Εν δήμῳ

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΟΚΤΩΒΡΗΣ - NOΕΜΒΡΗΣ 2012 • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 25ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Κόντρα στην κρίση με πολιτισμό

M

ε πλήρη επιτυχία στέφθηκε και το φετινό Φεστιβάλ
του Δήμου Αγλαντζιάς. Από τις 17 μέχρι και τις 24
Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες δημότες κι όχι μόνο, κατέκλυζαν
το πολιτιστικό κέντρο «το σκαλί» για να απολαύσουν μουσική, χορό, θέατρο και έργα ζωγραφικής.
Μετά την εξαιρετική μουσική του Μάνου Χατζηδάκι με
την οποία άρχισε το 25ο Φεστιβάλ Αγλαντζιάς, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν εντυπωσιακό χορό από το
Χορευτικό όμιλο «Ο Ρύμβος» στους ρυθμούς της μουσικής
του Διονύση Σαββόπουλου.
Το φετινό Φεστιβάλ έριξε αυλαία με την παντοτινά επίκαιρη κωμωδία του Αριστοφάνη «Βάτραχοι», αφήνοντας
τους θεατές με το χαμόγελο στα χείλη για το επόμενο ραντεβού στο 26ο Φεστιβάλ Αγλαντζιάς.
Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς συνέχισε την
πολιτική του για πολιτιστική αναβάθμιση και διατήρηση
της ελεύθερης εισόδου σε όλα τα πολιτιστικά δρώμενα
που διοργάνωσε.
>> Σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
• Φροντίδα υψηλής ποιότητας
προσφέρεται στους ηλικιωμένους της Αγλαντζιάς στη Στέγη
Ηλικιωμένων. Στις 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Δήμο
Αγλαντζιάς η δεύτερη καθιερωμένη ετήσια εκδρομή για τους
ηλικιωμένους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα παιδιά ζωγράφισαν το
πρόβλημα της προσβασιμότητας

M

ε στόχο την ανάπτυξη συνείδησης στα μικρά παιδιά,
για τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας στην πόλη μας, ο Δήμος
Αγλαντζιάς, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας, διοργάνωσε την Τετάρτη 19
Σεπτεμβρίου 2012 , εκδήλωση σε τμήμα της Λεωφόρου
Κυρηνείας. Τα παιδιά ζωγράφισαν τις ...απόψεις τους
για το πρόβλημα.
>> Σελ. 4

>> Σελ. 10-11
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
• Η εξοικονόμηση ενέργειας σήμερα
έχει καταστεί ιδιαίτερα αναγκαία.
Σε αυτό το τεύχος της εφημερίδας
δίνονται συμβουλές για μείωση
της σπατάλης ενέργειας από τις
κατοικίες, ιδίως όταν θα΄ρθούν
οι κρύες νύχτες.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΗ ΡΩΜΗ
>> Σελ. 16-17
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της
Αντιπροσωπείας υπό τον Δήμαρχο
Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα, στην Ιταλική πρωτεύουσα, παρουσιάστηκαν
τόσο οι ομορφιές της Κύπρου όσο
και το πρόβλημα της κατοχής.
>> Σελ. 2

Κίνδυνος για τη
δημόσια υγεία

• Στον τελικό του μεγαλύτερου
τουρνουά ποδοσφαίρου, γνωστό
ως GOTHIA CUP, έφτασε η ομάδα
της ηλικιακής κατηγορίας U-12
της Ακαδημίας Ευθυμιάδη.

Τ

ο απαράδεκτο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης ρύπανσης συνεχίζεται από ορισμένους ασυνείδητους κατοίκους της Αγλαντζιάς, παρά τις επανειλημμένες
εκκλήσεις του Δήμου για προστασία του περιβάλλοντος. Καθημερινά κάποιοι
οι οποίοι φαίνεται να μην ασπάζονται το ρητό ότι «η καθαριότητα είναι μισή
αρχοντιά», απορρίπτουν κλαδεύματα και κυρίως ό,τι άχρηστο έχουν στο σπίτι
τους, σε ανοικτούς χώρους, με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
>> Σελ. 9

>> Σελ. 18

2

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:
● ΧΑΡΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ....................................22462196
harris.tsangarides@aglantzia.org.cy
● ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ..............22462196
maria.christodoulou@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΡΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...................22462233
andri.eftichiou@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΡΗ ΒΙΤΣΑΪΔΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)..............................22444214
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
ΦΑΞ: 22455799 mail@aglantzia.org.cy
● ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ..............................22462194
Michael.Markides@aglantzia.org.cy
● ΔΕΣΠΩ ΠΙΤΡΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ....................22462194
despo.pitri@aglantzia.org.cy
● ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ......................22462233
panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy
● ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΝΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) .....................22462233
constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy
● ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ.........................22462251
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΦΑΞ: 22332755 treasurer@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ
22462048 Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy
● ΠΟΛΑ ΠΑΤΤΙΧΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ...........22462049
Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy
● ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ..............22873864
Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy
● ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΔΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ...............................22462056
George.Geroudes@aglantzia.org.cy
● ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΜΙΤΣΗ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ.................22462242
eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΦΑΞ: 22455798
engineer@aglantzia.org.cy
topikosxedio@aglantzia.org.cy
● ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /
AN. ΔΗΜΟΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ........................................22462154
Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy
● ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.......................22462156
athena.yiannaka@aglantzia.org.cy
● ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ..........22462157
● ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ .......................22462159
costas.perikleous@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ..............................22874865
andia.papadouri@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ
antonis.panagi@aglantzia.org.cy
● ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΠΑ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462158 christina.kappa@aglantzia.org.cy
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:
● ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ..........................22462057
christos.Mavros@aglantzia.org.cy
● ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΗΣ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
● ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
health@aglantzia.org.cy
● ΚΥΠΡΟΣ ΒΟΥΔΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ .....22462059
k.voudhias@aglantzia.org.cy
● ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Εβδομάδα κυπριακής κουλτούρας στη Ρώμη
Τριμελής αντιπροσωπεία αποτελούμενη από το Δήμαρχο Αγλαντζιάς
Κώστα Κόρτα, την Πολιτιστικό
Λειτουργό Μαρία Νικολάου και την
Πρόεδρο του Κυπρο-Ιταλικού Συνδέσμου
Ευτυχία Ιωάννου επισκέφτηκε τη Ρώμη
μεταξύ 1 και 5 Οκτωβρίου 2012. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της εβδομάδας Κυπριακής κουλτούρας
στην Ιταλία μετά από πρόσκληση του
Κυπρο-Ιταλικού Συνδέσμου ΝΗΜΑ που
έχει έδρα τη Ρώμη.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης η
Αντιπροσωπεία είχε εποικοδομητικές
συναντήσεις με τον πρόεδρο Dario
Marcucci, τον Υπεύθυνο για την αδελφοποίηση με την Αγλαντζιά Domenico
Fischetto και άλλων μελών της Διοίκησης
του Τομέα 3 της Ρώμης με σκοπό τη συζήτηση και τη σύγκριση εμπειριών ανάμεσα στα δυο δημαρχεία και πώς επηρεάζουν το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης τα σημερινά κοινωνικοοικονομικά προβήματα.

Οκτωβρίου με τη συνεργασία του
Ινστιτούτου Pasteur “Fondazione Cenci
Bolognetti” της Ιταλίας και του
Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας
Κύπρου. Εισηγήτριες ήταν η Καθηγήτρια
Anna Teresa Palomaria, Επιστημονική
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Pasteur,
Καθηγήτρια της Φαρμακευτικής και
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της
Ρώμης “La Sapienta” και η Καθηγήτρια
Χριστίνα Χριστοδούλου, Διευθύντρια
της Μοριακής Βιολογίας του Ινστιτούτου
Γενετικής και Νευρολογίας της Κύπρου.

“Cypriana”
Το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου η αντιπροσωπεία παρευρέθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Sapienta” αφιερωμένη στην Κυπριακή Ανεξαρτησία
Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η συναυλία “Cypriana” με
κύπριους και ιταλούς μουσικούς.
Στο πλαίσιο της εβδομάδας κυπριακής κουλτούρας πραγματοποιήθηκε

στην αίθουσα “Technotown” στη Villa
Tarlonia Έκθεση Φωτογραφίας του
Αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Μαραθεύτη
καθώς και η παρουσίαση του Βιβλίου
του “Acts of Architecture”.
Επιστημονική συνάντηση με τίτλο “Το
νησί δεν είναι ένας κόσμος κλειστός”
πραγματοποιήθηκε επίσης στις 4

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
Δεν υποβλήθηκε
οποιαδήποτε αίτηση από
τη Λέσχη Αξιωματικών
Εθνικής Φρουράς

Ψυχοθεραπεία μέσα από το θέατρο
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και με
τη Cinzia La Mana, Διευθύντρια του
Κέντρου Ψυχικής Υγείας Centro Diurno
“Boemondo” με στόχο την επίτευξη συνεργασίας στο θέμα της “Ψυχιατρικής
Αποκατάστασης μέσα από το θέατρο”.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου
πληρωμή τελών
αποχετεύσεως

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευ κωσίας πληροφορεί τους ιδιοκτήτες
ακίνητης ιδιοκτησίας των περιοχών
Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης,
Λακατάμιας, Λατσιών, Γερίου, Τσερίου,
Κοκκινοτριμιθιάς, Παλιομετόχου και Αγ.
Τριμιθιάς ότι η τελευταία ημερομηνία
πληρωμής των αποχετευτικών τελών
για το έτος 2012 είναι η 31η Οκτωβρίου
2012.
Οι ιδιοκτήτες που δε θα διευθετήσουν
τις υποχρεώσεις τους μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, θα πληρώσουν πρόσθετη επιβάρυνση 20% όπως ρητά προβλέπει ο Νόμος.
Όσοι ιδιοκτήτες δεν πήραν ειδοποίηση για πληρωμή, παρακαλούνται να
περάσουν από τα Γραφεία του
Συμβουλίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9,
1010 Λευκωσία ή να επικοινωνήσουν
στο τηλέφωνο αρ. 22398500.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Σχετικά με δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», στις
27/9/2012 το οποίο αναφέρεται στη Λέσχη Αξιωματικών Εθνικής
Φρουράς, ο Δήμος θεωρεί σωστό όπως ανασκευάσει τις ανακρίβειες
οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω δημοσίευμα και που αφορούν τον
Δήμο Αγλαντζιάς.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ουδέποτε έλαβε αίτηση για «άδεια ορχήστρας»,
ούτε και εξέτασε αίτηση για άδεια χρήσης μεγαφώνων για το συγκεκριμένο υποστατικό.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, με γνώμονα την εξασφάλιση της ποιότητας
ζωής των δημοτών του και για σκοπούς εύρυθμης ένταξης της συγκεκριμένης χρήσης, κατόπιν κοινοποίησης επιστολής του τμήματος
Δημοσίων Έργων και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου
Λευκωσίας, ζήτησε συγκεκριμένες διευκρινίσεις αλλά και έθεσε επιπρόσθετες απαιτήσεις, αναγκαίες, σχετικά με την ενδεχόμενη λειτουργία της Λέσχης Αξιωματικών Λευκωσίας σε υποστατικό στα δημοτικά
όρια Αγλαντζιάς.
Ο Δήμος δεν έχει εξετάσει ακόμα καμιά αίτηση για την εν λόγω χρήση
και κατά συνέπεια δεν έδωσε καμιά έγκριση ή απόρριψη.
Σε περίπτωση που τέτοια αίτηση υποβληθεί στο Δήμο, θα εξεταστεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς και θα απαντηθεί
ανάλογα.

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

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Χάρης Τσαγγαρίδης -

Ιορδάνης Ιορδάνου - Πρόεδρος

ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μάριος Ριαλάς - Μέλος

Τηλ. 22780007

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

Ευγενία Αλετρά - Μέλος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Μαρίνος Κλεάνθους - Μέλος

ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κώστας Κόρτας - Δήμαρχος

Δημήτρης Χατζησάββας - Μέλος

“Εμείς” Δημοσιογραφικές

Ευγενία Αλετρά -

Ειρήνη Παπανικολάου -

Υπηρεσίες

Αντιδήμαρχος

Λειτουργός Υποστήριξης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Printco Ltd

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Αντίσταση στην κρίση με τον πολιτισμό
των Mary Plant και Ευανθία Κούμα φιλοξενήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια του φεστιβάλ,
στη γκαλερί του πολιτιστικού κέντρου. Η
Έκθεση με τίτλο “Divine Inspiration” αποτύπωσε την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο
εξέχουσες μορφές, αυτές της Θεάς
Αφροδίτης και της Παναγίας.

Ολοκληρώθηκε, τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, με επιτυχία, το 25ο Φεστιβάλ
Αγλαντζιάς με την Αριστοφανική κωμωδία
«Βάτραχοι».
Η εν λόγω κωμωδία αποτέλεσε μια αξιέπαινη προσπάθεια του Φανταστικού
Θεάτρου, αποτύπωσης του Αριστοφάνη μέσα από ένα σύγχρονο φακό, εστιάζοντας
στην πολύμορφη δραματουργία του σήμερα
αλλά και στην ενασχόληση με κλασικά κείμενα.

Ο «Ρύμβος» χόρεψε Σαββόπουλο

Ελεύθερη είσοδος
Στο Φετινό Φεστιβάλ συμμετείχαν γύρω
στους 60 καλλιτέχνες (μουσικοί, χορευτές,
ηθοποιοί και εικαστικοί).
Παρά την οικονομική κρίση, το Φεστιβάλ
διοργανώθηκε με σημαντικά μειωμένο προϋπολογισμό, χωρίς όμως να στερείται ποιότητας η ψυχαγωγία.
Ο Δήμος εστίασε στην εγχώρια καλλιτεχνική παραγωγή, στοχεύοντας να δημιουργήσει ένα πεδίο συνάντησης ανάμεσα στο
κοινό και σε νέους, κύπριους δημιουργούς.
Έναρξη με Χατζηδάκι
Την έναρξη του Φεστιβάλ κήρυξε ο
Δήμαρχος Κώστας Κόρτας στις 17
Σεπτεμβρίου με την ποιοτική συναυλία «Η
Στέλλα Κυπραίου στις μουσικές του Μάνου
Χατζιδάκι» στο Αμφιθέατρο του
Πολιτιστικού Κέντρου «το σκαλί».
Τη συναυλία παρακολούθησαν, μέλη των
Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων
Ζωγράφου, Καλαμάτας και Τομέα 3 Ρώμης,
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς,
τοπικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου από

την Αγλαντζιά αλλά και την ευρύτερη
Λευκωσία.
Αντίσταση μέσα από τον πολιτισμό
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας,
μεταξύ άλλων, ανέφερε κατά το χαιρετισμό
του: “…Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό κλίμα που συνέβαλε στη δημιουργία
πλαισίου αρκετών προβληματισμών και συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο…
Κρίνοντας όμως, ότι μέσω του πολιτισμού
η κοινωνία αναπτύσσεται, δημιουργεί αντιστάσεις και θεμελιώνει το μέλλον της, αποφασίσαμε ότι έχουμε υποχρέωση να πραγματοποιήσουμε αυτή τη γιορτή αλλά και να
αναβαθμίσουμε την ποιότητα της, παρουσιάζοντας και νέους, δημιουργικούς ανθρώπους…. Οι φετινές εκδηλώσεις αποκτούν
ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποι-

ούνται στην πόλη μας, η οποία φιλοξενεί
την Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Καθίσταται επομένως επιβεβλημένη
η στήριξη και η ανάδειξη της κυπριακής καλλιτεχνικής παραγωγής αλλά και της διεθνούς
πολιτιστικής δημιουργίας…. Εδώ θα ήθελα
να σημειώσω ότι μέσα από τις δύσκολες
συνθήκες της εποχής μας είναι επιβεβλημένο
να αναζητήσουμε εποικοδομητικούς τρόπους ανασύστασης και αξιοποίησης διαδημοτικών συνεργασιών με τους υπόλοιπους Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας, προσφέροντας ποικίλες δραστηριότητες με λιγότερο κόστος σε όλους τους πολίτες και
αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποδομές που έχουμε δημιουργήσει
από τα χρήματα των πολιτών…”.
Αφροδίτη και Παναγία
Έκθεση με ζωγραφικά έργα και εικόνες

Μια αξιόλογη παραγωγή, που στήθηκε ειδικά για το Φεστιβάλ Αγλαντζιάς, ήταν η
Μουσικοχορευτική παράσταση «Ας αρχίσουν
οι χοροί», αφιερωμένη στον έλληνα τροβαδούρο Διονύση Σαββόπουλο.
Την παράσταση παρουσίασε ο Χορευτικός
Όμιλος «Ρυμβος», με τη συνεργασία της
Δημοτικής Χορωδίας Αγλαντζιάς, τραγουδιστών και του Μουσικού Σχήματος
«Πλανόδιων».
«Τζισβές»
Το συναυλιακό μέρος του Φεστιβάλ περιέλαβε επίσης το Παραδοσιακό Μουσικό
Σχήμα «Τζισβές». Το σχήμα προσέγγισε την
ακουστική παραδοσιακή μουσική με μια σύγχρονη ενορχηστρωτική νότα.
«The Apotihans», Νίκος Ξύδης
και Βαλέρια Κουρούπη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το διαδραστικό ΡΟΚ Συγκρότημα «The Apotihans»
μαζί με τους Νίκο Ξύδη και Βαλέρια
Κουρούπη. Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει
θερμές ευχαριστίες στο Χορηγό του Φεστιβάλ
που είναι η ΣΠΕ Λήδρα και στους Χορηγούς
Επικοινωνίας EXTRA TV, Love Radio 100.7
και 88.7 και Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012
Νοέμβριος
Τρίτη 20
• Επετειακή Εκδήλωση για την
23η επέτειο από την υιοθέτηση της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Σπηλιές, «το σκαλί» / 19:30
Για πληροφορίες: 22873200
(22873203 Κατερίνα Συμεού).
Διοργανωτής: Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού.
Πέμπτη 22 - Σάββατο 24
• Έκθεση Χειροποίητων Κοσμημάτων Νικόλ Τσιαϊλή.
Κοσμήματα φτιαγμένα από ασήμι και πολύτιμες πέτρες.
Εγκαίνια την Πέμπτη 22/11 στις
17:00
Γκαλερί, «το σκαλί»
Παρ 15:30 - 20:00, Σαβ 11:00 19:00

Για πληροφορίες: 99407812
• Φιλανθρωπική Εκδήλωση Επίδειξη Μόδας της Boutique
SHE
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα
του Δημάρχου Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα.
Τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε
κοινωφελή ιδρύματα του Δήμου.
Ξενοδοχείο Hilton / 16:30.

Είσοδος 10ευρώ
Διοργανωτής: Συμβούλιο Γυναικών του Δήμου Αγλαντζιάς
Δεκέμβριος
Παρασκευή 7 - Κυριακή 9
• «Art is.»
Δέκα Κύπριοι και ξένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους. Η εκδήλωση διεξάγεται στα πλαίσια των εκδη-

λώσεων ενάντια στη Βία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν
και άλλες δράσεις ψυχαγωγικού,
καλλιτεχνικού και ενημερωτικού
χαρακτήρα.
Εγκαίνια την Παρασκευή 7/12
στις 19:30
Σπηλιές, Γκαλερί, «το σκαλί» /
Παρ - Κυρ 17:00 - 22:00
Για πληροφορίες: 22339001
Διοργανωτής: Σύνδεσμος για την
Πρόληψη και Αντιμετώπιση
της Βίας στην Οικογένεια.

Κυριακή 16
• Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
αφιερωμένη στην Τρίτη Ηλικία.
Στ' Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
/ 11:00
Διοργανωτής: Δήμος Αγλαντζιάς

Παρασκευή 14 - Κυριακή 16
• Έκθεση Γλυπτικής Βικτώριας
Χαραλάμπους. «Αδραχτι &
Ανεμη».
Γη, Νερό, Αέρας, Φωτιά τα τέσσερα στοιχεία της φύσης συνεργάζονται σε απόλυτη αρμονία. Xειροποίητες δημιουργίες
από πηλό, μέταλλα, σμάλτο,
οξείδια και γυαλώματα.
Εγκαίνια την Παρασκευή 14/12

Κυριακή 23
• «Συναυλία Ηλεκτρονικής
Μουσικής» με έργα Κυπρίων
Συνθετών
Σπηλιές, Γκαλερί, «το σκαλί» /
20:30 - 22:00
Είσοδος: ?10
Για πληροφορίες:99767003 /
96743223
Διοργανωτής: Κέντρο Κυπρίων
Συνθετών

στις 20:00
Γκαλερί, «το σκαλί»
Σαβ. 11:00 - 13:30, 16:30 21:30 / Κυρ. 10:00 - 13:00
Για πληροφορίες: 99300430
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Λειτουργικότερος Δήμος μέσα
από τις παιδικές ζωγραφιές

Mύρια Κυριάκου, Β΄ Τάξη, Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς

Άννα Σακκά, Γ1, Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς

Αντρέας Σιαλής, Β΄ 4, Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,
Πλατύ Αγλαντζιάς

Ειδική Μονάδα Ε΄ Δημοτικού Σχολείου

Ηράκλης Σωκράτους, Δ΄ 2, ΣΤ΄ Αγλαντζιάς

Σεχέ́ρ Κιλίκ, Γ1, Α΄ Δημοτικό́ Σχολείο Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, μέσα στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικό τητας, διοργάνωσε την Τετάρτη 19
Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ., εκδήλωση σε τμήμα της Λεωφόρου Κυρηνείας.
Για τους σκοπούς της εκδήλωσης, ο
Δήμος προχώρησε στο κλείσιμο της
Λεωφόρου Κυρηνείας από το ύψος της
οδού Προμηθέως μέχρι το ύψος της οδού
Κέκροπος, από τις 9:30 – 11:30.
Προσβασιμότητα για όλους
Η εκδήλωση του Δήμου Αγλαντζιάς για
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας,
είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των κρατικών
υπηρεσιών για τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας στην πόλη μας.
Πάνω από όλα η εκδήλωση είχε ως στόχο
να αναπτύξει την απαραίτητη συνείδηση
στα μικρά παιδιά, στα οποία ανήκει η ευθύνη για το μέλλον.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν
ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας,
ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος
Θεοπέμπτου, ο Πρόεδρος του ΚΥΣΟΑ
(Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων
Αναπήρων) Χριστάκης Νικολαΐδης, η γενική συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής
Διευκολύνσεων Εμποδιζόμενων Ατόμων
(ΤΕΔΕΑ) Αγάθη Θεμιστοκλέους και ο
Πρόεδρος του Ομίλου Ποδηλατοκίνησης
Κύπρου Άντης Χατζηβασιλείου.
Εναλλακτική μετακίνηση
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας
μεταξύ άλλων, κατά το χαιρετισμό του,
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το σύνθημα
της εκδήλωσης μας «Εσύ, είσαι στο σωστό
δρόμο;» έχει ως στόχο να δώσει ένα ισχυρό
μήνυμα σε όλους τους παρανομούντες και
να τους κάνει να αναρωτηθούν κατά πόσο
βρίσκονται στον ορθό δρόμο όταν παρκάρουν παράνομα. Ασυνείδητοι οδηγοί θέτουν μέρα με τη μέρα σε κίνδυνο τη ζωή
των συνανθρώπων μας. Δεν έχουν αντι-

ληφθεί ότι το πεζοδρόμιο και ο ποδηλατόδρομος είναι δημόσιος χώρος, ένα κοινωνικό αγαθό, στο οποίο οφείλουμε σεβασμό. Ως Δήμος, σχεδιάζουμε στο μέλλον
δράσεις και πολιτικές με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας και την ενίσχυση
της εναλλακτικής μετακίνησης, τη δημιουργία φιλικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πεζούς, τους ποδηλάτες
και τα εμποδιζόμενα άτομα, ώστε να αποφεύγεται το αυτοκίνητο και να εξασφαλίζεται το δικαίωμα όλων στην προσβασιμότητα».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Αστυνομίας, του Κινήματος
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, του
Γραφείου Σχεδιασμού για τα άτομα με
αναπηρία (ΑμέΑ) του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων, οργανώσεις
των ΑμέΑ, παιδιά από τα Δημοτικά

Σχολεία και Γυμνάσια της Αγλαντζιάς,
ηλικιωμένοι από τη Στέγη Ηλικιωμένων
Αγλαντζιάς και πλήθος κόσμου.

παιδευτικούς των σχολείων της Αγλαντζιάς και σε όλους όσους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Έπαθλο ένα ποδήλατο

Ευχαριστίες

Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απονομή των βραβείων
για τους νικητές του Διαγωνισμού
Ζωγραφικής που διεξήχθη σε όλα τα
Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια της
Αγλαντζιάς με θέμα «εσύ είσαι στο σωστό
δρόμο;». Ως έπαθλο δόθηκε στους νικητές
ένα ποδήλατο.
Η κριτική επιτροπή που αξιολόγησε τα
σχέδια των παιδιών αποτελείτο από τους
επίσημους προσκεκλημένους της εκδήλωσης.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει τις θερμές
του ευχαριστίες προς την Αστυνομία, τους
προσκεκλημένους, τους Διευθυντές και εκ-

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε και
στους χορηγούς της εκδήλωσης στα
Αρτοποιεία Βιέννα, Αρτοποιείο και Twice
as Nice, στην εταιρεία Χυμοί ΚΕΑΝ, στην
εταιρεία PERIC WATER Αγρού, Αλφα Pizza,
Υπεραγορές Μετρο και Βιβλιοπωλεία
Πάργα.
Παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα τα
σχέδια που βραβεύτηκαν:
Εύφημος μνεία αποδόθηκε στα παιδιά
της Ειδικής Μονάδας του Ε΄Δημοτικού
Σχολείου Αγλαντζιάς για το ομαδικό τους
σχέδιο: Ανδρέα Στυλιανίδη, Ανδρέα
Θεοχάρους, Λόιτ Πλανκεν, Μαρίνα Ιωάννου
και Φίλιππου Στυλιανίδη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τιμήθηκαν τέως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Σε ένδειξη της αναγνώρισης της προσφοράς τους στα κοινά, και της συνεισφοράς τους στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Δήμου Αγλαντζιάς, ο Δήμαρχος
Κώστας Κόρτας και τα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγλαντζιάς τίμησαν έξι τέως
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγλαντζιάς.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 18
Σεπτεμβρίου στο πολιτιστικό κέντρο «το
σκαλί», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Αγλαντζιάς 2012.
Τιμήθηκαν ο τέως Aντιδήμαρχος Αδάμος
Ανδρέου και οι τέως Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Γιώργος Λουκαΐδης, Γιώργος Βαφεάδης,
Σοφοκλής Ρωτός, Έφη Ξάνθου και Δέσποινα

Τσάι – Επίδειξη Μόδας
Συμβουλίου Γυναικών
Το Συμβούλιο Γυναικών του Δήμου
Αγλαντζιάς, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, διοργανώνει
Φιλανθρωπικό Τσάι με Επίδειξη Μόδας
στις 22 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 16:30
στο Ξενοδοχείο Χίλτον. Η είσοδος είναι
€10. Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης
θα διατεθούν για οικονομική ενίσχυση
της Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς.
Εισιτήρια προπωλούνται στα
Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς, στο
τηλ.: 22462233 και στην είσοδο.

Αμερικάνου-Ιωάννου.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κώστας
Κόρτας ανέφερε: «…Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή
και ικανοποίηση για εμένα ν’ αναφερθώ σε

σημαντικούς και αγαπημένους συναδέλφους, συνεργάτες, που διακρίθηκαν στο
πλαίσιο της προσφοράς τους στα κοινά.
Προσδίδει εξέχουσα σημασία στην αποψινή

βραδιά η πρόθεση μας να τιμήσουμε έξι ανθρώπους που στο πλαίσιο μιας ή περισσότερων θητειών στο Δημοτικό Συμβούλιο
πρόσφεραν με αγάπη, θέληση και αποφασιστικότητα αρκετό από τον χρόνο και την
ενεργητικότητα τους στην υπηρεσία της
πόλης και της κοινωνίας μας. Κανένας
Δήμαρχος δεν δύναται μόνος να συμβάλει
στον τομέα της διαχείρισης, της κοινωνικής
προόδου και του πολιτισμού χωρίς τη συμβολή του έργου των Δημοτικών Συμβούλων
και των πολιτικών δυνάμεων που συναποτελούν το Δημοτικό Συμβούλιο…». Στη συνέχεια ο Δήμαρχος μίλησε για τον καθένα
ξεχωριστά, επισημαίνοντας την προσφορά
τους στην τοπική αυτοδιοίκηση.

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Εργασίας
Ο Δήμος Αγλαντζιάς προχώρησε στη
δημιουργία Δημοτικού Γραφείου
Εργασίας για τους άνεργους δημότες.
Κάθε άνεργος δημότης θα μπορεί:
• Να υποβάλει αίτηση για εργασία, συμπληρώνοντας μια φόρμα με τα στοιχεία
του.
• Να δει πιθανές διαθέσιμες θέσεις εργασίες που έχουν καταχωρηθεί από ενδιαφερόμενους εργοδότες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρείται έγκυρη μια αίτηση
είναι ο δημότης να είναι άνεργος.

Από την άλλη, κάποιος εργοδότης ή κάποιος δημότης που χρειάζεται κάποια
υπηρεσία θα μπορεί:
• Να καταχωρήσει διαθέσιμες θέσεις εργασίες ή την υπηρεσία που ζητά.
• Να δει τα άτομα που έχουν υποβάλει
αίτηση και να επικοινωνήσει απευθείας
με αυτούς που πληρούν τα κριτήρια
που έχει θέσει.
Οι αιτήσει μπορεί να υποβάλλονται τόσο ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση http://geed-aglantzias.blogspot.com όσο και στα
γραφεία του Δήμου.

ΧΑΤΖΗΛΥΚΟΣ & ΥΙΟΙ

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

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

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

35ο Πρωτάθλημα Πετάνγκ

Ανέξοδο άθλημα για μικρούς
και μεγάλους
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 35ο πρωτάθλημα
πετάνγκ που διεξήχθη στο πάρκο της λεωφόρου
Αγλαντζιάς στις 14 Οκτωβρίου 2012.
Το άθλημα Πετάνγκ άρχισε να γίνεται δημοφιλές
και στην Κύπρο αν κρίνουμε από τον αριθμό των
παικτών που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα και
από τη μεγάλη προσέλευση των φιλάθλων που ήρθαν να παρακολουθήσουν τους αγώνες πρωταθλήματος.
Το πάρκο έσφυζε από ζωή από άτομα όλων των
ηλικιών.
Πράγματι αυτό το άθλημα, με το οποίο μπορούν
να ασχολούνται άτομα κάθε ηλικίας, είναι τόσο
απλό και εύκολο.
Οι πρωτεργάτες ανάδειξης του Πετάνγκ ελπίζουν
ότι σύντομα θα υιοθετηθεί από παιδιά και ηλικιωμένα άτομα αφού αποτελεί μια υγιή ενάσκηση για
όλους, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό ή πολυδάπανες εγκαταστάσεις.
Πετάνγκ κι ο Δήμαρχος
Η παρουσία του Δημάρχου κ. Κώστα Κόρτα επιβεβαίωσε ακόμη μια φορά την επιθυμία του Δήμου
και του ιδίου προσωπικά, να παράσχει κάθε δυνατή
βοήθεια για την προώθηση του αθλήματος αυτού
στον τόπο μας.
Το πρωτάθλημα πετάνγκ διεξάγεται κάτω από
την αιγίδα του Συνδέσμου Γαλλόφωνων και
Γαλλόφιλων Κύπρου δύο φορές τον χρόνο, τον

Απρίλιο και Οκτώβριο, στα γήπεδα που δημιούργησε και παραχωρεί ευγενώς το Δημοτικό
Συμβούλιο Αγλαντζιάς.
Εκτός από τα πρωταθλήματα πραγματοποιούνται συχνά παιχνίδια-συναντήσεις μεταξύ παικτών
όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι για να μυηθούν στους
κανονισμούς του αθλήματος πετάνγκ.
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο
τηλ. 99 85 45 42.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΗ)

«Ο ρυπαίνων πληρώνει»

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 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 παρά τη συστηματική καθαριότητα που γίνεται
σε ανοικτούς χώρους και οικόπεδα εξακολουθούν πέρα
από κάθε λογική να απορρίπτονται αμέσως μετά τον καθαρισμό αυτών των ανοικτών χώρων και οικοπέδων διάφορες ακαθαρσίες, (κλαδεύματα, άχρηστα οικοδομικά υλικά, παλιά αντικείμενα, ακόμη και νάυλον σακούλες που πεΠΕΡΙΟΧΕΣ
ριέχουν σκύβαλα) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται άσχημες και ανθυγιεινές καταΛάπατα-Πολίτη
στάσεις με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια
Οικ. Πλατύ-Αθαλάσσα-ΚΟΑΓ
υγεία και το περιβάλλον.
Αγ.Μαύρης, Π. Αγλαντζιά
Το Δημοτικό μας Συμβούλιο, όπως κάθε χρόνο θέλοντας να κρατήσει ψηλά επίπεδα καΡΙΚ
θαριότητας της πόλης μας, και με σκοπό να
Τριγωνάκι, Καθαρής
σταματήσει αυτή την παράνομη και ανεύθυνη
πράξη, επισυνάπτει το Ετήσιο Πρόγραμμα
Πλατύ – Νοτίως Λ. Κερύνειας
περισυλλογής ακαθαρσιών, κλαδευμάτων και
Περνέρα
άλλων αντικειμένων και σας καλεί όπως τηΔημοσίων Υπαλλήλων
ρείτε πιστά τις πιο κάτω οδηγίες:
1. Ο καθαρισμός και η περιποίηση των κή-

πων 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. 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.
Δεκέμβρης
Σε περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί η
τοποθέτηση κλαδευμάτων, ακαθαρσιών,
03-04
άχρηστων οικοδομικών υλικών κλπ σε ανοι05-07
κτούς χώρους ή οικόπεδα εκτός των προ10-11
καθορισμένων ημερομηνιών που αναφέρονται
στο Ετήσιο Πρόγραμμα του Δήμου,
12-14
ο Δήμος Αγλαντζιάς είναι υπόχρεος να
17-18
εφαρμόσει αυστηρά την εξώδικη ρύθμιση
όπως προβλέπεται από το Νόμο. (Εξώδικο
19-21
Πρόστιμο €85,43) καθώς επίσης τη λήψη
27-28
δικαστικών μέτρων εναντίον εκείνων που
31
προβαίνουν σε αυτή την παράνομη και
ανεύθυνη πράξη.

Περισυλλογή Κλαδευμάτων

Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Δώσε Ζωή με λίγο αίμα σου
Τοπική Τράπεζα Αίματος Αγλαντζιάς
Η Τράπεζα Αίματος είναι η Τράπεζα
όλων μας. Με μια ελάχιστη και ανώδυνη
κατάθεση μπορείς και δικαιούσαι εσύ και
η οικογένειά σου, σε έκτακτη περίσταση,
να κάνεις άμεση, αυτόματη ανάληψη του
μοναδικού δώρου, που καμιά άλλη
Τράπεζα δεν μπορεί να σου προσφέρει:
Του ζωηφόρου αίματος.
Καλούνται οι νέοι και οι γυναίκες του
Δήμου να αποβάλουν την αδιαφορία και
τον φόβο και να προσέρχονται στις
Αιμοδοσίες χωρίς δισταγμό, να γίνουν
συμμέτοχοι αυτής της Τράπεζας.
Για τούτη τη συμμετοχή, πολύ μεγάλης
σημασίας σταθμό αποτελεί η ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ, η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ !
Αποφάσισε κι εσύ την Ευλογημένη
ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ στην επόμενη Αιμοδοσία
μας, χωρίς άλλη αναβολή και πίστεψε
πως θα χαρείς ένα ευχάριστο συναίσθημα ανύποπτης ευτυχίας, μιας αλ-

λοιώτικης χαράς.
Είναι κίνηση ύψιστης Αγάπης και
Αλληλεγγύης, κορυφαία έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας.
Ποτέ δεν πρέπει να μας διαφεύγει το
γεγονός, πως αυτή η ΚΙΝΗΣΗ μας στρέφεται σε (απευκταία) περίπτωση σε
όλους μας.
Η συλλογιστική πως κάποιες στιγμές
ή κινήσεις, αφορούν μόνο τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, είναι παραπλανητική, μη μας αποπροσανατολίζει.
Είναι λάθος.
Η ταυτότητα του Εθελοντή Αιμοδότη είναι ταυτότητα Δότη Ζωής. Αποτελεί ΤΙΤΛΟ
ΤΙΜΗΣ σ’ όποιον την έχει !
Επόμενη Αιμοδοσία:
6 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 6.30-9.00 μ.μ.
Στα Εξωτερικά Ιατρεία Αγλαντζιάς
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Σε ευγνωμονώ Φίλε Εθελοντή Αιμοδότη.
Εσύ με βοήθησες να κρατηθώ στη ζωή.
Ζω, γιατί ζεις κι΄ εσύ. Γιατί πρόσφερες λίγο
από το πολύτιμο αίμα σου στην περίσταση μου.
Από καρδιάς εύχομαι να σέχει ο Θεός καλά!
Να σου χαρίζει υγεία και ευτυχία. Να χαίρεσαι
στη ζωή σου – Συνέχισε τούτο το έργο σου!

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΣΘΕΝΗ
Μη με ευγνωμονείς Φίλε Ασθενή! ΟΧΙ!
Αιμοδοτώ, γιατί θέλω να συνεχίσεις κι εσύ να ζεις!
Για μένα είναι καθήκον! Για σένα δικαίωμα, στη ζωή !
Όσο μπορώ θάμαι δίπλα σου! Θάμαι η ελπίδα σου!
Από τις Ευχές σου παίρνω Δύναμη και Ευλογία!
Να σέχει ο Θεός πάντα καλά!

Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΣ
ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ!

Νοέμβρης
01-02
05-07
08-09
12-13
14-16
19-21
22-23
26-28

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απαράδεκτο Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Μήπως η καθαριότητα για κάποιους δεν είναι μισή αρχοντιά;

Ανέχεστε η γειτονιά σας να παρουσιάζει αυτή την εικόνα;

Σκεφτήκατε τι θα γινόταν αν όλοι πέταγαν τα άχρηστα τους ανεξέλεγκτα;

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης ερπετών και τρωκτικών.

Παρά τις άοκνες και καθημερινές προσπάθειες της Υπηρεσίας Καθαριότητας
του Δήμου Αγλαντζιάς, συνεχίζεται η
απαράδεκτη, από ορισμένους, πράξη, να
ρυπαίνουν το περιβάλλον εναποθέτοντας
τα άχρηστά τους όπου τους βολεύει.
Πράξη η οποία εγκυμονεί, όπως δηλώνει
και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Καθαριότητας, Κύπρος Βουδιάς, σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Με τα άχρηστα και τα σκουπίδια πεταμένα σε χωράφια δίπλα από κατοικίες,
προσφέρεται ιδανικό περιβάλλον για παρουσία ερπετών και τρωκτικών.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας, τονίζει ο κ.
Βουδιάς, βρίσκεται στη διάθεση κάθε δημότη που χρειάζεται βοήθεια. Με ένα τηλεφώνημα στο 22462059, μπορεί να αποφευχθεί η απαράδεκτη κατάσταση με άχρη-

Γνωρίζετε ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς εφαρμόζει πρόγραμμα περισυλλογής κλαδευμάτων και
άλλων αντικειμένων; Το πρόγραμμα δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΥΡΑΝΤΑ»

Μόδα μέσα από την αγάπη και το ταλέντο
Νέα πρόταση ένδυσης, ποιοτική και σύγχρονη, προσφέρει το νέο κατάστημα, “Μυράντα”, που άνοιξε στη
Λεωφόρο Λάρνακος, 73 και του οποίου τα εγκαίνια τέλεσε ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας, το Σάββατο, 20
Οκτωβρίου.
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ
άλλων:
«Οι νέοι έχουν πλέον επιλογή σ’ ένα εξαίσιο χώρο
που φιλοξενεί τη σύγχρονη νεανική μόδα, η οποία θα
αναδείξει την προσωπικότητα, όταν επιλέξουν να υιοθετήσουν τις ενδιαφέρουσες προτάσεις του καταστήματος ”Μυράντα”. Προτάσεις οι οποίες βγαίνουν μέσα
από την αγάπη και το ταλέντο».

στα και σκουπίδια σε ανοικτούς χώρους.
Μόνο με τη βοήθεια των δημοτών, προσθέτει, μπορεί να τεθεί τέρμα σε αυτή την
εικόνα που εμφανίζεται σε αρκετά σημεία
του Δήμου.
Επισήμανε επίσης ο κ. Βουδιάς ότι επιβάλλεται όπως ο κάθε δημότης δραστηριοποιηθεί και μετατραπεί σε ενεργό δημότη, για να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον
όπου ζει με την οικογένεια του, της οποίας
απειλείται η υγεία εάν συνεχιστεί αυτή η
κατάσταση.
Σημείωσε παράλληλα τον κίνδυνο να
πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το φαινόμενο, λόγω της μείωσης των εκστρατειών καθαριότητας του Δήμου, την επόμενη χρονιά, λόγω της οικονομικής περισυλλογής που επιβάλλεται από την
κρίση.

Έκθεση βιβλίου στο
Διγενή Ακρίτα Μόρφου
Μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του και της κοινωνικής του προσφοράς το προσφυγικό Σωματείο
Διγενής Ακρίτας Μόρφου διοργάνωσε, με επιτυχία, την Παρασκευή, 12
Οκτωβρίου στις 6μ.μ., έκθεση βιβλίου στις αίθουσες του προσωρινού
του οικήματος στη Λεωφόρο
Κυρηνείας, τα εγκαίνια της οποίας τέλεσε
ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Κώστας Κόρτας.
Η έκθεση περιλάμβανε βιβλία λογοτεχνικά, ιστορικά,
θρησκευτικά, αθλητικά, παιδικά και διάφορες εγκυκλοπαιδικές σειρές, από δωρεές και προσφορές βιβλιοπωλείων και ιδιωτών.
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ΙΔΡΥΜΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ»

Φροντίδα υψηλού επιπέδου
Το Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων
Αγλαντζιάς» είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος άρχισε τη
λειτουργία του τον Αύγουστο του 1990
με πρωτοβουλία του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς.
Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος αντίστοιχα ενώ τα υπόλοιπα 9 μέλη διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγλαντζιάς.
Η Οργάνωση είναι εγγεγραμμένη ως
Ίδρυμα βάσει του Περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 και η Στέγη
Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς λειτουργεί
με την έγκριση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τους Περί Στεγών για Ηλικι ωμένους και Αναπήρους κανονισμούς
του 2000 και του 2011.
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η κοινωνική προσφορά προς τα ηλικιωμένα άτομα μέσα από τη λειτουργία
των πιο κάτω προγραμμάτων φροντίδας:
Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Στη Στέγη, η οποία έχει 20χρονη επιτυχή λειτουργία, μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 41 ηλικιωμένοι στους
οποίους προσφέρεται διαμονή, διατροφή, φροντίδα επί 24ώρου βάσεως,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία, φυσιοθεραπεία και απασχόληση.
Με σεβασμό στη μοναδικότητα της
προσωπικότητας του κάθε ατόμου, η
Στέγη λειτουργεί σαν μια φιλόξενη γειτονιά γεμάτη συνομήλικους, όπου οι
ηλικιωμένοι απολαμβάνουν υψηλής
ποιότητας ζωή με την καλύτερη δυνατή φροντίδα, δοσμένη με αγάπη και
τρυφερότητα από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Από την εκδήλωση "Πασχαλινό Παζαράκι" που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς στις 4 Απριλίου 2012.
(Φωτογραφίες Ανθή Αλεξάνδρου).
Β΄ ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί κατά
τη διάρκεια της μέρας στο χώρο της
Στέγης και προσφέρει φιλοξενία και
προστασία κατά τη διάρκεια της μέρας, διατροφή, ατομική καθαριότητα
και πλύσιμο ρούχων, ψυχαγωγία, φυσιοθεραπεία και απασχόληση.
Με την επιτυχή λειτουργία των πιο
πάνω προγραμμάτων έχει επιτευχθεί
η προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας
και η ανακούφιση των εργαζομένων
οικογενειών καθώς επίσης η σύνδεση
του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία
και η ευαισθητοποίηση ατόμων και
οργανωμένων συνόλων στα προβλήματα των ηλικιωμένων.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των Ηλικιωμένων

Κενές θέσεις
στη Στέγη

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, σας προσκαλεί στην καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή προς
τιμή των ηλικιωμένων της Αγλαντζιάς που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου
2012 και ώρα 11:00 π.μ. στο Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς.
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη από το Δήμο προς τους ανθρώπους
της τρίτης ηλικίας Δημότες Αγλαντζιάς.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Δεύτερη εκδρομή ηλικιωμένων
Δήμου Αγλαντζιάς

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η δεύτερη καθιερωμένη ετήσια εκδρομή για τους ηλικιωμένους Δημότες του Δήμου Αγλαντζιάς την
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012.
Επτά πλήρη λεωφορεία ξεκίνησαν γύρω στις
08:00 από τρείς σταθμούς στην Αγλαντζιά (από
τα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς, από το
Καφενείο Παστελλά και από την είσοδο του
Πάρκου Αγίου Γεωργίου) με προορισμό την Ιερά
Μονή Παναγίας Σφαλαγγιώτισσας και την Ιερά
Μονή Παναγίας Αμιρούς στην Επαρχία Λεμεσού.
Στην εκδρομή συμμετείχαν περίπου 400 συνταξιούχοι, αποκλειστικά δημότες Αγλαντζιάς.
Στο ενδιάμεσο της διαδρομής και συγκεκριμένα
στο Κέντρο “ΟΑΣΙΣ” στη Χοιροκοιτία, προσφέρθηκε στους ηλικιωμένους δημότες πρόγευμα και

ακολούθως, αφού ξεκουράστηκαν συνέχισαν το
ταξίδι.
Μετά το προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας
Σφαλαγγιώτισσας και στην Ιερά Μονή Παναγίας
Αμιρούς, οι εκδρομείς στις 13:00 κατέφθασαν
στην Αίθουσα Δεξιώσεων “ΟΑΣΙΣ” στη Χοιρο κοιτία, όπου προσφέρθηκε γεύμα.
Κατά το χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αγλα ντζιάς Κώστας Κόρτας, εξέφρασε το ενδιαφέρον
του Δήμου για τους ηλικιωμένους και τόνισε ότι
παρά τα δύσκολα έως τραγικά οικονομικά δεδομένα του Δήμου, ο ίδιος προσωπικά και το
Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει
δραστηριότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με
τους ηλικιωμένους και τα παιδιά. Οι άνθρωποι
αυτοί με τον κόπο τους έχουν διαμορφώσει την

κοινωνία μας και έχουν δώσει σε εμάς τους νεότερους πάρα πολλά. Για αυτό έχουν δικαίωμα
και έχουμε υποχρέωση να τους προσφέρουμε τα
ελάχιστα.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος
των Κοινωνικών Υπηρεσιών, κος Μίκης Πίτσιακκος. Στην εκδρομή συμμετείχαν και συνόδευσαν
τους εκδρομείς η Αντιδήμαρχος Ευγενία Αλετρά,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Έλενα Λάντα, Νίτσα
Κυριακίδου και αρκετοί άλλοι εθελοντές.
Ακολούθως, οι εκδρομείς συνέχισαν τη διασκέδαση τους υπό τους ήχους και τα τραγούδια του
Λεόντιου και της Γιάννας μέχρι και τις απογευματινές ώρες, οπότε επιβιβάστηκαν στα λεωφορεία
και επέστρεψαν στην Αγλαντζιά κατενθουσιασμένοι και με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το Ινστιτούτο Σμυρνιός άρχισε τη λειτουργία του το 1950 με
5 μαθητές πoυ ενδιαφέρθηκαν να παρακαθήσουν στις εξετάσεις
λογιστικής του London Chamber of Commerce and Industry (LCCI).
Ιδρυτής ο Νίκος Σμυρνιός. Τα πρώτα μαθήματα παραδίδονταν
σε αίθουσες του ιδιωτικού σχολείου Παλλαρή και έπειτα στο
Ελένειο Δήμοτικο. Έκτοτε συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία
του με χιλιάδες επιτυχίες στις εξετάσεις λογιστικής του LCCI,
προσφέροντας μαθήματα για όλα τα επίπεδα.
Με την συμπλήρωση 50 χρόνων επιτυχημένης και ανοδικής
πορείας, στις 23 Οκτωβρίου 2000, το Ινστιτούτο Σμυρνιός παρέθεσε επίσημο δείπνο σε 270 περίπου προσκεκλημένους στο
ξενοδοχείο Hilton Cyprus.
Εκτίμηση του κράτους για το Ινστιτούτο
Το δείπνο τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων,
Υπουργοί, Βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς, ο διευθυντής του Βρεττανικού
Συμβουλίου και ο πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
του Λονδίνου κ. Liam Swords.
Στο χαιρετισμό του ο τότε Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, εξέφρασε
την εκτίμηση του για τη συμβολή του Ινστιτούτου
στην προώθηση της Εμπορικής μόρφωσης και ιδιαίτερα της Λογιστικής.
Διεθνούς εμβέλειας βιβλίο για την Λογιστική
από την Οριάνα Σμυρνιού
Με προτροπή του LCCI, η Διευθύντρια σπουδών κα Οριάνα Σμυρνιού Παπαβασιλείου, συνέγραψε το βιβλίο Level 4 – Financial Accounting.
Το βιβλίο αποτελείται από 540 σελίδες, κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες και αποτελεί σημαντικό
βοήθημα σε μαθητές και σπουδαστές για τις

εξετάσεις λογιστικής του LCCI.
Οι καθηγητές του Ινστιτούτου είναι όλοι προσοντούχοι, κάτοχοι των επαγγελματικών τίτλων Chartered και Chartered
Certified Accountants, με πολυετή πείρα στην διδασκαλία. Η αποδοτικότητα, η μεταδοτικότητα, η συνέπεια και η πειθαρχία οδήγησαν και διατηρούν το Ινστιτούτο Σμυρνιός στην πρώτη θέση
σε επιτυχίες και διακρίσεις.
85 Παγκύπρια και 22 Παγκόσμια μετάλλια
Επιβεβαίωση του ψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχεται
είναι τα 85 Παγκύπρια και 22 Παγκόσμια μετάλλια, όπως επίσης
και οι αξιόλογες θέσεις που κατέχουν επαγγελματίες λογιστές,
τόσο στο Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, οι οποίοι φοίτησαν
στο Ινστιτούτο Σμυρνιός.
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ΑΤΛΑΣ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Πυρήνας υγιούς απασχόλησης

Το αρχαιότερο και ιστορικότερο σωματείο της Αγλαντζιάς, ο Άτλας από το 1938
που ιδρύθηκε ως Μορφωτικός και
Αθλητικός Σύλλογος, έχει να επιδείξει πλούσια δράση στον αθλητισμό, στην πολιτιστική ζωή της Αγλαντζιάς αλλά και στους
δημοκρατικούς αγώνες του κυπριακού λαού.
Το 1958 αριθμός μελών του Συλλόγου
αποχώρησαν κυρίως για πολιτικούς λόγους, και ακολούθησε η μετονομασία του
σωματείου σε Άτλα.
Το 1963 αγοράστηκε από Τουρκοκύπριο
το οικόπεδο όπου σήμερα βρίσκεται το σωματείο. Αρχικά επρόκειτο για πλινθόκτιστη
οικοδομή η οποία το 1985 κατεδαφίστηκε
για να ανεγερθεί το υφιστάμενο οίκημα.
ΣΚΟΠΟΣ
Στον Άτλα στεγάστηκαν και συνεχίζουν
να στεγάζονται οι λαϊκές οργανώσεις της
Αγλαντζιάς.
Άλλος βασικός σκοπός ίδρυσής του ήταν
η υγιής απασχόληση των νέων. Προσπάθεια
η οποία κατέστη υπό τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, ελπίδα για το μέλλον του
τόπου μας, σημείωσε ο πρόεδρος του σωματείου, κ. Μιχάλης Μαυρουδής.
Η δραστηριότητα του σωματείου είναι
αθλητική, πολιτιστική και πολιτική. Βέβαια
λειτουργεί και ως χώρος συνεύρεσης των
αγλαντζιωτών. Το πρωί λειτουργεί κυρίως
ως καφενείο για τους ηλικιωμένους και το
βράδυ ως χώρος αθλητικής δράσης αλλά
και ως ταβέρνα.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η προσπάθεια υγιούς απασχόλησης των
νέων παίρνει σάρκα και οστά με την δρατηριοποίηση του σωματείου στον αθλητισμό. Μάλιστα-όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του σωματείου-αγωνίζονται παίκτες
απ΄όλες τις κοινωνικές τάξεις της Αγλαντζιάς, χωρίς καμιά πολιτική ή ιδεολογική
προκατάληψη.
Ποδόσφαιρο
Πλούσια ήταν η δράση του σωματείου
στο ποδόσφαιρο, με κάποιους παίκτες να
συνεχίζουν την καριέρα τους σε ομάδες της
Α΄ Κατηγορίας.
Ο Άτλας πρωτοστάτησε μαζί με άλλα 21
σωματεία το 1958 στην ίδρυση του πρωταθλήματος της ΠΟΕΛ. Από τότε συμμετέχει

Πλούσια αθλητική δράση και όαση για ηλικιωμένους

Συγκεκριμένα εντάχθηκαν στις ομάδες
του Πινκ-Πονγκ και της Σαΐτας αξιόλογοι
Τουρκοκύπριοι αθλητές, οι οποίοι αγωνίστηκαν με τη φανέλα του σωματείου αλλά
και της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε διεθνείς
αγώνες.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

σε αυτό το πρωτάθλημα ανελλιπώς.
Η αθλητική δράση του σωματείου επεκτάθηκε επίσης στο Χαντ-Μπολ, στο
Φούτσαλ, στο Πινκ-Πονγκ, στο Τζούντο και
στις Σαΐτες.
Οι οικονομικές δυσκολίες όμως υποχρέωσαν το σωματείο να περιοριστεί στο ποδόσφαιρο, το Φούτσαλ και τις Σαΐτες.
Πινκ-Πονγκ
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ομάδα του
Πινκ-Πονγκ είχε εντυπωσιακές επιτυχίες.
Μέχρι το 1988 το πρωτάθλημα στηριζόταν σε εθελοντική βάση και ο Άτλας κατέκτησε το Κύπελλο το 1986.
Από το 1994 μετετράπει και αυτό το
άθλημα σε επαγγελματικό και παρά τις πενιχρές οικονομικές δυνατότητες του σωματείου, κατάφερε, τονίζει ο κ. Μαυρουδής,
να κατακτήσει μέχρι το 2010, 14 πρωταθλήματα και κύπελλα.
Λόγω των οικονομικών δυσκολιών υποχρεώθηκε το σωματείο να κλείσει το τμήμα
του Πινκ-Πονγκ.
Φούτσαλ
Στο σωματείο πάρχουν δυο ομάδες
Φούτσαλ οι οποίες αγωνίζoνται στην Β΄
Κατηγορία της ΚΟΠ.
Πέρσι η μια ομάδα κατάφερε και εντάχθηκε στην Α΄ Κατηγορία αλλά το ψηλό κόστος για να εντάξει επαγγελματίες παίκτες
στην ομάδα, ήταν απαγορευτικό για το σωματείο και υποβιβάστηκε πάλι. Σημαντική
λεπτομέρεια, επεσήμανε ο κ, Μαυρουδής,
είναι ότι στις ομάδες του σωματείου οι παίκτες αγωνίζονται εθελντικά και γι΄ αυτό

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ίδρυση: 1938 ως Μορφωτικός Αθλητικός
Σύλλογος Αγλαντζιάς.
Μετονομασία: Tο 1958 αποχώρησαν ορισμένα
μέλη και μετονομάστηκε ΑΤΛΑΣ.
Οίκημα: Ιδιόκτητο στην Μάρκου Δράκου, 21Αγλαντζιά.
Δραστηριότητες: Αθλητισμός, Πολιτιστικά,
Κοινωνικά, Πολιτικές εκδηλώσεις, καφενείο, ταβέρνα.

όλοι είναι αγλαντζιώτες.
Τουρκοκύπριοι παίκτες
Με τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων το
2010, Τουρκοκύπριοι αθλητές ενίσχυσαν
ομάδες του σωματείου.

Πλούσια είναι η δράση του σωματείου
και στα πολιτιστικά, με πρώτη και αξιόλογη
προσπάθεια τη θεατρική δρατηριοποίηση
των κατοίκων της Αγλαντζιάς. Μέσα από
την αγάπη για το θέατρο δημιουργήθηκε το
Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς.
Επίσης έχει χορευτικό συγκρότημα το
οποίο εμπλουτίζει τις γιορτές και επετείους
κατά τις οποίες ο Άτλας διοργανώνει εκδηλώσεις.
Διοργανώνονται και πολιτικές εκδηλώσεις
με στόχο να ενημερώνονται οι δημότες για
τις πολιτικές εξελίξεις, τόσο τις κοινωνικοοικονομικές, όσο και για το Κυπριακό.
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Εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες
μιουργείται γιατί υγροποιούνται στην
παγωμένη επιφάνεια του ταβανιού οι
υδρατμοί του χώρου. Συναντάμε πιο
συχνά μούχλα στο ταβάνι, παρά στους
τοίχους, διότι το ταβάνι -σκυρόδεμαείναι πιο παγωμένο, από τα τούβλα
του τοίχου).

Υαλοπίνακες με θερμομονωτικές ιδιότητες
Τα παράθυρα έχουν σημαντικό ρόλο στην
ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και
ψύξη των χώρων γιατί από αυτά μεταφέρεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Το χειμώνα χάνεται θερμότητα από μέσα προς
τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται θερμότητα από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλα κατασκευασμένων, ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων. Τα παράθυρα αυτά θα πρέπει να
έχουν υαλοπίνακες και κουφώματα με καλές
θερμομονωτικές ιδιότητες και επί πλέον,
θα πρέπει να είναι αεροστεγανά, ώστε να
εμποδίζουν τη διαφυγή θερμότητας από
χαραμάδες, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν
σημαντικές απώλειες θερμότητας, όπως
παρατηρείται σε κτίρια κακής κατασκευής
ή παλαιά.
Έτσι, αντί τους συμβατικούς μονούς υαλοπίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
Διπλoί υαλοπινακες
Οι διπλοί υαλοπίνακες αποτελούνται
από δυο υαλοπετάσματα τα οποία διαχωρίζονται από ένα στρώμα αέρα. Σε σύγκριση
με το σύστημα μονής υάλωσης οι διπλοί
υαλοπίνακες περιορίζουν τις θερμικές
απώλειες λόγω της θερμομονωτικής ιδιότητας του αέρα στο διάκενο.
Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες
χαμηλής εκπομπής (low-e)
Ένας υαλοπίνακας χαμηλής εκπομπής ενεργειακός αποτελείται
απο δύο υαλοπετάσματα. Το εσωτερικό υαλοπέτασμα ειναι ενα
συμβατικός μονός υαλοπίνακας ενώ στην εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού υαλοπίνακα έχει επιστρωθεί
κατα την παραγωγή του υαλοπίνακα μια επίστρωση
χαμηλής εκπεμψιμότητας
η οποία εμφανίζει υψηλή
ανακλαστικότητα στο
υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας . Συνεπώς η μετάδοση της υπέρυθρης ακτινοβολίας
διαμέσου του υαλοπίνακα περιορίζεται
σημαντικά οδηγώντας σε χαμηλότερες θερμικές απώλειες από το εσωτερικό προς το
εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο καθώς και τον περιορισμό των ηλιακών κερδών το καλοκαίρι.
Επίσης μπορούν να επιλεχθούν και οι τριπλοί υαλοπίνακες αλλά και οι διπλοί υαλοπίνακες που στο διάκενο τους περιέχουν
αέριο διαφορετικό από τον αέρα, όπως είναι για παράδειγμα το αργό.
Θερμομόνωση
Οι θερμικές απώλειες προκαλούνται σε
ένα κτίριο από τη μετάδοση της θερμότητας
του αέρα, από τον εσωτερικό χώρο προς
την ατμόσφαιρα ή προς ψυχρότερους γειτονικούς χώρους ή/και αντίστροφα. Είναι
γνωστό ότι, ανάμεσα σε δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες προκαλείται μία
συνεχής ροή θερμότητας από το θερμότερο
προς το ψυχρότερο, κάτι που συμβαίνει το
χειμώνα, από το εσωτερικό του κτιρίου
προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, αλλά και το
καλοκαίρι, από τον εξωτερικό θερμό αέρα

Μερικά Θερμομονωτικά Υλικά

προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτή η ροή θερμότητας είναι αδύνατο
να περιοριστεί ως προς την ένταση και τη
διάρκεια της. Αυτό γίνεται κατορθωτό με
την θερμομόνωση του κτιρίου η οποία επιβραδύνει την ταχύτητα ανταλλαγής θερμότητας μέσα από τις επιφάνειες (τοίχους,
στέγες, πατώματα, κουφώματα) που χωρίζουν περιοχές ή χώρους διαφορετικής
θερμοκρασίας.
Κάθε υλικό έχει έναν συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο συντελεστής τόσο καλύτερος αγωγός
θερμότητας θεωρείται το υλικό και άρα
αφήνει την θερμοκρασία να περνά πιο εύκολα από μέσα του (κάτι που δεν θέλουμε
γιατί θα χάνουμε θερμότητα τους χειμωνιάτικους μήνες και θα έρχεται ζέστη το καλοκαίρι).
Η θερμομόνωση σ’ ένα
κτίριο ,ουσιαστικά παρέχει
σ’ αυτό ένα προστατευτικό
περίβλημα το οποίο μειώνει
τη μετάδοση θερμότητας
από και προς το εσωτερικό
του κτίριου.
Η επιλογή του σωστού
υλικού πρέπει
να γίνεται με γνώμονα:
1.Τον χαμηλό συντελεστή
θερμικής αγωγιμότητας
2. Να έχει αντίσταση
στους υδρατμούς ώστε να
μην έρχονται οι υδρατμοί σε
επαφή με την κρύα επιφάνεια και
παρουσιάζεται η «μούχλα»
3. Ευκολία στον χειρισμό και την κοπή
ώστε να προσαρμόζεται με ακρίβεια
4. Εύκολη συναρμολόγηση των κομματιών του υλικού μόνωσης ώστε να
αποφεύγονται οι πολλοί αρμοί και οι
ρηγματώσεις στον τοίχο.
Πολλές φορές, το πρόβλημα της μόνωσης
σε ένα σπίτι εμφανίζεται πολύ αργότερα
από την κατοίκησή του. Εμφανίζεται με δύο
τρόπους: Με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας είτε με την μη ποιοτική διαβίωση μέσα
στο ίδιο μας το σπίτι, πχ επειδή αργεί να
ζεσταθεί.
Με την σωστή θερμομόνωση
μπορούμε να πετύχουμε:
1. Μικρές απώλειες θερμότητας
2. Μεγαλύτερη οικονομία στο πετρέλαιο
ή στο ρεύμα
3. Οικολογικότερη κατανάλωση των φυσικών πόρων
4. Μικρότερη καταπόνηση των κλιματιστικών συσκευών
5. Αγορά μικρότερων και λιγότερων θερμαντικών σωμάτων
6. Αποφυγή μυκήτων (μούχλας) στα ταβάνια και στα δοκάρια (η μούχλα δη-

• Υαλοβάμβακας και Πετροβάμβακας
πλάκα και ρολό
• Διογκωμένη Πολυστερίνη χαμηλής και
μεσαίας πυκνότητας
• Εξωθημένη πολυστερίνη
• Ελαφρομπετόν
• Αφρός πολυουρεθάνης
Κίνητρα και σχέδια χορηγιών
Η εξοικονόμηση ενέργειας, με νέες επενδύσεις σε θερμομονωτικά υλικά, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες με άδεια οικοδομής πριν το έτος 2000, που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση επιχορηγείται με βάση το «Σχέδιο Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνσης της
χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
2009-2013» του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού (Αναθεωρημένο Σχέδιο Απρίλιος 2011).
Προϋπόθεση για αυτήν την
επιχορήγηση είναι είτε οι κατοικίες να βρίσκονται σε ορεινές περιοχές (υψόμετρο πάνω
από 600 μέτρα) είτε να αφορούν οικογένειες/άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιχορήγηση
30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανώτατων επιλέξιμων δαπανών και το μέγιστο
ποσό χορηγίας είναι €2.500
ανά οικιστική μονάδα.
Περισσότερα για τα Σχέδια Χορηγιών στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου
www.cie.org.cy
Οικονομικός φωτισμός
Βάση του κανονισμού 244/2009/ΕΚ οι
ενεργοβόροι λαμπτήρες καταργούνται σταδιακά στην Ευρώπη και οι καταναλωτές θα
μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικούς λαμπτήρες.
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 χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε ροοστάτη.
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 πυρακτώσεως, αλλά με κανονική χρήση έχει την τριπλάσια διάρκεια ζωής (3 χρόνια). Έχει δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης εάν
χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε ροοστάτη.
Συμπαγείς 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 μοιάζουν ακόμη
περισσότερο με λάμπα.

Δίοδοι εκπομπής φωτός (LED)
Οι δίοδοι εκπομπής φωτός είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία και η
απόδοσή τους είναι παρόμοια με εκείνη των
λαμπτήρων φθορισμού 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.
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.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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
επισημαίνεται 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 κα-

ταναλωτές μέσω ενημερωτικού δελτίου και
ετικέτας, πληροφορίες που αφορούν την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ανάλογα
με το είδος της συσκευής.
Διαχείριση Ενέργειας
Εξυπνοι μετρητές
Οι έξυπνοι μετρητές που θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά ρολόγια, θα τοποθετούνται στο εσωτερικό της οικίας και
όχι εξωτερικά στην είσοδο της
οικίας ή πολυκατοικίας
όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Και αυτό διότι δεν θα
χρειάζεται πλέον να είναι
προσβάσιμοι από τα συνεργεία της ΑΗΚ και τους
εξωτερικούς εργολάβους
για την καθιερωμένη καταμέτρηση, καθώς με την
εγκατάστασή τους η καταγραφή της κατανάλωσης του καθενός από μας
θα γίνεται μέσω κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού
καναλιού. Κάθε μετρητής
θα αποστέλλει αυτόματα τα
στοιχεία της κατανάλωσης
του κατόχου του (πιθανότατα μέσω ασύρματου δικτύου) σε έναν κεντρικό υπολογιστή της ΑΗΚ που θα τα συλλέγει και θα
τα επεξεργάζεται.
Ο πελάτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή
κοιτάζοντας στην οθόνη του μετρητή, να
γνωρίζει (και άρα να ελέγχει) τι καταναλώνει. Δηλαδή, μόλις θα θέτει σε λειτουργία

μια ενεργοβόρο συσκευή, π.χ. τον θερμοσίφωνα, αυτόματα ο ηλεκτρονικός μετρητής
του θα δείχνει αύξηση φορτίου κ.ο.κ. Έτσι
θα μπορεί να περιορίζει την άσκοπη χρήση
στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα θα πάψει να παραλαμβάνει λογαριασμούς που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματική κατανάλωση.
Το έξυπνο σπίτι ακούγεται πολύ ελκυστικό αφού προσφέρει:
– Εξοικονόμηση στην ενέργεια 10%
– Υποστηρίζει συστήματα ασφάλειας,
– Εξυπηρετεί την άνεση μέσα από έξυπνες
λύσεις.
– Επικοινωνεί με τις συσκευές του σπιτιού
για αποτελεσματική και αυτοματοποιημένη διαχείριση τους στη βάση των
επιλογών του ιδιοκτήτη με στόχο την
εξοικονόμηση
• Εγκατάσταση έξυπνου μετρητή: €300
ανά μετρητή
• Συνολικά έξοδα για έξυπνα δίκτυα:
€550 ανά μετρητή (περιλαμβάνει και το
κόστος για έξυπνο μετρητή)
• Συνολικό όφελος: €73 ανά έτος
Συσκευές Απενεργοποίησης
Stand by killers
Τρόποι αντιμετώπισης της κατανάλωσης ενέργειας κατά την κατάσταση
αναμονής:
Κατά την λειτουργία μιας ηλεκτρικής συσκευής σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή
καταναλώνει υπολογίσιμη ισχύ (από 1W
εως αρκετά W, αναλόγως της συσκευής). Η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά οφείλεται στις συσκευές που είναι

σε κατάσταση αναμονής υπολογίζεται σε
ποσοστό από 10% έως 15%.
Τρόποι αντιμετώπισης της κατανάλωσης ενέργειας κατά την κατάσταση
αναμονής:
• Έλεγχος κατά την αγορά των συσκευών
για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά
την λειτουργία αναμονής
• Κατά τον τερματισμό μιας συσκευής να
φροντίζουμε ώστε να απενεργοποιείται
πλήρως (κλείσιμο από την μπρίζα) παρά να μπαίνει σε κατάσταση αναμονής
• Χρήση έξυπνων αυτόματων διακοπτών
(Συσκευές Απενεργοποίησης – Standby
killers)
Οι συσκευές «Stand by killers» είναι οικιακές συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας οι
οποίες τερματίζουν άλλες συσκευές που
βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
Βρίσκουν εφαρμογή κυρίως σε τηλεοράσεις
και υπολογιστές, οι οποίες συνήθως συνδέονται με άλλες συσκευές. Στο εμπόριο
διατίθενται είτε Stand by killers που έχουν
εξειδικευμένη εφαρμογή (π.χ. για τηλεόραση
ή για υπολογιστή), είτε για πολλαπλές
εφαρμογές.
Κατά την εφαρμογή του σε τηλεόραση, με
το κλείσιμο της τηλεόρασης το Stand by killer
μπορεί να διακόψει την παροχή ρεύματος
σε όσες ηλεκτρικές συσκευές συνδεθούν σε
αυτόν. Επίσης, για εφαρμογή σε υπολογιστή
το Stand by killer θα «αντιληφθεί» την κατάσταση αναμονής μέσω ενός USB και θα
απενεργοποιήσει τις περιφερειακές συσκευές.
Το κόστος τους κυμαίνεται από 15-24
ευρώ.

Ενεργειακά τζάκια ή ενεργειακές εστίες
Ενεργειακό ονομάζεται το τζάκι που εκμεταλλεύεται
το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμότητας από την καύση του ξύλου, διοχετεύοντας την στον εσωτερικό χώρο. Ο βαθμός απόδοσης των εστιών αυτών είναι υψηλότερος από αυτό των συμβατικών τζακιών (10-20%)
και κυμαίνεται από 80-85%, εξαιτίας του θαλάμου
δευτερογενούς καύσης. Κύρια χαρακτηριστικά του
είναι η:
· Υψηλή θερμική απόδοση (έως και 85 %).
· Οικονομία στην κατανάλωση ξύλου (έως και 2
kg/h). Με τη μετατροπή των παραδοσιακών τζακιών
σε ενεργειακά, βελτιώνεται κατά πολύ ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση
καυσόξυλου, στην προκειμένη περίπτωση της βιομάζας ξυλείας.
· Περιορισμένη εκπομπή καυσαερίων (ΡΜ10 <20
mg/m3). Αυτό επιτυγχάνεται, λόγω της δευτερογενούς
καύσης για την καύση του μονοξειδίου του άνθρακα,
το οποίο μπορεί να βρίσκεται στα υποπροϊόντα της
πρωτογενούς καύσης.
· Δυνατότητα ελέγχου της καύσης ανάλογα με την
επιθυμητή θερμοκρασία.
· Μεγαλύτερη ασφάλεια, λόγω της πόρτας που καλύπτει την περιοχή καύσης.
Τα ενεργειακά τζάκια ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:
Ενεργειακό τζάκι αέρα, το οποίο λειτουργεί ως
αερόθερμο, εκμεταλλεύεται τη θερμότητα που παράγεται στο χώρο καύσης και διοχετεύει θερμό αέρα
-μέσω των αεραγωγών και των περσίδων του- στο
χώρο.
Ενεργειακό τζάκι νερού το οποίο λειτουργεί ως
πλήρης, αυτόνομη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού
που διοχετεύεται στα θερμαντικά σώματα (ή υποδαπέδια) για θέρμανση όλων των χώρων μίας οικίας.
Στα ενεργειακά τζάκια μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως καύσιμο τα συσσωματώματα βιομάζας (pellets)
είναι τυποποιημένο κυλινδρικό βιολογικό καύσιμο
που παρασκευάζεται με τη συμπίεση ξηρών, πριονιδιών και τεμαχιδίων από καθαρά υπολείμματα ξύλου βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου. Στην παραγωγική διαδικασία δεν χρησιμοποιούνται χημικά πρό-

σθετα παρά μόνο υψηλή πίεση και ατμός. Με αυτό
τον τρόπο περιορίζεται η χρήση καυσόξυλων ειδικότερα αυτών που προέρχονται από παράνομη κοπή.
Οικονομικά στοιχεία
Το κόστος μίας ενεργειακής εστίας (ανάλογα με την
ονομαστική ισχύ, το εμβαδόν των χώρων και τις απαιτούμενες διακλαδώσεις) κυμαίνεται από 2.500 έως
3.500 €.
Ο πλήρης τεχνικός οδηγός είναι διαθέσιμος στην
ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών www.cea.org.cy ή μπορείτε να τον προμηθευτείτε σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του
Ενεργειακού Γραφείου στην οδό Λευκώνος 10-12,
Λευκωσία.
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Παγκόσμια Δευτεραθλήτρια ποδοσφαίρου
Τη μεγαλύτερη διεθνή διάκριση σε επίπεδο Ακαδημιών Ποδοσφαίρου πέτυχε η
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ με την ομάδα της
ηλικιακής κατηγορίας U-12, με την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τουρνουά ποδοσφαίρου παγκοσμίως, γνωστό ως GOTHIA CUP το οποίο διεξήχθη για 38η συνεχή χρονιά και φιλοξένησε 1615 ομάδες
από 78 χώρες δημιουργώντας νέο ρεκόρ
συμμετοχών!!!
Συγκεκριμένα και μόνο στη κατηγορία
κάτω των 12 έλαβαν μέρος 141 ομάδες
από 32 εθνικότητες!
Στον τελικό
Μετά από ένα μαραθώνιο αγώνων, εννέα στο σύνολο μέσα σε πέντε ημέρες (1620/7/12) η Κυπριακή ομάδα κατάφερε να
ανακρούσει τον Εθνικό Ύμνο με την παρουσία της στον ΤΕΛΙΚΟ στο μεγαλοπρεπές
στάδιο ULLEVI του Γκέτεμποργκ όπου παρόλο ανώτερη έχοντας την ατυχία με το
μέρος της, έχασε άδικα μετά από ένα συγκλονιστικό παιγνίδι 3-2 από την περίφημη
IF ELFSBORG ΣΟΥΗΔΙΑΣ. Τα τέρματα της
Κυπριακής ομάδας πέτυχαν οι Αντώνης
Βρυωνίδης και Χρίστος Αλεξίου.
Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι στη
φαντασμαγορική τελετή έναρξης (εφάμιλλη ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ) που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16/07 στο
στάδιο ULLEVI και παρέλασαν τα παιδιά
μας με τη Κυπριακή σημαία, υπήρχαν
52.000 θεατές!

Οκτώ νίκες σε 9 αγώνες

Αποτελέσματα
Για την ιστορία τα αποτελέσματα και
οι σκόρερ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ
ήσαν τα ακόλουθα:
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Α. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ – NORTRTULLS SK (SWEDEN)..........5-1
Χρίστος Αλεξίου 4, Ιάκωβος Κωνσταντίνου.
Α.ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ – AMERICA ELITE (USA)..................10-0
Μάριος Παναγιώτου 3, Κωνσταντίνος Δημητρίου 3, Χρίστος
Αλεξίου, Ιάκωβος Κωνσταντίνου, Στέφανος Λάμπρου,
Ευάγγελος Δραγατάκης.
Α. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ – FINLANDIA-PALLO IF (SWEDEN)....7-1
Χρίστος Αλεξίου 3, Ιάκωβος Κωνσταντίνου, Ραφαήλ
Κακουλλής, Μάριος Παναγιώτου, Μαρκ Θέμης.
ΑΓΩΝΕΣ ΝΟΚ-ΑΟΥΤ
Α. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ – GUNNILSE IS (SWEDEN)..............10-1
Αντώνης Βρυωνίδης 2, Κωνσταντίνος Δημητρίου 2, Χρίστος
Αλεξίου, Ιάκωβος Κωνσταντίνου, Στέφανος Λάμπρου,
Μάριος Παναγιώτου, Μάρκ Θέμης, Μιχάλης Παπακυριακού.
Α. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ – KREASIA
INDONESIA FC (INDONESIA) ...................................7-1
Χρίστος Αλεξίου 3, Ευάγγελος Δραγατάκης 2, Ιάκωβος
Κωνσταντίνου, Μάρκ Θέμης.
Α. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ – HOPE PROJECT TEAM (CHINA) ......2-2

........................................................(4-2 στα Πέναλτυ)
Ιάκωβος Κωνσταντίνου, Μάρκ Θέμης
Α. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ – ANTONY
SPORT FOOTBALL 1 (FRANCE) ................................3-2
Χρίστος Αλεξίου, Αντώνης Βρυωνίδης, Ιάκωβος
Κωνσταντίνου
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Α. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ – KFV SEGEBERG (GERMANY) ..........5-2
Αντώνης Βρυωνίδης 3, Χρίστος Αλεξίου, Μάριος
Παναγιώτου

ΤΕΛΙΚΟΣ
Α. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ – IF ELFSBORG (SWEDEN) ...............2-3
Αντώνης Βρυωνίδης, Χρίστος Αλεξίου
Την ομάδα μας απάρτιζαν οι πιο κάτω
ποδοσφαιριστές:
Α. Καραϊσκάκης, Ρ. Κακουλλής, Γ.
Πανα γιώτου, Μ. Παπακυριακού, Ε.
Δραγατάκης,
Μ. Παναγιώτου, Κ.
Δημητρίου, Σ. Λάμπρου, Ι. Κωνσταντίνου,
Μ. Θέμης, Χ. Αλεξίου, Α. Βρυωνίδης.

Σε σύνολο 9 αγώνων η ομάδα μας πέτυχε 8 νίκες και είχε 1 ήττα με αναλογία
τερμάτων 51-13, έχοντας τον Χρίστο
Αλεξίου πρώτο σκόρερ με 15 τέρματα
και την επίθεση με τα 52 τέρματα σαν
την 8η καλύτερη επίθεση από τις 1615
ομάδες!!!
Ταυτόχρονα με τη ομάδα των U-12
συμμετοχή είχε και η ομάδα U-13 η οποία
πέρασε σαν δεύτερη στον 2ον όμιλο ισοβαθμώντας με τη περίφημη ομάδα DALLAS TEXANS (επίλεκτη ομάδα από ΑΜΕΡΙΚΗ με 18000 παιδιά παρακαλώ!!!) 1-1
το μεταξύ μας παιγνίδι. Στη φάση των
νοκ-άουτ νικήσαμε τη GUNNILSE IS (SWEDEN) 4-1 και μετά χάσαμε 5-1 από τη
KECSKEMET FC (HUNGARY)
Στην αποστολή συμμετείχαν οι προπονητές Θεοδόσης Χαραλάμπους,
Αντώνης Χρίστου (Άντωνας), Νίκος
Κυριάκου με επικεφαλής τον Κώστα
Ευθυμιάδη, γενικό υπεύθυνο της
Ακαδημίας.
Εγγραφές
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο
99488900 και στην Ιστοσελίδα efacy.com

Αγιασμός για τη νέα χρονιά
Στις 22 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Αθλητικό Στάδιο
τελέστηκε με επιτυχία ο καθιερωμένος αγιασμός της
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ από τον Πάτερ Χρήστο, ενώπιο του Δημάρχου, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
αρκετών φίλων και γονιών των παιδιών της
Ακαδημίας.
Απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές και στους
προπονητές της Ακαδημίας, ο Δήμαρχος ευχήθηκε
Καλή Χρονιά με επιτυχίες, υγεία και σωστή συμπεριφορά μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.
Φυσικά πρωταγωνιστές ήταν οι μικροί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με το τέλος του Αγιασμού συμμετείχαν
σε παιγνίδια ποδοσφαίρου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ Κ. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

«Παράδοση με μέλλον»

Το Κέντρο Νεότητας "Προμηθέας" Αγίου
Αμβροσίου Κερύνειας, σε συνεργασία με το
Δήμο Αγλαντζιάς και το ΤΕΠΑΚ, οργάνωσαν με επιτυχία την εκδήλωση «Παράδοση
με μέλλον" το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου του
2012, στο Σκαλί Αγλαντζιάς.
Μέλη του Κέντρου Νεότητας και του Σωματείου Ελεύθερος Άγιος Αμβρόσιος καθώς
και τεχνίτες παρουσίασαν παραδοσιακά
επαγγέλματα, εδέσματα και τέχνες όπως
απόσταξη ροδόνερου, κατασκευή χαρουπόμελου, χαλουμιού, τραχανά κλπ.
Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά παιχνίδια και να παρακολουθήσουν παραδοσιακούς χορούς.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου
2.500 άνθρωποι από όλη την Κύπρο συμπεριλαμβανομένων και τουριστών.
Στον χαιρετισμό του ο ΔήμαρχοςΑγλαντζιάς, Κώστας Κόρτας, ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς και ο ίδιος
προσωπικά, με μεγάλη προθυμία συμμετέχουν και στηρίζουν την εκδήλωση, από
εκτίμηση και σεβασμό προς την Κοινότητα
Αγίου Αμβροσίου, στους νέους ανθρώπους
του Κέντρου Νεότητας, οι οποίοι με ζήλο
και πάθος εργάζονται γι’ αυτή την εκδήλωση και γιατί ιδιαίτερα θέλουν όλα όσα
προέρχονται από την παράδοση αυτού
του τόπου να μεταδοθούν και στις επόμενες γενιές.
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες και
πολιτιστικές δράσεις, πρόσθεσε ο Δήμαρχος, ενισχύεται και δυναμώνει ο κοινωνικός ιστός και θωρακίζεται η κοινωνία μας.

Τέτοιες πρωτοβουλίες, ανέφερε, από
νέους ανθρώπους και από ανθρώπους
που τιμούν τον τόπο και την παράδοση
τους, όπως οι άνθρωποι του Αγίου Αμβροσίου, τιμούν πρώτα πρώτα την πατρίδα
μας και μας γεμίζουν με αισιοδοξία, σ’
αυτές τις πραγματικά δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ότι αυτός ο τόπος
έχει γερά θεμέλια. Δεν γονατίζει, δεν χάνεται.
Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι αυτή η γιορτή της
παράδοσης θα έχει πάντοτε αρωγό και
συμμέτοχο το Δήμο από τη μια και θα είναι
καθιερωμένη να πραγματοποιείται στο
Δήμο Αγλαντζιάς και μετά την επιστροφή
στα κατεχόμενα εδάφη και στον Άγιο Αμβρόσιο.

«ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Συμπαράσταση του Δήμου
στα άτομα με αυτισμό
Ο Δήμος Αγλαντζιάς συμμετείχε στην εκδήλωση του Συνδέσμου
για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου «Πανηγύρι Ελπίδας» που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου στις 23 Σεπτεμβρίου
2012.
Μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης η Κυπριακή Ομοσπονδία
Μοτοσικλετιστών ξεκίνησε μία διαδρομή μέσα από Δήμους και
Κοινότητες της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Πάφου με σκοπό
να μαζέψει χρηματικό ποσό ως εισφορά για το Σύνδεσμο.
Η πορεία των Μοτοσικλετιστών γύρω στις 10:00 το πρωί
πέρασε και από το Δήμο Αγλαντζιάς, όπου ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Κοινωνικών Υπηρεσιών κος Μίκης Πίτσιακκος, εκ
μέρους του Δήμου Αγλαντζιάς, παρέδωσε στο Σύνδεσμο για
Άτομα με Αυτισμό Κύπρου επιταγή και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη διοργάνωση.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 100 μοτοσικλετιστές εθελοντές από την Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσικλετιστών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μαθητικοί
Διαγωνισμοί
Το Συμβούλιο Γυναικών του Δήμου προτίθεται να διοργανώσει Μαθητι κό
Διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών και Ζωγραφικής.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και οι
δάσκαλοι και καθηγητές τέχνης που θα ήθελαν να συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στις
Επιτροπές Αξιολόγησης μαθητικών διαγωνισμών έκθεσης ιδεών και ζωγραφικής, να
επικοινωνήσουν με τη Γαβριέλλα Φιλίππου,
Διοργανώτρια-Συντονίστρια της Φιλανθρωπικής Εκδήλωσης, είτε τηλεφωνικά στο
99342225 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
dolphin9@cytanet.com.cy.
Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Στηρίζεται το σήμερα, για να υπάρχει το αύριο
Άνοιξαν και επίσημα τις πύλες τους το
Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και ο Βρεφοκομικός Σταθμός
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα εγκαίνια
τελέστηκαν από τον Υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Γιώργο Δημοσθένους,
τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Υπουργός
Παιδείας τόνισε ότι το Νηπιαγωγείο και ο
Βρεφοκομικός Σταθμός είναι ένας χώρος
που θα στεγάσει τα παιδιά στην πιο τρυφερή τους ηλικία χαρίζοντάς τους όμορφες
στιγμές, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα
και το προσωπικό του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Ποιοτική εκεπαίδευση
Από την πλευρά του ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε ότι από το νηπιαγωγείο έως και τα
δώματα της ανώτατης Παιδείας, οφείλουμε να παρέχουμε στα παιδιά και στους
νέους μας μια ποιοτική εκπαίδευση.
Οφείλουμε να διασφαλίζεται, πρόσθεσε,
η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης και
μάθησης σε όλους, ανεξαιρέτως κοινωνικοοικονομικής θέσης στην κοινωνία.
Ευχαριστώντας τους ιδιωτικούς οργανισμούς που παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, συγχρηματοδότησαν
την ανέγερση του έργου στηρίζοντας το
σήμερα για να υπάρχει το αύριο, τα παιδιά της νέας γενιάς, ο κ. Χριστοφίδης
ευχαρίστησε και όσους εργάστηκαν για
την τάχιστη δυνατή ανέγερση των κτιρίων
της μονάδας, αλλά και όσους εργάζονται
με αφοσίωση και ενθουσιασμό για την
ομαλή λειτουργία της.

Συγχαρητήρια και ευχαριστίες
Ο Πρύτανης συνεχάρη θερμά τους συναδέλφους του, τον Πρόεδρο και τα μέλη
του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σχολείου, που εργάστηκαν ακατάπαυστα για
τη δημιουργία της πρωτοπόρας αυτής
νηπιοσχολικής μονάδας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε για

Αλλαγή Διοικητή του 2ου
Τάγματος της ΕΛΔΥΚ

την πολυδιάστατη αρωγή που απλόχερα
προσέφερε, στην κυρία Λούλα Παπαχριστοφόρου, αδελφή της εκπαιδευτικού
Λητώς Παπαχριστοφόρου, της πρώτης
νηπιαγωγού και επιθεωρήτριας προδημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου, το
όνομα της οποίας δόθηκε τιμητικά στο
Νηπιαγωγείο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κύπρου, κ. Χάρης Χαραλάμπους, ο Γενικός
Διευθυντής της ΣΠΕ Λήδρα κ. Ντίνος Κωνσταντίνου, η Πρόεδρος του Ιδρύματος
«Λητώ Παπαχριστοφόρου», κα Λούλα Παπαχριστοφόρου και η Διευθύντρια του
Σχολείου κ. Νάσια Χαραλάμπους.
Για το έργο και τη δράση της Λητώς
Παπαχριστοφόρου μίλησε η πρώην
Υπουργός Παιδείας, κα Κλαίρη Αγγελίδου,
η οποία είχε συνεργαστεί στενά μαζί της
και την γνώριζε προσωπικά.
Οι παρευρισκόμενοι, ανάμεσα σε αυτούς
πολιτικοί, άτομα της τέχνης και των γραμμάτων, οικονομικοί παράγοντες και εκτιμητές του έργου της Λητώς Παπαχριστοφόρου και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σύντομο μουσικό πρόγραμμα
από τις εκπαιδευτικούς Ειρήνη Κακογιάννη-Μυλωνά και Χριστίνα Κρασίδου και
να περιηγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του κτηριακού αυτού συγκροτήματος της Πανεπιστημιούπολης.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΛΑΤΥ

Από τις 30 Αυγούστου 2012 Διοικητής του 2ου Τάγματος της ΕΛΔΥΚ ανέλαβε ο
αντισυνταγματάρχης Χαράλαμπος Χαλκίδης. Σε σεμνή εκδήλωση ο αντισυνταγματάρχης Νικόλαος Γκόνης, παρέδωσε την διοίκηση του Τάγματος στον κ. Χαλκίδη
στην παρουσία και του Δημάρχου Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα.

Η Alpha Bank στηρίζει το Δήμο
Η Alpha Bank στο πλαίσιο
της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και στην προσπάθειά
της να παρέχει κάθε δυνατή
βοήθεια σε συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου
Αγλαντζιάς για να στηρίξει το
Ταμείο Κοινωνικής Αρωγής του
Δήμου.
Σκοπός του Ταμείου είναι να
στηρίξει διάφορους κοινωνικούς φορείς της περιοχής.

Στις 18 Σεπτεμβρίου τελέστηκε αγιασμός για την νέα σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄στο Πλατύ. Στον αγιασμό παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς,
Κώστας Κόρτας.

Στο Ε΄ Δημοτικό Αγλαντζιάς,
το Πολύκεντρο Λευκωσίας
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ.
Γεώργιος Γεωργίου παραδίδει την επιταγή στο
Δήμαρχο Αγλαντζιάς κ. Κώστα Κόρτα.

Η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς φιλοξενεί στο σχολικό κτίριο του Ε΄ Δημοτικού
Σχολείου Αγλαντζιάς, το Πολύκεντρο του Οργανισμού Νεολαίας Λευκωσίας για
τη φετινή σχολική χρονιά 2012-2013, λόγω αναβάθμισης / κτιριακών εργασιών
του υφιστάμενου Πολύκεντρου Νεολαίας Λευκωσίας. Στο Πολύκεντρο λειτουργούν
εργαστήρια Χορού-Γυμναστικής-Θεάτρου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τέχνης
και Μουσικής.

