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 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:

•  Κώστας Κόρτας - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ .............................
22462195,

 mayor@aglantzia.org.cy

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

 Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

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

 harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

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

 maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

• Άντρη Ευτυχίου - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ............................................................
22462251

 andri.eftichiou@aglantzia.org.cy

•  Άντρη Βιτσαϊδου - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ) .................................
22444214 - 22462194

 andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy /info@
aglantzia.org.cy

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

 Φαξ:22455799 mail@aglantzia.org.cy

• ∆έσπω Πίτρη - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  
22462197

 despo.pitri@aglantzia.org.cy

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

 panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

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

 constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy 

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

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 Φαξ:22332755 treasurer@aglantzia.org.cy

• Αντιγόνη Χατζηγεωργίου - ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 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

 George.Geroudes@aglantzia.org.cy

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

 eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy 

• Γιάγκος Γιάγκου - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΝ. ∆ΗΜΟΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ..........
22462155

 Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

• Αθηνά Γιάννακα - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ............................................................
22462156

 athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

• 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:

• Ανδρέας Κάτσιης - 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 / 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ..............................................
22462239

 Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy 

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

 library@aglantzia.org.cy ......................................
22462143

	 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

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

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

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

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγλαντζιάς

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης ........... ∆ηµοτικός Γραµµατέας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κώστας Κόρτας .................. ∆ήµαρχος
Ευγενία Αλετρά .................. Αντιδήµαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ:
Ιορδάνης Ιορδάνου ............ Πρόεδρος
Μάριος Ριαλάς ................... Μέλος
Ευγενία Αλετρά .................. Μέλος
Μαρίνος Κλεάνθους .......... Μέλος
∆ηµήτρης Χατζησάββας.... Μέλος
Άντρη Ευτυχίου .................. Λειτουργός Υποστήριξης

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Αρµενίας 23β, Γρ.101, 2003, Στρόβολος,
Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ. 22342005, Fax. 22342006, 
email:info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: LITHOWEB
∆ΙΑΝΟΜΗ: ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟ 8, ΤΚ 2108 ΤΘ 20259

2150 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Ηλεκτρονική επικοινωνία:

mail@aglantzia.org.cy | info@aglantzia.org.cy

άποψη
Ο ∆ήµος Αγλαντζιάς σας παρουσιά-

ζει τη νέα έκδοση της εφηµερίδας του.

Μέσα από τις σελίδες της παρουσι-
άζονται αρκετές από τις δραστηριότη-
τες που αναλάβαµε το 2015. Παρά τα 
προβλήµατα, οικονοµικά  και άλλα, ο 
∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
προσπαθούν να προσφέρουν όσα πε-
ρισσότερα γίνεται προς τους δηµότες.

Με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσου-
µε να είµαστε δίπλα σας, ευχόµαστε 
σε όλους τους δηµότες µας Καλό και 
Καθαρό Πάσχα…Κ
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Ωράριο λειτουργίας Δημοτικών 
Υπηρεσιών Αγλαντζιάς

Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του κοινού στο 
Δήμο είναι το ακόλουθο:

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

Δημοτικό Ταμείο: 08:00 - 13:00
Τεχνική Υπηρεσία: 12:00 -15:00

Δημοτική Βιβλιοθήκη: 
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 - 18:00
Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα εργαστεί 
κανονικά τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2015. 
Παρακαλούνται οι δημότες όπως εκθέσουν κανονικά 
τα σκύβαλά τους στα συνήθη σημεία περισυλλογής.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα εργαστεί τη Δευτέ-
ρα 13 Απριλίου 2015, λόγω της αργίας του Πάσχα, 
και παρακαλούνται οι δημότες που επηρεάζονται 
όπως εκθέσουν κανονικά τα σκύβαλά τους την αμέ-
σως επόμενη ημέρα περισυλλογής που είναι η Πέμπτη  
16 Απριλίου 2015.

Υπηρεσία Καθαριότητας 
Δήμου Αγλαντζιάς
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Σχετικά με το Έτος Καθαριότητας 

Τ ο Έτος καθαριότητας είναι μια πρωτοβου-
λία του Δήμου Αγλαντζιάς, που έχει σκοπό τη 
γενική αφύπνιση για την καθαριότητα και το 
περιβάλλον. Η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο προέκυψε από το γεγονός ότι εδώ 
και πολλά χρόνια, παρά τις μεμονωμένες προσπάθειες του 
Δήμου, παρατηρούνται κάποια φαινόμενα που ουσιαστικά 
προσβάλλουν τη Δημόσια Αισθητική, Υγιεινή, και σε κάποιες 
περιπτώσεις τη Δημόσια Ασφάλεια της Αγλαντζιάς και των 
δημοτών της.  

Όλα αυτά συνιστούν ένα έλλειμμα παιδείας και κοινωνικής 
συνείδησης, αλλά και ένα έλλειμμα ενδιαφέροντος για τα 
κοινά θέματα της πόλης.

Με το Έτος καθαριότητας ο Δήμος Αγλαντζιάς στοχεύει να βάλει 
τις βάσεις για να καλλιεργηθεί μια νέα νοοτροπία που Δήμος 
και Δημότες σέβονται το περιβάλλον και φροντίζουν να μένει 
καθαρό. 

Πρακτικά το σχέδιο αυτό ξεδιπλώνεται σε δύο βασικούς πυλώ-

νες. Ο πρώτος αφορά σε θέματα επικοινωνίας της εκστρατείας 
με σκοπό τη συνεχή επανάληψη μηνυμάτων σχετικών με την 
καθαριότητα, με τη βοήθεια της Θείας Νίτσας και ο δεύτερος, 
στη συνεχή δημιουργία δράσεων αφύπνισης αλλά και εσωτε-
ρικών διεργασιών ώστε το σχέδιο να φέρει όσα περισσότερα 
θετικά αποτελέσματα.

Αυτή η πλατφόρμα που σιγά σιγά μορφοποιείται, μπορεί να 

γίνει ένα εφαλτήριο από όπου το σλόγκαν Η Αγλαντζιά είμα-

στε εμείς, θα περάσει και θα γίνει μια βιωματική κατάσταση. 

Δήμος και Δημότες μπορούμε, με αφορμή το Έτος Καθαρι-

ότητας, να  κάνουμε την πόλη μας πιο καθαρή, πιο όμορφη, 

πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη. Αν το αποφασίσουμε, θα 

γίνει!

Να μας απασχολήσει λοιπόν όλους. Τι πράγματα πετάμε, 

πόσα πράγματα πετάμε και πού τα πετάμε. Να μας απασχο-

λήσει όλους η εικόνα της πόλης μας, το περιβάλλον της, και 

η σχέση που έχει με το ευρύτερο περιβάλλον της Κύπρου. 

Και να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που κάναμε χτες.

Αυτό αναζητάει αυτή η εκστρατεία. Να γίνουμε όλοι λίγο καλύ-

τεροι, για την Αγλαντζιά μας, άρα για μας τους ίδιους. Λιγότερα 

σκουπίδια, περισσότερη ανακύκλωση, μεγαλύτερος σεβασμός 

στο περιβάλλον, περισσότερη καθαριότητα.

Πού τα πετάς ρε;
2015 ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

••• Πώς ξεκίνησε η ιδέα του έτους καθαριότητας;

Λίγο μετά τον προγραμματισμένο, δωρεάν καθαρισμό του Νοεμβρίου, 
όλης της Αγλαντζιάς από κλαδέματα και ογκώδη απορρίμματα, διαπιστώ-
θηκε ότι πολλά άδεια οικόπεδα και ανοιχτοί χώροι είχαν ήδη γεμίσει με 
καινούργια σκουπίδια! Μόλις λίγες μέρες μετά, κι αυτό δεν είναι καθόλου 
η πρώτη φορά που γίνεται από ασυνείδητους δημότες ή και ξένους. Το 

γεγονός αυτό ήταν η αφορμή για να συγκληθεί μια επιτροπή από 
το Δήμαρχο, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα και να βρεθούν 
λύσεις. Μεγεθύνοντας την εικόνα, είδαμε το συνολικό έλλειμ-
μα κοινωνικής συνείδησης για την καθαριότητα και το περι-
βάλλον και συνειδητοποιήσαμε κάτι που όλοι οι σκεπτόμενοι 

άνθρωποι δηλώνουν. Όλα είναι θέμα παιδείας. Και η παι-
δεία καλλιεργείται. Με βάση αυτά αποφασίσαμε να 

ξεκινήσουμε μια συνολική και συντονισμένη προ-
σπάθεια που θα είχε μια συνέχεια και μια συνεχή 
εξέλιξη. Κηρύξαμε λοιπόν το έτος καθαριότητας 
εξασφαλίζοντας έτσι αρκετό χρόνο και προσο-
χή στη συνεχή αφύπνιση των δημοτών και στη 
συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος της Αγλα-

ντζιάς.

••• Και το σλόγκαν; Η Θεία Νίτσα;

Αρχικά το σλόγκαν που προτάθηκε ήταν πιο ξύλινο, πιο 
απόλυτο… Δήμος Αγλαντζιάς, Δήμος καθαρός. Μετά 
από δημιουργική κουβέντα έπεσε τελικά στο τραπέ-
ζι, αυτό που υιοθετήσαμε. Πού τα πετάς ρε; Αυτό 
το σλόγκαν εκφράζει μια αγανάκτηση αλλά και 
μια εγρήγορση, αποτρεπτική. Θέλαμε όμως αυτό 
να περάσει με έναν πιο ευγενικό τρόπο, επινοή-
σαμε λοιπόν τη Θεία Νίτσα αρχικά ως σκίτσο της 
πρέσβειρας καθαριότητας. Μια κλασική Αγλαντζιώ-

τισσα, μια λαϊκή αρχοντογυναίκα που της αρέσει η 
καθαριότητα και το πράσινο περιβάλλον. Μετά ανακαλύ-

ψαμε και μια πραγματική Θεία Νίτσα που με περισσή θετικότητα 
δέχτηκε να υποδυθεί η κυρία Αντρούλλα!

••• Την είδαμε και ως βασίλισσα καρνάβαλο!

Ναι, ήταν ήδη η τέταρτή της εμφάνιση και η πιο δη-

μοφιλής φυσικά! Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και συγκυρία να περάσει το 
μήνυμα μέσα σε ένα μεγάλο πλήθος κόσμου, ήταν μια καλή αρχή παρόλο 
που ειδικά εκείνη την ημέρα δεν μιλάς για καθαριότητα! 

Το βασιλικό όμως άρμα πέρασε τα μηνύματα και η Θεία Νίτσα με το Δήμαρ-
χο δίπλα της ντυμένο καθαριστή του Δήμου, κέρδισε πολύ χειροκρότημα!

••• Πώς εξελίσσεται αυτή η εκστρατεία;

Η εκστρατεία αυτή είναι ένα σχέδιο που ουσιαστικά ξεδιπλώνεται με βάση 
τις συνθήκες, τα δεδομένα και τις κάθε φορά δυνατότητες του Δήμου. Να 
πούμε ότι προς το παρόν αυτή η πρωτοβουλία, ανήκει και υποστηρίζεται 
οικονομικά, αποκλειστικά από τον ίδιο το Δήμο. Ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή, 
έχουμε μαζί μας δυνατούς συνεργάτες όπως η Επίτροπος Περιβάλλοντος, 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
ΑΚΤΗ Κέντρο Μελέτών και Έρευνας. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συντονίζει τα σχολεία της Αγλαντζιάς 
με στόχο να αναλάβουν δράσεις που ενθαρρύνουν και εμπλουτίζουν τις 
προσπάθειες και τους σκοπούς της εκστρατείας. Στο έκτακτο Δημοτικό Συμ-
βούλιο που έγινε το Φεβρουάριο στα πλαίσια του Έτους Καθαριότητας, τα 
παιδιά δήλωσαν με πολλούς τρόπους, ότι θέλουν μια Αγλαντζιά καθαρή. 
Ήταν μια εξαιρετική συνεδρίαση που συντόνισε η διευθύντρια του τμήμα-
τος Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου.

Επίσης η αξιότιμη Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννα Παναγιώτου, έθεσε 
κάτω από την αιγίδα της την προσπάθεια αυτή και μαζί με το Δήμο πρό-
κειται να οργανώσουν στην Αγλαντζιά, στις 6 Ιουνίου,  μια γιορτή για το 
περιβάλλον στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Εμείς θέλουμε να επεκταθεί το σχέδιο αυτό, όσο γίνεται περισσότερο και τα 
μηνύματα να φτάσουν σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνία και σε κάθε δημότη 
της Αγλαντζιάς και ακόμα πιο πέρα γιατί το πρόβλημα της καθαριότητας και 
του σεβασμού του περιβάλλοντος είναι δυστυχώς ένα γενικό φαινόμενο.

Ουσιαστικά το Έτος Καθαριότητας είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας και 
δράσεων για την αφύπνιση στα θέματα καθαριότητας και περιβάλλοντος. 

Η συμμετοχή με πρωτοβουλίες που οργανωμένα σύνολα ή δημότες μπο-
ρούν να πάρουν, η στήριξη από χορηγούς σε όλα τα επίπεδα, το αγκά-
λιασμα από όλους/ες αυτής της προσπάθειας είναι αυτά που θα δώσουν 
δύναμη και έκταση στο σχέδιο…
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••• Τι αλήθεια περιμένετε να γίνει;

Κοιτάξτε, ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, όπως ξέρουμε και 
τις περιορισμένες μας δυνατότητες, είμαστε λοιπόν λογικοί. 
Όπως είπαμε και λίγο πριν, ο πυρήνας του ζητήματος είναι το 
επίπεδο παιδείας που έχει ο καθένας και όλοι μαζί σαν κοινω-
νία. Και όλοι ξέρουμε ότι οι νοοτροπίες και οι συνήθειες δεν αλ-
λάζουν εύκολα. Αυτό που πρώτα από όλα περιμένουμε να γίνει, 
είναι να διαδοθούν τα μηνύματα της εκστρατείας παντού στην 
Αγλαντζιά. Να ακουστεί σε όλα τα αυτιά αυτό το… αγανακτι-
σμένο ερώτημα της Θείας Νίτσας. Πού τα πετάς ρε; Ακόμα και 
αυτοί που θα ξανακάνουν τις ίδιες παρανομίες να το έχουν στο 
νου τους, να μην τους είναι πια τόσο εύκολο και ανώδυνο. Να 
φοβούνται και λίγο, ότι μπορεί και να καταγγελθούν. Να συλλο-
γίζονται ότι οι γείτονες δεν θα μένουν για πολύ ακόμα αδρανείς 
στην καταπάτηση κοντινών τους άδειων χώρων, με σκουπίδια 
που επηρεάζουν την αισθητική αλλά και την υγεία τους σε πολ-
λές περιπτώσεις. Θέλουμε η δική μας η αγανάκτηση για την 
ασυνειδησία να γενικευτεί, να αποκτήσει φωνή, να θεωρείται 
εξαιρετικά ανεύθυνο και σπάνιο… να βγάζεις για παράδειγμα 
το σκύλο σου βόλτα, χωρίς να φροντίζεις να απομακρύνεις τα 
περιττώματά του. Σήμερα αυτό, σε κανέναν βέβαια δεν αρέσει 
αλλά και σε κανέναν δεν φαίνεται να είναι και πολύ παράξενο, 
όταν γίνεται μπροστά του!

Από την άλλη δεν κρύβουμε ότι έχουμε και πρακτικές προσδο-
κίες. Θέλουμε να δούμε αποτελέσματα. Θέλουμε να βλέπουμε 
τα άδεια οικόπεδα να παραμένουν άδεια, όπως είναι η φυσική 
τους κατάσταση. Περιμένουμε λοιπόν μια βελτίωση στα ζητή-
ματα που διαχρονικά ταλαιπωρούν και το Δήμο αλλά και την 
ποιότητα ζωής της πόλης μας.

••• Τι περιμένετε από τους δημότες;

Περιμένουμε μια βελτίωση της ευαισθησίας που έχει ο κάθε 
ένας πάνω στα θέματα που διαπραγματευόμαστε. Από το ση-
μείο που βρισκόταν χθες να βρεθεί σε ένα καλύτερο σημείο 
αύριο. Για παράδειγμα ένας που δεν κάνει ανακύκλωση να 
αρχίσει να κάνει. Ένας που κάνει ανακύκλω-
ση να κάνει ακόμα πιο πολύ. Ένας που ήταν 
πρόθυμος να πετάξει τα σκουπίδια 
του στους ανοιχτούς χώρους, να 
μην είναι πια τόσο, να ψάξει άλ-
λες λύσεις, να συντονιστεί 
με το ετήσιο πρόγραμμα 
περισυλλογής του Δή-
μου, να τηλεφω-
νήσει στην αρ-
μόδια Υπηρεσία 
καθαρισμού. Ένας 
που θα πέταγε 
έξω από τους κά-
δους τα σκουπίδια 
του να φροντίζει να τα 
πετάει μέσα στους 
κάδους και ένας 
που σκέφτεται ότι 
σιγά μην αλλάξει ο 
ίδιος την Αγλαντζιά, 
να σκεφτεί ότι ναι η 
Αγλαντζιά είμαστε εμείς και 
εμείς είμαστε ο κάθε ένας 
και ο κάθε ένας αλλάζει 
την Αγλαντζιά είτε προς το καλύ-
τερο είτε προς το χειρότερο.

Περιμένουμε τους δημότες μας ενεργούς, συμμετο-
χικούς, πρόθυμους να βοηθήσουν το συνολικό στό-
χο που δεν είναι άλλος από το να ζούμε όλοι, σε μια 
πόλη καθαρή που σέβεται το περιβάλλον που μέσα του 
εντάσσεται.

••• Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το 
σχέδιο;

Το Μάρτιο, όπως ελπίζουμε να ξέρουν όλοι, ο Δή-
μος θα καθαρίσει όλες τις γειτονιές της 
Αγλαντζιάς. Λίγες μέρες μετά από την 
περισυλλογή, θα μοιραστούν, σε 
όλα τα σπίτια, τα βιβλιαράκια που 
με πολύ μεράκι δημιουργήσαμε με 
σκοπό την έκθεση των προβλημά-
των και την αφύπνιση των δημοτών μας. Στο κάθε 

βιβλιαράκι εσωκλείεται και ένα ένθετο, που στη μία του πλευρά 
υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης  και στην άλλη, 
χώρος για υποβολή εισηγήσεων εκ μέρους των δημοτών. Αυτά 
τα ένθετα αφού τα συμπληρώσουν οι κάτοικοι, θα τα εσωκλεί-
ουν σε ειδικά κουτιά που θα τοποθετήσουμε στο Δημαρχείο, το 
ταχυδρομείο στους φούρνους της Αγλαντζιάς και σε εκκλησί-
ες (αναγράφονται λεπτομερώς στην εφημερίδα που κρατάτε) 
Εμείς θα τα συλλέγουμε και θα τα αξιολογούμε διαμορφώνο-
ντας έτσι, συμπεράσματα και πορείες που θα βελτιστοποιούν 

το σχέδιο. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται αλλά όπως είπαμε 
θέλουμε να βάλουμε τις βάσεις για καινούργια πράγματα, για 
περισσότερη συμμετοχή στα κοινά, για περισσότερη άμεση δη-
μοκρατία. Για αυτό δώσαμε ένα κίνητρο με μια κλήρωση, με 
δώρα κάδους ανακύκλωσης και κομποστοποίησης,  που θα γί-
νει μεταξύ όσων θα ανταποκριθούν και παραδώσουν συμπλη-
ρωμένα τα ένθετα. Για αυτό και καλούμε όλους και όλες να … 
αυτοαξιολογηθούν με ειλικρίνεια, να προτείνουν αν έχουν κάτι 
να προτείνουν και να μας τα παραδώσουν (επώνυμα αν θέλουν 
να συμμετέχουν στην κλήρωση ή και ανώνυμα αν δεν ενδια-
φέρονται για την κλήρωση)! Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή η άτυπη 

έρευνα έχει μοναδικό και αποκλειστικό στόχο την καλύτερη 
κατανόηση της κατάστασης και τον δημι-

ουργικό προβληματισμό 
για τα μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν.

• • • 
Τ α 
ε π ό -

μενα 

βήμα-
τα;

Τον Απρί-
λιο και Μάιο 

θα μιλήσουν τα 
σχολεία και αναμέ-

νουμε με μεγάλο ενδι-
αφέρον και αγωνία για τις δικές 
τους δράσεις που θα ενταχθούν 

στο Έτος Καθαριότητας. Κατά τη δι-
άρκεια αυτής της περιόδου η επιτροπή που 
τρέχει το σχέδιο θα ασχοληθεί με κινήσεις 

όπως: Το κάλεσμα του εμπορικού κόσμου της 
Αγλαντζιάς ώστε να συνδράμει στην προσπά-
θεια. Την προετοιμασία ενός επιμορφωτικού 
προγράμματος για το προσωπικό του Δήμου, 
με θέμα την καθαριότητα και το περιβάλλον. 
Την προετοιμασία μιας ημερίδας με τη συμ-

μετοχή επιστημόνων και ακτιβιστών για το 
περιβάλλον. Δεν μπορούμε 

στο παρόν να πούμε πολλά 
για αυτά, καθώς ακόμα τα 
επεξεργαζόμαστε. Επίσης 
επεξεργαζόμαστε το ρόλο 

της πραγματικής Θείας Νίτσας, 

θέλουμε να επισκεφτούμε τα σχολεία μαζί της κι αν γίνεται και 
τις γειτονιές της Αγλαντζιάς, για ανταλλαγή απόψεων και εν-
δυνάμωση της εκστρατείας. Κατόπιν έχουμε μπροστά μας την 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις αρχές Ιουνίου και θέ-
λουμε να είναι μια μεγάλη γιορτή και είμαστε πολύ χαρούμενοι 
που θα γίνει στην Αγλαντζιά με τη συμμετοχή της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος. Παράλληλα πολύ εσωτερική δουλειά, αξιολο-
γήσεις προτάσεων, και βεβαίως συνεχή και επίμονη διάδοση 
των μηνυμάτων του σχεδίου…

••• Είναι και η σελίδα στο facebook!

Ναι, δεν θα μπορούσε να απέχει αυτό το μέσο κοινωνικής δι-
κτύωσης από τα πλάνα μας, όπως και το twitter. Είναι ένα από 
τα βασικά μας εργαλεία αυτή η σελίδα, ειδικά σε ότι έχει να 
κάνει με θέματα δημιουργικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. 
Θέλουμε σταδιακά η σελίδα να βομβαρδίζει με θετικά μηνύ-
ματα για την καθαριότητα και το περιβάλλον και να λειτουργεί 
ως ένας ζωντανός δίαυλος καθημερινής επαφής και τριβής με 
χρήσιμες πληροφορίες και όλες τις εξελίξεις του σχεδίου. Και 
πρέπει να πούμε ότι σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, 
κάτι που μας ενθαρρύνει για τη συνέχεια.

••• Η στάση των δημοτών ποια είναι μέχρι τώρα;

Όπως είπαμε και πιο πάνω οι νοοτροπίες μας και οι συνήθειές 
μας είναι ένα σκληρό δεδομένο, όπως σκληρό είναι και το γενι-
κό έλλειμμα κοινωνικής συνείδησης πάνω στα θέματα της κα-
θαριότητας και του περιβάλλοντος. Οι κύπριοι δεν θεωρούμε 
ακόμα δουλειά μας την ενεργή συμμετοχή στα κοινά και είναι 
κρίμα γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, δίνει πραγματικά μοναδι-
κές ευκαιρίες για κάτι τέτοιο. Φυσικά η πρωτοβουλία έχει τύχει 
μεγάλης αναγνώρισης, αποσπάσαμε πολλά μπράβο αλλά για 
μας αυτό είναι απλά μια καλή αρχή. Η ουσία είναι να περάσουν 
τα μηνύματα στους δημότες αλλά και οι ίδιοι οι δημότες να 
πάρουν την ευκαιρία να δράσουν ο καθένας όπου και όπως 
μπορεί για το στόχο που όλοι επιθυμούμε. 

••• Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς, μπορεί αυτό να γίνει 
ένα πραγματικό βίωμα;

Ακριβώς, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα και αυτή η εκστρατεία, 
μια καλή ευκαιρία να γίνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Οι δημότες μπορούν με πολλούς δημιουργικούς τρόπους 
να δηλώσουν παρόν και να σπρώξουν και τον Δήμο να κάνει 
περισσότερα και γρηγορότερα. Το στοίχημα του έτους καθαριό-
τητας αφορά και τους Δημότες αλλά και το Δήμο.

••• Κάτι για κλείσιμο;

Για κλείσιμο, τρία μεγάλα ερωτήματα που πρέπει να απαντούμε 
μέσα μας, παρατηρώντας τις επιλογές και τις πράξεις μας…

1. Τι πετάμε;
2. Πόσα πετάμε;
3. Πού τα πετάμε;

Ο Δήμος τι οφέλη θα έχει αν υποθέσουμε ότι εκπληρώνονται οι στόχοι της εκστρατείας;

Έχουμε να κερδίσουμε πολλά με μια τέτοια υπόθεση! Πρώτα από όλα η υπερηφάνεια και η χαρά που θα νιώσουμε 
όλοι στο Δήμο. Θα πρόκειται για μια τεράστια και ιστορική επιτυχία γιατί τότε θα έχουμε μπει κι εμείς στο χάρτη με τις 
πόλεις που θα χαίρεσαι να κυκλοφορείς και κυρίως θα χαίρεσαι να ζεις. Έχουμε όμως να κερδίσουμε και βραχυπρόθε-
σμα, σε πρακτικό επίπεδο, καθώς οι σπατάλες που γίνονται σε μια τόσο κρίσιμη και δύσκολη εποχή, είναι ένα γεγονός 
απαράδεκτο που απομυζά τα ταμεία του Δήμου. Οι εξοικονομήσεις που μπορούν να επιτευχθούν, θα δώσουν ανάσες 
στα ταμεία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της υλικοτεχνικής υποδομής 
και φυσικά της αποτελεσματικότητας του Δήμου ως προς τις υποχρεώσεις του. Όλα αυτά θα έχουν και άμεσο αντί-
χτυπο στους ίδιους τους δημότες για αυτό επιμένουμε ότι αυτή η προσπάθεια αφορά όλους.
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Δεν γνωρίζουμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η προ-
σπάθεια, αλλά πάντως κάναμε τα πρώτα βήματα! Ο στό-

χος μας είναι απλός και …ξεκάθαρος! Να κάνουμε την 
Αγλαντζιά μια καθαρή, σύγχρο-
νη, ευρωπαϊκή πόλη. Ξέρουμε 

ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Ξέρου-
με ότι χρειάζεται δουλειά σε όλα τα 
επίπεδα και από το Δήμο και από τους 
δημότες της Αγλαντζιάς…
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας 
αναφερόμενος στη δημοσιογραφική δι-
άσκεψη για το Έτος Καθαριότητας που 
έγινε στις 6 Φεβρουαρίου το 2015 
τόνισε τα παρακάτω:

Αποφασίσαμε λοιπόν να εκπονήσου-
με ένα σχέδιο για την καθαριότητα και 

το περιβάλλον της Αγλαντζιάς. Ονομάσα-
με τη χρονιά αυτή ως έτος καθαριό-
τητας Δήμου Αγλαντζιάς, επινοήσαμε 
μια πρέσβειρα καθαριότητας αρχικά 

ως καρτούν και μετά και ως πραγματικό 
πρό- σωπο, της δώσαμε ένα μότο –που τα πετάς 

ρε; σχεδιάσαμε ένα βιβλιαράκι αφύπνισης θα λέγαμε, και δημιουργήσαμε 
τις πρώτες βάσεις αντίστασης σε μια κατάσταση που καταπατά το δικαίωμά μας στη Δημόσια Υγιεινή 
και τη Δημόσια Αισθητική της πόλης μας.

Στην Αγλαντζιά υπάρχουν πάνω από 100 άδεια οικόπεδα και ανοιχτοί χώροι που εδώ και χρόνια 
μετατρέπονται σε χωματερές. Ο Δήμος αιμορραγεί από τη διατήρηση αυτής της κατάστασης καθώς 
αναγκάζεται να χρηματοδοτεί εκστρατείες καθαριότητας που δεν είναι προβλεπόμενες από τον προϋ-
πολογισμό. Δεν είναι όμως μόνο ο Δήμος που πλήττεται από αυτές τις παρανομίες αλλά οπωσδήποτε 
και όλοι οι γείτονες τέτοιων οικοπέδων, αλλά και γενικότερα τέτοιες ενέργειες υποβιβάζουν το πολιτι-

σμικό μας επίπεδο και αμαυρώνουν την εικόνα της Αγλαντζιάς.

Όταν στην αρχή προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου αναγνω-
ρίσαμε κάτι που λέμε όλοι συχνά πυκνά. Είναι θέμα παιδείας. Η συνεργασία μας με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου, στοχεύει να βάλει μέσα στο σχέδιο τα σχολεία και τους 
μαθητές ώστε να παρέμβουν ενεργά με δράσεις που θα αποφασίσουν 
το κάθε σχολείο ξεχωριστά και θα παρουσιάσουν την Άνοιξη. Το σχέδιο 
εμπλουτίστηκε ακόμα περισσότερο όταν μπήκε κάτω υπό την αιγίδα της 
Επιτρόπου περιβάλλοντος, με την οποία θα συνδιοργανώσουμε στην Αγλα-
ντζιά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Σήμερα βλέπουμε πολλούς δρόμους βρώμικους, πεζοδρόμια γεμάτα πε-
ριττώματα σκύλων, σκουπίδια έξω από τους κάδους, πάρκα γεμάτα σκου-
πίδια. Θέλουμε με αυτό το έτος καθαριότητας να δημιουργήσουμε νέες 
βάσεις και στις πρακτικές μας και στη νοοτροπία μας που θα ανοίξουν το 
δρόμο στις επόμενες γενιές να θέσουν ακόμα πιο υψηλά κριτήρια. Σημει-
ώστε για το τέλος αυτό. Είμαστε σε αναλογία η πρώτη χώρα παραγωγής 
αστικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Αν σκεφτούμε ότι είμαστε μια μικρή 
χώρα, που δεν διαθέτει αρκετούς χώρους για τόσα σκουπίδια, κατανοούμε 
πόσο σημαντικό είναι να γίνει κάτι. Κάτι που θα ακουστεί στο κάθε σπιτικό. 
Λέμε λοιπόν, επειγόντως λιγότερα σκουπίδια, περισσότερη ανακύκλωση, 
περισσότερο σεβασμό στη Δημόσια εικόνα και Υγιεινή. Όλα αυτά σημαί-
νουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο καθένας είναι σημαντικό να κάνει κάτι και 

μια καλή αρχή είναι το ερώτημα 
που θέτει το μότο της εκστρατεί-
ας… Που τα πετάς ρε;

Μια καλή αρχή, για να διερω-
τηθούμε  στην πράξη τι πετάμε, 
πόσα πετάμε και που τα πετά-
με…

Σε αυτή την προσπάθεια θα 
ζητήσουμε την ενεργό συμ-
μετοχή όσων περισσότερων 
δημοτών και δημοτισσών μπο-
ρούμε. Είναι καιρός να προ-
σπαθήσουμε να είμαστε πιο 
ενεργοί για το κοινό μας τόπο 
που ζούμε. Ελπίζουμε να προ-
σελκύσουμε εθελοντές, βο-
ηθούς, χορηγούς, υποστηρι-
κτές για να απαλλάξουμε την 
Αγλαντζιά από όλα αυτά που 
τη λερώνουν και να την κάνου-
με ακόμα πιο ανθρώπινη και 
ακόμα πιο όμορφη.

Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων αρχίζει με ένα μόνο βήμα 
(Αρχαία κινέζικη ρήση)

Δευτέρα της Λαμπρής 2015
Πάρκο Σπύρος Κυπριανού, (συμβολή Λεωφόρων Αγλαντζιάς και Ακαδημίας) / 5:00 - 7.30 μ.μ.

Μουσικό Σχήμα Τρίο Λεβάντε 
Δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2014 από τους μουσικούς 
Πέτρο Κουλουμή, Παύλο Μιχαηλίδη και Παντελή Ιωνά οι 
οποίοι για χρόνια ασχολούνται με το σμυρναίικο, το προπο-
λεμικό ρεμπέτικο και το ρεμπέτικο τραγούδι, συμμετέχοντας 
σε διάφορα άλλα μουσικά σχήματα. 
Ως αποτέλεσμα της αγάπης που τρέφουν για τη σπουδαία 
αυτή κληρονομιά της σμυρναίικης και ρεμπέτικης σχολής, οι 
τρεις μουσικοί στοχεύουν στην περαιτέρω διερεύνηση της 
περιόδου, έχοντας σαν αρχή την ακριβέστερη προσέγγιση 
του παλιού ήχου και τρόπου ερμηνείας των τραγουδιών με 
τη λιτότητα των οργάνων που ηχογραφούσαν την εποχή 
εκείνη οι μεγάλοι δημιουργοί τους. 
Πέτρος Κουλουμής:  Τραγούδι, Λαούτο
Παύλος Μιχαηλίδης: Βιολί, Τραγούδι
Παντελής Ιωνάς: Μπάντζο, Ούτι, Κιθάρα, Τραγούδι 
Φιλική συμμετοχή: Μαρία Κουλουμή

Το petanque είναι ένα άθλημα που παίζεται με μεταλλικές μπά-
λες σε χωμάτινους χώρους ή γήπεδο. Αναγνωρισμένο από τη 
Διεθνή Oλυμπιακή Eπιτροπή, αυτό το άθλημα είναι Γαλλικής 
προέλευσης.
Χαρακτηρίζεται συχνά ως το πλέον μεσογειακό άθλημα και είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλές στη Γαλλία (κύριος νότια), Ιταλία, Ισπανία, 

Μαρόκο και Τυνήσια.
Το petanque είναι πάνω από όλα ένα άθλημα με μοναδικό 
κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς έχει έμφυτο το ομαδικό πνεύμα, 
είναι ανοικτό σε όλες τι ηλικίες και απευθύνεται τόσο στους 
άντρες όσο και στις γυναίκες. Συμβαίνει πολύ συχνά να παίζουνε 
άντρες και γυναίκες μαζί, όπως επίσης να βρίσκονται στην ίδια 

ομάδα παίχτες με μεγάλη απόκλιση ηλικίας. Πέραν του ιδιαίτε-
ρου ομαδικού χαρακτήρα του, συνδυάζει πολλές επιδεξιότητες 
όπως δυνατή συγκέντρωση, συγχρονισμός και στρατηγική.
Το παιχνίδι πετάνκ διοργανώνεται σε συνεργασία με 
το Σύνδεσμο Γαλλόφωνων και Γαλλόφιλων Κύπρου, 
οι οποίοι θα εξηγήσουν πως παίζεται το παιχνίδι

Χορευτικός Όμιλος Ρύμβος
Ο Μουσικοχορευτικός όμιλος Ρύμβος ιδρύθηκε το 1997 και 
απαριθμεί σήμερα 50 ενεργά μέλη.  Δίνει παραστάσεις σε 
όλη την Κύπρο και το εξωτερικό, εξυπηρετώντας τον ιδρυτικό 
του σκοπό, την προβολή και διάδοση της κυπριακής και της 
Ελληνικής κουλτούρας και παράδοσης.
Μέσα από τις εκδηλώσεις-αφιερώματα που πραγματοποιεί, 
στοχεύει στη διατήρηση και ανάπτυξη του τομέα της μουσι-
κής και του χορού και παράλληλα στην προβολή αξιόλογων 
δημιουργών και του έργου τους.
Εργάζεται και συνεργάζεται με ειδικούς, οργανώνοντας δι-
δακτικές και επιμορφωτικές ημερίδες καθώς και σεμινάρια.
Έχει ταξιδέψει σε αρκετές χώρες όπως Καναδά, Σλοβακία, 
Ελλάδα, Γαλλία, Φιλανδία, Ρωσία, Ιταλία και Αμερική αντιπρο-
σωπεύοντας την Κύπρο σε διεθνή φεστιβάλ καθώς επίσης 
σε φεστιβάλ που οργανώνονται από τους ομογενείς Έλληνες 
και Κύπριους.

Παράσταση Καραγκιόζη
Με το Χαράλαμπο Χαραλάμπους
«Ο Καραγκιόζης και το ξωτικό»
Ο μάγος Σερίφ, για να διασκεδάσει τον κόσμο, 
διατάζει ένα ξωτικό να μεταμορφώνει σε ζώα 
όποιους περνούν κάτω από το σαράι. Παρε-
λαύνουν διάφοροι φίλοι του Καραγκιόζη με 
πρώτο και καλύτερο τον ίδιο. Αποτέλεσμα, να 
μεταμορφωθούν σε ζώα! Για να μπορέσουν να 
γίνουν ξανά άνθρωποι, χρειάζονται τη βοήθεια 
του κοινού. Μια παράσταση με αρκετή συμμε-
τοχή από τα παιδιά και άφθονο γέλιο...

Παιχνίδια από την Ομάδα 
Penguin Circus

•	 Hat	and	Stop
•	 Ping	Pong	water	fall
•	 Μουσικά	πατάκια
•	 Αυγοδρομίες
•	 Τραγούδι	και	χορός
•	 Εμπόδια	και	δοκιμασίες
•	 Κυνήγι	χαμένου	θησαυρού

Παιχνίδι Πετάνκ (pétanque)
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Π ραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2015, 

στην αίθουσα Γκαλερί στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«το σκαλί», η Δ΄ συνεδρία του Δημοτικού 

Συμβουλίου Παιδιών Αγλαντζιάς, στο οποίο 

συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Αγλαντζιάς.  

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2013 με πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού Λευκωσίας – Κερύνει-

ας, και έκτοτε αγκαλιάστηκε από το Δήμο Αγλαντζιάς. 

Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Παιδιών Αγλαντζιάς, είναι  

η ανταλλαγή απόψεων του Δημάρχου και Δημοτικού Συμβου-

λίου με τα παιδιά για κοινωνικά θέματα, περιβαλλοντολογικά 

και για ό,τι τους απασχολεί. Απώτερος στόχος είναι όπως μέσα 

από τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αναπτύσσο-

νται από τις συνεδρίες,  να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις για 

τους θεσμούς και τους κανονισμούς, καθώς επίσης και για τον 

τρόπο λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από την 

Τοπική Κοινωνία. 

Στη συνεδρία, παρουσιάστηκε η συλλογική προσπάθεια του 

Δήμου για την καθαριότητα της πόλης.  Μέσα από έντονο προ-

βληματισμό και έπειτα από τις εισηγήσεις και αποφάσεις προ-

ηγούμενων συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου Παιδιών, ο 

Δήμος Αγλαντζιάς αποφάσισε όπως λάβει δραστικά μέτρα για 

αντιμετώπιση του προβλήματος της καθαριότητας και της 

ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο το 2015, ορίστηκε ως έτος 

καθαριότητος και με το σχέδιο δράσης «που τα πετάς ρε;» ο 

Δήμος φιλοδοξεί να ενώσει τους δημότες με πρωτοστάτες τα 

παιδιά, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία του δημότη. Πρόκειται 

για μια συλλογική προσπάθεια που πραγματοποιείται με τη 

συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και υπό 

την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Η κυρία Αραβέλλα Ζαχαρίου, ως υπεύθυνη της Μονάδας Πε-

ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύ-

πρου, παρουσίασε στα παιδιά το σχέδιο δράσης του Δήμου για 

την κα- θαριότητα. Τα παιδιά 

ενθουσιάστηκαν και 

δήλωσαν πρόθυμα 

να συμβάλουν στην 

εκστρατεία του Δή-

μου και δεσμεύτη-

καν να κινητοποιή-

σουν τους μεγάλους.  

Οι μαθητές, ήρθαν σε επαφή με τη Θεία Νίτσα, την πρέσβειρα 

καθαριότητας, που προσωποποιήθηκε για τις ανάγκες της εκ-

στρατείας. Η Θεία Νίτσα καθόλη τη διάρκεια του έτους θα επι-

σκέπτεται σχολεία, και όχι μόνο, στην Αγλαντζιά και θα συμ-

μετέχει ενεργά στις δράσεις του Δήμου για την καθαριότητα. 

Η Θεία Νίτσα, ζήτησε να γράψουν τα παιδιά τι έρχεται στο νου 

τους όταν ακούν τη φράση «Που τα πετάς ρε;».  Χαρακτηρι-

στική είναι η απάντηση που έδωσε η μαθήτρια του Δημοτικού 

Σχολείου Χατζηγιωργάκη Κορνέσιου Στέφανη Παναγιώτου: 

«Έχω βαρεθεί αυτή την κατάσταση! Πάω στο πάρκο και όλα 

είναι γεμάτα σκουπίδια….δεν είναι δίκαιο! Είμαι πολύ θυμωμέ-

νη, νιώθω ότι με χρησιμοποιούν σαν ένα σκουπίδι».  

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ανέφερε ότι κάνο-

ντας την Αγλαντζιά μια όλο και πιο καθαρή πόλη θα έχουμε 

ουσιαστικά οφέλη όλοι μας, οικονομικά, περιβαλλοντικά και 

αισθητικά και κάλεσε τα παιδιά να γίνουν οι πρεσβευτές της 

καθαριότητας του Δήμου τους.

Τέλος, φεύγοντας οι μαθητές βροντοφώναξαν στη βιντεοκά-

μερα «που τα πετάς ρε» για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ που 

ετοιμάζει ο Δήμος για το σκοπό αυτό. 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του 

στη διεύθυνση των Δημοτικών Σχολείων, στους δασκάλους 

και στα παιδιά για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν και τη 

συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών.  Επίσης 

εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύ-

πρου και στην Επίτροπο Περιβάλλοντος για την πολύτιμη συ-

νεργασία και υποστήριξή τους.

Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών Αγλαντζιάς

Τα παιδιά θέλουν την Αγλαντζιά καθαρή!

Τα παιδιά παίρνουν 
το λόγο, αποφασίζουν 

και συμμετέχουν.
Οι μεγάλοι,

πρέπει, επιτέλους,
να τα ακούσουμε!
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Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς 
Κώστας Κόρτας, είχε 
συνάντηση στις 6 Φε-
βρουαρίου 2015 με 

τον	Πρόξενο	της	Βουλγαρίας	Nikolay	
Karaivanov,	ύστερα	από	πρωτοβου-
λία της Βουλγαρίας.

Η συνεργασία του Δήμου Αγλαντζιάς 
με την πρεσβεία της Βουλγαρίας και 
της Βουλγαρικής κοινότητας στην 
Κύπρο ξεκίνησε το 2013, μέσα από 
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με υπη-
κόους άλλων χωρών.

Κατά τη συνάντηση, η οποία δειξή-
χθη σε πολύ καλό κλίμα εκφράστηκε 
η επιθυμία όπως η συνεργασία των 
δύο μερών επεκταθεί σε θέματα νε-
ολαίας, τη συνεργασία των σχολεί-
ων της Αγλαντζιάς με τα βουλγάρικα 
σχολεία στην Κύπρο και άλλους το-
μείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο πρόξενος της Βουλγαρίας, μετέ-
φερε την επιθυμία, της πρεσβείας 
της χώρας για συνεργασία του Δή-
μου Αγλαντζιάς με πόλη της Βουλ-

γαρίας γεγονός το οποίο όπως ανέφερε θα ενισχύει ακόμη περισσότερο τις ήδη 
πολύ καλές ιστορικά σχέσεις Κύπρου – Βουλγαρίας.  Συνεργασία η οποία  θα 
αξιοποιήσει τις δυνατότητες κοινωνικών προγραμμάτων μέσα από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΩΣΤΑ ΚΟΡΤΑ

Ο Πρόξενος της Βουλγαρίας
N. Karaivanov στο Δήμο μας

Στα γραφεία
του Δήμου Αγλαντζιάς

ο Αβραάμ Γεωργίου

Σ τις 8 Ιανουαρίου 2015, επισκέ-
φτηκε τα Γραφεία του Δήμου 
Αγλαντζιάς, ο Αβραάμ Γεωργίου, 
Ανώτερος Λέκτορας στο Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληρο-
φορικής, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, όπου και προσέφερε στο Δήμαρ-
χο Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα το βιβλίο του 
«Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οι-
κιακούς Καταναλωτές, Μέθοδος Αβραάμ».

Ο Αβραάμ Γεωργίου, είναι στενός συνεργά-
της του Δήμου Αγλαντζιάς σε θέματα εξοι-

κονόμησης ενέργειας και επιμόρφωσης των 
δημοτών.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει 
τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κύριο 
Αβραάμ Γεωργίου, για τη δωρεά του βιβλί-
ου του και για την αγαστή συνεργασία που 
έχει αναπτύξει μαζί του τα τελευταία χρόνια.  
Ο Δήμος θα προσπαθήσει να προωθήσει το 
βιβλίο του, γιατί κρίνει ότι θα βοηθήσει τους 
δημότες αλλά και τους επαγγελματίες να 
εξοικονομήσουν μεγάλα ποσά από τη σω-
στή ενεργειακή διαχείριση.
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5,000 καρναβαλιστές, 
70 ομάδες, 17 άρματα, 
25,000 θεατές και πολύ 
κέφι, συνέθεσαν το σκη-
νικό που διαδραματίστη-
κε το μεσημέρι της Κυ-
ριακής 15 Φεβρουαρίου 
2015, στη Λεωφόρο Κυ-
ρηνείας στην Αγλαντζιά. 
Ο Δήμος Αγλαντζιάς 
προσέφερε για 5η συνεχή χρονιά στιγμές χαράς 
και ξεγνοιασιάς σε όλη τη Μείζονα Λευκωσία.
Το καρναβάλι της Αγλαντζιάς έχει πλέον καθιε-
ρωθεί, ως ένας από τους θεσμούς της ευρύτε-
ρης Λευκωσίας και χρόνο με το χρόνο γίνεται 
καλύτερο και μεγαλύτερο.
Βασίλισσα του φετινού καρναβαλιού ήταν η 
Πρέσβειρα του έτους Καθαριότητας 2015 «Θεία 
Νίτσα», η οποία με το σλόγκαν «Πού τα πετάς 
ρε;» μετέφερε τα μηνύματα για ένα καλύτερο και 
καθαρό περιβάλλον για την Αγλαντζιά.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, θέλει να ευχαριστήσει πρώ-
τα και πάνω από όλα όλους όσους συμμετείχαν 
και παρακολούθησαν την παρέλαση, για το κέφι, 

τη ζωντάνια και τη χαρά 
που μας προσέφεραν.
Σας υποσχόμαστε ότι 
χρόνο με το χρόνο θα γί-
νουμε ακόμη καλύτεροι.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
στο μέγα χορηγό της πα-
ρέλασης Vienna bakeries, 
το	 χορηγό	 Green-dot	

Cyprus,	τους	χορηγούς	επικοινωνίας	ΡΙΚ,	deejay	
radio	 93.5,	 MAD,	 τους	 Δήμους	 Λευκωσίας,	
Στροβόλου, Λατσιών και Γερίου για τη συμβολή 
τους στη διοργάνωση, την Εθνική Φρουρά, την 
Αστυνομία	 Κύπρου,	 την	 εταιρεία	 Lois	 Builders,	
την	Cyprus	Automobile	Association,	την	Greson	
Easy	Loo	Ltd	και	τους	υποστηρικτές	της	εκδήλω-
σης	AAMP	Sound	&	Light	και	Tsouloftas	Group	
of	Companies.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εθελοντές μας και 
στο προσωπικό του Δήμου Αγλαντζιάς που άοκνα 
προσέφεραν για την επιτυχία της διοργάνωσης.
Καλή αντάμωση το 2016.

Αγαπητοί δημότες, δημότισσες,
Εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί στο Δήμο μας το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Αγλαντζιάς, μια πρωτοβουλία του Δήμου και των 
δύο Ενοριών Αποστόλου Ανδρέα και Αγίου Γεωργίου Αγλα-
ντζιάς, η οποία στηρίζει έμπρακτα τις άπορες οικογένειες του 
Δήμου.
Σας ενημερώνουμε ότι από εδώ και πέρα θα στηριζόμαστε πε-
ρισσότερο στη δική σας βοήθεια, καθώς έχουν αυξηθεί οι ανά-
γκες και έχουν περιοριστεί τα αγαθά που έχουμε στη διάθεση 
μας.
Κάνουμε ιδιαίτερη έκκληση ενόψει και των εορτών του Πάσχα 
όπως συνεισφέρετε στην εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα, Πλατύ 
Αγλαντζιάς	από	τις	09:00	–	12:00	&	15:30	–	17:30	καθημερι-

νά, και στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς από τις 15:00 
– 17:00 καθημερινά (προμήθειες δεν θα παραλαμβάνονται από 
τις εκκλησίες από τις 6 Απριλίου 2015 μέχρι τις 19 Απριλί-
ου 2015), στα «Καλάθια Αγάπης» που είναι τοποθετημένα στις 
υπεραγορές	Μετρό	Πλατύ,	Μετρό	Αγλαντζιάς,	Carrefour	Market	
Αγλαντζιάς	και	LIDL	CYPRUS	Αγλαντζιάς,	στα	Γραφεία	του	Δή-
μου από τις 08:00 – 15:00 καθημερινά.
Τρόφιμα: Όσπρια, Δημητριακά, Ελαιόλαδο, Φυστικέλαιο, Ξύδι, 
Τόνοι, Κονσέρβες, Ντοματοχυμοί, Καφές, Νεσκαφέ, Τσάι, Γάλα 
(ζαχαρούχο, διαρκείας), Ζωμοί, Πουργούρι, Κριθαράκι, Μπισκό-
τα, Παξιμάδια.
Είδη Υγιεινής: Οδοντόβουρτσα, Οδοντόκρεμα, Σαπούνια, Σα-
μπουάν, Χαρτί Υγείας, Σερβιέτες υγείας.

Καθαριστικά:
Υγρό Πιάτων, Σκόνη Πλυσίματος, Μαλακτικό Ρούχων, Είδη  Γε-
νικού Καθαρισμού, Σκούπα, Σφουγγαρίστρα, Σφουγγάρι πιάτων.
AΛΛΑ: Παιδικές Πάνες, Πάνες για ενήλικες, Παιδικές τροφές , 
Χαρτοπετσέτες, Ζάχαρη, Αλάτι, Αλεύρι, Καρυκεύματα (Κανέλλα, 
Πιπέρι)
Για το Δήμο Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, Δήμαρχος Αγλαντζιάς.
Για την Ενορία Αποστόλου Ανδρέα: Πάτερ Γεώργιος Σεργίδης, 
Πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Για την Ενορία Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς: Πάτερ Ανδρέας Αν-
δρέου, Εκ μέρους Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Παροχή έμπρακτης βοήθειας  σε άπορες οικογένειες μέσα από  
τη δωρεάν διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

Α ρκετός κόσμος κατέκλυσε και φέτος το όμορφο Πάρκο Αγίου Γεωργί-
ου Αθαλάσσας, παρά τις ασταθείς καιρικές συνθήκες, για το γλέντι της 
σαρακοστής που ετοίμασε ο Δήμος Αγλαντζιάς.  Η εκδήλωση πρόσφερε 
στιγμές ξεγνοιασιάς και χαράς στους Δημότες της ευρύτερης Λευκωσίας. 

Η μαζική προσέλευση του κόσμου, η ποικιλομορφία του μουσικοχορευτικού προγράμ-
ματος, το άφθονο κρασί και οι λουκουμάδες που ο Δήμος πρόσφερε δωρεάν, συντέ-
λεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.  

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας, ο οποίος μεταξύ 
άλλων αναφέρθηκε στην πλούσια προσφορά πολιτισμού εκ μέρους του Δήμου, που 
μέρος της αποτελεί και η θεσμική εκδήλωση της Καθαράς Δευτέρας. 

Το πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε μουσική από το Μουσικό 
Σχήμα του Νίκου Καλαποδά και το Μουσικό Σχήμα της ΕΛΔΥΚ.

Ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία το Καρναβάλι

Αγλαντζιάς 2015
Καθαρά Δευτέρα στο Πάρκο 

Αγ. Γεωργίου Αθαλάσσας

Λίστα προμηθειών για όσους επιθυμούν να συμβάλουν
στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αγλαντζιάς

Έπειτα από πρωτοβουλία μουσικών, δημοτών Αγλαντζιάς, για προσφορά στα 
μουσικά πράγματα του Δήμου, ο Δήμος Αγλαντζιάς προσκαλεί όσους Αγλα-
ντζιώτες ασχολούνται με τη μουσική και θα ήθελαν να συμμετάσχουν στα 
πλαίσια του προγράμματος «Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς?» να επικοινωνήσουν 
μέχρι τις 2/5/2015 στα τηλέφωνα 99828260 ή 99322037.Α

να
κο

ίν
ω

σ
η Μουσικό Σχήμα
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Μ ε την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Μέρας 
της Γυναίκας ο Δήμος 
Αγλαντζιάς διοργά-

νωσε, στις 9 Μαρτίου 2015, συμβο-
λική τελετή στην είσοδο του Πάρκου 
Σπύρος Κυπριανού.    

Συμμετέχοντας για ακόμη μια χρονιά 
στην παγκύπρια εκστρατεία καταδί-
κης και απαλλαγής της γυναίκας από 
κάθε μορφή βίας και εκμετάλλευσης, 
ο Δήμος Αγλαντζιάς κάλεσε δημότες 
του να καρφιτσώσουν λευκές κορδέλες και λουλούδια στο σύμ-

βολο του γυναικείου φύλου, το οποίο 
στήθηκε στην είσοδο της Αγλαντζιάς 
(έξω από το Πάρκο Σπύρος Κυπριανού).  

Η μετατροπή του συμβόλου της γυναίκας 
από μαύρο σε άσπρο, έχει συμβολικό 
χαρακτήρα, θέλοντας να αναδείξει την 
ανάγκη για ευαισθητοποίηση ώστε να 
εξαλειφθούν τα φαινόμενα ενδοοικογε-
νειακής βίας εις βάρος των γυναικών.  

Η τελετή διοργανώθηκε σε συνεργασία 
με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση 
της Βίας στην Οικογένεια.

Τ ο Συμβούλιο Γυναικών του Δήμου Αγλαντζιάς, στα 
πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, πραγ-
ματοποίησε με επιτυχία Φιλανθρωπικό Τσάι με 
Επίδειξη	 Μόδας	 των	 καταστημάτων	 MIRANDA	

Collection,	 Feel	 Famous	 και	 Shoebox,	 στις	 17	 Δεκεμβρίου	
2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. 

Την Επίδειξη χαιρέτησαν οι Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρ-
τας, η Αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών 
Αγλαντζιάς Ευγενία Αλετρά και η Δημοτική Σύμβουλος και 
πρόεδρος της επιτροπής εκδηλώσεων του Συνδέσμου Έλενα 
Λάντα.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας συγχάρηκε και 
ευχαρίστησε το Συμβούλιο Γυναικών για τη διοργάνωση και τη 
στήριξη στο κοινωνικό έργο του Δήμου και μεταξύ άλλων ανέ-
φερε: «…..Ο Δήμος Αγλαντζιάς, παρά τις οικονομικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει, παλεύει με κάθε δυνατό τρόπο να στηρί-
ξει τα κοινωφελή του ιδρύματα, όπως τη Στέγη Ηλικιωμένων 
Αγλαντζιάς, το Α΄ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς, το Δη-
μοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς, το Ανοιχτό Σχολείο 
Αγλαντζιάς, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγλαντζιάς, άπορους 
μαθητές σε συνεργασία με τα σχολεία μας και να αντιμετω-
πίσει πολλά άλλα τραγικά ζητήματα που προκύπτουν καθη-
μερινά.  Μέσα από εξεύρεση χορηγιών, διοργάνωση φιλαν-
θρωπικών εκδηλώσεων και καλύτερη οικονομική διαχείριση 
των εν λόγω ιδρυμάτων, ο Δήμος πέτυχε τη διατήρηση της 
λειτουργίας τους και τη συνέχιση των πολύτιμων υπηρεσιών 
που παρέχουν προς τους δημότες……. Η σημερινή εκδήλωση 
έχει ιδιαίτερη σημασία και έρχεται να αποδείξει ότι οι δημό-
τες είναι πρόθυμοι να στηρίξουν το κοινωνικό έργο του Δήμου 
Αγλαντζιάς σε αυτή τη δύσκολή περίοδο.  Επίσης, δίνει στο 
Δήμο τη δύναμη να συνεχίσει το έργο του, αφού αποδεικνύεται 
έμπρακτα η υποστήριξη και κατανόηση σας.  Η στήριξη που 
μας δίνετε μας εμψυχώνει και δυναμώνει, ώστε να εντείνουμε 
τις προσπάθειες μας…… Σ΄ αυτές ειδικά τις συνθήκες, ο ρόλος 
της γυναίκας είναι ίσως ο πιο ουσιαστικός και σημαντικός.  Η 
γυναίκα είναι η δύναμη και η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας.  Για 
αυτό και σας ευχαριστούμε…..».

Το Συμβούλιο Γυναικών εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους 
όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης: στα κατα-
στήματα	MIRANDA	Collection,	Feel	Famous	και	Shoebox,	στην	
Ελπίδα Ιακωβίδου και στον Αντρέα Φαλά που παρουσίασαν 
την εκδήλωση, στο Σταύρο Αλετρά για τη φωτογράφιση της 
επίδειξης, σε όλα τα καταστήματα που προσέφεραν δώρα και 
στα μέλη του προσωπικού του Δήμου που βοήθησαν στη δι-
οργάνωση.

Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν στη Στέγη Ηλικιω-
μένων Αγλαντζιάς.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς τίμησε
την 8η Μαρτίου και τη Γυναίκα

Από το Συμβούλιο Γυναικών 
του Δήμου Αγλαντζιάς

Φιλανθρωπική 
εκδήλωση - 

Επίδειξη μόδας Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Τιμή στις γυναίκες της 
Αγλαντζιάς

Μ ια άλλη εκδήλωση που διοργανώθηκε 
μέσα στα πλαίσια των εορτασμών του 
Δήμου για την Ημέρα της Γυναίκας, εί-
ναι η εκδήλωση προς τιμή των γυναι-

κών που προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους 
στο Δήμο.  

Η εκδήλωση δι-
ο ρ γ α ν ώ θ η κ ε 
από  το Δημοτικό 
Συμβούλιο και το 
Συμβούλιο Γυναι-
κών Αγλαντζιάς  
απόγευμα της Πέ-
μπτης, 12 Μαρτί-
ου 2015.

Η εκδήλωση 
πραγματοπο ιή-
θηκε	 στο	 Café	
Distretto,	 στη	 Λε-
ωφόρο Κερυνείας, 
όπου οι παρευρι-
σκόμενες απόλαυ-
σαν ένα χαλαρό 
μουσικό απόγευμα 
με τη μετζοσοπρά-
νο Καίτη Οικονο-
μίδου, την οποία 
συνόδευε στο πιά-
νο η Δάρα Μπαρ-
χουταριάν την εκ-
δήλωση τίμησε με 
την παρουσία της 
και η σύζυγος του 
Δημάρχου Στροβό-
λου κ. Σαββίδου.

Όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο 
Δήμαρχος Κώστας 
Κόρτας, στο χαιρετισμό του «η εκδήλωση είναι αφι-
ερωμένη σε εσάς,  τις γυναίκες που εργάζονται και 
προσφέρουν στο Δήμο, στις γυναίκες του ΣΚΕ, της 

Στέγης Ηλικιωμένων, του Α΄Κοινοτικού Νηπειαγωγεί-
ου, τις εθελόντριες της χορωδίας μας, τις εθελόντριες 
του Συμβουλίου Γυναικών και όσες γενικά προσφέ-
ρουν, ώστε ο Δήμος Αγλαντζιάς να αναδεικνύει το πο-
λυδιάστατο έργο του.  Είναι μια υποχρέωση την οποία 

σας οφείλουμε για όσα 
κάνετε για την κοινω-
νία της Αγλαντζιάς».

Ο Δήμαρχος και το 
Δημοτικό Συμβούλιο 
Αγλαντζιάς αποδίδουν 
τεράστια σημασία στο 
ρόλο της γυναίκας και 
για το λόγο αυτό προ-
ώθησαν τη δημιουργία 
του Συμβουλίου Γυναι-
κών Αγλαντζιάς.  Μέσα 
από τη δράση του ενι-
σχύεται ο κοινωνικός 
ρόλος του Δήμου και 
αναδεικνύεται ο πο-
λυδιάστατος ρόλος 
της γυναίκας. 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, 
επιθυμεί να εκφράσει 
τις θερμές του ευχα-
ριστίες, στις γυναίκες 
του Δήμου για τη στή-
ριξη και τις πολύτιμες 
υπηρεσίες που του 
παρέχουν, σε όλους 
όσους συνέβαλαν για 
την πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης, τη 
μετζοσοπράνο Καιτή 
Οικονομίδου, τη πιανί-
στα  Δάρα Μπαρχου-
ταριάν και το μουσικό 

Λεόντιο Γεωργίου. Επίσης, εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες	 στο	Café	Distretto,	 στους	 χορηγούς	 της	
εκδηλώσεις Φούρνους Ζορπάς και τα φυτώρια και αν-
θοπωλεία	Blumeco	Gardens.

Το Συμβούλιο Γυναικών, από την ίδρυση του το 2012 έχει 
στο ιστορικό του πληθώρα εκδηλώσεων φιλανθρωπικού, 

πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου

www.facebook.com/poutapetasre
https://twitter.com/PouTaPetasRe
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Πάμε κατασκήνωση,
πάμε Πεδουλά!

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευη-
μερίας (ΣΚΕ) του Δήμου Αγλαντζιάς θα διοργανώσει 3 σειρές κα-
τασκηνώσεων	στον	Πεδουλά.	H	Α’	Αποστολή	θα	πραγματοποιηθεί	
από	τις	22/6/2015	–	29/6/2015,	η	Β’	Αποστολή	από	τις	29/6/2015	
–	6/7/2015	και	η	Γ’	Αποστολή	από	τις	6/7/2015	–	13/7/2015.	Τα	
παιδιά θα φιλοξενούνται, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στο Γυ-
μνάσιο Πεδουλά, που είναι πλήρως ανακαινισμένο και οι εγκατα-
στάσεις του είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για τη φιλοξενία των 
κατασκηνώσεων. Για πρώτη χρονιά πέρυσι, οι παιδικές κατασκηνώ-
σεις έγιναν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η 
στελέχωση και το παιδαγωγικό / ψυχαγωγικό πρόγραμ-
μα των κατασκηνώσεων γί- νεται από το 
Τμήμα Επιστημών και Αγω-
γής του Πανε-
πιστημίου 
Κύπρου. 
Σ τ ι ς 
κα-

τασκηνώσεις	μπορούν	να	δηλώσουν	συμμετοχή	παιδιά	 των	Δ’,	Ε’	
και	Στ’	τάξεων	των	Δημοτικών	Σχολείων	Αγλαντζιάς	και	του	Δημοτι-
κού Σχολείου Κορνέσιος.
Το ποσό συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €140,00, για κάθε παιδί.
Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν τα 
παιδιά τους, να συμπληρώσουν δήλωση, η οποία έχει ήδη σταλεί 
στα σχολεία και να την παραδώσουν στο σχολείο τους το αργότερο 
μ έ χρ ι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015. Οι πληρωμές 

για τη συμμετοχή των παιδιών θα 
γίνονται στις 4, 5 και 7 Μαΐου 

2015 μεταξύ των ωρών 
13:00 μέχρι 17:30 

στη Δημοτική Βι-
βλιοθήκη Αγλα-

ντζιάς.
Σε περίπτωση 
α κ ύ ρ ω σ η ς 
τα λεφτά δεν 
θα επιστρέ-
φονται.
Για περισ-

σ ό τ ε ρ ε ς 
πληροφορ ίες  

μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με τα 

Γραφεία του Δήμου 
Αγλαντζιάς με τη Β. 

Γρ. Λειτ. Μυράντα Αργυρού στο τηλ. 22462195. Να αναφέρουμε ότι 
θα δίνεται σειρά προτεραιότητας των παιδιών με βάση την ημερο-
μηνία δήλωσής τους.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.) 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
Το κάθε παιδί θα πρέπει να φέρει μαζί του:
Βαμβακερά μπλουζάκια και σορτς για τις αθλητικές και άλλες δρα-
στηριότητες • Εσώρουχα και κάλτσες • Πιτζάμες • Μία μακριά φόρ-
μα, μία μπλούζα φούτερ ή μία ζακέτα, και ένα λεπτό μπουφάν (λόγω 
υψομέτρου) • Αθλητικά παπούτσια και σαγιονάρες • Ένα ζευγάρι 
σεντόνια, μαξιλαροθήκη και κουβερτούλα (λόγω υψομέτρου) • Πε-
τσέτες, μία για το πρόσωπο και μία για το σώμα • Είδη προσωπι-
κής υγιεινής: (οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, σαπούνι/αφροντούς, 
σαμπουάν, σφουγγάρι, χτένα) • Καπέλο για τον ήλιο (αν το παιδί 
σας είναι ευαίσθητο, και αντηλιακό) • Ένα μικρό σακίδιο ή μία μικρή 
τσάντα • Παγούρι νερού • Φαναράκι. • Δύο - τρεις σακούλες για τα 
άπλυτα. Καλό είναι: Η ποσότητα των ρούχων και των εσωρούχων 
να είναι ανάλογη με τις ημέρες διαμονής. Προαιρετικά ο κατα-
σκηνωτής μπορεί να πάρει μαζί του: Επιτραπέζια παιχνίδια • 
Βιβλία • Μουσικά όργανα που θα δοθούν για φύλαξη στο αρχηγείο 
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Επιτρέπονται: Κινητά τηλέφωνα (θα 
χρησιμοποιούνται μόνο στον ελεύθερο τους χρόνο κι όχι κατά τη δι-
άρκεια οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων) Δεν επιτρέπονται: 
Αιχμηρά αντικείμενα (σουγιάδες, κλπ.) • Αντικείμενα που μπορεί να 
προκαλέσουν ατύχημα (καθρεφτάκια, κλπ.)

Με τη συνεργασία και την επιστηµονική στήριξη του Πανεπιστηµίου Κύπρου
πραγµατοποιούνται και φέτος οι παιδικές κατασκηνώσεις στον Πεδουλά

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αει-
φόρου Ανάπτυξης, το Γ΄ Δημοτικό 
Σχολείο  Αγλαντζιάς διοργάνω-
σε με επιτυχία Ημερίδα με 
θέμα «Βότανα, χρώματα 
και αρώματα, δώρα της 
φύσης», την Παρασκευή 
20 Μαρτίου2015.
Η Ημερίδα περιλάμβανε δι-
άλεξη για τα αρωματικά φυτά 
από λειτουργό του τμήματος 
Αρωματικών Φυτών, καθώς και ποικιλία 

βιωματικών δραστηριοτήτων για τις ιδιότη-
τες και τη χρήση των αρωματικών φυτών 

και βοτάνων. Επίσης προσφέρ-
θηκε σε όλους τους προσκε-

κλημένους ζεστό τσάι με 
βότανα.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν 
εκπρόσωποι του Δήμου 

Αγλαντζιάς και της Σχολικής 
Εφορίας, γονείς, παππούδες, 

γιαγιάδες καθώς και πολλοί φίλοι του 
σχολείου.

Συνεργασία του Γ. Δημοτικού Αγλαντζιάς με το 
Α’	Κοινοτικό	Νηπιαγωγείο	Αγλαντζιάς
• Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 

2015, τα παιδιά του Α΄ 
Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 
Αγλαντζιάς επισκέφτηκαν 
το Εργαστήρι Ανακύκλω-
σης Χαρτιού που στήθηκε 
στο Γ΄ Δημοτικό Αγλα-
ντζιάς.

 Τα παιδιά  συμμετείχαν ενεργά 
στη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού 

και έφτιαξαν κάρτες από ανακυκλωμένο 
χαρτί.

• Στο πλαίσιο της Διαθε-
ματικής Ενότητας «Παιχνίδια» 

παρουσιάστηκαν στα παιδιά 
της Άσπρης τάξης του Α΄ 
Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 
Αγλαντζιάς, παιχνίδια Φυ-

σικών Επιστημών με απλά 
καθημερινά υλικά. Θέματα των 

παιχνιδιών ήταν οι μαγνήτες, βύθιση 
– πλεύση, ήχος.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
«Βότανα, χρώματα και αρώματα, δώρα της φύσης»

Συνεργασία του Γ’ Δημοτικού Αγλαντζιάς
με το Α’ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτί-
ου 2015 δίπλα από το οδόφραγμα της οδού 
Λιπέρτη, κοντά στο οδόφραγμα της οδού Λή-
δρας, δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία 
ανακοινώθηκε η σύσταση της Επιτροπής 
«Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων 
Δήμων». Στη συνάντηση παρόντες ήταν οι 
Δήμαρχοι Δερύνειας Άντρος Καραγιάννης, 
Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Αγλα-
ντζιάς Κώστας Κόρτας, Αγίου Δομετίου Κώ-
στας Πέτρου, Αθηένου Δημήτρης Παπαπέ-
τρου και Γερίου Αργύρης Αργυρού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμαρχος Δερύ-
νειας αναφέρθηκε στους στόχους και στις 
επιδιώξης της Επιτροπής λέγοντας την ακό-
λουθη δήλωση:

«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε τη σύσταση της Επιτροπής 
«Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων 
Δήμων». Την Επιτροπή αποτελούν οι Δήμοι 
Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Αθη-
ένου, Γερίου και Δερύνειας.

Στόχος της Επιτροπής είναι η προβολή και 

προώθηση των τεράστιων προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι ακριτικοί και ημικατε-

χόμενοι Δήμοι, τα οποία προκύπτουν από την 

ύπαρξη του διαχωριστικού συρματοπλέγμα-

τος και την παρουσία του κατοχικού στρατού. 

Τα μέλη της Επιτροπής θα υποβάλουν συλ-

λογικά τις απαιτήσεις τους σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς παραχωρώντας έτσι 

χρήσιμες πληροφορίες που θα επιδράσουν 

σημαντικά στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίμα-

τος σταθερότητας και ειρήνης στον τόπο μας.

Οι ηρωικοί κάτοικοι των ακριτικών περιοχών 

θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω στήριξης από 

το Κράτος μέσω σχεδίων και κινήτρων για 

αναζωογόνηση της περιοχής που γειτνιάζει 

με τη γραμμή αντιπαράταξης για να συνεχί-

σουν να ασχολούνται με τις καθημερινές τους 

ασχολίες, αποβάλλοντας το έντονο αίσθημα 

ανασφάλειας που τους διακατέχει.»

Σύσταση επιτροπής
«Ελεύθερων Ακριτικών και 
Ημικατεχόμενων Δήμων» 

Οι ακριτικοί δήμοι να τύχουν 
περαιτέρω στήριξης

Μνημόσυνο του ήρωα

Θεόφιλου Γεωργιάδη
Τ ην Κυριακή 15 Μαρτίου 2015, 

ώρα 09:00, τελέστηκε από 
τον Ι.Ν. Αποστόλου Αντρέα 
στην Αγλαντζιά, χοροστατού-

ντος του Θεοφιλέστατου Χωρεπισκόπου 
Μεσαορίας Γρηγορίου, το εικοστό πρώτο 
ετήσιο μνημόσυνο του αγωνιστή της ελευ-
θερίας Θεόφιλου Γεωργιάδη.

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός 
Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαΐδης. Δρο-
μείς του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων 
Καταδρομέων μετέφεραν φλόγα από τα 
Φυλακισμένα Μνήματα στο χώρο θυσίας 

του μνημονευόμενου.

Φέτος συμπληρώνονται 21 χρόνια από 
την άνανδρη δολοφονία, από τις μυστικές 
υπηρεσίες της Τουρκίας, του αγωνιστή της 
ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και φίλου του κουρδικού αγώνα, 
Θεόφιλου Γεωργιάδη.

Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Εφέδρων Καταδρομέων και η οικογένεια 
του ήρωα.
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Σ τις 10 Μαρτίου 2015, μέσα στα πλαίσια της 
ημερίδας «Η γυναίκα στη σύγχρονη Κοινω-
νία», που διοργανώθηκε από τη Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και την Εθνική 

Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ), απονεμήθηκε στη 
Δημοτική Σύμβουλο Λίτσα Ιακωβίδου το βραβείο της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητι-
σμός 2014», για την επί τεσσάρων δεκαετιών θετική 
συμβολή της 
στην ανάπτυξη 
του Κυπριακού 
Αθλητισμού και 
την καθοριστική 
παρουσία της 
στο χώρο του 
Κυπριακού Στί-
βου.  

 Η εξασφάλι-
ση αυτού του 
βραβείου, έπει-
τα από επιλογή 
ανάμεσα σε τόσες άλλες προσωπικότητες του αθλητι-
σμού ανά το παγκόσμιο, συνιστά ιδιαίτερη τιμή για την 
Κύπρο μας και το Δήμο μας. 

Παρακαλούμε να γράφετε κείμενα μέχρι 200 λέξεις. Θα 
τηρείται χρονολογική σειρά στη δημοσίευση των επιστο-
λών σας που πρέπει να είναι ενυπόγραφες.

Για την καθαριότητα ρε!

Αγαπητή εφημερίδα της Αγλαντζιάς,

Πρώτα από όλα εύχομαι να επιτύχουν οι στόχοι που έχε-
τε βάλει με αυτή την εκστρατεία. Μου άρεσε η ιδέα που 
κηρύξατε το έτος καθαριότητας. Είμαι κι εγώ από τους 
δημότες που προβληματίζομαι για ορισμένες καταστά-
σεις. Τις προάλλες τυχαία έπεσα πάνω στο έντυπο που 
βγάλατε με τον τίτλο για την καθαριότητα ρε… πολύ 
ωραία η Θεία Νίτσα. Στο έντυπο υπάρχει ένα ένθετο το 
οποίο δίνει την ευκαιρία σε μας να εκφράσουμε σκέψεις 
και εισηγήσεις προκειμένου ο Δήμος να λάβει υπόψη του 
τι λένε οι δημότες για τα προβλήματα. Θέλησα αυτά που 
έγραψα να τα δημοσιεύσω και στην εφημερίδα, είναι 
καλό να γίνει ένας ευρύς διάλογος μεταξύ μας γιατί όλοι 
στον ίδιο τόπο ζούμε.

Λοιπόν, εισηγήθηκα ο Δήμος, κι αν χρειάζεται και εμείς οι 
δημότες να υποστηρίξουμε με ψήφισμα, να διεκδικήσει 
μια ΄΄άδεια΄΄ από το κράτος ώστε να μπορέσει να θε-
σπίσει πολύ αυστηρά μέτρα για όλες τις παρανομίες που 
βρωμίζουν την Αγλαντζιά. Να μπουν μεγάλα πρόστιμα 
που να κάνουν τον καθένα να σκεφτεί και μία και δύο 
φορές αν θα προβεί σε παρανομία, ειδικά με τα άδεια 
χωράφια που τα κάνουν κυριολεκτικά σκουπιδότοπους. 
Και με τα περιττώματα των σκύλων το ίδιο. Και επειδή 
ξέρω ότι δεν έχετε προσωπικό για περιπολίες και κλίσεις 
προτείνω να εργοδοτείτε άνεργους τροχονόμους οι οποί-
οι να περιπολούν και να γράφουν τους παρανομούντες 

και να πληρώνονται αυτοί με ποσοστά από τα εξώδικα. 
Από το να κάθονται δεν είναι καλύτερα να δουλεύουν και 
να πληρώνονται ανάλογα με τη δουλειά τους; Είναι και 
ένα θέμα ανθρωπιστικό, μια ευκαιρία να βγάλουν λίγα 
λεφτά οι άνεργοί μας. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει για 
να γίνει αυτό. Εμένα η γνώμη μου είναι και συμφωνώ 
ότι πάνω από όλα είναι η παιδεία και καλά κάνετε που 
επικεντρώνεστε σε αυτό. Αλλά ο Κυπραίος καταλαβαίνει, 
μόνο αν πειράξεις την τσέπη του.   

Κώστας Αντωνίου
Δημότης Αγλαντζιάς

Απάντηση από το Δήμο

Αγαπητέ κύριε Κώστα,

Κατ΄αρχην επιθυμούμε να σε συγχαρούμε για την πρω-
τοβουλία σου να γράψεις αυτό το άρθρο για την εφημε-
ρίδα του Δήμου. 

Οι εισηγήσεις σου, είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες 
και θα αποτελέσουν αντικείμενο προς συζήτηση της αρ-
μόδιας επιτροπής που ασχολείται με την εκστρατεία κα-
θαριότητας.  

Βέβαια,  φιλοσοφία του Δήμου, δεν είναι η επιβολή προ-
στίμων για τους παραβάτες, αλλά να καλλιεργήσει μια 
συλλογική συνείδηση στους δημότες του για ανάληψη 
ευθύνης και υπευθυνότητας για την καθαριότητα.  Τα 
πρόστιμα δεν μπορούν να αποκλειστούν για το μέλλον.

Στόχος μας είναι να καλλιεργηθεί αυτή η συνείδηση μέσα 
από τα παιδιά των Δημοτικών μας Σχολείων, ώστε, όταν 
μεγαλώσουν, να γίνουν πολίτες που να βάζουν πάνω 
από όλα τα περιβάλλον και την πόλη τους.

Τιμήθηκε από την 
ΚΟΕ η Δημοτική 

Σύμβουλος
Λίτσα Ιακωβίδου

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

16ο ετήσιο μνημόσυνο 
του Ανθυπολοχαγού 

(ΜΧ) Στέλιου Μασιήνη

Τ ελέστηκε, την Κυριακή 22 
Μαρτίου 2015, στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλα-
ντζιάς, το 16ο ετήσιο εθνικό 

μνημόσυνο του Ανθυπολοχαγού (ΜΧ) 
Στέλιου Μασιήνη ο οποίος έπεσε κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος του, σε 
ναρκοπέδιο της Ποταμιάς στις 24 Μαρ-
τίου 1999.  

Του μνημόσυνου προίστατο ο Α.Μ. Αρ-
χιεπισκόπος Νέας Ιουστινιανής και πά-
σης	Κύπρου	κ.κ.	Χρυσοστόμου	Β’.	 	Τον	
επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Πρό-
εδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, κος 
Νικόλας Παπαδόπουλος.  

Η κος Παπαδόπουλος εξήρε το ήθος και 
την αφοσίωση του ήρωα στο καθήκον 
και στην πατρίδα.  Ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ότι η θυσία του αποτελεί πρότυ-
πο ανδρείας «όπως όλοι οι ήρωες που 
έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για 
υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Κύ-
πρου, η προσφορά σου συνεχίζεται και 
σήμερα, γιατί αποτελείς παράδειγμα και 
φάρο καθοδήγησης για όλους εμάς στο 
δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά 
μας». 

Ο Στέλιος Μασιήνης με καταγωγή από 
τον Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας, μετά 
την προσφυγιά μαζί με την οικογένεια 
του κατοίκησε στην Αγλαντζιά.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς τίμησε τη μνήμη 
του θαρραλέου νέου στρατιωτικού με 
την παρουσία του Δημάρχου Κώστα 
Κόρτα και του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Στεφάνια κατέθεσαν εκπρόσωποι όλων 
των πολιτικών κομμάτων, ο ομιλητής 
Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κος Νικόλας Πα-
παδόπουλος, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς 
Κώστας Κόρτας, ο Ευρωβουλευτής 
Κώστας Μαυρίδης,  ο Βουλευτής του 
ΔΗΚΟ-Κερύνειας Σοφοκλής Φυττής, ο 
Δήμαρχος Κυθρέας Πέτρος Καρεκλάς, 
εκ μέρους ΓΓΕΦ ο Αντιστράτηγος Γεώρ-
γιος Μπασιακούλης, εκ μέρους της ΕΛ-
ΔΥΚ ο Διοικητής Εμμανουήλ Θεοδώρου, 
ο Διοικητής  Διοίκησης Μηχανικού Συ-
νταγματάρχης Μηχανικού Μιχαήλ Χρι-
στόδουλος,  εκ μέρους του Αρχηγού της 
Αστυνομίας, ο Υπαστυνόμος Τρύφωνας 
Γεωργίου, για την εκκλησιαστική επι-
τροπή Αγίου Γεωργίου ο κος Παναγιώ-
της Λάμπρου, για τη Σχολική Εφορία η 
κα Έλενα Λάντα, Σωματεία και Οργανώ-
σεις, οι γονείς του ήρωα, η αδελφή του 
και πλήθος συγγενών και φίλων.  

Μετά το πέρας της κατάθεσης στεφά-
νων, ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο 
του ήρωα με πλήρεις στρατιωτικές τι-
μές.






