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ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Χάρης Τσαγγαρίδης, Δημοτικός Γραμματέας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος | Μάριος Χειρίδης, 

Αντιδήμαρχος  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ιορδάνης Ιορδάνου, Πρόεδρος | Περικλής Νικολαϊδης, 

Μέλος | Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος | Ευγενία Αλετρά, 

Μέλος | Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΣΕΛΙΔΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 

IMH

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ σΤΕφΑΝη ΑΝΔρΕου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤυΠοΓρΑφΕΙΑ ΚΩΝοσ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤυΠοΚΙΝηση

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

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

ΔημοΤίκο Ταμείο 
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 13:00 
Τετάρτη: 08:00 - 14:45 

Τεχνίκη ΥΠηρεσία 
Δευτέρα - Παρασκευή: 12:00 -15:00

ΔημοΤίκη ΒίΒλίοθηκη 
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00  - 18:00 
Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ (24 ΩρΕΣ):

7 7 7 7 8 1 0 0

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
χαράλαμπος 
Πετρίδης

Δημαρχοσ

22462195
mayor@aglantzia.org.cy

μυράντα αργυρού 
ΓραμμαΤείακη λείΤοΥρΓοσ - 
ίΔίαίΤερα ΓραμμαΤεασ ΔημαρχοΥ

22462195
Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

χάρης Τσαγγαρίδης   ΔημοΤίκοσ ΓραμμαΤεασ
22462196
harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

μαρία χριστοδούλου   
Βοηθοσ ΓραμμαΤείακη λείΤοΥρΓοσ 
 - ίΔίαίΤερα ΓραμμαΤεασ 
 ΔημοΤίκοΥ ΓραμμαΤεα

22462196

maria.christodoulou@aglantzia.org.cy
Άντρη ευτυχίου    λείΤοΥρΓοσ ΔημοΤίκησ ΥΠηρεσίασ

22462251
andri.eftichiou@aglantzia.org.cy

Άντρη Βιτσαϊδου      
λείΤοΥρΓοσ ΔημοΤίκησ ΥΠηρεσίασ  
(λείΤοΥρΓοσ ΠληροΦορίκησ)
22444214/22462194 

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

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

Δέσπω Πίτρη ανΩΤερη ΓραμμαΤείακη λείΤοΥρΓοσ
22462197
despo.pitri@aglantzia.org.cy

Παναγιώτα 
Δημητρίου 

Βοηθοσ ΓραμμαΤείακη λείΤοΥρΓοσ 
(εΞΥΠηρεΤηση ΔημοΤΩν)
22462233
panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

κωνσταντίνα 
χρυσοστόμου

Βοηθοσ ΓραμμαΤείακη  λείΤοΥρΓοσ 
(ΠολίΤίσΤίκη ΥΠηρεσία, ΥΓείονομίκη 
ΥΠηρεσία καί ΥΠηρεσία ΠρασίνοΥ)
22462058
constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

ανδρέας 
χαραλάμπους

κληΤηρασ

22462233

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Φαξ: 22332755, 
treasurer@aglantzia.org.cy

αντιγόνη 
χατζηγεωργίου     

ΔημοΤίκη Ταμίασ

22462048
Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy

Πόλα Παττίχη λοΓίσΤίκοσ λείΤοΥρΓοσ
22462049
Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy

χρίστος Γιάγκου         
Βοηθοσ ΓραμμαΤείακοσ 
λείΤοΥρΓοσ

22874864

Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy

Γεώργιος Γερούδης    
Βοηθοσ ΓραμμαΤείακοσ 
λείΤοΥρΓοσ - είσΠρακΤορασ
22462056

ειρήνη κυρμίτση             Βοηθοσ ΓραμμαΤείακη λείΤοΥρΓοσ
22462242
eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 22455798 engineer@aglantzia.org.cy
Γιάγκος Γιάγκου        ΔημοΤίκοσ μηχανίκοσ

22462155
Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

αθηνά Γιάννακα        λείΤοΥρΓοσ Τεχνίκησ ΥΠηρεσίασ
22462156
athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

νικολέττα Γιαννάκη    ανΩΤερη Τεχνίκοσ
22462157
Nikoleta.yiannaki@aglantzia.org.cy

κώστας Περικλέους   Τεχνίκοσ
22462154
costas.perikleous@aglantzia.org.cy

Άντια Παπαδούρη Τεχνίκοσ
22874865
andia.papadouri@aglantzia.org.cy

αντώνης Παναγή Τεχνίκοσ
22462159
antonis.panagi@aglantzia.org.cy

χριστίνα κάππα Βοηθοσ ΓραμμαΤείακη λείΤοΥρΓοσ
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 ΥΓείονομίκοσ 
εΠίθεΩρηΤησ α’
22462233
k.voudhias@aglantzia.org.cy

μιχάλης Παντελίδης  ΥΓείονομίκοσ εΠίθεΩρηΤησ
22462059
Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Φαξ:22462240, culture@aglantzia.org.cy 
skali@aglantzia.org.cy

μαρία νικολάου        
ΠολίΤίσΤίκα θεμαΤα / Δημοσίεσ 
σχεσείσ
22462239
Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ναντιά Πολυβίου       22462143, library@aglantzia.org.cy
ΤηλεΦΩνίκο 
κενΤρο: 
Άννα χαραλάμπους   ΤηλεΦΩνηΤρία

22462233

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Γιαννάκης 
μιχαηλίδης   

αικατερίνης κορνάρο 8, 2108 αγλαντζιά, 
Τηλ. 22462241, 99417033, 
Fax: 22462047,  email: jonatha_31@yahoo.gr

Υπηρεσίες 
του Δήμου μας 
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Φίλες και φίλοι,

Φτάσαμε ήδη στο πρώτο τετράμηνο 

του 2019 και ελπίζουμε ο καιρός 

να το πάρει απόφαση ότι μπήκε 

η Άνοιξη! Φυσικά αξιοποιήσαμε 

τις περιστάσεις για να κάνουμε 

νέες δενδροφυτεύσεις και άλλες 

βελτιώσεις στο πράσινό μας.

Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να σας ευχαριστήσω για την 

όμορφη συμμετοχή σας στο καρναβαλίστικο ξεφάντωμα 

της Αγλαντζιάς! Ήταν υπέροχη εμπειρία που απέδειξε ότι 

μπορούμε να διοργανώνουμε μαζικές εκδηλώσεις πολύ 

πέρα από τα στενά όρια του Δήμου μας, με παγκύπρια 

απήχηση και ενδιαφέρον. Ευχαριστώ θερμά ολους τους 

συνεργάτες, τους εργαζόμενους της καθαριότητας που 

σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, μέσα στη βροχή, πολύ 

γρήγορα επανέφεραν τους δρόμους μας στην πρότερή 

τους κατάσταση και τους παρέδωσαν καθαρούς στην 

κυκλοφορία. Σε σχέση με το θέμα που συζητείται χρόνια, 

της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και 

από αυτό το βήμα βρίσκω την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, όπως το έκανα στις εκδηλώσεις 

του Ανοικτού Διαλόγου που έγιναν λίγες μέρες πριν: Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Δήμοι με τη σημερινή 

τους μορφή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες του πολίτη. Τα έσοδα είναι λίγα και οι 

απαιτήσεις για υποδομές, έργα, κοινωνική πολιτική και μισθούς είναι μεγάλες. H συνένωση είναι 

αναπόφευκτη για να εξοικονομηθούν χρήματα και να παράγεται πιο ποιοτικό έργο. Το θέμα δεν 

είναι εκεί αλλά στο ποιες αρμοδιότητες και πόροι θα κατανεμηθούν ώστε να καταστούμε οικονομικά 

βιώσιμοι και πιο αποτελεσματικοί στην εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη. Αυτοδύναμος 

Δήμος σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, περισσότερη καθαριότητα, τακτική συντήρηση των δρόμων, 

των πεζοδρομίων και των πάρκων μας, χρηστικές κοινωνικές δομές κλπ. Να έχει ο πολίτης άμεση 

αλλά και μακροπρόθεσμη ωφέλεια από την αλλαγή. Απέναντι σε αυτό το ζήτημα, το ποιοι Δήμοι θα 

συνενωθούν είναι μια συζήτηση που μπορεί να ακολουθήσει.

Για παράδειγμα, το θέμα των σκυβάλων είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ξεπερνά τις δυνατότητες 

κάθε δήμου ξεχωριστά. Παρόλα αυτά η Αγλαντζιά προχωρά και ανοίγει το δρόμο, με σχεδιασμό 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με διαλογή στη πηγή. Μετά και το κλείσιμο 

του Κοτσιάτη προωθούμε νέα περιβαλλοντική διαχείριση με τη βοήθεια εμπειρογνώμονα.

Στην καθημερινότητά μας τώρα, μετά τη δημιουργία των ποδηλατοδρόμων, έρχονται και τα ποδήλατα! 

Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η συνεργασία του Δήμου με την εταιρεία Nextbike, όπως στη Λεμεσό, όπου 

θα διατίθενται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ποδήλατα για διαδρομές στην πόλη.

Η δουλειά μας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς για μια Αγλαντζιά όμορφη, καθαρή, ζωντανή και 

βιώσιμη!

Καλή Ανάσταση σε όλους και πολλές ευχές για οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία!

Σας ευχαριστώ, 

Χαράλαμπος Πετρίδης

Δήμαρχος Αγλαντζιάς
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Μήνυμα
Δημάρχου Αγλαντζιάς



Τα νέα του Δήμου μας 
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Τα σωματεία της Αγλαντζιάς επισκέφθηκε 

ο Δήμαρχος, Χαράλαμπος Πετρίδης, 

θέτοντας ενώπιον των δημοτών συζητήσεις 

σε θέματα που τους απασχολούν 

στην καθημερινότητά τους. Το ενδιαφέρον των 

συζητήσεων μονοπώλησαν το κυκλοφοριακό, η 

καθαριότητα, οι γειτονιές, τα πάρκα της πόλης, αλλά 

και η ποιότητα ζωής. Στόχος της, θεσμοθετημένης 

πλέον, πολιτικής είναι η επικοινωνία, η ενημέρωση 

και η συλλογή αιτημάτων των δημοτών με σκοπό την 

άμεση επίλυσή τους από τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου. Όλες οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν τον 

περασμένο Φεβρουάριο, στο σωματείο «Κυριάκος 

Καραολής», στο  σωματείο «Όλυμπος», στο σωματείο 

«Αναγέννηση», στο σωματείο «Διγενής Μόρφου», 

στο σωματείο « Πυρσός - ΔΗΚΟ Αγλαντζιάς», στο 

σωματείο «Σταυραετός», στο σωματείο «Ειρήνη» και 

στο σωματείο «ΑΤΛΑΣ».

Τα πρόστιμα έγιναν 
παραδειγματισμός
Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των δημοτών, ο 
Δήμος Αγλαντζιάς πήρε την απόφαση να προχωρήσει 
στην καταβολή του ποσού που παραλήφθηκε από 
εξώδικα σε χώρους στάθμευσης αναπήρων, στην 
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου. Η απόφαση 
πάρθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από 
εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου, Ανδρέα 
Κωνσταντίνου, ο οποίος τόνισε πως «αυτοσκοπός δεν 
είναι η καταγγελία αλλά ο σεβασμός και το δικαίωμα 
πρόσβασης για όλους τους πολίτες». Ο Δήμαρχος, 
Χαράλαμπος Πετρίδης, παρέδωσε επιταγή ύψους €3.400 στον Πρόεδρο της 
Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρη Λαμπριανίδη, ο οποίος δεσμεύτηκε όπως χρησιμοποιήσει 
το εν λόγω ποσό για εκστρατεία σεβασμού των χώρων στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία.Τα είπαν ανοικτά 

με τον… Δήμαρχο Ξενοδοχείο 
για…έντομα 
στο Πάρκο 
Ακαδημίας
Τα δικά του ξενοδοχεία εντόμων, τα οποία 
κατασκευάστηκαν από το Τμήμα Δασών, 
απέκτησε το Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά. 
Η ομάδα Ανοικτής Πρωτοβουλίας του Πάρκου 
Ακαδημίας, καλεί τους επισκέπτες του Πάρκου 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μιας και οι μικροί 
μας φίλοι είναι «μοναχικοί τύποι και προτιμούν 
την ησυχία τους». Τα ξενοδοχεία εντόμων είναι 
πάρα πολύ διαδεδομένα στο εξωτερικό. Μάλιστα 
οι αρχιτέκτονες τα εντάσσουν στις πρόνοιες για 
τον σχεδιασμό της αυλής μιας κατοικίας. Το 
τελευταίο διάστημα άρχισαν δειλά-δειλά να κάνουν 
την παρουσία τους και στην Κύπρο. Η κατασκευή 
τους και η ενημέρωση για αυτά έχουν ενταχθεί 
σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
δημοτικών σχολείων.

Παραδόθηκαν 
70 ασύρματοι 
στον Σύνδεσμο 
Εθνοφυλάκων
Εβδομήντα ασύρματοι παραδόθηκαν το Σάββατο, 
23 Φεβρουαρίου, στον Σύνδεσμο Εθνοφυλάκων, 
από τον Δήμαρχο Αγαντζιάς, Χαράλαμπο Πετρίδη, 
για χρήση από τους εθνοφύλακες Αγλαντζιάς. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η ενέργεια 
αυτή αποτελεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της μαχητικής 
ικανότητας των εθνοφυλάκων.

Δωρεάν ξηρή τροφή για τους μικρούς 
φίλους του καταφυγίου
Στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει θεσμοθετήσει σε συνεργασία με την επιχείρηση 
Pet Touch, τη δωρεάν ξηρής τροφής, στους αδέσποτους μικρούς φίλους που φιλοξενούνται στο καταφύγιο ζώων. 
Ο Δήμος πρόσφερε το προηγούμενο διάστημα εκατοντάδες κιλά ξηρής τροφής, δείχνοντας με την ενέργειά του, 
για άλλη μια φορά, την ευαισθησία του σε πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τον Δήμο και ειδικότερα στα, όχι 
και τόσο τυχερά, ζώα που δεν έχουν βρει ακόμη τον ιδιοκτήτη τους.  

Πρασίνισαν την 
Αγλαντζιά
Δεντροφύτευση πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Αθαλάσσας 

στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, αλλά και του προέδρου του 

κόμματος Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη.



Τιμήθηκαν οι γυναίκες του Δήμου
Τις γυναίκες τίμησε, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, το Συμβούλιο 
Γυναικών, στην παρουσία του Δήμαρχου Αγλαντζιάς, Χαράλαμπου Πετρίδη, ο οποίος απέδωσε φόρο 
τιμής στους αγώνες του γυναικείου κινήματος. Σε ομιλία του κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στη Λέσχη Αξιωματικών Εθνικής Φρουράς,  ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, είπε πως, «η Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας έχει ένα ουσιαστικό πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο και συμβολίζει τον αγώνα του 
γυναικείου κινήματος για διεκδίκηση πολιτικοκοινωνικών δικαιωμάτων, είτε απέναντι στην κυρίαρχη 
τάξη, είτε απέναντι στην πατριαρχία, είτε απέναντι στη μεταμοντέρνα σύγχρονη κοινωνία, που απαιτεί 
να έχει πολλαπλούς και συχνά αλληλοαντικρουόμενους ρόλους. Σύντροφος, σύζυγος, μητέρα, 
εργαζόμενη, νοικοκυρά, φίλη, κόρη, αδελφή, βοηθός, τροφός, δασκάλα, η γυναίκα σήμερα καλείται να 
βρει ισορροπία, μέσα σε μια ανισόρροπη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα». Πρόσθεσε μάλιστα 
πως, «πενήντα και πλέον χρόνια μετά την κατάκτηση του δικαιώματος του εκλέγειν, η κατοχύρωση 
στην πράξη του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, δηλαδή η εκπροσώπηση των γυναικών στο Κοινοβούλιο, 
στην Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, πρέπει να είναι ισόρροπη. «Για να ανταποκριθούν όμως οι γυναίκες 
στα σύνθετα καθήκοντα τους και να αποκτήσουν πρόσβαση στην εργασία, απαιτούνται ακόμα πολλά 
ειδικά μέτρα και πολιτικές», ανάφερε. Τέλος ο κ. Πετρίδης ευχαρίστησε τις γυναίκες του Δήμου για 
το έργο που προσφέρουν στη ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και στην ανάδειξη του 
πολυδιάστατου ρόλου της γυναίκας. 

Tελέστηκε, την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, το 20ο ετήσιο 
εθνικό μνημόσυνο του Ανθυπολοχαγού (ΜΧ) Στέλιου Μασιήνη, χοροστατούντος του Μακαριότατου 
Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομου, ο οποίος έπεσε κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος του σε ναρκοπέδιο της Ποταμιάς, στις 24 Μαρτίου 1999. Τον επιμνημόσυνο 
λόγο εκφώνησε o Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος,  Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος εξήρε το 
ήθος και την αφοσίωση του ήρωα στο καθήκον και στην πατρίδα. 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 με την παρουσία του Αντιδημάρχου, Μάριου 
Χειρίδη Στεφάνια κατέθεσαν ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιάνης και Πάσης Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομος, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων, 
Σωματεία και Οργανώσεις και πλήθος συγγενών και φίλων. Μετά το πέρας της κατάθεσης στεφάνων, 
ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του ήρωα με πλήρεις στρατιωτικές τιμές.

Τελέστηκε το 20ο ετήσιο μνημόσυνο 
του Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 
που έπεσε εν ώρα καθήκοντος  
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Το μνημόσυνο τελέστηκε προϊσταμένου του Eπισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου στον ιερό 
ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς.Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε 
ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης, παρόντος του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη 
Συλλούρη, βουλευτών και ευρωβουλευτών, του Δημάρχου Αγλαντζιάς, εκπροσώπων 
κομμάτων, δήμων, σωματείων και οργανώσεων.

Βραβεύτηκαν οι 
άριστοι αθλητές
Τους άριστους αθλητές που διακρίθηκαν σε διάφορα αθλήματα 
βράβευσε ο Δήμος Αγλαντζιάς, στις 19 Δεκεμβρίου 2018, σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία. 
Εβδομήντα πέντε αθλητές και τρεις ομάδες διακρίθηκαν σε 
ομαδικά και ατομικά αθλήματα, ενώ παράλληλα τιμήθηκαν 
προπονητές και αρχηγοί ομάδων για την προσφορά και το έργο 
τους το προηγούμενο διάστημα στον χώρο του αθλητισμού.
Κατά την ομιλία του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος 
Πετρίδης, ανέφερε πως, «ο Δήμος Αγλαντζιάς, είναι 
υπερήφανος για τους αθλητές του και γιατί χρόνο με το 
χρόνο ολοένα και περισσότεροι Αγλαντζιώτες νέοι διακρίνονται 
τόσο σε Παγκύπριο, όσο και σε διεθνές  επίπεδο».Τόνισε 
μάλιστα πως, «μέγιστο μέλημα του Δήμου, είναι η βελτίωση 
των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και φυσικά θα 
ενισχύσουμε προς όφελος των νέων μας και κατ’ επέκταση 
αυτές τις υποδομές. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού και θα την ενισχύσουμε προς όφελος 
των νέων μας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας». «Ο Δήμος 
Αγλαντζιάς, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής 
και όχι μόνο, έχει χρέος να αποδώσει έστω την ελάχιστη τιμή 
σε αυτά τα παιδιά και νέους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, 
επιβραβεύοντας τα», είπε ο κ. Πετρίδης.
Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν αθλητές και αθλήτριες που έχουν 
διακριθεί στα αθλήματα του ταεκβοντο, στην καλαθόσφαιρα, 
στο στίβο, στην ενόργανη γυμναστική, στην αντισφαίριση, στο 
καράτε, στο μπάντμιντον, στην κολύμβηση, στην τοξοβολία, 
στο χάντμπολ, στην καλαθόσφαιρα, στο ποδόσφαιρο και στους 
ειδικούς ολυμπιακούς.

Γεύμα αφιερωμένο στους 
συνταξιούχους Αγλαντζιάς
Γεύμα συνταξιούχων πραγματοποίησε ο Δήμος Αγλαντζιάς, στις 20 Ιανουαρίου 2019, 

στον χώρο της Βιομηχανικής Αγλαντζιάς. Τους συνταξιούχους χαιρέτησε ο Δήμαρχος 

Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης και στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι και χορός.

 

Τελέστηκε την Κυριακή (17/3) το 25ο Εθνικό 
Μνημόσυνο του δολοφονηθέντος από 
τους πράκτορες των τουρκικών μυστικών 
υπηρεσιών Θεόφιλου Γεωργιάδη.

Υπογράφηκε Μνημόνιο 
Συνεργασίας για 
την αναβάθμιση των 
στάσεων και στεγάστρων 
λεωφορείων
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Μεταφορών 

με Δήμους και Κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας, στις 14 

Φεβρουαρίου 2019, για την αναβάθμιση των στάσεων και 

στεγάστρων λεωφορείων.



Σ
ε σεμνή τελετή υπό την αιγίδα του Δήμαρχου 

Αγλαντζιάς που διοργανώθηκε στις «Σπηλιές» 

στο Σκαλί, στις 6 Φεβρουαρίου τιμήθηκε από 

την πρωτοβουλία «Η Αγλαντζιά ΜΑΣ», για την 

προσφορά τους, το ζεύγος Ηλία και Μαρούλλας 

Αλετρά. 

Τα 58 χρόνια κοινωνικής προσφοράς τους με τη 

δημιουργία του Λαϊκού Θεάτρου Αγλαντζιάς (Λ.Θ.Α.) 

υπήρξαν ορόσημο για το Δήμο, με τους Ηλία και 

Μαρούλα Αλετρά να κρατούν ζωντανή τη μνήμη 

όλων εκείνων που συνέβαλαν διαχρονικά στη λειτουργία του θεσμού, είτε 

αυτοί βρίσκονται εν ζωή, είτε όχι.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, είπε 

πως, «το Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις τον 

πολιτισμό και προσέφερε θεατρικές παραστάσεις ποιότητας, πάντοτε για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς στα χωριά, τα επαρχιακά κέντρα, στις πόλεις, στα 

στρατευμένα παιδιά μας, στην ΕΛ.ΔΥ.Κ, στους προσκόπους, ψυχαγώγησε  

άτομα της 3ης ηλικίας, τους φυλακισμένους, ακόμα και τους ψυχασθενείς. 

Μετά την τραγωδία του 1974, το Λ.Θ.Α. πρόσφερε τις παραστάσεις του και 

πάλι δωρεάν στον προσφυγικό μας κόσμο».

Ο  καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης κ. Φώτος  Φωτιάδης στο δικό του 

χαιρετισμό ανέφερε ότι και ο ίδιος, μαθητής ακόμα, τα πρώτα του θεατρικά 

βήματα τα άρχισε από το Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς. Από τις πιο έντονες 

αναμνήσεις του ήταν το ανέβασμα του έργου οι «Κατεργαριές του Σκαπίνου», 

όπου για πρώτη φορά συνενώθηκαν οι καλλιτεχνικές δυνάμεις των Σωματείων 

«Άτλας» και «Όλυμπος» Αγλαντζιάς.  Αναφερόμενος ειδικά στον κ. Αλετρά  

είπε ότι ο τρόπος που δούλευε, του θύμιζε τον τρόπο με τον οποίο  δούλευε 

και ο Σερ Λώρενς Ολίβιε, «ότι η δουλειά του ηθοποιού είναι να δίνει σάρκα 

και αίμα στις λέξεις», αυτό έκανε ο κος Αλετράς με τους συνεργάτες του.  

Οι διοργανωτές και όλοι οι παρευρισκόμενοι, συγχάρηκαν από καρδιάς και 

ευχήθηκαν χαρά, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία στο καταξιωμένο 

ζεύγος Ηλία και Μαρούλλας Αλετρά. 

Των χαιρετισμών ακολούθησε η απονομή τιμητικών πλακετών και αντιφώνηση 

από τον κ. Ηλία Αλετρά, ενώ στη συνέχεια το ζεύγος Αλετρά παρουσίασε 

ένα θεατρικό απόσπασμα από «Τα Φώτα της Ράμπας» του Τσιάρλη Τσιάπλιν 

(Σαρλώ).  

Η ζεστή βραδιά έκλεισε με μουσικό αφιέρωμα από την κα. Δέσπω Πλυτά.

Τιμήθήκε Το ζεύγος ΑλεΤρΑ
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Ένα θέατρο διαμάντι πολιτισμού  
και κοινωνικής προσφοράς 

Ο  καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης 
κ. ΦώτΟς  Φώτιάδης στο δικό του 
χαιρετισμό ανέφερε ότι και ο ίδιος, 
μαθητής ακόμα, τα πρώτα του θεατρικά 
βήματα τα άρχισε από το Λαϊκό Θέατρο 
άγλαντζιάς. 
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M
νημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος 

Αγλαντζιάς και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

στις 26 Ιανουαρίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο 

της πρώην ΣΠΕ Αγλαντζιάς.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η θεσμοθέτηση 

της συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών για την 

υλοποίηση διαφόρων δράσεων, κυρίως πολιτιστικού 

και κοινωνικού χαρακτήρα, που θα απευθύνονται, τόσο στους φοιτητές του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου, όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης 

και ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σωκράτης 

Κάτσικας. Ο Δήμος Αγλαντζιάς, με την υπογραφή του Μνημονίου επιδιώκει τη 

θεσμοθέτηση τέτοιων συνεργασιών στοχεύοντας στην καλύτερη αξιοποίηση 

των εκπαιδευτικών κέντρων του τόπου και στην προβολή του έργου των 

ακαδημαϊκών. Στην ομιλία που παραχώρησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, τόνισε πως, «δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική 

συμφωνία στα χαρτιά, αλλά για μια συμφωνία που ήδη έχει αρχίσει να παίρνει 

σάρκα και οστά, αφού έχουν ήδη προγραμματιστεί εκδηλώσεις του Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου σε αυτό το χώρο με τη στήριξη του Δήμου».

«Εκφράζω λοιπόν τη μεγάλη μου ικανοποίηση και είμαι βέβαιος ότι με το 

παρόν Μνημόνιο ανοίγεται ο δρόμος για μια εποικοδομητική και αγαστή 

συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, προς όφελος, βέβαια, της κοινωνίας», 

είπε ο κ. Πετρίδης.

Τέλος, ο κ. Πετρίδης ευχαρίστησε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 

Σωματείο Φοιτητών και Αποφοίτων του Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο που 

επιτελούν.

Υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας 
ο Δήμος Αγλαντζιάς και Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 



Πρώτο ΒραΒείο στον 
δίαγώνίσμο Ποίησησ

Περηφάνια στο Δήμο Αγλαντζιας για την παγκύπρια 

πρωτιά μαθητριών του Γυμνασίου Αγλαντζιάς στον 

διαγωνισμό Ποίησης.

Το ποίημα της Μυρτώς και Αργυρώς Μαύρου του 

τμήματος Γ΄2 , απέσπασε το Α΄ Βραβείο στον Διαγωνισμό 

Ποίησης με θέμα, «Ποιητική συνομιλία, με το έργο του 

ποιητή Τεύκρου Ανθία ή Θοδόση Πιερίδη»,  που προκήρυξε η Διεύθυνση 

Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Το ποίημα των δύο μαθητριών με τίτλο, «Η ζωή που δεν ζήσαμε...»  

αποτελεί ποιητική συνομιλία με το ποίημα του Κύπριου ποιητή,  Θοδόση 

Πιερίδη, «Τα περβόλια και ο Χρυσός Κύκλος», της προσωπικής συλλογής, 

«Ονειροπόληση πάνω από τα τείχη της Αμμοχώστου» (α΄εκδ.1965).

η ζώη Που δεν ζησαμε…
[Τα περβόλια και ο Χρυσός Κύκλος, του Θοδόση Πιερίδη]

Τις Κυριακές ακούμε την ίδια σπαρακτική κραυγή.
Σταλμένη κατευθείαν από τα σπλάχνα του Πενταδάχτυλου.
Μια πρόσκληση που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Ένα αέρινο κάλεσμα που σαρώνει τα συρματοπλέγματα και ζωντανεύει
τις ξεθωριασμένες φωτογραφίες μας εκεί στο οδόφραγμα. 
Ωραία που είναι η ανατολή στην Κερύνεια.
Το πρώτο φως δειλά χαϊδεύει τις άκρες της θάλασσας 
και μετά αρχίζει να λούζει το Κάστρο.
Ακούς το παραμιλητό των κυμάτων, οσμίζεσαι την αλμύρα της αύρας 
της.
Κι όλα γύρω μοιάζουν ατάραχα, γαλήνια, σαν και πρώτα.
Η Κερύνεια των πρωτινών ονείρων μας είναι παρούσα.
Όπως και εμείς, παρόντες στην απουσία μας.
Με τα γιορτινά μας. Χαμογελαστοί και διαθέσιμοι.
Ατσαλάκωτοι. Έτοιμοι να ζήσουμε.
Να αρπάξουμε τον χρόνο που μας κλέψανε.
Να νιώσουμε τις χαρές και τις λύπες που αναπάντεχα μας πήρανε.
Να κουρνιάσουμε στη ζεστή αγκαλιά των αγαπημένων μας.
Μέχρι να οργώσουν τα πρόσωπά μας οι ρυτίδες του χρόνου.
Να μεγαλώσουμε, να φθαρούμε και να γεράσουμε έξω από τις στενές 
κορνίζες του τάφου μας.
Ωραία που είναι η ζωή που δεν ζήσαμε.
Χρόνια τώρα παγερά ακίνητοι, ζωντανοί νεκροί.
Θαμμένοι σε ένα σωρό από ανέκφραστα όνειρα. 
Μετέωροι σε μια προπολεμική αποτύπωση.
Πού και πού σπάμε τα γυάλινα δεσμά μας,
ταξιδεύουμε στις αναμνήσεις μας και μετά παίρνουμε ξανά τη θέση μας
στη μαυρόασπρη απραξία.

μαθητεσ δίακρίνονταί καί… 
αγκαλίαζουν τον Πολίτίσμο 
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Τα νέα των σχολείων μας

Γυμνασιο 
αΓΛανΤΖιασ



Πρώτο ΒραΒείο στον 
ΠαγκυΠρίο δίαγώνίσμο 
Παραγώγησ Βίντεο γία την 
ασφαλη χρηση του δίαδίκτυου
Πρώτο βραβείο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό παραγωγής βίντεο του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 

της χρονιάς 2018-2019 με θέμα, «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» 

(“Together for a better internet”), διακρίθηκε στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς.

Το σχολείο έλαβε μέρος σ’ αυτό τον διαγωνισμό με μία ομαδική 

παραγωγή και μία ατομική. Και οι δύο συμμετοχές διακρίθηκαν στην 

πρώτη φάση επιλογής περνώντας στα πέντε καλύτερα βίντεο. 

Για το βίντεο με τίτλο «Στο διαδίκτυο λέμε да»  συνεργάστηκαν οι 

μαθήτριες του τμήματος Α΄4 Αλεξάνδρα Σολομωνίδου, Αγγελική 

Χαρίτωνος και Σαββίνα Χριστοδούλου και για το βίντεο με τίτλο: «Ένα 

δίχτυ, μια αγκαλιά», ο μαθητής Κυριάκου Ιωάννου του τμήματος Γ ‘2,  

το οποίο απέσπασε Πρώτο Παγκύπριο βραβείο. Την εργασία του μαθητή 

στήριξαν οι καθηγητές/τριες: Χριστοφόρου Παναγιώτα, Νικολάου-

Μύαρη Δέσποινα (Β.Δ’), Κολοκοτρώνης Γιώργος και Χατζηαντώνη Ανθή.

ΒραΒευση με την 
ευρώΠαϊκη ετίκετα 
Ποίοτητασ 2018-eTwinning
Μέσα από το 4o Συνέδριο Σχολικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε 

την 1 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα, «Η συμβολή του Προγράμματος 

Erasmus+ στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς» το Γυμνάσιο 

Αγλαντζιάς βραβεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.

Το σχολείο ήταν ανάμεσα στα επτά σχολεία Παγκύπρια που βραβεύτηκε 

με την Ετικέτα eTwinning School. Την ομάδα του Γυμνασίου Αγλαντζιάς 

αποτελούσαν 19 μαθητές/τριες της Γ’ γυμνασίου και οι καθηγήτριες: 

Μάρθα Γαβριηλίδου (Οικιακής Οικονομίας), Φρόσω Γιοσάκη (Φυσικής) 

και Παναγιώτα Χριστοφόρου (Πληροφορικής).  Υπεύθυνη Β.Δ ήταν η 

κα Λίτσα Αλεξίου (Αγγλικών).

εΠίσκεψη καθηγητών στο 
γυμνασίο ρίζοκαρΠασου
Οι καθηγητές του Γυμνασίου Αγλαντζιάς επισκέφθηκαν το Γυμνάσιο 

Ριζοκαρπάσου. Εκτός από την ανταλλαγή διδακτικών εμπειριών και 

καλών πρακτικών διαχείρισης διαφόρων εκπαιδευτικών θεμάτων με 

τους καθηγητές του κατεχόμενου σχολείου, η επίσκεψη αποτελεί για 

τους εκπαιδευτικούς χρέος προς τους συναδέλφους τους και τους 

εγκλωβισμένους μαθητές που κρατάνε αναμμένη την ελπίδα της 

απελευθέρωσης.

ΠραγματοΠοίηση θεατρίκησ 
Παραστασησ, «οί ορνίθεσ 
τ’ αρίστοφανη»
Το διαχρονικό έργο του Αντρέα Κουκίδη «Οι όρνιθες τ’ Αριστοφάνη», 

ενσωματωμένο στην κυπριακή καθημερινότητα επέλεξε να παρουσιάσει, 

στις 14 Απριλίου, το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς. Η θεατρική παιδεία των 

μαθητών μας, η επαφή με διαχρονικά θέματα που ταλανίζουν ακόμη 

βαθύτατα την κοινωνία μας και ιδιαίτερα τη νεολαία μας, αλλά κυρίως ο 

έντονος κοινωνικός προβληματισμός, συνδυασμένος με μια καυστική, 

αλλά και ταυτόχρονα κωμική και τραγικά επίκαιρη παρουσίαση της 

συνεχώς φθίνουσας, αλλοτριωμένης και ουσιαστικά κενής πολιτικής 

και πολιτιστικής κυπριακής πραγματικότητας, αποτέλεσαν τους κύριους 

λόγους επιλογής του έργου του Αντρέα Κουκίδη «Οι όρνιθες τ’ 

Αριστοφάνη».

Πρασίνίσε το Παρκο 
αγνοουμενών 
Ένα σημαντικό οικολογικό έργο αποπερατώθηκε από το Γυμνάσιο 

Αγλαντζιάς με την ανάπλαση του πάρκου αγνοουμένων. Ένας μεγάλος 

χώρος πράσινου, που είχε εγκαταλειφθεί και πνιγεί στα αγριόχορτα, 

αναζωογονήθηκε, πήρε νέα μορφή χάρη στις συντονισμένες ενέργειες 

της Διεύθυνσης του σχολείου, του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 

και Τμήματος Δασών. 

Ο χώρος καθαρίστηκε, κλαδεύτηκαν τα δέντρα, ανανεώθηκε το χώμα 

και φυτεύτηκαν σε ειδική τελετή 50 ενδημικά φυτά, με την προοπτική 

να γίνει ένα ακόμα πράσινο πάρκο για τους μαθητές.

Στη δεντροφύτευση που έγινε παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, 

Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας 

Κ.Παπακυπριανού, ο Διευθυντής του τμήματος της Astro Bank, 

Χριστόφορος Καπλάνης και ο Λ. Κωνσταντίνου Λειτουργός του 

τμήματος Δασών και Ν. Μιχαηλίδης Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων 

και Κηδεμόνων.
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ΠροσΒασίμη δίαδρομη
Τα παιδιά της Στ΄ τάξης του Στ’ Δημοτικού Σχολείου 

Αγλαντζιάς, απέδειξαν για μια ακόμη φορά μέσα 

από τη γλώσσα της εικαστικής έκφρασης και σκέψης 

ότι θέλουν και μπορούν να καταργήσουν τις νοητές 

και υλικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι, φέτος 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα μονοπάτι που να ενώνει την τάξη 

τους με το τμήμα της Ειδικής Μονάδας του σχολείου. Μέσα από εικαστική 

έκφραση και σκέψη δημιούργησαν ένα εικαστικό μονοπάτι από κιμωλία 

βασισμένο στις εμπειρίες που είχαν από την περσινή τους εικαστική δράση. 

Το μονοπάτι αυτό το περπάτησαν, όχι μόνο τα παιδιά της Στ΄1 τάξης, αλλά 

και τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Το κάθε παιδί που περπατούσε πάνω 

στο μονοπάτι είχε την ευκαιρία να βιώσει μια διαδρομή που το οδηγούσε 

από την τάξη Στ΄1  στην τάξη της Ειδικής μονάδας και αντίστροφα. 

Με βιωματικό τρόπο γινόταν αντιληπτό πως οι δύο αυτές τάξεις έχουν 

πολλά να τις ενώνουν και να τις φέρνουν κοντά σε μια κοινότητα μάθησης 

που όλοι μπορούν να συμβιώσουν, να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και 

να συνδημιουργούν με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην 

αρμονική συνύπαρξη.

συμμετοχη στ΄ δημοτίκου 
σχολείου αγλαντζίασ 
στην Παραλληλη δραση 
τησ 1ησ μΠίεναλε λαρνακασ 
με θεμα «δοχείο-Περίεχομενο-
σχολείο»
Το Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς συμμετείχε στην παράλληλη δράση της 

1ης Μπιενάλε Λάρνακας με έργα που είχαν δημιουργήσει τα παιδιά των Στ΄ 

και Γ’  τάξεων τη σχολική χρονιά 2017-18. 

Με συντονίστρια τη δασκάλα της Εικαστικής Αγωγής κ. Έφη Ιωακείμ, τα έργα 

των παιδιών εκτέθηκαν στον χώρο της Παλιάς Αγοράς Παλλουριώτισσας 

(2/8/2018 ως 6/8/2018) σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας και με 

αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Παιδιού και στην Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά 

(31/10/2018 ως 10/11/2018) στα πλαίσια των Παράλληλων Εκδηλώσεων 

της 1ης Μπιενάλε Λάρνακας.

Μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας των έργων και τη συμμετοχή στις δύο 

εκθέσεις τα παιδιά ενημερώθηκαν και προβληματίστηκαν για το περιεχόμενο 

του θέματος και διερεύνησαν έννοιες που σχετίζονταν με αυτό, γνώρισαν νέες 

τεχνικές και εικαστικά στοιχεία και τέλος είχαν την ευκαιρία να διαχύσουν 

την εικαστική τους δημιουργία στο ευρύ κοινό.

τα Παίδία του 
νηΠίαγώγείου 
αγλαντζίασ μίλησαν 
με τον δημαρχο  

              γία… ανακυκλώση
Τα παιδιά της πράσινης τάξης του Α΄ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς, 

μέσα στα πλαίσια του project «Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση», 

επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Πετρίδη.

ΔΗμοΤιΚα 
σΧοΛΕια 

αΓΛανΤΖιασ

νΗΠιαΓΩΓΕιο 
αΓΛανΤΖιασ
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T
ο Α΄ Δημοτικό σχολείο Αγλαντζιάς-Αγίου 

Γεωργίου, εν μέσω έργων αναβάθμισης,  

αποφάσισε να απαντήσει στο γκρίζο με… 

πράσινο! Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, 

παιδιά και εκπαιδευτικοί, αποφάσισαν μια 

σειρά από δράσεις  που προσπάθησαν και 

προσπαθούν να τις μετατρέψουν σε πράξεις. Η 

προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε από ειδικούς 

και εκπρόσωπους οργανισμών, οι οποίοι 

ανέλαβαν να «επιμορφώσουν» τη σχολική μονάδα και να δώσουν 

ιδέες για δράση και περαιτέρω έρευνα για ενημέρωση.  

Ο βουλευτής, και απόφοιτος του σχολείου, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, 

μίλησε για τρόπους μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 

απορριμμάτων.  Ακόμη, χάρισε στο σχολείο ένα ξενοδοχείο εντόμων το 

οποίο και τοποθετήθηκε σε σημείο που υπέδειξε και το οποίο απέκτησε 

ήδη τους πρώτους του ενοίκους. Οι κυρίες Χρυστάλλα Αυγουστή και 

Άντρη Θεοφάνους Μαρκίδου, μίλησαν για τα μικροπλαστικά και τις 

βλαβερές συνέπειες της διασποράς τους στο περιβάλλον και βοήθησαν 

τους μαθητές να φτιάξουν οργανικά σαπούνια με φυσικά υλικά.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Μάριος 

Ευσταθίου, ενημέρωσε για την κομποστοποίηση και την τεράστια σημασία 

της μετατροπής οργανικών αποβλήτων σε φυτόχωμα εξαιρετικής 

ποιότητας. Από εκπροσώπους της Τηγανοκίνησης τα παιδία έμαθαν 

για τη σημασία της ανακύκλωσης του τηγανέλαιου, ενώ στα σχέδια 

βρίσκεται και η πρόσκληση αντιπροσώπων του Αντιρρευματικού 

Συνδέσμου Κύπρου για ενημέρωσή για το πώς η διαδικασία της 

συλλογής πωμάτων βοηθά στην αγορά χρήσιμων εργαλείων και 

αντικειμένων για ρευματοπαθείς. Επιπρόσθετα, ο Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος Κύπρου ενημέρωσε τα παιδιά του σχολείου, για το ταξίδι των 

μεταναστευτικών πουλιών και τις δυσκολίες του και έμαθε στα παιδιά 

καθημερινές δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα αποδημητικά 

πουλιά να επιβιώσουν στην πόλη μας, ενώ, με την πολύτιμη καθοδήγηση 

του Συνδέσμου, κατασκευάστηκαν φωλιές.

Η Μόνικα Μιτσίδου, εκ μέρους του D.O.G Rescue Cyprus, μίλησε για 

τις υποχρεώσεις ενός/ μιας ιδιοκτήτη/τριας κατοικίδιου και βοήθησε 

ώστε να παιδιά να αντιληφθούν πως τα ζώα δεν είναι παιχνίδια, αλλά 

έχουν συναισθήματα και πληγώνονται όταν εγκαταλειφθούν και όταν 

σταματήσουν οι άνθρωποι να νοιάζονται.

Η Βασιλική Παπαχρήστου, εκπροσωπώντας το καταφύγιο Άγριας Ζωής 

«Αρκτούρος», μοιράστηκε με τα παιδιά το διαδραστικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του Αρκτούρου. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, το σχολείο 

επισκέφθηκε ή/και διανυκτέρευσε σε Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης απολαμβάνοντας τόπους με ιδιαίτερη περιβαλλοντική 

σημασία και ομορφιά, με σκοπό την εκμάθηση τρόπων προστασίας τους.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών αλλά και το Τμήμα Αρωματικών 

Φυτών και Βοτάνων δημιουργήθηκε  βοτανόκηπος στο σχολείο, με τη 

δεντροφύτευση σειράς από δενδρύλλια και θάμνους. Τον βοτανόκηπο 

συμπλήρωσε η τοποθέτηση ξενοδοχείων εντόμων που τα παιδία είχαν 

ήδη φτιάξει. Πέρα των πιο πάνω, με τη βοήθεια του Δήμου το σχολείο 

προχώρησε στη δεντροφύτευση γειτονικού πάρκου.

Τα Χριστούγεννα το  δέντρο στο σχολείο, στολίστηκε με ανακυκλώσιμα 

υλικά τα οποία τα ίδια τα παιδιά κατασκεύασαν και από την αρχή του 

χρόνου στο σχολείο λειτουργούν προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, 

πλαστικού, πωμάτων, τηγανέλαιου, μπαταριών και μελανοδοχείων.

Οι δράσεις δεν σταματάνε εδώ, αφού τα παιδιά της περιβαλλοντικής 

επιτροπής του σχολείου δίνουν …περιβαλλοπρόστιμο σε όποιον 

πετάει τα απορρίμματά κάτω ή σε λάθος κάλαθο ανακύκλωσης.  Το Α΄ 

Δημοτικό σχολείο Αγλαντζιάς-Αγίου Γεωργίου, συμμετείχε με επιτυχία 

στη δράση, Let’s do it! Cyprus, καθαρίζοντας το Εθνικό Δασικό Πάρκο 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

ΔΗμοΤιΚα 
σΧοΛΕια 

αΓΛανΤΖιασ
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Απαντάνε στο 
γκρίζο με… πράσινο  



Έ
να πρωτοποριακό και πολυδιάστατο φεστιβάλ 

Επιστήμης με τίτλο: «sCYence Fair 2019» 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το 

Ινστιτούτο Κύπρου, στις 15 και 16 Μαρτίου 

2019.

Στόχος του ήταν να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον μαθητών, αλλά και ανθρώπων 

κάθε ηλικίας, για την επιστήμη, την τεχνολογία 

και την καινοτομία, ώστε να εμπνεύσει και παράλληλα να παροτρύνει τους 

νέους να διευρύνουν τις επιστημονικές τους αναζητήσεις, οραματιζόμενοι 

μια καριέρα στους τομείς της επιστήμης.

Το «sCYence Fair 2019» τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού, Κώστα Χαμπιαούρη και στηρίχθηκε από τον Δήμο Αγλαντζιάς.

Το Φεστιβάλ περιλάμβανε ποικίλες, καινοτόμες και συνάμα διασκεδαστικές 

εκδηλώσεις, όπως επιστημονικά διαδραστικά δρώμενα, πειράματα 

και εργαστήρια, αλλά και ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες του 

Ινστιτούτου Κύπρου και από το εξωτερικό. 

Στη διάρκεια του Φεστιβάλ Επιστήμης, μαθητές παρουσίασαν καινοτόμες 

δραστηριότητες και επιστημονικές έρευνες, ενώ οι καλύτερες και πιο 

ευφάνταστες δραστηριότητες και παρουσιάσεις από Δημοτικά, Γυμνάσια 

και Λύκεια βραβευθήκαν στην κατηγορία τους, με κριτήρια την επιστημονική 

προσέγγιση και τη συνολική παρουσίαση. Νικητές στις τρεις κατηγορίες 

ήταν το Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου Γ’, με την δραστηριότητα «Υδραυλικό 

ρομποτικό χέρι», το Γυμνάσιο Καθολικής Λεμεσού, με την δραστηριότητα 

«Αστέρια: Γέννηση-Ζωή-Θάνατος» και το Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, 

με την δραστηριότητα «Μελέτη του νερού σε περιοχές του Τροόδους». Τα 

βραβεία απένειμαν ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Καθ. Κώστας Ν. 

Παπανικόλας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Ινστιτούτου Κύπρου, 

Δρ. Πέτρος Καρεκλάς και ο Αντιπρόεδρος Διοίκησης του Ινστιτούτου 

Κύπρου, Δρ. Μιχάλης Γιάγκου.

Tο κοινό, το οποίο παρευρέθηκε στο επιστημονικό διήμερο, είχε την 

ευκαιρία να περιηγηθεί στα επιστημονικά εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις 

του Ινστιτούτου Κύπρου.

sCYence Fair 2019
Ένα διήμερο Επιστήμης ανέδειξε 
μικρούς επιστήμονες 
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Το Φεστιβάλ περιλάμβανε ποικίλες, 
καινοτόμες και συνάμα διασκεδαστικές 
εκδηλώσεις, όπως επιστημονικά 
διαδραστικά δρώμενα, πειράματα 
και εργαστήρια, αλλά και ομιλίες 
από καταξιωμένους επιστήμονες 
του Ινστιτούτου Κύπρου και από το 
εξωτερικό.  



H
δημιουργία και η επιτυχής λειτουργία των Κέντρων 

Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών στα τέσσερα 

Δημοτικά Σχολεία της Αγλαντζιάς, τον τελευταίο 

ενάμιση χρόνο, είναι γεγονός. 

Τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών 

λειτουργούν, για ένα και πλέον χρόνο, στο Δημοτικό 

Σχολείο Αγλαντζιάς Α΄-Άγιος Γεώργιος, στο Δ΄ Δημοτικό 

Σχολείο Αγλαντζιάς, στο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς 

Ε΄-Άκη Κλεάνθους και στο Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς. Από τις 2 Απριλίου 

λειτουργεί κανονικά Κέντρο και στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς.

Στόχος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, η ανάπτυξη της 

ομαδικότητας, όπως επίσης και η μελέτη των μαθημάτων τους, σε ένα υγιές 

περιβάλλον, καθώς επίσης και η εξυπηρέτηση όλων των εργαζομένων γονιών 

μέσα από πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τα παιδιά τους. 

Με δεδομένη την επιτυχή συμμετοχή των παιδιών την περίοδο των σχολικών 

αργιών των Χριστουγέννων, τα Κέντρα θα λειτουργήσουν κανονικά και φέτος  

και κατά την περίοδο των σχολικών αργιών του Πάσχα. Συγκεκριμένα τη Μεγάλη 

Δευτέρα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη (22/4/19-24/4/19) θα λειτουργήσουν από 

τις 07:00-18:00 και την Μεγάλη Πέμπτη (25/4/19) θα λειτουργήσουν από τις 

07:00-15:00. Tην εβδομάδα μετά το Πάσχα, τα Κέντρα θα λειτουργήσουν 

ακόμα δύο ημέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή (2/5/19-3/5/19) από 

τις 07:00-18:00. Επιπρόσθετα, κατά την καλοκαιρινή περίοδο Ιουλίου και 

Αυγούστου, θα λειτουργήσουν προγράμματα Προστασίας και Απασχόλησης 

Παιδιών, στα τέσσερα Δημοτικά Σχολεία Αγλαντζιάς, το καθένα στο χώρο του, 

από τις 07:00-18:00, με εξαίρεση το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς. Λόγω 

των μετατροπών, της αναβάθμισης  και επέκτασης του κτιρίου και λόγω των  

θεμάτων ασφάλειας, τα παιδιά του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου θα μεταφερθούν 

σε άλλο Δημοτικό Σχολείο της Αγλαντζιάς για το καλοκαιρινό πρόγραμμα.  

Την καλοκαιρινή περίοδο, τα παιδιά μέσα από το καθημερινό τους πρόγραμμα, 

θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν γυμναστική, χορό και κολύμπι, όπως επίσης 

και ζαχαροπλαστική/μαγειρική, θεατρικό παιχνίδι, χειροτεχνίες/κατασκευές, 

ομαδικά και επιτραπέζια παιχνίδια. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν 

εκδρομές εκτός σχολείου, να επισκεφτούν κινηματογραφικές αίθουσες για 

να παρακολουθήσουν ταινία, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με διαλέξεις 

και βιωματικά εργαστήρια και πολλά άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα Κέντρα Προστασίας και 

Απασχόλησης Παιδιών μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη/

Συντονίστρια των Κέντρων κα Άννα Κούτζιη στα γραφεία του Δήμου, οδός 

Αικατερίνης Κορνάρο 8, Αγλαντζιά και στο τηλ. 22462233 και 97683301.

Κέντρα Προστασίας και 
Απασχόλησης παιδιών το Πάσχα 
και το Καλοκαίρι 

Στόχος είναι η δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών, η ανάπτυξη 
της ομαδικότητας, όπως επίσης και η 
μελέτη των μαθημάτων τους, σε ένα 
υγιές περιβάλλον, καθώς επίσης και η 
εξυπηρέτηση όλων των εργαζομένων 
γονιών μέσα από πλούσιο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων για τα παιδιά τους. 
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Σ
ε ρυθμούς καρναβαλιού χόρευε φέτος, από την 

Τσικνοπέμπτη, η Αγλαντζιά, με τις εκδηλώσεις 

να συνεχίζονται για τέσσερις ημέρες γεμάτες 

φαγητό, μουσική και πολύ χορό.

Οι εκδηλώσεις σήμαναν την έναρξη τους από την 

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου, με το «Let’ s Meat – 

Άσιλα Τσικνοπέμπτη Party», μια μέρα με άφθονη 

ποικιλία  κρεάτων, ζιβανία και μουσική, ενώ την 

Παρασκευή  ακολούθησε ρεμπέτικη βραδιά με 

το σχήμα, «Λαϊκής Τετρακτύς». 

Σε 70s-80s διάθεση συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις, το Σάββατο, με τους 

μουσικούς του Nostalgia να κρατούν το πάρτι στα ύψη μέχρι αργά το 

βράδυ. Αποκορύφωμα των τετραήμερων εκδηλώσεων, παρά τα τερτίπια 

του καιρού, υπήρξε η καθιερωμένη πλέον καρναβαλίστικη παρέλαση 

του Δήμου Αγλαντζιάς. Στη φετινή, διαφορετική και γεμάτη χιούμορ 

παρέλαση δήλωσαν συμμετοχή 72 ομάδες με τις πρωτότυπες ιδέες 

τους, αλλά και έξι χιλιάδες ανυπόμονοι παρευρισκόμενοι. 

Βασιλιάς και βασίλισσα της φετινής παρέλασης στην Αγλαντζιά, ήταν 

οι ηθοποιοί Αλέξανδρος Παρίσης και Ελένη Σιδερά.

Το φετινό πρώτο βραβείο καλύτερου άρματος κέρδισε το Δημοτικό 

Σχολείο Δασούπολης (€1000), το δεύτερο βραβείο πήρε το Federation 

of Filippino Organizations in Cyprus (€800) και το τρίτο βραβείο το 

Σωματείο Δίκωμο 74 (€600).

Τα βραβεία των πιο ευφάνταστων ομάδων κέρδισαν το Στ’ Δημοτικό 

Λακατάμιας, Αγίου Στυλιανού (€400), το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας 

(€300) και το Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα (€200).

Από τη φετινή παρέλαση δεν έλειψαν όπως κάθε χρόνο και πολιτικά 

πρόσωπα για να τιμήσουν την εκδήλωση αναμεσά τους ο Δήμαρχος 

Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Δήμαρχος Στροβόλου, 

Αντρέας Παπαχαραλάμπους, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος 

Πετρίδης και άλλοι. Φυσικά την παράσταση κέρδισε το άρμα του 

Δήμου και ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Πετρίδης, ο οποίος ντύθηκε σαν 

άλλος «Professor» από τη σειρά «La casa de papel», με το μήνυμα 

«δημιουργούμε αξία».

Χιλιάδες κόσμου 
χόρεψαν στους ρυθμούς 
του Αγλαντζιώτικου 
Καρναβαλιού
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«Η Αγλαντζιά μας»
Συμμετοχή Στήν ΚαρναβαλίΣτίΚή ΠαρελαΣή
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας « Η ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΜΑΣ » συμμετείχε για πρώτη φορά στην  Καρναβαλίστικη 

Παρέλαση που διοργάνωσε  ο Δήμος Αγλαντζιάς.  Πλαισιούμενη από φίλους και μέλη, η Ομάδα 

σατίρισε τα τεκταινόμενα στο  Δικαστικό μας σύστημα. Θέμα επίκαιρο και καυτό. Στο άρμα  

δέσποζε με την γλυκιά της παρουσία η «Δικαιοσύνη» ντυμένη στα άσπρα,  πλαισιούμενη από τους 

ανώτατους δικαστές. Η παρουσία της Ομάδας απέσπασε κολακευτικά σχόλια και χειροκροτήματα 

από τους παρευρισκομένους. Όσο δε για τους συμμετέχοντες, απόλαυσαν τρελλό ξεφάντωμα 

και ωραία εμπειρία.

Συμμετοχή Στον «Πίο αδυναμο ΚρίΚο» 
Την Παρασκευή, 1η Μαρτίου’19, οκτώ εθελοντές δημότες Αγλαντζιάς, διαγωνίστηκαν στην 

εκπομπή «Ο πιο Αδύναμος Κρίκος» στo πλαίσιo της προώθησης των Καρναβαλίστικων εκδηλώσεων 

του Δήμου μας.  Παρουσιάστηκαν όλοι ευφάνταστα ντυμένοι, με πλούσιες και όμορφες στολές.   

Σκοπός της συμμετοχής ήταν η συλλογή χρημάτων  για το «Κοινοτικό Νηπιαγωγείο» Αγλαντζιάς. 

Μεταξύ των διαγωνιζομένων, ήταν και ο Πρόεδρος της Ομάδας «Η Αγλαντζιά ΜΑΣ»  Ανδρέας 

Κυριάκου και το μέλος μας Κυριάκος Αχιλλέως. Η συγκομιδή ήταν €1.100.

δίοργανωΣή ΚαρναβαλίΣτίΚου χορου
Στις 8 Μαρτίου’ 19 , μέρα που γιορτάζεται και η « Ημέρα της Γυναίκας» , η Ομάδα Πρωτοβουλίας 

«Η Αγλαντζιά ΜΑΣ» διοργάνωσε τον Καρναβαλίστικο της χορό. Η συμμετοχή υπήρξε αρθρόα 

όπως πάντα. 



Υ
πέρ της μεταρρύθμισης της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης , 

τάσσεται ο Δήμαρχος 

Αγλαντζιάς Χαράλαμπος 

Πετρίδης. Σε συνέντευξη 

που παραχώρησε στο 

Κυπριακό Πρακτορείο 

Ειδήσεων, τόνισε μεταξύ 

άλλων ότι, «είναι καιρός να δοθούν οι εξουσίες και 

οι πόροι στα δημαρχεία για να δούμε πραγματικά 

πως βελτιώνεται την επόμενη ημέρα η παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες».

«Δεν μπορείς στην Κύπρο του ενός εκατομμυρίου 

πληθυσμού να έχεις γύρω στις 370 οντότητες 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ανέφερε ο Δήμαρχος 

υπογραμμίζοντας ότι οι Δήμοι θα πρέπει να πάρουν 

αρμοδιότητες, ώστε να είναι πραγματικά τοπικές 

κυβερνήσεις.

Επιπλέον, πρόσθεσε πως, «πρώτιστο δεν είναι με 

ποιόν Δήμο θα συνενωθούμε, αλλά να υπάρχουν 

αυτές οι εξουσίες. Έχουμε τους πόρους και 

τη δύναμη να είμαστε τοπικοί άρχοντες, να 

είμαστε οικοδομικές και πολεοδομικές αρχές 

και να έχουμε δημοτική αστυνομία, με κάποιες 

σημαντικές εξουσίες».

«Δεν με απασχολεί με ποιον θα υπάρξει 

συγχώνευση, όσο η επόμενη μέρα να μας βρίσκει 

καλύτερους στην εξυπηρέτηση του δημότη», 

σημείωσε ο κ. Πετρίδης.

Με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

συνέχισε, «καθορίζεται πλέον η κοινωνική πρόνοια 

και υπηρεσία μέσα στο νόμο και θα πρέπει 

να υπάρχουν και οι απαραίτητοι πόροι για να 

χειριστούμε πιο ορθολογιστικά αυτά τα θέματα» 

και πρόσθεσε ότι «θα περιέλθουν στην κυριότητα 

μας όλοι οι δρόμοι πρωταρχικής σημασίας που 

είναι ένα τεράστιο έξοδο και θα πρέπει να δοθεί 

και το αντίστοιχο έσοδο».

«Ο Δήμος Αγλαντζιάς διαθέτει πολύ σημαντικούς 

θεσμούς (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αρχηγείο 

Αστυνομίας και άλλα) και η οποιαδήποτε 

συγχώνευση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και τη 

θέση της Αγλαντζιάς», είπε ο κ. Πετρίδης.

Για πρώτη φορα 
πλεονασματικοσ 
προϋπολοΓισμοσ 
Στη συνέντευξή του ο Δήμαρχος αναφερόμενος 

στα οικονομικά του Δήμου τόνισε πως είναι «σε 

μια πολύ καλή θέση» και ο Δήμος έχει μπει σε 

τροχιά ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι στους 

προϋπολογισμούς έχουν ενταχθεί έργα πέραν 

των δύο εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία βρίσκονται 

σε τροχιά υλοποίησης.

Το 2017 ο κ. Πετριδής ανέλαβε καθήκοντα 

κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες 

και έθεσε αρχικά δύο βασικούς στόχους, τη 

βελτίωση των οικονομικών του Δήμου και την 

αποπεράτωση των οδικών έργων που βρίσκονταν 

συνεντευξη του Δημαρχου αΓλαντζιασ
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«Δεν με απασχολεί με ποιον Δήμο 
θα υπάρξει συγχώνευση όσο η 
επόμενη μέρα να μας βρίσκει 
καλύτερους στην εξυπηρέτηση 
του δημότη» 



σε εξέλιξη (Λεωφόροι Λάρνακας, Αγλαντζιάς και 

Αμμοχώστου).

«Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, όχι 

μόνο ο Δήμος έχει εισέλθει σε αναπτυξιακό 

προϋπολογισμό, έχοντας πλεόνασμα ύψους 

535.000 ευρώ, αλλά προϋπολογίζει επιπρόσθετα 

έργα ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, πέραν 

των έργων που γίνονται από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία της Ε.Ε.», τόνισε ο Δήμαρχος.

νεοσ 
ποΔηλατοΔρομοσ 
και εξυπνεσ στασεισ 
Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται τα οδικά έργα 

του Δήμου και αναμένεται επιπλέον  αναβάθμιση 

με τοποθέτηση ομοιόμορφων έξυπνων στάσεων 

και νέου ποδηλατόδρομου.«Σε συνεργασία με το 

Τμήμα Δημοσίων Έργων σε περίπου 17 μήνες 

ολοκληρώσαμε επτά από τα οκτώ χιλιόμετρα του 

έργου ανάπλασης των Λεωφόρων Λάρνακας, 

Αγλαντζιάς και Αμμοχώστου, ενώ το υπόλοιπο ένα 

χιλιόμετρο είχε ολοκληρωθεί το 2016», ανέφερε 

ο κ. Πετρίδης, ενώ ανακοίνωσε πως υπογράφηκε 

από αρκετούς δήμους, μέσω ενιαίου διαγωνισμού, 

η νέα διαχείριση των στεγάστρων της Λευκωσίας 

με ευρωπαϊκό κονδύλι. Τα στέγαστρα αυτά «θα 

τοποθετηθούν εντός των επόμενων δύο χρόνων 

έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφες οι νέες «έξυπνες» 

στάσεις στη μείζονα Λευκωσία», εξήγησε ο 

Δήμαρχος.

Ανέφερε επ ίσης ότ ι  «προχωρούμε κα ι 

ολοκληρώνουμε τους ποδηλατοδρόμους που 

εκκρεμούν για να δώσουμε συνοχή στον ενιαίο 

σχεδιασμό» και πρόσθεσε ότι ένας από τους 

βασικούς άξονες για αυτό το έργο είναι και η 

Λεωφόρος Μακαρίου, όπου με ανακοίνωση 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, προχωρεί 

η ανάπλαση με διαρθρωτικά κονδύλια και 

ενδεχομένως εντός του 2019 να αρχίσουν τα 

έργα. «Θα υπάρχει νέος ποδηλατόδρομος, 

πεζόδρομος και θα ενοποιήσει όλο το σύστημα 

των ποδηλάτων», πρόσθεσε. 

Πρόσθεσε, επίσης, ότι οδικά έργα θα γίνουν στη 

Λεωφόρο Μακαρίου και στη Λεωφόρο Λεύκωνος 

(κάθετος της Λεωφόρου Κυρηνείας), η οποία θα 

αναβαθμιστεί με νέα πεζοδρόμια και παρκινγκ σε 

όλη την έκτασή της. Έργα θα γίνουν και στην οδό 

Ανδρέα Νικολάου, η οποία ενώνει το Πλατύ με την 

παλιά Αγλαντζιά και θα πρέπει να διαπλατυνθεί 

με απαλλοτριώσεις, ώστε να γίνει δρόμος διπλής 

κυκλοφορίας και με πεζοδρόμια.  

ενερΓειακη 
αναβαθμιση
Στη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, για 

αντικατάσταση ολόκληρου του οδικού φωτισμού 

με λαμπτήρες LED, βρίσκεται ο Δήμος, κάτι το 

οποίο όπως τόνισε ο κ. Πετρίδης θα επιφέρει 

«εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που 

θα ανέλθει στο 58% και το κόστος που θα 

εξοικονομηθεί θα επιστραφεί στους δημότες 

με κατασκευή νέων έργων». 

Πρόσθεσε επίσης πως, ο Δήμος προχωρεί με 

δύο ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ένα αφορά 

στην ενεργειακή αναβάθμιση του παλιού 

μπακάλικου στην παλιά Αγλαντζιά, το οποίο 

γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται η 

παλαιά πλατεία του Δήμου μέσα από μνημόνιο 

συνεργασίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

για πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων 

και εκδηλώσεων. Το άλλο πρόγραμμα αφορά 

την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού 

κολυμβητηρίου.Στόχος, τόνισε ο κ. Πετρίδης, είναι 

και η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των 

διάφορων δημοτικών κτηρίων, όπως το δημοτικό 

κολυμβητήριο και πρόσθεσε ότι η Διευθύντρια του 

ΚΟΑ εξήγγειλε πρόσφατα ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς 

θα επωφεληθεί από το κονδύλι του ΚΟΑ για 

ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, η 

οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

ερχονται τα 
συΓχρονα ποΔηλατα
Τέλος Ιουνίου θα υπάρχουν τα σύγχρονα 

ποδήλατα εγκατεστημένα σε συνολικά 27 με 30 

σταθμούς στους Δήμους Αγλαντζιάς, Λευκωσίας 

και Στροβόλου, τα οποία θα λειτουργούν με ένα 

λογισμικό κινητού τηλεφώνου (mobile application) 

και θα μπορεί οποιοσδήποτε, ανά πάσα στιγμή, 

με μηνιαίο κόστος γύρω στα 10-12 ευρώ, να 

ενοικιάζει ποδήλατο και να το αφήνει όταν δεν 

θα το χρειάζεται πλέον, σε οποιοδήποτε σημείο 

ο ίδιος επιλέξει, εξήγησε ο Δήμαρχος.

σε ιΔιώτικο  
φορεα «το σκαλι»
Προς τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

οδεύει το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο «Το 

Σκαλί» καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος 

Αγλαντζιάς, υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνισμός 

προσφορών και σύντομα θα κατακυρωθεί σε 

ιδιωτικό φορέα. 

Στόχος είναι  να γ ίνονται  περισσότερες 

εκδηλώσεις, από τις 15 που διοργανώνει σήμερα 

ο Δήμος.

Τέλος ο κ. Πετρίδης ανακοίνωσε πως ο Δήμος 

προχωρεί προς αξιοποίηση του ιστορικού 

Κάστρου Λακάβα που βρίσκεται στον βουνό 

Άρωνα για τουριστικούς σκοπούς και γι΄ αυτό 

τον σκοπό έδωσε συγκατάθεση το Υπουργείο 

Άμυνας, το ΓΕΕΦ, το Τμήμα Δασών και το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων.
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Σ
υζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο, 

«Μετανάστευση και ένταξη: Προβλήματα και 

προτάσεις επίλυσής τους» πραγματοποιήθηκε 

στις 31 Ιανουαρίου, μετά από πρόσκληση 

του Δημάρχου Αγλαντζιάς, Χαράλαμπου 

Πετρίδη, στην παρουσία των Δημάρχων 

Γερίου, Νεόφυτου Παπαλαζάρου και 

Λατσιών, Χρίστου Πιτταρά, κατά την οποίαν 

έγινε ενημέρωση των παρευρισκόμενων 

εκπροσώπων των ΜΜΕ για τα προγράμματα 

που προσφέρουν οι Δήμοι σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών.

Η συζήτηση αποτελεί μέρος του προγράμματος «Κοινωνίες με Χρώματα», 

το οποίο υλοποιείται για 5η συνεχή χρονιά από τον Δήμο Αγλαντζιάς 

και του εταίρους του, με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης κατά 90% και της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κατά 10% με συνολικό προϋπολογισμό €146.414,04 και περίοδο 

υλοποίησης από την 1/2/2018 μέχρι την 31/1/2019.

Κατά την ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους, ο Δήμαρχος 

Αγλαντζιάς, ανέφερε πως ο Δήμος ανέλαβε τη λειτουργία υποστηρικτικής 

μονάδας, μέσω της οποίας οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαμένουν 

στην ευρύτερη περιοχή έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και 

να στηρίζονται για διάφορα θέματα ένταξης, τόσο σε ατομικό, όσο 

και σε ομαδικό επίπεδο, όπως η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, 

κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και εργοδότησης. «Το πρόγραμμα, 

περιλαμβάνει αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες κοινωνικής στήριξης, 

ενημέρωσης, δικτύωσης και εκπαίδευσης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Οι 

δράσεις αφορούν κατ’ οίκον επισκέψεις κατόπιν επικοινωνίας με τους 

αρμόδιους λειτουργούς, δικτύωση και συνεργασία με εθελοντικές 

οργανώσεις και σύσταση ομάδων για να βοηθήσουν στη βελτίωση 

της προσαρμογής, κοινωνικοποίησης και επίτευξης των στόχων του 

προγράμματος», είπε ο κ. Πετρίδης.

Τόνισε ότι ως τοπική Αρχή, ο Δήμος θεωρεί καθήκον του να στηρίζει 

αυτούς τους ανθρώπους για να γίνουν κομμάτι της κοινωνίας και να 

νιώθουν ασφάλεια από οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, ρατσισμού και 

ξενοφοβίας.

Επιπλέον ο κ. Πετρίδης, ανακοίνωσε παράλληλα τη λειτουργία Γραφείου 

Υποστηρικτικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους Υπηκόους 

Τρίτων Χωρών, έργο που σχεδιαζόταν εδώ και καιρό και σήμερα παίρνει 

σάρκα και οστά. 

Το έργο «Κοινωνίες με Χρώματα» προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις, οργανωμένες περιηγήσεις, μαθήματα αγγλικών και πρώτων 

βοηθειών, σεμινάρια προετοιμασίας για εργασιακή απασχόληση, 

εκδηλώσεις για ανταλλαγή μουσικών παραδόσεων και εθίμων, παιδικές 

εκδηλώσεις, προγράμματα κατάρτισης, ενδυνάμωσης ικανοτήτων και 

προσανατολισμού.

Κοινωνίες με χρώματα: 
Δίνοντας ευκαιρίες σε υπηκόους 
τρίτων χωρών 
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T
οπική Στρατηγική με στόχο  τη μείωση της βαριάς 

επεισοδιακής κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους και 

νέους ετοίμασε ο Δήμος Αγλαντζιάς,  συμμετέχοντας 

στη δράση, «Localize It!».

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος ζήτησε τη συμμετοχή των 

δημοτών στην επιτροπή που προεδρεύει ο Δημοτικός 

Σύμβουλος Μαρίνος Κλεάνθους, για δημιουργία και 

εφαρμογή πλάνου προληπτικών δράσεων, με την πρώτη συνάντηση να έχει 

πραγματοποιηθεί στις  29 Ιανουαρίου 2019, στη Βιβλιοθήκη του Δήμου.

Η συμμετοχή και η δράση των νέων στα θέματα του δήμου, καθώς και η 

πρόσβαση και εμπειρία τους, τους καθιστούν πολύτιμο μέλος για την εν 

λόγω επιτροπή. 

Επιπρόσθετα, σε ανακοίνωσή του ο κ. Κλεάνθους σημείωσε πως, «με την 

καθοδήγηση Λειτουργών από το ΚΕΝΘΕΑ και σε συνεργασία με άλλους 

Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, η επιτροπή θα αναπτύξει πλάνο δράσης 

στη βάση των αναγκών του Δήμου».

Η βαριά επεισοδιακή χρήση αλκοόλ αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την 

υγεία και μπορεί να προκαλέσει πολλαπλές αρνητικές βραχυπρόθεσμες 

και μακροπρόθεσμες συνέπειες στο άτομο. Η υπέρμετρη επεισοδιακή 

κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους και τους νέους είναι, σύμφωνα 

με πρόσφατες έρευνες, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που έχει 

να διαχειριστεί η Ευρώπη. Η έρευνα ESPAD (πανευρωπαϊκή έρευνα στον 

μαθητικό πληθυσμό) του 2015 κατέδειξε ότι 88% των εφήβων στην Κύπρο 

έχουν δοκιμάσει αλκοόλ, ενώ 68% κατανάλωσαν αλκοόλ τις τελευταίες 

30 μέρες. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι 14% όσων έχουν καταναλώσει 

αλκοόλ τις τελευταίες 30 μέρες έχουν μεθύσει, δεδομένα τα οποία 

καθιστούν την ανάπτυξη και πραγματοποίηση του εν λόγω προγράμματος 

πέρα από αναγκαία.

Όσον αφορά τη σύσταση της δράσης ο κ. Κλεάνθους τόνισε πως, «το 

πρόγραμμα «Localize It!» αναπτύχθηκε ώστε να ενισχύσει τις τοπικές αρχές 

στην ανάπτυξη στρατηγικών για μείωση της βαριάς επεισοδιακής χρήσης 

από ανήλικους σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα έλαβε επιχορήγηση από 

τα Προγράμματα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union’s Health 

Programme (2014-2020)) και στο παρόν στάδιο συμμετέχουν 22 δήμοι από 

11 Ευρωπαϊκές χώρες».

Τα μέλη της επιτροπής θα έχουν συναντήσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2019.

Η έρευνα ESPAD (πανευρωπαϊκή έρευνα 
στον μαθητικό πληθυσμό) του 2015 
κατέδειξε ότι 88% των εφήβων στην 
Κύπρο έχουν δοκιμάσει αλκοόλ, ενώ 68% 
κατανάλωσαν αλκοόλ τις τελευταίες 30 
μέρες.  
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«Localize It!» 
Στρατηγική 
Αγλαντζιάς για τη 
μείωση της βαριάς 
κατανάλωσης 
αλκοόλ από 
ανήλικους και 
νέους 



Σ
το έργο CONNECTING 

NATURE συμμετέχει ο 

Δήμος Αγλαντζ ιάς,  το 

ο π ο ί ο  ε γ κ ρ ί θ η κ ε  σ τ ο 

πλαίσιο του προγράμματος 

Hor izon 2020 γ ια  την 

προγραμματική περίοδο 

2014–2020 και αποτελεί 

έργο μεγαλεπήβολο, με προϋπολογισμό ύψους 

13 εκατομμύριων ευρώ. 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) 

ως μοναδικός εταίρος από την Κύπρο, 

συμμετέχει πρώτη φορά σε έργο τέτοιας 

εμβέλειας και σημασίας. Γενικός στόχος του 

έργου είναι η Ευρώπη να εξασφαλίσει ηγετική 

θέση, σε παγκόσμια κλίμακα, στους τομείς 

της καινοτομίας και της εφαρμογής λύσεων 

βασισμένων στη φύση.

Στα πλαίσια του έργου τέθηκε ως ειδικός στόχος 

η δημιουργία ενός πράσινου δικτύου σε επίπεδο 

επαρχίας, έχοντας ως πυρήνα το Εθνικό Δασικό 

Πάρκο της Αθαλάσσας και άλλες υφιστάμενες 

ή προγραμματιζόμενες «Λύσεις βασισμένες 

στη φύση».

Το προτεινόμενο πράσινο δίκτυο θα συνδέεται 

με το ολοκληρωμένο δίκτυο πεζόδρομων και 

ποδηλατοδρόμων βασισμένο στο υφιστάμενο 

σχέδιο κινητικότητας.

Σε ομιλία του ο Δήμαρχος Αγαλντζιάς, 

Χαράλαμπος Πετρίδης, κατά τη διάρκεια 

της ενημερωτικής εκδήλωσης, «Meet us at 

the Forest», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 

28 Ιανουαρίου, ευχαρίστησε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς για την συμμετοχή και 

την στήριξή τους στο αξιοσημείωτο και σημαντικό 

αυτό έργο.

Το CONNECTING  
NATURE… ανοίγει  
δρόμο στην καινοτομία
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Well Done 
Αγλαντζιά!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Let’s do it 

Αγλαντζιά», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσης. Την 

Κυριακή, 7 Απριλίου, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 

πλανήτη, ανταποκρίθηκαν εθελοντικά και καθάρισαν φυσικά, 

αλλά και αστικά περιβάλλοντα. Η Αγλαντζιά για έβδομη 

συνεχόμενη χρονιά φρόντισε να είναι μέρος αυτής της 

παγκόσμιας προσπάθειας, με τον καθιερωμένο καθαρισμό στο Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Αθαλάσσης. Απλοί πολίτες, οργανωμένα σύνολα και φορείς έδωσαν το 

παρόν τους και παρέδωσαν τον χώρο καθαρό. Το σύνθημα της έναρξης, αλλά και 

όλη την επιμέλεια είχαν η Επίτροπός Περιβάλλοντος, Ιωάννα Παναγιώτου, και ο 

Επίτροπος Εθελοντισμού, Γιάννης Γιαννάκη, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών 

και τον Δήμο Αγλαντζιάς. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος 

Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, ο οποίος ευχαρίστησε όλα τα οργανωμένα 

σύνολα, το Στ’ δημοτικό σχολείο Αγλαντζιάς, το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, την ΑΚΤΗ, 

την Εθνική Φρουρά, το 273Ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγλαντζιάς για την άμεση 

ανταπόκριση τους και την πολύτιμη βοήθειά τους. Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν 

οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος όγκος των σκουπιδιών που 

μάζεψαν ήταν ανακυκλώσιμα.

zodiac employment agency
Αρ.Αδ. 306

Διαθέτουμε προσωπικό από Ινδία, Σρι Λάγκα, Νεπάλ.

• Οικιακές ΒΟηθΟύς/ΦρΟντιςτριές 
• καθαριςτριές 
• νΟςΟκΟμές

Δημητρης ΖΩΔιατης
Ρηγαίνης 76Α. 1010 Λευκωσία • Τηλ.: 99640707, 
Fax: 22344122 • email: bigtwo@cytanet.com.cy
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Ο 
Δήμος Αγλαντζιάς διοργάνωσε και φέτος 

εκδήλωση στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, 

για όσους προτίμησαν να παραμείνουν 

στην πόλη την ημέρα της Καθαράς 

Δευτέρας. Το πράσινο του πάρκου, αλλά 

και η μουσική δημιούργησαν την ιδανική ατμόσφαιρά 

για την Καθαρά Δευτέρα, με τη συμμετοχή του γνωστού 

«μουσικού της παράδοσης», Μιχάλη Ττερλικκά, τον 

οποίο πλαισίωσαν οι μουσικοί της παρέας «Μούσα», 

το μουσικό σχήμα της ΕΛΔΥΚ και ο «Λαογραφικός 

Όμιλος Αγλαντζιάς». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

κατασκευάζονταν χαρταετοί, ολοκληρώνοντας με τον 

καλύτερο τρόπο το «κόψιμο της Μούττης». Σε ομιλία 

στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος 

Πετρίδης, ανέφερε ότι «ο εορτασμός της Καθαράς 

Δευτέρας, δίνει την ευκαιρία να αφήσουμε για λίγο την 

καθημερινότητα μας, να έρθουμε πιο κοντά ως δημότες, 

να απολαύσουμε τη φύση και να διασκεδάσουμε μαζί 

με τα παιδιά μας».

Επιπλέον, πρόσθεσε πως, «είναι πολύ σημαντικό στην 

εποχή που ζούμε να μαθαίνουμε στους νέους μας τα 

ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας, καθώς είναι αυτά 

που καθορίζουν την πολιτισμική μας ταυτότητα και μας 

κρατούν ενωμένους». Τέλος, ο κ. Πετρίδης, ευχαρίστησε 

τον Μιχάλη Τερλικκά, τη Μουσική Παρέα «Μούσα», το 

Μουσικό Σχήμα της ΕΛΔΥΚ και τον «Λαογραφικό Όμιλο 

Αγλαντζιά», που αποδέχτηκαν την πρόσκληση για να 

συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Ένα τριήμερο 
γεμάτο ποίηση  

Τ 
ο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Σωματείο Φοιτητών και 

Αποφοίτων ΕΛΠΟΛ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο Δήμος Αγλαντζιάς 

και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 

συνδιοργάνωσαν το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Κυριάκου Χαραλαμπίδη 

Επίσκεψις: O ποιητής των ευρέων ελληνικών οριζόντων», το οποίο έλαβε 

χώρα από τις 31 Ιανουαρίου, μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα 

«Διαλεκτική» του Πολιτιστικού Κέντρου, ΣΠΕ Αγλαντζιάς.

Ένα τριήμερο γεμάτο ποίηση, αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Κυριάκο 

Χαραλαμπίδη, ο οποίος έχει προταθεί για το  βραβείο Νόμπελ του 2020 

από έξι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τιμώντας την προσφορά και το έργο του, σε ομιλία του ο Δήμαρχος 

Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, ανέφερε πως, «πρόκειται για το πρώτο 

συνέδριο που αφιερώνεται στον ποιητή κι ένα από τα μεγαλύτερα που 

αφιερώθηκαν ποτέ σε εν ζωή Κύπριο δημιουργό. Το συνέδριο «Κυριάκου 

Χαραλαμπίδη Επίσκεψις» σχεδιάστηκε πολυήμερο, πολυπρόσωπο και 

πολυθεματικό, ανάλογο του μεγέθους του ποιητή. Ενδεικτική της διεθνούς 

καταξίωσης που χαίρει ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης είναι η αθρόα συμμετοχή 

ενός εύρους διακεκριμένων ομιλητών από την Κύπρο, την Ελλάδα, την 

Αγγλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία». Ο κ. Πετρίδης συνεχάρη τον 

ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη για την προσφορά του στην Κυπριακή ποίηση 

και εξέφρασε μεγάλη ικανοποίηση για στη συμβολή του συνεδρίου στην 

περαιτέρω εμβάθυνση και γνώση για τα ποιήματα του καταξιωμένου ποιητή.

Κόψαμε τη μούττη 
και φτιάξαμε χαρταετό 
παρέα με τον Ττερλικκά  
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T
ο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης 

των Χώρων Διάθεσης ή 

Αξιοποίησης Οικιακών 

Αποβλήτων επαρχίας 

Λ ε υ κ ω σ ί α ς  α ν έ θ ε σ ε 

στην εταιρεία Citipost 

ΙΚΕ, μετά από επιλογή 

μέσω ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού, τη λειτουργία και διαχείριση οκτώ 

Πράσινων Σημείων και ενός Κινητού Πράσινου 

Σημείου στην επαρχία της Λευκωσίας. Τα Πράσινα 

Σημεία είναι οργανωμένοι χώροι, στα οποία οι 

πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ειδικά 

ρεύματα αποβλήτων οικιακής προέλευσης και 

συμβάλουν στην:

•Μείωση της ανεξέλεγκτης και παράνομης 

διάθεσης αποβλήτων 

•Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της 

δημόσιας υγείας 

•Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων

•Εξοικονόμηση φυσικών πόρων για τ ις 

μελλοντικές γενιές

•Ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής 

περιβαλλοντικής συμπεριφοράς

Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στα 

Σημεία δωρεάν απόβλητα, εφόσον αυτά είναι 

οικιακής χρήσης και προέλευσης και σε χωριστά 

ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στα Πράσινα 

Σημεία δεν μπορεί να γίνει εναπόθεση αποβλήτων 

από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές 

δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή 

άλλους επαγγελματικούς φορείς. Τα αποδεκτά 

ρεύματα αποβλήτων είναι: 

1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)

2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)

3. Κλαδέματα (Πράσινα,  λεπτά κλαδιά)

4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες

5. Πλαστικό

6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)

7. Γυαλί

8. Αλουμίνιο

9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ)

10. Ξύλο

11. Υφάσματα

12. Παιχνίδια

13. Ακτινογραφίες  

14. Θερμόμετρα 

Το πρόγραμμα
Α/Α ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΕΡΓΑΤΕΣ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

2 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

4 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

5 ΛΗΝΟΥ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

6 ΑΛΑΜΠΡΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

7 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

8 ΜΑΛΟΥΝΤΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

     Θερινό ωράριο = Απρίλιος-Σεπτέμβριος

     Χειμερινό ωράριο = Οκτώβριος-Μάρτιος

Πετάμε σκουπίδια σε 
οργανωμένους χώρους

15. Φάρμακα

16. Λαμπτήρες

17. Υλικά καθαρισμού

18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες

19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη

20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής 

χρήσης

21. Φορητές Μπαταρίες

22. Μηχανέλαια

23. Άχρηστα για ταφή

Επ ιπρόσθετα  των  π ιο  πάνω ρευμάτων 

αποβλήτων, στα Πράσινα Σημεία, μπορούν 

να εναποθέτουν Αδρανή/Μπάζα,  Do I t 

Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και 

Απόβλητα Εκσκαφών,  Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) οικιακής χρήσης και 

προέλευσης σε περιορισμένες ποσότητες.  

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 

50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1 

τόνο σε περίοδο 6 μηνών. 

Ποτε Πια στ0 
χωραφι και 
το διΠλανο 
οικοΠεδο
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T
α παρατσούκλια (ή παρωνύμια) εξυπηρετούσαν την 

ανάγκη της ακριβούς και σαφούς αναφοράς σε 

πρόσωπα. Πάρτε, για παράδειγμα, την αναφορά 

σε κοινά ονόματα όπως Γιώργος, Κώστας, Μαρία, 

Ελένη. Η αυτόματη αντίδραση του συνομιλητή θα 

ήταν να ζητήσει διευκρινήσεις – συνήθως αυτές που 

θα μπορούσαν να συνδέσουν τον αναφερόμενο με 

κάποιο τρίτο πρόσωπο, συνήθως συγγενικό «του 

Μάριου, της Νίτσας». 

Αλλά ακόμα και αυτή η διευκρίνιση είναι χρονοβόρα, αφού απαιτεί 

πρόσθετες ερωτήσεις και επιπρόσθετες διασαφήσεις. Τα παρατσούκλια 

έρχονται να αντιμετωπίσουν το θέμα: αναλογιστείτε πόσο απλό και ακριβές 

είναι αντί να αναφερθείς στον Τάκη του Γιώρκου, να πεις απλά «ο Τακέλας». 

Ο συνομιλητής θα αντιληφθεί αμέσως σε ποιο πρόσωπο γίνεται αναφορά.

Τα παρατσούκλια που εντοπίστηκαν στην Αγλαντζιά αφορούν κυρίως 

άντρες. Μία προφανής εξήγηση έχει να κάνει με την ανισότητα των φύλων, 

τον ανδροκρατούμενο χαρακτήρα της τότε κοινωνίας και τη δευτερεύουσα 

θέση στην οποία ήταν οι γυναίκες τότε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν 

καθόλου γυναικεία παρατσούκλια. Το αντίθετο.

Κάποια από τα παρατσούκλια είχαν τέτοια απήχηση και έντονο αποτύπωμα 

στην κοινωνική συνείδηση που με το πέρασμα του χρόνου καθιερώθηκαν 

ως επίσημα επώνυμα και συνοδεύουν τους επιγόνους των αρχικών φορέων 

τους μέχρι σήμερα.

Πού βασίζονταν και σε τι αναφέρονταν τα παρατσούκλια; Αν και η 

ετυμολογική ρίζα πολλών παραμένει άγνωστη, εντούτοις άλλα μπορούν 

εύκολα να κατηγοριοποιηθούν. Τα παρατσούκλια είναι συνήθως 

περιγραφικά, αρκετές φορές σκωπτικά και ορισμένες φορές συνδέονται 

με κάποιο χαρακτηριστικό ή περιστατικό που συνέβη στο αναφερόμενο 

πρόσωπο.  

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

1) Σωματικά χαρακτηριστικά ή αναπηρίες, π.χ. Ασπρόφτας, Ζαμπάς

2)  Επαγγέλματα ή ιδιότητες ατόμων, π.χ. Αλετράς, Λακκοτρύπης

3) Παραφθορές κύριων ονομάτων, π.χ. Παρτελεμής (Βαρθολομαίος), 

Μισιαλής ή Σιαηλής (Μιχάλης)

4) Σπάνια ή παράξενα βαφτιστικά ονόματα, π.χ. Πεζούνα

5) Καταγωγή, π.χ. Γερολατσιήτης, Κρητικός

6) Τιμητικά, π.χ. Χατζηνού, Παλιομούκταρος

Ακολουθεί παρακάτω κατάλογος αντρικών και γυναικείων παρωνυμίων 

που συλλέχτηκαν ομαδικά από τα μέλη και τους φίλους της διαδικτυακής 

ιστοσελίδας “Η Αγλαντζιά μας”.

Τα παρωνύμια 
(Παρατσούκλια)  
της Αγλαντζιάς 
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ΨΑΡΗΣ
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Άντρες



O 
Δήμος Αγλαντζιάς προέβη σε διενέργεια Ενεργειακού 

Ελέγχου του κολυμβητηρίου του, με στόχο την αποτύπωση 

της ενεργειακής κατανάλωσης στην εγκατάσταση και την 

αξιολόγηση μέτρων, τα οποία θα αποφέρουν ενεργειακή 

εξοικονόμηση που ξεπερνούν το 50%. Ο Ενεργειακός 

Έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εμπειρογνώμονες του 

Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, στο πλαίσιο του έργου «Nearly Zero 

Energy Sport Facilities», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, μέσω του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποίησε το Ενεργειακό Γραφείο για 

σκοπούς του Ενεργειακού Ελέγχου στις ετήσιες δαπάνες του κολυμβητηρίου, 

αποδείχτηκε ότι κατανάλωση ενέργειας γίνεται κυρίως για τη θέρμανση των 

κολυμβητικών δεξαμενών και την κυκλοφορία νερού και λιγότερο για τις 

ανάγκες ζεστού νερού στα αποδυτήρια/ντουζιέρες, φωτισμό και ηλεκτρικές 

συσκευές. Συγκεκριμένα, για την περίοδο απογραφής, η μέση ετήσια 

κατανάλωση υγραερίου θέρμανσης άγγιξε τα 515 MWh και η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας έφτανε τα 166 MWh.

Από τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κολυμβητηρίου, 

όπως αυτά προτάθηκαν στην Τεχνική Έκθεση του Ενεργειακού Ελέγχου 

που διενήργησε το Ενεργειακό Γραφείο, ο Δήμος Αγλαντζιάς προέβη ήδη 

στην εξασφάλιση χορηγίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, με 

σκοπό την εγκατάσταση Ηλιακού Θερμικού Συστήματος και Φωτοβολταϊκού 

συστήματος. Άλλα μέτρα που πρόκειται να υλοποιήσει σταδιακά ο Δήμος είναι 

η αντικατάσταση των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού με πιο αποδοτικούς, 

την αντικατάσταση θερμομόνωσης στο δίκτυο μεταφοράς νερού και την 

χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων λαμπτήρων.

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το 
Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς 
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Συνεχίζει τις επιτυχίες του ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς στις αγωνιστικές κατηγορίες 
και με δυναμική παρουσία στις μικρές κατηγορίες. Την 1η θέση στο αγώνισμα της 
Ανοικτής Θάλασσας, έλαβε ο Νικόλας Ιωαννίδης και στο 2ο  Χειμερινό Πρωτάθλημα που 
έγινε πρόσφατα, αλλά και την 3η θέση στην ομαδική βαθμολογία των πρωταθλημάτων 
θάλασσας  (OPEN  WATER), στη φιλική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο 
Κολυμβητήριο του Δήμου Αγλαντζιάς. Στην ημερίδα συμμετείχαν πέραν των 130 

παιδιών (ηλικίας 8-11 ετών) από τους ναυτικούς ομίλους Λευκωσίας, Λακατάμιας, Απόλλωνα και 
από τον Όμιλο μας, δείχνοντας την άρτια οργάνωση, αλλά και τη δουλειά που γίνεται στις υποδομές 
του Συλλόγου. Ο Όμιλος ανακοινώνει ότι τα μαθήματα κολύμβησης, για μικρά παιδιά ηλικίας 5-10 
ετών, συνεχίζονται, όπως επίσης και τα μαθήματα τελειοποίησης της τεχνικής, μαθήματα για τη 
βελτίωση της αντοχής και της φυσικής κατάστασης. Επιπρόσθετα προσφέρονται μαθήματα για 
ενήλικους πρωί, μεσημέρι αλλά και βράδυ, όπως επίσης και προγράμματα aqua aerobic, πρωί και 
βράδυ, από έμπειρους προπονητές και προπονήτριες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με την κα. Έλλη Τηλέφωνα: 22330559 / 97686044.

Συνεχίζει τις επιτυχίες 
ο Ναυτικός Όμιλος 
Αγλαντζιάς
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ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ: Το καμάρι της Μεσαορίας μας, που ήταν 

εμπορικό, οικονομικό, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο, 

που ανθούσε σε όλους τους τομείς και γέννησε άξια 

τέκνα, ανθρώπους του μέτρου, ηθικούς, φιλομαθείς, 

πνευματικούς και πεπαιδευμένους, με ανεπτυγμένο το 

αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς και της αγάπης προς 

τον πλησίον. Που γέννησε έναν Εθνικό Ποιητή, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, έναν 

σεπτό και φωτισμένο Ιεράρχη, ακραιφνή πατριώτη, τον Κιτίου Κυπριανό, 

δύο σκαπανείς του Συνεργατικού Κινήματος, τον Ιωάννη Οικονομίδη και 

τον Μάρκο Χαραλάμπους, έναν Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τον Θεόδουλο 

Καλλίνικο, πλειάδα αγωνιστών της ελευθερίας της πατρίδας μας που 

ανταποκρίθηκαν σε κάθε κάλεσμα της Ελλάδας, ήρωες και μάρτυρες 

για την ελευθερία του νησιού μας.

Στις 31 Ιανουαρίου 2019, η Δήμαρχος Λευκονοίκου, κα Ζήνα Λυσάνδρου 

Παναγίδη, παρευρέθηκε στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Κυριάκου 

Χαραλαμπίδη Επίσκεψις: O ποιητής των ευρέων ελληνικών οριζόντων».   

Τα Επαρχιακά Συμβούλια Λευκωσίας και Λεμεσού του Προσφυγικού 

Σωματείου «Το Λευκόνοικο» πραγματοποίησαν σε ξενοδοχείο της 

Πάφου τη διήμερή τους εκδρομή, στις 26- 27 Ιανουαρίου 2019 και 2- 3 

Φεβρουαρίου 2019 αντιστοίχως.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019, το Προσφυγικό Σωματείο «Το Λευκόνοικο», 

Επαρχίας Λευκωσίας, πραγματοποίησε στο Δημαρχείο του Λευκονοίκου 

Διάλεξη για τον Διαβήτη με τίτλο «Πρόληψη, Επιπλοκές και Αντιμετώπιση 

τους», από τον Δρα Άραμ Κάτσιο και τη Διατροφολόγο κα Χριστίνα Αντρέου.

Στιγμιότυπα από την όμορφη εκδήλωση χαράς, στις 3 Μαρτίου 2019, στην 

Παιδική Καρναβαλίστικη Παρέλαση του Δήμου Αγλαντζιάς.

Στις 6 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των γυναικών 

Λευκονοίκου στη Λεμεσό για τη Μέρα της Γυναίκας. 

Στις 10 Μαρτίου 2019, την Κυριακή της Τυρηνής, το Προσφυγικό 

Σωματείο «Το Λευκόνοικο», Λάρνακας- Αμμοχώστου, γιόρτασε τις Σήκωσες 

σε μια κεφάτη και γιορτινή ατμόσφαιρα, όπου όλοι οι φίλοι και συγγενείς 

πέρασαν ένα πολύ ευχάριστο βράδυ.

Την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019, ο Δήμος Λευκονοίκου και το 

Προσφυγικό Σωματείο “Το Λευκόνοικο” διοργάνωσαν εκδήλωση- διάλεξη 

με θέμα: “Ιστορικά Στοιχεία για το Λευκόνοικο και τη γύρω περιοχή κατά 

τη Λατινοκρατία”. Κύρια ομιλήτρια ήταν η ιστορικός και ερευνήτρια Δρ. 

Νάσα Παταπίου.

Στις 25 Μαρτίου 2019, παιδιά από τον Δήμο Λευκονοίκου άνοιξαν την 

Παρέλαση του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, τιμώντας το Λευκόνοικο και 

κάνοντάς μας όλους περήφανους.

Τα νέα του 
Λευκoνοίκου 
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«Λευκόνοικο
Όπου τζ’ αν πάω

οι στράτες σου μπροστά μου.
Τ’ άσπρα σου σπίθκια,

οι αυλάες σου ανοιχτές.
Τζαι οι καλές Λευκονοιτσιάτισσες

να παραφκαίνουν στο νοικοτζυρκόν
τζαι στη φιλοξενία.

Μόλις ροδίσει η αυκή,
τραβούν οι ζευκαλάτες στα χωράφκια,

ακαταπόνητοι δουλευταράδες,
για να γιωρκήσει η Μεσαρκά.

Τζαι τα κοπέλια σου αγνά, με τιμιότη,
γνήσια παιδκιά της Τζύπρου μας,

που κοτσινίζαν στην αδρή
φωνή του τζύρη τους

ή στο συνόμπλασμα της κορασιάς.
Σε πήρε ο Τούρκος

τζ’ αλυσώθης.
Μα εγιώ σε κουβαλώ
μες στην καρκιά μου

Πρεσβυτέρα Κυριακή Παρασκευά»
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