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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:

• Χαράλαμπος Πετρίδης ∆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.or-g.cy

• Άντρη Βιτσαϊδου ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)  
 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
 (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ)
 22462233
 panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

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

•Ανδρέας Χαραλάμπους ΚΛΗΤΗΡΑΣ
 22462233

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

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

• Αντιγόνη Χατζηγεωργίου ∆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

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 • Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy

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

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

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

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

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

• Αντώνης Παναγή ΤΕΧΝΙΚΟΣ
 22462159
 antonis.panagi@aglantzia.org.cy

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ: 22462057

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

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 health@aglantzia.org.cy

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

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

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

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

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ :

• Άννα Χαραλάμπους ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
 22462233

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

 77778100 - (24 ώρες)

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ:

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

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης..........∆ημοτικός Γραμματέας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Χαράλαμπος Πετρίδης.......∆ήμαρχος
Μάριος Χειρίδης...............Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ:
Ιορδάνης Ιορδάνου...........Πρόεδρος  
Περικλής Νικολαῒδης........Μέλος Ανδρέας Χαμπάκης...........Μέλος
Ευγενία Αλετρά.................Μέλος ∆ημήτρης Χατζησάββας....Μέλος
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του κοινού στο ∆ήμο είναι το ακόλουθο: 

∆ημαρχείο: ∆ευτέρα - Παρασκευή: 07:45/08:00 - 15:15/15:30 

∆ημοτικό Ταμείο:      ∆ευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 13:00

Τεχνική Υπηρεσία:     ∆ευτέρα - Παρασκευή: 12:00 -15:00

∆ημοτική Βιβλιοθήκη:  ∆ευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 - 18:00

                              Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: OPINION & ACTION SERVICES LTD    ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙ∆ΩΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  MONOGRAMME DESIGNS                      ∆ΙΑΝΟΜΗ:  ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ

Κυριακή 29 Απριλίου 2018
ΚΚΚΚΚΚΚυυρ ή

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ
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Για να δηλώσετε 
συμμετοχή μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την 
Υπηρεσία Καθαριότητας 
του ∆ήμου στο τηλέφωνο 
22462059, κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

            γαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες,

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς μέσα στο πλαίσιο 
της παγκόσμιας εκστρατείας καθαριό-
τητας “Let’s do it Cyprus” οργανώνει 
καθαρισμό της λίμνης και του Εθνικού 
Πάρκου Αθαλάσσης, την Κυριακή 29 
Απριλίου, 2018 στις 10:00 π.μ..

Στόχος της εκστρατείας και στόχος δι-
κός μας είναι να αναδείξουμε το ρόλο 
και την ευθύνη που όλοι μας έχουμε, 
ώστε ο ∆ήμος μας να παραμείνει ένας 
από τους πιο καθαρούς ∆ήμους στην 
Κύπρο. Το δικό μας ενδιαφέρον, η κι-
νητοποίηση όλων μας και η εθελοντική 
μας προσφορά σε αυτή τη συμβολική 
προσπάθεια μπορεί να αποτελέσει την 
αφετηρία για ακόμα μεγαλύτερες κοινές 
προσπάθειες στα θέματα της βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής στο ∆ήμο μας.

Σημείο συνάντησης για την έναρξη της 
εκστρατείας είναι ο χώρος εντός του 
Εθνικού Πάρκου Αθαλάσσας στην Αγλα-
ντζιά. Μικροί και μεγάλοι να είμαστε όλοι 
εκεί γιατί, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι: 

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ας δώσουμε πρώτοι το παράδειγμα!

Σημείωση:

1. Στην περιοχή που θα γίνει 
η εκστρατεία καθαριότητας 
θα υπάρχουν εθελοντές και 
συνεργεία του ∆ήμου προς 
καθοδήγηση. Θα διατίθενται 
γάντια και σακούλες.

2. Συστήνεται όπως προσέλθε-
τε με αθλητικά παπούτσια και 
καπελάκι.
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γαπητοί συμπολίτες, 

Το 2018 μετρά αρκετές γυρισμένες σελίδες στα ημε-
ρολόγιά μας και οι σχεδιασμοί του ∆ήμου έχουν αρχί-
σει ήδη να υλοποιούνται, με τα πρώτα αποτελέσματα 
να είναι ορατά και ενθαρρυντικά για την πορεία της 
χρονιάς. Όπως γνωρίζετε, η Αγλαντζιά είμαστε όλοι 
εμείς – κανείς δεν περισσεύει από τη μεγάλη προ-
σπάθεια για να γίνει η πόλη μας όμορφη, σύγχρονη, 
αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον και τους 
κατοίκους. 

O προϋπολογισμός μπορεί να φαντάζει άχαρη διαδι-
κασία, όμως αποτελεί το καύσιμο για να κινήσουμε τη 
μηχανή της Αγλαντζιάς. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος 
γιατί μέσα από την πρόσφατη  έγκρισή του καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα απαραί-
τητα κονδύλια για την ολοκληρωμένη λειτουργία του ∆ήμου. Βασικοί άξονες των σχεδί-
ων μας υλοποιούνται: ο εξορθολογισμός των δαπανών, η στήριξη από το Κράτος και η 
αποτελεσματική και συνετή χρήση των πόρων. Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στην 
ελάφρυνση του χρέους μας από την κεντρική κυβέρνηση πέρυσι, κάτι που μας επιτρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον πόρους για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας.

Μιλώντας για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ 
σε ένα κομβικό ζήτημα. Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που προκαλούν τα έργα σε 
βασικά σημεία της πόλης – τα ζούμε όλοι μας όταν πηγαίνουμε στις δουλειές μας, όταν 
επιστρέφουμε από αυτές, όταν βγαίνουμε βόλτα με τα παιδιά μας. Κάνουμε όλοι υπομο-
νή. Σας καλώ να δείξουμε όλοι αυξημένο αίσθημα αλληλεγγύης προς τους συμπολίτες 
μας. Να μην επιβαρύνουμε περισσότερο τους ήδη φορτωμένους δρόμους μας, με το 
παράνομο παρκάρισμα. Να φροντίσουμε όλοι μας ώστε να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση 
και η κυκλοφορία στις οδικές αρτηρίες. 

«Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά», λέει ο λαός μας. Γι’ αυτό και η καθαρή Αγλαντζιά 
είναι βασική μας προτεραιότητα. Με τη συλλογική μας προσπάθεια ας απολαύσουμε 
εμείς και τα παιδιά μας ένα πιο καθαρό και πιο ασφαλές περιβάλλον. Τα πάρκα μας, οι 
πλατείες μας, οι δρόμοι μας, τα πεζοδρόμιά μας, τα σχολεία και τα κτίριά μας αποτελούν 
καθρέφτη για την πόλη μας. Ας δείξουμε σε όλους πόσο την αγαπάμε και πόσο τη φρο-
ντίζουμε. 

Η Αγλαντζιά είναι μια νεανική, δυναμική, εξωστρεφής πόλη. Είναι καιρός να την κάνουμε 
και ευχάριστη. Για να γίνει αυτό χρειάζεται όλοι μας να δρούμε εθελοντικά και με υψηλό 
αίσθημα κοινωνικής συναίσθησης. Βοηθούμε τους συμπολίτες μας, συνδράμουμε στις 
συλλογικές δράσεις, νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους μας.

Φίλες και φίλοι, 

Πρόσφατα οι επαγγελματίες (αρχιτέκτονες – μηχανικοί) της πόλης λάβατε μια επιστολή 
για τη συμβολή σας στη Συμβουλευτική Επιτροπή  για την Αστική Ανάπτυξη. Η κίνηση 
αυτή αποτελεί μια μόνο από τις κινήσεις του ∆ήμου που δείχνουν πόσο σημαντική είναι 
η συνεισφορά σας στη ζωή της πόλης. Θέλουμε τις ιδέες σας και είμαι σίγουρος ότι η 
συμμετοχή σας θα είναι, όπως πάντα, συγκινητική. 

Σας ευχαριστώ,

Χαράλαμπος Πετρίδης

∆ήμαρχος Αγλαντζιάς

ΣΤΟΝ ΙΣΠΑΝΟ ΠΡΕΣΒΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Ανάπτυξη συνεργασίας
προς όφελος των πολιτών

ΗΗ ανταλλαγή εμπειριών, η ανάδειξη 
κοινών στόχων και κοινής φιλοσο-
φίας με άλλους φορείς εμπλου-

τίζουν και ενδυναμώνουν το έργο της 
∆ημοτικής Αρχής. Στόχος τους δεν είναι 
άλλος από την προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των πολιτών.

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και το 
γεύμα του ∆ημάρχου Αγλαντζιάς, Χαρά-
λαμπου Πετρίδη, με τον Ισπανό Πρέσβη, 
κ. Angel Lossada, μετά από πρόσκληση 
του δεύτερου. Ο δήμαρχος και ο πρέ-
σβης συζήτησαν εκτενώς και σε ιδιαίτερα 
ευχάριστο κλίμα θέματα κοινού ενδιαφέ-
ροντος, ενώ αντάλλαξαν ιδέες και προτά-
σεις για μελλοντική συνεργασία σε διάφο-
ρους τομείς.
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Τ α σημαντικά έργα υποδομής στην Αγλαντζιά για την κατασκευή και τον εκσυγχρο-
νισμό κεντρικών οδικών αρτηριών της  πόλης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς 
και οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους! Περί τα τέλη Φεβρουαρίου εισήλθαν 

στην τελική φάση τα υφιστάμενα ανοίγματα των κατασκευαστικών έργων στις Λεωφό-
ρους Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου, με την έναρξη της ασφαλτόστρωσης της 
Λεωφόρου Αγλαντζιάς. 

Πρωταρχικό μέλημα του ∆ήμου είναι να πιέσει ώστε να ολοκληρωθεί το  πολεοδομικό έργο 
το συντομότερο δυνατό και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι με μεγάλη ικανοποί-
ηση που παρατηρούμε ότι τα συνεργεία του εργολάβου υπό την επίβλεψη των μηχανικών 
του Τμήματος ∆ημοσίων Έργων δουλεύουν πλέον πυρετωδώς, ώστε να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Επιπλέον, ο ∆ήμος είναι σε καθημερινή επαφή 
με τους δημότες, προσπαθώντας να διευθετήσει τα όποια προβλήματα προκύπτουν.

Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος ∆ημοσίων Έργων 
αν όλα εξελιχθούν χωρίς απρόβλεπτα  μέχρι τις 4/4/2018 θα παραδοθούν:

Α) οι βόρειες λωρίδες κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο Ακαδημίας μέχρι και την 
οδό Αθηνάς,

Β) οι νότιες λωρίδες κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο Αμμοχώστου μέχρι και την 
οδό Αθηνών συμπεριλαμβανομένων και όλων των παρόδων,

Οι δύο κυκλικοί κόμβοι Αμμοχώστου και ΣΠΕ Αγλαντζιάς θα βρίσκονται σε πλήρη λει-
τουργία.

Το έργο στο σύνολό του αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τα τέλη του επερχόμενου 
καλοκαιριού και να αποδώσει πολλαπλά οφέλη στη συνολική ανάπτυξη της Αγλαντζιάς 
στα πρότυπα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, αναβαθμίζοντας συνολικά το επίπεδο 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Προτεραιότητα η περιβαλλοντική μέριμνα
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο ∆ήμος και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών αντισταθμι-
σμάτων στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την εξέλιξη των οδικών εργασιών.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, αμέσως μετά την περάτωση 
των οδικών έργων θα ξεκινήσει η τοπιοτέχνηση και δεντροφύτευση της 
Λεωφόρου Αγλαντζιάς. Το Τμήμα ∆ημοσίων  Έργων έχει αναλάβει 
και εξελίσσει την διαδικασία τοπιοτέχνησης για τους κυκλικούς 
κόμβους και τις νησίδες, όπου συνολικά θα φυτευτούν περίπου 
400 μεγάλα δέντρα και 5.500 χιλιάδες θάμνοι εντός του 2019.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΑ 
Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου η ολοκλήρωσή τους

Οι κυκλικοί κόμβοι
που θα αναδιαμορφωθούν είναι οι:

• Κόμβος 1  Λεωφόρων Αγλαντζιάς και Ακαδημίας

• Κόμβος 2 Λεωφόρων Αγλαντζιάς και Λάρνακος 

• Κόμβος 3 Λεωφόρων Λάρνακος και Αμμοχώστου

• Κόμβος 4 Λεωφόρων Λάρνακος, Πανεπιστημίου και Γιάννου Κρανιδιώτη

Ο οδικός εξοπλισμός περιλαμβάνει και νέα στέγαστρα λεωφορείων, παγκάκια,
κάλαθους, κλπ.
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ΠΙΟ ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μετά από σχετική απόφαση του ∆ήμου

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, επιδιώκοντας να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, ανακοινώνει τη συνεργασία του
με την τοπική εταιρεία Μ.Μ.Μ. ISTOIKONA LTD.

H εταιρεία Μ.Μ.Μ. ISTOIKONA LTD έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα με την ονομασία SHOPe24,
η οποία φιλοξενεί καταστήματα από όλη την Κύπρο.

Η εταιρεία Μ.Μ.Μ. ISTOIKONA LTD, θέλοντας να συνεισφέρει στην εξομάλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
καταστηματάρχες λόγω και των οδικών έργων, προσφέρει δωρεάν συνδρομή για ένα χρόνο με στόχο την αύξηση
των πωλήσεων και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην Αγλαντζιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Μιχάλη Αριστοδήμου στο 22024000.

Κ άθε χρόνο η τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων και οφειλών 
προς το ∆ημόσιο αποτελεί ‘’πονοκέφαλο’’ για πολλά νοικοκυριά. Συ-
χνά οι δημότες καλούνται να αποπληρώσουν μαζεμένους φόρους και 

τέλη, όπως για παράδειγμα το Τέλος αποκομιδής Σκυβάλων, τον ∆ημοτικό 
και Επαγγελματικό Φόρο, κατά την ίδια χρονική περίοδο. Κάτι τέτοιο επιβα-
ρύνει τον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό και δημιουργεί πίεση στους 
πολίτες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν  οικονομικά.  

Θέλοντας να διευκολύνει το κοινό στη διευθέτηση των φορολογικών του 
υποχρεώσεων, ο ∆ήμος Αγλαντζιάς  προχωρά στην αποστολή των χρεώ-
σεων, ειδικά για το Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας, πιο έγκαιρα από τις προ-
ηγούμενες χρονιές. Επίσης αποφάσισε να προσφέρει και την δυνατότητα 
τμηματικής καταβολής του συνολικού ποσού του συγκεκριμένου τέλους, 
με ελάχιστο ποσό πληρωμής €30 κάθε φορά.

Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής παραμένει η 31η Οκτωβρίου, όπως 
ίσχυε και παλαιότερα.

Από τον ∆ήμο επισημαίνεται επίσης ότι το Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την εκτιμημένη αξία της περιουσίας του 
εκάστοτε φορολογούμενου κατά την 1.1.2013 από το Τμήμα Κτηματο-
λογίου και Χωρομετρίας. Το ύψος του ποσού υπολογίζεται αυτόματα ως 
ποσοστό επί της αξίας και σαν τέτοιο δεν μπορεί να τύχει μείωσης.

Οι δημότες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις πληρωμές τους, 
διότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθεί αυτόματα επιβάρυνση 
ύψους 10% στα ανείσπρακτα ποσά, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, από την 
1η Νοεμβρίου 2018.

Τρόπος Εξόφλησης: 
• Ταμείο του ∆ήμου, Καθημερινά 8:00 – 13:00 

• Σε όλες τις Τράπεζες και τα Συνεργατικά Ιδρύματα (μόνο μετρητά) και 

• Μέσω της διαθέσιμης σύνδεσης στην ιστοσελίδα του ∆ήμου
    www.aglantzia.org.cy.
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Η Πράσινη Σημαία κυματίζει από τις 
26 Ιανουαρίου 2018 στο κτίριο του 
∆ήμου της Αγλαντζιάς ο οποίος, 

μαζί με άλλους έξι ∆ήμους και δύο Κοι-
νοτικά Συμβούλια, έλαβε τα Πράσινα 
Βραβεία «Πράσινη Πόλη και Πράσινη 
Κοινότητα» – Green City CY Awards, 
ως επιστέγασμα των περιβαλλοντικών 
του δράσεων.

Η Σημαία απονεμήθηκε από τον Πρόε-
δρο της ∆ημοκρατίας, Νίκο Αναστασιά-
δη, στον ∆ήμαρχο Αγλαντζιάς σε ειδική 
εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Προε-
δρικό Μέγαρο.

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς βραβεύτηκε για το 
Πρόγραμμα ‘’Πληρώνω ό,τι πετώ – Pay 
as you throw’’ (PAYT) και την εκστρα-
τεία ‘’Που τα πετάς ρε!’’, ενώ την Πρά-
σινη Σημαία ‘’κατέκτησαν’’ και οι ∆ήμοι 
Αραδίππου, Στροβόλου, Λατσιών, Αγίου 

      ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
 Τιμήθηκε με τα Βραβεία “Πράσινη Πόλη και Πράσινη Κοινότητα”

Αθανασίου, Λάρνακας και Αθηένου, 
καθώς και οι Κοινότητες Λουβαρά και 
Μηλιού. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης ανέφερε ότι η βράβευση 
αποτελεί την ηθική επιβράβευση των 
∆ήμων και Κοινοτήτων για την συλλογι-
κή τους δράση στην προστασία και ανα-
βάθμιση του περιβάλλοντος.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η στήριξη του 
θεσμού από ένα μεγάλο σύνολο της 
κοινωνίας αναδεικνύει την συλλογικό-
τητα που χρειάζεται για τη διαμόρφωση 
συγκεκριμένων πολιτικών και στρατη-
γικών για το περιβάλλον, την αειφόρο 
ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, 
καθώς και την καλλιέργεια περιβαλλο-
ντικής συνείδησης και την ανάπτυξη 
κουλτούρας ευαισθητοποίησης για πε-
ριβαλλοντικά ζητήματα.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Πα-
ναγιώτου, στο δικό της χαιρετισμό, ανέ-
φερε ότι πράσινη πόλη δεν είναι μόνο 
αυτή που έχει τα περισσότερα πάρκα 
και δέντρα , αλλά αυτή που προωθεί την 
αστική ανάπτυξη με αποτελεσματικές και 
χρηστικές λύσεις για τους πολίτες και για 
ένα βιώσιμο και καθαρό περιβάλλον.

Τα Πράσινα Βραβεία είναι ένας θεσμός 
που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του 
Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) 
και  της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού 
σε συνεργασία με την Επίτροπο Περι-
βάλλοντος, την Ένωση ∆ήμων και την 
Ένωση Κοινοτήτων. Στόχος τους είναι η 
ανάδειξη και επιβράβευση των πόλεων 
και κοινοτήτων που έχουν υιοθετήσει 
και αναπτύξει φιλικές προς το περιβάλ-
λον πολιτικές και πρακτικές. 
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ “ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ” ΑΠΟ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΣΤΗ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Φροντίζουν εθελοντικά πάρκα για να τους δώσουν ξανά ζωή

Τ η δυνατό-
τητα να θέ-

σουν υπό τη φροντίδα και 
την προστασία τους πάρκα της γειτονιάς τους δίνει 

στους πολίτες και φορείς της Αγλαντζιάς ο ∆ήμος.

Στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες και δράσεις της ∆ημοτικής Αρ-
χής για την ‘’Πράσινη Πόλη’’, το Rotary Club Nicosia και το 
Rotary Club Aspelia ‘’υιοθέτησαν’’ το χώρο πρασίνου πάρα τη 
Λεωφόρο Κερύνειας (πίσω από την Τράπεζα Κύπρου).

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, κατά την διάρκεια της εκδή-
λωσης παράδοσης του πάρκου ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς ευχα-
ρίστησε τους εθελοντές και παρευρισκόμενους που ανέλαβαν 
όλο το κόστος της εκδήλωσης και της δενδροφύτευσης.

«Επιθυμούμε να εμπνεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους να προστατεύσουν το πράσινο, να αναλάβουν αυτή 
την κοινωνική ευθύνη. Η ιδέα του κοινωνικού πάρκου εμπεριέ-
χει την έννοια της κοινωνίας των πολιτών», υπογράμμισε ο ∆ή-
μαρχος. Σημείωσε επιπρόσθετα οτι «Είμαστε ανοιχτοί σε νέες 
συνεργασίες και προτάσεις», καλώντας κι άλλους πολίτες να 
συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

Τα πάρκα μπορεί να “υιοθετηθούν” από ομάδες πολιτών, συλ-
λόγους, οργανισμούς, σχολικές επιτροπές και γενικά από κάθε 
άλλο συλλογικό φορέα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαμόρφω-
ση, φύτευση, συντήρηση, επιμέλεια του συγκεκριμένου χώρου.

Στόχος των “υιοθεσιών” πάρκων και χώρων πρασίνου είναι η 
ευαισθητοποίηση των δημοτών, η καθιέρωση της συλλογικής 
περιβαλλοντικής ευθύνης, η ενίσχυση του αισθήματος σεβα-
σμού του κοινοχρήστου χώρου, η διαπαιδαγώγηση και, εν 
γένει, η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών στην πόλη.

Τοπική Επιτροπή
Αιμοδοσίας Αγλαντζιάς
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΡ∆ΙΕΣ ΝΑ ΚΤΥΠΟΥΝ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΡ∆ΙΕΣ ΝΑ ΚΤΥΠΟΥΝ.
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ...ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ...

ΑιμοδοσίαΑιμοδοσία
στα Εξωτερικά Ιατρεία Αγλαντζιάς
12 Απριλίου 2018
ώρα 6:00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.
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Τ ον περασμένο Φεβρουάριο τέθηκε σε 
εφαρμογή η πρωτοβουλία του Συμβουλίου 
Νεολαίας του ∆ήμου Αγλαντζιάς με τίτλο 

«Καινοτομία! Οδηγός Επιτυχίας».  Το πρόγραμ-
μα έχει σαν στόχο να φέρει σε επαφή τους μα-
θητές της Αγλαντζιάς με την επιχειρηματικότη-
τα και την καινοτομία και θα ολοκληρωθεί σε 2 
φάσεις. 

Η πρώτη φάση έλαβε χώρα στις 21 Φεβρουα-
ρίου 2018 στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς. Οι διοργα-
νωτές προσκάλεσαν δύο ομιλήτριες για να μιλή-
σουν στους μαθητές του Γυμνασίου για θέματα 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Πρώτη ομιλήτρια ήταν η ∆ρ. Αναστασία Κων-
σταντίνου, επικεφαλής του Τομέα ∆ιαχείρισης 
Καινοτομίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευ-
νας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ∆ρ. Κωνστα-
ντίνου έκανε μια εισαγωγή στα παιδιά για την 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, με κύριο 
στόχο να αποδομήσει την αντίληψη της κοινω-
νίας και των παιδιών για τις δύο αυτές έννοιες. 
Επιπλέον, εξήγησε στους μαθητές ότι καινοτο-
μία δεν είναι μόνο οι μεγάλες εφευρέσεις που 
ακούμε στις ειδήσεις, αλλά είναι και οι μικρές 
πράξεις που κάποιος μπορεί να εφαρμόσει στην 
καθημερινότητά του για να την κάνει πιο εύκολη.

Η δεύτερη ομιλήτρια, κα. Μυρτώ Λάμπρου, μί-
λησε στους μαθητές για την εμπειρία της στη δη-
μιουργία και διαχείριση της δικής της εταιρίας, 
αλλά και τη σημασία της επιχειρηματικότητας. Η 
κα. Λάμπρου έχει ξεκινήσει την δική της Startup 
εταιρία, ενώ το 2016 ήταν υποψήφια για το βρα-
βείο Καινοτομίας στα βραβεία Madame Figaro 
Γυναίκες της Χρονιάς. 

“ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ! Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ”
“Μαθητών επιχειρείν” στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς!

∆ιαγωνισμός Καινοτόμας
Επιχειρηματικής Ιδέας 
Για τη δεύτερη φάση του προγράμματος, οι μα-
θητές του Γυμνασίου χωρίστηκαν σε ομάδες, 
στις οποίες δόθηκε η εντολή να δημιουργήσουν 
τις δικές τους καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέ-
ες. Σε κάθε μια από τις ομάδες χορηγήθηκε σαν 
προϋπολογισμός το ποσό των 20 ευρώ. 

Όπως μας πληροφόρησε ο ∆ημοτικός Σύμβου-
λος και Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας του ∆ήμου Αγλαντζιάς, κ. Μαρίνος 
Κλεάνθους, η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί 
τον Απρίλιο, σε εκδήλωση στην οποία θα βρα-
βευθούν οι καλύτερες ιδέες των παιδιών. 

Ο ι υποστηρικτικές κοινωνικές δομές του ∆ήμου για παιδιά δεν περιο-
ρίζονται στα Κέντρα Απασχόλησης και Προστασίας. Το Α’ Κοινοτικό 

Νηπιαγωγείο του ∆ήμου Αγλαντζιάς λειτουργεί από το 1991 και έκτοτε 
υπάγεται στο Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς, το οποίο εί-
ναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του. 

Τα έξοδα  του καλύπτονται από το Σ.Κ.Ε. και χορηγίες του ∆ήμου, του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και του Υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο νηπιαγωγείο λειτουργούν 2 Κοινοτικά τμήματα, των οποίων οι κανο-
νισμοί λειτουργίας καθορίζονται μέσα από εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, 2 παιδοκομικά και 3 βρεφοκομικά τμήματα, στελεχωμένα όλα 
από προσοντούχο προσωπικό.

Το Νηπιαγωγείο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, που στην πραγμα-
τικότητα θέτει τα θεμέλια για την επιτυχή σχολική πορεία του παιδιού και 
την προσωπική του εξέλιξη. Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί το 
σχολείο, μέσα από ένα καλοσχεδιασμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα, επιδι-
ώκουν την καλύτερη και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους 

Α΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

τομείς και προωθούν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο τηλ: 2233-0202
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Μ ια όμορφη εκδήλωση για την Ημέρα της 
Γυναίκας με θέμα «Μορφές γυναικών 
στην πεζογραφία μας» συνδιοργάνω-

σαν την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 ο ∆ήμος Αγλα-
ντζιάς και η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου. 

Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η γυναίκα η 
οποία είτε με το θάρρος της, είτε με το ταλέντο 
της, είτε και με τη σπουδαία προσωπικότητά της, 
αποτελεί έμπνευση για την τέχνη του λόγου.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο 
∆ήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης, 
ο οποίος αναφέρθηκε στην Ημέρα της Γυναί-
κας και στην ανάπτυξη της γυναικείας γραφής 
εξελικτικά από τον 19ο στον 20ο αιώνα, και ο 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
Με ομόφωνη απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου

Σ ε μία πρωτοποριακή ενέργεια προχώρησε ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, αποδεικνύοντας την ευαισθησία 
που τον διακατέχει απέναντι σε συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα .

Συγκεκριμένα, την 15η Φεβρουαρίου 2018, το ∆ημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρη-
ση του χρηματικού οφέλους που προκύπτει από τα εξώδικα σε βάρος ασυνείδητων οδηγών που 
σταθμεύουν τα οχήματά τους σε αναπηρικές θέσεις, στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Όλα τα 
έσοδα που προκύπτουν εφεξής από τέτοιες παραβάσεις θα γίνονται εισφορά στον Οργανισμό 

Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ).

Η πρόταση του ∆ημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Κωνσταντίνου έγινε αποδεκτή από το σύνολο του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου, ενώ τη σχετική απόφαση επικρότησε μέσω ανάρτησής του στο Facebook και o Πρόεδρος της Ορ-
γάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, ∆ημήτρης Λαμπριανίδης.

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς επισημαίνει ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων της ευάλωτης ομάδας των ατόμων με 
αναπηρίες βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητές του και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τον σχεδιασμό, 
συντονισμό και υλοποίηση ανάλογων μεταρρυθμιστικών δράσεων.

“MΟΡΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ”
Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς και η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου
τίμησαν την Ημέρα της Γυναίκας στο Σκαλί

Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου 
Λεωνίδας Γαλάζης, που σχολίασε το γεγονός 
ότι τα δικαιώματα της γυναίκας ακόμη δεν εί-
ναι πλήρως σεβαστά και υπογράμμισε την αξία 
της συνεργασίας των λογοτεχνικών σωματείων 
με την τοπική αυτοδιοίκηση για την προβολή και 
την ανάπτυξη της λογοτεχνίας μας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διάβασαν 
αποσπάσματα από πεζογραφήματά τους οι 
συγγραφείς Μυρτώ Αζίνα-Χρονίδη, Γιόλα ∆α-
μιανού-Παπαδοπούλου, Νάσια ∆ιονυσίου, Ευ-
φροσύνη Μαντά-Λαζάρου, Γιώργος Μολέσκης, 
Νόρα Νατζαριάν, Ευρυδίκη Περικλέους-Πα-
παδοπούλου, Ελλάδα Σοφοκλέους, Ανδρέας 

Τιμοθέου, Νένα Φιλούση, Γιώργος Χαρι-
τωνίδης και Χρίστος Χατζήπαπας.

Την εκδήλωση συντόνισε η αντιπρόε-
δρος της ΕΛΚ Αγγέλα Καϊμακλιώτη.

H 8η Μαρτίου θεσμοθετήθηκε το 1977 
από τον ΟΗΕ ως παγκόσμια ημέρα 
εορτασμού για τα δικαιώματα που διεκ-
δίκησαν με αγώνες και θυσίες οι γυναί-
κες, όπως το δικαίωμα τους στην ψήφο και 
τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. 
Η συγκεκριμένη ημέρα επελέγη 
προς τιμήν της απεργίας που έκα-
ναν οι εργάτριες στη Νέα Υόρκη 
στις 8 Μαρτίου του 1857.
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Α νταποκρινόμενος στις ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες των οικογενειών στη σύγχρονη εποχή 
και θέλοντας να προσφέρει υποστηρικτικές κοι-

νωνικές δομές που επιτρέπουν στους γονείς να εξα-
σφαλίζουν τη φροντίδα των παιδιών τους, ο ∆ήμος 
Αγλαντζιάς, σε συνεργασία με το ΣΚΕ Αγλαντζιάς και 
την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων ∆ημοτικής Εκπαί-
δευσης, έδωσε ‘’σάρκα και οστά’’ τον Σεπτέμβριο του 
2017 στα Πολυδύναμα Κέντρα Προστασίας και Απα-
σχόλησης Παιδιών.

Σύμφωνα με τον ∆ήμαρχο Αγλαντζιάς, Χαράλαμπο 
Πετρίδη, μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους η 
λειτουργία των Κέντρων θα επεκταθεί και στα έξι ∆η-
μοτικά Σχολεία της Αγλαντζιάς, ενώ μετά το Πάσχα θα 
λειτουργήσει το τέταρτο Κέντρο Προστασίας  και Απα-
σχόλησης στο ΣΤ΄ ∆ημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς.

 Όπως επισημαίνει ο ∆ήμαρχος η ανταπόκριση και η 
συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες, αφού ‘’αποδει-
κνύεται ότι αρκετοί εργαζόμενοι γονείς είχαν ανάγκη  
την ‘’ανάσα’’ που τους προσφέρουν τα Κέντρα. Τα παι-
διά τους μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά και 
να βοηθηθούν στην προετοιμασία των μαθημάτων της 
επόμενης μέρας, ενώ εκείνοι να ανταποκριθούν ευκο-
λότερα στις εργασιακές ή άλλες οικογενειακές τους 
υποχρεώσεις.’’

Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε 120 παιδιά

Τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης  παρέχουν 
φύλαξη, σίτιση και προστασία σε 120 περίπου παιδιά 
εργαζόμενων δημοτών Αγλαντζιάς ηλικίας από 5 έως 
11 ετών.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Μέχρι τον Σεπτέμβρη σε όλα τα ∆ημοτικά Σχολεία της Αγλαντζιάς

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 • 26η ΕΚΔΟΣΗ

Σήμερα λειτουργούν στην Αγλαντζιά τα πρώτα τρία Κέ-
ντρα Προστασίας και συγκεκριμένα στο Α΄- Άγιος Γε-
ώργιος ∆ημοτικό Σχολείο, στο ∆΄ ∆ημοτικό Σχολείο και 
στο Ε΄- Άκη Κλεάνθους ∆ημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς. 
Στο Α΄- Άγιος Γεώργιος υπάρχει μία υπεύθυνη δασκά-
λα και μία βοηθός, στο ∆΄ ∆ημοτικό υπάρχουν τρείς 
υπεύθυνες δασκάλες και μία βοηθός και στο Ε΄- Άκη 
Κλεάνθους υπάρχουν τώρα δύο υπεύθυνες δασκάλες 
και μία βοηθός.

Το πρόγραμμα των Κέντρων για το Πάσχα

Με δεδομένη την επιτυχή συμμετοχή των παιδιών την 
περίοδο των Χριστουγέννων, τα Κέντρα θα λειτουρ-
γήσουν κανονικά και κατά την περίοδο των διακοπών 
του Πάσχα. Συγκεκριμένα, τη Μεγάλη ∆ευτέρα μέχρι 
τη Μεγάλη Τετάρτη (02/04/18-04/04/18) θα λειτουρ-
γήσουν από τις 07:00-18:00 και τη Μεγάλη Πέμπτη 
στις 05/04/18 από τις 07:00-15:00. Tην εβδομάδα 
μετά το Πάσχα, τα Κέντρα θα λειτουργήσουν από τις 
07:00-18:00 από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή 
(11/04/18-13/04/18).

Τα παιδιά θα απασχοληθούν με πλούσιο πρόγραμμα δρα-
στηριοτήτων και παραδοσιακών παιχνιδιών, όπως επίσης 
και την παρακολούθηση μιας παράστασης κουκλοθεά-
τρου, με θέμα ‘’Το Πάσχα’’ καθώς και θεατρικό εργαστή-
ρι, στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα παιδιά των Κέντρων.

Επίσης, κατά την περίοδο των διακοπών του καλοκαι-
ριού τα Κέντρα θα λειτουργήσουν κανονικά, δηλαδή 
τον Ιούνιο (μετά το κλείσιμο των σχολείων), τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο (εκτός της εβδομάδα του ∆εκαπε-
νταύγουστου), από τις 07:00-18:00 καθημερινά.
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«Η απώλεια 6st 8lb (42kg) αλάλαξε ριζικά τη ζωή μου»
λέει η Νικήτρια του Τελικού Περιφερειακού ∆ιαγωνισμού του Slimming World» Γεωργία 

Στην μητέρα τριών νεαρών κοριτσιών από τη Λευκωσία απονεμήθηκε ο τίτλος της Γυναί-
κας της Χρονιάς 2017- για την Περιφέρεια της Κύπρου χάρη στην απώλεια βάρους 6st 
8lb (42kg) η οποία άλλαξε την ζωή της. Η Γεωργία Χατζηλαμπή σε μόνο 14 μήνες έφτασε 
από 14st 12.5lbs (95kg) στα 8st 4lb (53kg)

Αφού κέρδισε τον διαγωνισμό Γυναίκας της Χρονιάς στην ομάδας της, η Γεωργία είπε την 
ιστορία της και στέφθηκε ως Γυναίκας της Χρονιάς 2017 για το Slimming World Κύπρου.

Από περίπου 3000 γυναίκες που παρευρίσκονται κάθε εβδομάδα στις ομάδες του Slimming 
World στην Κύπρο, η Γεωργία επιλέχθηκε για να ταξιδεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο – να για 
εκπροσωπήσει την Κύπρο στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός στοχεύει 
να αναδείξει μια κοπέλα η οποία μπορεί να εμπνεύσει μέσω της πορείας απώλειας βάρους 
της με τη βοήθεια του Slimming World.

Η Γεωργία η οποία άλλαξε μέγεθος στα ρούχα από 18 σε 10 λέει:

« Όταν ξεκίνησα δεν ονειρευόμουν καν ότι θα μπορούσα να πετύχω όλα αυτά που έκανα. 
Η απώλεια βάρους απέφερε τόσο μεγάλη αλλαγή - άλλαξε η ζωή μου. Η υγεία μου είναι 
καλύτερη, έχω περισσότερη ενέργεια και είμαι πιο ευτυχισμένη τώρα - αισθάνομαι πολύ 
πιο άνετα με τον εαυτό μου και εκτός από εμένα έχει ωφεληθεί και η οικογένεια μου με 
τον καινούργιο μου εαυτό.»

Αφού αισθανόταν όλο και πιο δυσαρεστημένη με το βάρος της εντάχθηκε στο Slimming World 
τον Μάρτιο του 2016

«Στο παρελθόν δοκίμασα διάφορες δίαιτες οι οποίες με αφήναν συνήθως πεινασμένη και δυ-
στυχισμένη - ή και τα δύο. Με το Slimming World είναι εντελώς διαφορετικά, δεν αισθάνθηκα 
ποτέ πεινασμένη και δεν ανησύχησα ποτέ για τις ποσότητες των πραγμάτων που έτρωγα ούτε χρει-
άστηκε ποτέ να αρνηθώ έξοδο λόγω δίαιτας»

«Οι ελεύθερές τροφές είναι καταπληκτικές- Η οικογένεια μου και οι φί-
λοι μου εκπλήσσονται από τις ποσότητες που μπορώ να φάω και να 
χάνω βάρος. Ακόμα τρώω τα ίδια γεύματά που έτρωγα πριν αρχίσω 
να χάνω βάρος όπως μακαρόνια Bolognese, κινέζικα και φαγητά στα 
κάρβουνα. Τώρα τα ετοιμάζω διαφορετικά και η γεύσή είναι καλύτερη. 
Επίσης με τα άλλα μέλη στην ομάδα μου στο Slimming World ανταλλά-
ζουμε πολλές υγιεινές συνταγές»

«Ξέρω πως πολλής κόσμος διστάζει να ενταχθεί στο Slimming World 
γιατί δεν ξέρει τι να περιμένει . από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην 
ομάδα στο Slimming World αισθάνθηκα άνετα και η υποστήριξη που 
είχα από την σύμβουλό μου Χριστιάνα και από τα άλλα μέλη της ομά-
δας μου ήταν απίστευτή. Κατάφερα να διατηρήσω το βάρος μου και 
ολόκληρο το καλοκαίρι. Είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου, έμαθα πώς 
να κρατήσω την απώλεια του βάρους μου για όλη μου τη ζωή, έμαθα 
ποιες τροφές είναι υγιεινές και τι πρέπει να αποφεύγω.»

«Αισθάνομαι σαν να είμαι άλλη γυναίκα από αυτή που μπήκε στο 
Slimming World πριν από 17 μήνες. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που επι-
λέχθηκα για Νικήτρια της Γυναίκας της Χρονιάς του Slimming World 
διότι υπάρχουν παρά πολλές κοπέλες μέλη στην Κύπρο οι οποίες εί-
ναι καταπληκτικές.»

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, αλλά και λίγο αγχωμένη για τον διαγωνι-
σμό στην Αγγλία – ποιος θα το πίστευε;»

«Θυμάμαι να αισθάνομαι πως είχα πολύ λίγες ελπίδες για όσο αφορά 
την απώλεια βάρους, αλλά αντιλήφθηκα ότι όταν οι άνθρωποί πιστεύ-
ουν σε εσένα και εσύ πιστέψεις στον εαυτό σου μπορείς να επιτύ-
χεις όλους τους στόχους σου. Ελπίζω η απώλεια του βάρους μου να 
εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους να ακολουθήσουν το δικό τους 
ταξίδι στο Slimming World, εκεί πάντα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα 
ανθρώπων διατιθεμένων να τους υποστηρίξουν σε κάθε τους βήμα.»

Γεωργία  xx
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ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  - ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ,1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ,

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΡΙΚ 12 - ΩΡΑΡΙΟ: 3:00, 5:00 ΚΑΙ 7:00 Μ.Μ.

 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΡΑΧΙΜΗ, ΤΗΛ. 95124271

Ε:mail: hristiana75@hotmail.com
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Έ ξυπνες μεταμφιέσεις, φαντασία, κέφι, σάτιρα, διάθεση για χορό και τρέλα είχε και φέτος 
η καρναβαλίστικη παρέλαση της Αγλαντζιάς. Μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές διασκέ-
δασαν με την ψυχή τους, μετατρέποντας το σκηνικό σε ένα ξέφρενο πάρτι. Φετινό μή-

νυμα του Καρναβαλιού η αποδοχή της διαφορετικότητας των ανθρώπων ως δείγμα πολιτισμού, 
αλλά και ο σεβασμός προς το περιβάλλον.

∆ώδεκα το μεσημέρι και η λεωφόρος Κηρυνείας στον ∆ήμο Αγλα-
ντζιάς έχει μετατραπεί σε ένα πολύχρωμο πανηγύρι, εξαιτίας των οκτώ 
και πλέον χιλιάδων συμμετεχόντων που χορεύουν σε ρυθμούς ατελεί-
ωτης σάμπας.

Κέφι, ζωντάνια, ξέφρενος χορός, έξυπνες μεταμφιέσεις, επίκαιρα άρ-
ματα συνέθεταν το σκηνικό της καρναβαλίστικης παρέλασης της Αγλα-
ντζιάς, η οποία απέδειξε και φέτος πως δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει 
εκείνη της Λεμεσού.

Πάνω από 25.000 θεατές βρέθηκαν εκεί και διασκέδασαν με την ψυχή 
τους, απολαμβάνοντας τα 70 διαφορετικά άρματα της παρέλασης. Τη 
φαντασμαγορική παρέλαση άνοιξε το άρμα του ∆ήμου Αγλαντζιάς με 
Βασιλιά Καρνάβαλο τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη.

Στο επίκεντρο η αρμονική συνύπαρξη και ο αλληλοσεβασμός 
Οι περισσότερες ομάδες έστελναν μηνύματα αποδοχής μεταξύ των ανθρώ-
πων αλλά και σεβασμού προς το περιβάλλον, αφού το θέμα της φετινής 
παρέλασης ήταν «Γη: Ένας πολύχρωμος πλανήτης!»

«Παρελαύνουμε για να δώσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει αλληλοσε-
βασμός στη διαφορετικότητα, και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που 
θέλουμε να δώσουμε στην σημερινή καρναβαλιστική παρέλαση» είπε 
ο Χαράλαμπος Πετρίδης.  Ο ∆ήμαρχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει 
τους πολίτες για την αθρόα συμμετοχή τους στις καρναβαλίστικες εκδη-
λώσεις, όλους τους εργαζόμενους του ∆ήμου, καθώς και την Πολιτιστική 
Υπηρεσία για το πάθος και τον επαγγελματισμό τους στην υλοποίηση της 
πολυδιάστατης εκδήλωσης.

«Μιλάμε για ένα καρναβάλι της Λευκωσίας που δεν έχει ξαναγίνει, μι-
λάμε για πάνω από τριάντα χιλιάδες συμμετέχοντες, πράγμα που είναι 
πολύ σημαντικό για την πόλη μας» ανέφερε ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, 
Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης.

Την παρέλαση τίμησαν με την παρουσία τους και πολιτικά πρόσωπα 
που δεν παρέλειψαν να μεταμφιεστούν και να χορέψουν στους ρυθ-
μούς του καρναβαλιού. Την παράσταση έκλεψε και η βουλευτής του 
∆ΗΣΥ, Στέλλα Κυριακίδου, η οποία εμφανίστηκε ντυμένη καλόγρι-
α.«Είμαστε όλο μαζί εδώ για να περάσουμε μια ευχάριστη μέρα, 
μακριά από όλες τις σκοτούρες» δήλωσε η Βουλευτής ∆ημοκρατι-
κού Συναγερμού Στέλλα Κυριακίδου.
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Για πρώτη φορά τριήμερες εκδηλώσεις
Το Καρναβάλι Αγλαντζιάς αναβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως πολιτι-
στικός πυλώνας που στηρίζει και ενισχύει την καλλιτεχνική τοπική δημιουργία.

Φέτος για πρώτη χρονιά οι αποκριάτικες εκδηλώσεις είχαν τριήμερη διάρκεια. Το έναυσμα δόθηκε 
την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, στις 20:00 το βράδυ, με τη συναυλία των Παπιγιόν Band και Rocko 
Fusion στην Καρναβαλίστικη Τέντα που στήθηκε στο τέρμα της λεωφόρου Κηρυνείας. Το Σάββα-
το, 10 Φεβρουαρίου, οι εορταστικές εκδηλώσεις περιελάμβαναν δραστηριότητες για παιδιά στο 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής με παιχνίδια, face painting, φουσκωτά, βόλτες με πόνυ, αλλά και 
διασκεδαστικές δοκιμασίες εμπνευσμένες από το Survivor. To βράδυ της ίδιας μέρας οι Gadjo 
Dilo, Monsieur Doumani και Rumba Attack ξεσήκωσαν με τις χορευτικές τους μελωδίες το κοινό.

Το γλέντι της Αποκριάς κορυφώθηκε την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου με τη μεγάλη παρέλαση των 
καρναβαλιστών και τη συμμετοχή συνόλων από όλη σχεδόν τη Λευκωσία και στο Πάρκο Κυκλο-
φοριακής Αγωγής  με δυο ξέφρενα πάρτι μέχρι αργά το βράδυ!

Εκείνοι που κέρδισαν τις εντυπώσεις 
Ο ανταγωνισμός για το ποιος θα ξεχωρίσει και θα κερδίσει τα έξι βραβεία του διαγωνισμού που 
διοργάνωσε ο ∆ήμος ήταν μεγάλος!

Η κριτική επιτροπή του Καρναβαλιού Αγλαντζιάς 2018, αφού αξιολόγησε τα άρματα και τις ομά-
δες που παρέλασαν, αποφάσισε να απονείμει χρηματικά βραβεία για τα πιο ευφάνταστα άρματα 
στον ∆ήμο Γερίου, το ∆ημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά Στροβόλου και το Save Ακάμας και 
για τις πιο εύστοχες ομάδες στο Cyprus- China Art Culture & Education Center, τη σχολή χορού 
Majestic Academy of dance και στο Ε΄ ∆ημοτικό και Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς.
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Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 και το 
Αμφιθέατρο της CΥΤΑ στη Λευκωσία είναι 
κατάμεστο από κόσμο. 

Ο λόγος είναι η παρουσίαση του έργου 
‘’GREATER NICOSIA 2021’’ και στόχος 
να καταστεί η ευρύτερη Λευκωσία «Ευ-

ρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας» για το έτος 
2021. Η ομάδα των επαγγελματιών, που είναι 
η κινητήριος δύναμη του έργου, εργάζεται 
εντατικά εδώ και μήνες για την κατάκτηση του 
τίτλου και η ανταμοιβή δεν άργησε να έρθει, 
αφού η πρόκριση της Λευκωσίας στην τελική 
φάση μαζί με 5 άλλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι 
πλέον γεγονός!

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που πόλη από 
την Κύπρο περνά την προκαταρκτική φάση 
για τον τίτλο.

Ο Σπύρος Πίσυνος, ∆ιευθύνων του ‘’Greater 
Nicosia 2021’’, συζήτησε μαζί μας για το «Εν 

∆ήμω Αγλαντζιάς» τις σημαντικότερες πτυχές 
αυτής της μεγάλης προσπάθειας.

-Kύριε Πίσυνε, είστε ο διευθύνων του 
έργου “GREATER NICOSIA 2021”, μίας 
προσπάθειας που γίνεται από τους ∆ήμους 
Αγλαντζιάς, Στροβόλου και Λευκωσίας 
για να ανακηρυχθεί η ευρύτερη Λευκωσία 
ως "Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας''. 
Μιλήστε μας λίγο για αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι τίτ-
λος που απονέμεται σε μία ευρωπαϊκή πόλη για 
διάρκεια ενός έτους για την υλοποίηση καινοτό-
μων δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων 
σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, επιχειρημα-
τικό, περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. 
Το σύνολο δράσεων που θα προταθεί θα σχεδι-
αστεί από νέους, για τους νέους και αυτό αποτε-
λεί κεντρικό πυλώνα της φιλοσοφίας μας: τίποτα 
για τους νέους χωρίς τους νέους.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το ∆ήμο Αγλα-
ντζιάς και το ∆ημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. 
Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς υπέβαλε την αίτηση επί-
σημα τον περασμένο Ιανουάριο με τη συνυπο-
στήριξη των ∆ήμων Στροβόλου και Λευκωσίας, 
εξού και η ονομασία της εκστρατείας, Greater 
Nicosia. Την αίτηση υποστηρίζει επίσης το 
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Η επαγγελμα-
τική ομάδα προετοιμασίας του φακέλου υπο-
ψηφιότητας - που αποτελείται από τον ∆ιομήδη 
Κουφτερό, καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Σω-
τήρη Χριστοφόρου, διοικητικό λειτουργό και 
εμένα ως διευθυντή έργου - χαρτογράφησε τις 
προκλήσεις και το δυναμικό της πόλης.

Χαιρόμαστε που μια κυπριακή πόλη για πρώτη 
φορά περνά στις φιναλίστ του διαγωνισμού, 
αξιοποιώντας αυτή τη μοναδική ευκαιρία για 
να κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προ-
γραμματισμού. 

Για ποιο λόγο είναι σημαντική
αυτή η διάκριση;
Θεωρούμε πως και η ίδια η διαδικασία υπο-
ψηφιότητας είναι σημαντική. Για παράδειγμα, 
η ομάδα μέχρι σήμερα διεκπεραίωσε πέραν 
των 100 συναντήσεων με την κοινωνία των 
πολιτών, με οργανώσεις νέων, με δημοτικές 
αρχές, πανεπιστήμια, φοιτητικές ομάδες, κρα-
τικούς φορείς, επιχειρήσεις και ιδιωτικούς ορ-
γανισμούς. Η πρωτοβουλία αυτή κινητοποίησε 
όλες αυτές τις ομάδες για ένα κοινό σκοπό, 
δημιουργώντας ένα πρόσφορο έδαφος γο-
νιμοποίησης ιδεών και συνεργασίας. Αυτή η 
προσπάθεια συνδημιουργίας, σε τέτοια έκτα-
ση και με τέτοια ένταση και ενέργεια σπάνια  
συμβαίνει, καθώς ανεξάρτητα από την τελική 
έκβαση, αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη. 

Σε περίπτωση ανάθεσης του τίτλου, σίγουρα 
οι προοπτικές είναι τεράστιες αν αναλογιστεί 
κανείς προηγούμενα success stories. Για πα-
ράδειγμα, στις δράσεις του Τορίνο ως ΕΠΝ το 
2010, συμμετείχαν πέραν των 30.000 νέων, 
στο Μάριμπορ το 2013 πέραν των 200 νέων ερ-
γοδοτήθηκαν για τις ανάγκες της ΕΠΝ και στη 
Θεσσαλονίκη το 2014 κάθε €1 που επενδύθη-
κε κατά τη διάρκεια αυτή, απέφερε €5,14.

Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θα 
ξεχωρίσει την υποψηφιότητα της 
Λευκωσίας έναντι των ανθυποψηφίων της;

Η ευρύτερη Λευκωσία είναι μια πόλη με περίπου 
40.000 φοιτητές, πάνω από 50 οργανώσεις και 
σωματεία νεολαίας και όπου το 47% του πληθυ-
σμού της είναι νέοι κάτω των 35 χρονών. 

•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥ

Ο
 ∆
ΙΕ
Υ
Θ
Υ
Ν
Ω
Ν

 Τ
Ο
Υ

 Ε
Ρ
ΓΟ
Υ

 “
G

R
EA

TE
R

 N
IC

O
S

IA
 2

0
2

1
”

 Σπύρος Σπύρος
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στο “ΕΝ ∆ΗΜΩ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ”

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ»
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γούν εις βάθος τον κεντρικό θεματικό άξονα 
και τους επιμέρους θεματικούς πυλώνες για 
την συν-δημιουργία δράσεων και προγραμμά-
των ευρωπαϊκού επιπέδου. 

- Με ποιο τρόπο θα βοηθήσει αυτή 
η πρωτοβουλία τους δήμους που 
συμμετέχουν; Τι προσδοκείτε;

Αν η ευρύτερη Λευκωσία αποτελέσει την ΕΠΝ 
για το 2021 τότε οι δήμοι θα μπορούν να 
αναπτύξουν το επίπεδο διακυβέρνησης εν-
σωματώνοντας αρχές του e-Government και 
eParticipation. Παράλληλα θα είναι σε θέση 
να αναπτύξει προγράμματα υποδομών για κοι-
νωνικούς, ψυχαγωγικούς, πολιτιστικούς, εκ-
παιδευτικούς και άλλους σκοπούς. 

Επομένως, θα έλεγα, πως θα υπάρχει η προ-
οπτική για μια συνολική αναβάθμιση του 
branding των ∆ήμων και της ευρύτερης Λευ-
κωσίας, προσελκύοντας νεοφυείς επιχειρή-
σεις, επενδύσεις, αυξάνοντας την εργοδότηση 
των νέων με νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, 
αυξάνοντας τον νεανικό και εκπαιδευτικό του-
ρισμού και ενισχύοντας την εμπλοκή των νέων 
στα κοινά, στις διαδικασίες παραγωγής πολιτι-
κής και στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων. 

Όλα αυτά είναι στοιχεία που χρειάζεται ένας 
δήμος, αλλά και ένα κράτος, για να διασφα-
λίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεχή 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
Η  υποψηφιότητα Greater Nicosia για Ευρωπα-
ϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι μια μοναδική 
ευκαιρία συγκροτημένης και ολοκληρωμένης 
αλλαγής νοοτροπιών και πρακτικών προς ένα 
καλύτερο αύριο. 

•••

Αιχμή του δόρατος της υποψηφιότητας απο-
τελεί o κεντρικός θεματικός άξονας με τίτλο 
The Edge, με το δυισμό της έννοιας ως άκρο 
και ως αιχμή. Τα άκρα αποτελούν μέρη όπου 
διαφορετικές νοοτροπίες, αισθητικές, ιδεολο-
γίες και προοπτικές μπορούν να συναντηθούν, 
και σε μια αμφίδρομη σχέση αλληλεπίδρασης, 
να εμπλουτιστούν περαιτέρω. Για παράδειγμα, 
άκρα, πραγματικά και εικονικά, θα μπορού-
σαν να χαρακτηριστούν η πράσινη γραμμή, τα 
μεσαιωνικά τείχη, τα περιφερειακά άκρα όπου 
βρίσκονται τα πανεπιστήμια ή ακόμη και η ίδια η 
Κύπρος που βρίσκεται στα άκρα τριών ηπείρων.

Παράλληλα, αυτά τα άκρα θα μπορούσαν να με-
τασχηματιστούν ως πηγές έμπνευσης, ενδυνά-
μωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων αποτελώντας 
δυνητικές αιχμές των νέων. Και αυτό ακριβώς 
θεωρώ πως είναι η αιχμή της δικής μας υποψη-
φιότητας που μας ξεχωρίζει από τις άλλες.

Καλούμε τους νέους να  βγουν έξω, να αφή-
σουν ό,τι ορίζεται ως comfort zone και να ανα-
καλύψουν τις δικές τους αιχμές. Να αφήσουν, 
δηλαδή την άνεση του καναπέ τους, την άνε-
ση μιας εργασιακής σχέσης, την άνεση μιας 
απλής εργοδότησης, ή ακόμη την άνεση που 
μας παρέχει η δήθεν αντίληψη του εαυτού 
μας, που θα έλεγα πως είναι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για αυτοδιάθεση και αυτογνωσία. Get 
to the Edge, Find your Edge, όπως λέει και το 
σλόγκαν μας. Ως επόμενο βήμα μας, ετοιμά-
ζουμε ειδικά εργαστήρια τα οποία θα επεξη-

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Ε ίναι τα μάτια και τα αυτιά της Αστυνομίας 
στις γειτονιές. Αφιερώνουν εθελοντικά 
χρόνο από την καθημερινότητά τους για 

να συλλέξουν πληροφορίες και να ενημερώ-
σουν την Αστυνομία για ύποπτες δραστηριό-
τητες, που πιθανόν να απειλούν την ασφάλεια 
της περιοχής τους. Ο λόγος για τους Παρατη-
ρητές της Γειτονιάς, ενός θεσμού που αποτε-
λεί βασικό πυλώνα του νέου μοντέλου Κοινοτι-
κής Αστυνόμευσης που προωθεί η Πολιτεία και 
έχει συνδράμει καθοριστικά στην πρόληψη, 
αλλά και την αντιμετώπιση της εγκληματικής 
δραστηριότητας.

Στην Αγλαντζιά ο θεσμός του Παρατηρητή της 
Γειτονιάς εφαρμόζεται από τον ∆εκέμβριο του 
2010 και έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρ-
πούς. Συνδετικός κρίκος μεταξύ των Παρατη-
ρητών και της Αστυνομίας είναι οι Συντονιστές 
της Γειτονιάς. Εκείνοι οργανώνουν τις συναντή-
σεις των Παρατηρητών και βρίσκονται σε τακτι-
κή επαφή με τον Αστυνομικό της Γειτονιάς.

Θέλοντας να ενισχύσει και να αναβαθμίσει 
ακόμη περισσότερο τον θεσμό του Παρατηρη-
τή και τον ρόλο των Συντονιστών της Γειτονιάς, 
ο ∆ήμος πήρε την πρωτοβουλία έκδοσης ειδι-
κών καρτών για τους Συντονιστές στην Αγλα-
ντζιά. Οι κάρτες δόθηκαν στους Συντονιστές 
σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 
1η Μαρτίου 2018  στο ∆ημαρχείο της πόλης, 
παρουσία του ∆ημάρχου, μελών του ∆ημοτι-
κού Συμβουλίου, εκπροσώπων του Αρχηγεί-
ου Αστυνομίας, της Αστυνομικής ∆ιεύθυνσης 
Λευκωσίας και των Αστυνομικών της Γειτονιάς 
Αγλαντζιάς. 

Παράλληλα και με γνώμονα την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη οργάνωση των Παρατη-
ρητών και Συντονιστών της Γειτονιάς αποφα-
σίστηκε σε πρώτη φάση η δημιουργία 8 δια-
κριτών τομέων εντός των δημοτικών ορίων της 
πόλης, για καθέναν από τους οποίους θα είναι 
υπεύθυνος ένας Συντονιστής.

Μαζί με τους πολίτες
για τη δημόσια ασφάλεια

«Χάρη στη συμβολή των Παρατηρητών έχου-
με καταφέρει να οδηγηθούμε στην εξιχνίαση 
αρκετών εγκληματικών δραστηριοτήτων, από 
ληστείες και διαρρήξεις μέχρι και υποθέσεις 
κακοποίησης ανηλίκων» αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο Μάρκος Ταμπακούδης, ένας εκ των 
δυο Αστυνομικών της Γειτονιάς που δραστηρι-
οποιούνται στην Αγλαντζιά.

 Ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό των δημοτών 
- Παρατηρητών που είναι εγγεγραμμένοι στο 
πρόγραμμα τους ειδοποιεί π.χ. για την κλοπή 

     “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”
  Νέες πρωτοβουλίες του ∆ήμου για την ενίσχυση του θεσμού

ενός αυτοκινήτου στην περιοχή τους. Αμέσως 
οι Παρατηρητές είναι σε εγρήγορση και, αν 
υποπέσει κάποια περίεργη ή ύποπτη δραστη-
ριότητα στην αντίληψή τους, ενημερώνουν 
τον Συντονιστή ή και τον Αστυνομικό της Γει-
τονιάς. «Πρόσφατα, με τη βοήθεια ενός από 
τους Παρατηρητές, κατέστη δυνατός ο εντοπι-
σμός ενός κλεμμένου οχήματος κατοίκου της 
Αγλαντζιάς, μόλις λίγες ώρες μετά την κλοπή. 
Ειδικά τα τελευταία 1-2 χρόνια η ανταπόκριση 
των δημοτών της Αγλαντζιάς στο Πρόγραμμα 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική», καταλήγει ο κ. 
Ταμπακούδης.

Κομβική η σημασία της πρόληψης

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Πρό-
γραμμα, οι Παρατηρητές ενημερώνονται τα-
κτικά μέσα από διαλέξεις, επιμορφωτικά σεμι-
νάρια και εκδηλώσεις για τεχνικές πρόληψης 
του εγκλήματος, ώστε να περιορίζονται οι πι-
θανότητες να πέσουν θύμα του οποιουδήποτε 
επιτήδειου εγκληματία.  «H εγρήγορση είναι 
το κλειδί όχι μόνο για την αντιμετώπιση, αλλά 
κυρίως για την πρόληψη των προβλημάτων 
παραβατικότητας προτού προλάβουν να εκδη-
λωθούν με τη μορφή του εγκλήματος. Ο κάθε 
δημότης μπορεί να συνεισφέρει ενεργά προς 
αυτήν την κατεύθυνση», επισημαίνει ο έτερος 
Αστυνομικός της Γειτονιάς Αγλαντζιάς, κ. Μι-
χάλης Παστέλης. 

Σημειώνει ακόμη ότι πέρα από την ενίσχυση 
της ασφάλειας των πολιτών, το Πρόγραμμα 
του Παρατηρητή έχει οφέλη και σε άλλα επίπε-
δα. «Ο κόσμος αναπτύσσει προσωπική επαφή 
μαζί μας, νιώθει ότι τα προβλήματά του εισα-
κούονται και επιλύονται. Ενδυναμώνονται οι 
δεσμοί της κοινότητας με την Αστυυνομία και 
αυτό είναι πολύ σημαντικό».
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“ΓΙΝΕ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ”
Ο λόγος στους νέους για το καλό της πόλης!

Έ να από τα σημεία των καιρών, που προ-
καλεί με τη σειρά του περαιτέρω διό-
γκωση των ήδη υφιστάμενων μεγάλων 

κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων στη 
σύγχρονη κυπριακή κοινωνία, είναι η απαξί-
ωση της πολιτικής και, ευρύτερα, η απαξίωση 
ενός από τα πιο σημαντικά ιδεώδη της δημο-
κρατίας. Αυτού της συμμετοχής στα κοινά.

Με γνώμονα την παραπάνω διαπίστωση, οι 
νέοι των Γυμνασίων Αγλαντζιάς και Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ΄ αποφάσισαν να δράσουν 
και να γίνουν ‘’∆ήμαρχοι για μια Μέρα’’. Στις 7 
Μαρτίου 2018 συνολικά πενήντα μαθητές και 
μαθήτριες από τα παραπάνω σχολεία, συνε-
δρίασαν από κοινού με το ∆ημοτικό Συμβούλιο 
και για πρώτη φορά συναποφάσισαν το μέλλον 
του ∆ήμου μας!

Οι στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα ‘’Γίνε ∆ήμαρχος για μία Μέρα’’ 
γεννήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Συμβου-
λίου Νεολαίας του ∆ήμου και του προέδρου 
του, Μαρίνου Κλεάνθους. Στόχος αυτής της 
προσπάθειας είναι οι νέοι να αλληλεπιδράσουν 
και να εξοικειωθούν με την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, να ασκήσουν κριτική στα προβλήματα και 
στις αδυναμίες του ∆ήμου, ενώ ταυτόχρονα να 
γίνουν συμμέτοχοι των προκλήσεων που προ-
κύπτουν στην πόλη μας, προτείνοντας ιδέες 
και λύσεις.

Οι μαθητές πρώτα έτυχαν ενημέρωσης από 
τον ∆ήμαρχο για τα θέματα του ∆ήμου και τα 
προγράμματα που συντονίζει και διοργανώνει 
και κατόπιν κλήθηκαν να ετοιμάσουν προτά-
σεις, εισηγήσεις και θέσεις τις οποίες και πα-
ρουσίασαν σε κοινή συνεδρία με το ∆ημοτικό 
Συμβούλιο.

Κλήθηκαν εν ολίγοις να τολμήσουν, να οραματι-
στούν και να δώσουν περιεχόμενο στο ερώτημα 
«Τι θέλω από την πόλη μου;».

Φρέσκιες ιδέες και προτάσεις

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην οποία συμ-
μετείχαν μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου και οι 
τέως και πρώην ∆ήμαρχοι Αγλαντζιάς, οι μαθητές 
ανέλαβαν τους ρόλους των ∆ημοτικών Συμβού-
λων, ενώ όρισαν και ∆ήμαρχο για να προεδρεύ-
σει της συνεδρίασης, όπως εξήγησε ο ∆ήμαρχος 
Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης. Η θεματολογία 
ήταν πλούσια και προσέγγισε όλα τα ζητήματα που 
αφορούν τον ∆ήμο και τους δημότες.

Οι μαθητές υπέβαλαν πολλές και εποικοδομητικές 
προτάσεις και αιτήματα για την βελτίωση της καθη-
μερινότητάς τους εντός των δημοτικών ορίων, ενώ 
ταυτόχρονα έδωσαν το μήνυμα ότι εφόσον πολλά 
από τα προβλήματα τα δημιουργούμε οι ίδιοi, θα 
πρέπει και να τα επιλύσουμε χωρίς να περιμένου-
με να το κάνει για εμάς η ∆ημοτική Αρχή.

Ο ∆ήμαρχος κ. Πετρίδης ανέφερε επίσης ότι 
πρόθεση της ∆ημοτικής Αρχής είναι να θεσμοθε-
τήσει τη συγκεκριμένη δράση, αφού πιστεύει ότι 
η ενεργότερη συμμετοχή  της νεολαίας θα δώσει 
νέα ‘’πνοή’’ στο ∆ήμο, μέσα από τη σύζευξη και 
παράθεση δημιουργικών απόψεων από νέους με 
διαφορετική και ‘’φρέσκια’’ οπτική για τα κοινά.

Τ ελέστηκε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Αγλαντζιάς, το 19ο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του Ανθυπολοχαγού (ΜΧ) 

Στέλιου Μασιήνη, ο οποίος έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του 
σε ναρκοπέδιο της Ποταμιάς στις 24 Μαρτίου 1999.

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ∆η-
μοκρατικού Κόμματος και Βουλευτής, κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η οποία 
εξήρε το ήθος και την αφοσίωση του ήρωα στο καθήκον και στην πατρίδα. 

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

Στεφάνια κατέθεσαν εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων, η κοινο-
βουλευτική εκπρόσωπος του ∆ημοκρατικού Κόμματος και Βουλευτής, κα 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Σωματεία και Οργανώσεις και πλήθος συγγενών 
και φίλων.  Μετά το πέρας της κατάθεσης στεφάνων, ακολούθησε τρισάγιο 
στον τάφο του ήρωα με πλήρεις στρατιωτικές τιμές. Τον ∆ήμο εκπροσώπη-
σε ο Αντιδήμαρχος Μ. Χειρίδης

19ο ETΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΣΙΗΝΗ
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Παρουσία γονέων, συγγενών και φίλων, ο 
∆ήμος Αγλαντζιάς βράβευσε τους άρι-
στους αθλητές του που διακρίθηκαν σε 

διάφορα αθλήματα κατά το 2017. Στην τελε-
τή απονεμήθηκαν συνολικά 90 βραβεία σε 
αθλητές και 5 σε αθλητικά σωματεία.

Οι αθλητές ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους 
σε αθλήματα όπως το καράτε, το ταεκβοντο, 
την καλαθόσφαιρα, το δρόμο ταχύτητας, το 
μοντέρνο πένταθλο δίαθλο, τους ειδικούς 
ολυμπιακούς, την κολύμβηση, το μπαντμι-

O ∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΤΟΥ 2017
Για  τις διακρίσεις και την προσφορά τους στον αθλητισμό

ντον, το καράτε, τη ρυθμική και ενόργανη γυ-
μναστική, το θαλάσσιο σκι, την αντισφαίριση, 
την τοξοβολία και το σκάκι.

Ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς, σε σύντομο χαι-
ρετισμό που απηύθυνε, είπε πως «Μέγιστο 
μέλημα του ∆ήμου μας, είναι η βελτίωση των 
υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και η 
αναβάθμιση τους. Έχουμε καλή συνεργασία 
με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και 
θα την ενισχύσουμε προς όφελος των νέων 
μας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Κλε-
άνθης Γεωργιάδης δήλωσε ότι «Είναι η στιγμή 
που εμείς τιμούμε τον αθλητή για τον χρόνο που 
στερήθηκε, για τον χρόνο που αφιέρωσε στον 
αθλητισμό αλλά και για τις επιδόσεις που πέτυ-
χε, έτσι ώστε άξια να βρίσκεται σήμερα ανάμε-
σα στους καλύτερους που θα βραβευθούν.»

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στην αξι-
όλογη προσφορά του ∆ήμου Αγλαντζιάς στη 
δημιουργία αθλητικών υποδομών και γενικότε-
ρα στον αθλητισμό.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 • 26η ΕΚΔΟΣΗ

Η ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου της ΑΕΚ Κυθρέας, αγωνίζεται 
στη Β'Κατηγορία της ΠΟΕΛ στον Αʹ όμιλο. 

Τη φετινή περίοδο έχει τερματίσει στην 5η θέση της βαθμολογίας με 22 
βαθμούς σε 15 αγώνες, ενώ απομένει ακόμη ένας αγώνας για την ολο-
κλήρωση του πρωταθλήματος.  Οι εντός έδρας αγώνες της ομάδας διε-
ξάγονται Κυριακή πρωί και ώρα 10:30 στο ∆ημοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς.

Η Αθλητική Ένωση Κυθραίας (ή η ΑΕΚ Κυθραίας) είναι κυπριακή πο-
δοσφαιρική ομάδα με έδρα την Κυθρέα της επαρχίας Λευκωσίας. Η 
ομάδα ιδρύθηκε το 1950 στην Κυθρέα. Μετά την τούρκικη εισβολή και 
κατοχή του 1974 και την κατάληψη της Κυθρέας από τα τουρκικά στρα-
τεύματα, εδρεύει στην Αγλαντζιά. Χρώματα της ομάδας είναι το κίτρινο 
και μαύρο .

Οι πρώτες σκέψεις για την ίδρυση αθλητικού σωματείου στην Κυθρέα 
πραγματοποιήθηκαν το 1947 και ανήκαν στους Πέτρο Στυλιανού και 
Χριστάκη Παπανδρέου, αμφότεροι μαθητές γυμνασίου στη Λευκωσία. 
Ο σύλλογος ιδρύθηκε τελικά το 1950 και αρχικά διέθετε μόνο τμήμα 
ποδοσφαίρου. Τα χρώματα του συλλόγου και η συντομογραφία ΑΕΚ 
πάρθηκαν από την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Το 1970 η 
ΑΕΚ εντάχθηκε στις τάξεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου 

(ΚΟΠ) ως ομάδα Γ΄ κατηγορίας. Το 1974 πραγματοποιήθηκε η τουρκι-
κή εισβολή στην Κύπρο και η Κυθρέα παραμένει από τότε 
υπό κατοχή. Το σωματείο έγινε προσφυγικό και επανα-
δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο Καϊμακλί και μετέπειτα 
στην Αγλαντζιά.

ΑΕΚ Κυθρέας

να-
τα 

1950
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Τη ‘’μούττη’’ 
της Σαρα-

κοστής έκοψαν 
εκατοντάδες Κύπρι-

οι στις 19 Φεβρουαρί-
ου, τιμώντας τις παραδό-

σεις και τα έθιμα της Καθαράς 
∆ευτέρας. Στη Λευκωσία επίκε-
ντρο των εορτασμών ήταν για 
ακόμη μία χρονιά το πάρκο 
Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας, 
όπου πλήθος κόσμου διασκέ-

δασε στη μεγάλη εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο ∆ήμος Αγλαντζιάς.

Το γιορτινό τραπέζι στήθηκε από 
νωρίς και περιλάμβανε άφθονα νη-
στίσιμα εδέσματα, αλλά και παρα-

δοσιακό γλέντι με μουσική και χορό. Στο 
μενού της ημέρας είχε την τιμητική του το 

ΑΝΑΒΙΩΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ
Γιορτή του ∆ήμου Αγλαντζιάς με μουσική και χορό 

καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, στο 
οποίο επιδόθηκαν μικροί και μεγάλοι με 
πολύ κέφι και σύμμαχό τους τον καλό και-
ρό. Από το ξεφάντωμα και την αναβίωση 
των παραδοσιακών εθίμων που προστάζει 
η συγκεκριμένη ημέρα δεν απουσίασαν 
και τα ‘’τσιαττιστά’’.

Ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πε-
τρίδης, ανέφερε σε δήλωσή του ότι «η Κα-
θαρά ∆ευτέρα είναι αναπόσπαστα δεμένη 
με την παράδοση,  τον πολιτισμό και την πί-
στη μας» και προσέθεσε πως «εκδηλώσεις 
σαν τη σημερινή μας βοηθούν να διατηρή-
σουμε την ταυτότητα που κληρονομήσαμε».

Η Καθαρά ∆ευτέρα συμβολίζει την πνευμα-
τική καθαρότητα, καθώς είναι η πρώτη μέρα 
της Σαρακοστής, της μεγάλης νηστείας του 
Πάσχα που διαρκεί 40 μέρες όσες και οι μέ-
ρες νηστείας του Χριστού στην έρημο.
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Το Pet Touch στo πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και αναλογι-
ζόμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα καταφύγια ζώων στην 
Κύπρο παραχώρησε εντελώς δωρεάν 125 kg στερεά τροφή  για τον 

Χώρο Προσωρινής Φύλαξης Αδέσποτων Σκύλων στο Παλαιομέτοχο! 

Σε σχετική του ανακοίνωση το Pet Touch ευχαριστεί τον ∆ήμαρχο Χαρά-
λαμπο Πετρίδη και τον ∆ημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Κωνσταντίνου που με 
τις ενέργειες τους συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να γίνει θεσμός αυτή η προ-
σφορά προς τον ∆ήμο.

Ο Χώρος Προσωρινής Φύλαξης Αδέσποτων Σκύλων λειτουργεί εδώ και 
περίπου 2 χρόνια και ανήκει στους ∆ήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλα-
ντζιάς, Αγίου ∆ομετίου, Έγκωμης και Λακατάμιας. Η  διαχείρισή του γίνεται 
από ιδιώτη. Προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης, φροντίδας και ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης σε αδέσποτα σκυλάκια , ενώ μεριμνά και για την υι-
οθεσία τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επισκεφθείτε τη σελίδα του καταφυ-
γίου στο Facebook https://www.facebook.com/UnifiedPoundOfNicosia/

∆ΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Βοήθεια για τους πιστούς μας φίλους
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     ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
21 χρόνια συνεχούς προσφοράς στον αθλητισμό

https://www.facebook.com/noaglantziashttps://www.facebook.com/noaglantzias
Καθαρής 31, Τ.Κ. 2103 ΑγλαντζιάΚαθαρής 31, Τ.Κ. 2103 Αγλαντζιά
Λευκωσία, ΚύπροςΛευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22 330559, & 97 686044Τηλέφωνο: 22 330559, & 97 686044

OΝαυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς ιδρύθηκε τον Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς ιδρύθηκε τον 
Μάιο του 1997 από μία ομάδα ανθρώπων Μάιο του 1997 από μία ομάδα ανθρώπων 
με κοινό όραμα και ιδιαίτερη αγάπη για με κοινό όραμα και ιδιαίτερη αγάπη για 

την κολύμβηση και τον αθλητισμό.  21 περίπου την κολύμβηση και τον αθλητισμό.  21 περίπου 
χρόνια μετά, με την ίδια συνέπεια στο αρχικό χρόνια μετά, με την ίδια συνέπεια στο αρχικό 
αυτό όραμα, ο Ναυτικός Όμιλος και οι αθλητές αυτό όραμα, ο Ναυτικός Όμιλος και οι αθλητές 
του συνεχίζουν να εκπροσωπούν επάξια την του συνεχίζουν να εκπροσωπούν επάξια την 
Αγλαντζιά και την Κύπρο σε Παγκύπριους Βαλ-Αγλαντζιά και την Κύπρο σε Παγκύπριους Βαλ-
κανικούς και Πανευρωπαϊκούς αγώνες.κανικούς και Πανευρωπαϊκούς αγώνες.

Φιλοσοφία και στόχοι

Ο Ν.Ο. Αγλαντζιάς μέσα από τις δραστηριότητές 
του προωθεί την αγάπη για την κολύμβηση και 
την ευγενή άμιλλα μεταξύ των νέων. Είναι επι-
στημονικά αποδεδειγμένο άλλωστε ότι η κολύμ-
βηση αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες 
μορφές άσκησης με πολλαπλά οφέλη για την 
σωματική και πνευματική υγεία του αθλούμενου. 

Συνεπώς, o N.O. Aγλαντζιάς επιδιώκει:

• Τη διάδοση της κολύμβησης  σαν άθλημα 
όσο και σαν επιτακτική  ανάγκη  διαβίωσης.

• Tη διαμόρφωση υγειών σωμάτων που, μέσα 
από τη φυσική άσκηση, θα δώσουν στο μυαλό 
τα εφόδια να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.

• Tη διαμόρφωση χαρακτήρων μέσα από την 
ευγενή άμιλλα που προσφέρει ο αθλητισμός, 
μαθαίνοντας πρώτα τον αθλητή να χάνει και 
μετά να ξεπερνά τον εαυτό του για να κερδίσει.  

• Tη δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας στην 
πόλη μας και σε ολόκληρη την Κύπρο. 

• Την ανάδειξη πρωταθλητών  που  θα  καταξι-
ώσουν το όνομα του Ομίλου και της Αγλαντζιάς 
σε ολόκληρη την Κύπρο και το εξωτερικό.    

Σύγχρονες αθλητικές υποδομές 

Ο  Ν.Ο. Αγλαντζιάς μεριμνά ώστε να υπάρ-

χει χώρος για όλους όσοι θέλουν να ασχο-

ληθούν με τον αθλητισμό. Έχοντας ως έδρα 

του το ∆ημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς, 

διαθέτει άριστες εγκαταστάσεις που περι-

λαμβάνουν θερμαινόμενη πισίνα 25 μέτρων, 

6 διαδρομών με μικρή πισίνα εκμάθησης για 

παιδιά ηλικίας 5-10 χρόνων και χώρο για χα-

λάρωση και οικογενειακή κολύμβηση baby 

swimming.

Πεπειραμένοι και εξειδικευμένοι προπονη-

τές διδάσκουν στα παιδιά τα μυστικά της κο-

λύμβησης σε όλα τα στάδια της προπόνησης 

και τα βοηθούν να φτάσουν στο μέγιστο δυ-

νατό αποτέλεσμα.

Τα λαμπρά αποτελέσματα των αθλητών του 

Ομίλου, σε κάθε αγώνα που συμμετέχουν, 

οφείλονται στη συστηματική και εξαιρετική 

δουλειά που γίνεται από τους προπονητές, 
αλλά και στην άριστη κατάρτισή τους.

 “Ξέρατε ότι…
…η κολύμβηση γυμνάζει ομοιόμορφα το 
σώμα και είναι το άθλημα  με τους λιγό-
τερους τραυματισμούς; Οι περισσότεροι  
Ολυμπιονίκες της δεκαπενταετίας ‘80-
‘95 ήταν παιδιά με παθήσεις της σπον-
δυλικής τους στήλης. Πήγαν στην πισί-
να για να βελτιώσουν την υγεία τους και 
κατάφεραν να κατακτήσουν την κορυφή 
και να γίνουν Ολυμπιονίκες.’’

“Ξέρατε ότι…

… Η αερόβια άσκηση στη πισίνα βοηθά 
στην ανάπτυξη των πνευμόνων και στην 
ελαχιστοποίηση της σπαστικής βρογχίτι-
δας που επηρεάζεται από την σκόνη και 
την υγρασία;’’

Για περισσότερες πληροφορίες, μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 
Επικοινωνίας: 22330559/97686044
- κα Έλλη

Ή να μας επισκεφθείτε τα απογεύματα 
για δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα!

‘’Θυμηθείτε ότι…
Κανένας  γονιός,  έφορος,  παράγοντας,  ακόμη  
και  προπονητής  δεν μπορεί να προβλέψει αν 
ένα παιδί μπορεί να γίνει πρωταθλητής ή όχι. 
Χρειάζονται  τουλάχιστον 2-3 χρόνια συστη-
ματικής δουλειάς για να κάνουμε σωστότε-
ρη  πρόβλεψη. Αφήστε  τα  παιδιά  να σας 
οδηγήσουν στο  κολυμβητήριο, αυτά θα  
αποφασίσουν αν δηλαδή θέλουν να ασχο-
ληθούν πιο εντατικά με τον αθλητισμό με 
πρόγραμμα, συστηματική προπόνηση  και  
υψηλούς στόχους.  Έχουν σίγουρα να κερδίσουν πολλά!’’
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Στο πλαίσιο του νέου αγωνιστικού προ-
γραμματισμού που έχει σχεδιαστεί, ο Ν.Ο. 
Αγλαντζιάς έχει θέσει ψηλά τον πήχη και 

η έναρξη συνεργασίας με τους καταξιωμένους 
προπονητές Λευτέρη Χατζηστάμου και Τόνι 
Μίτοβα  αποτελούν μέρος της προσπάθειας 
για επίτευξη ακόμη καλύτερων επιδόσεων από 
τους αθλητές.

Το προφίλ των προπονητών
Ο Λευτέρης Χατζηστάμος γεννήθηκε στο 
Βόλο. Αποφοίτησε από την ΕΑΣΑ Θεσσαλονί-
κης και έλαβε την ειδικότητα κολύμβησης με 
βαθμό άριστα.

Παρακολούθησε σωρεία σεμιναρίων για την 
επιστημονική κατάρτιση των προπονητών, 
από το 1976 ασχολήθηκε με την κολύμβηση 
και σαν προπονητής εργάστηκε στον ΠΑΟΚ,-
ΝΟΒ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ, ΑΚΟ. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ, ΟΕΑ 
ΝΑΒΟΛΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗ-
ΤΗΣ Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, 
υπεύθυνος για διοργάνωση & πιστοποίηση 
αγώνων. ∆ίδαξε σε σχολές κριτών-χρονομε-

τρών και σε σχολές προπονητών κολύμβησης.

Αθλητές του έχουν διακριθεί σε πανευρωπαϊ-
κούς αγώνες Νέων-Νεανίδων και σε βαλκανι-
κούς, κερδίζοντας μετάλλια και κάνοντας πανελ-
λήνια ρεκόρ. 

Η Τόνι Μίτοβα γεννήθηκε στη Σόφια της 
Βουλγαρίας. Είναι απόφοιτη του National 
Sport Academy Σόφιας με ειδικότητα την κο-
λύμβηση και καθηγήτρια φυσικής αγωγής με 
μεταπτυχιακό.

Εργάστηκε με επιτυχία για τους CSKA SOFIA, 
TREVISO ITALY, Ν.Ο. Λακατάμειας και ΑΠΟΕΛ.

Αθλητές της έχουν διακριθεί σε αγώνες με πα-
γκύπριες & πανευρωπαϊκές  νίκες και καταρρίψει 
παγκύπρια ρεκόρ.

Ο Ν.Ο. Αγλαντζιάς εύχεται κάθε επιτυχία στον 
Λευτέρη Χατζηστάμο και Τόνι Μίτοβα στα νέα 
τους καθήκοντα. Παράλληλα επιθυμεί να ευχα-
ριστήσει δημόσια τους απερχόμενους προπονη-
τές Βίκτωρα και Φασβία Nenashev για όλα όσα 
έχουν προσφέρει στο Ναυτικό  Όμιλο.

Νέοι προπονητές κολύμβησης  στον Ναυτικό Όμιλο Αγλαντζιάς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ∆ΙΑΘΛΟΥ

Ο αθλητής μας Νικόλας Ιωαννίδης κατέκτη-
σε την 2η θέση στους παγκόσμιους αγώ-
νες ∆ιάθλου στην Ισπανία, στην κατηγορία 

αθλητών κάτω των 15 ετών. 

Επίσης ο αθλητής μας Παναγιώτης Παναγίδης 
εξασφάλισε την τιμητική δέκατη θέση, στην κα-
τηγορία αθλητών κάτω των 15 ετών.
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GastroSophia Nicosia Fest 20-22 Απριλίου 2018

Το Φεστιβάλ έχει θέσει ως στόχους του, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη της κυπριακής γαστρονομίας, την προαγω-
γή της γαστρονομίας ως πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την προώθηση 

της πολυπολιτισμικότητας, του σεβασμού της πολιτισμικής κληρονομιάς διαφόρων χωρών, με την ενεργό εμπλοκή 
φοιτητών (ντόπιων και ξένων) στη διοργάνωση.

1
ο
 Φ
εσ
τι
β
ά
λ

 Γ
α
σ
τρ
ο
ν
ο
μ
ία
ς

, 
“

G
a

s
tr

o
s

o
p

h
ia

”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Παιδικό Εργαστήρι Υγιεινής ∆ιατροφής
Εργαστήρι γαστρονομίας και διατροφής για παιδιά δημοτικού σχολείου,
με νέες και πρωτότυπες συνταγές με λαχανικά, φρούτα και γάλα!
Ανώτερο ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4, 10:00 
Χορηγός: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

• ∆ιάλεξη στην Κυπριακή Κουζίνα
«Η Κυπριακή Κουζίνα στον Εθνικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
από την ∆ρα Ευφροσύνη Ριζοπούλου Ηγουμενίδου  
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθ. 010 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4, 18:00

• Εργαστήρι & ∆οκιμή Ξένης Κουζίνας
Απολαύστε κινέζικη κουζίνα από αρχιμάγειρα στους κήπους του ΑΞΙΚ
Κήποι ΑΞΙΚ/ HHIC Gardens • ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4, 12:00

• ∆ιάλεξη Οίνου
«Οινική Κύπρος: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» από τον Σοφοκλή Βλασίδη
Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» • ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4, 19:00

• World Street Food Festival
Ελάτε να δοκιμάσετε παραδοσιακές συνταγές από διάφορες χώρες και με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα
Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί»/“To Skali” Cultural Centre • ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4, 11:00

∆ιοργανωτές: ∆ήμος Αγλαντζιάς, ΑΞΙΚ, ΕΤΑΠ Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  «…της Μεσαρκάς καμάρι»

Αναμφίβολα, το σπουδαιότερο έργο της πρώτης χρονιάς είναι το ντο-
κιμαντέρ που ετοιμάσαμε με τίτλο ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ «…της Μεσαρκάς 

καμάρι», με συνεντεύξεις από δεκάδες συνδημότες και συνδημότισσές 
μας, με τη μεγάλη βοήθεια του κινηματογραφιστή κ. Μιχάλη Γεωργιά-
δη, το οποίο συγκίνησε όλους και όλες.  

Οπωσδήποτε, είναι ένα κομμάτι από την Ιστορία και τον πολιτισμό 
μας, με το οποίο παραδίδουμε στη νέα γενιά αξίες, ιδανικά και στά-
σεις ζωής που εμείς βιώσαμε στην κωμόπολή μας, και έχουμε χρέος 
και ιστορική ευθύνη να τα μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ

Μ ια πολύ σημαντική ενέργεια ήταν η προσπάθεια να φέρουμε 
κοντά τους νέους του Λευκονοίκου, γι΄ αυτό και πραγματοποι-

ήσαμε συναντήσεις σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, όπου μιλήσαμε 
μαζί τους και ακούσαμε τις απόψεις τους.

Ανασυστήσαμε το ∆ημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λευκονοίκου με 
Πρόεδρο τη ∆ημοτική Σύμβουλο κ. Βίκη Κτίστη, και πραγματοποιή-
σαμε με τη χορηγία του Οργανισμού Νεολαίας επίσκεψη-προσκύ-
νημα στο Λευκόνοικο στις 2 ∆εκεμβρίου, στην οποία έλαβαν μέρος 
πέραν των 55 παιδιών και νέων.

 Ήταν ένα μάθημα πατριδογνωσίας που τους έκανε να έρθουν πιο 
κοντά στη γενέθλια γη τους.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ 

Πραγματοποιήθηκε τη ∆ευτέρα, 29 Ιανου-
αρίου 2018, στις 7μ.μ., στο Οίκημα του 

Προσφυγικού Σωματείου «Το Λευκόνοικο» 
στη Λάρνακα, η Εκδήλωση Τιμής για τους 
τρεις τελευταίους γυμνασιάρχες, τους καθη-
γητές/τριες του Γυμνασίου Λευκονοίκου και 
το Γραμματειακό Προσωπικό που αφυπηρέ-
τησαν μετά το 1998. 

Ήταν μια μεγαλειώδης εκδήλωση σε μια κατά-
μεστη αίθουσα στην οποία, μετά από πνευμα-
τική ομιλία, ο Γέροντας Εφραίμ χάρισε στους 

συγγενείς των τριών γυμνασιαρχών και στους καθηγητές/τριες 
μια μεγάλη ασημένια εικόνα της Παναγίας Παραμυθίας.
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συσυγγγγεεν ίείς των τριών

«ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ»

Εκείνο που μας καταξίωσε ως γυναί-
κες του Λευκονοίκου ήταν η εκ-

δήλωσή μας «Ταξίδι στις γεύσεις του 
Λευκονοίκου» στο οίκημα του Προσφυ-
γικού Σωματείου «Το Λευκόνοικο» στη 
Λάρνακα, υπό την αιγίδα του Έντιμου 
Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου 
Κουγιάλη, ο οποίος και επιχορήγησε 
την εκδήλωση. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσίαση του ντοκιμαντέρ 
ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ «…της Μεσαρκάς καμάρι», χαιρετισμούς, τραγού-
δια και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα του Σωματείου μας. 

Τέλος, όλοι οι παρευρισκόμενοι, δοκίμασαν, πέραν των φαγητών, 
τα παραδοσιακά ζυμαρικά που ετοίμασαν οι χρυσοχέρες κυρίες, 
όπως την τσιπόπιτα, τα πουρέκκια, τις διπλοπισιήδες, τα δάκτυλα, 
τα κουλούρια, τις γρισταρκές, τις χαλλουμωτές, ακόμη και τιτσιριό-
πιττα, τουμάτσια, κ.ά. 
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ση του ντοκιμαν έτέρρ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ

Όντως ήταν το καμάρι της Μεσαορίας, το 
ομολογούν τα έργα και οι άνθρωποι. Σε 

καιρούς δίσεκτους για το νησί μας, το Λευκό-
νοικο μεγαλουργούσε σε όλους τους τομείς.

Αυτής της κωμόπολης με αξίωσε ο Θεός και οι συνδημότες/τισσές μου, 
κατά τρόπο θαυμαστό, να εκλεγώ ∆ήμαρχος πριν ακριβώς από έναν χρόνο.

Ως ∆ήμαρχος Λευκονοίκου θέλω να εκφράσω τις πιο εγκάρδιες ευχα-
ριστίες μου προς τον ∆ήμαρχο Αγλαντζιάς, τον φίλτατό μου Χαράλαμπο 
Πετρίδη, για την ευγενική πρόσκλησή του να συμμετάσχουμε, ως κατεχό-
μενος ∆ήμος που στεγάζεται στα όρια του ∆ήμου Αγλαντζιάς, στην έκδο-
ση της εφημερίδας του ∆ήμου Αγλαντζιάς «Εν ∆ήμω Αγλαντζιάς». 
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«…ήσουν μια αμματόπετρα, της Μεσαρκάς καμάρι»




