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Κ ρατ άε ι ζ ων τ αν ό τ ο πάθος για jazz!

ΑγλανJazz 2015
Π

ραγματοποιήθηκε και φέτος στις 13 και 14 Ιουλίου 2015 με μεγάλη επιτυχία για 9η συνεχή
χρονιά το Φεστιβάλ Jazz του Δήμου γνωστό
και ως ΑγλανJazz. Οι ακροατές και φίλοι της jazz έσπευσαν να γεμίσουν την πλατεία της Παλαιάς Αγλαντζιάς,
όπως και τα προηγούμενα χρόνια, για να παρακολουθήσουν τα 5 σχήματα που συμμετείχαν φέτος στο Φεστιβάλ
και ενθουσίασαν το κοινό.
Η φετινή διοργάνωση έδωσε έμφαση στην Κυπριακή,
Ελληνική, Αυστριακή και στην Αφρικάνικη Μουσική Σκηνή φιλοξενώντας μια ποικιλία ακουσμάτων, κυρίως από
το χώρο της Ethnic Jazz, επηρεασμένη από τα Βαλκάνια
και τη Μέση Ανατολή μέχρι και την Αφρική με αυτοσχεδιαστικές πινελιές και ασυνήθιστους ενορχηστρωτικούς
συνδυασμούς.

Έναρξη του Φεστιβάλ από το Δήμαρχο
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, αφού έκανε μια σύντομη αναδρομή
στην ιστορία της Τζαζ στην Κύπρο, αναφέρθηκε στη σημασία του ΑγλανJazz, το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά
στην άνθηση της μουσικής τζαζ στην Κύπρο, δίνοντας
την ευκαιρία στους Κύπριους, να ακούσουν αξιόλογους
και αναγνωρισμένους μουσικούς από το διεθνές μουσικό
στερέωμα της τζαζ, αλλά και ταυτόχρονα παρέχοντας ένα
βήμα σε Κύπριους καλλιτέχνες του χώρου, ιδιαίτερα σε
καινούρια μουσικά σχήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά αλλά και σε συγκροτήματα και άτομα που έχουν
καθιερωθεί στο κυπριακό χώρο να συναντηθούν μουσικά
με συναδέλφους τους από το εξωτερικό και να προβάλουν
και να αναδείξουν τη δουλειά τους.
Σελ. 6

Εκσυγχρονισμός των λεωφόρων
Λάρνακος, Αγλαντζιάς και Αμμοχώστου

Ε

πιτέλους προχωρεί η έναρξη των έργων για εκσυγχρονισμό των λεωφόρων Λάρνακος, Αγλαντζιάς και Αμμοχώστου.

Η προσπάθεια για αναβάθμιση αυτού του σημαντικού άξονα της
Αγλαντζιάς, χρονολογείται από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90. Η
ανάγκη για ένα σύγχρονο, ασφαλισμένο, φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, οδικό δίκτυο που να ευνοεί και να ενισχύει
τις εμπορικές αναπτύξεις της περιοχής, ήταν πάντα βασικός στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς μετά από συντονισμένες προσπάθειες, κατάφερε όχι μόνο να
επιτύχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο στόχο, αλλά
και το σημαντικό περιορισμό του κόστους που αναλογεί στο Δήμο,
με τη συμπερίληψη της χρηματοδότησης του από τα Ευρωπαϊκά
Ταμεία.
Το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη εξαγγελθεί ως ένα από τα σημαντικότερα έργα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την επαρχία
Λευκωσίας.

Η Αγλαντζιά αναβαθμίζεται, η Αγλαντζιά πρωτοπορεί, η
Αγλαντζιά εξελίσσεται.

Ο βασικός σχεδιασμός του έργου, έχει ήδη ολοκληρωθεί
και ο Δήμος θα παρουσιάσει τα τελικά σχέδια μόλις αυτά
οριστικοποιηθούν, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε μέχρι την
έκδοση της εφημερίδας.
Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, σύμφωνα με
την έως τώρα ενημέρωση και τις καινοτομίες που εισάγονται, η Αγλαντζιά πρωτοπορεί με ένα έργο, το οποίο θα προωθήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες, θα περιορίσει τα μποτιλιαρίσματα και θα αναβαθμίσει ριζικά την ποιότητα ζωής των
δημοτών μας.

διαβάστε
ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ. ΚΟΡΤΑ

«ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΤΑΣ ΡΕ;»

Να ανοίξει η
δίοδος Αθηένου
- Πυροϊου
- Αγλαντζιάς

Επιβάλλεται να
εξελιχθούμε

Τα παιδιά, μας
δείχνουν το
δρόμο!
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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

Γραφείο Εύρεσης
Εργασίας Δημοτών Αγλαντζιάς
Είσαι εγγεγραμμένος άνεργος; Ψάχνεις υπάλληλο;
Μπορείς να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου αλλά και να αναζητήσεις
υπάλληλο στο blog του Γραφείου http://geed-aglantzias.blogspot.
com/ και με αυτό τον τρόπο όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να σε
καλέσουν για μια ενδεχόμενη συνεργασία.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγλαντζιάς

Αγλαντζιώτες Μουσικοί
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, καλεί Αγλαντζιώτες Μουσικούς, να
επικοινωνήσουν με το Δήμο στα τηλ. 99828266,99322037
σε μια προσπάθεια για καταγραφή των μουσικών μας και
για προώθηση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Παλιές φωτογραφίες
της πόλης μας

Ό

σοι από εσάς διαθέτετε παλιές – ιστορικές φωτογραφίες της πόλης και θέλετε
να συνδράμετε στην προσπάθεια μας για
δημιουργία μιας ηλεκτρονικής συλλογής
με φωτογραφίες και ιστορίες των ανθρώπων της Αγλαντζιάς
του χτες, σας καλούμε να μας στείλετε φωτογραφίες και τη
σχετική τους λεζάντα στο mail@aglantzia.org.cy ή να τις προσκομίσετε στα Γραφεία του Δήμου.



ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:

•

Κώστας Κόρτας - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ..............................
22462195,
mayor@aglantzia.org.cy

•



ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

•

Χάρης Τσαγγαρίδης - ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ........................................................
22462196

Λάπατα – Πολίτη

14 - 15/09/2015

Οικ. Πλατύ –Αθαλάσσα – ΚΟΑΓ

16 - 18/09/2015

Αγία Μαύρη – Παλιά Αγλαντζιά

21 - 22/09/2015

ΡΙΚ

23 - 25/09/2015

Τριγωνάκι - Καθαρή

28- 30/09/2015

Πλατύ – Νοτίως Λ. Κερύνειας

05- 07/10/2015

Περνέρα

08 - 09/10/2015

Δημοσίων Υπαλλήλων – Άγιος
Νεκτάριος

12 - 14/10/2015

•

•

Μαρία Χριστοδούλου - ΒΟΗΘΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ..........
22462196

Άντρη Βιτσαϊδου - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ)..................................
22444214 - 22462194
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy /info@
aglantzia.org.cy



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Φαξ:22455799 mail@aglantzia.org.cy

•

•

Φαξ:22332755 treasurer@aglantzia.org.cy

christina.kappa@aglantzia.org.cy



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:

•

Ανδρέας Κάτσιης - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

Πόλα Παττίχη - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ..........
.
22462049 , Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Ειρήνη Κυρµίτση - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ...........................................................
22462242



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Κύπρος Βουδιάς - ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α’ 22462233.................................
k.voudhias@aglantzia.org.cy

•

Μιχάλης Παντελίδης - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ.......................................................
.................................................................................
22462059
Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy



Γιάγκος Γιάγκου - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΝ. ∆ΗΜΟΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ...........
22462155
Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

•

Αθηνά Γιάννακα - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.............................................................
22462156
athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

Παναγιώτα ∆ηµητρίου - ΒΟΗΘΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ............................
22462233

Νικολέττα Γιαννάκη - ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22462157 Nikoleta.yiannaki@aglantzia.org.cy

•

Κώστας Περικλέους - ΤΕΧΝΙΚΟΣ.........................
22462154
costas.perikleous@aglantzia.org.cy

•

Άντια Παπαδούρη - ΤΕΧΝΙΚΟΣ.............................
22874865
andia.papadouri@aglantzia.org.cy

•

Αντώνης Παναγή - ΤΕΧΝΙΚΟΣ...............................

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Φαξ:22462240 culture@aglantzia.org.cy /
skali@aglantzia.org.cy

•

Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy
•

•

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

•

eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

despo.pitri@aglantzia.org.cy

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

health@aglantzia.org.cy

George.Geroudes@aglantzia.org.cy
•

∆έσπω Πίτρη - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ .
22462197

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

•

Αντιγόνη Χατζηγεωργίου - ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ.
22462048 Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.
org.cy

Γεώργιος Γερούδης - ΒΟΗΘΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ......................................................
22462056

panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy
•

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

•

andri.eftichiou@aglantzia.org.cy
•

antonis.panagi@aglantzia.org.cy
Χριστίνα Κάππα - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ...........................................................
22462158

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

maria.christodoulou@aglantzia.org.cy
Άντρη Ευτυχίου - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.............................................................
22462251

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

•

harris.tsangarides@aglantzia.org.cy
•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ
Σεπτέμβριος Οκτώβριος



Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

•

Περιοχές

Μυράντα Αργυρού - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ- Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ.............................................................
22462195

22462159

constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy
•

Μαρία Νικολάου - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ /
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ...............................................
22462239
Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:
library@aglantzia.org.cy.......................................
22462143



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

•

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



ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:...............
77778100



ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
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
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ

3

Τεύχος 18, Σεπτέμβριος 2015

4

Τεύχος 18, Σεπτέμβριος 2015

Συνεδρία Επιτροπής Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων

Συναντήσεις με όλα τα κόμματα

Τ

ην πραγματοποιήση συναντήσεων με όλα τα κόμματα
αποφάσισε στην έκτη κατά σειρά συνεδρία της η Επιτροπή Ελευθέρων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων
Δήμων με στόχο να θέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακριτικοί και οι ημικατεχόμενοι Δήμοι της Κύπρου.
Η Επιτροπή Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων συστάθηκε το Μάρτη του 2015 και την αποτελούν οι Δήμοι Λευκωσίας,
Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Αθηένου, Γερίου και Δερύνειας. Στόχος της Επιτροπής είναι η προβολή και προώθηση των τεράστιων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ακριτικοί και ημικατεχόμενοι
Δήμοι, τα οποία προκύπτουν από την ύπαρξη του διαχωριστικού
συρματοπλέγματος και την παρουσία του κατοχικού στρατού.
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα της ημερήσιας διάταξης
και αποφασίστηκε όπως η Επιτροπή πραγματοποιήσει συναντήσεις
με όλους τους αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και με
τους Διευθυντές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για συζήτηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Επιτροπής.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακριτικοί και οι ημικατεχόμενοι δήμοι της Κύπρου τέθηκαν σε συνάντηση που είχε στις
25 Μαΐου 2015 η Επιτροπή των Δήμων αυτών με τον Πρόεδρο της

Συνάντησ η με τον Πρ όεδρ ο τη ς
Δημοκρ ατίας Νίκο Ανασ τασ ιάδη
Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Ένα από τα αιτήματα που τέθηκαν στη συνάντηση αφορά στη διάνοιξη του οδοφράγματος στο Πυρόι και στη Δερύνεια. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο Άντρος
Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας και Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων, (Λευκωσίας,
Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Γερίου, Αθηένου και Δερύνειας) είπε
ότι είχαν μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, στον οποίο υπέβαλαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έξι ακριτικοί και ημικατεχόμενοι δήμοι και του δόθηκε
υπόμνημα για να προβεί σε ενέργειες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Τα σοβαρότερα προβλήματά μας, είπε, “είναι η παρουσία του
κατοχικού στρατού και του συρματοπλέγματος και ζητήσαμε από
τον Πρόεδρο όπως προχωρήσει στην ετοιμασία στρατηγικού σχεδιασμού και στην παραχώρηση κινήτρων για τα νεαρά ζευγάρια”.
Ζητήσαμε, επίσης, ανέφερε, την προστασία της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος και πρόσθεσε ότι το

Κ Ο Ι Ν Ο Α Ι Τ ΗΜ Α Ε ΛΛΗΝΟΚ Υ ΠΡΙΩΝ
Κ Α Ι Τ Ο ΥΡΚ ΟΚ Υ ΠΡΙΩΝ

Να διανοίξει η δίοδος Αθηένου
– Πυροϊου – Αγλαντζιάς

Δ

χωρήσουν σε λήψη μέτρων
οικοδόμησης εμπιστοσύνης,
ως ένδειξη καλής θέλησης
για την επαναπροσέγγιση
των δύο κοινοτήτων» οι επηρεαζόμενοι Δήμοι Αθηένου,
Αγλαντζιάς και Γερίου και
οι Κοινότητες Πυροίου και
Αβδελλερού
«στηρίζουμε
την ανωτέρω προσπάθεια
που καταβάλλεται από τους
Εκδήλωση μπροστά από το συρματόμπλεγμα της
ηγέτες των δύο πλευρών
κατοχής
για εξεύρεση λύσης επανένωσης της πατρίδας και του λαού μας διασφαλίζοντας
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες,
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν σύσσωμη η Επιτροπή
η οποία θα στηρίζεται στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίδιεκδίκησης διάνοιξης της διόδου Αθηένου – Πυροϊκαιο».
ου – Αγλαντζιάς, που αποτελείται από τους Δημάρχους
ήμαρχοι και
Κοινοτάρχες
της ευρύτερης περιοχής Αθηένου και κάτοικοι,
αξίωσαν στις 22 Μαΐου 2015,
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το
συρματόπλεγμα της κατοχής,
παρά τον κυκλικό κόμβο της
βιομηχανικής περιοχής Αθηένου, τη διάνοιξη της διόδου
Αθηένου – Πυροϊου – Αγλαντζιάς.

Αθηένου Δημήτρη Παπαπέτρου, Αγλαντζιάς Κώστα
Κόρτα, Γερίου Αργύρη Αργυρού και τους Κοινοτάρχες
Πυροϊου Ντίνο Αδάμου και Αβδελλερού Αντώνη Μουσικό. Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Κονοτάρχης της κατεχόμενης Λουρουτζίνας Χασάν Παρμπαρός, βουλευτές της
επαρχίας Λάρνακας και οργανωμένα σύνολα Λάρνακας
και Αθηένου. Στο χώρο μετέβησαν επίσης παιδιά των
δύο Δημοτικών Σχολείων και του Γυμνασίου Αθηένου,
καθώς και παιδάκια του νηπιαγωγείου που κρατούσαν
πλακάτ που έγραφαν «Γκρεμίστε τα τείχη που μας χωρίζουν», «Ζητούμε επανένωση της Κύπρου», «40 χρόνια
κατοχής είναι πολλά», «Ελευθερία, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη» και «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε
δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Δήμαρχος Αθηένου Δημήτρης Παπαπέτρου ανέγνωσε το ψήφισμα το οποίο επιδόθηκε στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον
ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Μουσταφά Ακιντζί. Τη δημοσιογραφική διάσκεψη παρακολούθησαν
επίσης Τουρκοκυπριακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι «με αφορμή την κοινή
απόφαση για επανέναρξη των ενδοκυπριακών συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής
Κοινότητας Μουσταφά Ακιντζί υπό την αιγίδα του εκπροσώπου του Ειδικού Συμβούλου του ΓΓ του ΟΗΕ για
το Κυπριακό Εσπεν Μπαρθ Αϊντα και με αφορμή τις διακηρυχθείσες προθέσεις των δύο πλευρών, για να προ-

Διεκδικούμε, προστίθεται στο ψήφισμα, «διάνοιξη
της διόδου Πυροΐου επιτρέποντας ελεύθερη διακίνηση
από Λάρνακα προς Λευκωσία μέσω Αθηένου – Πυροΐου - Γερίου - Αγλαντζιάς. Το κλείσιμο της οδικής αυτής
αρτηρίας, από το 1974, έχει προκαλέσει μαρασμό και
εγκατάλειψη των επηρεαζόμενων τόσο Ελληνοκυπριακών όσο και Τουρκοκυπριακών δήμων και κοινοτήτων.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η από κοινού απόφαση των
δύο ηγετών προς αυτή την κατεύθυνση θα ενδυναμώσει
και ενισχύσει τις προσπάθειες που γίνονται και θα δώσει
ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης και των δύο πλευρών
και θα εξυπηρετήσει την ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση μεταξύ Λάρνακας – Λευκωσίας και ευρύτερης
περιοχής Αμμοχώστου».
Στο ψήφισμα αναφέρεται ακόμα ότι «ευελπιστούμε τα
αισιόδοξα μηνύματα και διακηρύξεις σας να έχουν θετική κατάληξη και στο συγκεκριμένο Μέτρο Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης το οποίο να είστε βέβαιοι ότι θα επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα σε θέματα διαβίωσης των
επηρεαζόμενων δήμων και κοινοτήτων και θα ενεργήσει
θετικά στη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο
κοινοτήτων, στέλλοντας τα απαραίτητα μηνύματα καλών
και ειλικρινών προθέσεων και επιθυμία για συμφιλίωση
και ειρηνική συμβίωση».
Με την ολοκλήρωση της δημοσιογραφικής διάσκεψης συνυπέγραψαν το ψήφισμα οι παρόντες βουλευτές
του ΔΗΣΥ Ζαχαρίας Ζαχαρίου και Αριστοτέλης Μισός, ο
βουλευτής του ΑΚΕΛ Πανίκος Σταυριανός και οι Κοινοτάρχης Λουρουτζίνας Χασάν Παρμπαρός.

φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται κοντά στη νεκρή ζώνη ή στις
περιοχές που γειτνιάζουν με αυτή. Στη συνάντηση ζητήθηκε ακόμα η προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η διάνοιξη οδοφραγμάτων και η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των
εκκλησιών, οι οποίες βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές. Ερωτηθείς κατά πόσο έχουν ζητήσει τη διάνοιξη συγκεκριμένων οδοφραγμάτων και εάν ο Πρόεδρος τους ανέφερε ότι κάποια από αυτά
αποτελούν προτεραιότητα για τα ΜΟΕ χαμηλής πολιτικής που ενδέχεται να ανακοινωθούν, ο Δήμαρχος Δερύνειας είπε ότι υπάρχει
ήδη αίτημα για διάνοιξη του οδοφράγματος στο Πυρόι, όπως και το
οδόφραγμα στη Δερύνεια. “Σεβόμαστε την απόφαση του Προέδρου
να μην ανακοινώσει κάτι μέχρι την Πέμπτη που θα συναντηθεί με
τον Τ/κ ηγέτη”, συνέχισε. Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι για το
θέμα της Δερύνειας υπήρχαν προσκόμματα από τον κατοχικό στρατό, ο κ. Καραγιάννης, αφού υπενθύμισε ότι για το οδόφραγμα της
Δερύνειας η διάνοιξη ήταν μια πρωτοβουλία από Ε/κ και Τ/κ, είπε
ότι “αυτό που ανακοίνωσε και ο κ. Ναμί είναι ότι το οδόφραγμα της
Δερύνειας γειτνιάζει με στρατιωτική περιοχή πρώτου βαθμού, αλλά
εμείς ζητούμε τη διάνοιξη του οδοφράγματος της Δερύνειας, γιατί
αυτό απέχει μόνο 800 μέτρα από την Αμμόχωστο και θα διευκολύνει
τους Ε/κ αλλά και τους Τ/κ για να μεταβαίνουν από τη Δερύνεια στην
Αμμόχωστο και από την Αμμόχωστο προς τις ελεύθερες περιοχές”.
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Χρόνια Γυμνάσιο
Πλατύ

Τ

ριάντα χρόνια ζωής συμπλήρωσε το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ - Πλατύ. Το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄Πλατύ άρχισε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 1984-1985. Προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου σχολείου στην περιοχή
Πλατύ, μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974. Η εγκατάσταση πληθυσμού στην
περιοχή με τη δημιουργία Προσφυγικού Συνοικισμού, κατοικιών των μελών της
ΠΑΣΥΔΥ, των Διδασκάλων και των Καθηγητών προϋπέθεται και τη δημιουργία
σχολείου στην περιοχή. Οι εγκαταστάσεις
του
σχολείου βρίσκονται επί της λεωφόρου Κυρηνείας
και
καλύπτουν
έκταση
23.000
σκαλών.
Το κτίριο ολοκληρώθηκε σε
δύο φάσεις, πρώτα με το κτίσιμο
αιθουσών διδα	
  
σκαλίας στο ισόγειο και αργότερα
οι αίθουσες διδασκαλίας στους ορόφους. Σε τρίτη φάση κτίστηκε η αίθουσα
Πολλαπλής Χρήσης, επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη και εγκαινιάστηκε στις
24/2/1994 από την πρώην Υπουργό Παιδείας κυρία Κλαίρη Αγγελίδου. Η
αίθουσα χρησιμοποιείτο για τις ανάγκες του Σχολείου και μετέπειτα για απογευματινές προπονήσεις Αθλητικών Σωματείων σε συνεργασία με τη Σχολική
Εφορεία. Η Πολλαπλή Αίθουσα ονομάστηκε «Αίθουσα Κερύνεια» σε τελετή που
έγινε σε συνεργασία με τον κατεχόμενο Δήμο Κερύνειας στις 10 Μαΐου 2012.
Το Γυμνάσιο διαθέτει δεκαπέντε αίθουσες διδασκαλίας, δύο εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και ένα Βιολογίας, δύο εργαστήρια Σχεδιασμού - Τεχνολογίας και
ειδικές αίθουσες για τα μαθήματα Γλωσσών, Μαθηματικών, Τέχνης, Μουσικής,
Οικιακής Οικονομίας και τρία εργαστήρια Πληροφορικής.
Διαθέτει ακόμα Βιβλιοθήκη, γραφείο Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ιατρείο, γήπεδα καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και ποδοσφαίρου.
Το Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ - Πλατύ συνεχίζει τη λειτουργία του και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινότητα ως πνευματικό ίδρυμα που στοχεύει
στη διάδοση γνώσεων και την καλλιέργεια αξιών στους μαθητές του. Ακολουθεί
και τηρεί πιστά τα Εκπαιδευτικά, Θρησκευτικά, Δημοκρατικά, Εθνικά και Ανθρώπινα Ιδεώδη που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε ενεργό πολίτη.
Με τη φετινή σχολική χρονιά 2014 – 2015 το Γυμνάσιο Πλατύ συμπληρώνει 30
χρόνια ζωής και λειτουργίας.
Οι Διευθυντές του Σχολείου, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, είναι οι παρακάτω:
Νίκος Πέτσας (1984-1986), Μιχαήλ Στασόπουλος (1986-1987), Ανδρέας Παπαβασιλείου (1987-1988), Μιχάλης Μακρυγιώργης (1988-1996), Γεώργιος Δράκος
(1996-2001), Καλλιόπη Μαυρονικόλα (2001-2004), Ανθή Κυριακίδου (20042005), Δέσποινα Παπαναστασίου (2005-2008), Ανδρέας Ελευθερίου (20082009), Ειρήνη Αντωνίου (2009-2011), Ανδρέας Γεωργίου (2011-2013), Μαρία
Ελευθερίου (2013-σήμερα)
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Συνέντευξη Δημάρχου Κώστα Κόρτα για τις λεωφόρους

Επιβάλλεται να εξελιχθούμε
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να εξελιχθούμε και η υλοποίηση του έργου που αφορά τις βασικές λεωφόρους της πόλης μας, θα δώσει νέα ώθηση
στην εμπορικότητα και την ανάπτυξη, τονίζει σε συνέντευξή του ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας. Υπογραμμίζει παράλληλα, ότι η
αναβάθμιση που θα προκύψει, θα προσελκύσει νέους επενδυτές ή επιχειρήσεις και θα κρατήσει τους φοιτητές στην Αγλαντζιά.

Πρώτα από όλα, ποιος είναι ο
ακριβής ρόλος και η συμμετοχή του Δήμου και κατ επέκταση και ο δικός σας, δεδομένου
ότι αυτό το έργο σχεδιάστηκε
εδώ και χρόνια από την Πολεοδομία και δεδομένου ότι σε
επίπεδο εντυπώσεων καταλογίζεται σε εσάς προσωπικά;
Είναι σημαντικό να σημειώσω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο
ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2012, έθεσε ως πρωταρχικό στόχο με
βάση και την εντολή των δημοτών, να προωθήσει την υλοποίηση
σημαντικών έργων για το Δήμο, τα οποία ήταν σε στασιμότητα για
πάρα πολλά χρόνια (μερικά για δεκαετίες), εξαιτίας των αντιδράσεων των άμεσα επηρεαζόμενων, ή λόγω διαφορετικής φιλοσοφίας
των αρμόδιων υπηρεσιών, ή λόγω των οικονομικών δεδομένων του
κράτους.
Η στασιμότητα επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη της πόλης μας,
στην ποιότητα ζωής των δημοτών μας.
Το έργο αυτό, το οποίο συζητείται εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα,
σχεδιάστηκε σε μια συγκεκριμένη διαδρομή με υφιστάμενες υποδομές, οι πλείστες των οποίων έχουν αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες
Είναι ένα έργο κρατικό αφού αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη μέσα από επιστημονικές μελέτες τη σημερινή κατάσταση, αλλά και τις μελλοντικές αναπτυξιακές
ανάγκες.
Πρέπει να σημειώσω ότι εάν δεν προέκυπτε η οικονομική κρίση
και η αδυναμία του κράτους να χρηματοδοτήσει το έργο το 2010,
όταν κατακυρώθηκε η προσφορά, τότε το έργο θα ήταν σε χρήση
από το 2012, και το Δημοτικό Συμβούλιο δε θα είχε να αντιμετωπίσει
τις σημερινές αντιδράσεις, αφού θα ήταν ήδη τετελεσμένο γεγονός.
Υπεύθυνα το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τις απόψεις των
επηρεαζόμενων και σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις πρόνοιες
που υπήρχαν, αποφάσισε να ανοίξει διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.
Σίγουρα δεν μπορεί να ανατραπεί πλήρως ο αρχικός σχεδιασμός,
αλλά προσπάθεια μας ήταν και είναι να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες αλλαγές, ούτως ώστε να υποβοηθηθεί η λειτουργικότητα του δρόμου, η ασφάλεια, η εμπορικότητα, το περιβάλλον και
η εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων της πόλης μας καθώς και όσων
την επισκέπτονται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τη δημοκρατική εντολή από
τους δημότες, αποφάσισε να απεγκλωβίσει το σημαντικό αυτό έργο,
όπως και άλλα, από τη στασιμότητα, γιατί διαφορετικά θα ήταν συνυπεύθυνο στην οπισθοδρομική πορεία της πόλης μας. Προσωπικά
με βρίσκουν σύμφωνο οι αποφάσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου (15 υπέρ– 2 εναντίον) και έχω υποχρέωση έναντι του νόμου και στις αρχές της δημοκρατικών διαδικασιών να υλοποιώ αυτές τις αποφάσεις. Η προσπάθεια είναι συλλογική, δεν είναι ατομική.

Η δεδομένη, προβληματική κατάσταση του οδικού μας δικτύου
είναι αναγνωρίσιμη από τους δημότες;
Έχει καταγραφεί αυτό; καθώς μέχρι τώρα αυτό που ακούγεται είναι αντιδράσεις επί του έργου
Η σημερινή προβληματική κατάσταση του οδικού δικτύου της πόλης μας καταγράφεται καθημερινά από τους δημότες και όχι μόνο.
Δε θα μπορούσε να ήταν διαφορετική και μόνο όσοι δε διακινούνται
στην Αγλαντζιά, δε θα μπορούσαν να διαπιστώσουν τις δυσχερείς
οδικές συνθήκες.
Η κατάσταση είναι προβληματική, αφού το απηρχαιωμένο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, είναι το ίδιο
από το 1960, και μέχρι το 1974 που έγινε η τουρκική εισβολή, εξυπηρετούσε 5500 χιλιάδες κατοίκους. Επιπλέον τους κατοίκους της
Λευκωσίας που μετέβαιναν στη Λάρνακα καθημερινά για εργασία ή
για τα καλοκαιρινά τους μπάνια, με πολύ μικρότερο αριθμό αυτοκίνητων ανά κάτοικο.

σε αριθμούς, όσο και σε ποιοτικές ανάγκες.
Πρέπει πέραν από το παρόν να κοιτάξουμε και το το μέλλον. Μόνο
με στρατηγικό σχεδιασμό μπορεί μια πόλη να αναπτύσσεται χωρίς
προβλήματα και να είναι φιλική προς τους πολίτες της.
Η Αγλαντζιά σήμερα έχει 23000 καταγεγραμμένους κατοίκους,
μερικές χιλιάδες που για διάφορους λόγους δεν έχουν καταγραφεί. Επιπρόσθετα η Πανεπιστημιακή κοινότητα, αριθμεί γύρω στις
12000 φοιτητές και σε λίγα χρόνια θα υπερβεί τις 15000 χιλιάδες. Σε
αυτούς τους αριθμούς πρέπει να προστεθούν και οι χιλιάδες διερχόμενοι από την πόλη μας.Επομένως, αναφερόμαστε σε διακινούμενους πέραν των 40000 ή ίσως και περισσότερους. Χρειαζόμαστε
οδικό δίκτυο, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί το ολιγότερο αυτούς
τους αριθμούς. Θα πρέπει βέβαια να προβλέψουμε και το πόσοι
πολίτες θα διακινούνται στο μέλλον, επειδή τέτοια μεγαλόπνοα έργα
δεν μπορούν να πραγματοποιούνται κάθε λίγο και λιγάκι.
Είναι φυσιολογικό να ακούγονται όσοι αντιδρούν και είναι φυσιολογικό αφοί οι αλλαγές δεν είναι ακόμη έτοιμες σχεδιαστικά ώστε
οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και ο Δήμος να προχωρήσουν
στην πλήρη ενημέρωση. Μόλις είναι έτοιμες σχεδιαστικά οι τροποποιήσεις τότε πιστεύω θα ακουστούν και οι άλλες απόψεις.
Ο Δήμος όμως ακούει και τις αντιδράσεις όλων των δημοτών που
απαιτούν να υλοποιηθεί το έργο. Και όσο και να φαίνεται παράξενο
υπάρχουν και γραπτώς και προφορικά οι παραινέσεις καταστηματαρχών και ιδιοκτητών οικοπέδων επί των Λεωφόρων που καλούν
το κράτος και το Δήμο να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου.
Μήπως αυτοί θέλουν το κακό τους; ‘Η αντίθετα βλέπουν το δάσος
και στο βάθος του ορίζοντα, το μέλλον.

Πιστεύετε ότι με το έργο αυτό θα λυθούν οριστικά τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής; Από πού συνάγετε τη σιγουριά
αυτή;
Σίγουρα θα λυθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής και σίγουρα δε θα υπάρχει το κυκλοφοριακό
έμφραγμα που επικρατεί σήμερα.
Αν κυκλοφορήσει κάποιος το πρωί, σε ώρες αιχμής που ο κόσμος προσέρχεται στις εργασίες του ή το απόγευμα που επιστρέφει
στο σπίτι του, τότε αντιλαμβάνεται ότι σε μια σύγχρονη ανάπτυξη,
η οποία θα περιλαμβάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες βελτιώνουν την υφιστάμενη απαράδεκτη κατάσταση, τα πράγματα θα
βελτιωθούν και όπως λένε πολλοί δημότες, δε μπορεί να είναι το
ίδιο με το χάλι που έχουμε σήμερα.

που θα κατέβαλλε, τώρα θα καταβάλει από €2 μέχρι 2,4 εκατομμύρια, από τα οποία τα €1,8 εκατομμύρια θα αφορούν τις απαλλοτριώσεις.
Αυτά τα ποσά θα πλήρωναν και θα πληρώσουν οι ίδιοι οι δημότες.
Επομένως εφ’ όσον όλοι οι δημότες πληρώνουν, τότε όλοι έχουν
λόγο.
Πρέπει να υπογραμμίσω επίσης, ότι οι επηρεαζόμενοι έχουν πάρει ήδη ως αντιστάθμισμα από το 2000, αύξηση του συντελεστή
δόμησης, επί πλέον ένα όροφο και καθορισμό των λεωφόρων ως
άξονα εμπορικής δραστηριότητας. Ήδη αρκετοί από τους επηρεαζόμενους, έχουν αξιοποιήσει αυτή την παραχώρηση.
Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα αλλάξει αρκετά τη ζωή των ίδιων θετικά
αλλά και της πόλης.

Όπως σε όλα τα μεγάλα έργα, υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις. Οι
θιγόμενοι ισχυρίζονται ότι θα κλείσουν μαγαζιά, θα νεκρώσει ο
εμπορικός κόσμος, θα χαθούν δουλειές. Συμμερίζεστε αυτές τις
ανησυχίες και αν ναι, ο Δήμος έχει κάποιο σχέδιο που να μειώνει ή να ανακουφίζει τις συνέπειες αυτές για τις επιχειρήσεις,
τα καταστήματα και τους δημότες;
Αν διανύσει κάποιος σήμερα τη διαδρομή, θα καταγράψει μια τραγική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης. Κλειστά καταστήματα,
(ενοικιαζόμενα ή σε πώληση), επιχειρήσεις ανοιχτές/νεκρές, εγκαταλελειμμένα και ασυντήρητα σπίτια.
Αντιθέτως, η υλοποίηση του έργου θα δώσει νέα ώθηση στην
εμπορικότητα και την ανάπτυξη, θα προσελκύσει νέους επενδυτές
ή επιχειρήσεις, θα κρατήσει τους φοιτητές στην Αγλαντζιά, οι οποίοι
λόγω ανυπαρξίας σύγχρονων και ανθρώπινων υποδομών, περιφρονούν σήμερα την πόλη μας και τις ελάχιστες επιχειρήσεις που θα
μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν.
Ακόμη λόγω αυτών των ελλείψεων η Αγλαντζιά δεν επιλέγεται για
εγκατάσταση αλλά προτιμούνται διαμερίσματα κοντά στη Λευκωσία.
Ο Δήμος κάνει διάφορες σκέψεις για απάμβλυνση των προβλημάτων, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, όσο και μετέπειτα.
Συγκεκριμένα θα προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών ειδικού, ο
οποίος σε συνεργασία με τον εργολάβο και τους επηρεαζόμενους
θα δίνουν λύσεις σε προβλήματα που θα προκύπτουν και κυρίως να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις για μετριασμό των επιπτώσεων κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Πώς φαντάζεστε τη ζωή στην Αγλαντζιά μετά το έργο; Πολλοί
λένε ότι θα αλλάξει άρδην η ζωή και οι συνήθειες των δημοτών.
Αν σήμερα υπάρχει μια αταξία, πώς θα είναι η Αγλαντζιά της
τάξης;

Σας κατηγορούν ότι κινηθήκατε με αδιαφανείς διαδικασίες
εξπρές, αφήνοντας απ’ έξω την επιτροπή που δημιουργήθηκε
ως φορέας αντιδράσεων για το έργο ή για κάποιες πρόνοιες του
έργου... τι σχολιάζετε επί αυτού;

Όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Η
Αγλαντζιά καταρχήν θα ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό ως πόλη,
αφού θα υπάρχουν πεζοδρόμια, χώροι στάθμευσης καθόλο το μήκος του δρόμου (πέραν των 160) και εκατοντάδες άλλοι δημόσιοι
χώροι στάθμευσης, που θα κατασκευαστούν από ιδιώτες, οι οποίοι
έχουν όρους στις άδειες οικοδομής. Επίσης, περιλαμβάνονται ποδηλατόδρομοι, πράσινο, κυκλικοί κόμβοι για χαμηλές ταχύτητες και
επαναστροφές, με ασφάλεια και νομιμότητα, λωρίδες για τα λεωφορεία, ώστε να αναπτυχθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες, οι οποίες
θα εξυπηρετούν την πανεπιστημιακή κοινότητα, σύγχρονες διαβάσεις πεζών για την ασφάλεια του κοινού (σήμερα είναι ανύπαρκτες).
Αναδεικνύονται οι βιτρίνες και γενικά οι επιχειρήσεις, κατασκευάζονται σταθμοί ποδηλάτων, τοποθετείται σύγχρονος φωτισμός και
πολλά άλλα, τα οποία σύντομα όταν ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις επί των αρχικών σχεδίων, θα ανακοινωθούν.

Αυτός ο ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα
πω τα εξής: α) οι θέσεις της Επιτροπής των επηρεαζόμενων ήταν
καταγραμμένες και αναλλοίωτες για δεκαετίες, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε συνάντηση μαζί τους τον Οκτώβριο του 2012 και άκουσε
και κατέγραψε τις θέσεις τους. Αυτά είναι γεγονότα που ανατρέπουν αυτό τον ισχυρισμό.

Οι αλλαγές που επιχειρούνται κατατάσσουν το έργο στα έργα βιώσιμης κινητικότητας, κάτι που βεβαίως επιδιώκουμε, αφού είναι
πλέον η σύγχρονη αντίληψη, όχι μόνο ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια.

Εάν δεν έκλεινε ο δρόμος λόγω της εισβολής, ίσως οι σχεδιασμοί
να ήταν ακόμη μεγαλύτεροι σε έκταση.

Ως επακόλουθο αλλάζει και η χρηματοδότηση. Το έργο δε θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Δήμο, αλλά θα
είναι συγχρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιλέξει να χρηματοδοτήσει το έργο σημαίνει ότι εμπίπτει ή καλύπτει τα κριτήρια που η ίδια θέτει.

Οι σημερινές ανάγκες έχουν αλλάξει τα δεδομένα σημαντικά, τόσο

Σε αντίθεση με προηγουμένως, ο Δήμος αντί €5.5 εκατομμύρια

Ακολούθως, επειδή τόσο εγώ προσωπικά, όσο και τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είμαστε ειδικοί, καλέσαμε τις αρμόδιες
υπηρεσίες (Πολεοδομία και Δημόσια Έργα) και συμφωνήσαμε στο
διορισμό επιτροπής εργασίας με τεχνοκράτες του Δήμου και των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών όπου προσπάθησαν και βρήκαν λύσεις
στα υφιστάμενα σχέδια προς όφελος των επηρεαζόμενων.
Τον Οκτώβριο του 2013 καλέσαμε πάλι την Επιτροπή και την ενημερώσαμε για το που βρισκόμασταν μέχρι τότε. Σήμερα οι αλλαγές
που επιχειρούνται είναι ακόμη πιο σύγχρονες και προχωρημένες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, πάντοτε ακούει και καταγράφει τις απόψεις
όλων των φορέων.
Απ΄εκεί και πέρα όμως είναι υποχρέωση και ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου να παίρνει αποφάσεις που αφορούν ολόκληρη την
κοινωνία.
Έτσι και έγινε, άκουσε, κατέγραψε τις αποφάσεις της Επιτροπής
και άλλων φορέων της πόλης μας και πήρε τις αποφάσεις του δημοκρατικά. Καμιά μυστικότητα και κανένας αποκλεισμός. Ο καθένας
με το ρόλο του.
Συνέχεια στη σελ.6
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Συνέντευξη με το Δήμαρχο Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα
Συνέχεια από σελ.5

Παράλληλα να υπογραμμίσω ότι κινηθήκαμε, όχι με διαδικασίες
εξπρές, αλλά σίγουρα με ταχύτητα, επειδή στόχος μας ήταν να μην
ακυρωθεί το έργο και ως αποτέλεσμα τα χρήματα να διατεθούν από
το Κράτος και πάλιν σε άλλα ανταγωνιστικά έργα. Κάναμε τις απαραίτητες συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών,
Συγκοινωνιών και Μεταφορών και Οικονομικών, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και ληφθούν οι απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις.
Που είναι το κακό; Έπρεπε να μείνουμε απαθείς;

Ακούστηκε ότι μέσα στα άμεσα σχέδια είναι το άνοιγμα του οδοφράγματος του Πυροϊου. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την εξέλιξη;
Ακόμη ένας λόγος για τον οποίον επιβάλλεται να υλοποιηθεί το
ταχύτερο δυνατό το έργο.
Ο δρόμος αυτός μέχρι το 1974, όπως ανέφερα και πιο πάνω, ήταν
η κύρια οδική αρτηρία που ένωνε την Επαρχία Λευκωσίας με την
Επαρχία Λάρνακας.
Είναι γεγονός και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, ότι είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για διάνοιξη. Εκτός και αν
προτιμούμε να αποσυρθεί από τις συζητήσεις ή να μη λυθεί το Κυπριακό.
Με αφορμή το ερώτημα αυτό θέλω να υπογραμμίσω ένα γεγονός
ότι κάποιοι από τους αντιδρούντες και μάλιστα με έντονο τρόπο είναι
και στους επιζητούντες τη διάνοιξη του δρόμου Αγλαντζιάς – Πυροϊου – Αθηένου. Οι ίδιοι ήταν και πρωτεργάτες στις διαδηλώσεις τότε

για ανέγερση της πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλαμε και το τι θέλουμε;
Σίγουρα είναι ορθή η απόφαση για την ίδρυση της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά. Είναι πολύ τιμητικό για την πόλη μας. Ως
επακόλουθο το Πανεπιστήμιο έφερε μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή
μας, έδωσε αξία στη γη και στα ακίνητα, τα οποία κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν. Επομένως, η διάνοιξη του δρόμου θα επιφέρει επιπλέον
οφέλη, τα οποία δημότες μας θα αξιοποιήσουν.
Όμως πρέπει να βοηθήσουν, ώστε η πολιτεία να αντιμετωπίσει με
επάρκεια τις επιπτώσεις από τα οφέλη που οι ίδοι αποκόμισαν από
τη δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης ή θα αποκομίσουν από τη
διάνοιξη του δρόμου Αγλαντζιάς – Πυροϊου – Αθηένου.
Ο Θεός να τους έχει όλους πάντα καλά, με υγεία, να ευημερούν, να
καρπώνται τα οφέλη και τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται από
τις εξελίξεις.
Όμως μαζί με τη Πολιτεία και το Δήμο οφείλουν να είναι δίπλα
σε όλους τους πολίτες και να μεριμνήσουν ώστε να υλοποιηθούν
οι αναπτυξιακοί σχεδιασμοί, οι οποίοι θα δώσουν λύσεις στις ανάγκες που προκύπτουν από τα νέα δεδομένα και για το γενικότερο
συμφέρον.

Τι θα θέλατε να πείτε προσωπικά στον κάθε δημότη για αυτό το
έργο;
Το 2011 ο δημότης ανέθεσε με την ψήφο του, στο Δήμαρχο και

το Δημοτικό Συμβούλιο, την εντολή να προχωρήσει στην υλοποίηση
έργων, με κυριότερο το κυκλοφοριακό. Έργα τα οποία ήταν σε στασιμότητα για πολλά χρόνια, κυρίως λόγω αντιδράσεων και τελευταία
λόγω της οικονομικής κρίσης.
Έχοντας κατά νου την εντολή του συνόλου των δημοτών, των αναγκών της κοινωνίας ευρύτερα, αλλά και των ανησυχιών ή αντίθετων
πολλές φορές απόψεων, συνεργαζόμαστε με τους ειδικούς των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να ολοκληρώσουμε το οδικό δίκτυο της
περιοχής μας. Ένα δίκτυο το οποίο θα οδηγήσει την Αγλαντζιά πιο
μπροστά ως πόλη, πιο μπροστά από άλλες περιοχές, με οφέλη οικονομικά, κοινωνικά, εμπορικά και κυρίως περιβαλλοντικά.
Κανένας μα κανένας δε θα είναι πλήρως ικανοποιημένος, δε θα
είναι 100% ικανοποιημένος, όσα χρόνια και να συζητούμε. Όμως
κάποιοι υποχρεούνται να πάρουν τις αναγκαίες, τις απαραίτητες
αποφάσεις που θα οφελέσουν ολόκληρη την κοινωνία.
Επίσης θέλω να τονίσω ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο δεν είμαστε
στην αντίπερα όχθη με τους δημότες, αλλά αντίθετα όλα αυτά τα
χρόνια εργαζόμαστε για βελτίωση των αρχικών σχεδίων προς όφελος τους και μπορώ να πω ότι αρχικά δεν είμαστε αισιόδοξοι για το
εύρος των αλλαγών. Όμως τα γεγονότα μας έχουν διαψεύσει θετικά
και σύντομα θα είμαστε σε θέση, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να
παρουσιάσουμε τις τελικές ρυθμίσεις.
Τα χρόνια τρέχουν, οι ανάγκες αυξάνονται, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν, το περιβάλλον ταλαιπωρείται, η οικονομία δοκιμάζεται, γι’
αυτό επιβάλλεται να εξελιχθούμε.

Κ ρατ άε ι ζ ων τ αν ό τ ο πάθος για jazz!
Συνέχεια από σελ.1

ΑγλανJazz 2015

Συνεχίζοντας, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η Jazz αν και
είναι αρκετά νεοφερμένη σε σχέση με άλλα μουσικά είδη στην
Κύπρο, αγκαλιάζεται από το κοινό και αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς, Κύπριους και ξένους που ζουν ή πραγματοποιούν τις διακοπές τους στο νησί μας. Εκτός από τα αξιόλογα
εγχώρια σχήματα που συμμετέχουν, δίνουν έντονα το παρόν
τους και διακεκριμένοι καλλιτέχνες του χώρου γεγονός που
δίνει το στίγμα του Δήμου όσον αφορά την πολιτιστική δραστηριότητα του και τον τοποθετεί με αξιώσεις στον χάρτη τέτοιων
διοργανώσεων καθιστώντας την Αγλαντζιά ευρέως γνωστή για
τα πολιτιστικά της δρώμενα και στο εξωτερικό, με όλα τα θετικά
που αυτό συνεπάγεται (αύξηση τουριστικού ρεύματος, γνώση
για το Κυπριακό πρόβλημα κ.α). Το ΑγλανJazz, έχει ήδη μπει
στην παγκόσμια ατζέντα Φεστιβάλ Jazz, ως ένα αξιόλογο γεγονός και το επισκέπτεται μεγάλος αριθμός ξένων.
Πέρα από πόλο έλξης και συνάντησης για τον κόσμο της Τζαζ
όμως το Φεστιβάλ έχει επιτελέι και κοινωνική λειτουργία καθώς
αποτελεί μέσο ψυχαγωγίας των ίδιων των κατοίκων και αναζωογόνησης της Παλιάς Αγλαντζιάς και ιδιαίτερα της Πλατείας
ή οποία γεμίζει με άτομα κάθε ηλικίας που συμμετέχουν στην
ετήσια μουσική αυτή γιορτή.

Μουσικά Σχήματα -13 Ιουλίου
Το Αγλανjazz που όπως προαναφέρθηκε ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου 2015 άνοιξε δυναμικά με το νεοσύστατο κυπριακό σχήμα
New Quartet αποτελούμενο από τέσσερεις εξαιρετικούς νέους
μουσικούς. Οι Ερμής Μιχαήλ (κιθάρες), Cahit Kutrafali (μπάσο),
Tolga Erzulumlu (πιάνο) και Στέλιος Ξυδιάς (τύμπανα) παρουσίασαν αυθεντικές, δικές τους συνθέσεις.
Στη συνέχεια το ΑγλανJazz παρουσίασε τους African Vibes. Οι
Sigi Finkel (Αυστρία) στα πνευστά και Mamadou Diabaté (Αφρική) στα αφρικανικά ξυλόφωνα μαζί με δύο ακόμα μουσικούς
τους Stefan Padinger στο μπάσο και Zakaria Kone στα κρουστά

από Γερμανία και Burkina Faso αντιστοιχα, σε ένα ασυνήθιστο
ενοχρχηστρωτικό διάλογο που παντρεύει τη Δυτικοαφρικάνικη
μουσική παράδοση με την κλασσική τζαζ. Οι αξιολογότατοι αυτοί μουσικοί είναι από τους πιο γνωστούς της σκηνής Jazz στην
Αυστρία. Η κάθοδος τους στην Κύπρο για τη μοναδική αυτή εμφάνιση στο Αγλαντζάζ έγινε δυνατή με τη στήριξη της Πρεσβείας της Αυστριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία
Οι Human Touch (Ελλάδα) έκλεισαν το πρόγραμμα της πρώτης μέρας. Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές τρίο, το οποίο, μετά από
18 χρόνια ζωής, αποτελεί πλέον ένα από τα πιο γνωστά και
αναγνωρισμένα συγκροτήματα της ελληνικής έθνικ-τζαζ σκηνής. Έχοντας αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στο
χώρο της μουσικής, οι David Lynch, Γιώτης Κιουρτσόγλου και
ο Σταύρος Λάντσιας κινήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμών
και ηχοχρωμάτων και αυτοσχεδιαστικής ευρηματικότητας και
ενθουσίασαν το κοινό το οποίο παρέμεινε στο χώρο μέχρι αργά
το βράδυ για να παρακολουθήσει την εμφάνισή τους παρά το
προχωρημένο της ώρας και την ζέστη.

Μουσικά Σχήματα-14 Ιουλίου
Στις 14 Ιουλίου 2015 που ήταν η δεύτερη και τελευταία μέρα
του Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν δύο σχήματα από Κύπρο και Ελλάδα αντίστοιχα.
Το άνοιγμα της βραδιάς έγινε από το Andreas Rodosthenous
Ethnic Jazz Ensemble (Κύπρος) το οποίο ήρθε στην Αγλαντζιά
μετά από ιδιαίτερα επιτυχημένες εμφανίσεις σε Βερολίνο και το
16ο φεστιβάλ Τζαζ της Αθήνας στην Τεχνόπολη. Το κύριο χαρακτηριστικό του σχήματος είναι η διαδραστικότητα και ο αυτοσχεδιασμός με τη συμβολή όλων των μελών του σχήματος που
καταθέτουν τις δικές του μουσικές ιδέες ο καθένας με άξονα τις
μνήμες και τις μελωδίες από την Ανατολή και τη Δύση. Μαζί με
τον επικεφαλή του σχήματος Ανδρέα Ροδοσθένους (στο άταστο
ηλεκτρικό μπάσο) παίζουν οι Γιώργος Μορφίτης στο πιάνο, Άλ-

κης Αγαθοκλέους στο νέυ και Στέλιος Ξυδιάς στα ντραμς.
Το Φεστιβάλ έκλεισε το Takis Barberis Group (Ελλάδα). Ο
Τάκης Μπαρμπέρης είναι μια από τις ξεχωριστές περιπτώσεις
της ελληνικής jazz σκηνής, αφενός για την ιδιαίτερη δεξιοτεχνία
του στην ηλεκτρική κιθάρα και αφετέρου για το μουσικό πλούτο
και την ευρηματικότητα των συνθέσεών του. Το Takis Barberis
Group συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικά μουσικά είδη και
ρεύματα όπως την jazz, τη funk, τη rock, την ινδική, τη βαλκανική και την ελληνική μουσική παράδοση. Ο Τάκης Μπαρμπέρης
πλαισιώθηκε από τους Μάνο Σαριδάκη στα πλήκτρα, Χρήστο
Κεχρή στο μπάσο και Μιχάλη Καπηλίδη στα τύμπανα.

Ευχαριστίες
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του
σε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του καθ’ όλα επιτυχούς αυτού διημέρου τόσο με οικονομική στήριξη όσο και σε
επίπεδο διοργάνωσης του Φεστιβάλ. Τους Χορηγούς, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την
Πρεσβεία της Αυστρίας στην Κύπρο, την Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας (ΕΤΑΠ) και
τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), τους επίσημους χορηγούς επικοινωνίας: το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και την
Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ. Τη φιλοξενία προσέφεραν το Centrum
Hotel, η Ταβέρνα “Το Στέκι του Κωστή”, και το εστιατόριο “Τα
Σουβλάκια του Άντρου”. Υποστηρικτής του Φεστιβάλ ήταν η
Εταιρεία ΚΕΟ. Επίσης στην Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου,
με επικεφαλής τη ψυχή του ΑγλανJazz Μαρία Νικολάου που
με τους συνεργάτες της και όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο
στήριξαν αυτή την προσπάθεια.
Τέλος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην Παλιά Πλατεία για
το 10ο ΑγλανJazz τον Ιούλη του 2016.

Τελέστηκε ο πρώτος γάμος Τουρκοκυπρίων στην Αγλαντζιά
Οι Τουρκοκύπριοι Ulas Nazim και η Ayse Ozada,
επέλεξαν το Σκαλί Αγλαντζιάς, για να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους. Ο Ulas Nazim είναι δικηγόρος
και εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο στην Κυπριακή
Δημοκρατία.
Τον πολιτικό γάμο τέλεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος,
συμφοιτητής και φίλος του ζεύγους Μαρίνος Κλεάνθους, στον ειδυλλιακό χώρο των Σπηλιών στο Πολιτιστικό Kέντρο το “Σκαλί”, το μεσημεράκι της 21ης
Αυγούστου.

Από το γάμο δεν έλειψε και ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Κώστας Κόρτας, ο οποίος χαιρέτισε το νεαρό ζευγάρι
και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πριν από τις δικοινοτικές συγκρούσεις ζούσαν αρκετοί Τουρκοκύπριοι
στην Αγλαντζιά. Επίσης, πρόσθεσε ότι υπήρχε και
Τουρκοκυπριακό σχολείο, στο χώρο του οποίου σήμερα στεγάζεται το προσφυγικό σωματείο ΑΕΚ Κυθρέας.
Στην τελετή παρευρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του
ζευγαριού από όλες τις πόλεις της Κύπρου.
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Μνημόσυνο πεσόντων της Αγλαντζιάς το 1974

Π

ραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 5 Ιουλίου
2015, στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, Μνημόσυνο Πεσόντων και Δέηση για την ανεύρεση 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.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Διαπραγματευτής Ανδρέας Δ.
Μαυρογιάννης.
Μετά το Μνημόσυνο ακολούθησε Τρισάγιο, Προσκλητήριο Πεσόντων και Αγνοουμένων και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
Πεσόντων και Αγνοουμένων Αγλαντζιωτών που βρίσκεται στον
περίβολο της Εκκλησίας.

ΠΕΣΟΝΤΕΣ
Ανθυπολοχαγός (ΠΖ) Μιχαήλ Ζένιου

Ανθυπίλαρχος (ΤΘ) Γεώργιος Γιάγκου
Λοχίας (ΠΖ) Ανδρέας Κυπριανού
Δεκανέας (ΠΖ) Φοίβος Χριστοφή
Στρατιώτης (ΠΒ) Μάριος Πέτσας
Στρατιώτης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Πηλείδης
Στρατιώτης (ΠΖ) Χρίστος Τριανταφυλλίδης
Στρατιώτης (ΠΖ) Μάριος Χατζησάββας

Στρατιώτης (ΠΖ) Δημήτριος Θεοδοσίου
Στρατιώτης (ΠΖ) Χαράλαμπος Κουμπαρίδης
Στρατιώτης (ΠΖ) Αλέξανδρος Ολυμπίου
Στρατιώτης (ΠΖ) Σταύρος Ρουσουνίδης
Στρατιώτης (ΠΖ) Κώστας Χαραλάμπους
Στρατιώτης (ΚΔ) Μιχαλάκης Χαραλάμπους
Στρατιώτης (ΠΖ) Σάββας Χατζησυμεού

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον
Ιερό Ναό 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.

Λοχίας (ΠΖ) Πέτρος Πέτρου
Λοχίας (ΠΖ) Χαράλαμπος Χάμπου

Παρουσία στους εορτασμούς για τα 70χρονα της νίκης κατά του ναζισμού

Ο Δήμος Αγλαντζιάς στο Αζόφ

Ο

Δήμος Αγλαντζιάς, είχε την ιδιαίτερη τιμή να προσκληθεί από το Δήμο του Αζοφ να συμμετάσχει στους
εορτασμούς των 70 χρόνων από τη νίκη του Ρωσικού
Λαού, ενάντια στους Γερμανούς.

Αντιπροσωπεία του Δήμου, αποτελούμενη από το Δήμαρχο Κώστα
Κόρτα, την Αντιδήμαρχο Ευγενία Αλετρά και τη Δημοτική Σύμβουλο
Έλενα Λάντα, έλαβαν μέρος στους εορτασμούς, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα
λαμπροί, αλλά πάντα με τον ίδιο σεβασμό κυρίως προς τους Βετεράνους
του πολέμου και σε όσους θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της πόλης του Αζοφ, η οποία ήταν για επτά μήνες, υπό γερμανική κατοχή. Με
τη νίκη αυτή συνέβαλαν στην απελευθέρωση όλης της Ευρώπης και της
ανθρωπότητας.
Σε χαιρετισμό του που απήυθυνε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς στην κύρια
εκδήλωση στις 9 Μαΐου, στην πλατεία της πόλης μπροστά σε 15,000 βετεράνους και πολίτες όλων των ηλικιών του Αζοφ, αφού αναφέρθηκε στη
σημασία της ημέρας αυτής για όλη την ανθρωπότητα, στις διαχρονικές
σχέσεις Κύπρου – Ρωσίας, στην υποστήριξη που προσέφερε η χώρα
τους στην Κύπρο σε όλους τους τομείς και στη σημασία της παρουσίας
της αντιπροσωπείας του Δήμου Αγλαντζιάς στη Ρωσία αυτή την περίοδο. Υπογράμμισε τη συμεμτοχή της Κύπρου στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο
αναφέροντας μεταξύ άλλων «Η μικρή μας πατρίδα, η Κύπρος, η οποία
τότε είχε μόνο 350,000 πληθυσμό, είχε και τη δική της συμμετοχή στον
πόλεμο, δίπλα στις δυνάμεις που πολέμησαν τον Χίτλερ, το Μουσολίνι
και τις υπόλοιπες φασιστικές δυνάμεις. Η Κύπρος συμμετείχε με 20,000
στρατιώτες σε μάχες στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Αφρική και άλλες
εστίες του πολέμου. Είχε τρεις χιλιάδες αιχμαλώτους και 600 νεκρούς.
Οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ μικροί σε σχέση με τα εκατομμύρια θύματα
του ρωσικού λαού. Όμως με βάση το πολύ μικρό μέγεθος της Κύπρου, η
αναλογία είναι πολύ μεγάλη και το αναφέρω για να τονίσω ότι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του αγώνα του δικού σας, που ήταν και αγώνας
δικός μας» και συνέχισε αναφερόμενος στην κατοχή της Κύπρου και τη
βοήθεια της Ρωσίας «Εμείς ως Κύπρος, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει κατοχή. Εδώ και σαράντα ένα χρόνια το 37% της μικρής μας πατρίδας
βρίσκεται υπό κατοχή από την Τουρκία, η οποία το 1974 εισέβαλε στην
Κύπρο, ύστερα από την υποκίνηση ξένων δυνάμεων. Στον αγώνα μας
όλα αυτά τα 41 χρόνια από την τουρκική εισβολή, αλλά και από το 1960,
δηλαδή 55 χρόνια από τότε, που η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος,

έχουμε πάντα δίπλα μας τη Ρωσία, σταθερό σύμμαχο και προστάτη. Σε
κάθε διεθνές βήμα, μας στηρίζει. Έτσι νιώθω την ανάγκη, ως Δήμαρχος Αγλαντζιάς, εκ μέρους της αντιπροσωπείας που βρίσκεται σήμερα
εδώ, εκ μέρους ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ μέρους των
Δημοτών της Αγλαντζιάς, αλλά και ολόκληρου του Κυπριακού Λαού, να
εκφράσω τις ευχαριστίες μας και την εκτίμηση μας για τη βοήθεια που
μας προσφέρετε όλα αυτά τα χρόνια ως Ρωσικός λαός».
Η αντιπροσωπεία ένιωσε ιδιαίτερη συγκίνηση, όταν διαπίστωσε ότι
αυτή την ημέρα στην παρέλαση, η οποία κατέληξε στην πλατεία με το
Μνημείο Πεσόντων, συμμετείχαν παιδιά του ορφανοτροφείου που φιλοξενήθηκαν πριν δύο χρόνια στις κατασκηνώσεις του Δήμου κρατώντας
με υπερηφάνεια μια μεγάλη σημαία της Κύπρου και της Ρωσίας.
Κατά την εκεί παρουσία της Αντιπροσωπείας, πέρα από τη συμμετοχή
στις εκδηλώσεις, για την ημέρα της νίκης που διήρκησαν τρείς ημέρες,
είχε και συνάντηση με το νέο διοικητή της πόλης του Αζοφ Igor Shipelev,
τον αναπληρωτή υπεύθυνο διοικητή Ευγένιο Μάμιτσεφ όπου συζήτησαν
τις διμερείς σχέσεις, τα νέα δεδομένα που επικρατούν στην περιοχή και
τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2015 (έτος που συμπληρώνονται τα 25 χρόνια από τη διδυμοποίησης Αγλαντζιάς – Αζοφ) και το
2016 με την ευκαιρία αυτής της επετείου.
Επίσης, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Sergey Bezdolnyy και τους υπεύθυνους τομέων Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους.
Παραμονή της αναχώρησης της αντιπροσωπείας, ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη στο ορφανοτροφείο της πόλης, όπου και πάλιν επιφυλάχτηκε στην Αντιπροσωπεία ακόμη μια έκπληξη. Στην είσοδο του ορφανοτροφείου, το οποίο βρίσκεται σε κεντρική οδική αρτηρία, παρά την
κεντρική αγορά, βρισκόταν πάλι η σημαία της Κύπρου και της Ρωσίας,
ενώ όλοι φορούσαν κονκάρδες με τις δύο σημαίες.
Η αντιπροσωπεία του Δήμου Αγλαντζιάς ήταν η επίσημη προσκεκλημένη στο 9ο Σχολείο του Αζόφ, όπου επέδωσαν τα βραβεία στους νικητές
των διάφορων αθλημάτων στους αγώνες που διεξήχθησαν στα πλαίσια
των εκδηλώσεων για την ημέρα της Νίκης.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει δημιουργήσει στο Αζόφ μια ισχυρή κοινότητα
φίλων και υποστηρικτών, από πολίτες, παιδιά, πολιτικούς και ακαδημαϊκούς που προβάλλουν την Κύπρο συνεχώς.

Εκδήλωση
τιμής για τον
ήρωα Τάσο
Μάρκου στην
Αγλαντζιά

Π

ραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2015 εκδήλωση τιμής
αφιερωμένη στον Τάσο Μάρκου, με τίτλο «Τάσος Μάρκου:
Άνθρωπος, Ήρωας, Θρύλος», στο Αμφιθέατρο
Σκαλί Αγλαντζιάς. Την εκδήλωση διοργάνωσε το
Υπουργείο Άμυνας.
Το καλλιτεχνικό αφιέρωμα παρουσιάστηκε
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ρωμηοσύνη»
μέσα από μια εξαιρετική σύνθεση κειμένων,
μουσικής και εικόνας. Στην εκδήλωση παρέστη
και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο
οποίος επέδωσε τιμητικές πλακέτες στα παιδιά
του Τάσου Μάρκου.
Ο Υπουργός Άμυνας, ευχαριστώντας τους συντελεστές της εκδήλωσης, τόνισε ότι ο Τάσος
Μάρκου είναι ο κορυφαίος ανάμεσα στους Έλληνες Κύπριους αξιωματικούς που χάθηκαν το
1974 και ότι αποτελεί πρότυπο και παράδειγμα
για όλη την Εθνική Φρουρά.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, παραχώρησε δωρεάν το
αμφιθέατρο «το Σκαλι», σε ένδειξη εκτίμησης
και τιμής για τον ήρωα.
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Ο Δήμος Αγλαντζιάς γιόρτασε τη μέρα μουσικής

O

Δήμος Αγλαντζιάς και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου γιόρτασαν τη Μέρα
Μουσικής το Σάββατο 20 Ιουνίου
2015 στο Δημοτικό Πάρκο Σπύρου
Κυπριανού. Το Πάρκο φιλοξένησε τις Μπάντες Zilla
Project από την Κύπρο και Manu Riviere από τη Γαλλία
και μια Μπάντα με Ρέγκε Μουσική.
Στην εκδήλωση απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας ο οποίος μεταξύ
άλλων αναφέρε: “…Είναι με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση που για δεύτερη φορά συνδιοργανώνεται αυτή
η Γιορτή της Μουσικής με τη συνεργασία του Γαλλικού
Ινστιτούτου. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η συνεργασία εδραιώνεται και η εκδήλωση γίνεται πλέον θεσμός..».
Συνεχίζοντας, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην πολιτιστική προσφορά του Δήμου, ο οποίος έχει θέσει τον πολιτισμό πολύ
υψηλά στις προτεραιότητες του και παρά τις οικονομικές δυσκο-

Εγκαίνια
της μπουτίκ

LA VITA
NOVA

Σ

τις 25 Απριλίου 2015 τελέστηκαν τα εγκαίνια της μπουτίκ
LA VITA NOVA που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς
7Β με ρούχα από Αθήνα, Ρώμη και Παρίσι.
Μετά τον αγιασμό ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς
κ. Κώστας Κόρτας σε σύντομο χαιρετισμό
του είπε, μεταξύ άλλων, ότι σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς που περνά ο τόπος μας
και η οικονομία μας κάθε προσπάθεια για
ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα
για μας στην Αγλαντζιά, τέτοιου είδους επιχειρήσεις, βοηθούν ώστε να αυξηθεί και να
ενισχυθεί η εμπορικότητα είπε χαρακτηριστικά. Επίσης αναφέρθηκε στα έργα που
προγραμματίζονται για εκσυγχρονισμό των
λεωφόρων του δήμου γεγονός που θα βοηθήσει πολύ τις επιχειρήσεις.

25, 26 και 27
Σεπτεμβρίου 2015
Μουσική, Χορός, Θέατρο

Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες στο Γαλλικό Ινστιτούτο για τη συνδιοργάνωση της εκδή-

λωσης, στον Πρόεδρο και τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής,
την Πολιτιστική Λειτουργό του Δήμου και τους συνεργάτες της και
τους καλλιτέχνες που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Τελετή λήξης Ανοικτού Σχολείου
Δήμου Αγλαντζιάς

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στις
6/6/2015 στο Σκαλί Αγλαντζιάς η πρώτη τελική
γιορτή του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Αγλαντζιάς, στα πλαίσια της τελεξής λήξης των
προγραμμάτων του
για τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του.
«Η Τελική εκδήλωση αποτελεί την
επιβράβευση των
προσπαθειών των
εκπαιδευομένων
και
σηματοδότησε τη λήξη του
δεύτερου χρόνου
λειτουργίας του θεσμού του Ανοικτού
Σχολείου στο Δήμο
μας. Ενός θεσμού
που όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος έχει
αγκαλιαστεί και αγαπηθεί όχι μόνο από τους
δημότες μας, αλλά και από τους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής. Το Ανοικτό Σχολείο
στηρίζεται από το Δήμο στα πλαίσια της κοι-

28ο Πολιτιστικό
Φεστιβάλ Δήμου
Αγλαντζιάς
25 χρόνια αδελφοποίησης
Αζόφ – Αγλαντζιάς

λίες, πετυχαίνει να προσφέρει πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

νωνικής του προσφοράς για την προαγωγή
της δια βίου μάθησης. Τυγχάνει ταυτόχρονα
και τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού» ανάφερε στο καλωσόρισμα του ο
Δήμαρχος Αγλαντζιάς κύριος Κώστας Κόρτας.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος οι ομάδες
παιδιών του Μουσικού Εργαστηρίου,
της Κιθάρας, των
Αγγλικών, του Μπαλέτου, του Hip Hop,
του Καράτε και του
Θεάτρου,
καθώς
και οι ομάδες ενηλίκων του Πιλάτες
και της Ζούμπας, οι
οποίες πρόσφεραν
ένα ξεχωριστό και
υπέροχο θέαμα σε
όσους παρακολούθησαν την εκδήλωση. Ταυτόχρονα, στην είσοδο του θεάτρου οι
ομάδες Ζωγραφικής είχαν ετοιμάσει τη δική
τους ξεχωριστή έκθεση με έργα και ζωγραφιές
των μικρών παιδιών που παρακολουθούσαν τα
μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μαζί μας ήταν και η ομάδα της Τοξοβολίας,
προσφέροντας την ευκαιρία σε όσους επιθυμούσαν να κρατήσουν στα χέρια τους το τόξο
και να προσπαθήσουν να πετύχουν το στόχο.
Θα θέλαμε να ενημερώνουμε όλους τους
συμμετέχοντες ότι οι δραστηριότητες του
«Ανοικτού Σχολείου» για τη νέα σχολική χρονιά αρχίζουν στις 19 Οκτωβρίου 2015.
Οι δραστηριότητες που θα προσφέρει ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» στην τρίτη
χρονιά λειτουργίας του είναι: Η/Υ, Αεροβική,
Αγγλικά, Ζωγραφική/Χειροτεχνία, Καράτε,
Μπαλέτο, Hip Hop, Λαϊκοί Παραδοσιακοί Χοροί, Κιθάρα, Ιταλικά, Ρώσικα, Πιλάτες, Κατασκευή Κοσμημάτων, Θεατρικό Εργαστήρι,
Μουσικό Εργαστήρι, Τοξοβολία, Ζούμπα, Ελληνικά για αλλόγλωσσους, Μαγειρική, Οινολογία, Τένις και Γερμανικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη συντονίστρια του θεσμού, κα Άντρεα Ευδοξίου στο
τηλ. 99426708 από το Σεπτέμβριο κατά τις εργάσιμες ώρες 8:00 – 15:00μμ. Οι εγγραφές θα
αρχίσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου.
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«Πού τα πετάς ρε;»
Τα παιδιά,
μας δείχνουν το δρόμο!

Τ

η Δευτέρα 4 και την Τρίτη 5
Μάιου, κλιμάκιο της επιτροπής
του Έτους Καθαριότητας ,επισκέφθηκε τα 7 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην περιφέρεια του Δήμου
Αγλαντζιάς, προκειμένου να συζητήσουν, με
τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τις δράσεις που έχουν προωθήσει στη σχολική τους
μονάδα αναφορικά με την καθαριότητα και
ειδικότερα αυτές που εντάσσονται στην εκστρατεία καθαριότητας, που σχεδιάσθηκε για
τη φετινή χρονιά, με τον τίτλο «Πού το πετάς
ρε;».
Οι δράσεις και πρωτοβουλίες των δημοτικών σχολείων για ένα δήμο καθαρότερο που
θα διασφαλίζει ποιότητα ζωής στους δημότες του, είναι το
αποτέλεσμα της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το
Φεβρουάριο του 2015, ανάμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Παιδιών, το Δήμαρχο Αγλαντζιάς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και την υιοθέτηση μέτρων τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος των σκουπιδιών στο δήμο μας.
Από τις επιτόπιες επισκέψεις που διενεργήθηκαν από το
κλιμάκιο του Έτους Καθαριότητας του δήμου Αγλαντζιάς,
στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Αγλαντζιάς
και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά για άλλη μια
φορά, με το παράδειγμα τους αποτελούν φορείς αλλαγής
για την ποιοτική αναβάθμιση του δήμου μας.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις των σχολείων στην εκστρατεία καθαριότητας, πέρα από τη σημασία
που έχουν για την επίτευξη των στόχων του δήμου σε σχέση
με το συγκεκριμένο ζήτημα, αποδεικνύουν με τον καλύτερο
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Λύκειο στολίδι το
Λύκειο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄
Ολοκαίνουργιες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις απολαμβάνουν οι μαθητές και καθηγητές του Λυκείου Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ στη Δασούπολη.
Με το σύνθημα «Τόλμα να
μάθεις» του Οράτιου, πραγματοποιήθηκαν στις 5/5/2015 τα
εγκαίνια του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ`, στο οποίο η πλειοψηφία των μαθητών είναι δημότες Αγλαντζιάς.
Τα εγκαίνια, τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων, ανέφερε, ότι η μεταρρυθμιστική πολιτική πραγματοποιείται τόσο με τη μορφή εκσυγχρονισμού των διοικητικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
και των σχολικών μονάδων, όσο και με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.

δυνατό τρόπο ότι η βιωματική ενασχόληση των παιδιών με
τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, αποτελεί σημαντικό εχέγγυο για τη διαμόρφωσή τους σε κριτικά
σκεπτόμενους πολίτες, οι οποίοι δημοκρατικά, υπεύθυνα
και δημιουργικά μπορούν να συμμετέχουν στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους, η οποία συνδέεται άμεσα με την
ποιότητα ζωής στη γειτονιά τους και στο δήμο τους.
Τα παιδιά, πραγματικά επιθυμούν μια καλύτερη Αγλαντζιά.
Πιο καθαρή, πιο ανθρώπινη, πιο δημιουργική και αποτελεσματική σε σχέση με τη διαχείριση των προβλημάτων της.
Καταληκτικά, ο Δήμος Αγλαντζιάς, εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για τη σημαντική βοήθεια που προσφέρει, ώστε το σχέδιο και τα μηνύματα του
Έτους Καθαριότητας, να περάσουν σε όλη την Αγλαντζιά
με στόχο τη διαμόρφωση νέων νοοτροπιών και νέων πρακτικών στους δημότες μας. Τα παιδιά μας αποτελούν τους
πρωτεργάτες σε αυτή την προσπάθεια. Ας τους ακολουθήσουμε και ας τους ακούσουμε!

Επεσήμανε ότι μέριμνα διαρκής του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η
συστηματική καλλιέργεια και αναβάθμιση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, χωρίς ποτέ να παραγνωρίζονται βεβαίως οι ξένες γλώσσες, η διατήρηση της
ιστορικής μας ταυτότητας, με σεβασμό πάντοτε στη διαφορετικότητα, και γενικά
η αντιμετώπιση όλων των αναγκών που προκύπτουν από το γεγονός της συνεχιζόμενης ημικατοχής της πατρίδας μας.
Στην τελετή, παρέστησαν, επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Χρυσόστομος, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής, ο τέως Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού Γιώργος Δημοσθένους, εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ελλάδος
στην Κύπρο, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών και πολιτικών κομμάτων, ο Δήμαρχος Στροβόλου Λάζαρος Σαββίδης, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, η
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας Αίγλη Παντελάκη και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Χρίστος Πατσαλίδης.
Η εκδήλωση άρχισε με αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Χρυσόστομος.
Ακολούθως, μαθητές του Λυκείου παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Τα εγκαίνια ολοκληρώθηκαν με την αποκάλυψη επιτοίχιας αναμνηστικής πλάκας, την επίδοση αναμνηστικών πλακετών και ξενάγηση των προσκεκλημένων
στις αίθουσες διδασκαλίας και ειδικές αίθουσες του νέου κτιρίου.

Συμμετοχή του σχολείου Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος

Μ

Η στα σκουπίδια, ΜΗ στη μόλυνση, ΜΗ στην
ανευθυνότητα. Τα παιδιά του Δημοτικού
Σχολείου Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος συμμετέχουν στην εκστρατεία καθαριότητας του
Δήμου Αγλαντζιάς με τίτλο «Πού τα πετάς ρε;» με το δικό τους
MH, μια εικαστική εγκατάσταση στο χώρο της χωματερής. Τα παιδιά εντοπίζοντας και διερευνώντας το πρόβλημα των χωματερών
στην Αγλαντζιά και εμπνεόμενα από το “The Litter Letter Project”
που εφαρμόζεται στις Η.Π.Α. (http://www.thelitterletterproject.
com/) κατέληξαν στη δημιουργία της λέξης ΜΗ σε τρισδιάστατη και ογκώδη μορφή, η οποία τοποθετήθηκε σε χωματερή της
Αγλαντζιάς.
Η ανάπτυξη της δράσης είχε στόχο:
- Tην ενημέρωση των παιδιών για το πρόβλημα των χωματερών
και την εμπλοκή τους στην εξεύρεση λύσεων
- Tην αλλαγή στάσης των παιδιών/δημοτών απέναντι στο περιβάλλον και στο χώρο τον οποίο ζουν
- Tη δημιουργία εικαστικής και περιβαλλοντικής κουλτούρας
στα παιδιά/δημότες
- Tην ευαισθητοποίηση των ατόμων που προβαίνουν στην πράξη απόρριψης σκυβάλων

- Tην επαναφορά της καθαριότητας στις χωματερές και τη μετατροπή τους σε εικαστικά σημεία αναφοράς
Η ιδέα ξεκίνησε από τα παιδιά των Β’ και Γ’ τάξεων τα οποία δημιούργησαν σκίτσα με τις συμβολικές λέξεις τους, διερευνώντας
έννοιες και εικαστικά στοιχεία, όπως χώρος, όγκος, τρισδιάστατη
μορφή, εγκατάσταση στο χώρο, πρόληψη μέσω εικαστικών παρεμβάσεων.
Τις σκέψεις και τις ιδέες τους παρουσίασαν στις 5 Μαΐου 2015
σε κλιμάκιο του Δήμου Αγλαντζιάς αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά
του σχολείου σε τελετή που έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του
σχολείου. Η δράση θεωρήθηκε από το Δήμο Αγλαντζιάς εξαιρετικά πρωτότυπη και αξιόλογη και έτσι ενέκρινε τη χρηματοδότηση
για υλοποίησή της.
Η εικαστική εγκατάσταση αποτελείται από τη λέξη ΜΗ σε τρισδιάστατη μορφή και με ύψος περίπου 1 μέτρο και 70 εκατοστά.
Το κάθε γράμμα έχει σιδερένιο σκελετό και εξωτερική επιφάνεια
από τέλι. Το εσωτερικό τους είναι κούφιο έτσι ώστε να χωράει τα
καθαρά απορρίμματα όπως πλαστικές συσκευασίες ή τενεκεδάκια που συνέλεξαν τα παιδιά.
Τα γράμματα της λέξης ΜΗ φιλοξενηθήκαν στο σχολείο για μερικές μέρες με στόχο το γέμισμα τους με καθαρά απορρίμματα. Τα παιδιά και οι γονείς των υπόλοιπων τάξεων αγκάλιασαν

την προσπάθεια αυτή και προχώρησαν σε εκστρατεία συλλογής
καθαρών απορριμμάτων από το οικογενειακό και ευρύτερο τους
περιβάλλον. Θέλοντας να δώσουν χρώμα στην εγκατάσταση τα
δοχεία πριν τοποθετηθούν στη λέξη βάφτηκαν και διακοσμήθηκαν με χρώματα της επιλογής των παιδιών.
Στις 5 Ιουνίου 2015 σε τελετή που οργάνωσε ο Δήμος Αγλαντζιάς με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος, η
λέξη ΜΗ τοποθετήθηκε σε χωματερή της Αγλαντζιάς. Τα παιδιά
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είδαν με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό το τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους να μετατρέπει έναν περιβαλλοντικά και αισθητικά υποβαθμισμένο χώρο,
σε χώρο εικαστικής αναφοράς και περιβαλλοντικών μηνυμάτων.
Το Δημοτικό Σχολείο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος δεν εφησυχάζει. Με τη στήριξη του Δήμου Αγλαντζιάς, έχει ήδη ετοιμάσει
ακόμη ένα ΜΗ το οποίο θα τοποθετηθεί σύντομα σε μια δεύτερη χωματερή του Δήμου. Δύο λοιπόν εικαστικές εγκαταστάσεις,
προσφορά του Δημοτικού Σχολείου Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος
και του Δήμου Αγλαντζιάς στην κοινότητα, που ελπίζουμε να κάνουν τη διαφορά για ένα καθαρό και ομορφότερο περιβάλλον.
Ευχόμαστε αυτή η ιδέα να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερους
χώρους του Δήμου Αγλαντζιάς αλλά και ευρύτερα σε παγκύπρια
ίσως κλίμακα, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη περιβαλλοντικής
συνείδησης ανάμεσα στους πολίτες της Κύπρου.
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ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ LET’S DO IT ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ

Well Done Αγλαντζιά!

L

et’s do it world, Let’s do it Cyprus, Let’s do
it Αγλαντζιά! Την Κυριακή 26 Απριλίου, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη,
ανταποκρίθηκαν εθελοντικά και καθάρισαν
συγκεκριμένες εστίες σε φυσικά κυρίως αλλά και αστικά
περιβάλλοντα.

διών. Η διαπίστωση ήταν ότι ο μεγαλύτερος όγκος τους ήταν
σκουπίδια που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν.

Η Αγλαντζιά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φρόντισε να
είναι μέρος αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας. Φέτος
ειδικά, και λόγω του Έτους Καθαριότητας «Πού τα πετάς
ρε;», η Αγλαντζιά είχε την τιμητική της, καθώς η κυπριακή
συμμετοχή στο σχέδιο, εγκαινιάστηκε στο πάρκο του Αγίου
Γεωργίου στην Αθαλάσσα όπου και έγινε ο καθαρισμός.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σύσσωμος
ο Δήμος με επικεφαλής το Δήμαρχο (μαζί του η Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Γραμματέας, ο προϊστάμενος του τμήματος καθαριότητας, δημοτικοί σύμβουλοι και υπάλληλοι),
ο υπουργός Παιδείας κ. Καδής, ο αρχηγός της Εθνικής
Φρουράς, Αντιστράτηγος κ. Μπασιακούλης, ο διοικητής
της ΕΛΔΥΚ συνταγματάρχης κ. Θεοδώρου, ο βουλευτής των
οικολόγων κ. Περδίκης, ο επίτροπος εθελοντισμού κ. Γιαννάκη, η οργάνωση Ναυαγοσώστες, στελέχη της Αστυνομίας
όπως και της Αμερικάνικης πρεσβείας η οποία στήριξε τη
δράση αυτή.

Δεκάδες απλοί πολίτες, οργανωμένα σύνολα και φορείς
έδωσαν το παρόν τους και μέσα σε λίγο σχετικά χρόνο παρέδωσαν το πάρκο γυαλί! Παρά το γεγονός ότι το Τμήμα
Δασών, που είναι το υπεύθυνο όργανο για την Αθαλάσσα,
καθαρίζει κατά γενική ομολογία τακτικά και αποτελεσματικά τα πάρκα και το δάσος της Αθαλάσσας, καταφέραμε
να συγκεντρώσουμε συνολικά περίπου 35 κιλά σκουπιδιών.
Η μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση ΑΚΤΗ που
είχε την επιμέλεια της δράσης αυτής, προχώρησε στην καταμέτρηση, την αξιολόγηση και το διαχωρισμό των σκουπι-

Ο καιρός ήταν υπέροχος, ο κόσμος πολύς και τα παιδιά
ενθουσιασμένα, συστατικά που έφτιαξαν μια όμορφη μέρα
με νόημα και περιεχόμενο.

Η καθαριότητα πράγματι είναι η μισή αρχοντιά, είναι κάτι
που όλοι το ξέρουμε, το νιώθουμε και το απολαμβάνουμε.
Μένει να πάρουμε και την ευθύνη, προσωπική και κοινωνική, να διατηρούμε τα πάρκα μας, τα δάση μας, τις λίμνες
μας, τις θάλασσές μας, τα χωριά και τις πόλεις μας όσο πιο
καθαρά γίνεται. Μπορούμε!

Συμμετοχή του
Δήμου Αγλαντζιάς
στο ΕURONET
50/50 MAX

Ο

Δήμος Αγλαντζιάς μετέχει ενεργά στο EURONET
50/50 MAΧ και γι’ αυτό έχει συστήσει και ενεργειακή ομάδα. Το EURONET 50/50 MAΧ αποσκοπεί στην
κινητοποίηση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε
δημόσια κτίρια, μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας 50/50 σε
500 σχολεία και σχεδόν 50 άλλα δημόσια κτίρια, σε 13 Ευρωπαϊκές
χώρες. Η μεθοδολογία των εννέα βημάτων αυξάνει την ευαισθητοποίηση των χρηστών των δημόσιων κτιρίων και τους εμπλέκει
ενεργά σε πράξεις εξοικονόμησης ενέργειας. Τα οικονομικά οφέλη που επιτυγχάνονται μοιράζονται εξίσου ανάμεσα στους χρήστες
των κτιρίων και στους Δημόσιους Φορείς που καλύπτουν τις δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας.
Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
μέσω του Προγράμματος – πλαισίου για την Ευφυή Ενέργεια στην
Ευρώπη (IEE).
Η μεθοδολογία 50/50 προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των
χρηστών των κτιρίων σε μια εύκολη διαδικασία ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας και τους κατευθύνει, έτσι ώστε, μέσα από
απλές πράξεις, να διαμορφώσουν μια συμπεριφορά συνειδητοποιημένη ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.
Tην Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του
Δήμου, ενημέρωση από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
για το πρόγραμμα, Ορίστηκε η Ενεργειακή Ομάδα που θα αναλάβει
την υλοποίηση και τον έλεγχο του έργου και επεξηγήθηκαν οι στόχοι στο προσωπικό του Δήμου.
Την Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου αποτελούν οι εξής: Πρόεδρος:
Δημοτικός Γραμματέας, Υπεύθυνος Λειτουργός: Αθηνά Γιάννακα,
Μέλη: Αντρη Βιτσαΐδου, Αντρη Ευτυχίου, Μιχάλης Παντελίδης,
Νικολέττα Γιαννάκη, Τεχνικός: Αβράμης Μαυρομμάτης, Δημοτικός
Σύμβουλος: Μαρίνος Κλεάνθους, Δημότης: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.
Η ενεργειακή διαχείριση και οι αλλαγές στη συμπεριφορά δεν
απαιτούν οικονομικό κόστος. Το μοναδικό κόστος που εμπερικλείουν είναι το κόστος του χρόνου που αφιερώνεται στην υλοποίηση των διαφόρων τρόπων δράσης. Η καθιέρωση της ενεργειακής
διαχείρισης σε ένα δημόσιο κτίριο προϋποθέτει τη συνεργασία
με τους χρήστες και τα διοικητικά στελέχη του. Η εξοικονόμηση
ενέργειας που συνδέεται με τη συμπεριφορά, μπορεί να απαιτεί
μεγαλύτερες προσπάθειες, από ότι η επένδυση στη λήψη μέτρων
ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τρόπος εξοικονόμησης μπορεί να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σταθερότητα
και βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου.
Εξοικονόμηση των χρημάτων που θα δαπανούνταν σε ενέργεια
και αξιοποίησή τους για τη χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων,
δραστηριοτήτων ή βελτιώσεων των αντίστοιχων εγκαταστάσεων ή
ακόμη επιστροφή τους μέσω ενεργειακών επιβραβεύσεων προς
τους χρήστες.

Έκκληση για Ενίσχυση
Κοινωνικού Παντοπωλείου
Αγλαντζιάς
Αγαπητοί δημότες,
Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
περνά ο τόπος μας, καλούμαστε όλοι όπως ενισχύσουμε τα καλάθια αγάπης που βρίσκονται στις τοπικές
υπεραγορές, γιατί η Αγλαντζιά, είμαστε όλοι εμείς.
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Π

Πολυπολιτισμικά χρώματα

ραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2015, η εκδήλωση του Δήμου Αγλαντζιάς, Πολυπολιτισμικά
Χρώματα, που διεξήχθη μέσα στα πλαίσια του
Προγράμματος ένταξης των μεταναστών - Υπηκόων Τρίτων Χώρων (ΥΤΧ) «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων
Τρίτων Χωρών στην Τοπική Κοινωνία».
Οι υπηρεσίες προσφέρονται στο πλαίσιο της Δράσης Β1 ‘’Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές’’ που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η Δράση του Δήμου Αγλαντζιάς υλοποιείται μαζί με τους Δήμους
Λευκωσίας ως επικεφαλής εταίρος, Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας,
Στροβόλου, Λατσιών, Έγκωμης, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, το Πο-

Σ

λυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας
(ΑΝΕΛ), Opinion & Actio n Services και την εταιρεία NVK Advent
Consulting ltd.

γνωρίσουν ώστε να προσαρμοστούν στον κοινωνικό ιστό, πράγμα
το οποίο διασφαλίζει την ομαλότητα στον τόπο και εξαλείφει τις
προκαταλήψεις, οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Το πρόγραμμα 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. Ο Δήμος Αγλαντζιάς, υλοποίησε ακόμη πρόγραμμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μαθήματα Πρώτων Βοηθειών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν χορευτικά συγκροτήματα από
την Κύπρο, ο «Πολιτιστικός Όμιλος Νόστος», από το συγκρότημα «Βulagaria» από Βουλγάρους που ζούν και εργάζονται στην
Κύπρο, καθώς και από τις Φιλιππίνες από κοπέλες που ζούν και
εργάζονται στην Κύπρο. Στο τέλος της εκδήλωσης παρατέθηκε
μικρή δεξίωση με φαγητά από διάφορες κουλτούρες.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι έχουμε καθήκον να γνωρίσουμε τους Υ.Τ.Χ. και να μας

Την εκδήλωση τίμησαν και φέτος, ο πρέσβης Hristo Georgiev και
ο επιτετραμμένος της Βουλγαρίας Nikolay Karaivanov.

Τελική γιορτή του Α΄ Κοινοτικού
Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς

τις 12 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Σκαλί Αγλαντζιάς, η τελική γιορτή του Α΄
Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς,
με θέμα ο «Αμύθητος Θησαυρός».
Στη γιορτή πήραν μέρος όλα τα
παιδιά του Νηπιαγωγείου και του
Βρεφοκομικού Σταθμού.
Σύντομο χαιρετισμό εκφώνησε
ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας
Κόρτας ο οποίος μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στο αξιόλογο έργο,
εκπαιδευτικό και κοινωνικό, που
	
  
πραγματοποιείται στο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο το οποίο καταγράφεται ολόχρονα με τις πλούσιες δραστηριότητες και τα προγράμματα που αναπτύσσονται μαζί με τα παιδιά. Το έργο αυτό
πρόσθεσε ο Δήμαρχος αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στο δύσκολο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που ζούμε.
Κατόπιν, Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι «ως Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, έχουμε ως άξονα πολιτικής μας το παιδί και το

νέο και μέσα από τις δράσεις μας καταβάλλουμε προσπάθεια να
ασκήσουμε συμπληρωματικό και ενισχυτικό ρόλο στη διάπλαση
των νέων. To Κοινοτικό Νηπιαγωγείο, η Παιδική Λέσχη, οι καλοκαιρινές παιδικές κατασκηνώσεις το
Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο,
το Ανοιχτό Σχολείο και πληθώρα
περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και
άλλων εκδηλώσεων που έχουν να
κάνουν με παιδιά, είναι μερικές
από τις δράσεις που ξεκίνησε ο
Δήμος και συνεχίζει με επιτυχία
παρά τις οικονομικές δυσκολίες».

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ;

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Διευθύντρια του Α΄ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Μαρία Κριθαρίδου και
στα μέλη του προσωπικού για το έργο το οποίο παράγουν, στους
συνεργάτες και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΕ
Αγλαντζιάς, στο Πρόεδρο και τα Μέλη του Συνδέσμου Γονέων
για την άριστη συνεργασία.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ!

«Hellenic Bank Running
Under The Moon»
Οι εγγραφές για τον πρώτο βραδινό αγώνα της Κύπρου,
«Hellenic Bank Running Under The Moon» έχουν ανοίξει στο
https://www.mynextrun.com/running-under-the-moon
Στις 10/10/15 η Αγλαντζιά και το πάρκο Αθαλάσσας, φιλοξενούν ένα αθλητικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό αγώνα γεμάτο
μουσική, ήχο και πολλές εκπλήξεις. «Τρέξε, περπάτησε στην
πόλη σου, μύρισε τις ομορφιές του δάσους, απόλαυσε το φεγγάρι».

Οι πρώτοι 200 δρομείς και περιπατητές που θα εγγραφούν
μπαίνουν σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα ζευγάρι παπούτσια
Asics Nimbus και δύο δωροκουπόνια αξίας €50 το καθένα για
αγορές αθλητικού εξοπλισμού.
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Λαμπρή η παρουσία της
Χορωδίας Παραπληγικών
στο Σκαλι
ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Φεστιβάλ παιδιού
στην Αγλαντζιά

Η

Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του
Παιδιού Λευκωσίας-Κερύνειας, σε συνεργασία με το Δήμο Αγλαντζιάς, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το 35ο Φεστιβάλ
Παιδιού στις 23 Μαΐου 2015 στο Πάρκο Σπύρου Κυπριανού
στην Αγλαντζιά, με αφορμή την 1η Ιουνίου που καθιερώθηκε
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού.
Την έναρξη του Φεστιβάλ κήρυξε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς,
κύριος Κώστας Κόρτας, με σύντομο χαιρετισμό. Σύντομο καλωσόρισμα έκανε επίσης η Πρόεδρος της ΕΠΕΠ ΛευκωσίαςΚερύνειας, Μαρίνα Κούκου.
Στο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα
του
Φεστιβάλ συμμετείχαν: Χορευτικό
σχήμα από μαθητές και μαθήτριες
του Α’ Δημοτικού
Σχολείου Αγλαντζιάς, το Χορευτικό Συγκρότημα

«Μεταμόρφωση» Ποντίων, το Χορευτικό Συγκρότημα «Λυγερή» και η Παιδική Μικτή Χορωδία «Ergo Sum».
Στο χώρο του πάρκου λειτούργησαν γωνιές με διάφορες
δραστηριότητες: Ζωγραφική, Παιδική Χαρά, Κουκλοθέατρο,
Αφήγηση Παραμυθιού, Περιβάλλον, Παραδοσιακά Παιχνίδια,
Διαγωνισμός Γνώσεων. Επίσης η Αστυνομία Κύπρου και το
Cyberethics ενημέρωναν τα παιδιά για θέματα που τους αφορούν.
Σκοπός των Φεστιβάλ της ΕΠΕΠ, που πραγματοποιούνται
κάθε χρόνο, είναι η προσφορά ποιοτικής ψυχαγωγίας σε όλα
τα παιδιά.

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2015 στην αίθουσα Σπηλιές στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλι», η συναυλία της Χορωδίας Παραπληγικών και Φίλων Κύπρου, με θέμα «Κύπρος – Το νησί του Έρωτα».
Η Χορωδία Παραπληγικών και Φίλων Κύπρου, με είκοσι χρόνια προσφοράς στον τόπο μας και στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας, έδωσε ένα
μεγάλο αριθμό συναυλιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας συνεχείς διακρίσεις και τιμητικές θέσεις σε παγκόσμια φεστιβάλ,
στην Κρακοβία, Τσεχία, Ελλάδα, Λονδίνο, Ιταλία και Ρουμανία. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η χορωδία τελεί υπό την Υψηλή προστασία του εκάστοτε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο συνθέτης και μαέστρος της χορωδίας Γιώργος Ταμπούρας, μέσα
από την προσφορά του στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, έθεσε ως
στόχο ζωής την ένταξη των παραπληγικών και τετραπληγικών συνανθρώπων μας στο κοινωνικό σύνολο. Το 1996 δημιούργησε τη Χορωδία
Παραπληγικών και Φίλων Κύπρου, για την οποία εργάζεται αφιλοκερδώς στη μνήμη του αδελφού του Μάριου Ταμπούρα που έχασε τη ζωή
του στην πράσινη γραμμή εκτελώντας τη στρατιωτική του θητεία. Ο
Δήμος Αγλαντζιάς, τιμώντας τη μνήμη του θανόντα απέδωσε το όνομα
του σε οδό.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, σε σύντομο χαιρετισμό του
ανέφερε ότι το μεγαλείο της ψυχικής δύναμης των ατόμων με αναπηρία
και της θέλησης τους για ζωή μας συγκινεί ιδιαίτερα και ότι πρέπει να
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους… Τα άτομα με αναπηρία στέλνουν συνεχώς μηνύματα για το πώς πρέπει κάποιος να μάχεται
στη ζωή του, να έχει όνειρα και να μη σταματά να αγωνίζεται για αυτά.
Είναι καθήκον κάθε πολίτη, μέσα από δράσεις κοινωνικής συμμετοχής
και αλληλεγγύης, να συμβάλλει στη συγκρότηση μιας κοινωνίας ίσων
ευκαιριών και δυνατοτήτων που θα καταπολεμά τις διακρίσεις και κάθε
είδους αποκλεισμό. Η στήριξη τους είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας!
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο συνθέτη και μαέστρο της χορωδίας κο Γιώργος Ταμπούρα καθώς και στα
μέλη της χορωδίας και τους εύχετε κάθε επιτυχία στο έργο τους.
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Εισφορά προς ενίσχυση της
Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς
Ο Δήμος Αγλαντζιάς και η Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς, επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους, στην οικογένεια της εκλιπούσας Ξεννούλας Καρεκλά από την Κυθρέα που έχει
φιλοξενηθεί στη Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς και τον Δήμο Κυθρέας για την εισφορά προς τη
Στέγη ποσού €400, από το Τ.Ε.Κ. του Δήμου Κυθρέας εις μνήμη της.
Η εισφορά έγινε σε αναγνώριση μεταξύ άλλων, και του γεγονότος ότι στο Δήμο Αγλαντζιάς
διαβιούν πολλοί εκτοπισμένοι από την Κυθρέα και αριθμός από αυτούς βρίσκει αποκούμπι στα
γηρατειά του στη Στέγη.

Η Πολιτιστική Κίνηση Αγλαντζιάς
ενισχύει το ΣΚΕ Αγλαντζιάς

Σ

τις 13 Ιουλίου 2015, ο Πρόεδρος
της Πολιτιστικής Κίνησης Αγλαντζιάς κος Δημήτρης Ιωάννου
και ο ταμίας κ. Πανίκος Μιχαηλίδης παρέδωσαν στο Δήμαρχο Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτα, χορηγία της Πολιτιστικής Κίνησης
Αγλαντζιάς προς ενίσχυση του ΣΚΕ Αγλαντζιάς.

Ημερίδα Βουλής των Αντιπροσώπων

Η

Βουλή των Αντιπροσώπων διοργανώνει τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ στη Λευκωσία,
ημερίδα με θέμα “ Όταν ο πολιτισμός αντιστέκεται στην κρίση”.
Στην ημερίδα θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης
Λ. Ομήρου. Θα μιλήσουν ο οικονομολόγος Τάσος
Γιασεμίδης, ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας
και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου
Γιώργος Γεωργής, η αναπληρώτρια καθηγήτρια

διπλωματικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Λένα Διβάνη, ο Κοσμήτορας Σχολής Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ξενοφών Σαχίνης, η αναπληρώτρια
καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστημίου Έλενα Μουζάλα, ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, ο ποιητής Λεύκιος
Ζαφειρίου, ο σκηνοθέτης θεάτρου και ηθοποιός
Νίκος Χαραλάμπους, ο σκηνοθέτης κινηματογράφου Ανδρέας Πάντζης, ο ζωγράφος Ανδρέας
Λαδόμματος, η ηθοποιός και σκηνοθέτης Δέσποινα Μπεμπεδέλη κ.ά. Η εκδήλωση θα είναι
ανοικτή για το κοινό.

Η Βιβλιόπολη Rivergate
ενισχύει το Κοινωνικό
Παντοπωλείο Αγλαντζιάς

O

Δήμος Αγλαντζιάς και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Αγλαντζιάς σε συνεργασία με
τη Βιβλιόπολη Rivergate στα
Λατσιά, ετοίμασαν μια σειρά από εκδηλώσεις
με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αγλαντζιάς.
Πασχαλινό Παιδικό Πανηγύρι:
Στο Πασχαλινό Παιδικό Πανηγύρι που έγινε
τη Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 στη Βιβλιόπολη
RIVERGATE, αναβίωσαν ήθη και έθιμα
του τόπου μας, χόρεψαν τα συγκροτήματα
ΡΥΜΒΟΣ, ΑΓΑΠΙΟΥ,
ΛΙΖΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ,
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΗΜΑ, ενώ στο
καλλιτεχνικό μέρος η
Idalion Constantinou
Band, η Χορωδία των
Δήμων
Αγλαντζιάς,
Λατσιών, το Παιδικό Εργαστηράκι του
Γιώργου Θεοφάνους,
η χορωδία Piano
Studio, η χορωδία του
Νηπιαγωγείου ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ και το THE
ART MUSIC.
Τα παιδιά διασκέδασαν με τις κατασκευές του

ΑΝΑΚΥΚΛΟΥ, έφτιαξαν γλυκά με τους ΜΙΚΡΟΥΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ, έβαψαν αυγά, άκουσαν παραμύθια,
και έκαναν βόλτες με τα MICRO SCOOTERS,
ενώ το κουκλοθέατρο από τις ΚΟΥΚΛΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ μάγεψε μικρούς και μεγάλους
Θερμές ευχαριστίες στο Frederick University
και στις κυρίες Δέσπω Φρειδερίκου και Νατάσσα Φρειδερίκου για την ευαισθησία και τη
βοήθεια τους.
Παιδικό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης:
Στις 10 Μαΐου 2015,
διοργανώθηκε στη Βιβλιόπολη Rivergate, το
Παιδικό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης, «Δωσ’ μου
μια δεύτερη ευκαιρία»,
με σκοπό την οικονομική
ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου
Αγλαντζιάς.
Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία μέσα από παιγνίδια και κατασκευές
να δώσουν μια δεύτερη
ευκαιρία σε παλιά ρούχα,
παιγνίδια, βιβλία και άλλα υλικά φτιάχνοντας
πρωτότυπες κατασκευές, ενώ διασκέδασαν με
τους γρίφους στο κυνήγι του θησαυρού, και
απόλαυσαν την παράσταση Καραγκιόζη.

ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΤΑΣ ΡΕ

Το έτος καθαριότητας
μπαίνει σε μια νέα φάση!

Π

ερίπου στο τέλος Σεπτεμβρίου η επιτροπή μας θα έχει αξιολογήσει όλες
τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις των
δημοτών που έχουν ανταποκριθεί
στα ερωτηματολόγια και το διάλογο για τα προβλήματα καθαριότητας της Αγλαντζιάς.
Θα επανέλθουμε με νέα στοιχεία, δεδομένα και
προτάσεις που θα μας φέρουν πιο κοντά σε αυτό που
όλοι, Δήμος και δημότες, επιθυμούμε.
Μια Αγλαντζιά καθαρή!
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Η Αγλαντζιά Είμαστε Εμείς!
Γιορτή της γειτονιάς στο πάρκο της Οδού Δραγούμη

Ό

ταν ο Άγγελος και η Στάλω γνωρίστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο μέσω μιας
κοινής φίλης, ανακάλυψαν με έκπληξη ότι εδώ και 20 περίπου χρόνια ήταν
γείτονες, ζούσαν στον ίδιο δρόμο, χωρίς να έχουν ποτέ ανταλλάξει κουβέντα. Το
συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Το ότι δεν γνωρίζουμε τους γείτονές μας
είναι μια κοινή πραγματικότητα που την αποδεχόμαστε λίγο πολύ ως δεδομένη. Οι συγκεκριμένοι γείτονες όμως αποφάσισαν να κάνουν κάτι για αυτό. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα μιας
συνάντησης, μιας γιορτής της γειτονιάς, κάτι που είναι πια θεσμός σε διάφορες ευρωπαϊκές
πόλεις, κι έχει σιγά-σιγά αρχίσει να εμφανίζεται και σε γειτονιές της Κύπρου.

ζούσαν χρόνια στον ίδιο δρόμο
συστήνονταν ο ένας στον άλλο
για πρώτη φορά, δηλώνοντας

τη χαρά τους που επιτέλους γνώριζαν τους γειτόνους τους!
Η βραδιά κύλησε όμορφα, με ζωντανή μουσική από κατοίκους της Δραγούμη, αλλά κυρίως με πολύ χορό, που έφερε τους γείτονες ακόμα πιο κοντά. Η γιορτή τέλειωσε με τη
δέσμευση η συνάντηση αυτή να γίνει θεσμός για τους κατοίκους της Δραγούμη, αφού όπως
λένε και στην Κρήτη: «Γείτονα έχεις, Θεό έχεις».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, η Δημοτική Σύμβουλος Νίτσα Κυριακίδου και η Πολιτιστική Λειτουργός του Δήμου Μαρία Νικολάου.

Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ομάδα πρωτοβουλίας, η οποία έβαλε μπρος για την οργάνωση
της γιορτής της γειτονιάς στο πάρκο της οδού Δραγούμη στις 21 Ιουνίου, μέρα μουσικής,
αφού η διαδικασία οργάνωσης αποκάλυψε ότι πολλοί γείτονες είναι και μουσικοί!
Η διοργάνωση κύλησε χωρίς δυσκολίες, αφού υπήρχε και ενθουσιασμός και πραγματική
επιθυμία η γιορτή αυτή να γίνει πραγματικότητα. Οι γείτονες καλέστηκαν, ο χώρος εξοπλίστηκε με μικροφωνική, φωτισμό, καρέκλες και τραπεζάκια, και με την ευγενή χορηγεία του
Δήμου Αγλαντζιάς αγοράστηκαν ποτά και σνακς.
Γύρω στις 7 το απόγευμα, οι γείτονες άρχισαν να καταφθάνουν στο πάρκο της Δραγούμη,
φέρνοντας ο καθένας και από κάτι: σνακς, γλυκά, κατσαρόλες με φαγητά… Άνθρωποι που

Γιόρτασαν και στο αδιέξοδο της οδού Κοντέας

Ο

ι κάτοικοι της περιοχής Κοντέας στο συνοικισμό Αθαλάσσας, άφησαν για λίγο τα
σπίτια και τις έννοιες τους το βραδάκι της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2015 και κατέβηκαν στο αδιέξοδο της οδού Κοντέας, για να δώσουν το παρόν τους στην εκδήλωση που διοργάνωσε για τρίτη φορά ο Ξενοφών Ιωαννίδης με τίτλο «Τραγούδια στο Αδιέξοδο».

τους κοινωνικούς δεσμούς και τονώνουν τις σχέσεις
μεταξύ των γειτόνων σε αυτή την εποχή της αλλοτρίωσης που ζούμε.

Άνθρωποι από όλες τις ηλικίες, παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι αλλά και από άλλες εθνικότητες, αφού έφαγαν από τις νοστιμιές που ετοίμασαν οι ίδιοι, έγιναν ένα και χόρεψαν μαζί υπό
τους ήχους της μουσικής και των τραγουδιών του Ξενοφώντος και Έλενας Ιωαννίδου.
Από την όμορφη αυτή σύναξη παρέστησαν, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας και η
Αντιδήμαρχος Ευγενία Αλετρά, μεταφέροντας το μήνυμα ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενισχύουν

Μοναδικό και αξέχαστο καλοκαίρι για
τους μικρούς κατασκηνωτές του Δήμου

Γ

ια ακόμη μία χρονιά, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι κατασκηνώσεις του
Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας
Αγλαντζιάς, στον Πεδουλά. Το Γυμνάσιο του χωριού, με τις εξοπλισμένες και φροντισμένες εγκαταστάσεις του, φιλοξένησε τα παιδιά
του δήμου μας για δύο εβδομάδες
αναψυχής και εναρμόνισης με τη
φύση. Το πλούσιο πρόγραμμα, το
καλό φαγητό και η προσεγμένη επιλογή των στελεχών ήταν το τρίπτυχο για μία ξεχωριστή και αξέχαστη
εμπειρία.
Ο δήμος ήρθε σε συνεργασία,
όπως και πέρσι, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, απ’ όπου και επιλέχθηκαν οι συνοδοι των παιδιών. Αυτή τη χρονιά, όμως, έλαβε χώρα
μία σπουδαία προσθήκη, η συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. Για πρώτη
φορά υπήρξε η παρουσία νοσηλεύτριας, στοιχείο απαραίτητο και
αναπόσπαστο για παιδικές κατασκηνώσεις.
Από την πρώτη κιόλας μέρα, τα παιδιά γνώρισαν τα αξιοθέατα
του Πεδουλά, κάνοντας περίπατο από τον Τίμιο Σταυρό, την Αγία
Μαρίνα και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, μέχρι το Βυζαντινό και το λαογραφικό μουσείο. Ακόμη μία συναρπαστική εξόρμηση ήταν η
εκπαιδευτική εκδρομή στις Πλάτρες, με την καθοδήγηση και συνοδεία έμπειρης ξεναγού. Εκεί, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας και τη μοναδικότητά τους. Βεβαίως, από το πρόγραμμα δε θα μπορούσε να λείψει
η Πλατεία Τροόδους, ως καταληκτικός προορισμός, για ξεκούραση
και διασκέδαση.

Πέρα, όμως, από τους περιπάτους,
κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμα κατέλαβαν τόσο τα παιχνίδια, όσο
και η ανάδειξη και ανάδυση των
δεξιοτήτων ή ενδιαφερόντων κάθε
παιδιού ξεχωριστά. Ο “Κρυμμένος Θησαυρός”, τα ομαδικά και τα
επιτραπέζια-επιδαπέδια παιχνίδια,
η βραδιά “ταλέντων” και η βραδιά
disco είναι λόγοι νοσταλγίας των
ημερών αυτών και επιστροφής, για
όσους έχουν τη δυνατότητα να το
κάνουν.
Οι παιδικές κατασκηνώσεις στον
Πεδουλά, θέτουν κάθε χρόνο ως
στόχο τους την ψυχαγωγία των
παιδιών, μέσα από την κατάνοιξη που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον του χωριού και την όρεξη των συνοδών να προσφέρουν.
Μεγάλη, όμως, πρόκληση αποτελεί η επίτευξη αυτού του στόχου,
συνοδευόμενη και από τη διδαχή βασικών αρχών, όπως είναι το
ομαδικό πνεύμα, η αξία της προσφοράς, του να μοιράζεσαι και να
συνυπάρχεις. Προσδοκούμε αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί.
Κορύφωση των δραστηριοτήτων των μικρών κατασκηνωτών μας
ήταν η Κυριακάτικη γιορτή που προσέφεραν στους γονείς, παππούδες και άλλους φίλους τα παιδιά.
Τις κατασκηνώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις
22/6/2015 μέχρι τις 6/7/2015 επισκέφθηκαν και παρακολούθησαν
τη γιορτή κάθε ομάδας ο Πρόεδρος του ΣΚΕ Δήμαρχος Κώστας
Κόρτας, ο Αντιπρόεδρος του ΣΚΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Κατασκηνώσεων Γιαννάκης Μιχαηλίδης και ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτρης Χατζησάββας.

Φιλοξενία μικρών
Ρώσων πρεσβευτών
της Κύπρου

Σ

τα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Δήμο
Αζόφ και των 25χρονων διδυμοποίησης, ο Δήμος Αγλαντζιάς φιλοξένησε ομάδα παιδιών από
το Ορφανοτροφείο από τις 4 μέχρι τις 18 Ιουλίου 2015. Οι
μικροί πρεσβευτές της πατρίδας μας είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν την Κύπρο, να ψυχαγωγηθούν, να ενημερωθούν
για την ιστορία μας σε μουσεία και άλλους σημαντικούς
χώρους, να γνωρίσουν την Αγλαντζιά (εκκλησίες, σχολεία,
πολιτιστικά κέντρα, πάρκα, πανεπιστήμιο) και τους ανθρώπους της πόλης μας. Θέλουμε να σημειώσουμε τη συγκινητική προσφορά όλων στη φιλοξενία των παιδιών, αυτών
που είναι άτυχα στη ζωή.
Στην Κύπρο έτυχαν συγκινητικής υποδοχής και φιλοξενίας από συμπολίτες μας, από Δημάρχους άλλων πόλων,
Κοινοτάρχες, επιχειρηματίες εστίασης και ψυχαγωγίας,
αλλά και του προσωπικού του Δήμου μας.
Το μήνυμα που πήρα τα παιδιά είναι ότι στην Αγλαντζιά
και στην Κύπρο έχουν τη δική τους οικογένεια.
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O Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς
συνεχίζει τη δυναμική του πορεία
Στη γενική κατάταξη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος επί συνόλου 11 ομάδων κατέκτησε την 5η θέση και στο Πρωτάθλημα
Παίδων - Κορασίδων την 3η θέση

Ο

ι επιτυχίες του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζιάς συνεχίζονται
και το 2015. Πέραν της 3ης θέσης που πήρε στο πρωτάθλημα παίδων /κορασίδων, αξίζει να σημειωθεί ότι στο 40ον
παγκύπριο πρωτάθλημα (που είναι το σημαντικότερο γεγονός ) ήρθε
5ος . Η θέση που πήρε είναι πολύ καλή αν ληφθεί υπόψη ότι ο αθλητής
μας Τσιοπανής Θωμάς ήταν παρών μόνο την 1η μέρα και οι βαθμοί που
μας έδωσε ήταν μόνο για τα αγωνίσματα της 1ης μέρας. Τις υπόλοιπες
μέρες δεν διαγωνίστηκε αφού αντιπροσώπευσε την Κύπρο μέσω της
ΚΟΕΚ στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα που άρχιζε στις 3/7/2015 στην
Κορέα (ημερολογιακά η παγκόσμια πανεπιστημιάδα συνέπεσε με το
παγκύπριο πρωτάθλημα ).

200μ. Ελεύθερο: Κορασίδων: 2η Παγλά Χρυσή (Αγλαν.) 2.14.06,
200μ. Ύπτιο: Κορασίδων: 1η Κασάπη Λυδία (Αγλαντ.) 2.32..33,
400μ. Ελεύθερο: Παίδων: 3ος Τυρίμου Εζεκίας (Αγλαντ.) 4.24.89.
Κορασίδων: 3η Παγλά Χρυσή (Αγλαντ.) 4.49.62.
100μ. Ύπτιο. Κορασίδων:1η Κασάπη Λυδία (Αγλαντ.)1.09.29,
100μ. Πεταλούδα: Κορασίδων: 2η Παγλά Χρυσή (Αγλαντ.) 1.10.03,
50μ. Πρόσθιο: Παίδων:1ος Παναγιώτου Γιώργος (Αγλαντ.) 31.63,
100μ. Ελεύθερο: Κορασίδων: 2η Παγλά Χρυσή (Αγλαντ.) 1.00.83
200μ. Πεταλούδα: Παίδων: 3ος Μαυρομμάτης Γιάννης (Αγλαντ.)
200μ. Μικτή: 2.24.37. Κορασίδων: 2η Κασάπη Λυδία (Αγλαντ.) 2.38.92

Ακολουθούν αναλυτικά οι επιτυχίες του Ομίλου:

40ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 30/6-2/7/15

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’, Β’ Γ’ 17-19/7/2015

Τα αποτελέσματα των αγώνων (3 μέρες) για τον Ομιλο μας είναι:
200μ. ελεύθερο: Γυναικών: 3η Παγλά Χρυσή (Αγλαντζιάς) 2.13.17.
400μ. μικτή: Ανδρών: 1ος Τσιοπανή Θωμάς (Αγλαντζιάς) 4.38.81,
50μ. πεταλούδα: Ανδρών: 3ος Τσιοπανής Θωμάς (Αγλαντ.) 26.60.
200μ. ύπτιο: 2η Κασάπη Λυδία (Αγλαντ.) 2.30.03,
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5η Αγλαντζιά 97

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λάρνακας το τριήμερο 17-19 του Ιούλη.
Τα αποτελέσματα του Ομιλου μας ανά κατηγορία
100μ. Πρόσθιο: Παμπαίδων Α’: 3oς Παγλάς Ιωάννης (Αγλαντζιά)
200μ. Ελεύθερο: Παμπαίδων . Β’: 3ος Παναγίδης Παναγιώτης Παγκορασίδων Α’: 2η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαντζιά) 2:19:98,
400μ. Μικτή Ατομική: Παμπαίδων Α’: Μάος Χαράλαμπος (Αγλαντ.)
5.37.27
50μ. Πεταλούδα. Παμπαίδων. Γ’: 3ος Πετούσης Γιώργος
50μ. Ελεύθερο:. Παγκορασίδων Α’: 2η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαντζιά)
29:40,
200μ. Πρόσθιο: Παμπαίδων Α’: 3ος Μάος Χαράλαμπος. Παγκορασίδων
Α’: 2η Παρασκευαίδου Στεφανία
400μ. Ελεύθερο: Παμπαίδες Γ: 3ος Παναγίδης Παναγιώτης .Παγκορασίδων Α’: 1η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαντ.) 4.55.14.
4Χ100μ. Μικτή Ομαδική: Παγκορασίδων Α’: 3ος Ναυτικός Ομιλος Αγλαντζιάς (Επιφανίου Δέσποινα, Παρασκευαίδου Στεφανία, Νικολαίδου
Ιόλη, Κυριακίδου Χριστινα)
100μ. Ελεύθερο: Παγκορασίδων Α’: 2η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαντζιά)
1.03.78
200μ. Μικτή Ατομική: Παμπαίδων Α’: 3ος Μαος Χαράλαμπος
(Αγλαντζια).
4Χ100μ. Ελεύθερο: Παγκορασίδων Α’: 2ος Ναυτικός
Όμιλος Αγλαντζιάς (Επιφανίου Δέσποινα, Παρασκευαίδου Στεφανία, Κυριακίδου Χριστίνα, Νικολαίδου
Ιόλη)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ – Ο Θωμάς
γκρέμισε στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατούσε
από το 2002
Για τέταρτη φορά, μετά το 1987, 1991 και 2005 η Κύπρος παίρνει μέρος
σε παγκόσμια πανεπιστημιάδα. Αυτή τη φορά στην Πανεπιστημιάδα
που διεξάγεται στην Κορέα, συμμετέχουμε με τον Θωμά Τσιοπανή, ο
οποίος στα τρία, αγωνίσματα που πήρε ήδη μέρος πέτυχε τις ακόλουθες επιδόσεις. Στα 200μ. μικτή ήταν 26ος με 2.07.74, στα 200μ.
πρόσθιο 38ος με 2.21.22 , στα 100μ. πρόσθιο 52ος με 1.06.36 και στο
αγώνισμα 400μ. μικτή ατομική πέτυχε νέα παγκύπρια επίδοση με επίδοση 4.31.78 καταλαμβάνοντας την 20η θέση στο αγώνισμα. Ο Θωμάς
κατέρριψε μετά από δεκατρία χρόνια, το ρεκόρ που κατείχε ο Γιώργος
Δημητριάδης και συγκεκριμένα από τις 7 Αυγούστου 2002 με 4.33.29.
Ο αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζιάς απέδειξε την πολύ καλή
φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ενώ με την επιστροφή του
στην Κύπρο και μετά από τις διακοπές του, θα επιστρέψει πίσω στο
Μπάθ όπου σπουδάζει για να συνεχίσει τις προπονήσεις του με την
ομάδα του πανεπιστημίου του.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
10-12/7/15
Στην κατηγορία παίδων/κορασίδων, για πρώτη φορά σε βάθρο παγκύπριων πρωταθλημάτων ανέβηκε η Αγλαντζιά η οποία τερμάτισε στην
3η θέση.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου 484
2. Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας 341
3. Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς 133,5
Οι αθλητές του Ομίλου μας που διακρίθηκαν είναι:
50μ. Ύπτιο: Κορασίδων: 1η Κασάπη Λυδία (Αγλαντ.) 33.05,
100μ. Πρόσθιο: Νέων: Παίδων: 1ος Παναγιώτου Γιώργος (Αγλαντ.)
1.10.67

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ –
21-22/3/2015
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων για τον Όμιλο μας είναι:
50μ. Πρόσθιο. Παγκορασίδων Α’: 2η Παρασκευαίδου Στεφανία (Αγλαν.)
100μ. Ελεύθερο: Παμπαίδων Α’: 2ος Κούρρης Ανδρόνικος (Αγλαν.)
1.06.27, Β’: 2ος Παναγίδης Παναγιώτης (Αγλαν.) 1.10.70, 3ος Παναγιώτου Ξάνθος (Αγλαν.) 1.14.01.
Παγκορασίδων Α’: 2η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαν.) 1.05.13,
200μ. Πρόσθιο: Παμπαίδων Α’: 3ος Μάος Χαράλαμπος (Αγλαν.) 2.58.53
(Λ/σού) 3.44.24. Παγκορασίδων Α’: 1η Παρασκευαίδου Στεφανία
(Αγλαν.) 3.06.41,
400μ. Ελεύθερο: Παμπαίδων Β’: 2ος Παναγίδης Παναγιώτης (Αγλαν.)
5.32.03, Γ’: 1ος Πετούσης Γεώργιος (Αγλαν.) 5.46.59,
50μ. Ελεύθερο: Παμπαίδων Α’: 3ος Κούρρης Ανδρόνικος (Αγλαν.) 29.60.
50 μ Ελεύθερο Παγκορασίδων Α’: 2η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαν.) 29.92,
200μ. Ελεύθερο: Παμπαίδων Β’: 2ος Παναγίδης Παναγιώτης (Αγλαν.)
2.34.78,
200μ Ελεύθερο Παγκορασίδων Α’: 1η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαν.)
2.23.64,
200μ. Μικτή Ατομική: Παμπαίδων Α’: 1ος Μάος Χαράλαμπος
(Αγλαντ.) 2.42.63,
100μ. Πρόσθιο: Παμπαίδων Α’: 3ος Μάος Χαράλαμπος
(Αγλαν.) 1.24.02. Γ’: 3ος Παγλάς Ιωάννης (Αγλαν.) 1.39.21. Παγκορασίδων Α’: 1η Παρασκευαίδου Στεφανία (Αγλαν.) 1.27.97

Συμμετοχή ΚΟΕΚ στους Πολυεθνείς Αγώνες Νέων Πορτογαλλίας 29-29/3/2015
Η Κύπρος συμμετείχε με 2 αθλητές εκ των οποίων η μια ήταν από ΝΟ
Αγλαντζιά με την Χρυσή Παγλά. Στην Πορτογαλία, η Χρυσή Πάγλα ήταν
9η στα 100μ. ελεύθερο (1.01.00), 10η στα 200μ. ελεύθερο (2.13.41) και
11η στα 100μ. πεταλούδα (1.08.82).

1ο ΕΑΡΙΝΟ ΜΗΤΙΓΚ – Τα ρεκόρ ήρθαν από τα… ξένα
06/04/2015/στην κατηγορία Ανακοινώσεις /από netinfo
Από τα ξένα ήρθαν οι δύο παγκύπριες επιδόσεις που
σημειώθηκαν στο 1o εαρινό μήτιγκ που διοργανώθηκε
το τριήμερο 3-5 Απριλίου στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λάρνακας. Ο Θωμάς Τσιοπανής, που σπουδάζει
στην Αγγλία αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζιάς
και ο Αλεξάντερ Μπαχτιάροφ που είναι φοιτητής στη
Γερμανία πέτυχαν τα ρεκόρ στην πρώτη μέρα των αγώνων.
Ο Τσιοπανής πέτυχε την επίδοση στα 200μ. μικτή με 2.07.47, βελτιώνοντας την προηγούμενη επίδοση που κατείχε ο ίδιος από το καλοκαίρι του 2013 με 2.08.36. Ο Μπαχτιάροφ σταμάτησε το χρονόμετρο στα
27.12, στα 50μ. ύπτιο, καταρρίπτοντας την προηγούμενη επίδοση την
οποία κατείχε ο Μάριος Παναγή με 27.29 από το 2010.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων για τον Όμιλο μας στην κατηγορία Ανδρών και Γυναικών είναι:
200μ. μικτή ατομικών: Ανδρών: 1ος Τσιοπανή Θωμάς (Αγλαντ.) 2.07.47
100μ. πρόσθιο: Ανδρών: 1ος Τσιοπανή Θωμάς (Αγλαντ.) 1.06.51,
100μ. ύπτιο: Γυναικών: 2η Κασάπη Λυδία (Αγλαντ.) 1.10.70,
400μ. ελεύθερο: Γυναικών: 3η Παγλά Χρυσή (Αγλαντ.) 4.46.59.
200μ. ύπτιο: Γυναικών: 3η Κασάπη Λυδία (Αγλαντ.) 2.36.02.
200μ. πρόσθιο: Ανδρών: 1ος Τσιοπανή Θωμάς (Αγλαντ.) 2.21.34,

1 Εαρινό 3-5/4/2015 ανά κατηγορία αθλητών για τον Όμιλο
μας
200 μ ελεύθερο κορασιδων: 1η Παγλά Χρυσή 02:12:62 618
200 μ μικτή ατομική παίδων: 3ος Τυριμου Εζεκίας 02:24:16 494
50 μ Υπτιο κορασίδων: 2η Κασάπη Λυδία 00:33:54 525
100 μ Πρόσθιο Παίδων: 2ος Παναγιώτου Γιώργος 01:12:62 521
100 μ Πεταλούδα Παίδων: 2ος Μαυρομμάτη Γιάννης 01:02:99 494
100 μ Υπτιο Κορασίδων: 1η Κασάπη Λυδία 01:10:70 555
400 μ Ελεύθερο Κορασίδων: 1η Παγλά Χρυσή 04:46:59 581
50 μ Πεταλούδα Κορασίδων: 2η Παγλά Χρυσή 00:30:76 541
200 μ Υπτιο Κορασίδων: 1η Κασάπη Λυδία 02:36:02 502
400 μικτή ατομικη Παιδων: 1ος Τυρίμου Εζεκίας 05:10:16 485
100 μ Ελεύθερο Κορασίδων: 3η Παγλά Χρυσή 01:01:38 610
4x100μ Ελεύθερο Ανδρών Σκυταλοδρομία: 4ος Ναυτικός Ομιλος Αγλαντζιάς (Τσιοπανής Θωμάς, Μαυρομμάτης Γιάννης, Τυρίμου Εζεκίας και
Παναγιώτου Γιώργος)
4Χ100 Μικτή Ομαδική Ανδρών: 3oς Ναυτικός Ομιλος Αγλαντζιάς (Τσιοπανής Θωμάς, Παναγιώτου Γιώργος Μαυρομμάτης Γιάννης και Τυρίμου
Εζεκίας)

Παγκύπρια ημερίδα πρόκρισης 22-24/5/2002
Καλές επιδόσεις, ψηλός συναγωνισμός και μια νέα παγκύπρια επίδοση
ήταν το σκηνικό της ημερίδας πρόκρισης που διεξήχθηκε το τριήμερο
22-24 του μήνα στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λάρνακας. Με αυτή τη
διοργάνωση ολοκληρώθηκαν οι ημερίδες πρόκρισης για το 2015 και
επόμενη εσωτερική διοργάνωση είναι το ραντεβού για τους 40ους παγκύπριους διασωματειακούς αγώνες που θα διεξαχθούν στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου 2015.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων για τον Όμιλο μας είναι:
100μ. Πρόσθιο: Ανδρών: 3ος Παναγιώτου Γιώργος (Αγλαν.) 1.10.04.
200μ. Ελεύθερο: Γυναικών: 3η Παγλά Χρυσή (Αγλαν.) 2.11.90
400μ. ΕλεύθεροΓυναικών: 1η Παγλά Χρυσή (Αγλαν.) 4.45.18,
200μ. Πεταλούδα: Ανδρών: 2ος Μαυρομμάτης Γιάννης (Αγλαν.) 2.17.61,
800μ. Ελεύθερο: Γυναικών: 3η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαν.) 10.22.57.

16οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2015
Η κυπριακή αποστολή – Στην κολύμβηση ο αθλητής μας Τσιοπανής
Θωμάς
Οι 16οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης διεξήχθησαν από την 1η έως
τις 6 Ιουνίου 2015, στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, Ρέικιαβικ. Παρόντα
θα είναι και τα 8 ιδρυτικά κράτη της συγκεκριμένης διοργάνωσης, Κύπρος, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Μάλτα, Ανδόρα, Λίχτενσταϊν,
Σαν Μαρίνο, με το Μαυροβούνιο να μετέχει για 3η φορά και πάλι με
όχι πλήρη ομάδα.
Την Κύπρο εκπροσώπησαν 56 αθλητές και στην κολύμβηση οι εκπρόσωποι της Κύπρου ήταν 5 αθλητές μεταξύ των οποίων ήταν ο αθλητής
μας Θωμάς Τσιοπανής.

Βραβεύσεις ΚΟΕΚ για χρονιά 2014
Η τελετή έγινε στις 29/1/2015
Κατηγορία ανδρών: Bakhtiaron Alexandre, Τσιοπανή Θωμάς, Κονναρής Σεμπάστιαν.
Κατηγορία Γυναικών: Schegoleva Anna, Χρυσοστόμου Ειρήνη, Κύζα Ειρήνη
Κατηγορία Νέων: Πάπα Άνταμς Κυριάκος, Κουτσού Γιώργος, Τουμάζου Ιωάννης
Κατηγορία Νεανίδων: Χρυσοστόμου Ειρήνη, Κύζα Ειρήνη,
Χατζηκυριάκου Έλενα
Κατηγορία Παίδων: Ιωαννίδης Νικόλας, Παύλου Ζαχαρίας, Κουσής Πέτρος
Κατηγορία Κορασίδων: Αντωνίου Κάλλια, Χατζηθεκλή Κυριακή, Παρασκευοπούλου Κυπριανή
Κατηγορία Παμπαίδων Α΄: Φικάρδος Χρίστος, Τουμάζου Στέλιος, Κυλίλης Ανδρέας
Κατηγορία Παγκορασίδων Α΄: Παγλά Χρυσή, Schegoleva Alexandra,
Κασάπη Λυδία
Κατηγορία Παμπαίδων Β΄: Μούγης Σοφοκλής, Φραγκουλίδης Κωνσταντίνος, Πατσαλίδης Αντώνης
Κατηγορία Παγκορασίδων Β’: Παπαδοπούλου Χρυστάλλα, Γιάγκου
Άντρεα- Φραντζέσκα, Ζηνοβίου Ευδοκία

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ: ΤΗΛ. 97686044

19

Τεύχος 18, Σεπτέμβριος 2015

Τεύχος 18, Σεπτέμβριος 2015

20

