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 “RATT ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017”
Ένα fashion show για 

φιλανθρωπικό σκοπό

Η ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ
Τα οδικά έργα προχωρούν!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Πάρκα ιδανικά για βόλτα
σκύλου (με λουρί)

στη Aγλαντζιά
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
 Σταύρος Κυπριανού

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



2018 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ
Περιοχές	
Λάπατα	–	Πολίτη	
Φεβρουάριος 01-02/02/2018
Μάιος 02-04/05/2018
Σεπτέμβριος 03-04/09/2018
Νοέμβριος 19-20/11/2018

Οικ.	Πλατύ	–	Αθαλάσσα	–	ΚΟΑΓ	
Φεβρουάριος 05-07/02/2018
Μάιος 07-09/05/2018
Σεπτέμβριος 05-09/09/2018
Νοέμβριος 21-23/11/2018

Αγία	Μαύρη	–	Παλιά	Αγλαντζιά	
Φεβρουάριος 08-09/02/2018
Μάιος 10-11/05/2018
Σεπτέμβριος 10-11/09/2018
Νοέμβριος 26-27/11/2018

ΡΙΚ
Φεβρουάριος 12-13/02/2018
Μάιος 14-15/05/2018
Σεπτέμβριος 12-14/09/2018
Νοέμβριος 28-30/11/2018

Τριγωνάκι	–	Καθαρή	
Φεβρουάριος 14-16/02/2018
Μάιος 16-18/05/2018
Σεπτέμβριος 17-19/09/2018
Δεκέμβριος 03-05/12/2018

Πλατύ	–	Νοτίως	Λ.	Κερύνειας	
Φεβρουάριος 19-21/02/2018
Μάιος 21-23/05/2018
Σεπτέμβριος 20-21/09/2018
Δεκέμβριος 06-07/12/2018

Περνέρα
Φεβρουάριος 22-23/02/2018
Μάιος 24-25/05/2018
Σεπτέμβριος 24-25/09/2018
Δεκέμβριος 10-11/12/2018

Δημοσ.	Υπαλλήλων	–	Άγιος	Νεκτάριος
Φεβρουάριος 26-28/02/2018
Μάιος 28-30/05/2018
Σεπτέμβριος 26-28/09/2018
Δεκέμβριος 12-14/12/2018
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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:

• Χαράλαμπος Πετρίδης ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 22462195
 mayor@aglantzia.org.cy

• Μυράντα Αργυρού ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 22462195
 Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

• Χάρης Τσαγγαρίδης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 22462196
 harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

• Μαρία Χριστοδούλου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 22462196
 maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

• Άντρη Ευτυχίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 22462251
 andri.eftichiou@aglantzia.or-g.cy

• Άντρη Βιτσαϊδου ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)  
 22444214/22462194
 andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy
 info@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

 •Φαξ: 22455799, mail@aglantzia.org.cy

• Δέσπω Πίτρη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462197
 despo.pitri@aglantzia.org.cy

• Παναγιώτα Δημητρίου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ)
 22462233
 panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

• Κωνσταντίνα Χρυσοστόμου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ   
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
 22462058
 constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

•Ανδρέας Χαραλάμπους ΚΛΗΤΗΡΑΣ
 22462233

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 • Φαξ: 22332755, treasurer@aglantzia.org.cy

• Αντιγόνη Χατζηγεωργίου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ
 22462048
 Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy

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

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

• Γεώργιος Γερούδης ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
 22462056

• Ειρήνη Κυρμίτση ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462242
 eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 • Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy

• Γιάγκος Γιάγκου ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /
 ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 22462155
 Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

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

• 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
 22462159
 antonis.panagi@aglantzia.org.cy

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ: 22462057

• Ανδρέας Κάτσιης  ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
• Μαίρη Θεοχάρους ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
• Σάββας Γούναρης ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 health@aglantzia.org.cy

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

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

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

• Μαρία Νικολάου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 22462239
 Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

• Ναντιά Πολυβίου 22462143, library@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

• Άννα Χαραλάμπους ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
 22462233

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

 77778100 - (24 ώρες)

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ:

• Γιαννάκης Μιχαηλίδης Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά,
 Τηλ. 22462241, 99417033, 
 Fax: 22462047,
 email: jonatha_31@yahoo.g

Υπηρεσίες του Δήμου μας

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης..........Δημοτικός Γραμματέας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Χαράλαμπος Πετρίδης.......Δήμαρχος
Μάριος Χειρίδης...............Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Ιορδάνης Ιορδάνου...........Πρόεδρος  
Περικλής Νικολαῒδης........Μέλος Ανδρέας Χαμπάκης...........Μέλος
Ευγενία Αλετρά.................Μέλος Δημήτρης Χατζησάββας....Μέλος
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γαπητές και αγαπητοί συμπολίτες,

Ένας πολύ γόνιμος χρόνος τελειώνει για την πόλη μας και 
εμένα προσωπικά. Καθώς ήταν η πρώτη μου χρονιά στη 
θέση του Δημάρχου, επιτρέψτε μου να σας πω μερικά συ-
μπεράσματα από την εμπειρία μου:

Η αγάπη του κόσμου για την πόλη μας είναι γνωστή, όσοι 
ζούμε εδώ το ξέρουμε. Είναι όμως συγκλονιστικό το ενδι-
αφέρον που παρατηρώ ακόμη και για τα μικρά, καθημε-
ρινά πράγματα, για βελτιώσεις, προβλήματα, παραλείψεις 
δικές μας. Οι πολίτες είστε δίπλα μας και αυτό, πιστέψτε 
με, βοηθάει πολύ τη δουλειά μας. Συνεχίστε να μας υπο-
δεικνύετε προβλήματα που δεν έχουν ακόμη εντοπίσει οι 
υπηρεσίες μας, σημεία που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, λάθη που ενδεχομένως να 
έχουν γίνει. Σε αυτό, δημοτική υπηρεσία και δημότες, είμαστε όλοι μαζί.

Είναι συγκινητική η συμμετοχή των δημοτών στις εκδηλώσεις μας. Τόσο στο στήσιμο, όσο 
και στην παρακολούθηση. Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε, συμμετέχετε, δημιουργείτε. 
Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τους περιορισμένους πόρους 
που έχουμε.

Κατανοώ την ανησυχία όλων για τη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία σχετικά με τα έργα των λεωφό-
ρων. Καμιά φορά μοιάζει με μαρτύριο που δεν έχει τέλος. Αλλά πιστέψτε με, παρόλο που δεν 
είναι ευθύνη του Δήμου, παρεμβαίνουμε όσο μπορούμε για να μειώσουμε την όχληση και 
να επιταχύνουμε τις εργασίες. Ήδη πετύχαμε μια πολύ σημαντική αλλαγή στα σχέδια, ώστε 
να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο επηρεασμός του πάρκου Ακαδημίας. Δίνω το λόγο μου 
ότι δεν θα αφήσουμε το έργο στην τύχη του, αλλά θα παρεμβαίνουμε διαρκώς σε πεδία που 
θεωρούμε ότι θα βελτιώνουν την κατάσταση.

Πολλά πετύχαμε από την προηγούμενη μας επικοινωνία, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να 
τα διαβάζετε και στο διαδίκτυο και στο facebook, όπου ο Δήμος μας είναι ενεργός. 

Πιο υπερήφανος από όλα είμαι για τα πρώτα τρία Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης 
Παιδιών στο Δήμο μας. Ένα απαράδεκτο έλλειμμα στην κοινωνική πολιτική μας που επιτέ-
λους βρίσκει λύση. Του χρόνου σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε τα Κέντρα αυτά σε όλα τα 
δημοτικά σχολεία. 

Το πιο σπουδαίο όμως που πετύχαμε, ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ποιότητας της 
ζωής μας, είναι η οικονομική ανάσα που κατορθώσαμε να πάρουμε, ώστε και τα παλιά δά-
νεια να εξοφλούμε και το πρόγραμμά μας να υλοποιήσουμε. Συγκεκριμένα, η πολιτεία μας 
δίνει το δικαίωμα να απελευθερώσουμε περίπου 630.000 ευρώ ετησίως από τον προϋπολο-
γισμό μας για έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής της πόλης. Επιπρόσθετα 
υπάρχουν άλλα επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 350.000 ευρώ ετησίως πλέον τα νέα έργα 
που εξήγγειλε τον Οκτώβριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πόλη μας πραγματικά μπορεί 
να αλλάξει πρόσωπο αξιοποιώντας αυτά τα χρήματα! 

Είναι η προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα που προγραμματίζουμε και τα οποία θα φέρουν την 
Αγλαντζιά στο επίπεδο που την ονειρευόμαστε!

Φίλες και φίλοι, καλές γιορτές, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Μην ξεχνάτε, για την 
Αγλαντζιά τα καλύτερα έρχονται το 2018!

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος	Πετρίδης
Δήμαρχος Αγλαντζιάς

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
EΡΓΑ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει ξεκινήσει, από 
τις 2 Οκτωβρίου 2017,  εκστρατεία 
προετοιμασίας των υποδομών του για 

τη χειμερινή περίοδο, εν αναμονή των βρο-
χοπτώσεων.

Συνεργεία του Δήμου θα προβαίνουν σε 
καθαρισμούς φρεατίων, οχετών και άλλων 
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Όπως είναι γνωστό, το διαθέσιμο προσωπι-
κό του Δήμου είναι αρκετά περιορισμένο, 
γι’ αυτό έχουν ιεραρχηθεί οι διάφορες ανά-
γκες, σύμφωνα με την επικινδυνότητα και 
των αριθμών των ενδεχόμενα επηρεαζόμε-
νων υποστατικών.

Τέλος, ο Δήμος Αγλαντζιάς, μεταφέρει 
θερμή παράκληση στους δημότες όπως 
βοηθήσουν την προσπάθεια με ένα απλό 
καθαρισμό του φρεατίου κοντά στην οικία 
τους και με ενημέρωση του Δήμου για τα 
φρεάτια ή αγωγούς τα οποία θεωρούν ότι 
είναι προβληματικά, είτε στο έντυπο/εισήγη-
ση/σχόλιο της ιστοσελίδας του Δήμου, είτε 
στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, τηλ. 
22462194.

‘’Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την Αγλα-
ντζιά ασφαλέστερη γιατί «Η Αγλαντζιά είμα-
στε εμείς».’’ 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 
• Οποιοσδήποτε δημότης επιθυμεί να απομακρύνει τα κλα-
δέματα του ή άλλα βαριά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα), εκτός των 
προκαθορισμένων ημερομηνιών, μπορεί να απευθύνεται 
στην Υγειονομική Υπηρεσία του ∆ήμου (Τηλ. 22462059 / 
22462233)  για την απομάκρυνση τους με την ανάλογη  χρέ-
ωση.  Η χρέωση ανέρχεται  στα €60 ανά φορτηγό/αυτοκίνητο 
και  στα €30 ανά μισό φορτηγό/αυτοκίνητο.

• ∆ημότες που επιθυμούν να απομακρύνουν ηλεκτρικές/
ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις,  
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ.) μπορούν να επικοινωνή-
σουν με την Υγειονομική Υπηρεσία του ∆ήμου, για απ’ ευθεί-
ας παραλαβή των συσκευών από το υποστατικό τους δωρεάν 
και μεταφορά τους για ανακύκλωση.

• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ η απόρριψη μπαζών και άλλων 
οικοδομικών υλικών μετά από οικοδομικές εργασίες. Είναι 
υποχρέωση του κάθε δημότη, όπως τα απόβλητα που προέρ-
χονται από τις πιο πάνω εργασίες τοποθετούνται σε μεταλλικά  
κιβώτια απορριμμάτων (Skip),  τα οποία παρέχονται από ιδιω-
τικές υπηρεσίες καθαριότητας.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του κοινού στο Δήμο είναι το ακόλουθο: 

Δημαρχείο: Δευτέρα - Παρασκευή: 07:45/08:00 - 15:15/15:30 

Δημοτικό Ταμείο:      Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 13:00

Τεχνική Υπηρεσία:     Δευτέρα - Παρασκευή: 12:00 -15:00

Δημοτική Βιβλιοθήκη:  Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 - 18:00

                              Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: OPINION & ACTION SERVICES LTD    ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:  MONOGRAMME DESIGNS                      ΔΙΑΝΟΜΗ:  ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ
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Η ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ
Τα οδικά έργα προχωρούν!

Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα πολεοδομικά έργα που υλοποι-
ούνται στην Αγλαντζιά με ευρωπαϊκά κονδύλια και αφορούν τις 
μεγάλες οδικές αρτηρίες του Δήμου μας. Τα έργα αυτά αναμένε-

ται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι και συμβάλλουν στη συνολική ανα-
βάθμιση και την ανάπτυξη της πόλης. Συνιστούν έργα μακράς πνοής, 
όσο κι αν δημιουργούν, στα διάφορα στάδια των κατασκευαστικών 
εργασιών, προβλήματα και ταλαιπωρία.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενεργεί μεθοδικά όλους αυτούς τους μήνες προ-
κειμένου να διευκολύνει τις προσβάσεις, να βρει τις καταλληλότερες 
υπό τις περιστάσεις λύσεις και να εποπτεύσει την τήρηση των χρονοδι-
αγραμμάτων που έχουν αναλάβει οι εργολάβοι. Ο Δήμαρχος Χαράλα-
μπος Πετρίδης έχει συγκαλέσει επανειλημμένα συσκέψεις εργασίας 
και συντoνισμού όλων των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που ανα-
μειγνύονται στην υλοποίηση των έργων.

Τα έργα εκτελούνται σε διάφορες φάσεις και κάθε φορά που παραδί-
δεται ένα τμήμα τους ολοκληρωμένο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί 
το χειροπιαστό αποτέλεσμα, τόσο για τους δημότες Αγλαντζιάς, όσο 
και για τους υπόλοιπους πολίτες που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.

Στις 13 Νοεμβρίου 2017
παραδόθηκαν στην κυκλοφoρία τα ακόλουθα τμήματα:

• οι νότιες λωρίδες κυκλοφορίας στο τμήμα της Λεωφόρου Λάρνακος από τη συμβολή
της με την οδό Καθαρής (τριγωνάκι) μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αμμοχώστου περιλαμβανο-
μένου. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, δύο σε κάθε 
κατεύθυνση.

• ολόκληρη η Λεωφόρος Αμμοχώστου  η οποία λειτουργεί με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.

• το τμήμα της Λεωφόρου Αγλαντζιάς μέχρι τον κυκλικό κόμβο της συμβολής της με τη 
Λεωφόρο Λάρνακος. Το Τμήμα αυτό λειτουργεί με δύο λωρίδες κυκλοφορίας.  

Οι επόμενες παραδόσεις τμημάτων μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζονται ως ακολούθως:

• Το νότιο τμήμα της Λεωφόρου Λάρνακος από τον κυκλικό κόμβο 
Αμμοχώστου μέχρι τον κυκλικό κόμβο ΣΠΕ Αγλαντζιάς θα συμπλη-
ρωθεί το αργότερο στα μέσα Ιανουαρίου 2018.

• Το νότιο τμήμα της Λεωφόρου Αγλαντζιάς από τον κυκλικό κόμβο 
ΣΠΕ  Αγλαντζιάς μέχρι την οδό Αθηνάς θα συμπληρωθεί στα μέσα 
Μαρτίου, 2018.

• Το βόρειο τμήμα της Λεωφόρου Αγλαντζιάς από τον κυκλικό κόμ-
βο Ακαδημίας μέχρι την οδό Αθηνών αναμένεται να ολοκληρωθεί 
στο τέλος Φεβρουαρίου 2018.

Ολόκληρο το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 
το καλοκαίρι του 2018.
Η αναβάθμιση και ανάπλαση των λεωφόρων στον Δήμο Αγλαντζιάς είναι το 
πιο σημαντικό πολεοδομικό οδικό έργο στην ευρύτερη Λευκωσία. Τα οφέ-
λη για τους δημότες Αγλαντζιάς θα καταστούν τους μήνες που έρχονται 
χειροπιαστά, αμβλύνοντας τα κυκλοφοριακά προβλήματα, συνδέοντας την 
πόλη με την Πανεπιστημιούπολη και τον πράσινο πνεύμονα της Αθαλάσσας 
και ευθυγραμμίζοντας το επίπεδο ανάπτυξης με τις υπόλοιπες περιοχές του 
Δήμου, όπως είναι το Πλατύ.

Έ χει αποπερατωθεί ο κυκλικός κόμ-
βος στη συμβολή των οδών Μάρκου 
Δράκου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Δη-

μοκρατίας και Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Ε΄, 
έναντι του ποσού των €11.200.

Κυκλικός κόμβος παρά το Σωματείο «Άτλας» Αγλαντζιάς

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ  -  Έργα στην Αγλαντζιά το 2018

Η κυβέρνηση έχει περιλάβει στον κρατικό 
προϋπολογισμό για το 2018 έργα που 
προγραμματίζονται να γίνουν στην Αγλα-

ντζιά. Πρόκειται για 
νέα έργα, ορισμένα 
από τα οποία αντα-

ποκρίνονται σε αιτήμα-
τα του Δήμου που 
τέθηκαν στο πε-
ριθώριο τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω 

οικονομικής 
κρίσης.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τα 
νέα έργα αφορούν:

•Δημιουργία φωτιζόμενου πεζόδρομου - πο-
δηλατοδρόμου που συνδέει την Αγλαντζιά με 
το Γέρι, δαπάνης 1,5 εκ. ευρώ, που αναμένε-
ται να αρχίσει του 2019.

•Ολοκλήρωση εντός του 2018 του τμήματος 
που υπολείπεται για ολοκλήρωση του ποδη-
λατοδρόμου από και προς στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, (Λεωφόρος Μακαρίου) δαπάνης 0,5 
εκατομμυρίων ευρώ.

•Μέχρι τον προσεχή Φεβρουάριο αναμένε-
ται η προκήρυξη προσφορών για αναβαθμί-
σεις σε τρία σχολεία της Αγλαντζιάς (Α’, Β’ και 
Δ’ Δημοτικά Σχολεία Αγλαντζιάς). 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ και τα έργα αναμένεται να ξεκινή-
σουν εντός του δευτέρου τριμήνου του 2018.

•Επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χ’’ Γιωρ-
γάκη Κορνέσιου και του Ε’ Δημοτικού Σχολείου 
Αγλαντζιάς, συνολικής δαπάνης 550 χιλ. ευρώ, 
η έναρξη των οποίων αναμένεται τον Γενάρη, με 
περάτωσή τους στο τέλος του 2018.

Η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εντάξει στο 
Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2018-
2020 το έργο κατασκευής του οδικού δικτύου 
που συνδέει τον δρόμο φυτωρίου Αθαλάσσας 
με τη Λεωφόρο Ακαδημίας, δαπάνης 2 εκ. ευρώ. 
Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα αιτήματα του 
Δήμου που εκκρεμούν εδώ και αρκετά χρόνια.

Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς ενέκρι-
νε τον Τακτικό Προϋπολογισμό για το 2018 

και τον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως για τα 
έτη 2018-2020.  Στη συνεδρίαση που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2017, αναπτύ-
χθηκε παραγωγική συζήτηση μέσα σε πνεύμα 
συνεργασίας από όλες τις δημοτικές ομάδες.

Η ετοιμασία των Προϋπολογισμών έχει ορί-
ζοντα τριετίας, σύμφωνα με το Μεσοπρό-
θεσμό Δημοσιονομικό Πλαίσιο Σταθερότη-
τας του κράτους. Οι προϋπολογισμοί για τα 
έτη 2018-2020 παρουσιάζουν πλεόνασμα 
ύψους €648.603, €707,436, €655.869 για 
τα έτη 2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα.

Η κατασκευή του κυκλικού κόμβου κρίθηκε ανα-
γκαία για διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης, 
αφού στη συμβολή καταλήγουν 5 δρόμοι και σε 
αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν προβλή-
ματα στην ασφαλή διακίνηση οχημάτων και πε-

ζών. Το σχέδιο διαμόρφωσης έχει ετοιμαστεί 
από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φο-
ρέα για την επίλυση κυκλοφοριακών προβλη-
μάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων και η 
υλοποίηση του έγινε από το Δήμο Αγλαντζιάς.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Με σύνεση και ορθολογισμό

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
οι ετήσιες δόσεις των εγγυημένων δανεί-
ων από το κράτος θα καλύπτονται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό αρχής γενομένης 
το 2018.  Το ποσό που επωφελείται ο Δήμος 
Αγλαντζιάς ανέρχεται σε περίπου €620,000 
ετησίως, πλέον άλλα νέα επαναλαβανόμενα 
έσοδα ύψους €350,000.

Οι Προϋπολογισμοί ετοιμάστηκαν με σύνεση 
και ορθολογισμό, αφού ιεραρχήθηκαν οι προ-
τεραιότητες πολιτικής. Ο Δήμος δίνει έμφαση 
στην καθαριότητα της πόλης, στη συντήρηση 
και βελτίωση όλων των δημοτικών υποστατι-
κών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και 
υγεία και αριθμό έργων υποδομής.

Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ που 
θα προκύψει από διάφορες πηγές, όπως 
εξοικονομήσεις και η  χορηγία από το κράτος 
των δόσεων δανείων, έχει κατανεμηθεί στις 
δαπάνες για σημαντικές βελτιώσεις των βα-
σικών υποδομών για θέματα ασφάλειας και 
υγείας. Έχουν επίσης δεσμευθεί κονδύλια 
για αγορά υπηρεσιών για συντήρηση μεγά-
λων χώρων πρασίνου και καθαριότητας. Ο 
Δήμος θα είναι με τον τρόπο αυτό σε θέση να 
υλοποιήσει διάφορες εργασίες καθαριότητας 
οδών και χώρων πρασίνου, αφού το εργατικό 
δυναμικό του Δήμου αδυνατεί να ανταπεξέλ-
θει στις ανάγκες λόγω υποστελέχωσης. 

4 5
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “HYBUILD” 
Ένα Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην καρδιά της Αγλαντζιάς 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώνουν δυνά-
μεις μαζί με εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες για την υλοποίηση 
ενός πρωτοποριακού ερευνητικού έργου, με στόχο την ανάπτυ-

ξη καινοτόμων ιδεών για την υβριδική αποθήκευση και τη δημιουργία 
πρότυπου Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Αγλαντζιά.  

Το ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία “HYBUILD” έχει χρη-
ματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020). Σε αυτό συμμετέχουν φορείς 
από 8 ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα, την Ισπανία, Ιταλία, Αυ-
στρία, Γαλλία, Γερμάνια, Τσεχία, Ελλάδα και την Κύπρο. Οι συνερ-
γαζόμενοι φορείς από την Κύπρο είναι ο Δήμος Αγλαντζιάς και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Στόχος η μείωση της καταναλώμενης ενέργειας
Η εναρκτήρια συνάντηση για το πρωτοποριακό αυτό έργο πραγμα-
τοποιήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2017, στις Βρυξέλλες, κατά 
την οποία οι 8 εταίροι προγραμμάτισαν το πρόγραμμα του έργου που 
έχει διάρκεια 4 χρόνια.

Στο επίκεντρο της προσοχής του έργου είναι οι ευρύτεροι στόχοι 
της ΕΕ για ανάπτυξη τεχνολογιών που θα οδηγήσουν στην οικονομία 
χαμηλών εκπομπών του άνθρακα αλλά ταυτόχρονα θα βελτιώσουν 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αποδοτικότητα, εκμηδενίζοντας έτσι 
τυχόν απώλειες και αχρείαστη σπατάλη πόρων. 

Συγκεκριμένα, το έργο HYBUILD θα αναπτύξει δύο καινοτόμες ιδέ-
ες για την υβριδική αποθήκευση: μία για το μεσογειακό κλίμα που 
προορίζεται κυρίως για την παροχή ψύξης και μία για το ηπειρωτικό 
κλίμα που προορίζεται κυρίως για θέρμανση και παραγωγή ζεστού 
νερού. Οι διαμορφώσεις αυτές θα επιτρέψουν την επίτευξη εξοικο-
νόμησης ενέργειας που θα κυμαίνεται από 20 έως 40%, σε ετήσια 
βάση, τόσο στο μεσογειακό όσο και στο ηπειρωτικό κλίμα. 

Δημιουργία πρότυπου και πολυλειτουργικού Κέντρου
στον πυρήνα της Αγλαντζιάς

Μια εκ των εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
Έργου HYBUILD από τον  Δήμο Αγλαντζιάς σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλους εταίρους, είναι η δημιουρ-
γία πρότυπου και πολυλειτουργικού Κέντρου στον πυρήνα της 
Αγλαντζιάς. 

Ως μελέτη περίπτωσης έχει προκαταρτικά προταθεί το διατηρη-
τέο κτίριο (μπακάλικο) που βρίσκεται στην πλατεία στον πυρήνα 
της Αγλαντζιάς. Στόχος είναι η διαμόρφωση του κτιρίου σε ένα 
ζωτικό χώρο που να φιλοξενεί λειτουργείς των δημοτών και επι-
σκεπτών της Αγλαντζιάς. Η πρόταση στοχεύει στον επαναπροσ-
διορισμό του παραδοσιακού πυρήνα, με στόχο την  ανάπτυξη 
ενός προορισμού που θα αποτελέσει πόλο κοινωνικής συνανα-
στροφής και δημιουργικής απασχόλησης. 

Το κτίριο φιλοδοξεί να καταστεί σημείο αναφοράς για μόνιμη ψη-
φιακή έκθεση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
υποστηρικτικού εξοπλισμού, για να λειτουργεί ως χώρος ενημέ-
ρωσης της κοινωνίας για αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών 
στα σπίτια μας, ικανών να προσφέρουν μετάβαση στην οικονο-
μία χαμηλών εκπομπών του άνθρακα και υψηλά επίπεδα εξοικο-
νόμησης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός πολυ-
λειτουργικού χώρου όπου, πέραν από την προβολή των σύγχρο-
νων τεχνολογιών, θα έχει δυνατότητες φιλοξενίας εκδηλώσεων, 
σεμιναρίων, καλλιτεχνικών παραστάσεων κ.α. και παράλληλα θα 
λειτουργεί ως αναγνωστήριο – ψηφιακή βιβλιοθήκη  για τους νέ-
ους δημότες και φοιτητές. 

Κάτοψη πλατείαςΤρισδιάστατη απεικόνιση

Δ εντροφύτευση με 500 νέα δεντρά-
κια εντός του Εθνικού Πάρκου 

Ακαδημίας πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017.

Η αντικατάσταση των πεύκων του 
πάρκου που ξεράθηκαν λόγω ανομβρί-

ας ή λόγω των οδικών έργων διαπλάτυνσης 
της Λεωφόρου Αγλαντζιάς ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες 
του Τμήματος Δασών και εθελοντών της Ανοιχτής 
Πρωτοβουλίας του Πάρκου Ακαδημίας .

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και μαθητές σχολείων 
της Αγλαντζιάς, μετά από προτροπή και έκκληση 
του Δημάρχου Αγλαντζιάς, Χαράλαμπου Πετρίδη. 
Συμμετείχαν επίσης μέλη διαφόρων περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων που τάχθηκαν ενάντια στην κοπή 
δέντρων του Πάρκου Ακαδημίας, προκειμένου να 
διαπλατυνθεί η Λεωφόρος Αγλαντζιάς. 

Ο Δήμαρχος, που έλαβε ενεργά μέρος  στη δεν-
δροφύτευση, απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στο 
Τμήμα Δασών και επεσήμανε οτι στόχος, στο εξής, 
πρέπει να είναι η επαρκής συντήρηση και αναδάσω-
ση των δέντρων.

Προγραμματίζεται νέα δενδροφύτευση με ακόμα 
500 νέα δέντρα.

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Μια «ανάσα» πρασίνου για τους δημότες

Μ ε απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, παραχωρήθηκε χώρος στο 
Δήμο Αγλαντζιάς για δημιουργία 

πάρκου για ψυχαγωγία παιδιών με κινητικά 
ή άλλα προβλήματα. Η δημιουργία του εν 
λόγω Πάρκου είναι μια πρωτοβουλία του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων.  

Το Πάρκο θα δημιουργηθεί στο χώρο του 
Αρχηγείου Αστυνομίας εντός του Πάρκου 
Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο αποτελεί 
κρατική γη, και θα εξασφαλιστεί χορηγία 
από τον ΚΟΑ.

Την υλοποίηση του έργου θα αναλάβει ο 
Δήμος Αγλαντζιάς, ο οποίος μέσω των 
τεχνικών υπηρεσιών, θα ετοιμάσει τις 
μελέτες για τα σχέδια του χώρου, τη 
δημιουργία των απαραίτητων βοηθητι-
κών υποδομών, τοποθέτηση παιχνιδιών, 
εξασφάλιση πολεοδομικής συναίνεσης 
και πιστοποίηση της καταλληλότητας 
και ασφάλειας των παιχνιδιών. 

Ο Δήμος θα αναλάβει και τη 
συντήρηση του πάρκου με κον-
δύλια που θα εξασφαλιστούν για 
τον σκοπό αυτόν από χορηγούς. 

Πάρκο για παιδιά με κινητικά ή άλλα προβλήματα

Πρώτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα - κτήριο στη παλιά Αγλαντζιά (πρώην Μπακάλικο)
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Μαθαίνω και νοιάζομαι
για την πόλη μου!

Π ραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 
2017, στην αίθουσα Γκαλερί στο Πολι-

τιστικό Κέντρο «Tο Σκαλί», η ΣΤ΄ συνεδρία 
του Δημοτικού Συμβουλίου Παιδιών Αγλα-
ντζιάς, στο οποίο συμμετέχουν παιδιά από 
τα Δημοτικά Σχολεία της Αγλαντζιάς. Ο 
θεσμός ξεκίνησε το 2013, με πρωτοβου-
λία της Επιτροπής Προστασίας και Ευημε-
ρίας του Παιδιού Λευκωσίας – Κερύνειας, 
και έκτοτε αγκαλιάστηκε από τον Δήμο 
Αγλαντζιάς. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών Αγλα-
ντζιάς αποσκοπεί στην ανταλλαγή από-
ψεων του Δημάρχου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου με τα παιδιά για κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και για 
ό,τι άλλο τα απασχολεί. Απώτερος στόχος 
είναι να αποκτήσουν τα παιδιά, μέσα από 
τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσονται στις συνεδρίες,  γνώσεις 
για τους θεσμούς, τους κανονισμούς και 
για τον τρόπο λειτουργίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και να αναπτύξουν αίσθημα 
ευθύνης για την πόλη τους.

Το θέμα με το οποίο καταπιάστηκαν τα 
παιδιά στην τελευταία συνεδρία ήταν 
«Αγαπώ το Δήμο μου, συμμετέχω, αξι-
οποιήστε με». Ο Δήμαρχος έδωσε το 
λόγο στα παιδιά για τις εισηγήσεις τους 
και εκείνα αναφέρθηκαν, με την αθωό-
τητα που τα χαρακτηρίζει, στα φλέγοντα 
θέματα που απασχολούν το Δήμο μας, 
όπως την καθαριότητα, την παράνομη 
στάθμευση στα πεζοδρόμια, την οχληρία 
που προκαλείται από περιττώματα των 
σκύλων.

Οι απόψεις των παιδιών, όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Χαράλα-
μπος Πετρίδης, καταγράφηκαν και θα 
σταλούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να 
ληφθούν από κοινού αποφάσεις και να 
δρομολογηθούν ακολούθως κοινές δρά-
σεις με τα σχολεία.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιθυμεί να εκφρά-
σει τις ευχαριστίες του στη διεύθυνση 
των Δημοτικών Σχολείων, στους δασκά-
λους και στα παιδιά για το ενδιαφέρον 
που επιδεικνύουν και τη συμμετοχή τους 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών.  
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

Π ραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 6ημερη εκδρομή Αλπι-
νική Πίνδος- Θεσαλλονική –  Λίμνη Πλαστήρα του Συμ-
βουλίου Γυναικών Δήμου Αγλαντζιάς, σε συνεργασία με 

το τουριστικό γραφείο Mastertours.  

Την εκδρομή, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 25 άτομα, 
συνόδευσε η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Γυναικών Δήμου Αγλαντζιάς, κα Έλενα Λάντα.

Το Συμβούλιο Γυναικών δημιουργήθηκε από την επιτροπή 
γυναικών του Δήμου Αγλαντζιάς, που απαρτίζεται από 
τις δύο δημοτικές συμβούλους Έλενα Λάντα και Ευγενία 

Αλετρά. Πρόκειται για ένα εθελοντικό σώμα που απαρτίζεται από 54 περίπου γυναίκες 
από όλους τους κομματικούς χώρους και του οποίου κύρια αποστολή είναι η υποβοήθηση του 
κοινωνικού έργου του Δήμου.  

Επιπρόσθετα ασχολείται με θέματα που αφορούν τη γυναίκα, το παιδί και την οικογένεια.

Η συμμετοχή του Συμβουλίου Γυναικών στα κοινωνικά-πολιτιστικά δρώμενα είναι δυναμική 
και διαχρονική. Πιο συγκεκριμένα, διοργανώνει πολιτιστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, 
διαλέξεις και άλλα.

COLOUR ME UP!

Η εικόνα που αντίκρυσαν όσοι βρέθηκαν 
το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 στην 

περιοχή της Αγλαντζιάς, στο τέρμα της Λε-
ωφόρου Kυρηνείας,  μόνο με έργο τέχνης 
θα μπορούσε να παρομοιαστεί, αφού τα 
παιδιά από το Εργαστήριο Γεωργίας Χατζι-
ωάννου επιστράτευσαν όλο τους το ταλέντο 
και κατάφεραν να μετατρέψουν ένα λευκό 
και άχαρο τοίχο με άσχημες επιγραφές, σε 
έναν καμβά καλλιτεχνικής έκφρασης.

Σο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Colour Me 
Up!, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Λευκωσίας, το Σάββατο 25 
Νοεμβρίου παιδιά από διάφορα εργαστή-
ρια τέχνης της πόλης ανέλαβαν να ζωγρα-
φίζουν τοίχους σε 8 διαφορετικούς δήμους 
της πρωτεύουσας. O Δήμαρχος Αγλαντζιάς, 
Χαράλαμπος Πετρίδης, κάλεσε όλους τους 
δημότες να ευαισθητοποιηθούν και να συμ-
μετάσχουν στη διατήρηση αυτού του όμορ-
φου εικαστικού αποτελέσματος.
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ςΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ!

Γαστρονομικό ταξίδι στην πολυπολιτισμικότητα 
Ο Δήμος Αγλαντζιάς και το ΑΞΙΚ ενώνουν δυνάμεις για μια ανοιχτή κοινωνία

Η γαστρονομία είναι μέρος του πολιτισμού κάθε λαού, η κληρονομιά του σε άλλους. Αποτελεί 
επίσης και ένα σημαντικό στοιχείο που ενώνει τους λαούς και προσφέρει τις δυνατότητες για 
γνωριμία και σύνδεση με άλλους πολιτισμούς.

Με αυτό το σκεπτικό, ο Δήμος Αγλαντζιάς και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 
(ΑΞΙΚ) διοργάνωσαν από κοινού στις 30 Νοεμβρίου 2017 την εκδήλωση «Η Γαστρονομία μας 
ενώνει». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εκπαιδευτικό εστιατόριο του ΑΞΙΚ και εντάσσεται 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνίες με Χρώματα», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Το υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος ο Δήμος 
Αγλαντζιάς και αποσκοπεί στην ομαλή ένταξη προσφύγων, αιτητών ασύλου και μεταναστών στην 
τοπική κοινωνία.

Κατά την εκδήλωση, οι φοιτητές του ΑΞΙΚ δημιούργησαν μοναδικά εξωτικά εδέσματα από τη 
Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Άπω Ανατολή. Οι παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην γευστική κουλτούρα υπηκόοων τρίτων χωρών που δια-
μένουν στην Κύπρο και να διαπιστώσουν κοινά στοιχεία της γαστρονομίας των χωρών τους με 
την Κυπριακή κουζίνα.

Σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση, απηύθυνε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης, 
ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σημασία των προγραμμάτων ένταξης ΥΤΧ για την κατα-
πολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και της ομαλής ένταξης τους στην κοινωνία που τους 
υποδέχεται. Χαιρετισμό απηύθυνε και η Διευθύντρια του ΑΞΙΚ Δρ. Εύη Σωτηρίου, η οποία υπο-
γράμμισε τη σημασία της γαστρονομίας 
ως συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους. 

Ο Δήμος επιθυμεί να εκφράσει τις 
θερμές του ευχαριστίες στη Δρ. Εύη 
Σωτηρίου, Διευθύντρια του ΑΞΙΚ και 
την ομάδα της στο Ινστιτούτο για τη 
φιλοξενία και την πολύτιμη συνεργα-
σία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζει 
επίσης, στον Πρέσβη της Αραβικής 
Δημοκρατίας, κο Wael Ismail AlKhalil 
και στις διπλωματικές αποστολές από 
την Πρεσβεία Ρώσικης Ομοσπονδί-
ας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας που τίμησαν  με την παρουσία 
τους την εκδήλωση.
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ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ “RATT ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017”
Ένα fashion show για φιλανθρωπικό σκοπό

Σ ε ένα εντυπωσιακό σκη-
νικό, που στήθηκε στο 
Συνεδριακό Κέντρο Φι-

λοξενία, παρουσιάστηκε στις 
22 Νοεμβρίου 2017 το μεγάλο 
φιλανθρωπικό fashion show  
«RATT Χειμώνας 2017», με τις 
δημιουργίες της γνωστής σχε-
διάστριας Ρίτας Αττάλα. 

H βραδιά ήταν εντυπωσιακή, 
αλλά πάνω απ΄ όλα είχε έναν 
στόχο: την ενίσχυση  της 
Στέγης Ηλικιωμένων και του 
Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 
Αγλαντζιάς. Κι αυτός ο στό-
χος επετεύχθη στο ακέραιο, 
χάρη στις προσπάθειες των 
συντελεστών της επίδειξης, 
του Συμβουλίου Γυναικών 
Αγλαντζιάς και του Δημάρ-
χου Αγλαντζιάς, Χαράλα-
μπου Πετρίδη, υπό την αιγί-
δα του οποίου τελέστηκε η 
εκδήλωση.

Την επίδειξη μόδας με τη 
συλλογή που δημιούργησε 
η Ρίτα Αττάλα, ενισχύοντας 
έμπρακτα τον πολύ σημα-
ντικό αυτόν σκοπό, παρα-
κολούθησαν ο Δήμαρχος 
Αγλαντζιάς, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, της Στέγης 
και του Κοινωτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς, καθώς και άτομα από το χώρο της μόδας και της 
τηλεόρασης. 

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το το Συγκρότημα ΔΙΑΣ.

Α
να

βί
ω

ση
 π

αρ
αδ

οσ
ια

κώ
ν 

επ
αγ

γε
λμ

άτ
ω

ν 
στ

ην
 π

λα
τε

ία
 Α

γλ
αν

τζ
ιά

ς
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
 Τιμή στον εθελοντή     αιμοδότη

"ΜΗΧΑΝΗ
ΤΟΥ ΓΡΟΝΟΥ"

Γ ια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 
ο Δήμος Αγλαντζιάς μαζί με το 

Κέντρο Νεότητας «Προμηθέας Αγίου 
Αμβροσίου» διοργάνωσε  την εκδήλωση 
"Μηχανή του Γρόνου", υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού . Η 
γιορτή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
8 Οκτωβρίου στην πλατεία Αγλαντζιάς, 
από τις 16.00 μέχρι τις 19.30. 

Για ακόμη μία χρονιά η γραφική παλιά 
πλατεία της Αγλαντζιάς στη Λευκωσία 
μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλο πανη-
γύρι με στόχο τη διάσωση και διαφύλαξη 
της παραδοσιακής κληρονομιάς του τό-
που μας, όπου μικροί και μεγάλοι είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν παλιά επαγ-
γέλματα και τέχνες της Κύπρου. Επαγ-
γέλματα χρήσιμα και ενδιαφέροντα μιας 
παρελθούσης εποχής που με την πάρο-
δο του καιρού, ατόνησαν και σιγά σιγά 
άρχισαν να εγκαταλείπονται.

Εκεί, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν την ανα-
βίωση διαφόρων τεχνών και να απο-
λαύσουν κυπριακούς παραδοσιακούς 
χορούς και να γευτούν νόστιμα κυπρια-
κά εδέσματα με πίττες της σάτζιης, τερ-
τζιελλούθκια, λοκμάδες και πολλά άλλα. 

Τ ον εθελοντή αιμοδότη της Αγλαντζιάς τίμησε ο Δήμος Αγλαντζιάς 
σε ειδική εκδήλωση που οργανώθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 
2017 υπό τον τίτλο «Τιμή στον Εθελοντή Αιμοδότη της Αγλαντζιάς».

Την εκδήλωση διοργάνωσε από κοινού, η Τοπική Επιτροπή 
Αιμοδοσίας Δήμου Αγλαντζιάς και το Κέντρο Αίματος Υπουργείου 
Υγείας. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η δράση που 
αναλαμβάνουν εθελοντές αιμοδότες και αιμοδότριες της Αγλαντζιάς, 
ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη συμπολιτών μας που περνούν 
δύσκολες ώρες στο νοσοκομείο.

Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χ. Πετρίδης ανέφερε ότι 
η προσφορά αίματος είναι χρέος όλων και στον Δήμο αναλογεί το 
επιπρόσθετο χρέος να ευαισθητοποιήσουμε για την ανάγκη και την 
αξία αυτής της προσφοράς: «να δώσουμε λίγο αίμα για να γεμίσει 
η ψυχή μας με τη χαρά και την ευτυχία μιας ζωντανής και γεμάτης 
νόημα παρουσίας μας στον κόσμο, να χαρίζουμε ζωή σ' αυτούς που 
έχουν ανάγκη αίματος...», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης Σαββίδης, Γραμματέας της Τοπικής 
Επιτροπής Αιμοδοσίας, αναφέρθηκε στη σημασία της εθελοντικής 
αιμοδοσίας και ευχαρίστησε τους εθελοντές αιμοδότες, που «έκαναν 
την αιμοδοσία πράξη ζωής, μια ασταμάτητη πράξη αγάπης και 
φιλαλληλίας». Κατόπιν αναφέρθηκε στη σημασία της αιμοδοσίας, 
καθώς είμαστε όλοι δυνητικοί υποψήφιοι δέκτες μετάγγισης αίματος. 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα είναι πάντοτε δίπλα στους αιμοδότες, 
συνεχίζοντας τη συλλογική του δράση για την ευαισθητοποίηση του 
κοινού με στόχο την αύξηση των Εθελοντών Αιμοδοτών.

Τ ελέστηκε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς στο το Εθνικό Μνημόσυ-
νο των ηρώων της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Καραολή, Παπα-

θανασίου Χριστοδούλου, Προδρόμου Ξενοφώντος, Θάσου 
Ηλία και Χαράλαμπου Ιωάννου.

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χα-
ράλαμπος Πετρίδης.

Ο Δήμαρχος εξήρε τη θυσία των ηρώων και ανέφερε στην 
ομιλία του ότι οι ήρωες που μνημονεύομε σήμερα έδωσαν 
τον όρκο της ΕΟΚΑ για να ελευθερώσουν την Κύπρο από 
τον Αγγλικό ζυγό και να την παραδώσουν στις μελλοντικές 
γενιές όπως την ονειρευτήκανε.  

Ο Χ. Πετρίδης αναφέρθηκε στον όρκο που έδωσαν οι ήρω-
ες της ΕΟΚΑ: «Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος 
ότι: θα αγωνισθώ με όλας μου τας δυνάμεις δια την απε-
λευθέρωσιν της Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων 
και αυτήν την ζωή μου».  Και κατέληξε λέγοντας : «Τήρησαν 
τον όρκο τους. Όλοι πειθάρχησαν και φάνηκαν άξια τέκνα 
της πατρίδας».

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα 
Καραολή και στη συνεχεία προσφέρθηκε καφές στο Σωμα-
τείο Καραολής.

Εθνικό Μνημόσυνο Μιχαλάκη Καραολή
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αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των δημο-
τών, δημιουργώντας παράλληλα περιβαλλο-
ντική συνείδηση.

Πριν από κάποια χρόνια είχατε και 
μία περιπέτεια με την υγεία σας, όπου 
υποβληθήκατε σε μεταμόσχευση. Ποιό είναι 
το μήνυμά σας για τη δωρεά οργάνων;

Το 2015 υποβλήθηκα σε μεταμόσχευση ήπατος 
στην Αγγλία λόγω μιας σοβαρής κληρονομικής 
πάθησης. Ο λόγος  που βρίσκομαι σήμερα στην 
ζωή είναι ο άγνωστος ήρωάς μου. Ο άνθρω-
πος που μου χάρισε ζωή . Πριν εγκαταλείψει 
τα εγκόσμια είχε δηλώσει την επιθυμία του να 
καταστεί δωρητής οργάνων. Ειναι πράξη αυ-
τοθυσίας να σώζεις άλλους ανθρώπους,  όταν 
ξέρεις ότι εσύ δε σώζεσαι. Ήταν το μεγαλύτερο 
μάθημα που έχω διδαχτεί. Μετά από αυτήν την 
εμπειρία έχω κάνει ως τάμα ζωής την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού για τη δωρεά οργάνων. Η 
δωρεά οργάνων είναι το πιο δυνατό μήνυμα ότι 
η ζωή συνεχίζεται. Όσο θα υπάρχουν δότες, θα 
υπάρχουν άγγελοι. Μέσα στην άνοιξη ετοιμάζο-
μαι να παρουσιάσω το προσωπικό μου βιβλίο. 
Προκείται για μια προσπάθεια καταγραφής της 
περιπέτειας που πέρασα με την υγεία μου και 
των ανατρεπτικών συναισθημάτων που βίωσα 
μέχρι να βρεθεί συμβατός δότης. Θα τονίζεται, 
επίσης, η σπουδαιότητα της δωρεάς οργάνων 
ως υπέρτατης  πράξης  ανθρωπιάς και αλτρουι-
σμού. Στο βιβλίο πρωταγωνιστής δεν θα είναι ο 
Σταύρος, αλλά η ίδια η ζωή.                       •••

Ο Σταύρος Κυπριανού είναι δημοσιογράφος 
με μακρά πείρα στον χώρο. Κατάγεται από 
τα κατεχόμενα χωριά Γερόλακος της επαρ-

χίας Λευκωσίας και Πελλαπαις της επαρχίας 
Κερύνειας . Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευ-
κωσία. Σπούδασε δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο 
πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σε ηλικία 15 χρόνων 
ξεκίνησε να εργάζεται ως μουσικός παραγωγός 
στο ραδιόφωνο, ενώ από το 2001 εργάζεται στη 
δημόσια ραδιοτηλεόραση. Σήμερα συμπαρουσι-
άζει την εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση που προ-
βάλλεται από τη συχνότητα του ΡΙΚ.

Κ. Κυπριανού είστε χρόνια δημοσιογράφος. 
Ποια θεωρείτε ως την μεγαλύτερη 
πρόκληση για το επάγγελμά σας;

Καταρχάς θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι το-
μείς με τους οποίους ασχολείται η δημοσιογρα-
φία καλύπτουν όλα τα ζητήματα της πολιτικής, 

κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής 
του τόπου. Το εν λόγω επάγγελμα είναι λειτούρ-
γημα από την άποψη ότι ο δημοσιογράφος  επι-
τελεί κοινωνικό έργο, εργάζεται προς όφελος 
του συνόλου της κοινωνίας και συμβάλλει στην 
εύρυθμη λειτουργία της (π.χ. με την αποκάλυψη 
σκανδάλων και φαινομένων διαπλοκής). Συνε-
πώς, η μεγαλύτερη πρόκληση για ένα δημοσι-
ογράφο είναι να λειτουργεί αμερόληπτα και να 
έχει ως απότερο σκοπό την εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος.

Ως δημοσιογράφος και ως πολίτης, πώς 
βλέπετε τον ρόλο που διαδραματίζει η 
τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα;

Ο κύριος ρόλος  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εί-
ναι να υπηρετεί και να αντιπροσωπεύει τους πο-
λίτες και τις κοινότητες με αποτελεσματική αμε-
σότητα και αίσθημα ευθύνης.  Είναι αναγκαίο οι 

Τοπικές Αρχές να εστιάσουν πάνω στον πολίτη 
και να καταστούν κατάλληλες σε σχέση με την 
ηγεσία, την οικονομική δυνατότητα και τη γενι-
κή ικανότητά τους. Θα πρέπει να προάγουν την 
οικονομική ανάπτυξη και να παρέχουν αποδοτι-
κές και καλής αξίας υπηρεσίες.

Είστε και δημότης Αγλαντζιάς. Πώς κρίνετε 
τα έργα και τις δραστηριότητες του Δήμου;

Τα έργα και οι δραστηριότητες του δήμου θε-
ωρώ πως έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής του δημότη. Το θέμα που προ-
κύπτει είναι πως, κάθε φορά που βρίσκεται σε 
εξέλιξη ένα έργο, θα πρέπει οι τοπικές αρχές 
να μεριμνούν προληπτικά για να μην δυσκο-
λεύεται η ζωή του δημότη μέχρι την αποπερά-
τωση του.

Κατά τη γνώμη σας τι είναι αυτό που κάνει 
την Αγλαντζιά να ξεχωρίζει ως Δήμο;

Αυτό που κάνει την Αγλαντζιά να ξεχωρίζει εί-
ναι το γεγονός ότι είναι ο Δήμος που φιλοξενεί 
τους ίσως τους περισσότερους φοιτητές στην 
Κύπρο .Ειναι γνωστό ότι εντός των δημοτικών 
Ορίων του δήμου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

Ποιο είναι το αγαπημένο σας «στέκι» στην 
Αγλαντζιά και γιατί;

Ξεχωρίζω την παλιά πλατεία της Αγλαντζιάς, 
γιατί είναι ένα μερος που συνδυάζει το παλιό 
με το νέο. Το αναπαλαιωμένο παλιό χωριό είναι 
πόλος έλξης επισκεπτών, όπου οργανώνονται 
πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Είναι λοιπόν αναμφίβολα  χώρος 
συνάντησης των ανθρώπων της τέχνης. Επίσης 
οι παραδοσιακές και απάχικες ταβέρνες κάνουν 
την παλιά πλατεία χώρο αναφοράς για τους λά-
τρεις του καλού φαγητού.

Τι θα βελτιώνατε στο Δήμο σας;

Στην Αγλαντζιά θα ήθελα να ευαισθητοποιηθού-
με όλοι  περισσότερο όσον αφορά την ασφάλεια 
και την τήρηση της τάξης στις περιπτώσεις που 
παρατηρούνται φαινόμενα οχληρίας και παρα-
βατικής συμπεριφοράς από νέους. 

Με ποιους τρόπους μπορούν οι δημότες να 
γίνουν πιο ενεργοί;

Η δημιουργία δημοτικής  διαδικτυακής εφαρμο-
γής που θα ενημερώνει άμεσα τους δημότες για 
ενέργειες και δραστηριότητες του δήμου αναμ-
φίβολα θα δώσει το ερέθισμα για πιο ενεργή 
ανάμειξη και συμμετοχή των δημοτών στα κοινά.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς θεωρείται από τους 
πιο ενεργά περιβαλλοντικά Δήμους της 
ευρύτερης Λευκωσίας. Πώς θα μπορούσε 
να ενισχυθεί κατά την άποψή σας η πράσινη 
πολιτική του Δήμου;

Όντως ο Δήμος Αγλαντζιάς προωθεί αρκετές 
περιβαλλοντικές δράσεις. Δεν δηλώνω ειδι-
κος σε θέματα περιβαλλοντος, ωστόσο θα 
καταθέσω μια πρόταση για τα ληγμένα φάρ-
μακα. Θα μπορούσε ο Δήμος να τοποθετήσει 
κάδους συλλογής ληγμένων φαρμάκων από 
τα νοικοκυριά στα  φαρμακεία που βρίσκονται 
εντός των ορίων του. Τα φάρμακα θα παρα-
λαμβάνει και θα διαχειρίζεται αδειοδοτημένη 
εταιρία κατόπιν συμφωνίας με τον Δήμο. Στην 
Κύπρο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σύστη-
μα συλλογής και ασφαλούς διαχείρισης των 
φαρμάκων από τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα 
πολλά από τα ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρ-
μακα που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι να 
καταλήγουν μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμμα-
τα στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων. 
Θεωρώ πως τέτοιες ενέργειες θα ενισχύσουν 
την  περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου και θα 
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 Σταύρος
Κυπριανού
στο “ΕΝ ΔΗΜΩ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

         Η δωρεά οργάνων                       
μου έσωσε τη ζωή
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Η    Κοινή Εκστρατεία Δήμων της Λευκωσίας 
για ενημέρωση των ιδιοκτητών σκύλων για 
τις υποχρεώσεις τους, από τις Δημοτικές 

Αρχές συζητήθηκε στην 17η συνεδρία του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρεί-
ας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), η οποία πραγματοποιή-
θηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017. 

Σε αυτήν παρέστησαν οι Δήμαρχοι Λατσιών, 
Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Έγκωμης, 
Τσερίου και Γερίου, καθώς και η Επίτροπος Πε-
ριβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου, ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκη και ο Σύμβου-
λος του Προέδρου της Δημοκρατίας επί θεμά-
των προστασίας και ευημερίας των ζώων, Κυ-
ριάκος Κυριάκου.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρί-
δης, είπε ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβα-
ρό το τελευταίο διάστημα με την έλλειψη αντα-
πόκρισης του κοινού για εγγραφή των σκύλων, 

γι΄ αυτό οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να 
υποστηρίξουν τους Δήμους στη διαδικασία κα-
ταγραφής των σκύλων.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Εθελοντισμού 
Γιάννης Γιαννάκη, τόνισε ότι υπάρχει πολυδιά-
σπαση των νομοθεσιών και αρμοδιοτήτων των 
υπηρεσιών του κράτους και, για να μπορέσει να 
αντιμετωπιστεί οριστικά το θέμα, θα πρέπει να 
υπάρξει συνεργασία και συντονισμός μεταξύ 
των μη- κυβερνητικών οργανώσεων, των τοπι-
κών αρχών και των υπηρεσιών του κράτους. 
Ο κ. Γιαννάκη αναφέρθηκε στις ενημερωτικές 
εκστρατείες για την πληροφόρηση του κοινού 
αναφορικά με το πρόγραμμα στειρώσεων και 
στη δημιουργία φορέα για την ευημερία των 
ζώων του οποίου συντονιστικό ρόλο θα έχει ο 
Επίτροπος Εθελοντισμού. Είπε ακόμα ότι βρί-
σκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας το νομο-
σχέδιο για τη δημιουργία «Αστυνομίας Ζώων».

Κοινή Εκστρατεία Δήμων της Λευκωσίας για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σκύλων

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Πανα-
γιώτου σημείωσε πως για να υπάρξουν αποτε-
λέσματα θα πρέπει να γίνουν ενέργειες προς 
τη σωστή κατεύθυνση και ότι οι τοπικές αρ-
χές θα πρέπει να συνεργαστούν με το κράτος 
και να σχεδιαστούν κοινές δράσεις προς την 
αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Τέλος, ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας για θέματα προστασίας και ευη-
μερία των ζώων Κυριάκος Κυριάκου ανέφε-
ρε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν αδέσποτοι 
σκύλοι αλλά εγκαταλελειμμένοι και μέχρι το 
τέλος του χρόνου αναμένεται να ολοκληρω-
θεί ο πρώτος πυλώνας για τη στείρωση των 
ζώων προσθέτοντας ότι καταβάλλονται προ-
σπάθειες για την καταγραφή των περιοχών 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με εγκαταλε-
λειμμένα ζώα.

Πάρκα ιδανικά για βόλτα
σκύλου (με λουρί)
στη Aγλαντζιά

Σ την Αγλαντζιά 
έχει εδώ και 
χρόνια έχουν 

δημιουργηθεί δύο 
πάρκα, ειδικών χώ-
ρων, που  απευθύνο-
νται στους ιδιοκτήτες 
ζώων, στην περιοχή  
Άρωνα και στο πάρκο 
Aκαδημίας.

Όπως σε κάθε πολιτισμένη χώρα 
της Ευρώπης, έτσι και στην Αγλαντζιά, μαζί 
με επιτρεπτικές πινακίδες, τοποθετούνται και 
ειδικοί κάλαθοι για να πετάμε τα περιττώμα-
τα και με θήκη για σακούλια. Εκεί εκτός από 
ιδιοκτήτες σκύλων με τα ζώα τους, θα δείτε 
αρκετούς για τζόγκινγκ αλλά και με ποδήλατο. 
Έχει μονοπάτια, δρομάκια και αρκετή βλάστη-
ση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συζητηθεί 
στην Υγειονομική Επιτροπή του Δήμου ολοκλη-
ρωμένη πρόταση που κατέθεσε η Υγειονομική 
Υπηρεσία για να αποκτήσουν επιτέλους όλοι 
οι ζωόφιλοι το χώρο που τόσο επιθυμούν εδώ 
και καιρό. Η πρόταση κατατέθηκε έχοντας ως 

«φάρο» τα πετυχημένα παραδείγματα παρό-
μοιων χώρων που βρίσκονται στο εξωτερικό, 
λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιοκτήτες των ζώων, 
τους περίοικους και φυσικά την εξυπηρέτηση 
των ίδιων των ζώων.

Παρότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σκύλων εί-
ναι συνειδητοποιημένοι και έχουν μαζί τους 
σακουλάκι για τις ακαθαρσίες, πολλοί δεν φρο-
ντίζουν να μαζέψουν τα απορύματα του ζώου 
τους προκαλώντας την πολλές φορές δικαιολο-
γημένη οργή των κατοίκων. 

ΚΑΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΩΟΦΙΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς πραγματοποιεί εκστρατεία στείρωσης 
γάτων από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τέλος Δεκέμβριου 
του 2017, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του Δήμου για θέ-

ματα που αφορούν στην προστασία και την ευημερία των ζώων.

Ο Δήμος επίσης θα προχωρήσει σε συνεργασία με εθελοντές 
στη στείρωση αριθμού αδέσποτων γάτων.

Η στείρωση των γάτων θεωρείται διεθνώς μια καλή πρακτική για 
την ευημερία τους, τα οφέλη της οποίας αναλύονται και στο σχετικό 
φυλλάδιο που έχει ετοιμάσει η Επίτροπος Περιβάλλοντος και ο Επίτρο-
πος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Επίσης οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν δώσει τη δυνατότητα σε όλους 
τους δήμους και κοινότητες για επιπλέον στειρώσεις.

Εκστρατεία
στείρωσης
γάτων 

Η υγιεινή διατροφή είναι στις ημέρες μας μια σημαντική προτεραιό-
τητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά για να μην εμφανιστούν 
προβλήματα στην προσωπική ανάπτυξή τους, όπως η παχυσαρκία.

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, ο Σύνδεσμος Γονέων του Α' Δημο-
τικού Σχολείου Αγλαντζιάς - Αγίου Γεωργίου οργάνωσε με επιτυχία την 
παροχή υγιεινού προγεύματος  για όλους τους μαθητές του σχολείου, 
με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της υγιεινής διατροφής. 

Παράλληλα ο εκπαιδευτικός σύλλογος του σχολείου οργάνωσε την 
ίδια μέρα αθλητική ημερίδα για τους μαθητές, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δράση του Συνδέσμου Γονέων και να εξοικειώσει τους μαθητές με 

Ημερίδα Υγιεινής διατροφής και άσκησης
την παράλληλη ανάγκη συμπερίληψης της άσκησης στην καθημερινότη-
τα τους. Συγκεκριμένα οργανώθηκαν σταθμοί εκμάθησης αθλημάτων, 
στους οποίους συμπεριλήφθηκαν τα αθλήματα της καλαθόσφαιρας, 
του καράτε και της αντιπτέρισης (μπάντμιντον). Επιπλέον, προσφέρθη-
καν μαθήματα ζούμπας στα παιδιά, καθώς και διάλεξη από ειδική αθλη-
τική διατροφολόγο. 

Η ημερίδα ανέδειξε τα oφέλη της υγιούς διατροφής και άσκησης για 
όλους τους μαθητές και προέτρεψε όλους να στραφούν προς αυτές τις 
πρακτικές, ως μέτρο αύξησης της ποιότητας ζωής τους και των γενικών 
δεικτών υγείας του καθενός.
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Η διεύρυνση των σχέσεων διαλόγου και 
σύμπραξης με τα κοινωνικά σύνολα της 
πόλης αποτελεί πάγια επιδίωξη της Δημο-

τικής Αρχής και του Δημάρχου, Χαράλαμπου 
Πετρίδη. Είναι προς το συμφέρον του Δήμου 
και των κατοίκων του να διατηρούνται ανοιχτοί 
οι δίαυλοι επικοινωνίας και να ενδυναμώνονται 
οι συνέργειες με συλλογικούς φορείς.

Θέματα καθημερινότητας, όπως οι γειτονιές, 
το κυκλοφοριακό, η καθαριότητα, τα πάρκα της 
πόλης και η ποιότητα ζωής είναι κάποιες από 
τις θεματικές ενότητες που ο Δήμαρχος Αγλα-
ντζιάς κ. Χαράλαμπος Πετρίδης έθεσε ενώπιον 
των πολιτών σε μια σειρά ανοικτών συζητήσεων 
που έγιναν στην Αγλαντζιά τον Νοέμβριο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΥΖΗΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Επισκέψεις σε σωματεία και σχολεία της πόλης

Τα σωματεία της Αγλαντζιάς φιλοξένησαν 
τον Νοέμβριο το μεγάλο ετήσιο δημόσιο διά-
λογο με τους πολίτες που θεσμοθετείται και 
θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Στόχος 
είναι η επικοινωνία, η ενημέρωση και η συλλο-
γή αιτημάτων των δημοτών με σκοπό την πιο 
άμεση δυνατή επίλυσή τους από τα αρμόδια 
όργανα του Δήμου.

Αναφερόμενος στις συναντήσεις με τους 
δημότες, ο κ. Πετρίδης σημείωσε χαρακτηρι-
στικά οτι «Η ιστορία της ανακατασκευής των 
λεωφόρων της πόλης μας απέδειξε ότι τα 
προβλήματα της πόλης δεν λύνονται από την 
“ασφάλεια” των κυβερνητικών ή δημοτικών 
γραφείων. Η επαφή με την καθημερινή, βιω-

μένη πραγματικότητα του δημότη είναι προ-
ϋπόθεση για να έχεις σφαιρική γνώση των 
θεμάτων και η λογοδοσία είναι προεκλογική 
μας δέσμευση. Ξεκινούμε έναν ανοικτό, αδι-
αμεσολάβητο διάλογο που θα μας βοηθήσει 
να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες 
των ανθρώπων που έχουμε ταχθεί να υπη-
ρετούμε».

Ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, επισκέφθηκε και 
συζήτησε με εκπροσώπους των Σωματείων 
“Όλυμπος”, “Διγενής Μόρφου”, “Αναγέν-
νηση”, “Πυρσός”, “Κυριάκος Καραολής”, 
”Σταυραετός”, “Ειρήνη” και “ΑΤΛΑΣ”.

Ο Δήμαρχος κοντά στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς πήρε την πρωτοβουλία και οι γο-
νείς ανταποκρίθηκαν! Σήμερα λειτουργούν στην 
Αγλαντζιά τα πρώτα τρία Κέντρα Προστασίας και Απα-

σχόλησης Παιδιών που καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών 
για διάβασμα και δημιουργική απασχόληση τα απογεύματα 
μετά το σχολείο.

Τα πρώτα τρία Κέντρα λειτουργούν στα αντίστοιχα σχολεία 
της Αγλαντζιάς και συγκεκριμένα στο Α’, Δ’ και Ε’ Δημο-
τικό Σχολείο Αγλαντζιάς. Τα Κέντρα έχουν στελεχωθεί με 
εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορούν να ανταποκρι-
θούν σε παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών και υποστηρι-
κτικές λειτουργίες. Ειδικότερα:

Α΄ Αγίου Γεωργίου Δημοτικό Σχολείο: 35 μαθητές , 1 υπεύ-
θυνη δασκάλα και μια βοηθός.

Δ΄ Δημοτικό Σχολείο: 48 μαθητές, 2 υπεύθυνες δασκάλες 
και δύο βοηθοί

Ε΄ Δημοτικό Σχολείο (Άκη Κλεάνθους) : 36 μαθητές 1 υπεύ-
θυνη δασκάλα και μια βοηθός

Η ανταπόκριση των γονέων φάνηκε από την αρχή της προ-
σπάθειας. Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης 
έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τέτοιου 
είδους υποστηρικτικές κοινωνικές δομές που επιτρέπουν 
στους γονείς, ιδίως στις μητέρες, να εξασφαλίζουν τη 
φροντίδα των παιδιών τους έως ότου σχολάσουν από τη 
δουλειά τους.

Με δεδομένη την επιτυχή λειτουργία των 3 Κέντρων, ο 
Δήμος Αγλαντζιάς προσανατολίζεται στην επέκταση του 
προγράμματος σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία το συντομό-
τερο δυνατό. 

Η λειτουργία των Κέντρων συνέπεσε με εκδήλωση την 
οποία οργάνωσε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημο-
τικών Σχολείων πόλης και επαρχίας Λευκωσίας. Κατά τη δι-
άρκεια της εκδήλωσης η Ομοσπονδία τίμησε τον Δήμαρχο 
Αγλαντζιάς για την ανιδιοτελή προσφορά του στους οργα-
νωμένους γονείς της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Κοινωνικές δομές για παιδιά 
στα σχολεία Αγλαντζιάς

                «Οι γονείς αναγνωρίζουν 
                 την αξία των Κέντρων»
Ο Δήμαρχος Πετρίδης αναφέρθηκε στη λειτουργία των 
Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών στη δι-
άρκεια χαιρετισμού του στη Γενική Εκλογική Συνέλευση 
της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Γονέων 
που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2017 

«Τα κέντρα έχουν σκοπό να ανακουφίσουν τις εργαζόμε-
νες οικογένειες και τις εργαζόμενες μητέρες και παράλ-
ληλα να προσφέρουν χρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες 
στα παιδιά.  Οι γονείς ξέρουν καλύτερα από τον καθένα 
την αγωνία του να τρέχεις από σχολείο σε σχολείο, από 
δραστηριότητα σε δραστηριότητα για να προσφέρουν στα 
παιδιά τους το καλύτερο, σε μια ρευστή εποχή.  Υπάρ-
χουν οικογένειες που συναντιούνται μόνο μια δύο ώρες 
το βράδυ. Γονείς που τρέχουν να προλάβουν να πουν 
μια κουβέντα και μια καληνύχτα στο παιδί τους 
πριν αυτό πάει για ύπνο και πριν ξεκινήσει η 
ρουτίνα της επόμενης μέρας».

«YOGA KIDS ΣΤΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ»
Τα παιδιά αθλούνται και μαθαίνουν 
για τα οφέλη της σωματικής άσκησης

Ο Δήμος Αγλαντζιάς στo πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας Αθλητισμού, διοργάνωσε την εκδήλωση «Yoga Kids 
στο Νηπιαγωγείο». Στόχος της δραστηριότητας ήταν η 

ενημέρωση των μικρών παιδιών για τα οφέλη της άσκησης, η 
ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και η πρακτική άσκη-
ση των παιδιών με ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό τρόπο. Την 
εκπαίδευση ανελάβε η εκπαιδεύτρια Yoga Kids του Ανοιχτού 
Σχολείου Αγλαντζιάς, Eυά Κωνσταντινίδου.
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Νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2017, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς προχώρη-
σε στην καθιερωμένη ετήσια επίσκεψη στα σχολεία της εκπαιδευτικής 
περιφέρειας Αγλαντζιάς. Πιο συγκεκριμένα, επισκέφθηκε νηπιαγω-

γεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασού-
πολης και την Α΄ Τεχνική Λευκωσίας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο 
και μέλη της Σχολικής Εφορείας.

Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, τα παιδιά των νηπιαγωγείων επεφύλαξαν 
θερμή υποδοχή στο Δήμαρχο με τα τραγούδια τους, ενώ οι μαθητές των 
σχολείων, κατέθεσαν  εισηγήσεις και υπέβαλαν ερωτήσεις πάνω σε διάφο-
ρα ζητήματα.

Οι Διευθυντές των Σχολείων ενημέρωσαν το Δήμαρχο και τη Σχολική Εφο-
ρεία για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ακολούθησε 
ανταλλαγή απόψεων για την επίλυση τους.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων και 
στους μαθητές των σχολείων να έχουν μια ευχάριστη και παραγωγική χρο-
νιά και τους διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό 
τους ως συμπαραστάτης.

Τόσο ο Δήμος, όσο και η Σχολική Εφορία Αγλαντζιάς, θα προσπαθήσουν 
στο μέτρο του εφικτού να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν τα σχολεία, ασκώντας πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς.

ΈΛΕΥΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Έ γινε στις 30/10/2017 η υποδοχή τιμίας χειρός Απόστολου Ανδρέα 
στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέου Πλατύ. 

Τελέστηκε Μέγας  Αρχιερατικός Εσπερινός,  χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου.
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Π λησιάζει ο νέος χρόνος και λίγο μετά … το 
Καρναβάλι! 

Εμείς στην Αγλαντζιά προετοιμαζόμαστε και 
οργανωνόμαστε από τώρα. Γιατί ο Δήμος Αγλα-
ντζιάς, διοργανώνει και σας προσκαλεί για 8η 
συνεχή χρονιά, στις 11 Φεβρουαρίου 2018, 
στην αποκριάτικη του παρέλαση, το μεγαλύτε-
ρο πολιτιστικό γεγονός στην μείζονα Λευκωσία.

Το Καρναβάλι Αγλαντζιάς που έχει πλέον 
καθιερωθεί ως πολιτιστικός πυλώνας που 
στηρίζει και ενισχύει την καλλιτεχνική τοπι-
κή δημιουργία, επιστρέφει το 2018 ακόμα πιο 
αναβαθμισμένο!

Η Λεωφόρος Κερύνειας θα φιλοξενήσει τη νέα 
χρονιά την εκδήλωση που, χρόνο με τον χρόνο, 
μεγαλώνει και εξελίσσεται. Αναμένουμε ακόμα 
μαζικότερη συμμετοχή από τους καρναβαλι-
στές και τους επισκέπτες. Το 2017 έφτασαν τις 
9,500 όσοι παρέλασαν και τις 25,000 οι επισκέ-

πτες μας. Τον Φεβρουάριο του 2018 θα είμα-
στε πολύ περισσότεροι και ετοιμαζόμαστε να 
επεκταθούμε και με άλλες εκδηλώσεις, πέραν 
της μεγάλης παρέλασης.

Το θέμα του φετινού καρναβαλιού θα έχει τον 
τίτλο «Γη: Ένας πολύχρωμος πλανήτης!»  Η ιδέα 
στηρίζεται στο οτι ο πλανήτης που μας φιλοξε-
νεί, η γη μας, είναι ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό 
αποτελούμενο από εμάς και το περιβάλλον, το 
οποίο οφείλουμε στο πλαίσιο της αειφορίας να 
σεβόμαστε και να φροντίζουμε. Σκοπός είναι 
να αναδειχθούν οι αξίες και τα μηνύματα αρ-
μονικής συνύπαρξης, αποδοχής και αλληλο-
σεβασμού ανθρώπου και φύσης.

Για δηλώσεις συμμετοχής 
και περισσότερες πληροφορίες:
Πολιτιστική Υπηρεσία Δήμου Αγλαντζιάς 
Τηλ. 22462058, 22462239, 22462233

Ηλεκτρ. Διευθ.: Karnavali@aglantzia.org.cy
Τηλεομοιότυπο: 22462240

Στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς διοργανώθηκε και φέτος πρό-
γραμμα με πληθώρα δραστηριοτήτων, για την επίτευξη του διαχρο-
νικού στόχου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σκλα-

βωμένη μας πατρίδα.

Οι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες, 
ώστε να γνωρίσουν την Κύπρο ως ενιαίο σύνολο, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των κατεχομένων περιοχών. Γνώρισαν τα γεγονότα που οδήγη-
σαν την πατρίδα μας υπό τουρκική κατοχή και ήρθαν σε επαφή με το 
σχετικό λεξιλόγιο. 

Μέσα στο πλαίσιο του  δεκαήμερου δραστηριοτήτων τα παιδιά παρακο-
λούθησαν  ταινίες,  διάβασαν σχετικά κείμενα, έγραψαν ποιήματα και 
έκαναν ζωγραφιές. Στο μάθημα της τέχνης έφτιαξαν πανό με αντικατο-
χικά συνθήματα. 

Στις 14 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στο εκκλησάκι 
των Αγνοουμένων στα Πυργά. 

Στο σχολείο παρακολούθησαν παρουσίαση από το πρώην Δήμαρχο Κε-
ρύνειας, Γλαύκο Καριόλου, για την κατεχόμενη πόλη της Κερύνειας και 
το αρχαίο καράβι της που βρίσκεται σκλαβωμένο μέσα στο κάστρο της 
πόλης. Επίσης, η συνταξιούχος εκπαιδευτικός Μυρούλα Σάββα διηγήθη-
κε στα παιδιά τις εμπειρίες της από το κατεχόμενο χωριό της τη Χάρτζια.

Επιστέγασμα των δραστηριοτήτων ήταν η εκδήλωση στο σχολείο μας, 
στις 15 Νοεμβρίου όπου τα παιδιά παρουσίασαν εργασίες τους και δια-
βάστηκε   ψήφισμα   καταδίκης του ψευδοκράτους.

Aʹ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Οι μαθητές μας αποκτούν βιώματα
και δύναμη για επιστροφή  

Στόχος των πιο πάνω δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων ήταν να  ενδυναμωθεί η  γνώση και μνήμη 
των μαθητών μας, σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα και την αυτοθυσία 
ηρωικών μορφών του λαού μας και να εμπνευστούν από το αγωνιστικό 
πνεύμα των Κυπρίων για ελευθερία. 
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Χορηγίες-Βραβεία:

Κόστος συμμετοχής ανά ομάδα: 

• 1-80 άτομα: €80    •  81-120 άτομα: €120    •  121-150 άτομα: €150 

1. Βραβεία στα 3 καλύτερα άρματα

• 1ο βραβείο: €1000

• 2ο βραβείο: €800

• 3ο βραβείο: €600

2. Βραβείο στις 3 πιο ευφάνταστες Ομάδες: 

• 1ο βραβείο: €400

• 2ο βραβείο: €300

• 3ο βραβείο: €200

Οι βραβευθέντες ομάδες θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή την οποία θα απαρτίζεται από μέλη που θα ορίσει ο Δήμος.  
Τα βραβεία θα δοθούν στο πάρτι που θα ακολουθήσει της Παρέλασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΩΡΑ:
12:00

Σ ε περίπτωση συμμετοχής ομάδας με αριθμό 
καρναβαλιστών μεγαλύτερο των 150, οι συμμετέχοντες 
πρέπει να χωριστούν σε ανεξάρτητες ομάδες που η κάθε 

μια δεν θα υπερβαίνει τα 150 άτομα.

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιαστεί με  διαφορετικό θέμα, 
έχοντας το δικό της υπεύθυνο και νέα αίτηση. 

Κάθε ομάδα πρέπει να συνοδεύεται από εμψυχωτές - συνοδούς 
(ενήλικες) μεταμφιεσμένους, σύμφωνα με το θέμα της ομάδας. 

Σε ομάδες παιδιών η σχέση παιδιών – ενηλίκων είναι ένας 
συνοδός ανά 6 παιδιά (4 - 6,5 ετών) και ένας ανά 10 παιδιά άνω 
των 6 ,5 ετών. 

Ο 
πλανήτης που μας φιλοξενεί, η γη μας, είναι ένα πολύχρωμο 
ψηφιδωτό ανθρώπων, ζώων και φυτών τα οποία οφείλουν 
να συνυπάρχουν αρμονικά.

Εμείς οι άνθρωποι έχουμε «καταφέρει» να χτίσουμε μεταξύ 
μας διαχωρισμούς, κατηγορίες και πάσης φύσης ταμπέλες. 
Οι διαχωρισμοί αυτοί το μόνο που καταφέρνουν είναι να μας 
χωρίσουν και όχι να μας ενώνουν σε μια κοινή προσπάθεια να 
παραδώσουμε τον πλανήτη το ίδιο, και ακόμα πιο όμορφο, στις 
επόμενες γενιές.

Οι τεχνητοί διαχωρισμοί εδράζονται σε κάθε τομέα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας ή/και ύπαρξης (την εμφάνιση, 

τις αθλητικές προτιμήσεις, στις κομματικές παρατάξεις, τις 
θρησκείες, τις φυλές, και σε πολλά αλλά).

Η αρμονική συνύπαρξή μας όμως δεν πρέπει να σταματά μόνο 
μεταξύ των ανθρώπων αλλά και με το περιβάλλον το οποίο 
οφείλουμε στα πλαίσια της αειφορίας να φροντίζουμε.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει υιοθετήσει το πανανθρώπινο θέμα: 
«Γη: Ένας πολύχρωμος πλανήτης», για το 8ο του καρναβάλι, 
με στόχο να περάσουμε όλοι τα σωστά μηνύματα, τα μηνύματα 
συνύπαρξης, αποδοχής και αλληλοσεβασμού ανθρώπων και 
περιβάλλοντος.

Μέγιστος Αριθμός καρναβαλιστών ανά ομάδα: 150 

Η κάθε ομάδα καρναβαλιστών θα συμμετάσχει με ένα 
μοναδικό θέμα, στο πλαίσιο της θεματολογίας για το 2018 
«Κοινωνίες με Χρώματα».

Σε περίπτωση που δυο ή περισσότερες ομάδες προτείνουν να 

συμμετέχουν στο Καρναβάλι με το ίδιο θέμα, θα δοθεί 
προτεραιότητα στην ομάδα που υπέβαλε πρώτη τη 
συμμετοχή της. Η 2η ομάδα θα πρέπει να εισηγηθεί 
νέο θέμα.  

Θεματολογία:

Προδιαγραφές Αρμάτων:

• Μέγιστες Διαστάσεις: μήκος 400cm, πλάτος 300cm, ύψος 350cm

• • Λογότυπα:  Η τοποθέτηση λογότυπων θα επιτραπεί μόνο έπειτα από συνεννόηση με το Δήμο.

• • • Όσες ομάδες δεν είναι στο θέμα θα παρελάσουν τελευταίες.

After - πάρτι: 

Μετά το τέλος της Παρέλασης θα πραγματοποιηθεί πάρτι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο,
με τη συμμετοχή ομάδων που θα παρελάσουν στο Καρναβάλι.  

  Δηλώσεις Συμμετοχής

Μέχρι την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 στις 15:00 στην Ηλεκτρ. Διευθ.: Karnavali@aglantzia.org.cy

Τηλεομοιότυπο: 22462240

Για περισσότερες πληροφορίες: Πολιτιστική Υπηρεσία Δήμου Αγλαντζιάς
Τηλ. 22462058, 22462239, 22462233
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Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2018
Ο Δήμος Αγλαντζιάς καλεί ομάδες και οργανωμένα σύνολα που επιθυμούν να  συμμετέχουν στην Καρναβαλίστικη Παρέλαση 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 στις 12:00 στη Λεωφ. Κερύνειας να υποβάλουν Δήλωση Ενδιαφέ-
ροντος είτε στο τηλεομοιότυπο: 22462240, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Karnavali@aglantzia.org.cy

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ
ΜΗΝΥΜΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 

Ως Δήμαρχος Λευκονοίκου θέλω να εκ-
φράσω τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες 

μου προς τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς, τον 
φίλτατό μου Χαράλαμπο Πετρίδη, για την ευγενική πρόσκλησή του να 
συμμετάσχουμε, ως κατεχόμενος Δήμος που στεγάζεται στα όρια του 
Δήμου Αγλαντζιάς, στην έκδοση της εφημερίδας του Δήμου Αγλαντζιάς 
«Εν Δήμω Αγλαντζιάς». 

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε όλους τους δημότες μας που ζουν 
στον Δήμο Αγλαντζιάς για τις δραστηριότητες του Δήμου μας, έχοντας την 
ευκαιρία να προβάλουμε και έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Ταυτόχρονα, 
νιώθουμε χαρά, γιατί όλοι οι φίλοι και φίλες που κατοικούν στην Αγλαντζιά 
θα μας γνωρίσουν και θα μάθουν για τις προσπάθειές μας για σύσφιξη 
των σχέσεών μας, για διατήρηση της μνήμης, της ιστορίας και του πολιτι-
σμού μας, αλλά κυρίως για να πλησιάσουμε τη νέα γενιά που δεν γνώρισε 
τη ζωή μας στο Λευκόνοικο και τι αφήσαμε πίσω φεύγοντας.

1o ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΕΝΟΥ

Την Κυριακή, 15/10/2017 ο Δήμος Αθηένου πραγματοποίησε 
το 1ο Παραδοσιακό Φεστιβάλ Αθηένου, στο οποίο συμμετείχε 

και ο Δήμος μας.

Στο πλαίσιο της εκ-
δήλωσης, έδωσαν το 
‘’παρών’’ η Δήμαρ-
χος Λευκονοίκου και 
μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου και μοι-
ράστηκαν πλούσια 
γλυκά κεράσματα 
στους παρευρισκό-
μενους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 
ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Επίσκεψη για διαφώτιση στη Δράμα με τη 
συνοδεία της Δημάρχου Λευκονοίκου και 

της Δημοτικής Συμβούλου, κας. Βίκυς Κτίστη, 
πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2017. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Σε μια φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα 
με ανταμώματα συγγενών και φίλων διοργα-

νώθηκε, την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, εκ-
δήλωση του Δήμου Λευκονοίκου στο εστιατόριο 
Ελιζέ στο Λονδίνο, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο 
Μεγάλης Βρετανίας και Θυατείρων κ. Γρηγό-
ριο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε και 
προβολή ντοκιμαντέρ για το Λευκόνοικό μας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Δήμου στη βρετανι-
κή πρωτεύουσα, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση στο Υπουργείο Εξω-
τερικών με τον κ.Richard Lee Smith, υπεύθυνο για την Ανατολική Με-
σόγειο, με τον οποίο η αντιπροσωπεία συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις  
για την πορεία του εθνικού μας θέματος. Είχε προηγηθεί η επίδοση ψη-
φίσματος, εκ μέρους όλων των δημοτών μας,  στην Πρωθυπουργική κα-
τοικία στην Downing Street 10, την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Από τις ουσιαστικότερες σε περιεχόμενο 
και οργάνωση υπήρξε η εκδήλωση για 

τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Εθνικού 
μας Ποιητή Λευκονοικιάτη Βασίλη Μιχαηλί-
δη, που διοργάνωσαν την Τετάρτη, 1η Νο-
εμβρίου 2017, στο κατάμεστο από κόσμο 
Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία, ο Δήμος 
Λευκονοίκου, το Προσφυγικό Σωματείο «Το Λευ-
κόνοικο», η Σχολική Εφορεία Λευκονοίκου, και ο Σύλλογος Αποφοίτων 
Γυμνασίου Λευκονοίκου, υπό την αιγίδα του Υπουργού Άμυνας Χριστό-
φορου Φωκαϊδη. Η εκδήλωση, που συντόνιζε η Δρ Ειρήνη Ροδοσθέ-
νους, ήταν περιεκτική σε νόημα και πολύ συγκινητική με την ανάγνωση 
των ποιημάτων για τον Εθνικό μας ποιητή, της φιλόλογου Κυριακής 
Παρασκευά και του απόγονου του Βασίλη Μιχαηλίδη, Μιχάλη Κτίστη.
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Παρακαλώ όπως συμπληρωθούν οι πιο κάτω πληροφορίες, μαζί με την Φόρμα Συμμετοχής για τους σκοπούς χρέωσης.

Συντονιστής Ομάδας (Όνομα Ατόμου / Εταιρείας / Οργανωμένου Συνόλου)

Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας ή Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας
 

Ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτημένου ατόμου (για Εταιρείες ή Οργανωμένα Σύνολα)

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Αριθμός Συμμετεχόντων στην ομάδα:                                     Ημερομηνία:

Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Ατόμου

Όνομα και Επώνυμο

Πολιτιστική Υπηρεσία Δήμου Αγλαντζιάς  Τηλ.: 22462058 / Τηλεομοιότυπο: 22462240  Ηλεκτρονική διεύθυνση: karnavali@aglantzia.org.cy

Φορέας/ Οργανισμός Θέμα Ομάδας/Άρματος
(περιγραφή)

Ηλικίες Αριθμός
συμμετεχόντων

Όνομα υπεύθυνου/ων
ομάδας

Τηλέφωνα και Ηλεκτρ. 
Διευθύνσεις

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Συμμετοχή με ‘Αρμα Διαστάσεις Άρματος 
(πλάτος χ μήκος χ ύψος)

Περιγραφή Άρματος 
 (όχημα μεταφοράς, διακόσμηση κ.α) 

Μέγιστη Χωρητικότητα 
Ατόμων στο Άρμα

         ΝΑΙ  / ΟΧΙ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν το αργότερο την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 στις 15:00
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