις
23 Ιουνίου μέχρι και τις 07 Ιουλίου 2014. Η κατασκήνωση στεγαζόταν, όπως και τις προηγούμενες
χρονιές, στο Γυμνάσιο Πεδουλά. Πραγματοποιήθηκαν δύο αποστολές, διάρκειας μίας βδομάδας
η καθεμιά.. Τα παιδιά έδωσαν ζωή στο χωριό,
απολαμβάνοντας συνάμα τον καθαρό αέρα της
Κοιλάδας της Μαραθάσας.
Για πρώτη χρονιά φέτος, οι παιδικές κατασκηνώσεις έγιναν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Ως εκ τούτου, τόσο η Αρχηγός της κατασκήνωσης, Λουκία Τσαγγαρίδου, όσο και οι ομαδάρχισσες, Αγγελική Συλλούρη, Μαρία Ορφανού,
Άντρια Αδάμου, Χαρά Τσούντα και Μαριάννα
Χρυσοστόμου, επιλέγηκαν από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου με ανοιχτές διαδικασίες.
Το πρόγραμμα που ετοιμάστηκε από την Αρχηγό
της κατασκήνωσης και το Τμήμα Επιστημών της
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, είχε ως στόχο: α) Την επαφή των παιδιών με το άμεσο και
ευρύτερο περιβάλλον (Πεδουλάς και Τρόοδος)
και β) Την ανάπτυξη αυτονομίας και υπευθυνότη-

τας όπως και την κοινωνικοποίηση των παιδιών,
μέσα από εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Για το κλείσιμο της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, ετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο αναδείκνυε δεξιότητες και ταλέντα που ήδη είχαν τα παιδιά.
Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του ΣΚΕ /Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ο αντιπρόεδρος του
ΣΚΕ Πρόεδρος της Επιτροπής Κατασκηνώσεων

Γιαννάκης Μιχαηλίδης, ο Δημήτρης Χατζησάββας εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς και ο Προκόπης Προκοπίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΕ όπως και γονείς
και συγγενείς των παιδιών.
Με την ευκαιρία αυτή, ο Δήμος και το Σ.Κ.Ε.
Αγλαντζιάς εκφράζουν την εκτίμηση τους προς
τον Κοινοτάρχη Πεδουλά, κ. Ανδρέα Παύλου για
την παραχώρηση του κατασκηνωτικού χώρου,
όπως επίσης και τη στήριξη που παρέχει η κοι-

νότητά του. Θερμές ευχαριστίες και στην Υπεύθυνη του Λαογραφικού Μουσείου Πεδουλά για
την ξενάγησή της, καθώς επίσης στην αρχηγό και
τις συνοδούς συνεργάτες της, την ασφαλιστική
εταιρεία CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για τα φωσφορούχα
γιλέκα οδικής ασφάλειας που παραχωρήθηκαν
στα παιδιά.
Για το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο κάθε
αποστολής, επικοινωνήστε με το Δήμο Αγλαντζιάς, στο τηλέφωνο 22462233/22462195.

