45-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 11/01/2011 8:18 ΜΜ Page 45

Κοινωνική Ζωή 45
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Υποσχέσεις γάμου

σµούς υποστηρίζουν την
εκδήλωση.

Ο κ. Ιωάννης (Γιάννος)
Μ. Πολυδώρου από Περιστερώνα Μόρφου και η δ.
Μαρία Α. Στυλιανού, από
Σαράντι και Χαντριά και
τώρα στην Ανθούπολη,
έδωσαν αµοιβαία υπόσχεση
γάµου.

Βρέθηκε σκύλος Rottweiler
Από το Δήµο Αγλαντζιάς
έχει ανευρεθεί αδέσποτος
σκύλος µε τα εξής χαρακτηριστικά: Οδός Ανθ/γου
Ανδρέα Ηρακλέους, Αρσενικός Σκύλος Ράτσας Rottweiler, Χρώµατος Μαύρου.
Ο σκύλος βρίσκεται υπό τη
φροντίδα του κ. Αντώνη
Κοντεµενιώτη, τηλ.
99884346, και καλείται ο
ιδιοκτήτης του να τον παραλάβει εντός 15 ηµερών
από σήµερα. Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, ο σκύλος
µπορεί να δοθεί για υιοθεσία σ’ οποιονδήποτε δηµότη επιδείξει ενδιαφέρον.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Υγειονοµείου του Δήµου, στα
τηλέφωνα 22462233 και
22462059, κατά τις εργάσιµες ώρες και µέρες.

Αναβολή εκδήλωσης
για την παρουσίαση βιβλίου
Ο εκδοτικός Οργανισµός
Α. Α. Λιβάνη και το βιβλιοπωλείο Μετροπόλιταν ανακοινώνουν την αναβολή της
εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο
απόρρητος φάκελος του
Αντρέα», η οποία ήταν
προγραµµατισµένη να γίνει
σήµερα Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου, στις 19.30. Η
αναβολή κρίθηκε αναγκαία
λόγω της διοργάνωσης, την
ίδια ώρα και µέρα, εκδήλωσης προς τιµήν του Άντη
Χατζηκωστή, µε αφορµή
τη συµπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του
και ως ένδειξη τιµής και
σεβασµού σε έναν πρωτεργάτη των µέσων ενηµέρωσης. Οι διοργανωτές και οι
συγγραφείς του βιβλίου εκφράζουν τη συµπαράστασή
τους στην οικογένεια του
Άντη. Η παρουσίαση του
βιβλίου, στην οποία θα παρευρισκόταν και ο Έλληνας
υπουργός κ. Νικητιάδης,
θα ορισθεί σύντοµα και θα
ανακοινωθεί από τα µέσα
ενηµέρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες: Βιβλιοπωλείο Μετροπόλιταν,
22669909.

Ενωτικό Δημοψήφισμα
Προσκαλείστε στην εκδήλωση που οργανώνει ο ΣΑΠΕΛ µε την ευκαιρία της
επετείου του Ενωτικού Δηµοψηφίσµατος της 15ης Ιανουαρίου 1950, που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο
της Τράπεζας Κύπρου (Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 117,
Λεµεσός), αύριο Πέµπτη 13
Ιανουαρίου και ώρα 7.30
µ.µ. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλαµβάνει: 1.
Εισαγωγική οµιλία από τον
υποτοµεάρχη της ΕΟΚΑ,
εκπαιδευτικό κ. Σοφούλη
Καρλεττίδη. 2. Η Υποθήκη
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β΄ - Ανάγνωση κειµένου. 3. Οµιλία από το φιλόλογο - ιστορικό ερευνητή κ.

Παραχωρήθηκαν 44
υποτροφίες από το Δήμο
Λαπήθου

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Νοσοκομείου Λεμεσού
Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού
Νοσοκομείου Λεμεσού σάς προσκαλεί στη
γιορτή για την κοπή της Βασιλόπιτας του
2011, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Γενικού Νοσοκομείου

Δηµήτρη Ταλιαδώρο µε θέµα: «Αρχιεπίσκοπος ΜΑΚΑΡΙΟΣ Β΄».

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου
Στα πλαίσια του έργου
«Δηµιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεµάτων Φυτών
στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων
Προτεραιότητας» θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα µε
τίτλο: Τουριστικές Δραστηριότητες σε περιοχές του
δικτύου Natura 2000: Η
περίπτωση των Μικρο-Αποθεµάτων Φυτών, αύριο
Πέµπτη 13 Ιανουαρίου, ώρα
10:00 π.µ. στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Για περισσότερες

Λεμεσού, στον πρώτο όροφο. Το Τμήμα
φέτος γιορτάζει την πενταετή του λειτουργία
με πολλές επιστημονικές επιτυχίες και με
επιστέγασμα την απονομή πιστοποίησης CYS
EN ISO 9001:2008 και Διαπίστευσης από
την UEMS/EBNM.

πληροφορίες σχετικά µε
την ηµερίδα και δήλωση
συµµετοχής µπορείτε να
απευθύνεστε στην Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου
(ΜΚΟ), τηλ.:
22313750/22879240,
info@oikologiafeeo.org
(Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της ηµερίδας).

Ομοσπονδία Συνδέσμων
Γονέων Λάρνακας
Η Οµοσπονδία Συνδέσµων Γονέων επαρχίας
Λάρνακας διοργανώνει εκπαιδευτική έκθεση, την
Κυριακή 16 Ιανουαρίου στο
ξενοδοχείο Palm Beach
στη Λάρνακα κατά τις ώρες
10.00-13.00 και 14.0018.00 και προσκαλεί τους
µαθητές αλλά και τους γο-

Ιπποδρομιακή Ημέρα Αγίου Δομετίου
Ο ΔΗΜΟΣ Αγίου Δοµετίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας και της περαιτέρω ανάπτυξης των
σχέσεων µε τη Λέσχη Ιπποδροµιών και µε στόχο το γενικότερο συµφέρον της περιοχής,
πραγµατοποίησε για δέκατη τέταρτη συνεχή
χρονιά την Ιπποδροµιακή Ηµέρα Αγίου Δοµετίου την Κυριακή 12 Δεκεµβρίου 2010. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης ο Δήµαρχος Αγίου
Δοµετίου Δρ Ανδρέας Χατζηλοΐζου και τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου παρέθεσαν γεύµα, στην αίθουσα Μαρκί στον Ιππόδροµο, σε
αξιωµατούχους της πολιτείας και των
κοµµάτων, βουλευτές, και σε άλλους επίσηµους προσκεκληµένους και εκπροσώπους της
Ιπποδροµιακής Αρχής, της Λέσχης Ιπποδροµιών, του ΣΙΔΙΚ καθώς επίσης και συνεργάτες
και τοπικούς παράγοντες του Δήµου. Ο Δήµος

Αγίου Δοµετίου επιχορήγησε οκτώ ιπποδροµίες
και τα κύπελλα απένειµαν στους νικητές των
ιπποδροµιών επίσηµοι προσκεκληµένοι που
παρακάθισαν στο γεύµα. Οι απονοµές έγιναν
από τον πρόεδρο του ΕΥΡΩΚΟ Δηµήτρη Συλλούρη, τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου, το Γενικό Εισαγγελέα Πέτρο Κληρίδη, το µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΟΑ Άγγελο Χειµώνα, το Δήµαρχο Αγίου Δοµετίου Δρα Ανδρέα Χατζηλοΐζου
και τη σύζυγό του Ανδρούλλα Χατζηλοΐζου, τον
Αντιδήµαρχο Νίκο Παπαµιχαήλ και µέλη του
Δηµοτικού Συµβουλίου, τον Έπαρχο Λευκωσίας
Αργύρη Παπαναστασίου, εκ µέρους της Λέσχης
Ιπποδροµιών το µέλος Μελής Σιακόλας και εκ
µέρους των Εφόρων Ιπποδροµιακής Αρχής Κύπρου ο Σοφοκλής Ρωτός.

νείς τους να την επισκεφθούν. Στην έκθεση συµµετέχουν και θα παρουσιάσουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατά τους πανεπιστήµια και κολέγια της Κύπρου
και αντιπρόσωποι ξένων
πανεπιστηµίων, εκπαιδευτικοί σύµβουλοι καθώς και
η Πρεσβεία της Ελλάδας
που εκπροσωπεί τα Ανώτατα και Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του έντιµου Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ.
Τίτου Χριστοφίδη, ο οποίος
θα παραστεί στην επίσηµη
τελετή στις 11.00 π.µ. και
θα απευθύνει χαιρετισµό.
Η Οµοσπονδία εκφράζει
τις θερµές της ευχαριστίες
σε όλους τους συµµετέχοντες και σε όσους οργανι-

Ο Δήµος Λαπήθου και το
Πολιτιστικό Ίδρυµα Λαπήθου διοργάνωσαν µε µεγάλη επιτυχία στις 28 Δεκεµβρίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Σόλων Τριανταφυλλίδης» των Κεντρικών
Γραφείων της Τράπεζας Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή, στη Λευκωσία, εκδήλωση στην οποία παραχωρήθηκαν υποτροφίες χορηγίες σε 44 πρωτοετείς
φοιτητές που έχουν καταγωγή τη Λάπηθο. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιελάµβανε οµιλία εκ µέρους των διοργανωτών από
το Δήµαρχο Λαπήθου και
πρόεδρο του Πολιτιστικού
Ιδρύµατος Λαπήθου, κ.
Άθω Ελευθερίου, χαιρετισµό από τον έντιµο Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή
Συλικιώτη και χαιρετισµό
εκ µέρους του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσόστοµου, από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κύπρου, Πανοσιολογιότατο
Αρχιµανδρίτη κ. Ιερώνυµο
Πυλιώτη. Παρουσιάστηκε
επίσης το Δηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Λαπήθου,
από την Αντιπρόεδρο του
Συµβουλίου κ. Μαρία Κα-

ραολιά. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε καλλιτεχνικό
πρόγραµµα µε αποσπάσµατα από ελληνικές οπερέτες
από το Αστρινίδειο Ωδείο
Κύπρου και δεξίωση. Έπαιξε πιάνο η κ. Alan Paskova
και τραγούδησε η κ. Πηνελόπη Καραολιά - Προκοπίου. Στο τέλος της εκδήλωσης τα µέλη του Δηµοτικού
Συµβουλίου Νεολαίας είχαν
συνάντηση µε τους φοιτητές και συζήτησαν τρόπους
ένταξής τους στο Συµβούλιο Νεολαίας και συµµετοχής τους στις εκδηλώσεις
του, για να έρθουν οι νέοι
πιο κοντά στα οργανωµένα
σύνολα της Λαπήθου.

Ετήσια χοροεσπερίδα της ΕΝΑΔ
Με την παρουσία περίπου
200 φίλων, χορηγών, µελών και αθλητών της ΕΝΑΔ
αλλά και πολιτειακών και
δηµοτικών αξιωµατούχων,
πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της περασµένης Παρασκευής, στο Lemon Park
στη Λευκωσία, η ετήσια χοροεσπερίδα της ΕΝΑΔ Αγίου Δοµετίου. Ο πρόεδρος
της ΕΝΑΔ, στρατηγός Χαράλαµπος Λόττας, στην
οµιλία του µίλησε για τις µεγάλες προσπάθειες που γίνονται από τη διοίκηση του
σωµατείου, µετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον
περασµένο Ιούνιο, σε µια
εποχή όπου οι πόροι είναι λιγοστοί και οι δυσκολίες τεράστιες. Μετά την οµιλία του,
ο στρατηγός Λόττας παρέδωσε τιµητικές πλακέτες σε δύο
σηµαίνοντες φίλους της
ΕΝΑΔ. Τον Παύλο Γεωργίου
Κλεάνθους για την πολύχρονη και πολύπλευρη προσφορά του, ο οποίος στηρίζει το
σωµατείο του Αγίου Δοµετίου, και τον αγωνιστή της
ΕΟΚΑ, Γιαννάκη Αθανασίου,
ο οποίος ήταν ο τελευταίος
θανατοποινίτης επί Αγγλοκρατίας, όµως λίγο πριν από
την εκτέλεση της ποινής
του, του δόθηκε χάρη από τη
Βασίλισσα της Αγγλίας. Στην
εκδήλωση κληρώθηκαν
πλούσια δώρα, προσφορά
των χορηγών του σωµατείου
και οι παρευρισκόµενοι διασκέδασαν µέχρι τις πρωινές
ώρες. Αριθµοί Λαχνών: 2533,
4331, 4678, 1249, 5002,
5893, 2005, 3314, 1939, 1755,
3616, 5700, 1674, 0463,
0009.

