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Υπηρεσίες
του Δήμου μας
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Γεώργιος Γερούδης

Χαράλαμπος
Πετρίδης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μυράντα Αργυρού

22462195
mayor@aglantzia.org.cy
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
22462195
Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Χάρης Τσαγγαρίδης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
22462196
harris.tsangarides@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Μαρία Χριστοδούλου - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
22462196
maria.christodoulou@aglantzia.org.cy
Άντρη Ευτυχίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22462251
andri.eftichiou@aglantzia.org.cy
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άντρη Βιτσαϊδου
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
22444214/22462194
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy
info@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δέσπω Πίτρη

Παναγιώτα
Δημητρίου

Κωνσταντίνα
Χρυσοστόμου

Ανδρέας
Χαραλάμπους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αντιγόνη
Χατζηγεωργίου

Πόλα Παττίχη

Χρίστος Γιάγκου

Φαξ: 22455799, mail@aglantzia.org.cy
ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462197
despo.pitri@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ)
22462233
panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
22462058
constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

Ειρήνη Κυρμίτση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γιάγκος Γιάγκου

Αθηνά Γιάννακα

Νικολέττα Γιαννάκη

Κώστας Περικλέους

Άντια Παπαδούρη

Αντώνης Παναγή

Χριστίνα Κάππα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
Ανδρέας Κάτσιης
Μαίρη Θεοχάρους
Σάββας Γούναρης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κύπρος Βουδιάς

Μιχάλης Παντελίδης

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

22462233
Φαξ: 22332755,
treasurer@aglantzia.org.cy

Μαρία Νικολάου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

22462048
Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462049
Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22874864
Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy

Ναντιά Πολυβίου
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ:
Άννα Χαραλάμπους

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
22462056
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462242
eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy
22455798 engineer@aglantzia.org.cy
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
22462155
Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22462156
athena.yiannaka@aglantzia.org.cy
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22462157
Nikoleta.yiannaki@aglantzia.org.cy
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22462154
costas.perikleous@aglantzia.org.cy
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22874865
andia.papadouri@aglantzia.org.cy
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22462159
antonis.panagi@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462158
christina.kappa@aglantzia.org.cy
22462057
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
health@aglantzia.org.cy
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α’
22462233
k.voudhias@aglantzia.org.cy
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
22462059
Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy
Φαξ:22462240
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ /
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
22462239
Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος |
Μάριος Χειρίδης, Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Ιορδάνης Ιορδάνου, Πρόεδρος | Περικλής
Νικολαϊδης, Μέλος | Ανδρέας Χαμπάκης,
Μέλος | Ευγενία Αλετρά, Μέλος |
Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
YΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ
Άντρη Ευτυχίου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
IMH
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Έμιλυ Αντωνίου
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Στέφανη Ανδρέου
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ
Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του
κοινού στον Δήμο είναι το ακόλουθο:
ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ
Δευτέρα - Παρασκευή: 07:45/08:00 15:15/15:30

22462143, library@aglantzia.org.cy

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 13:00
Τετάρτη: 08:00 - 14:45

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
22462233

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
Δευτέρα - Παρασκευή: 12:00 -15:00

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

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ
Δευτέρα, Tετάρτη, Πέμπτη
& Παρασκευή: 08:00 - 15:15
Tρίτη: 10:00 - 18:00

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Γιαννάκης
Μιχαηλίδης

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Χάρης Τσαγγαρίδης,
Δημοτικός Γραμματέας

24ΩΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική.
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
εργαζόμενους και συνεργάτες του Δήμου
μας για την εξαιρετική ανταπόκρισή τους στον
σχεδιασμό μας, ώστε, σε σύντομο χρόνο, να
έχουμε πραγματικό αποτέλεσμα που ωφελεί
τον πολίτη. Από τα έργα που έγιναν ή είναι σε
εξέλιξη μέσα στο 2020, αναφέρω ενδεικτικά:

• Το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου.
Οι μέρες της ανασφάλειας τέλειωσαν. Για
δεύτερη συνεχή χρονιά είχαμε αναπτυξιακό
και πλεονασματικό προϋπολογισμό.
• Την αναβάθμιση των λεωφόρων Αγλαντζιάς,
Λάρνακος και τμήματος της Αμμοχώστου, που ομόρφυνε την πόλη και βελτίωσε το οδικό της
δίκτυο. Τα έργα συνεχίζονται με πεζοδρομήσεις και ποδηλατοδρομήσεις, ενσωματώνοντας τα
ποδήλατα και τα σκούτερ, καθώς και με μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης στους γύρω οδικούς
άξονες. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και αναμένεται φέτος η υλοποίηση.
• Το νέο δικαιότερο σύστημα αποκομιδής σκυβάλων «Πληρώνω όσο πετώ», το οποίο
επιβραβεύει την οικολογική συμπεριφορά και την ανακύκλωση. Το 2020 ξεκινά.
• Τη βελτίωση της εξυπηρέτησης με τη λειτουργία του 24ωρου Κέντρου Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης.
• Την επαναφορά των εκδρομών για την τρίτη ηλικία, που ήταν λαϊκό αίτημα και είχαν
καταργηθεί λόγω κόστους.
• Τη σωστή συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών μας κέντρων και του κολυμβητηρίου
μας. Όχι μόνο είναι καθαρά και ασφαλή, αλλά είναι και βιώσιμα.
• Την ολοκληρωτική ανακαίνιση του «Σκαλιού» με συνεργασία δημοτικού και ιδιωτικού τομέα,
ώστε να ξαναγίνει ο χώρος πηγή πολιτισμού στην πόλη και να εμπλουτιστεί το πρόγραμμά
του για τους δημότες.
• Τη φροντίδα και αναβάθμιση των πάρκων και χώρων πράσινου. Ολοκληρώνεται νέος
χώρος πρασίνου επί της συμβολής της οδού Αγ. Μαύρης και Ξανθης, και αυτόν τον χρόνο
ετοιμαζόμαστε για συντήρηση των παιδικών χαρών των μεγάλων πάρκων, σύμφωνα με τις
νέες προδιαγραφές ασφάλειας.

Στηρίζουν τους άπορους συμπολίτες τους
οι Αγλαντζιώτες 		

22
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Εύχομαι σε όλους δημιουργικό έτος με υγεία, ευλογία και χαρά.
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και εκπαιδευτικοί		
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Δίπλα στα παιδιά του Ειδικού Σχολείου 		
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Η πετόσφαιρα, τα περιττά κιλά και η… ομάδα
που της άλλαξε τη ζωή 		
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Τα νέα του Δήμου Λευκονοίκου		

27

Σας ευχαριστώ,
Χαράλαμπος Πετρίδης
Δήμαρχος Αγλαντζιάς
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ΣΚΥΒΑΛΑ
Tέλος στα τέλη

Ν

έα σελίδα στη διαχείριση αποβλήτων γυρίζει
από την 1η Μαρτίου ο Δήμος Αγλαντζιάς, μέσω
του μεγαλεπήβολου προγράμματος Ολιστικής
Διαχείρισης που ετοιμάζεται να εφαρμόσει και
το οποίο στοχεύει από τη μια στην προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και απ’ την άλλη,
στη δικαιότερη κοστολόγηση των νοικοκυριών, ανάλογα με
τις ποσότητες σκυβάλων που καταλήγουν στον κάλαθο των
αχρήστων.
Με απλά λόγια, αντί των τελών σκυβάλων που πληρώνουμε
κάθε τέλος του έτους, το Πρόγραμμα Ολιστικής
Διαχείρισης Αποβλήτων, έρχεται να επιβραβεύσει τους
ευαισθητοποιημένους δημότες, οι οποίοι ακολουθούν τη λογική
του περιορίζω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω, εξοικονομώ.
Όσοι κάνουν πράξη τη φιλοσοφία αυτή, θα έχουν και το
ανάλογο όφελος με σοβαρή μείωση στο κόστος των
σκυβάλων που πληρώνουν. Αντίθετα όσοι δημότες δεν είναι
ευαισθητοποιημένοι, θα κληθούν να πληρώσουν ψηλότερα
κόστη.

ΔΙΑΧΩΡΊΖΩ ΚΑΙ ΚΕΡΔΊΖΩ…
ΜΕ
ΤΗΝ ΑΊΓΛΗ
Με σύνθημα «Διαχωρίζω και Κερδίζω» και με μασκότ την Αίγλη,
το πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων θέλει πρώτιστα
να διδάξει στον κόσμο τη σημασία που έχει να ψωνίζουμε με
μέτρο, να ανακυκλώνουμε και συν τω χρόνω να εξοικονομούμε.
Οι δημότες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το κόστος
των απορριμμάτων που πλήρωναν έως τώρα με την πρακτική
εφαρμογή της φιλοσοφίας: Περιορίζω – Επαναχρησιμοποιώ
– Ανακυκλώνω – Εξοικονομώ. Ανάλογα προγράμματα που
αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων εφαρμόζονται επιτυχώς
εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες εντός
και εκτός Ευρώπης, ενώ η Αγλαντζιά πρόκειται να γίνει ο πρώτος
δήμος στην Κύπρο, που θα προχωρήσει κανονικά από τον
επόμενο Μάρτιο με το αντίστοιχο πρόγραμμα, να εφαρμόζεται
πιλοτικά στην περιοχή «Καθαρής», δηλαδή την περιοχή που
περιβάλλεται από τις λεωφόρους Λάρνακος-Αμμοχώστου και
την πράσινη γραμμή. Το πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστεί
σε ολόκληρη την Αγλαντζιά με την ολοκλήρωση της πιλοτικής
εφαρμογής του.

ΑΠΌ ΣΠΊΤΙ ΣΕ ΣΠΊΤΙ Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Ένα από τα ζητήματα για τα οποία ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει μεριμνήσει είναι η πρακτική
επεξήγηση των δημοτών για το πώς θα προβαίνουν στον διαχωρισμό των απορριμμάτων
ανάλογα με τα διάφορα ρεύματα ανακύκλωσης, έτσι ώστε στις μωβ σακούλες να τοποθετούνται
μόνο εκείνα που δεν ανακυκλώνονται. Επ’ αυτού, διάφορες ομάδες του Δήμου θα
μεριμνήσουν ώστε να πάνε από σπίτι σε σπίτι και να εξηγήσουν στον κόσμο τι ανακυκλώνεται,
πώς διαχωρίζεται, πού τοποθετείται και τι απομένει από όλα αυτά για να καταλήξει στη μωβ
σακούλα του Δήμου. Επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχει διαδραστικό εργαλείο που
μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα του κόσμου. Έχει ετοιμαστεί επίσης, ο γενικός
οδηγός για το τι τοποθετείται και πού.

ΦΕΎΓΟΥΝ ΤΑ ΤΈΛΗ ΈΡΧΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΧΡΕΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΩΒ ΣΑΚΟΎΛΕΣ
ΟΙ
ΜΩΒ
ΣΑΚΟΎΛΕΣ
Οι μωβ σακούλες, τις οποίες ο κόσμος μπορεί να προμηθεύεται από τα κεντρικά γραφεία του
Αντί των τελών σκυβάλων που πληρώνουμε σήμερα, πλέον αυτά

Δήμου και από επιλεγμένα σημεία πώλησης στην επικράτεια του Δήμου Αγλαντζιάς, βγαίνουν
σε δυο μεγέθη. Η μεν πρώτη που είναι χωρητικότητας 56 λίτρων, πωλείται στην τιμή 2 ευρώ
και των 35 λίτρων στην τιμή του 1,50 ευρώ. Είναι σημαντικό να ειπωθεί πως οι δημότες που
είναι πιο ευαισθητοποιημένοι θα νιώσουν τη διαφορά στο πορτοφόλι τους, καθώς όπως
επισημαίνεται και από τους ειδικούς που έχουν σχεδιάσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα
μέσο νοικοκυριό που εφαρμόζει το σύστημα δεν αναμένεται να χρειαστεί περισσότερες από
μια μωβ σακούλα 56 λίτρων την εβδομάδα. Έτσι το συνολικό ετήσιο κόστος που θα έχει θα

θα καταργηθούν και η χρέωση για τα απορρίμματα που βγάζει
κάθε νοικοκυριό θα γίνεται εντελώς διαφορετικά. Οι δημότες
θα μπορούν να αγοράζουν τις μωβ σακούλες, στις οποίες
θα τοποθετούν τα απορρίμματα που δεν ανακυκλώνονται.
Σημειώνεται ότι τα απορριματοφόρα του δήμου θα συλλέγουν
μόνο τις μωβ σακούλες και όχι οποιαδήποτε άλλη συμβατική,
όπως συνηθίσαμε μέχρι σήμερα.
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ανέρχεται στα 104 ευρώ μόνο. Νοικοκυριά με λιγότερους ενοίκους και
με πλήρη εφαρμογή του περιορίζω – επαναχρησιμοποιώ – ανακυκλώνω
– κερδίζω, θα έχουν ακόμη πιο χαμηλή επιβάρυνση.

ΠΏΣ ΔΙΑΧΩΡΊΖΩ ΤΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ

Συνολικά υπάρχουν επτά κατηγορίες αποβλήτων, για τα οποία έχει
κυκλοφορήσει ενδεικτική λίστα στην οποία απαριθμούνται τα εν λόγω
ρεύματα.
Το πρώτο ρεύμα αφορά τα πλαστικά και τις μεταλλικές συσκευασίες, το
δεύτερο το χαρτί, το τρίτο το γυαλί, το τέταρτο τα ογκώδη αντικείμενα
που πρέπει να μεταφέρονται στα
πράσινα σημεία που είναι δωρεάν,
μαγνητάκι του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
προγράμματος
ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
το πέμπτο τον δωρεάν κομποστοποιητή,
το έκτο τα κλαδεύματα
για
τα
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
οποία θα πωλούνται ειδικές σακούλες και το εβδομο το υπολειμματικό
που θα καταλήγει στις μωβ σακούλες και αφορά οτιδήποτε δεν μπαίνει
στα υπόλοιπα ρεύματα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚH ΛIΣΤΑ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ ΑΝΑ ΡΕYΜΑ

ΡΕYΜΑ
ΟΜAΔΑ
ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΟ

ΠΟΥ
ΑΝΗΚΕΙ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

ΧΡΕΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΗ

1
ΠΛΑΣΤΙΚΑ &
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PMD

πλαστικά δοχεία
πλαστικές σακούλες
μεταλλικές συσκευασίες
τενεκεδάκια συσκευασίες
τύπου terapak

πλαστικές καρέκλες
πλαστικά ποτήρια
πλαστικά μαχ/πήρουνα
πολυστερίνη

OXI

2
ΓΥΑΛΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

γυάλινα μπουκάλια
γυάλινα βαζάκια

τζάμια
φλιτζάνια
λαμπτήρες
γυάλινα σκεύη

ΟΧΙ

3
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΧΑΡΤΙΟΥ

χαρτοκιβώτια
εφημερίδες, περιοδικά
διαφημιστικά έντυπα
χαρτί αλληλογραφίας
βιβλία

χαρτί τουαλέτας
χαρτί περιτύλιξης
χαρτοπετσέτες

4
ΟΓΚΩΔΗ

στρώματα, έπιπλα
μεγάλα πλαστικά παιγνίδια
ηλεκτρολόγος εξοπλισμός
μπάζα, δέντρα
μεγάλα κλαδιά

5
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

απόβλητα κήπου
φρούτα και λαχανικά
φύλλα δέντρων, γρασίδι
ζιζάνια κήπου
στάχτη, τσόφλια αυγών
καφές, τσάι

πλαστικά
μέταλλο
συνθετικά υλικά
ζωικά απόβλητα

6
ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ
ΣΑΚΟΥΛΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

κλαδεύματα
γρασίδι

ζωικά απόβλητα
πλαστικό
μέταλλο

7
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ
PAYT

οτιδήποτε
δεν μπαίνει
στα υπόλοιπα
ρεύματα

ΟΧΙ

Ο Δήμος θέλει να βάλει ένα τέλος στο νοσηρό φαινόμενο άναρχης χρήσης
κενών οικοπέδων, ανοικτών χώρων, χώρων πρασίνου και πεζοδρομίων ως
χωματερές και ανακοινώνει ότι από το 2020 σταματά τις τακτικές εκστρατείες συλλογής ογκωδών αντικειμένων και κλαδευμάτων.
Αντί αυτού εισάγαγουμε μια νέα διαδικασία συλλογής ογκωδών αντικειμένων. Η διαδικασία είναι μέρος της ολιστικής εκστρατείας διαχείρισης αποβλήτων που θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην περιοχή Καθαρής αλλά θα εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα πρώτη και ταυτόχρονα σε όλη την Αγλαντζιά.

εκτός αν ο δημότης
επιλέξει υπηρεσίες
μεταφοράς στο
Πράσινο Σημείο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

με την αγορά χάρτινης
βιοδιασπώμενης
σακούλας από το Δήμο

ΝΑΙ

με την αγορά
μοβ σακούλας

Μασκότ της εκστρατείας «Διαχωρίζω και Κερδίζω» στο πλαίσιο
του προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου
Αγλαντζιάς δεν είναι άλλη από την έφηβη Αίγλη, με το λογοπαίγνιο
ανάμεσα στο όνομά της και τον Δήμο Αγλαντζιάς να είναι εμφανές.
Πηγή έμπνευσης για τη «γέννηση» της έφηβης Αίγλης αποτέλεσε
η 16χρονη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία με τη δράση
της αποτέλεσε πρότυπο για εκατομμύρια παιδιά και νέους, αλλά
και ακτιβιστές ανά το παγκόσμιο, με απαίτηση ένα καθαρότερο
περιβάλλον. Η Αίγλη λοιπόν εκπροσωπεί τη νέα γενιά που αξιώνει και
διεκδικεί αυτό που κανονικά θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα
για όλους, δηλαδή μια πόλη καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον!

ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ!
1. Κλαδεύματα, γρασίδια και άλλα χόρτα τοποθετημένα σε ειδικές σακούλες
(προπληρωμένες για την περιοχή Καθαρής, και, μέχρι την εφαρμογή του ολιστικού προγράμματος σε όλη την Αγλαντζιά, πράσινες για την υπόλοιπη Αγλαντζιά) μαζεύονται από το Δήμο αφού ενημερωθεί σχετικά.

Κάθε γειτονιά και μια εστία καθαριότητας! Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία για να κρατήσουμε τις γειτονιές μας καθαρές.
Με την ανταπόκρισή σας ήδη έχουν βελτιωθεί πολλά. Υπάρχει όμως ακόμα
δρόμος και απαιτείται προσπάθεια. Στο έντυπο αυτό προτείνουμε μερικές
απλές οδηγίες για να κάνουμε κάθε γειτονιά εστία καθαριότητας:

2. Για απομάκρυνση μεγάλου όγκου κλαδευμάτων ή άλλων άχρηστων αντικειμένων (π.χ. έπιπλα μεγάλα πλαστικά παιγνίδια ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό
εξοπλισμό κλπ.), πρέπει να χρησιμοποιείται το Πράσινο Σημείο που βρίσκεται στα όρια των Δήμων Στροβόλου και Λατσιών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε
δωρεάν με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με τους αδειοτημένους Συλλέκτες/
Μεταφορείς που αναλαμβάνουν τη μεταφορά με την ανάλογη χρέωση που
συμφωνείται μεταξύ του Δημότη και του μεταφορέα. (σχετικός κατάλογος
επισυνάπτεται)

Όχι σκουπίδια σε οικόπεδα! Τα άδεια οικόπεδα και οι δημοσιοι χώροι του
Δήμου μας, πρέπει να μένουν καθαρά και να μη γίνονται σε καμία περίπτωση
χωματερές και εστίες βρωμιάς και ασχήμιας.

3. Για μπάζα ή άλλα οικοδομικά υλικά μέχρι 50 κιλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Πράσινο Σημείο όπως πιο πάνω. Για μεγαλύτερες ποσότητες ο
Δημότης θα πρέπει να συνεργαστεί με εταιρείες Skip.

Όποιος «ξεφορτώνεται» τα άχρηστά του μέσα σε άδεια χωράφια, παρανομεί
εις βάρος των άλλων και υπονομεύει την ποιότητα ζωής μας.

4. Απαγορεύεται η ρίψη οποιωνδήποτε αντικειμένων σε κενά οικόπεδα/τεμάχια κλπ. Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται με εξώδικη ρύθμιση (Για φυσικό πρόσωπο από €200 μέχρι €400 και για Νομικό Πρόσωπο
/ Εταιρεία από €500 μέχρι €1.000) με στόχο την πάταξη του φαινομένου
αυτού. Προσωπικό του Δήμου έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να ελέγχει την εφαρμογή και
τήρηση του Άρθρου 15 του Περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 εφαρμόζοντας
και την Εξώδικη Ρύθμιση.

Είναι μια πράξη που:
• Χαλά την εικόνα των γειτονιών
• Δείχνει έλλειψη σεβασμού στους γείτονες
• Καταπατά ξένη περιουσία
• Επιβαρύνει τη Δημόσια Αισθητική και Υγιεινή ακόμα και τη Δημόσια
Υγεία και Ασφάλεια (μια πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί από εύφλεκτα
απορρίμματα)
• Επιβαρύνει οικονομικά το σύνολο των Δημοτών για την καθαριότητα τους

Έχετε παρατηρήσει κάποιους δημότες να μην ακολουθούν τα πιο πάνω; Ενημερώστε τους φιλικά για τη διαδικασία και παρακαλέστε τους να την εφαρμόζουν. Εάν παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν ή και δεν συμμορφώνονται ενημερώστε το Δήμο, με στοιχεία, για τα περαιτέρω. Οι παραβάτες, για τους οποίους
υπάρχει τεκμηρίωση, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με εξώδικη ρύθμιση
με στόχο την πάταξη του φαινομένου αυτού

Εξουσιοδοτημένοι Αδειοδοτημένοι

•
•
•
•
•

Α. Γιαννακού & Υιός Λτδ - 99693180
Γιαννής Φανή - 99694778-9
Tsiouttas Skip Ltd - 99308695 & 99538999
AGK Markides Skip Ltd - 99666670 & 99657485
Recyclemania - 99641912

Χρειάζεται συνεργασία με τους πολίτες, συγχρονισμός και οι γειτονιές
της Αγλαντζιάς μας θα είναι πάντοτε καθαρές και όμορφες!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΕΞΏΔΙΚΑ ΣΕ ΌΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΎΝ

Μάθε πως μπορείς να επωφεληθείς άμεσα στο
www.aglantzia.org.cy/aigli και στο 77 77 81 00

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕIΤΕ! ΕIΝΑΙ ΠΟΛY ΑΠΛO.
Έχετε προβεί σε περιποίηση του κήπου σας, έχετε προβεί σε γενική καθαριότητα του υποστατικού σας ή συντήρηση του υποστατικού σας; Όλα αυτά
πρέπει να τα διαχειριστείτε σωστά.

Εμείς λέμε και θέλουμε, η κάθε γειτονιά να αποτελεί
και μια εστία καθαριότητας…

ΣΥΛΛEΚΤΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕIΣ
ΟΧΙ

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΊΓΛΗΣ

ΝEΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΛΛΟΓH ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ

Τεράστια σημασία δίνει ο Δήμος Αγλαντζιάς
στη συμμόρφωση του κόσμου, ώστε να
μπει και ένα τέλος στις κακές πρακτικές
του παρελθόντος όπου οτιδήποτε άχρηστο
υπήρχε στο σπίτι κατέληγε στο διπλανό
άδειο οικόπεδο. Ο Δήμος έχει ζητήσει και
έχει λάβει έγκριση για ορισμό επιθεωρητών,
οι οποίοι θα έχουν την εξουσία να εκδίδουν
εξώδικα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται
το περιβάλλον και τους υπόλοιπους
δημότες. Σημειώνεται πως ο στόχος
δεν είναι η τιμωρία αλλά η καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης. Το μέτρο
αυτό αφορά τα ογκώδη αντικείμενα,
τα κλαδεύματα, αλλά και πιθανή ρίψη
σακουλιών με σκουπίδια, τα οποία δεν
θα μαζεύουν πλέον τα απορριμματοφόρα
του Δήμου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΣΑΚΟΎΛΕΣ

Όσοι από τους δημότες ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες που τύγχαναν μείωσης
στα τέλη σκυβάλων θα έχουν την ίδια
μεταχείριση και σε σχέση με την αγορά
της μωβ σακούλας. Σύμφωνα με τη μελέτη
που έχει γίνει, έχει υπολογισθεί ο μέσος
αριθμός μωβ σακουλιών που χρειάζεται
το κάθε νοικοκυριό. Αριθμός σακουλιών
θα παραχωρηθούν δωρεάν σύμφωνα
με τις εκπτώσεις που η κάθε ευάλωτη
ομάδα λάμβανε. Και αυτό προϋποθέτει
ότι όλοι οι δημότες θα συμμετέχουν
στο πρόγραμμα. Εάν κάποιο νοικοκυριό
χρειάζεται περισσότερες σακούλες από
αυτές που δίνονται δωρεάν, θα πρέπει
να τις αγοράσει.
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«Save Our Food» με επίκεντρο
τον άνθρωπο και το περιβάλλον

T

ο πρόγραμμα «Save Our Food»,
όπως έχουμε ήδη γράψει σε
προηγούμενο τεύχος μας,
αποτελεί ένα καινοτόμο
πρόγραμμα που εφαρμόζεται
στον Δήμο Αγλαντζιάς σε
πιλοτική φάση. Το πρόγραμμα
συντονίζει ο Δρ. Σταύρος Κ. Πάρλαλης από το
Πανεπιστήμιο Frederick (και συγκεκριμένα το
Frederick Research Center), σε συνεργασία με
τον Δήμο Αγλαντζιάς, τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου, το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας και την
οργάνωση «Μπορούμε» από την Ελλάδα. Να
θυμήσουμε ότι απώτερος στόχος του έργου είναι να
«σώσει» φαγητό το οποίο καταλήγει στα σκουπίδια
και να το προσφέρει σε δημότες, οι οποίοι/ες το
έχουν ανάγκη.
Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες
δράσεις: α) Έχει, ήδη, παραδοθεί η πρώτη μελέτη
αναφορικά με τις πολιτικές και πρακτικές όσον αφορά
τον περιορισμό σπατάλης του βρώσιμου φαγητού, β)
έχει ήδη δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του έργου, την
οποία μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://saveourfood.eu/, γ) βρίσκεται σε εξέλιξη η
δημιουργία της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα,
η οποία θα επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ δωρητών
φαγητού και ωφελουμένων, και δ) γίνεται εντοπισμός,
τόσο των δυνητικών δωρητών φαγητού μέσα στα
όρια του Δήμου όσο και δυνητικών ωφελούμενων.
Το επόμενο στάδιο του έργου προβλέπει τη
λειτουργία της εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα
και την έναρξη του πιλοτικού μέρους του έργου.
Επίσης, τους επόμενους μήνες θα διεξαχθούν
σεμινάρια σε διάφορες ομάδες νέων σχετικά
με τον περιορισμό της σπατάλης του βρώσιμου
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φαγητού. Εάν σας ενδιαφέρει να οργανώσετε
δωρεάν σύντομα σεμινάρια/ομιλίες στο σχολείο
σας ή σε οποιαδήποτε άτυπη ομάδα νέων σχετικά
για το θέμα του περιορισμού της σπατάλης του
βρώσιμου φαγητού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τον Σταύρο Πάρλαλη. (stavros.parlalis@gmail.com
/ soc.ps@frederick.ac.cy).

Ο δρ. Σταύρος
Κ. Πάρλαλης,
Επίκουρος
Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο
Frederick

Καλλιέργησε τη φιλαναγνωσία με
ποικίλες δράσεις για τα παιδιά
ΣΕΙΡΆ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΆΚΗΣ ΚΟΡΝΈΣΙΟΣ»

Σ

το πλαίσιο του «Δεκαπενθήμερου
Ελληνικής Γλώσσας», της γιορτής των
Τριών Ιεραρχών και των Γραμμάτων,
το δημοτικό σχολείο «Χατζηγεωργάκης
Κορνέσιος» διοργάνωσε ξεχωριστές
δράσεις και δραστηριότητες για τα παιδιά. Σύμφωνα
με ανακοίνωση του σχολείου, η παιδαγωγική αξία
της φιλαναγνωσίας και η σημαντική συμβολή της
στην ανάδειξη, συγκρότηση και εξερεύνηση της
πραγματικότητας από το παιδί, αναδείχθηκε πολλές
φορές από ευρήματα παλαιότερων, αλλά και πιο
πρόσφατων ειδικών μελετών.

«Η τέχνη της
εικονογράφησης»,
εργαστήρι με
την εικονογράφο
Αγγελική Πιλάτη.

Μουσικό πρόγραμμα
από την Φιλαρμονική
Ορχήστρα της
Αστυνομίας.

Η ΑΞΊΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟΥ

Το βιβλίο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το σχολείο,
πέρα από την αισθητική απόλαυση και την ευχαρίστηση
που προσφέρει στα παιδιά, συμβάλλει συγχρόνως
στην πνευματική τους καλλιέργεια, στην ανάπτυξη
της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους, στη
γνωριμία τους με άλλους λαούς και πολιτισμούς,
καθώς και στην κατανόηση της διαφορετικότητας.
Έχει αποδειχθεί, ότι η αξιοποίηση του ποιοτικού

λογοτεχνικού βιβλίου έχει μεγάλη σημασία για την
ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, αφού
συμβάλλει στην ωρίμανση του νοητικού, αισθητικού
και κοινωνικοσυναισθηματικού επιπέδου τους.
«Επομένως κι εμείς, στοχεύσαμε στην καλλιέργεια
της φιλαναγνωσίας μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων
και εκδηλώσεων στο σχολείο μας», επισημαίνει.
Τα παιδιά όλων των τάξεων είχαν την ευκαιρία

να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εργαστήρια
με συγγραφείς, εικονογράφους, ακαδημαϊκούς
και εκπαιδευτικούς του σχολείου. Μέσα από
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, θεατρικό
εργαστήρι, συγγραφή ιστοριών, υπόδυση ρόλων,
επισκέψεις σε βιβλιοθήκες και τρισδιάστατες
δημιουργίες ηρώων, γνώρισαν και εκτίμησαν την
αξία των γραμμάτων και της ενασχόλησης με τα βιβλία.

Αναβιώνει η υφαντική στο
Στ’ δημοτικό σχολείο Αγλαντζιάς
ΔΡΆΣΗ ΑΠΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΓΙΑ ΔΙΆΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΆΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ

E

πικεντρωμένοι στη διάσωση και διάδοση της πολύτιμης
τέχνης της υφαντικής, μαθητές και εκπαιδευτικοί του
Στ’ δημοτικού σχολείου Αγλαντζιάς ανέλαβαν δράση
με σκοπό να αξιοποιηθεί η τέχνη αυτή ως μια δυναμική
οικολογική πρόταση για το μέλλον, αλλά και για να
ενταχθεί η πρακτική αυτή στην καθημερινότητα του σχολείου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στ’ δημοτικό Αγλαντζιάς, στόχος
της δράσης είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τον πλούτο της
παράδοσης και του πολιτισμού της Κύπρου, συμβάλλοντας έτσι στη
διάσωση και σωστή οικολογική αξιοποίησή του.

Κυρίως, όμως,
απέκτησαν την
εμπειρία της ύφανσης
σε παραδοσιακό
αργαλειό, αλλά και
με πιο απλές μορφές
ύφανσης, καθώς και
οικολογική συνείδηση
επαναχρησιμοποίησης
υλικών για ύφανση.

ΜΕ ΒΑΘΙΈΣ ΡΊΖΕΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

ΣΤΟ ΜΑΚΆΡΙΟ ΤΟ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΌ ΈΡΓΟ

Μέσα από τη δράση αυτή, τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της
υφαντικής στην Κύπρο από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα,
συνειδητοποίησαν τις βαθιές ρίζες της τέχνης αυτής και απέκτησαν
επίγνωση της διαχρονικότητας του κυπριακού λαϊκού πολιτισμού
μέσα από τις οικολογικές πρακτικές που αυτός εμπεριέχει.
Παράλληλα, γνώρισαν και εξοικειώθηκαν με γλωσσικό υλικό σχετικά
με τον αργαλειό, τα διάφορα εργαλεία του, την ύφανση και τις
διαδικασίες που προηγούνται, τα νήματα και το στήσιμο του αργαλειού.

Το εικαστικό έργο που δημιουργήθηκε από την ύφανση και άλλες
τεχνικές, εκτίθεται μόνιμα στον χώρο αναμονής των ιατρείων του
παιδιατρικού τμήματος του Μακάριου Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Ασθενείς και επισκέπτες του χώρου έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν
μύθους και παραμύθια σχετικά με τη υφαντική, ενώ βλέπουν το εικαστικό
έργο των παιδιών, που διαχέει μηνύματα σεβασμού προς την παράδοση
της Κύπρου και εμπνέει την οικολογική συνείδηση των θεατών.
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Τηλεξυπηρέτηση 24ώρου
βάσεως από τον Δήμο
Αγλαντζιάς

Σ

τη διάθεση των δημοτών
ολόκληρο το εικοσιτετράωρο
βρίσκεται πλέον ο
Δήμος Αγλαντζιάς με τη
λειτουργία του κέντρου
παροχής υπηρεσιών
τηλεξυπηρέτησης.

Το κέντρο παροχής υπηρεσιών τηλεξυπηρέτησης
του Δήμου Αγλαντζιάς εγκαινιάστηκε στις 2
Δεκεμβρίου και, πλέον,- καλώντας στο 77778100οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται
τηλεφωνικώς για όλα τα προγράμματα και τις
δραστηριότητες του Δήμου, καθώς και για
οτιδήποτε άλλο τους απασχολεί, καθ’ όλο το
24ωρο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος
Αγλαντζιάς, εκτιμά ότι το κέντρο παροχής
υπηρεσιών τηλεξυπηρέτησης θα συμβάλει στην
αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης
των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου.
Διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων θα διεξάγεται με βάση τις πρόνοιες
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και ότι
λαμβάνονται όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για την ασφάλεια των δεδομένων, τόσο από τον
Δήμο Αγλαντζιάς όσο και από το κέντρο παροχής
υπηρεσιών τηλεξυπηρέτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαχείριση προσωπικών δεδομένων από τον
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ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟ
ΚΈΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΉΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
Δήμο Αγλαντζιάς, καθώς και για τα δικαιώματα
που έχει ο κάθε πολίτης, μπορεί ν’ αποταθεί στην
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων του Δήμου.

Τα νέα του Δήμου μας

Εθνικό μνημόσυνο
ηρώων της ΕΟΚΑ

T

ο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της ΕΟΚΑ Κυριάκου Καραολή,
Παπαθανασίου Χριστοδούλου, Προδρόμου Ξενοφώντος,
Θάσου Ηλία και Χαράλαμπου Ιωάννου, τελέστηκε την Κυριακή
10 Νοεμβρίου 2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Αγωνιστών ΕΟΚΑ, Θάσος Σοφοκλέους. Ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων στην προτομή του ήρωα Κυριάκου Καραολή, που βρίσκεται επί
των οδών Γρίβα Διγενή και Μακαρίου.

Γίνε μέλος
της δημοτικής
παιδικής
χορωδίας
Αγλαντζιάς

A

νοικτή πρόσκληση, που απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας από 6 έως 16 ετών, τα οποία αγαπούν
το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέλη της
παιδικής χορωδίας του Δήμου Αγλαντζιάς,
απευθύνει ο Δήμος. Όπως αναφέρεται στη
σχετική πρόσκληση, οι πρόβες της παιδικής
χορωδίας γίνονται κάθε Τετάρτη, από τις 15:30
μέχρι τις 16:30, στο οίκημα των δημοτικών χορωδιών Αγλαντζιάς
(Μάρκου Δράκου απέναντι από το Σωματείο Άτλας). Η δημοτική
παιδική χορωδία λειτουργεί υπό τη διεύθυνση-διδασκαλία της
έμπειρης μουσικοπαιδαγωγού, Φανής Θεοφάνους. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 99322037.

Έπαιξαν φούτσαλ
στο Πλατύ τα άτομα Εποικοδομητική
με αναπηρίες
συνάντηση
Πρύτανη και
Δήμου
Αγλαντζιάς

T

ουρνουά ποδοσφαίρου
πέντε επί πέντε, στην κλειστή
αίθουσα «Κερύνεια» στο
Γυμνάσιο Πλατύ Αγλαντζιάς,
διοργάνωσε η Κυπριακή
Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρίες, τον περασμένο Δεκέμβριο.
Η Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρίες ασχολείται με τον αγωνιστικό
αθλητισμό για άτομα με αναπηρίες.
Δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2013
και είναι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος της
Κύπρου στην IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports Federation).
Στο τουρνουά έδωσε το παρών του και
ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος
Πετρίδης, ο οποίος συνεχάρη την
Ομοσπονδία για την άρτια διοργάνωση
του αγώνα.

Σ

υνάντηση με αντιπροσωπεία του Δήμου
Αγλαντζιάς και άλλους φορείς είχε τον
περασμένο Δεκέμβριο ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, οι εγκαταστάσεις
του οποίου βρίσκονται στα δημοτικά όρια
του Δήμου. Η συνάντηση, στο επίκεντρο
της οποίας βρέθηκαν κυρίως θέματα
βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας,
χαρακτηρίστηκε απ’ όλες τις πλευρές ως εποικοδομητική.
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Στους ρυθμούς του
καρναβαλιού και φέτος
η Αγλαντζιά
ΈΝΑ ΤΕΤΡΑΉΜΕΡΟ ΞΕΦΆΝΤΩΜΑ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΎΦΩΜΑ ΤΗΝ ΜΕΓΆΛΗ ΑΠΟΚΡΙΆΤΙΚΗ
ΠΑΡΈΛΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΩΦΌΡΟ ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ

T

έσσερις ημέρες χορού,
χαράς και διασκέδασης
ετοιμάζεται να ζήσει και φέτος
η Λευκωσία με τις εορταστικές
καρναβαλίστικες εκδηλώσεις
που ετοιμάζει ο Δήμος
Αγλαντζιάς, σε συνεργασία με

την STS Events.
Το ξεφάντωμα θα ξεκινήσει την Τσικνοπέμπτη 20
Φεβρουαρίου, θα συνεχιστεί την Παρασκευή και το
Σάββατο, για να κορυφωθεί με την καθιερωμένη

μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου
στη λεωφόρο Κυρηνείας στην Αγλαντζιά. Φέτος,
μάλιστα, το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο από
κάθε άλλη φορά.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις,
ενώ όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι φετινές
εκδηλώσεις θα είναι ακόμη πιο αναβαθμισμένες.
ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:
• 20 Φεβρουαρίου - Άσιλα Τσικνοπέμπτη
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Οι εκδηλώσεις για το καρναβάλι Αγλαντζιάς 2020,
θ’ αρχίσουν το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης με
ένα τρελό πάρτι, το οποίο θα περιέχει άφθονο
φαγητό, ποτό και μουσική.
Ο Δήμος και η κοινότητα Αγλαντζιάς, σε συνεργασία
με την STS EVENTS, προσκαλεί εταιρείες, ιδιώτες,
φοιτητές και όλο τον κόσμο, στις 20 Φεβρουαρίου,
να γιορτάσουν την έναρξη των εκδηλώσεων του
καρναβαλιού Αγλαντζιάς 2020 με μιαν «Άσιλα
Τσικνοπέμπτη»!
Παραδοσιακά προϊόντα, χορός, μουσική και φυσικά

άφθονο ποτό και φαγητό για όλους!
Ελάτε ούλλοι να φάμε!!!
Σημείωση: ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΝ ΦΟΥΛ ΚΥΠΡΙΑΚΑ!
• Πίττα μιξ με σουβλάκια, λουκάνικο, χαλούμι,
παστουρμά: 8 ευρώ.
• Πίττα με σουβλάκια ή χαλούμι ή λουκάνικα:
6 ευρώ.
Π ο τ ά : Μπύρα, ζιβανία, αναψυκτικά και
αλκοολούχα.
- Επιπλέον επιλογές φαγητού burgers, hot dogs
και pizza.
Είσοδος: Δωρεάν.
Ώρα: Από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι αργά το
απόγευμα.
Τοποθεσία: Καρναβαλίστικη τέντα (χώρος
στάθμευσης λεωφόρου Κυρηνείας απέναντι από
την εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα)
• 21 Φεβρουαρίου-Πάρτι Παρασκευής
Αυτό το πάρτι σίγουρα δεν πρέπει να το χάσεις!
Ξεκινάμε στις οκτώ το βράδυ στην καρναβαλίστικη
τέντα με μπόλικο φαγητό, ποτό και ξέφρενο χορό!
• 22 Φεβρουαρίου-Nostalgia Party
Σαββάτου
Τα γνωστά και πολυαγαπημένα μας Nostalgia
Parties επιστρέφουν ξανά στις 22 Φεβρουαρίου,

με μοναδικό σκοπό να ξεσηκώσουν την Λευκωσία
με ένα θρυλικό καρναβαλίστικο party σε ρυθμούς
disco & dance classics από τις δεκαετίες των
70s & 80s!
Από τις οκτώ το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα!
• 23 Φεβρουαρίου-Καρναβαλίστικη
παρέλαση & After Party
Ο Δήμος Αγλαντζιάς και η STS Events,
διοργανώνουν την μεγαλύτερη και πιο τρελή
καρναβαλίστικη παρέλαση της Λευκωσίας!
Ελάτε όλοι να #GlentisoumeMazi την Κυριακή
23 Φεβρουαρίου στην πιο ξέφρενη αποκριάτικη
παρέλαση!
Ώρα έναρξης παρέλασης: 12:00 μ.μ.
Τοποθεσία έναρξης: Λεωφόρος Κυρηνείας
(σημείο εκκίνησης: Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
και τερματισμός στην καρναβαλίστικη τέντα).
Ακολουθεί after party για μικρούς και μεγάλους
στην καρναβαλίστικη τέντα!
• Κατασκευή και διακόσμηση cookies
• Βόλτες με τρίκυκλα
• Φουσκωτές τσουλήθρες
• Face painting
• Χορός, ζωγραφική
Φαγητό & ποτό, διαγωνισμοί, δώρα, μουσική,

εκπλήξεις και άλλα πολλά!
Είσοδος στο after party: Δωρεάν.
Τοποθεσία after party: Καρναβαλίστικη τέντα
(χώρος στάθμευσης λεωφόρου Κυρηνείας,
απέναντι από την εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα)
Για περισσότερες πληροφορίες: 22460580,
97631655.
ΒΡΑΒΕΊΟ ΣΤΙΣ ΠΙΟ
ΕΥΦΆΝΤΑΣΤΕΣ ΟΜΆΔΕΣ
Όσοι πάρουν την απόφαση να λάβουν μέρος
στο φετινό καρναβάλι, έχουν και ένα επιπλέον
κίνητρο να το πράξουν, αφού πέρα από το
ξεφάντωμα και τη διασκέδαση μπορούν να
κερδίσουν και χρήματα, αν το άρμα ή η ομάδα
τους επιλεγεί από την κριτική επιτροπή που θα
βρίσκεται εκεί, ανάμεσα στις πιο ευφάνταστες
ιδέες που πρόκειται να δούμε να παρελαύνουν.
Βραβεία στα 3 καλύτερα άρματα
• 1ο βραβείο: €1000
• 2ο βραβείο: €800
• 3ο βραβείο: €600
Βραβείο στις 3 πιο ευφάνταστες ομάδες:
• 1ο βραβείο: €400
• 2ο βραβείο: €300
• 3ο βραβείο: €200
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Γλαύκος Κληρίδης
η λεωφόρος
Ακαδημίας

Σ

ε κλίμα συγκίνησης και
συναισθηματικής φόρτισης
πραγματοποιήθηκε στις 16
Νοεμβρίου 2019 η σεμνή τελετή
μετονομασίας της λεωφόρου
Ακαδημίας, στην Αγλαντζιά, σε
λεωφόρο Γλαύκου Κληρίδη.
Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αγλαντζιάς
αναφέρει πως ως προέκταση της απόφασης
του Νοεμβρίου του 2013, και με αφορμή τα 100
χρόνια από τη γέννηση του ιστορικού Προέδρου,
o Δήμος προχώρησε στη μετονομασία της
λεωφόρου Ακαδημίας σε λεωφόρο Γλαύκος
Κληρίδης.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ευχαριστεί ταυτόχρονα
όλους όσοι παρευρέθηκαν στη σεμνή τελετή, και
ιδιαίτερα όπως αναφέρει, τον Ιωάννη Κασουλίδη,
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.
Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος
Αγλαντζιάς, οι πόλεις έχουν την υποχρέωση
να καταγράφουν την εθνική συλλογική μνήμη,

ΠΡΆΞΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΦΌΡΟΥ ΤΙΜΉΣ
ΣΤΟΝ ΑΕΊΜΝΗΣΤΟ ΠΡΌΕΔΡΟ Η
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΌΡΟΥ

τιμώντας τα εξέχοντα δημόσια πρόσωπα που
διαμόρφωσαν την ιστορία.

ΗΘΙΚΉ ΕΠΙΤΑΓΉ Η ΤΙΜΉ
ΣΤΟΝ ΓΛΑΎΚΟ ΚΛΗΡΊΔΗ
Η απόφαση για μετονομασία της λεωφόρου
Ακαδημίας σε Γλαύκος Κληρίδης, αποτελεί μια
οφειλόμενη τιμή, όπως αρμόζει σε δημόσια
πρόσωπα, των οποίων ο βίος σφραγίζει,
συνυφαίνεται με την ιστορία του τόπου μας,
αφήνοντας ένα ανεξίτηλο, θετικό ιστορικό
αποτύπωμα, τόνισε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος
Αγλαντζιάς, αναφερόμενος στον αείμνηστο πρώην
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ο δήμαρχος, υπέδειξε πως είναι ορισμένοι
άνθρωποι που έχουν το προνόμιο να συνομιλούν
απευθείας με την ιστορία, προσθέτοντας ότι
ακόμη και σε μια ταραγμένη εποχή, που είχε
ρόλο για πολλούς πρωταγωνιστές, είναι ορισμένες
προσωπικότητες που διακρίνονται από τη φύση
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τους ή από τη στάση τους.
«Είναι ορισμένοι άνθρωποι, που το πεπρωμένο
τους, τους οδηγεί να υπερβούν και αυτές τις
αντιπαραθέσεις στις οποίες μεγάλωσαν. Με όλες
τις ανθρώπινες αδυναμίες και αντιφάσεις. Και
να αναλάβουν το ρόλο που τους αναλογεί στην
ιστορία: Τον ρόλο ενός εθνικού ηγέτη που οδηγεί
τη χώρα του στο μέλλον. Έτσι ήταν ο αείμνηστος
Προέδρος Κληρίδης», σημείωσε ο δήμαρχος
Αγλαντζιάς.
Αναφέρθηκε επίσης στα εθνικά, πολιτικά και
κοινωνικά ορόσημα της ζωής του, τα οποία όπως
επισήμανε, διασφάλισαν οριστικά ότι το όνομά του
θα δεσπόζει με σεβασμό και κύρος στη συλλογική
μνήμη της Κύπρου.
Σ’ ό,τι αφορά στην απόφαση ο κ. Πετρίδης
σημείωσε ότι εκπληρώνεται μια ηθική επιταγή
απέναντι στη σύγχρονη ιστορία και σε μία, εθνικής
εμβέλειας προσωπικότητα, με αδιαμφισβήτητη
πατριωτική προσφορά.

Κατεδαφίζονται
οι αστυνομικές
κατοικίες στο
Αρχηγείο

Αλλάζει όψη με
νέα έργα στα
σκαριά η
Αγλαντζιά

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΜΙΑ ΠΆΓΙΑ ΘΈΣΗ ΚΑΙ
ΈΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΌ ΑΊΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΠΟΙΉΣΕΙΣ,
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΈΟΣ
ΧΏΡΟΣ ΠΡΑΣΊΝΟΥ

Σ

την απόφαση όπως κατεδαφιστούν 48 αστυνομικές κατοικίες
που βρίσκονται στην περιοχή του Αρχηγείου Αστυνομίας, και
συγκεκριμένα στ’ ανατολικά της Αστυνομικής Ακαδημίας
στην Αγλαντζιά, κατέληξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως.
Η κατεδάφιση των αστυνομικών κατοικιών συμπεριλήφθηκε
ανάμεσα στα έργα που προωθούνται από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης μέχρι το 2022 και αναμένεται να είναι από τα πρώτα που θα
υλοποιηθούν. Οι κατοικίες είχαν ανεγερθεί τη δεκαετία του 1950, ώστε να
στεγαστούν μέλη της Αστυνομίας. Ωστόσο, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν
λόγω ακαταλληλότητας, αφού οι στέγες τους είναι κατασκευασμένες από
αμίαντο. Οι αστυνομικές κατοικίες βρίσκονται σε τρία μεγάλα τεμάχια, τα
οποία σήμερα ενοποιήθηκαν και εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο τεμάχιο του Δήμου
Αγλαντζιάς, όπου μελλοντικός στόχος είναι να ανεγερθούν κτίρια για να
καλύψουν τις ανάγκες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και της Αστυνομίας.

ΧΑΙΡΕΤΊΖΕΙ Ο ΔΉΜΟΣ

Την απόφαση για κατεδάφιση των αστυνομικών κατοικιών χαιρετίζει με
ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγλαντζιάς. Πρόκειται, τονίζει, για μια πάγια θέση
και αίτημα του Δήμου, αφού τα κτίρια αυτά δεν συνάδουν με την ευρύτερη
περιοχή και το περιβάλλον.
Ο Δήμος αναμένει την άμεση κατεδάφιση και απομάκρυνση των υλικών
που χρήζουν διαχείρισης, όπως είναι ο αμίαντος, υπογραμμίζοντας ότι η
ορθολογιστική ανάπτυξη του χώρου στο μέλλον θα συμβάλει στην περαιτέρω
αναβάθμιση της γύρω περιοχής.

Σ

ε προκήρυξη προσφοράς για πεζοδρομοποίηση και
ποδηλατοδρόμηση της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’, στις βόρειες παρόδους της λεωφόρου
Γρίβα Διγενή και τις οδούς Δημοκρατίας, Μάρκου
Δράκου και Μιχαλάκη Καραολή, προχώρησε ο Δήμος
Αγλαντζιάς.
Το έργο βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του Δήμου και
η υλοποίησή του αναμένεται ν’ αρχίσει εντός του τρέχοντος
έτους. Επίσης, τους επόμενους μήνες θα υλοποιηθούν τα μέτρα
κυκλοφοριακής ύφεσης επί της λεωφόρου Κυρήνειας, παρά την
εκκλησία Αγίας Βαρβάρας, καθώς και τα μέτρα κυκλοφοριακής
ύφεσης, στη συμβολή των
οδών Αττικής και Βάρναλη.
Επιπλέον, αναμένεται να
ολοκληρωθεί νέος χώρος
πρασίνου στη συμβολή
των οδών Αγίας Μαύρης
και Ξάνθης, ενώ φέτος
αναμένεται να περατωθούν
και τα αντιπλημμυρικά έργα
στην οδό Υψηλάντη και
Τρικούπη. Εξάλλου, έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες
της τρίτης φάσης του νέου
κοιμητηρίου Αγλαντζιάς.
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Περήφανη αθλητομάνα η
Αγλαντζιά, βράβευσε τους
πρωταθλητές της

T

ους άριστους αθλητές του, οι οποίοι
διακρίθηκαν μέσα στο 2019, βράβευσε σε
ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στις 10 Δεκεμβρίου ο Δήμος Αγλαντζιάς,
ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τις
προσπάθειες και την προσφορά τους. Εκφράζοντας
υπερηφάνεια για τις διακρίσεις αθλητών που διαμένουν
στην Αγλαντζιά, ο Δήμος τονίζει με ικανοποίηση ότι
χρόνο με το χρόνο ολοένα και περισσότεροι νέοι
Αγλαντζιώτες διακρίνονται, τόσο σε παγκύπριο όσο
και σε διεθνές επίπεδο. Συγχαίρει επίσης τους γονείς,
οι οποίοι στηρίζουν τα παιδιά τους σε αυτή τους την
προσπάθεια.

ΠΟΙΟΙ ΒΡΑΒΕΎΘΗΚΑΝ

Συνολικά, βραβεύθηκαν 55 αθλητές και αθλήτριες από
τον Δήμο Αγλαντζιάς, που διακρίθηκαν σε διάφορα
αθλήματα κατά το έτος 2019.
Συγκεκριμένα, βραβεύθηκαν αθλητές και αθλήτριες
που έχουν διακριθεί στα αθλήματα ταεκβοντό, judo,
καλαθόσφαιρα, στίβο, αντισφαίριση, ναυαγοσωστική,
καράτε, badminton, κολύμβηση, τοξοβολία, χάντμπολ,
καλαθόσφαιρα, ποδόσφαιρό και η αθλητική ομοσπονδία
ανθρώπων με αναπηρία. Ο Δήμος τίμησε επίσης και
τέσσερις ομάδες/σωματεία που διακρίθηκαν σε
ομαδικά και ατομικά αθλήματα, καθώς και προπονητές
και αρχηγούς ομάδων για την προσφορά τους.
«Η εκδήλωση αποτελεί την ελάχιστη ένδειξη τιμής
και ευγνωμοσύνης για τις προσπάθειες και την
προσφορά των αθλητών», υπέδειξε στον χαιρετισμό
του ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης,
σημειώνοντας ότι ο αθλητισμός σημαίνει τη συστηματική
σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο
τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική, με
σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση. Ο δήμαρχος
Αγλαντζιάς πρόσθεσε ότι οι ωφέλειες του αθλητισμού
στην ανθρώπινη ζωή είναι τεράστιες και καλό θα ήταν
να κατανοηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, «στη ζωή του σημερινού
ανθρώπου της πόλης και της ρουτίνας κυριαρχούν
τα συναισθήματα του άγχους, της μονοτονίας και
της μοναξιάς. Το καθημερινό στρες και η γενικότερη
κατάσταση της σημερινής εποχής έχουν οδηγήσει
μεγάλο μέρος των νέων στο κάπνισμα, στο ποτό, στο
ξενύχτι και στα ναρκωτικά, θεωρώντας πως με αυτό τον
τρόπο ξεπερνούν τα προβλήματα της καθημερινότητας
και βελτιώνουν τη ζωή τους».
«Μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό», συνέχισε, «ο
αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά
λυτρωτική δραστηριότητα. Ωστόσο, όταν το άτομο
έρχεται σε επαφή με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία,
η συμπεριφορά του καθορίζεται με συγκεκριμένο
τρόπο από το ξεκίνημα της ζωής του και πολλά από
τα σημερινά κοινωνικά προβλήματα είναι δυνατόν
να αποφευχθούν. Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά
που ασχολούνται από μικρή ηλικία με τον αθλητισμό
έχουν στόχους, καλύτερη απόδοση στη σχολική ζωή
και γενικά είναι πιο συγκροτημένοι ως άνθρωποι στη
μετέπειτα τους ζωή».

ΑΡΩΓΌΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, κινούμενος μέσα στα πλαίσια
αυτής της φιλοσοφίας, δημιούργησε ένα ευρύ φάσμα
αθλητικών υποδομών, όχι για όλα τα αθλήματα, αλλά
επαρκείς για την ανάπτυξη πολλών αθλημάτων και
αθλητών. Υποδομές, οι οποίες είναι στη διάθεση
όλων των πολιτών, υποδομές οι οποίες εξυπηρετούν
τόσο το σωματειακό όσο και τον σχολικό αθλητισμό.
Μέγιστο μέλημα του Δήμου, είναι η βελτίωση των
υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και η αναβάθμισή
τους, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού και την ευρύτερη κοινωνία.

ΠΡΆΞΗ ΑΓΆΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ

Ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της Επιτροπής
Αθλητισμού και Αθλητικών Εκδηλώσεων Ανδρέας
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ΟΛΟΈΝΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΝΈΟΙ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΏΤΕΣ
ΔΙΑΚΡΊΝΟΝΤΑΙ, ΤΌΣΟ ΣΕ
ΠΑΓΚΎΠΡΙΟ ΌΣΟ ΚΑΙ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΠΊΠΕΔΟ

Κωνσταντίνου, επισήμανε ότι ο θεσμός της βράβευσης
αθλητών και σωματείων, είναι μια πράξη του δημοτικού
συμβουλίου, με την οποία εκφράζει την αγάπη και την
εκτίμηση προς αυτούς, οι οποίοι έχουν σημειώσει
επιτυχίες σε διάφορα αθλήματα κατά το 2019.
Όπως είπε, «με την εκδήλωση βράβευσης, δίνεται η
ευκαιρία να βρεθούμε ανάμεσα στους πρωταθλητές
μας, που με τις επιδόσεις αλλά και το ήθος τους, μας
τίμησαν για άλλη μια φορά».
«Ως Δημοτική Αρχή», πρόσθεσε, «συγχαίρουμε και
ευχαριστούμε τους αθλητές μας, όχι μόνο ως πράξη
ηθικής ανταμοιβής, αλλά και ως απόδειξη της στήριξης,
της αγάπης και του θαυμασμού μας».
«Μαζί με την απαράμιλλη ικανότητα», πρόσθεσε,
«επιβραβεύονται για το ήθος, την προσπάθεια και την
αφοσίωση σε ολόκληρο το φάσμα του αθλητισμού,
που είναι η αισιόδοξη πλευρά της κοινωνίας. Εκείνης
που αγωνίζεται, επιβιώνει, διαπρέπει. Εκείνης που
πέφτει, αλλά ξανασηκώνεται για να πάει ακόμα πιο
ψηλά χωρίς να παραιτείται».

ΈΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΟΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ

Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι φιλοδοξία του
Δήμου Αγλαντζιάς είναι σταδιακά να προχωρήσει
σε αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου, του κολυμβητηρίου και της
κλειστής αίθουσας του Γυμνασίου Πλατύ.
Για ενίσχυση των προσπαθειών και επίτευξη των
στόχων του Δήμου, είπε, θα ζητηθεί η βοήθεια και η
συμπαράσταση της πολιτείας και του ΚΟΑ, από τους
οποίους αναμένεται να υποστηρίξουν έμπρακτα
τέτοιες προσπάθειες. Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Αγλαντζιάς, αθλούνται 500 παιδιά σε δύο ακαδημίες
ποδοσφαίρου, προπονείται μία ομάδα τοξοβολίας και
τρεις ποδοσφαιρικές ομάδες. Επιθυμία είναι ο ΚΟΑ,
να επιχορηγήσει τον Δήμο για την αντικατάσταση του
πλαστικού χορτοτάπητα, ώστε οι αθλητές να μπορούν
να αθλούνται σε κατάλληλες συνθήκες.

Οι μετανάστες στο
επίκεντρο του 3ου
Διεθνούς Συνεδρίου
Γραμματισμού

T

ο πολυσυζητημένο κεφάλαιο μετανάστευση
απασχόλησε το 3ο Διεθνές Συνέδριο
Γραμματισμού, που πραγματοποιήθηκε
στις 11-12 Οκτωβρίου 2019 στο
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη
Λευκωσία με θέμα «Γραμματισμοί και Σύγχρονη
Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί». Στο
πλαίσιο του συνεδρίου, η Παγκύπρια Οργάνωση
Προώθησης Γραμματισμού (Π.Ο.Π.Γ.), η οποία
είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ασχολείται με
θέματα άτυπης εκπαίδευσης, οργάνωσε συμπόσιο
με θέμα «Μετανάστες στην Κύπρο: Ταυτότητες και
Γραμματισμοί». Το συνέδριο ασχολήθηκε με το
ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης και της ταυτότητας
των μεταναστών και προσφύγων που φθάνουν
στο νησί μας, καθώς και των ευκαιριών που τους
προσφέρονται από το κράτος, από ιδιωτικούς φορείς
και από εθελοντές, για εμπλοκή σε προγράμματα
τα οποία στοχεύουν στην κατάκτηση δεξιοτήτων
πολυγραμματισμών. Στο συμπόσιο συμμετείχαν το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο Δήμος Αγλαντζιάς, το
Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς
Προστασίας (Κ.Υ.Φ.Α.Δ.Π.) και το «Σχολείο της
Κυριακής» στην Κοφίνου.

Η Αγλαντζιά
στον αγώνα κατά
των τροχαίων
συγκρούσεων

ΘΈΜΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΉΤΑΝ
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΊ ΚΑΙ
ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΊΑ:
ΤΑΥΤΌΤΗΤΕΣ,
ΚΕΊΜΕΝΑ, ΘΕΣΜΟΊ»

Η ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ

Εισαγωγή στο θέμα έκανε η επιστημονική σύμβουλος
της Παγκύπριας Οργάνωσης Προώθησης
Γραμματισμού Άντρη Παπακυριακού, η οποία
παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς της
σχετικά με τη γλωσσική ένταξη μεταναστών/ριών
στην Κύπρο, ενώ κατατέθηκαν προβληματισμοί σχετικά
με τη θέση των μητρικών γλωσσών στη διδασκαλία
της ξένης γλώσσας. Ακολούθησαν οι καθηγητές του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας Στέφανος Σπανέας, που
πραγματεύθηκε το θέμα «Κοινωνική Ένταξη Αιτητών
Ασύλου στην Κύπρο: Η γλώσσα και η εκπαίδευση
ως μοχλός ένταξης ή αποκλεισμού», και η Δέσποινα
Κοχλιού, που μίλησε για την «Κοινωνική Ένταξη
Ασυνόδευτων Παιδιών μέσω της Εκπαίδευσης: Η
εμπειρία της Κύπρου».Η εισήγηση του Αντρέα Βαρνάβα
στόχευσε στην παρουσίαση του Κέντρου Υποδοχής
και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην
Κοφίνου, το οποίο πέραν της παραχώρησης φυσικών
αγαθών, λειτουργεί ως εργαστήρι άτυπης μάθησης και
προετοιμάζει τους αιτητές ασύλου για ένταξή τους στην
κυπριακή κοινωνία. Η Μαριάννα Παφίτη παρουσίασε το
έργο του «Σχολείου της Κυριακής» με βάση τις έννοιες
της μη τυπικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης

E

κδήλωση για την οδική
ασφάλεια, με στόχο την
ευαισθητοποίηση του
κοινού για την ορθή χρήση του
οδικού δικτύου και την πρόληψη
των οδικών συγκρούσεων,
πραγματοποίησε η Αστυνομία
στο πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής στην Αγλαντζιά. Έχοντας
τη συμπαράσταση του οικείου
Δήμου και της CNP Ασφαλιστικής,
το Τμήμα Τροχαίας θέλησε
να περάσει το μήνυμα ότι η
επιμόρφωση του κοινού και κυρίως
των παιδιών, είναι το πρώτιστο
στον αγώνα για απόκτηση οδικής
συνείδησης. Η εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιήθηκε για 20η συνεχή
χρονιά, έχει καταστεί πλέον θεσμός
και είναι αφιερωμένη στα παιδιά.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην
εκδήλωση ο δήμαρχος Αγλαντζιάς
Χαράλαμπος Πετρίδης, εξέφρασε
θερμά συγχαρητήρια και
ευχαριστίες στους διοργανωτές,
καθώς, όπως τόνισε, μόνο μέσα
από την επιμόρφωση των οδηγών

των παιδιών προσφύγων, αναπτύσσοντας έναν κοινό
κώδικα επικοινωνίας.

«ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΜΕ ΧΡΏΜΑΤΑ»

Ο δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης,
ανέπτυξε το Έργο «Κοινωνίες με Χρώματα», το
οποίο στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες προσφύγων και
μεταναστών στην Κύπρο, και επιδιώκει να διευκολύνει
την ομαλή προσαρμογή και ένταξή τους στην κυπριακή
κοινωνία. Το Έργο εφαρμόζεται από τον Δήμο
Αγλαντζιάς και περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα πολύεπίπεδων ενεργειών κοινωνικής στήριξης, ενημέρωσης
και εκπαίδευσης υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και
ενέργειες δικτύωσής τους. Ο δήμαρχος Αγλαντζιάς
τόνισε ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί παράλληλα στην
καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας,
που δυστυχώς, όπως σημείωσε, καταγράφονται.
Ανάφερε δε, ότι η εκστρατεία αυτή, «Κοινωνίες με
Χρώματα», που γίνεται σε συνεργασία και με άλλους
Δήμους, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, που υλοποιείται στον τόπο μας. Το συνέδριο
συντόνισε η πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης
Προώθησης Γραμματισμού, Ζαχαρούλα Μαλά.

και προπάντων των νέων μας, θα
δημιουργήσουμε υπεύθυνους
οδηγούς. Η Αγλαντζιά, επισήμανε,
έχει θέσει πολύ υψηλά στις
προτεραιότητές της τα θέματα της
οδικής ασφαλείας, προσθέτοντας
ότι το πιο βασικό έργο του Δήμου,
είναι ο εκσυγχρονισμός των
λεωφόρων Λάρνακος-Αγλαντζιάς,
και μέρους της Αμμοχώστου. Το
έργο συμπεριλαμβάνει υποδομές
για άτομα με αναπηρίες, όπως
είναι οι δρόμοι για τυφλούς, ενώ
σε 200 σημεία υπάρχει πρόνοια
για εύκολη διακίνηση ατόμων με
αναπηρίες. Συνεχείς, πρόσθεσε,
είναι και οι προτροπές του
Δήμου προς τους δημότες για
σεβασμό των κανόνων οδικής
κυκλοφορίας, για την πάταξη της
παράνομης στάθμευσης και για
την ανεμπόδιστη πρόσβαση των
πεζών στα πεζοδρόμια.
Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο
Πετρίδη, στόχος του Δήμου είναι
να καλλιεργήσει κουλτούρα οδικής
συνείδησης στους δημότες, ώστε
να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση και
η κυκλοφορία στις οδικές αρτηρίες.

Σημείωσε, ταυτόχρονα, ότι η
αντιμετώπιση του προβλήματος
των οδικών συγκρούσεων απαιτεί
οργανωμένες και συντονισμένες
προσπάθειες από ένα μεγάλο
αριθμό κρατικών υπηρεσιών, των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης,
αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα
και κοινωνικούς φορείς, στη βάση
ενός στρατηγικού σχεδιασμού.
Ο κ. Πετρίδης επικαλέστηκε
έρευνες και επιστημονικές
μελέτες, οι οποίες έγιναν και
έχουν αποδείξει ότι οι οδικές
συγκρούσεις μπορούν να
αποφεύγονται, αφού δεν πρόκειται
για τυχαία γεγονότα, αλλά
αποτέλεσμα ανθρώπινης αμέλειας
ή ανεύθυνης συμπεριφοράς. Για
το λόγο αυτό, είπε, εγκαταλείπεται
ο όρος τροχαίο δυστύχημα
και χρησιμοποιείται ο όρος
σύγκρουση. Εξέφρασε, τέλος,
τη βεβαιότητα ότι με τη στενή
συνεργασία όλων των αρμόδιων
φορέων και τη συνεχή επιμόρφωση
των νέων μας, θα μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα των
τροχαίων συγκρούσεων.
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Δεντροφύτευση
για ένα πράσινο
μέλλον
«ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΜΑΣ ΘΈΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΕΊΝΑΙ ΠΡΆΣΙΝΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΓΚΡΊΖΟ»

M

ε σύνθημα «Γιατί το μέλλον μας θέλουμε να
είναι πράσινο και όχι γκρίζο», περιβαλλοντικοί
και τοπικοί φορείς, καθώς και απλοί πολίτες,
πραγματοποίησαν δεντροφύτευση στο πάρκο
Ακαδημίας.
Η δεντροφύτευση συνδιοργανώθηκε από την
Ανοικτή Πρωτοβουλία Πάρκου Ακαδημίας, την
Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου κοινότητας
Μαθιάτη, τις Περιβαλλοντικές Γέφυρες, την Περιβαλλοντική Κίνηση ΚύπρουΠΚΚ, τον Περιβαλλοντικό και Φιλοζωικό Όμιλο και τις οργανώσεις 300,000
Trees in Nicosia και Φίλοι της Γης Κύπρου (Friends of the Earth Cyprus).
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Έξυπνο ποδήλατο
WW
.NE
XTB
IKE.COM.CY
και…
πάμε
για
ορθοπεταλιές

ΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
ΒΙΚΕ

O

Δήμος Αγλαντζιάς πρωτοπορεί, σταθμούς όσο και καθορισμένες free-float
εγκαινιάζοντας-πρόσφατα-το π ε ρ ι ο χ έ ς , π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η
πρόγραμμα Next Bike, το οποίο διαθεσιμότητα και την μέγιστη ευελιξία στον
εντάσσεται στην προσπάθεια κόσμο.
να καταστούν τα αστικά κέντρα Π α ρ έ χ ο ν τ α ι ε ι δ ι κ έ ς ε τ ή σ ι ε ς σ υ ν δ ρ ο μ έ ς
πιο φιλικά προς το περιβάλλον. για καθημερινή χρήση έως 120 λεπτά την
Συγκεκριμένα, ο Δήμος προσφέρει ένα ημέρα με μόνο δέκα ευρώ τον μήνα ή
συμπληρωματικό και φιλικό προς το περιβάλλον την κανονική χρέωση ανά ώρα χρήσης.
μεταφορικό μέσο για κοντινές αποστάσεις από Υ π ά ρ χ ο υ ν , ε π ί σ η ς , δ ι α θ έ σ ι μ α π α κ έ τ α
ειδικές
υμπληρωματικό
σημείο σε σημείο.Παρέχουμε
Το έξυπνο ποδήλατο
είναι ετήσιες
σ ε μ ε ι ω μσυνδρομές
ένες τιμές για επιχειρήσεις
διαθέσιμο 24 ώρες
το καθημερινή
εικοσιτετράωρο καιχρήση
η π ο υ εώς
επιθυ
μ ο ύ νλεπτά
να προσφέρουν την
για
120
το περιβάλλον
διαδικασία ενοικίασης
και
επιστροφής
μπορεί
πολύ
υ
π
η
ρ
ε
σ
ί
α
α
υ
τ
ή
σ
τ
ους ή
υ π α λ λ ή λ ο υ ς τους
την ημέρα με μόνο 10 ευρώ τον μήνα
για
κοντινές
εύκολα να γίνει μέσω της εφαρμογής NextbikeApp ως πρόσθετο όφελος, ενισχύοντας έτσι
την www.nextbike.com.cy.
κανονική χρέωση
ανά κοινωνική
ωρα τους ευθύνη.
ο σε σημείο.
ή μέσω της ιστοσελίδας
και την εταιρική
χρήσης.
Επίσης, για εταιρείες που επιθυμούν να
προβάλουν το brand τους με ένα πιο ξεχωριστό
το μας είναι
Το ευέλικτο υβριδικό σύστημα επιτρέπει την και αποτελεσματικό τρόπο, τα ποδήλατα παρέχουν
εικοσιτετράωρο
ενοικίαση και επιστροφή, τόσο σε επίσημους διαφημιστικό χώρο στα πάνελς τους.

ΙΔΑΝΙΚΆ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

ενοικίασης και
πολύ εύκολα να
φαρμογής μας
της ιστοσελίδας

Παρέχουμε
επίσης
πακέτα
σε
μειωμένες τιμές σε επιχειρήσεις που
επιθυμούν να προσφέρουν αυτήν την
υπηρεσία στους υπαλλήλους τους ως

ΈΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌ
ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΌ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΌ ΜΈΣΟ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΉΜΟ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ
Η ΠΡΏΤΗ ΠΕΤΑΛΙΆ

“Think
innovatively.
Think nextbike”

Συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή βρέθηκαν
και οι οργανώσεις νεολαίας.
Η φοιτητική παράταξη Πρωτοπορία, του
Πανεπιστημίου Κύπρου, έκανε την «πρώτη πεταλιά»
«nextbike».
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Έρχεται ξανά
το Φεστιβάλ
Επιστήμης
«sCYence Fair»

Γ

ια δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται
φέτος, το πρωτοποριακό Φεστιβάλ
Επιστήμης του Ινστιτούτου
Κύπρου «sCYence Fair» 2020,
προκειμένου να αναδείξει την
επιστήμη και την τεχνολογία μέσα
από διασκεδαστικούς, καινοτόμους
και διαδραστικούς τρόπους.
Το «sCYence Fair» 2020 θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή και το Σάββατο, 3-4 Απριλίου 2020,
στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου στην
Αθαλάσσα, δίνοντας την ευκαιρία σε ομάδες
μαθητών από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια να
παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες και τις δικές
τους επιστημονικές έρευνες, με τις πιο αξιόλογες
προσπάθειες και ευφάνταστες προτάσεις να
επιβραβεύονται.
Με πρωταγωνιστές τα παιδιά, που θα μας
ταξιδέψουν-για μια ακόμη φορά-στον μαγικό κόσμο

της επιστήμης, οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα
έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα επιτεύγματα
των μικρών ερευνητών, να παρακολουθήσουν
ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και να περιηγηθούν
στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου
Κύπρου.
Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει ποικίλες επιστημονικές
δραστηριότητες, εργαστήρια και παρουσιάσεις
πρωτότυπων πειραμάτων από μαθητές, ενώ
παράλληλα θα προσφέρει τη δυνατότητα
παρακολούθησης διαλέξεων και ομιλιών από
καταξιωμένους επιστήμονες και ερευνητές του
Ινστιτούτου Κύπρου, αλλά και από τη διεθνή
ακαδημαϊκή κοινότητα.
Το «sCYence Fair» 2020 είναι ανοικτό σε όλες
τις σχολικές ομάδες και σε αυτό μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή, μαθητές από 9 έως 18
χρόνων, χωρίς οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση.
Μάλιστα, το ίδιο σχολείο μπορεί να συμμετάσχει

18 ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 – 31

η

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ,
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΈΨΟΥΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΌΜΗ ΦΟΡΆ
ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΌ ΚΌΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ
με περισσότερες από μια επιστημονικές ομάδες,
ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση scyence@cyi.ac.cy ή office.events@
cyi.ac.cy ή μέσω φαξ στο 22208625, μέχρι τις
28/02/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
https://scyence.cyi.ac.cy.
Το Φεστιβάλ Επιστήμης, τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργού Παιδείας.

Δωρεάν χώροι στάθμευσης
τα άδεια οικόπεδα

K

ίνητρα προς τους ιδιοκτήτες
των άδειων οικοπέδων που
βρίσκονται στα δημοτικά
όρια της Αγλαντζιάς, δίνει ο
Δήμος σε όσους ιδιοκτήτες
συναινέσουν στη διάθεση
των κενών τεμαχίων τους
για σκοπούς δωρεάν
στάθμευσης των δημοτών, σε μια προσπάθεια
να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια
από τα αυτοκίνητα.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος παρέχει κίνητρα στους
ιδιοκτήτες των οικοπέδων αυτών για διαμόρφωσή
τους σε προσωρινούς χώρους στάθμευσης,
απαλλάσσοντάς τους από τον φόρο ακίνητης
ιδιοκτησίας, ενώ η τοπική Αρχή είναι υπεύθυνη,
τόσο για τη διαμόρφωση όσο και για τον
καθαρισμό του χώρου.
Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγλαντζιάς

αναφέρεται ότι με την πολιτική αυτή δίνονται
λύσεις στους περίοικους για στάθμευση, γίνεται
αποσυμφόρηση από τους δρόμους και τις
γειτονιές, ενώ ταυτόχρονα τα κενά οικόπεδα που
σήμερα είναι γεμάτα με μπάζα και ακαθαρσίες,
μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους
ιδιοκτήτες άδειων οικοπέδων να επικοινωνήσουν
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να
προχωρήσει η διαδικασία μετατροπής τους σε
χώρους στάθμευσης.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΔΊΝΕΙ ΛΎΣΕΙΣ
Μείζον πρόβλημα για τη Λευκωσία χαρακτηρίζει
ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης
το κυκλοφοριακό, επισημαίνοντας ότι μπορεί
να επιλυθεί μόνο με τη συνεργασία όλων των
αρμόδιων φορέων. Τονίζει ότι δεν αρκεί μόνο

ΚΊΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΚΤΉΤΕΣ ΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΊΩΝ, ΏΣΤΕ ΝΑ
ΣΥΝΑΙΝΈΣΟΥΝ
ΣΤΗ ΔΙΆΘΕΣΉ ΤΟΥΣ
η διαμόρφωση ενός σύγχρονου αστικού οδικού
δικτύου, σημειώνοντας ότι πρέπει, σε συνδυασμό,
να ληφθούν και κάποια άλλα μέτρα- όπως είναι
και η μετατροπή των άδειων οικοπέδων σε
προσωρινούς χώρους στάθμευσης-με στόχο την
αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης,
την ευκολότερη στάθμευση και την ενίσχυση της
ασφάλειας για πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς
οχημάτων.
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Γιορτινή ατμόσφαιρα
με αγλαντζιώτικο…
άρωμα
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΗΡΥΝΕΊΑΣ

Y

πό τους ήχους των σχολικών και δημοτικών
χορωδιών των Δήμων Αγλαντζιάς και Λατσιών
πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου η
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη Λεωφόρο Κυρηνείας.
Συμμετείχε, επίσης, η σχολή Art of Music.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΈΨΑΛΛΑΝ ΤΑ ΚΆΛΑΝΤΑ
ΣΤΟΝ ΔΉΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ

E

πίσκεψη στο κτίριο του Δήμου Αγλαντζιάς
πραγματοποίησαν μαθητές σχολείων της
Αγλαντζιάς παραμονές των Χριστουγέννων,
ψάλλοντας τα κάλαντα στον δήμαρχο, τους δημοτικούς
συμβούλους και το προσωπικό του Δήμου Αγλαντζιάς.
Οι μαθητές προέρχονταν από το Γυμνάσιο Πλατύ, το
Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, το ειδικό σχολείο Λευκωσίας,
το Α’ και Γ’ Δημοτικό και το Α’ δημόσιο νηπιαγωγείο
Αγίου Γεωργίου.
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ΤΡΑΓΟΎΔΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΥΣ ΜΑΣ

X

ριστουγεννιάτικη εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στη Στέγη
Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς. Εκεί
βρέθηκε και η χορωδία του Δήμου,
η οποία χάρισε μοναδικές στιγμές χαράς στους
ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.

ΣΤΟ ΠΆΡΚΟ ΑΘΑΛΆΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΈΤΟΣ
Ο ΑΓΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ

Σ

την παρουσία του Επισκόπου Μεσαορίας, βουλευτών,
δημάρχων και άλλων τοπικών φορέων, τελέστηκε
και φέτος ο αγιασμός των υδάτων στο Πάρκο Αγίου
Γεωργίου της Αθαλάσσας. Ο δήμαρχος Αγλαντζιάς
μετέφερε τις ευχές του για το νέο έτος, τονίζοντας την ανάγκη
για αλληλοστήριξη, κατανόηση και συνεργασία όλων των
φορέων και οργανωμένων συνόλων με στόχο τη στήριξη
της κοινωνίας. «Η όποια προσπάθεια», είπε, «πρέπει να είναι
οργανωμένη και ομαδική», ευχόμενος σε όλους μια δημιουργική
νέα χρονιά και μια πετυχημένη δεκαετία.
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Στηρίζουν
τους άπορους
συμπολίτες τους
οι Αγλαντζιώτες
ΠΑΖΑΡΆΚΙΑ ΑΓΆΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΊΣΧΥΣΗ
ΌΛΩΝ ΌΣΟΙ ΈΧΟΥΝ ΑΝΆΓΚΗ

Σ

το πλευρό των συμπολιτών τους, οι οποίοι στερούνται αγαθά
που για τους περισσότερους μοιάζουν δεδομένα και αυτονόητα,
στέκονται οι δημότες της Αγλαντζιάς.
Συγκεκριμένα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των άπορων
οικογενειών που διαμένουν στην Αγλαντζιά, ιδιαίτερα τις γιορτές
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διοργανώθηκαν σε όλα τα δημοτικά
σχολεία του Δήμου όμορφες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, όπου στήθηκαν
τα παζαράκια αγάπης. Επίσης, εκατοντάδες δημότες, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αγλαντζιάς, τοποθέτησαν
στα καλάθια αγάπης των υπεραγορών, τρόφιμα που περιλαμβάνονται στη λίστα
που ετοιμάστηκε. Η στήριξη του κόσμου σε αυτή την προσπάθεια αποδείχθηκε
τεράστια και η προσφορά προς τον συνάνθρωπο συγκινητική.
Τα «Καλάθια Αγάπης» παραμένουν τοποθετημένα στις υπεραγορές Μετρό
Πλατύ, Μετρό Αγλαντζιάς, Carrefour Market Αγλαντζιάς και LIDL CYPRUS
Αγλαντζιάς. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγλαντζιάς, είναι μια πρωτοβουλία
του Δήμου και των δύο Ενοριών, Αποστόλου Ανδρέα και Αγίου Γεωργίου
Αγλαντζιάς, στηρίζοντας εμπράκτως τις άπορες οικογένειες του Δήμου.
Πέραν του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αγλαντζιάς, ο Δήμος βοηθά τις άπορες
οικογένειες, καθώς και τα παιδιά άπορων οικογενειών που φοιτούν στα
σχολεία του Δήμου. Σημειώνεται πως η προσφορά στα «Καλάθια Αγάπης»
συνεχίζεται ολόχρονα.

Τα είδη που έχει περισσότερη ανάγκη το παντοπωλείο είναι τα πιο κάτω:
Τρόφιμα

Είδη Υγιεινής

Καθαριστικά

AΛΛΑ

Όσπρια

Οδοντόβουρτσα

Υγρό Πιάτων

Παιδικές
Πάνες

Δημητριακά

Οδοντόκρεμα

Σκόνη
Πλυσίματος

Πάνες για
ενήλικες

Ελαιόλαδο

Σαπούνια

Μαλακτικό
Ρούχων

Παιδικές
τροφές

Φυστικέλαιο

Σαμπουάν

Είδη Γενικού
Καθαρισμού

Χαρτοπετσέτες

Ξύδι

Χαρτί Υγείας

Σκούπα

Ζάχαρη, αλάτι

Τόνοι, κονσέρβες

Σερβιέτες υγείας

Σφουγγαρίστρα

Αλεύρι

Σφουγγάρι
πιάτων

Καρυκεύματα (Κανέλλα,
Πιπέρι)

Ντοματοχυμοί

Καφές, Νεσκαφέ, Τσάι
Γάλα(ζαχαρούχο, διαρκείας)
Ζωμοί
Πουργούρι, κριθαράκι
Μπισκότα, παξιμάδια
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Τίμησε τ’ άξια
παλληκάρια της
η Αγλαντζιά
ΒΑΡΎΣ Ο ΦΌΡΟΣ ΑΊΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΠΛΉΡΩΣΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΉ
ΕΙΣΒΟΛΉ

Σ

την παρουσία του Επιτρόπου Προεδρίας,
βουλευτών, καθώς και των στρατιωτικών
και τοπικών αρχών, η Ομάδα Πρωτοβουλίας
«Η ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΜΑΣ», τίμησε τους
πεσόντες, θύματα και αγνοούμενους
της τουρκικής εισβολής του 1974, στο
πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης μνήμης που
πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019, με αφορμή την
ημέρα των Αγνοουμένων, όπως ορίστηκε από την Βουλή των
Αντιπροσώπων.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ο δήμαρχος Αγλαντζιάς
Χαράλαμπος Πετρίδης, ανέφερε ότι παρά τις καθημερινές
και αγωνιώδεις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, η
τύχη πολλών εκατοντάδων Ελληνοκυπρίων εξακολουθεί ακόμη
και σήμερα να είναι άγνωστη. Η ημέρα των αγνοουμένων,
πρόσθεσε, θέλει να τονίσει αυτή τη συγκλονιστική πτυχή του
κυπριακού δράματος.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος, «σαράντα πέντε ολόκληρα χρόνια
πέρασαν χωρίς η θυσία των ηρώων και μαρτύρων μας
να δικαιωθεί. Σαράντα πέντε χρόνια, χωρίς να καμφθεί η
τουρκική αδιαλλαξία και ν’ ανοίξει ο δρόμος για τη λύτρωση
και επανένωση της Κύπρου με μια δίκαιη λύση, μόνιμη και
λειτουργική».
«Μια λύση», συνέχισε, «που να ακυρώνει τα τετελεσμένα
της εισβολής, να προνοεί την αποχώρηση των τουρκικών
στρατευμάτων και των εποίκων και να διασφαλίζει την
εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβανομένου του
δικαιώματος της επιστροφής. Μια λύση που θα μετατρέπει την
Κύπρο σε τόπο ειρήνης, ασφάλειας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης,
προόδου και ευημερίας».
Όπως επισήμανε ο κ. Πετρίδης, από τούτη την πατρίδα
πέρασαν πολλοί κατακτητές, αλλά κανείς δεν κατόρθωσε να
διαγράψει την ιστορία της και ούτε και αυτοί οι κατακτητές
θα το κατορθώσουν, γιατί οι ρίζες μας πάνε πολύ βαθιά και
μπορούμε να αντιστεκόμαστε και να τα καταφέρνουμε. Ο
Χαράλαμπος Πετρίδης τόνισε ότι τις ρίζες αυτές τις πότισαν
με το αίμα τους και τα άξια παλληκάρια της Αγλαντζιάς.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, εννέα
είναι οι νεκροί, οκτώ οι αγνοούμενοι στρατιώτες και τέσσερα
τα θύματα, που κατάγονται από την Αγλαντζιά.
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Τα είπαν με τον
δήμαρχο, μαθητές
και εκπαιδευτικοί

T

ην καθιερωμένη ετήσια επίσκεψή του στα σχολεία
της εκπαιδευτικής περιφέρειας Αγλαντζιάςνηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, καθώς και στο
λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Δασούπολης και
στην Α’ τεχνική σχολή Λευκωσίας, πραγματοποίησε
ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης,
συνοδευόμενος από τον πρόεδρο και μέλη της σχολικής εφορείας.
Μέσα σ’ ένα ευχάριστο κλίμα, οι μαθητές των σχολείων κατέθεσαν
τις εισηγήσεις τους, υπέβαλαν ερωτήσεις και συζήτησαν μαζί με
την ομάδα παραγόντων, ενώ τα παιδιά των νηπιαγωγείων τους
επιφύλαξαν με τα τραγούδια τους, θερμή υποδοχή.
Κατά την επίσκεψη, οι διευθυντές των σχολείων τους ενημέρωσαν
για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ανταλλάζοντας
απόψεις με στόχο την επίλυσή τους.
Ο δήμαρχος ευχήθηκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων
και στους μαθητές μια ευχάριστη και παραγωγική χρονιά, δίνοντάς
τους τη διαβεβαίωση 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 αντιμετωπίζουν τα σχολεία, ασκώντας πιέσεις προς
τους αρμόδιους φορείς», τόνισε με έμφαση ο Χαράλαμπος Πετρίδης.
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Δίπλα στα
παιδιά του
Ειδικού
Σχολείου

M

αζί και δίπλα στα παιδιά με
ειδικές ικανότητες απέδειξαν
ότι βρίσκονται οι δημοτικές
αρχές της Αγλαντζιάς, που
φρόντισαν να επισκεφθούν και
να περάσουν χρόνο μαζί τους στο Ειδικό Σχολείο
Λευκωσίας όπου φοιτούν, στην Αγλαντζιά.
Ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης
και ο αντιδήμαρχος Μάριος Χειρίδης, καθώς και ο
σχολικός έφορος Δημήτρης Ιωάννου, ξεναγήθηκαν
στις εγκαταστάσεις του ειδικού σχολείου και
συνομίλησαν, τόσο με τα παιδιά όσο και με τους
εκπαιδευτικούς και το προσωπικό, για τα ζητήματα
που απασχολούν τη μονάδα. Ταυτόχρονα, έθεσαν
επί τάπητος διάφορες λύσεις που μπορούν να
προωθηθούν για επίλυση προβλημάτων που
υπάρχουν, με πρώτιστο στόχο το καλό των παιδιών.
Πρόταξαν, επίσης, την ανάγκη για αποδοχή
των παιδιών αυτών. Κάτι που, όπως τονίστηκε,
επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη σωστή
προετοιμασία, την πληροφόρηση και την
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικότερα.
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Η πετόσφαιρα,
τα περιττά κιλά
και η… ομάδα που
άλλαξε τη ζωή
της Ελεάνας

A

ν και το 2013 είχε ζητηθεί
από την Ελεάνα Πέτρου
(σήμερα 24 χρονών και
φοιτήτρια Μαθηματικών και
Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου)
ν’ αποχωρήσει από την εθνική ομάδα
βόλεϊ της Κύπρου, τώρα απολαμβάνει
το γεγονός ότι μπορεί να επιλέξει η
ίδια σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί, αφού
έχει χάσει 39kg (6st 1.5lb) στο Slimming World. «Υπήρξα υπέρβαρη το
μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου»,
λέει η Ελεάνα. Όπως εξομολογείται η
ίδια, «η οικογένεια και οι φίλοι μου, με
παρότρυναν να χάσω βάρος, αλλά δεν
ήθελα να νιώσω πίεση με το να πεινάω
ξεκινώντας μια δίαιτα. Αγαπούσα το
φαγητό και έβρισκα πολλές δικαιολογίες
να απολαύσω ανθυγιεινά γεύματα.
Παρά την ανασφάλεια για το σώμα μου,
ήμουν πολύ δραστήρια, παρόλο που
δεν μπορούσα να φορέσω τα ρούχα
που ήθελα».

Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΊΗΣΗ

Η Ελεάνα, παρά το γεγονός ότι ήταν
πολύ καλή αθλήτρια στο βόλεϊ, με
συμμετοχή στην εθνική ομάδα, στα
18 της χρόνια αποχώρησε εξαιτίας
του βάρους της και του αυξημένου
κινδύνου τραυματισμού της. Το βάρος
της αυξανόταν σταθερά. «Ήμουν
23 χρονών, φορούσα 20 μέγεθος
και ζύγιζα 115kg. Μία φίλη μου με
προσκάλεσε για ποτό, δεν είχα τίποτα
να φορέσω. Έτσι, αρνήθηκα την
πρόσκλησή της με τη δικαιολογία ότι
ήμουν άρρωστη. Ευτυχώς αποφάσισα
να κάνω την αλλαγή για τα καλά.
Έψαχνα στο διαδίκτυο για ώρες για
το τι μπορώ να κάνω. Ποιες δίαιτες
προσφέρονταν, σε τι κόστος και πώς
μπορούσα να χάσω βάρος, χωρίς να
νιώσω πίεση ή να πεινάσω».

Η ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ SLIMMING WORLD

Μετά από πολλή έρευνα και με τη
στήριξη της μητέρας της, η Ελεάνα,
με επιφύλαξη, έγινε μέλος της ομάδας

Η ΑΓΆΠΗ ΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΦΑΓΗΤΌ ΚΑΙ Η
ΈΝΤΑΞΉ ΤΗΣ ΣΤΟ
SLIMMING WORLD

του Slimming World της Χριστιάνας στο
Πλατύ Αγλαντζιάς, τον Οκτώβριο του
2018. Μόλις μπήκε στην αίθουσα, την
καλωσόρισε η σύμβουλος Χριστιάνα
και αμέσως ένιωσε σαν στο σπίτι της.
«Θυμάμαι την πρώτη μέρα, ένιωθα
νευρικότητα όταν έφυγα από το σπίτι.
Είχα άγχος για το τι θα ακολουθήσει.
Η Χριστιάνα, όμως, με καθησύχασε
με το μεγάλο της χαμόγελο, ενώ
τα υπόλοιπα μέλη ήταν πολύ φιλικά
μαζί μου. Γνώρισα ανθρώπους που
ΑΛΗΘΕΙΑ είχαν χάσει βάρος, ενώ
έτρωγαν τα αγαπημένα τους γεύματα…
Έμαθα για το πώς ‘’να τρως και να χάνεις
βάρος’’ και ήμουν ενθουσιασμένη να
ξεκινήσω».

Η ΠΡΏΤΗ ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗ

Στην πρώτη εβδομάδα, η Ελεάνα πήρε
το πρώτο της βραβείο για απώλεια
βάρους. Μισό στόουν είχε φύγει,
δηλαδή 3.3kg σε μια εβδομάδα.
Ένιωσε δύναμη να συνεχίσει. Πίστεψε
ότι η συγκεκριμένη διατροφή είχε
φτιαχτεί για ανθρώπους σαν κι αυτή,
εκείνους που αγαπούν το καλό
φαγητό. Πίστεψε ότι μπορούσε να
τα καταφέρει. Πήγαινε στην ομάδα
της κάθε βδομάδα για οκτώ μήνες,
ώστε να λαμβάνει από αυτή τη στήριξη
που χρειαζόταν. «Τον Οκτώβριο του
2019 είχα την καταπληκτική εμπειρία,
να εκπροσωπήσω την Slimming
World ομάδα μου, στον κυπριακό
διαγωνισμό για τη Γυναίκα της Χρονιάς.
Ενθουσιάστηκα με το γεγονός ότι
κατάφερα να στεφθώ νικήτρια και
να συμμετέχω στα ημιτελικά του
διαγωνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο,
στο Derbyshire τον Νοέμβριο, μέσω
Λονδίνου».

Slimming World στο Derbyshire. Μπορεί να μην πέρασα στο τελικό στάδιο του
διαγωνισμού, αλλά κέρδισα μία νέα ζωή για μένα».
«Έχασα 39kg (6st 1.5lb) τον τελευταίο χρόνο με το να μένω δραστήρια και να τρώω
σωστά. Στηριζόμενη από το Slimming World, κατάφερα να αλλάξω τον τρόπο που
ψωνίζω, μαγειρεύω και τρώω, συνεχίζοντας μέχρι σήμερα με συνέπεια τις αλλαγές
αυτές. Έκανα φίλους ζωής και απολαμβάνω τα αγαπημένα μου μακαρόνια με
κιμά χωρίς τύψεις. Πολλά από τα παραδοσιακά φαγητά έχουν προσαρμοστεί στο
πρόγραμμα του Slimming World…είναι μαγικό».

Η ΖΩΉ ΕΊΝΑΙ ΌΜΟΡΦΗ

«Μου αρέσει να βγαίνω έξω με τους φίλους μου τώρα και το βρίσκω εύκολο να
ντύνομαι όπως θέλω, αφού φοράω 12 μέγεθος. Μπορώ ακόμα να προσαρμόζω
«Απόλαυσα το ταξίδι μου στο Λονδίνο. το φαγητό που τρώω έξω, στο πρόγραμμα μου χωρίς να νιώθω ενοχές. Πρόσφατα
Δεν είχα ξαναπάει στο Ηνωμένο είχα πρόταση να γίνω πάλι μέλος της εθνική ομάδας».
Βασίλειο και ήταν μια απίστευτη Η Ελεάνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τη μητέρα της, την οικογένεια και τους
επιβράβευση η συμμετοχή μου στον φίλους της, τη σύμβουλό της Χριστιάνα και όλα τα μέλη της ομάδας της στο
ημιτελικό, στα κεντρικά γραφεία του Πλατύ Αγλαντζιάς. Τη δεύτερη οικογένειά της.

Η ΝΈΑ ΖΩΉ
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Ο Δήμος Λευκονοίκου εύχεται Καλή Χρονιά και ελπίδοφόρο το 2020.
Kαλή επιστροφή στη γη μας.

Τα νέα του Δήμου
Λευκονοίκου
ΣΕΙΡΆ ΕΠΑΦΏΝ ΤΗΣ ΔΗΜΆΡΧΟΥ
ΛΕΥΚΟΝΟΊΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ

Μ

ε τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη συναντήθηκε
η δήμαρχος Λευκονοίκου Ζήνα
Λυσάνδρου, στο πλαίσιο ιδιωτικής
επίσκεψης που πραγματοποίησε
στην ελληνική πρωτεύουσα.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου
Λευκονοίκου, κατά τη συνάντηση, η οποία έγινε σε
πολύ εγκάρδιο κλίμα, η κ. Λυσάνδρου ενημέρωσε
τον κ. Μπακογιάννη για την κωμόπολή της, για το
έργο των δημάρχων των κατεχόμενων Δήμων, ενώ
του απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί την Κύπρο
και να μεταβούν μαζί στο κατεχόμενο Λευκόνοικο
για να βιώσει από κοντά τη βεβήλωση που έχει
υποστεί από τον τούρκο εισβολέα.
Ταυτόχρονα, ως προσκεκλημένη στο συνέδριο της
Νέας Δημοκρατίας, η κ. Λυσάνδρου συναντήθηκε
με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, με Υπουργούς, αλλά και με στελέχη πρώτης
γραμμής της ελληνικής κυβέρνησης.

ΣΥΣΦΊΓΓΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΔΉΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΊΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΉΜΟΣ ΔΥΤΙΚΉΣ ΛΈΣΒΟΥ

Σ

τη Μήθυμνα, με την οποία ήταν
αδελφοποιημένος ο Δήμος
Λευκονοίκου, βρέθηκε η δήμαρχος
Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, την περίοδο
7-9 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο ιδιωτικής
επίσκεψής της στο νησί της Λέσβου.
Η αδελφοποίηση έγινε επί δημαρχίας του
αείμνηστου Λυκούργου Κάππα και συνεχίστηκε
και με τον επόμενο δήμαρχο Λευκονοίκου,
Μιχάλη Πήλικο. Το 2010 καταργήθηκε ο Δήμος
και σταμάτησαν οι σχέσεις.
Πρόσφατα, δημιουργήθηκε ο νέος Δήμος
Δυτικής Λέσβου, με έδρα την Καλλονή, και ο
πρώτος δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος, μετά από
πρόσκληση του Δήμου Λευκονοίκου, παρευρέθηκε
με αντιπροσωπεία του Δήμου στις Ημέρες Μνήμης
Λευκονοίκου, από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις
2 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους στην Κύπρο, ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου
απηύθυνε πρόσκληση για να παρευρεθεί ο Δήμος
Λευκονοίκου στις εκδηλώσεις για την επέτειο
της ανεξαρτησίας από τους Τούρκους στις 8

Η ΖΉΝΑ ΛΥΣΆΝΔΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΆΛΕΣΕ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΊΟ
ΟΜΌΛΟΓΌ ΤΗΣ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΎΝ ΜΑΖΊ ΤΟΝ
ΚΑΤΕΧΌΜΕΝΟ ΔΉΜΟ
Δεκεμβρίου 1912.
Την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, μετά από
την επίσημη δοξολογία και Δέηση υπέρ των
πεσόντων στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Ιωάννου Καλλονής, παρουσία των πολιτικών και
στρατιωτικών αρχών του τόπου, πραγματοποιήθηκε
άνοδος στον λόφο του Τυραννιδίου, στη στήλη
των πεσόντων, όπου ψάλθηκε τρισάγιο, έγινε
προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.
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