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Προχωράμε

με αισιοδοξία
Με μια σειρά από δράσεις και με τη στήριξη της τοπικής
κοινωνίας, ο Δήμος Αγλαντζιάς περνά με δύναμη
και αισιοδοξία στη μετά-covid ημέρα

καθαρη ονομα
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το Φεστιβάλ
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Μήνυμα
Δημάρχου Αγλαντζιάς
Η επόμενη μέρα να βρει τις πόλεις μας πιο δυνατές
Συνδημότες και συνδημότισσες,
φίλες και φίλοι,

Θ

α ήθελα να σας εκφράσω τη χαρά και την
υπερηφάνεια μου για τη δύναμη, το θάρρος
και τις προσωπικές σας θυσίες εδώ και τρεις
μήνες, ώστε η χώρα και η πόλη μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την πανδημία. Λόγω της σωφροσύνης
που επιδείξατε, η Κύπρος και η Αγλαντζιά κερδίζουν τη μάχη.
Περνάμε σταδιακά από τη μια φάση άρσης των μέτρων στην
άλλη, με στόχο το πλήρες κι ασφαλές άνοιγμα της αγοράς.
Σας παροτρύνω να προτιμάτε τα καταστήματα του Δήμου
μας, δίνοντας έτσι ανάσα στην οικονομική ζωή της πόλης.
Χάρη στους εργαζόμενούς μας, τους μαχητές και τις μαχήτριές μας, εφαρμόσαμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα
τα εξαγγελθέντα μέτρα σε τοπικό επίπεδο και βρήκαμε
τρόπους και μηχανισμούς προστασίας, υποστήριξης και εξυπηρέτησης.
Έτσι, τους τελευταίους τρεις μήνες γίνονται εντατικά απολυμάνσεις δρόμων, δημόσιων χώρων
και κτηρίων. Παράλληλα, έχουν ληφθεί αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων είτε
πρόκειται για εργατικό προσωπικό είτε για υπαλλήλους και συνεργάτες. Εφαρμόστηκε σχέδιο εκ
περιτροπής εργασίας καθώς και άδειες για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού. Εφαρμόστηκαν ενημερώσεις και έλεγχοι για τον ιό, διανομή και τροφοδοσία με
μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, υλικά καθαριότητας κτλ.
Δόθηκε έμφαση στις τεχνολογικές υποδομές, ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονικές πληρωμές ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακές πληροφορίες). Οργανωθήκαν και εξοπλίστηκαν ανάλογα ευάλωτες υπηρεσίες όπως στέγες
ηλικιωμένων. Λειτούργησαν γραμμές στήριξης και πρώτης ανάγκης και διατέθηκαν χρήματα με τη
γενναιόδωρη στήριξη πολιτών και τοπικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση του covid-19. Ενισχύθηκαν τα κοινωνικά παντοπωλεία.
Ξεκίνησε πρωτοποριακό πρόγραμμα διανομής τροφίμων και φαγητού κατ’ οίκον με εθελοντές στα
σπίτια των ευπαθών ομάδων.
Όλα αυτά δείχνουν έμπρακτα την ευαισθησία, την αλληλεγγύη αλλά και την αποτελεσματικότητά
μας. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη σύγχρονη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κύριου
πυλώνα άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Φυσικά, η έμφαση ήταν στην υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα μας έμειναν
πίσω. Αντίθετα, προχωρούμε δυναμικά:
Έχει υπογραφεί σύμβαση για τη μελέτη και τον σχεδιασμό βελτιωτικών έργων στη λεωφόρο Μακαρίου και τις βόρειες παρόδους.
Έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία νέου χώρου πρασίνου επί της συμβολής των οδών Αγίας Μαύρης
και Ξάνθης και αναμένονται μικρές κατασκευστικες λεπτομέρειες όπως επίσης και δεντροφύτευση.
Έχουν συμπληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στις οδούς Υψηλάντη και Τρικούπη, ενώ έχουν ξεκινήσει
τα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης στη συμβολή των οδών Βάρναλη και Αττικής.
Επιπλέον, τους επόμενους μήνες θα προωθηθούν τα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης - ασφάλειας
επί της Λεωφόρου Κερύνειας (παρά την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας).
Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγκατάστασης φωτιστικών αλλά και η αναβάθμιση της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Πάρκο Σπύρου Κυπριανού (λεωφόρος Αγλαντζιάς). Η αποπεράτωση του έργου αναμένεται εντός του μήνα.
Η καθημερινότητά μας σταδιακά θα ομαλοποιηθεί. Αλλά, μέσα από τις απώλειες και τις δυσκολίες,
κάτι καλό θα μας μείνει: βγαίνουμε πιο δυνατοί. Με ανεπτυγμένη συνείδηση για την κοινωνία, το
περιβάλλον και τους ασθενέστερους. Με την αίσθηση ότι αν όλοι μαζί, βάλουμε έναν συλλογικό
στόχο, τα καταφέρνουμε. Αυτή την κατάκτηση πρέπει να τη διατηρήσουμε. Μείνετε ασφαλείς.
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Ποτάμι
αλληλεγγύης
στην Αγλαντζιά
Η μάχη κατά του covid-19 μετέτρεψε σε
μια γροθιά Δήμο, επιχειρήσεις, κοινωνικά
σύνολα και πολίτες

Σ

υγκινητική και πέρα από κάθε προσδοκία υπήρξε η ανταπόκριση για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού στην ευρύτερη Αγλαντζιά, καθώς οι δωρεές
και οι πράξεις αλληλεγγύης που καταγράφηκαν, αφορούν
σε όλες ανεξαιρέτως τις ανάγκες που προέκυψαν.
«Μεταδοτικός ο covid-19, μεταδοτική και η αλληλεγγύη», όπως εύστοχα
τονίσθηκε από τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς, Χαράλαμπο Πετρίδη, ο οποίος
δεν περιορίστηκε σε ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέδραμαν σε
αυτή την προσπάθεια. Συνεισφέροντας ουσιαστικά στον αγώνα, παραιτήθηκε από το δικαίωμα καταβολής ενός μηνιαίου μισθού του, τον
οποίο κατέθεσε στο ταμείο κοινωνικής αρωγής του Δήμου Αγλαντζιάς
για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες απολύμανσης δημοτικών
δημόσιων χώρων.

Κοινωνική συνοχή
Ακολούθησε ένα ποτάμι αλληλεγγύης και προσφοράς προς τους άπορους που διαμένουν στην πόλη, τους ηλικιωμένους και τις στέγες οι
οποίες τους φιλοξενούν, καθώς και στο ταμείο του Δήμου.
Δωροκουπόνια για τους οικονομικά ασθενείς δημότες προσέφεραν
εκ μέρους των υπεραγορών Μετρό ο Γιώργος και η Μελίνα Σκορδέλη. Προσφορά κουπονιών υπήρξε και από την εταιρεία Eurofresh &
Vegetables και Pop Life Supermarkets.
Σε ανάλογη γενναιόδωρη πράξη, με την προσφορά χρηματικού ποσού
προς το ταμείο αρωγής, προχώρησε ο εκπρόσωπος της φοιτητικής
εστίας UC Hall Νεόφυτος Νεοφύτου, καθώς και το ζεύγος Σάββας και
Madleine Θεμιστοκλέους της εταιρείας Eraclis Fiduciary Ltd.
Τις δυνάμεις τους για τον κοινό αυτό σκοπό ένωσαν επίσης το δικηγορικό
γραφείο Στέλιος Αμερικάνος, καθώς και το Φαρμακείο της Νικολέτας
Τίφα Χατζηπαντελή και της Κατερίνας Γεωργίου Τίφα.
Την ίδια ώρα, τα χρήματα που κατάφεραν να συγκεντρώσουν από τον
κόσμο και είχαν στο ταμείο τους αποφάσισαν να επιστρέψουν πίσω
στην κοινωνία στοχευμένα, τώρα που προκύπτει μεγάλη ανάγκη, όπως
τονίζουν, τα μέλη της Δημοτικής Χορωδίας Αγλαντζιάς.
Στον αγώνα αυτό και ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, που προχώρησε
σε δωρεάν διανομή του νερού ΑΓΡΟΣ και των χυμών ΕΝΑ στη Στέγη
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Ηλικιωμένων του Δήμου για όλη τη διάρκεια που θα κρατήσει αυτή
η δοκιμασία.
Ακολουθεί η λίστα όλων όσοι έχουν συνεισφέρει χρηματικά ποσά
και δωροκουπόνια, συμβάλλοντας στον αγώνα κατά της πανδημίας
του κορωνοϊού:

Χρηματικά ποσά
Eraclis
Fiduciary
Ltd

UC Hall
Property
Ltd

Stelios
Americanos
& Cp Ltd

Δημοτική
Χορωδία
Αγλαντζιάς

K. PN. E.
Pharmacies
Ltd

Δωροκουπόνια
Eurofresh
Fruit &
Vegetables
Ltd

Pop Life
Metro
Supermarkets Supermarket

Το οφειλόμενο «ευχαριστώ»
Απευθυνόμενος σε όσους συνεισέφεραν, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς,
αφού τους ευχαρίστησε, επισήμανε
ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της
ασφάλειας και της υγείας. Τέτοιες
πράξεις, σημείωσε, δείχνουν ότι,
με οδηγό την αλληλεγγύη και την
ενσυναίσθηση, θα τα καταφέρουμε.

Οι δωρεές όμως επεκτάθηκαν και στην κάλυψη πρακτικών αναγκών που έφερε ο covid-19,
όπως είναι οι προστατευτικές μάσκες. Η εταιρεία New boomer χάρισε 300 χειροποίητες
μάσκες για τις ανάγκες του Δήμου και της Στέγης Ηλικιωμένων. Σε ανάλογη κίνηση με την
προσφορά μασκών στη Στέγη Ηλικιωμένων, για την προστασία του προσωπικού και των φιλοξενουμένων, προχώρησαν ακόμη ο Όμιλος Λαϊκού, ο οποίος χάρισε 200 και η εθελοντική
ομάδα Better Together.

Foody
H διαδικτυακή πλατφόρμα Foody παρέχει δωρεάν δημιουργία και φιλοξενεί το Aigli Store στο
σύστημά της. Η πλατφόρμα προχωρεί και σε δωρεάν διανομή προπληρωμένων σακούλων
του συστήματος Διαχωρίζω και Κερδίζω.

Προτεραιότητα η υγεία

Ι

διαίτερα αυξημένα παραμένουν τα μέτρα
προστασίας και υγιεινής σε όλη την Αγλαντζιά,
ώστε να είναι διασφαλισμένο ότι η πόλη
παραμένει ασφαλής για τους κατοίκους της. Τα
ειδικά συνεργεία και οι συνεργάτες του Δήμου,
που είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα
αυτά, εργάζονται νυχθημερόν, προκειμένου να μην
παρατηρηθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις και κενά που
θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αυστηρής τήρησης
όλων των μέτρων προστασίας, προβαίνουν σε
συστηματικούς καθαρισμούς και απολυμάνσεις
σε σημεία που είναι απαραίτητο, όπως είναι κτίρια,
δημόσιοι χώροι, πάρκα, παιχνίδια, παγκάκια, στάσεις
λεωφορείων κ.ά.

Κοινή προσπάθεια
προστασίας

Η συνεργασία των Δημάρχων της μείζονος
Λευκωσίας για αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού ήρθε από την πρώτη στιγμή. Το ειδικό
κλιμάκιο παρακολουθεί τις εξελίξεις και τα νέα
δεδομένα όπως διαμορφώνονται, ακολουθώντας
τις συστάσεις της Κυβέρνησης. Καλεί δε τους
δημότες να συνεχίσουν να επιδεικνύουν το ίδιο
πνεύμα συνεργασίας και να εφαρμόζουν πιστά
τις οδηγίες και αποφάσεις του κράτους, ώστε με
υπομονή και ψυχραιμία να ξεπεράσουμε όσο το
δυνατόν πιο σύντομα τη δοκιμασία αυτή.

Πρωτόγνωρες συνθήκες

Με την εμφάνιση του κορωνοϊού στην Κύπρο, όπως
συνέβη παντού έτσι και στον Δήμο Αγλαντζιάς,
υπήρξε από την πρώτη στιγμή συμμόρφωση με
τις σχετικές εγκυκλίους. Τα γραφεία του Δήμου
είχαν κλείσει και εξυπηρετούσαν μόνο επείγουσες
περιπτώσεις μετά από διευθέτηση ραντεβού.
Ωστόσο, προσωπικό του Δήμου εργαζόταν από
το σπίτι. Επίσης, είχε σταματήσει η παραλαβή
οποιωνδήποτε αιτήσεων για άδειες οι οποίες
εκδίδονται από τον Δήμο. Στη διάθεση των κατοίκων
της Αγλαντζιάς βρίσκεται η 24ωρη τηλεφωνική
εξυπηρέτηση στον αριθμό 77778100, η οποία
ήταν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας και
παραμένει, ενώ οι δημότες μπορούν να λαμβάνουν
πληροφορίες και από την ιστοσελίδα του Δήμου
που ανανεώνεται συνεχώς.

βοήθεια να αποταθούν κοντά του, ώστε να τους
μεταφέρουν τα ψώνια στο σπίτι τους, για να μην
αναγκάζονται να κυκλοφορούν και να θέτουν την
υγεία τους σε κίνδυνο.
Ενδεικτική είναι η σχετική ανακοίνωση του Δήμου:
«Είμαστε εδώ για σένα! Εάν είστε άτομο τρίτης
ηλικίας ή ανήκετε σε ευπαθή ομάδα, μείνετε
σπίτι σας και ο Δήμος Αγλαντζιάς θα σας φέρνει
τα απαραίτητα ψώνια. Απλώς τηλεφωνήστε στο
τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου μας στο 77778100.
Δευτέρα με Σάββατο, από τις 8.00 μέχρι τις 14.00.
Στα δύσκολα κανένας δημότης δεν θα μείνει
μόνος του. Όλοι μαζί μπορούμε να σπάσουμε
την αλυσίδα μετάδοσης του ιού!».

Δίπλα στις ευπαθείς ομάδες
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για όλους, τη
μεγαλύτερη δοκιμασία περνούν οι ηλικιωμένοι μας,
αλλά και όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που ο Δήμος
Αγλαντζιάς έβαλε δίχτυ προστασίας στην τρίτη
ηλικία και σε όσους συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν
χρόνια προβλήματα υγείας. Σε μια αξιέπαινη
ενέργεια και έχοντας μεγάλους συμπαραστάτες
εταιρείες και οργανωμένα σύνολα, κάλεσε όσους
ανήκουν στις κατηγορίες αυτές και δεν έχουν

Αυξημένα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον covid-19
εφαρμόζει ο Δήμος Αγλαντζιάς σε όλη την επικράτειά του
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Η επόμενη μέρα
να βρει τις πόλεις μας πιο δυνατές
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜAΡΧΟ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Σ

την περίοδο της πανδημίας δεν δοκιμάζεται η αντοχή μόνο της κρατικής
μηχανής αλλά και των δήμων μας. Οι
πολίτες δικαίως έχουν προσδοκίες και
απαιτήσεις από τη δημοτική τους Αρχή, απευθύνονται σε εμάς για αρωγή και κατευθύνσεις, ενώ
οι υποχρεώσεις των Δήμων πολλαπλασιάζονται.

Αν και η δημοτική Κοινωνική Μέριμνα δεν έχει θεσμοθετηθεί, εντούτοις
η Τοπική Αυτοδιοίκηση κινητοποιήθηκε από την πρώτη μέρα της κρίσης.
Κλήθηκε να ανταπεξέλθει στα γεγονότα και να εφαρμόσει τα εξαγγελθέντα
μέτρα σε τοπικό επίπεδο με την ίδια αποτελεσματικότητα.

Το προηγούμενο διάστημα είδαμε
Δημάρχους και Δήμους να βγαίνουν
στην πρώτη γραμμή και να
αναλαμβάνουν ενεργό ρολό και δράση
κόντρα στην πανδημία
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Εκεί φάνηκε η δυνατότητα κάθε Δήμου και κάθε κοινότητας, από τη
μία να εφαρμόσει τα μέτρα, από την άλλη να βρει τους τρόπους και
τους μηχανισμούς να προστατέψει τους δημότες. Και όλα αυτά χωρίς
γνώση, πόρους και προετοιμασία, παρά μόνο στηριγμένη στο φιλότιμο
των ανθρώπων της.
Παρόλα αυτά, το προηγούμενο διάστημα είδαμε Δημάρχους και Δήμους να βγαίνουν στην πρώτη γραμμή και να αναλαμβάνουν ενεργό
ρολό και δράση: Έγιναν απολυμάνσεις δρόμων, δημόσιων χώρων και
κτηρίων, οργανώθηκαν και εξοπλίστηκαν ανάλογα επίφοβοι υπηρεσίες
όπως Στέγες Ηλικιωμένων, συστάθηκαν κέντρα εθελοντών για διανομή
φαγητού/τρόφιμα /φάρμακα κ.λπ. στα σπίτια των ευπαθών ομάδων. Λειτούργησαν γραμμές στήριξης και πρώτης ανάγκης κι έχουν διατέθηκαν
χρήματα με τη γενναιόδωρη στήριξη των πολιτών, προς την προσπάθεια
καταπολέμησης του COVID-19.
Παράλληλα, λήφθηκαν αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων είτε πρόκειται για εργατικό προσωπικό, υπαλλήλους και συνεργάτες.
Εφαρμόστηκαν ενημερώσεις και έλεγχοι (τεστς) για τον ιό, διανομή και
τροφοδοσία με μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, υλικά καθαριότητας κ.λπ.
Δόθηκε έμφαση στις τεχνολογικές υποδομές για εξυπηρέτηση των
δημοτών εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονικές πληρωμές
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακές πληροφορίες) ενώ
εφαρμόστηκε σχέδιο εκ περιτροπής εργασίας καθώς και άδειες για
τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Για υποστήριξη των πολιτών που αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν
στις δύσκολες αυτές συνθήκες ενισχύθηκαν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία. Συσσίτια με διανομή τροφίμων και φαρμάκων κατ’ οίκον
ή και με την τήρηση μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους.
Τα πιο πάνω ανέδειξαν στην πράξη τη σύγχρονη λειτουργία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ως κύριος πυλώνας άσκησης κοινωνικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Και φυσικά, όλα αυτά έγιναν εκ των ενόντων. Με τους ίδιους πόρους που είχαμε
και πριν την κρίση. Η επόμενη μέρα θα βρει τους δήμους και τις κοινότητές
μας πιο έμπειρους ως προς την αντιμετώπιση κρίσεων. Θα μας βρει όμως και
οικονομικά ασθενέστερους.
Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την περίοδο αυτή:
Πρώτον, η τεράστια σημασία της χρηστής και αποτελεσματικής οικονομικής
διαχείρισης. Όλα αυτά που έγιναν στις πόλεις μας χρειάζονται χρήματα.
Χρήματα που έπρεπε να έχουν εξοικονομηθεί από πριν, με την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, την εξάλειψη των πηγών
ελλειμμάτων και την εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης των λειτουργιών
και τους υπηρεσιών τους.
Δεύτερον, αποδείχθηκε και στους πιο κακόπιστους ότι οι Δήμοι είναι
διακριτοί πυρήνες λειτουργίας της κοινωνικής οργάνωσης με ανυπολόγιστη χρησιμότητα και γι’ αυτό χρειάζεται να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Να αποκτήσουν το μέγεθος, τους πόρους, τις αρμοδιότητες και την επάρκεια ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες
των κατοίκων τους και να συμπληρώνουν την πολιτεία στο έργο της.
Η παρούσα κρίση, αλλά και η κάθε κρίση έρχεται να αναδείξει τη σημασία και αναγκαιότητα μιας υγιούς και δυνατής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όταν η κρίση περάσει, η κεντρική διοίκηση πρέπει να πάρει το μήνυμα.
Το κράτος έχει έναν ισχυρό σύμμαχο στα Δημαρχεία που μπορούν, με
την αμεσότητα και την ευελιξία τους να συμβάλουν στην επίτευξη των
κοινών στόχων, να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τους πολίτες.

Είναι ο καιρός λοιπόν να ωθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας όχι
μόνο να επιβιώσει αλλά να γίνει πιο δυνατή, βοηθώντας την νομοθετικά ώστε
να εξελιχθεί προς όφελος των πολιτών. Στη μετα-Covid εποχή, οι πόλεις,
ειδικά σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, εξυπηρέτησης, ασφάλειας,
πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας, πρέπει να είναι πρωταγωνίστριες.
Είναι πιστεύω αναγκαίο όσο ποτέ να προχωρήσουμε στη ριζική μεταρρύθμιση του σημερινού παρωχημένου και αργοκίνητου μηχανισμού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δεν είναι δυνατόν σε ένα ημικατεχόμενο νησί με ένα εκατομμύριο πληθυσμό
να έχουμε 30 Δήμους και γύρω στις 250 κοινότητες, δηλαδή 280 τοπικές
οντότητες. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, είναι ανορθολογικό
και αναποτελεσματικό. Παράγει άφθονα διοικητικά συμβούλια και πολυάριθμους τοπικούς παράγοντες αλλά χρεοκοπημένες πόλεις και φτωχές
υπηρεσίες για τον πολίτη.
Δεν υπάρχει λόγος να ανακαλύψουμε τον τροχό, τα θέματα αυτά έχουν λυθεί
εδώ και δεκαετίες και το μόνο που μας εμποδίζει να προχωρήσουμε είναι
μικροσυμφέροντα και σκοπιμότητες άσχετες με το συμφέρον των πολιτών.
Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τους Δήμους μας λιγότερους αλλά μεγαλύτερους, δυνατότερους, πραγματικά «τοπικές κυβερνήσεις» όπως σε κάθε
άλλη σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.
Την άποψή μου για τη μεταρρύθμιση στην πρωτεύουσα την έχω καταθέσει
ξεκάθαρα: Ενιαίος μητροπολιτικός Δήμος με πόρους και αποφασιστικές
αρμοδιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τη Λεμεσό και τις άλλες πόλεις.
Είμαστε λίγος κόσμος στη χώρα μας. Όσο και να μεγαλώσουμε, θα ζούμε
ακόμη σε μικρές πόλεις. Ας μην φοβηθούμε το πολιτικό κόστος και ας
κάνουμε μια ωφέλιμη υπέρβαση για το μέλλον μας.
Είναι η ώρα η Βουλή των Αντιπροσώπων να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και
να συνδράμει στο μοντέλο του 21 αιώνα για μια πραγματική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την άποψή μου για τη μεταρρύθμιση στην
πρωτεύουσα την έχω καταθέσει ξεκάθαρα:
Ενιαίος μητροπολιτικός Δήμος με πόρους
και αποφασιστικές αρμοδιότητες
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Αυτοψία Πετρίδη
στην αγορά

Σ

υχνές επιτόπιες επισκέψεις στην αγορά της
Αγλαντζιάς πραγματοποιεί ο Δήμαρχος,
Χαράλαμπος Πετρίδης, όπου συνομιλεί με τους
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, οι οποίοι λειτουργούν
υπό τα νέα δεδομένα που έφερε ο covid-19.
Προστατευτικές μάσκες, αντισηπτικά τζελ,
σημάνσεις στις εισόδους των υποστατικών και
των γραφείων συνθέτουν το σκηνικό της αγοράς
και συγκεκριμένα των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.
Ικανοποιημένος από τον βαθμό συμμόρφωσης εμφανίστηκε ο κ. Πετρίδης,
τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
προστασίας αλλά και τα υγειoνομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για την
κάθε περίπτωση.
Και κατά την τελευταία επίσκεψή του, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς εξέφρασε
την πλήρη συμπαράστασή του στους εμπόρους συνδημότες του και

άκουσε με προσοχή όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν. Σε δηλώσεις
του, κάλεσε τον κόσμο, που επισκέπτεται τα καταστήματα, να τηρεί με
ευλάβεια τα μέτρα, τηρώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις μέχρι να
ξαναβρούμε τους φυσιολογικούς μας ρυθμούς. Τόνισε ταυτόχρονα την
ανάγκη στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα
πράξει ό,τι μπορεί στο μέτρο του δυνατού για να βοηθήσει τα εμπορικά
καταστήματα να σταθούν όρθια στην κρίση. «Από την άλλη πλευρά»,
σημείωσε, «θα κάνουμε πολλούς και συχνούς ελέγχους, καθώς περιθώρια
για αυθαιρεσίες δεν υπάρχουν».
Υπογράμμισε τέλος ότι «με πειθαρχία και αλληλεγγύη θα ξεπεράσουμε
τις δυσκολίες και θα προχωρήσουμε μπροστά».

Έκκληση στον κόσμο που επισκέπτεται τα καταστήματα να τηρεί
με ευλάβεια τα μέτρα, κρατώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις
μέχρι να ξαναβρούμε τους φυσιολογικούς μας ρυθμούς
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Στην πρώτη
γραμμή

Τ

ις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό και τη διεύθυνση
της Στέγης Ηλικιωμένων του Δήμου Αγλαντζιάς για την αφοσίωσή
τους στη φροντίδα των ανθρώπων που φιλοξενούν αυτές τις
δύσκολες μέρες, εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «αναγνωρίζει τις σημαντικές τους προσπάθειες να διατηρήσουν υψηλό το ηθικό των ανθρώπων σε μια περίοδο
περιορισμού και απαγόρευσης επισκέψεων».
Παράλληλα τους διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία τους και είναι στη διάθεσή τους για οποιεσδήποτε εποικοδομητικές προτάσεις για να αισθάνονται ασφαλείς.

το Ανοιχτό Σχολείο του Δήμου
Αγλαντζιάς αναπροσάρμοσε τη
λειτουργία του, δίχως να βάζει
προσωρινό λουκέτο

Χορεύοντας…
διαδικτυακά

O

ι περιορισμοί που έφερε μαζί του ο covid-19
ανάγκασαν και το Ανοιχτό Σχολείο του Δήμου
Αγλαντζιάς να αναπροσαρμόσει τη λειτουργία του,
δίχως να βάζει προσωρινό λουκέτο.
Αντί των μαθημάτων που κανονικά διεξάγονταν
σε τάξεις στην παρουσία δασκάλου και μαθητών,
οι συνεργάτες του Ανοιχτού Σχολείου, με τον ίδιο
ενθουσιασμό, προχώρησαν στη διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων
μουσικής, χορού, Zumba Junior και Zumba Kids και άλλων. Η επιστροφή
στην κανονικότητα, όπως συμβαίνει και αλλού, επανέρχεται μεν, αλλά
σταδιακά, με πρώτιστο την ασφάλεια όλων.
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Καθαρή όνομα
και πράγμα
Σε υψηλά ποσοστά η συμμόρφωση των
δημοτών στην περιοχή όπου εφαρμόζεται το
πιλοτικό πρόγραμμα «Διαχωρίζω και Κερδίζω»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, χαρη τσαγγαριδη

Π

ρόσω ολοταχώς για ένταξη ολόκληρης της Αγλαντζιάς στο πρόγραμμα
Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων
«Διαχωρίζω και Κερδίζω» οδεύει ο
Δήμος Αγλαντζιάς, ενθαρρυμένος
από τα εξαιρετικά αποτελέσματα και τα υψηλά
ποσοστά συμμόρφωσης των δημοτών της περιοχής,
Καθαρή, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. Ήδη το
βλέμμα είναι στραμμένο στην ημερομηνία - σταθμό
για ολόκληρη την πόλη, την 1η Ιανουαρίου 2021.
Σε συνέντευξη στην εφημερίδα του Δήμου, ο
Δημοτικός Γραμματέας Αγλαντζιάς, Χάρης Τσαγγαρίδης, εξηγεί ότι ο πρώτος στόχος για λιγότερα
σύμμεικτα απόβλητα επιτεύχθηκε, υποδεικνύοντας
ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να εντοπιστούν
τα προβλήματα, να δοθούν σε αυτά λύσεις και να
υπάρχει ετοιμότητα για την επόμενη φάση.
Εξηγεί ταυτόχρονα γιατί στις πολυκατοικίες παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ καταγράφει
και τα κωλύματα που έχει προκαλέσει η πανδημία
του covid-19 στην ομαλή εφαρμογή του συστήματος.
Σημειώνει ακόμη ότι έπεσαν και τα πρώτα πρόστιμα
σε αυτούς που κάνουν του κεφαλιού τους σε βάρος
των υπολοίπων.

Στο 94% η συμμόρφωση

Αρχές Μαρτίου άρχισε η πιλοτική εφαρμογή
του Προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης
Σκυβάλων σε περιοχή του Δήμου Αγλαντζιάς.
Πώς αποτιμάτε το πρώτο δίμηνο;
Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που μπορώ να σας

πω ότι οι πρώτοι δύο μήνες εφαρμογής έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Παρόλο που είμαστε ακόμα
σε αρχικά στάδια εφαρμογής του συστήματος και
η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί λόγω covid-19
δυσκόλεψε πολύ την προσπάθεια, εντούτοις τα
αποτελέσματα είναι αξιοπρόσεχτα. Συγκεκριμένα,
έχουμε συμμόρφωση που υπερβαίνει το 94%,
δηλαδή, σχεδόν πλήρη συμμόρφωση του 99%
των οικιών, του 95% των εμπορικών καταστημάτων
και του 69% των πολυκατοικιών.
Συνεπώς αυτό σημαίνει και πολύ λιγότερα
σκουπίδια. Σωστά;
Σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό. Παρατηρούμε μια
μείωση των όγκων των αποβλήτων ως ακολούθως:
Ενώ η υπόλοιπη περιοχή της Αγλαντζιάς, όταν
συγκρίνουμε το Φεβρουάριο του 2020 με τον
Απρίλιο του ιδίου χρόνου, καταγράφει μια αύξηση στα απόβλητα κατά 8,5%, η πιλοτική περιοχή
παρουσιάζει δραματική μείωση στα παραγόμενα
σύμμεικτα οικιακά απόβλητα, που ανέρχεται στα
37,7%. Δηλαδή, σύμφωνα και με την εποχικότητα
των αποβλήτων, παρουσιάζεται μια μείωση στην εν
λόγω περιοχή που υπερβαίνει το 46% σε σχέση
με τον Φεβρουάριο ή 30% εάν συγκρίνουμε τον
Απρίλιο του 2020 με τον Απρίλιο του 2019. Η μέση
μηνιαία παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο ανέρχεται στα 13Kg, η οποία εάν αναχθεί, ανέρχεται
στα 157kg ετήσια.

Οι σχεδιασμοί προβλέπουν ότι από την 1/1/2021 ολόκληρος ο
Δήμος θα ενταχθεί στο σύστημα. Προχωράμε με υλοποίηση
του σχεδιασμού μας
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Δεν επαναπαυόμαστε

Ποιος ήταν ο στόχος που είχατε θέσει για το
πρώτο δίμηνο;
Τα πιο πάνω αποτελέσματα υπερβαίνουν κατά πολύ
τους αρχικούς στόχους της συμμόρφωσης των
δημοτών στο 80% και τη μείωση των αποβλήτων
στο 20%. Όμως αυτό δεν μας κάνει να επαναπαυόμαστε, καθώς στοχεύουμε σε πλήρη συμμόρφωση
όταν όλοι οι δημότες αντιληφθούν τα οφέλη της
προσπάθειας, η οποία πρώτα και κύρια έχει οικολογικό χαρακτήρα, ανεξαρτήτως του οικονομικού
οφέλους στις τσέπες των δημοτών. Άλλωστε, το
σύστημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που
να επιβραβεύει την περιβαλλοντική συμπεριφορά,
δίνοντας και χρηματικό κίνητρο με τη μείωση του
κόστους σκυβάλων.
Πόσα σπίτια - οικογένειες και επιχειρήσεις
εμπίπτουν αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα αυτό
και για ποια περιοχή πρόκειται;
Η πιλοτική υλοποίηση γίνεται σε μια περιοχή της
Αγλαντζιάς, την Καθαρή (Τ.Κ. 2103), η οποία αποτελείται από περίπου 1900 υποστατικά με 698 σημεία
συλλογής αποβλήτων. Στην περιοχή υπολογίζουμε να κατοικούν περί των 4000 δημοτών σε 119
πολυκατοικίες, 557 μεμονωμένες οικίες και 20
εμπορικά υποστατικά.
Πώς υπολογίστηκε το κόστος της σακούλας και
τι σημαίνει αυτό οικονομικά για κάθε νοικοκυριό;
Ο Δήμος, αφού έλαβε υπόψη τα κόστη της υπηρεσίας σκυβάλων για την πιλοτική περιοχή του 2019,
τη διαίρεσε με τον παραγόμενο όγκο αποβλήτων. Η
χρέωση μέσω των μωβ σακούλων αντικατοπτρίζει
το πόσο στοιχίζει η διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τα λίτρα που η κάθε σακούλα μπορεί να
χωρέσει και όχι το κόστος του προϊόντος (σακούλα).
Γίνεται δηλαδή δίκαιη κατανομή του κόστους σύμφωνα με τη χρήση της υπηρεσίας, χωρίς να μπαίνει

Έχουμε «σώσει» 60 τόνους
απόβλητα από τη χωματερή
και το μέσο νοικοκυριό
παρουσιάζει μείωση της
χρέωσης του κατά 60%
οποιαδήποτε αύξηση. Η περιοχή επωφελήθηκε
και από μηδενικές χρεώσεις για το πρώτο δίμηνο
(Ιανουάριο – Φεβρουάριο). Με την έως τώρα
εμπειρία φαίνεται ότι, λόγω της υιοθέτησης της
φιλοσοφίας «Περιορίζω- Επαναχρησιμοποιώ –
Ανακυκλώνω- Εξοικονομώ» από τους δημότες
και της κατά συνέπεια μείωσης κατά 60 τόνους
των σύμμεικτων αποβλήτων το, μέσο νοικοκυριό
έχει και μείωση στη χρέωση των σκυβάλων, σε
σχέση με το 2019, που υπερβαίνει το 60%!

Το ποσοστό συμμόρφωσης
υπερβαίνει το 94%.
Έχουμε σχεδόν πλήρη
συμμόρφωση 99%
των οικιών, 95% των
καταστημάτων και 69%
των πολυκατοικιών
Πρόβλημα
με τις πολυκατοικίες

Χρειάστηκε να προβείτε σε διαφοροποιήσεις
από το αρχικό σας πλάνο, ώστε να βοηθηθεί
και να προσαρμοστεί ο κόσμος;
Σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στόχο έχουμε να
αντλούμε διδάγματα κι εμπειρίες, να ελέγχουμε
τις παραδοχές και να προβoύμε σε τροποποιήσεις
του σχεδιασμού ή και να εφαρμόζουμε κάποια
από τα εναλλακτικά σενάρια, τα οποία είχαμε
έτοιμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προοδευτικά προχωρήσαμε σε κλείδωμα των κάδων των
πολυκατοικιών, αφού φάνηκε ότι υπήρχε θέμα
«ιδιοκτησίας» του κάδου, ενώ ταυτόχρονα κάναμε
μεγάλες προσπάθειες ενημέρωσης των ενοίκων
των πολυκατοικιών. Μια άλλη πολύτιμη διαπίστωση
ήταν η ανάγκη για μικρότερες σακούλες, κάτι
που ήδη έχει υλοποιηθεί.
Αντιλαμβάνομαι ότι το ζήτημα των πολυκατοικιών είναι από εκείνα που σας απασχόλησαν
περισσότερο.
Μα γι’ αυτό είμαστε εδώ. Για να δούμε εμπράκτως
ότι προκύπτει, να το επιλύσουμε και να είμαστε πανέτοιμοι για την επόμενη φάση εφαρμογής σε όλο το
Δήμο. Σ’ ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις πολυκατοικίες,
κοινόχρηστος κάδος σημαίνει ανωνυμία. Για το σκοπό
αυτό είμαστε σε συνεχή επαφή με τους διαχειριστές

των πολυκατοικιών και δώσαμε πρόσβαση μόνο
στους ένοικους μέσω κλειδαριών. Επίσης, από την
1η Μαΐου ξεκινήσαμε εντατικούς ελέγχους στα
σκύβαλα για εντοπισμό, ταυτοποίηση και επιβολή
εξωδίκων προστίμων σε όσους ένοικους επιλέγουν
να μην πληρώνουν για τα σκύβαλα, τοποθετώντας
άλλες σακούλες εκτός του συστήματος.

των υπόλοιπων δημοτών, η οποία είναι συγκινητική.
Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι η εκστρατεία
επιβολής εξωδίκων δεν περιορίζεται μόνο στη μη
συμμόρφωση ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων,
αφού εξώδικα εκδίδονται και σε αυτούς που ταυτοποιούνται να μετατρέπουν τα κενά οικόπεδα σε
χωματερές.

Πώς λειτουργεί το σύστημα και ποια είναι τα
οφέλη του για τους δημότες και το περιβάλλον;
Η ολιστική διαχείριση αποβλήτων λειτουργεί στη
λογική του Διαχωρίζω & Κερδίζω, όπου οι δημότες
καλούνται να χρησιμοποιήσουν την προπληρωμένη
υπηρεσία συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων (μωβ
σακούλες) όσο το δυνατό λιγότερο. Αυτό γίνεται
με τη χρήση των άλλων έξι ρευμάτων, αλλά και του
περιορισμού των παραγόμενων αποβλήτων.

Χαμηλότερο κόστος
για ευπαθείς

Δεν μας σταματά
ο covid-19

Οι ημερομηνίες έναρξης του εγχειρήματος
συνέπεσαν με την πανδημία. Πόσο επηρέασε
αυτό τους σχεδιασμούς σας;
Ο κορωνοϊός δυσκόλεψε την προσπάθειά μας για κατ’
οίκον ενημερωτικές επισκέψεις, ενώ δημιούργησε
δυσκολία και στην ερμηνεία των στατιστικών, λόγω
από τη μια της συνεχούς παραμονής των δημοτών
στα σπίτια τους άρα και αύξησης στην παραγωγή
αποβλήτων και από την άλλη λόγω της απουσίας
πολλών φοιτητών από τα διαμερίσματά τους. Η
πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε επίσης σοβαρά προβλήματα στις διάφορες υπηρεσίες και στις
προμήθειες υλικών που ο Δήμος χρειάστηκε για την
εφαρμογή του συστήματος.
Επηρεάζει καθόλου η πανδημία τις ημερομηνίες
που είχατε θέσει για συμπερίληψη όλου του
Δήμου στο πρόγραμμα;
Οι σχεδιασμοί προβλέπουν ότι από την 1/1/2021
ολόκληρος ο Δήμος θα ενταχθεί στο σύστημα και
προχωράμε με υλοποίηση του σχεδιασμού μας.

Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα

Γίνονται σκέψεις για την επιβολή προστίμων σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης;
Ο Δήμος, παρόλο που δεν το επιθυμεί, έχει ήδη
προχωρήσει στην επιβολή εξωδίκων προστίμων
σε αυτούς τους λίγους που παρά τις προτροπές,
εκκλήσεις και προειδοποιήσεις δεν ακολουθούν το
σύστημα και τοποθετούν τα σύμμεικτα απόβλητα
στις μη προπληρωμένες σακούλες. Οι εν λόγω
δημότες, με την ενέργεια αυτή ουσιαστικά δεν
καταβάλλουν κόστος για τη συλλογή σκυβάλων, ενώ
δείχνουν και έλλειψη σεβασμού στην προσπάθεια

Τι γίνεται με τις ευπαθείς ομάδες;
Οι ευπαθείς ομάδες, κατά αναλογία των εκπτώσεων που είχαν έως τώρα στα τέλη σκυβάλων,
λαμβάνουν αριθμό δωρεάν μωβ σακουλιών.
Υπάρχει επιτυχές προηγούμενο σε άλλα σημεία
του πλανήτη με το Pay As You Throw, στο
οποίο βασιστήκατε και προχωρήσατε με το
συγκριμένο σύστημα;
Το Pay As You Throw του Δήμου Αγλαντζιάς
ακολουθεί την εθνική στρατηγική για τη μείωση
των αποβλήτων και αντλεί διδάγματα και καλές
πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και πολλά
χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως είναι
η Γερμανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Ισπανία κ.ά.
Υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν
το πρόγραμμα εμπράκτως;
Η δωρεάν παράδοση σακουλιών από την εφαρμογή Foody ήταν εξαιρετικά σημαντική στις μέρες
του κορωνοϊού, ενώ πρέπει να αναφέρουμε ότι όλα
τα σημεία πώλησης που διαθέτουν τις σακούλες,
το πράττουν αφιλοκερδώς και ακόμη μια φορά
τους ευχαριστούμε.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.aglantzia.org.cy/aigli

Η δωρεάν παράδοση
σακουλιών από την
εφαρμογή Foody ήταν
εξαιρετικά σημαντική στις
μέρες του κορωνοϊού. Πρέπει
να αναφέρουμε ότι όλα
τα σημεία πώλησης που
διαθέτουν τις σακούλες, το
πράττουν αφιλοκερδώς
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Δουλειά στα παιδιά
της Αγίας Σκέπης
Η εργασία στοΝ Δήμο θα βοηθήσει
αυτά τα άτομα στην πορεία της ζωής
τους να βρουν ευκολότερα δουλειά,
καθώς ο Δήμος θα τους παρέχει και
συστατική επιστολή για τις υπηρεσίες που
προσέφεραν

Θ

έμα χρόνου είναι η εφαρμογή του προγράμματος στον Δήμο
Αγλαντζιάς για εργοδότηση ατόμων της Αγίας Σκέπης. Η
εξέλιξη αυτή προέκυψε κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημοτικού
Συμβούλου, Ανδρέα Κωνσταντίνου. Συγκεκριμένα, η
πρόταση η οποία υπέβαλε, προνοεί εργοδότηση ατόμων, που
προέρχονται από τη συγκεκριμένη θεραπευτική κοινότητα,
για περίοδο έξι μηνών.

Στόχος η επανένταξη
Αναφερόμενος στο θέμα, ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε πως η μεγαλύτερη δυσκολία
που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά είναι η επανένταξή τους στην κοινωνία και
ειδικότερα η εξεύρεση εργασίας. Εξήγησε ότι στη βάση αυτών των δεδομένων και
αφού ήρθε σε επαφή με πολλές από τις οικογένειες ατόμων της Αγίας Σκέπης,
διαπίστωσε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι προκύπτει ανάγκη στήριξής τους.
Είναι γι’ αυτό το λόγο που εισηγήθηκε την εργοδότηση δύο εξ αυτών για έξι μήνες
στον Δήμο, όσο, δηλαδή, διαρκεί και ο χρόνος επανένταξής τους στην κοινωνία
μετά από το πρόγραμμα απεξάρτησης.
Τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς όσο και ο Δήμαρχος, Χαράλαμπος
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Πετρίδης, υιοθέτησαν παμψηφεί την πρότασή του και έτσι το πρόγραμμα θα τεθεί
άμεσα σε εφαρμογή.

Ας κάνουμε την αρχή
«Αυτούς τους έξι μήνες που βρίσκονται σε ξενώνα στον Δήμο μας, ας κάνουμε εμείς
την αρχή να τους βοηθήσουμε και να δώσουμε δουλειά σε δύο άτομα», σημείωσε ο
κ. Κωνσταντίνου. Ανέφερε μάλιστα ότι ένα άτομο από την Αγία Σκέπη πρόκειται να
ενταχθεί άμεσα στο συνεργείο έκτακτης ανάγκης του Δήμου Αγλαντζιάς. Εξήγησε
ακόμη ότι μετά το πέρας των έξι μηνών θα εργοδοτούνται τα επόμενα δύο άτομα,
εφόσον κάθε έξι μήνες μεταφέρονται άλλα πρόσωπα στον ξενώνα.

Το δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία
Η εργασία τους στον Δήμο, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, είναι κάτι το οποίο
θα βοηθήσει αυτά τα άτομα σε μεγάλο βαθμό και στη μεταγενέστερη πορεία
τους, εφόσον θα αυξηθούν οι πιθανότητες εργοδότησής τους σε άλλες εργασίες,
καθώς ο Δήμαρχος θα τους παρέχει και συστατική επιστολή για τις υπηρεσίες που
προσέφεραν. «Ο Δήμος Αγλαντζιας δίνει το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας
σε νέους οι οποίοι για διάφορους λόγους έχασαν τον προσανατολισμό τους, με
στόχο να επαναχαράξουν την πορεία τους σε πιο στέρεα βάση», ανέφερε τέλος.

Δήμος Αγλαντζιάς: Με σύνθημα « Όλοι
έχουν δικαίωμα σε μία δεύτερη ευκαιρία»
ξεκινά πρόγραμμα εργοδότησης ατόμων
από την Αγία Σκέπη

Τσουχτερά πρόστιμα
σε όσους λερώνουν

E

κκληση προς τους δημότες να διατηρούν
τους χώρους της πόλης
καθαρούς απευθύνει
για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης. Αφορμή αποτέλεσαν νέες
εικόνες ντροπής που δημοσίευσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, με παλιά έπιπλα που
βρέθηκαν πεταγμένα σε οικόπεδα του Δήμου. Προειδοποίησε
μάλιστα τους λίγους, οι οποίοι
παρανομούν, ότι θα βρεθούν
αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, τα οποία αρχίζουν από
200 ευρώ.
«Είναι η πολλοστή φορά που
λέμε ότι το διπλανό οικόπεδο
δεν είναι πλέον επιλογή, επιλογή είναι να μεταφέρονται στο
πράσινο σημείο. Δεν σημαίνει ότι
οποιοσδήποτε δεν θέλει κάτι από
το σπίτι του πρέπει να το βγάζει
στο διπλανό οικόπεδο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ρείς με κάποιο μικρό κόστος,
ανάλογα και με τον όγκο, σημειώνοντας ότι πέραν αυτού, δεν
υπάρχει χρέωση για απόρριψη
στο πράσινο σημείο, αφού είναι
δωρεάν.
Επισημαίνει ταυτόχρονα ότι
δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος
στους δημότες, έγινε η κατάλληλη
ενημέρωση, υπάρχει το πράσινο σημείο, υπάρχουν επιλογές
γι’ αυτό και πλέον όποιος δεν
συμμορφώνεται θα τιμωρείται με
εξώδικο από 200 ευρώ και πάνω,
ανάλογα και με την περίπτωση.
Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει, τα
άτομα που είναι επιφορτισμένα
με αυτά τα καθήκοντα εξέδωσαν
ήδη τα πρώτα εξώδικα για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.
«Μόνο έτσι θα συμμορφωθούν
αυτοί οι λίγοι που χαλούν την εικόνα της περιοχής», σημείωνει
ο κ. Πετρίδης.

Υπάρχει και χώρος
και τρόπος
Εξηγεί περαιτέρω πως για τον
σκοπό αυτό υπάρχουν αδειοδοτημένοι μεταφορείς, τους
οποίους μπορούν οι δημότες να
καλούν σε περίπτωση που οι ίδιοι
δεν μπορούν για οποιοδήποτε
λόγο να μεταφέρουν έπιπλα
και γενικά ογκώδη αντικείμενα
στο πράσινο σημείο. Τη δουλειά
αυτή, υποδεικνύει, μπορούν να
την κάνουν οι εν λόγω μεταφο-

Αν και σύμφωνα με τα λεγόμενα
του Δημάρχου έχει βελτιωθεί σε
μεγάλο βαθμό η κατάσταση των
αποβλήτων της περιοχής, εφόσον
πλέον γίνεται η σχετική διαχείριση
τους, εντούτοις δεν μπορεί να
παραμείνει απαθής ο δήμος στη
θέα τέτοιων περιστατικών.

Μόνη λύση η συνεργασία
Ο κ. Πετρίδης ζητά τέλος τη βοήθεια των ευσυνείδητων πολιτών,
σε περίπτωση που αντιληφθούν
πως σε κάποιο οικόπεδο παρατηρούνται αυτές οι εικόνες, είτε
επώνυμα είτε ανώνυμα να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο για
να παρεμβαίνει το συντομότερο
δυνατό. «Δεν μπορούν οι υπάλληλοι του Δήμου να είναι παντού,
χρειαζόμαστε τη βοήθεια των ευσυνείδητων πολιτών», αναφέρει
καταλήγοντας.

Δωρεάν
τα πράσινα σημεία
Με συνεχείς ανακοινώσεις ο
Δήμος Αγλαντζιάς επαναλαμβάνει ότι η χρήση των πράσινων
σημείων είναι εντελώς δωρεάν.
Τα πράσινα σημεία είναι ανοιχτά και τα Σαββατοκύριακα. Το
πλησιέστερο στην Αγλαντζιά
βρίσκεται δίπλα από το Leroy
Merlin. Στην ιστοσελίδα του
Δήμου που αναγράφεται πιο
κάτω, παρατίθενται επίσης οι
αδειοδοτημένοι μεταφορείς:
https://aglantzia.org.cy/aigli/
anakyklosi-ogkodon/#tab-id-4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΟΨΕΙ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Πέρα από τα δυσάρεστα κρούσματα που δημιουργούν οι λίγοι, ο Δήμος προβαίνει
σε συνεχείς καθαρισμούς των άδειων οικοπέδων και τεμαχίων από χόρτα και
γενικά την άγρια βλάστηση. Ενόψει μάλιστα και του καλοκαιριού, η διατήρηση
των χώρων αυτών καθαρών καθίσταται επιτακτική, για να μη μετατρέπονται
σε φωλιές ερπετών και τρωκτικών. Ο Δήμος Αγλαντζιάς καλεί τους πολίτες
να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, προειδοποιώντας ότι η παραβίαση του
νόμου συνεπάγεται πρόστιμο.

Έπεσαν οι υπογραφές
για τη Μακαρίου

A

ντίστροφα μετράει ο εκσυγχρονισμός της Λεωφόρου Μακαρίου
στην Αγλαντζιά, μετά από γραπτή
συμφωνία για τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν.
Συγκεκριμένα, έχει υπογραφεί η σύμβαση για την
ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων για τα
βελτιωτικά έργα στη Λεωφόρο Μακαρίου καθώς
και στις βόρειες παρόδους. Επόμενο στάδιο είναι
η μελέτη για την κατασκευή ποδηλατοδρόμου
και πεζοδρομίων.

Σειρά βελτιωτικών έργων
Τα βελτιωτικά έργα στην Αγλαντζιά συνεχίζονται.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η δημιουργία νέου
χώρου πρασίνου επί της συμβολής των οδών
Αγίας Μαύρης και Ξάνθης και αναμένονται
μικρές κατασκευστικές λεπτομέρειες, όπως και
η δεντροφύτευση.
Έχουν αποπερατωθεί επίσης τα αντιπλημμυρικά
έργα στις οδούς Υψηλάντη και Τρικούπη, ενώ
έχουν ξεκινήσει τα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης
στη συμβολή των οδών Βάρναλη και Αττικής.

Υπάρχει συνέχεια
Επιπλέον, τους επόμενους μήνες θα κατασκευασθούν τα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης-ασφάλειας επί της Λεωφόρου Κερύνειας (παρά
την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας).
Τέλος, η εγκατάσταση φωτιστικών και η αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Πάρκο
Σπύρου Κυπριανού
(Λεωφόρος Αγλαντζιάς) βρίσκεται
σε εξέλιξη και η
αποπεράτωση
του έργου αναμένεται αυτές τις
ημέρες.
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SAVE OUR FOOD

Φαγητό στους άπορους

M

ε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η
πιλοτική φάση του καινοτόμου
προγράμματος «Save Our Food», το
οποίο υλοποιείται αποκλειστικά στον
Δήμο Αγλαντζιάς από τη Μεγάλη
Δευτέρα, 13 Απριλίου, με συντονιστή
το Frederick Research Center. Στόχος του προγράμματος
είναι από τη μια να μειωθεί η σπατάλη του φαγητού και
από την άλλη να βοηθηθούν πρόσωπα και οικογένειες
που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης λόγω της
οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχουν περιέλθει.
Σύνθημα αυτής της ανιδιοτελούς προσπάθειας είναι «να
μην πάει καμία μερίδα φαγητού χαμένη».
Μεγάλοι συμπαραστάτες είναι οι ιδιοκτήτες επτά
επιχειρήσεων εστιατορίων και χώρων εστίασης που
δραστηριοποιούνται στην Αγλαντζιά. Οι επιχειρήσεις αυτές
χαρίζουν τις ποσότητες φαγητού που έχουν περισσέψει
και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και οι οποίες αντί
να καταλήγουν, όπως γίνεται συνήθως, στον κάλαθο των
αχρήστων, ετοιμάζονται σε ειδικά πακέτα και χαρίζονται
σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας, από τη συσκευασία μέχρι τη
διανομή, τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες
προστασίας και υγιεινής από τον covid-19.

Μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένεται να είναι
διαθέσιμο στο ευρύ κοινό το mobile app του έργου,
το οποίο ετοιμάστηκε από το Εργαστήριο Κινητών
Συσκευών (MDL) του Πανεπιστημίου Frederick,
προκειμένου η προσφορά φαγητού από κάθε
ενδιαφερόμενο να γίνεται πιο άμεσα και γρήγορα.

Σε ισχύ από τον Απρίλιο η πιλοτική φάση του
προγράμματος «Save Our Food» με προσφορά
φαγητού μεσημέρι και βράδυ σε οικογένειες
της Αγλαντζιάς που έχουν ανάγκη
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Διακριτικά στο πλευρό τους
Όλοι όσοι λαμβάνουν αυτή τη βοήθεια είναι
άποροι που διαμένουν στα δημοτικά όρια
Αγλαντζιάς. Οι συντονιστές του προγράμματος
τους εντόπισαν μέσω των δυο εκκλησιών του
Δήμου και μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου.
Πρόκειται, όπως έχει αναφερθεί, για άτομα και
οικογένειες που ζουν σε άθλιες οικονομικά
συνθήκες και η βοήθεια αυτή με την προσφορά
φαγητού αποτελεί μεγάλη ανακούφιση γι’ αυτούς.
Σ’ ό,τι αφορά τη διανομή του φαγητού, αυτή
γίνεται άμεσα και μάλιστα κατ’ οίκον είτε το
μεσημέρι είτε νωρίς το βράδυ. Ο στόχος είναι σε
κάθε περίπτωση να μην εκτίθενται τα πρόσωπα

Σύνθημα αυτής της ανιδιοτελούς προσπάθειας
είναι «να μην πάει καμία μερίδα φαγητού χαμένη»
αυτά και η όλη προσπάθεια να γίνεται όσο το
δυνατόν πιο διακριτικά, πράγμα που έχει γίνει
κατορθωτό.

Η προσφορά σε αριθμούς
Κατά τον Απρίλιο του 2020 υλοποιήθηκαν 216
κατ’ οίκον επισκέψεις και προσφέρθηκαν 790
μερίδες φαγητού σε 25 οικογένειες του Δήμου

Τ

Αγλαντζιάς. Όπως τονίζεται από τους συντονιστές
του προγράμματος, σημαντική βοήθεια στο
συγκεκριμένο εγχείρημα προσέφεραν και
συνεχίζουν να προσφέρουν οι επτά επιχειρήσεις,
οι οποίες πρόθυμα δωρίζουν το φαγητό το οποίο
απομένει. Τα συνοπτικά αποτελέσματα του
έργου απεικονίζονται στο σχετικό infographic
που δημοσιεύουμε.

ο έργο «SaveOurFood»
συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία,
στο πλαίσιο της προκήρυξης των προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του Ιδρύματος

Έρευνας και Καινοτομίας. Για την υλοποίηση του έργου εργοδοτούνται δύο άτομα,
με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Το
πρόγραμμα συντονίζει ο δρ Σταύρος Κ.
Πάρλαλης μέσω του Frederick Research
Center, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου,
το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας και την
οργάνωση «Μπορούμε».
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Στα σκαριά
πάρκο για παιδιά
με κινητικά
προβλήματα
Το νέο στολίδι
της Αγλαντζιάς
Πρωτόγνωρη μαζική προσέλευση υπήρξε
κατά τη δεντροφύτευση στο νέο δημοτικό
πάρκο konta στο μελκονιαν

A

σπαζόμενες τις ανάγκες του κόσμου για περισσότερο πράσινο
και ανοιχτούς χώρους ψυχαγωγίας και άσκησης μικρών και
μεγάλων, οι Τοπικές Αρχές της Αγλαντζιάς έδωσαν σάρκα
και οστά σε ένα ακόμη πάρκο στα δημοτικά όριά τους. Το νέο
στολίδι του Δήμου, όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς,
βρίσκεται στην περιοχή Μελκονιάν και ακόμη δεν έχει δοθεί επίσημη ονομασία
σε αυτό. Τέλη Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία η
δεντροφύτευσή του με τη συνεργασία του Δήμου Αγλαντζιάς, του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου Κύπρου και της «Πρωτοβουλίας 300,000 Δέντρα στη Λευκωσία»
και του Τμήματος Δασών.
Όπως έχει τονισθεί από τους διοργανωτές, αυτή η επιτυχία έγκειται στην
πρωτόγνωρη μαζική προσέλευση του κοινού και στους παράγοντες που
συμμετείχαν. Ανάμεσά τους η διεύθυνση, η πρυτανεία, το ακαδημαϊκό και το
διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και απόφοιτοι του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, ο Περιφερειακός Δασικός
Λειτουργός Λευκωσίας, Λάρνακας Αμμοχώστου, οι εκπρόσωποι του Υπουργού
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Υπουργού
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Αρχηγός του 273ου
Συστήματος Αεροπροσκόπων Αγλαντζιάς μαζί με άλλα συστήματα και η
Επαρχιακή Εφορεία Λευκωσίας.
Στη δεντροφύτευση συμμετείχαν επίσης ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς.
Χορηγός επικοινωνίας ήταν το Mix FM. Στην εκδήλωση πρόσφεραν δώρα ή
βοήθησαν οι ακόλουθοι: COCA COLA HELLENIC/ Κύπρου, INTERSPORT,
Leroy Merlin, ORACLE, Mc Donald’s, και Rotaract Λευκωσίας.
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Υπογράφηκε η σύμβαση για
τη δημιουργία του πάρκου, το
οποίο βρίσκεται σε τεμάχιο γης
κοντά στο Αρχηγείο Αστυνομίασ
στην Αγλαντζιά

M

ε σκοπό τη δημιουργία πάρκου για την ψυχαγωγία
παιδιών με κινητικά προβλήματα υπογράφηκε μέσα
στον Μάρτιο σύμβαση μίσθωσης τεμαχίου γης, που
βρίσκεται εντός του Αρχηγείου Αστυνομίας, πλησίον
του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στην Αγλαντζιά, με τον χώρο
να παραχωρείται από την Αστυνομία Κύπρου ως ένδειξη της
κοινωνικής προσφοράς της.
Η σύμβαση υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Ανδρέα Γρηγορίου
και τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς, Χαράλαμπο Πετρίδη, στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Η δημιουργία του πάρκου αποτελεί πρωτοβουλία του Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Γιάννη Γιαννάκη,
ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό των διαδικασιών και την εξεύρεση
χορηγιών.
Την υλοποίηση του έργου θα αναλάβει ο Δήμος Αγλαντζιάς,
ο οποίος μέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών του θα ετοιμάσει τις
μελέτες και τα σχέδια του χώρου, τη δημιουργία των απαραίτητων
βοηθητικών υποδομών, την τοποθέτηση των παιγνιδιών, καθώς και την
πιστοποίηση της καταλληλότητας και της ασφάλειας των παιγνιδιών.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα αναλάβει στη συνέχεια τη συντήρηση του
πάρκου, με κονδύλια που θα εξασφαλιστούν για τον σκοπό αυτό
από χορηγούς.

Άλλαξε πρόσωπο
το νηπιαγωγείο
Αγλαντζιάς

Κοντά στην επέκταση
της Λεωφόρου Ακαδημίας

Τ

ροχοδρομείται δημόσια διαβούλευση για τη
μελλοντική επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας
και την οδική σύνδεση της Λεωφόρου Ομήρου
με τον δρόμο φυτωρίου. Σύμφωνα με τους
σχεδιασμούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο δρόμος
έχει σχεδιαστεί με ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο και
είναι διπλής κυκλοφορίας. Θα απαγορεύεται η διέλευση
βαρέων οχημάτων. Τα έργα είναι προγραμματισμένα να
ξεκινήσουν μέσα στο 2022. Ο Δήμαρχος έχει αρχίσει
επαφές με επηρεαζόμενους φορείς με ταυτόχρονη
δημοσκόπηση του προτεινόμενου έργου από το Δήμο.

M

ε πρώτιστο μέλημα την
ασφάλεια και την προστασία των παιδιών από
τους όποιους κινδύνους
υπάρχουν, αλλά και την
ψυχαγωγία και διασκέδασή τους, ανακαινίσθηκε ολοκληρωτικά η
αυλή του νηπιαγωγείου
Αγλαντζιάς, δίνοντας
άλλη όψη σε αυτό. Στην
αυλή τοποθετήθηκε
συνθετικό γρασίδι, το
οποίο ανταποκρίνεται
στις απαιτούμενες προδιαγραφές και πλέον
τα παιδιά που φοιτούν
εκεί απολαμβάνουν το
παιχνίδι τους σε ένα
όμορφο και ασφαλές

περιβάλλον. Η διεύθυνση του σχολείου
εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες
στο Δ.Σ. του ΣΚΕ Αγλαντζιάς και στον
Δήμο Αγλαντζιάς.

Δωρεάν ορθοπεταλιές στην Αγλαντζιά

E

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς,
Χαράλαμπος Πετρίδης και
ο Owner-Operator στην
εταιρεία Nextbike Cyprus,
Νεόφυτος Ιωάννου

πιπλέον κίνητρα στους δημότες της για
χρήση ποδηλάτου δίνει η Αγλαντζιά,
μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος nextbike.
Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, στο πλαίσιο της
συνεργασίας που υπάρχει με τον Δήμο Αγλαντζιάς για υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, παραχωρήθηκαν από την εταιρεία
nextbike Business Bike 150 κάρτες nextbike.
Αυτές πρόκειται να δοθούν στους δημότες
εντελώς δωρεάν, για χρήση των ποδηλάτων τα
οποία βρίσκονται σε κεντρικά σημεία του Δήμου.
Η δράση nextbike με τα ενοικιαζόμενα ποδήλατα επιχορηγείται από τον Δήμο Αγλαντζιάς και
αποτελεί προσφορά στους δημότες του.
Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες εμπίπτουν
στις προσπάθειες που γίνονται από τον Δήμο
εδώ και αρκετά χρόνια, προκειμένου να εξοικειωθεί ο κόσμος με τη χρήση ποδηλάτων.
Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής σε όλη την επικράτεια της

Αγλαντζιάς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον
οικολογικό, υγιές και πράσινο για τους δημότες.
Η εταιρεία nextbike Business Bike εξέφρασε
τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της στο Δήμο Αγλαντζιας, στο Δήμαρχο Χαράλαμπο Πετρίδη και
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις προοδευτικές
τους ενέργειες.
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Ξεπέρασε κάθε προσδοκία
το αγλαντζιώτικο
καρναβάλι

K

άθε φέτος και καλύτερα. Αυτό ισχύει με το καρναβάλι
της Αγλαντζιάς, το οποίο χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει,
προσελκύοντας περισσότερες συμμετοχές αλλά και θεατές.
Μετρώντας 10 χρόνια πλέον, στη φετινή αγλαντζιώτικη καρναβαλίστικη
παρέλαση έλαβαν μέρος περισσότερες από 60 ομάδες καρναβαλιστών,
ενώ ο αριθμός των συμμετοχών ξεπέρασε τις 7500 χιλιάδες. Η Λεωφόρος
Κυρηνείας ήταν κατάμεστη από θεατές με έξυπνες μεταμφιέσεις και
πολύχρωμες περούκες.
Στην καρναβαλίστικη παρέλαση έδωσαν το παρών τους Υπουργοί,
Βουλευτές και Δήμαρχοι.
Το άρμα της Αγλαντζιάς έκανε την εμφάνισή του με σατιρική διάθεση,
προσεγγίζοντας το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριμένα, σε ένα κάστρο μεσαιωνικής εποχής, η Αγλαντζιά με
τον Δήμαρχο ως Λόρδο και τη βασίλισσα στα τείχη πολέμησε για την
ανεξαρτησία της στη Λευκωσία και κατάφερε να μείνει εκτός του
κλουβιού της συνένωσης, στο οποίο πιάστηκαν οι Δήμοι Στροβόλου,
Αγίου Δομετίου και Έγκωμης.
Στο καρναβάλι ξεχώρισε με την παρουσία της η βασίλισσα του
καρναβαλιού, η βραβευμένη αθλήτρια του Ταεκβοντό, Κυριακή
Κουτούκη.
Μετά την παρέλαση ακολούθησε μεγάλο πάρτι στην καρναβαλίστικη
τέντα με φαγητό, ποτό και πολλές δραστηριότητες για τα μικρά
παιδιά. Επιπρόσθετα, απονεμήθηκαν βραβεία για το καλύτερο άρμα,
αλλά και για τις πιο ευφάνταστες ομάδες.

18 ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 | 32η ΕΚΔΟΣΗ

Τα βραβεία απονεμήθηκαν
στους ακόλουθους:
Βραβείο στα 3
καλύτερα άρματα:

Βραβείο στις 3 πιο
ευφάνταστες ομάδες:

1ο βραβείo: €1000
Federation of Filipino
Organization in Cyprus

1ο βραβείo: €400
E΄Δημοτικό Σχολείο/Δημόσιο
Κοινοτικό Νηπιαγωγείο
Αγλαντζιας

Panagbenga
Flower Festival

ΜΙΜΟΙ-ΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

2ο βραβείo: €800
Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού
Σχολείου Δασούπολης

2ο βραβείo: €800
E-Motion Dance and Health
Studio

ALADDIN

TA ΛΙΞΙΑ!

3ο βραβείo: €600
Δ΄Δημοτικό Σχολείο
Αγλαντζιάς

3ο βραβείo: €200
Γ΄Δημοτικά Σχολεία
Μακεδονίτισσας

Η ΑΓΑΠΗ ΝΙΚΑ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

ΠΑΝΚ-PUNK

E

υχαριστίες σε όλους για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή τους στο
Καρναβάλι Αγλαντζιάς απηύθυνε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς. Όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά, για να γίνει σωστά αυτή η μεγάλη γιορτή κάποιοι εργάστηκαν
σκληρά. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Πολιτιστική Υπηρεσία / Επιτροπή, τη STS
events, τους εργαζόμενους της καθαριότητας και το προσωπικό του Δήμου για
την υπερπροσπάθειά τους. Ευχαρίστησε ακόμη τα Μ.Μ.Ε, την Αστυνομία Κύπρου
και τους χορηγούς του φετινού καρναβαλιού.

Καθαρά
Δευτέρα
στην Αγλαντζιά

T

ο πάρκο Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας στην
Αγλαντζιά ήταν και φέτος το επίκεντρο των
εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας στη
Λευκωσία, όπου η ζωντανή μουσική του λαογραφικού ομίλου της πόλης ξεσήκωσε μικρούς
και μεγάλους. Χιλιάδες Λευκωσιάτες έκοψαν
και φέτος εκεί τη μούττη της Σαρακοστής,
έχοντας σύμμαχο τον καλό καιρό, και δεν θα μπορούσε, βεβαίως,
να λείπει το πέταγμα του χαρταετού.
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3ο Φεστιβάλ
Αρχαιολογικού,
Εθνογραφικού
και Ιστορικού
Ντοκιμαντέρ
Κύπρου

anοιγει τισ πυλεσ του

Π

ραγματοποιείται μεταξύ 11 και 13
Σεπτεμβρίου το 3ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού
Ντοκιμαντέρ Κύπρου, στο πλαίσιο
των πολιτιστικών εκδηλόσεων του
Δήμου Αγλαντζιάς.
Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Α.Ε.Ι. AUDIOVISUAL FORUM,
σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς, είναι πλέον
καταγεγραμμένο στον πολιτιστικό χάρτη της Κύπρου. Αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού, με προβολές
ταινιών ντοκιμαντέρ πλαισιωμένες από ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις, που εντάσσονται

στο τρίπτυχο: Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Ιστορία.
Το φετινό Φεστιβάλ Α.Ε.Ι. που θα πραγματοποιηθεί
μεταξύ 11 και 13 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει 20
κινηματογραφικές προβολές με ντοκιμαντέρ από
την Κύπρο και χώρες του εξωτερικού και τις πιο
κάτω πολιτιστικές δράσεις:
• Δυο εκπαιδευτικές εκδρομές με την συνοδεία
ξεναγών σε σημαντικά γεωλογικά σημεία που
ανήκουν στο Γεωπάρκο Τροόδους και σε αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στην Πολιτιστική
Διαδρομή Αφροδίτη
• Τρία εργαστήρια/master classes με ειδικούς του
κινηματογράφου από το εξωτερικό

Δ Ε Ν Τ Ρ Ο Φ ΥΤΕΥΣ Η

Ακόμη πιο
πράσινη
πόλη

Ά

λλη μια δεντροφύτευση
πραγματοποιήθηκε στην
Αγλαντζιά και συγκεκρι-

μένα κοντά στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το νέο κοιμητήριο της
πόλης. Εθελοντές έδωσαν μαζικά

20 ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 | 32η ΕΚΔΟΣΗ

το παρών τους και βοήθησαν, θέλοντας να βάλουν κι’ άλλο πράσινο
στη ζωή τους.

• Τέσσερα διαδραστικά εργαστήρια που
απευθύνονται σε παιδιά μεταξύ 6 και 12 ετών
• Δύο φωτογραφικές έκθεσεις
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά
με τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Α.Ε.Ι., το αναλυτικό πρόγραμμα των
προβολών και για την συμμετοχή των δημοτών
στα εργαστήρια και τις εκδρομές, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.aei-filmfestival.org ή
επικοινωνείστε με τους διοργανωτές μέσω
του email: aei.audiovisualforum@gmail.com
ή τηλεφωνείστε στο 99694407.

Δέκα μετάλλια
στον Ναυτικό Όμιλο
Αγλαντζιάς

Π

ολύ καλή παρουσία στους Παγκύπριους
Ατομικούς Αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν το τριήμερο 21-23 Φεβρουαρίου
στη Λάρνακα, πραγματοποίησαν οι
αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζιάς. Εξασφάλισαν συνολικά δέκα μετάλλια: ένα
χρυσό, τρία αργυρά και έξι χάλκινα. Στους αγώνες
έλαβαν μέρος 24 αθλητές του Ναυτικού Ομίλου σε
όλες τις κατηγορίες και εκτός από την πολύ καλή
παρουσία και τις διακρίσεις βελτίωσαν και τις ατομικές
τους επιδόσεις.

Στη φωτογραφία
ο Νικόλας Ιωαννίδης,
κρατώντας το βραβείο
που εξασφάλισε
στη Φλόριντα των
Ηνωμένων Πολιτειών

Χρυσό

μετάλλιο

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές
για την εξαιρετική προσπάθεια έδωσε
ο Δήμος Αγλαντζιάς, εκφράζοντας
τη βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσουν
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες

•Τσιοπανής Θωμάς -

•Χίκμαν Νάταλι - 200μ. Ελεύθερο Παγκορασίδων Α

50μ. Πεταλούδα Ανδρών

•Κούρρης Ανδρόνικος - 100μ. Πρόσθιο Νέων
•Μάος Χαράλαμπος -

aργυρα

μετάλλιa

400μ. Μικτή Ατομική Νέων

•Κανταρέλλου Ευαγγελια -

400μ. Μικτή Ατομική Κορασίδων

•Τσιοπανής Θωμάς 100μ. Πρόσθιο Ανδρών

χαλκινα
μετάλλιa

•Χριστοδούλου Χρύσω - 50μ. Πεταλούδα
	Παγκορασίδων Β
•Χατζηματθαίου Κωνσταντίνος - 200μ.
	Πρόσθιο Νέων
•Τσιοπανής Θωμάς -

100μ. Ελεύθερο Ανδρών,
200μ. Ελεύθερο Ανδρών

Μας έβγαλε
ασπροπρόσωπους

A

κόμη μια επιτυχία δικού του παιδιού μετρά ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς.
Ο νεαρός αθλητής, Νικόλας Ιωαννίδης, τερμάτισε τρίτος στις 1650 υάρδες
ελεύθερο στο εθνικό πρωτάθλημα NJCAA, που διεξήχθη στη Φλόριντα
στις 4-7 Μαρτίου 2020. Στα τρόπαιά του, συγκαταλέγεται και χάλκινο στην
κολύμβηση, που εξασφάλισε στους αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης.
Ο 21χρονος αθλητής, ο οποίος ασχολείται με το κολύμπι από οκτώ ετών, μετράει
αρκετές διακρίσεις όχι μόνο σε αυτό τον τομέα. Ανάλογες επιτυχίες είχε στο δίαθλο
και στο τρίαθλο, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων αθλητικών εκδηλώσεων
στις οποίες έλαβε μέρος.
Πολλά συγχαρητήρια στον αθλητή για τη διάκρισή του στις ΗΠΑ έδωσε ο Δήμος
Αγλαντζιάς.

Ο Νικόλας
Ιωαννίδης
τερμάτισε τρίτος
στις 1650 υάρδες
ελεύθερο
στο εθνικό
πρωτάθλημα NJCAA,
που διεξήχθη στη
Φλόριντα στις
4-7 Μαρτίου
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Έρχεται
το Φεστιβάλ
AglanJazz 2020

O

Δήμος Αγλαντζιάς ανακοινώνει ότι
το Φεστιβάλ AglanJazz 2020 θα
πραγματοποιηθεί φέτος στις 15 και
16 Σεπτεμβρίου, με την αποκλειστική
συμμετοχή κυπριακών σχημάτων.
Το Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται κάθε
χρόνο στις αρχές Ιουλίου, μεταφέρθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου
λόγω της πανδημίας του covid-19.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα φροντίσει να λάβει όλα τα μέτρα
για την προστασία του κοινού και από φέτος το Φεστιβάλ
θα εξαπλωθεί σε τρία σημεία: στις δυο Πλατείες της Παλιάς
Αγλαντζιάς και στην πλατεία του Πολιτιστικού Κέντρου «Το
Σκαλί».

Tο Φεστιβάλ φέτος θα εξαπλωθεί
σε τρία σημεία: στις δυο Πλατείες της
Παλιάς Αγλαντζιάς και στην Πλατεία
του Πολιτιστικού Κέντρου «Το Σκαλί»
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Τα νέα του Δήμου
Λευκονοίκου
ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ
Καλό Μήνα! Καλό καλοκαίρι!
Περάσαμε κι εμείς και περνούμε μαζί με όλη την υφήλιο
τη δοκιμασία του ιού. Το μέλλον είναι αβέβαιο, γι’ αυτό
απαιτείται όλοι να προσέχουμε και να ακολουθούμε τις
οδηγίες των ειδικών, μέχρι να βρεθεί μια λύση σε αυτή την
πανδημία που ενέσκηψε, που ευτυχώς και στην Κύπρο και
στην Ελλάδα καταφέραμε να την περιορίσουμε ως τώρα σε
χαμηλά επίπεδα.
Λόγω αυτής της έκτακτης κατάστασης που βιώνουμε,
δεν μπορούμε να συναντηθούμε ούτε να διοργανώσουμε
εκδηλώσεις. Γι’ αυτό όσοι μπορούν, ας παρακολουθούν την
ιστοσελίδα μας ή τη σελίδα μας «Μνήμες Λευκονοίκου».

Αντάμωσαν ξανά

Τα Επαρχιακά Συμβούλια Λεμεσού και Λευκωσίας του Προσφυγικού
Σωματείου «Το Λευκόνοικο» διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία, τον
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, συναντήσεις σε ξενοδοχείο στην Πάφο.
Ήταν μια ευκαιρία να βρεθούν φίλοι και γνωστοί και να περάσουν όμορφα,
να θυμηθούν τις γειτονιές και τους ανθρώπους τους, τους συμμαθητές και
τις συμμαθήτριές τους και να ψυχαγωγηθούν με όμορφα τραγούδια και
χορούς, αλλά και με τα τσιαττιστά των συνδημοτών τους, Σωτήρη Χούτρη,
Χρίστου Τζιαλλή και του κουμπάρου του, Ξενή Παντελή. «Για άλλη μια
φορά», τονίζει ο Δήμος Λευκονοίκου, «συγχαίρουμε τους προέδρους
και τα μέλη των Επαρχιακών Συμβουλίων του Σωματείου μας για την
άψογη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών που έχουν καταστεί θεσμός».

Για τα 80χρονα

Η Δήμαρχος Λευκονοίκου, Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, συμμετείχε στην
εκπομπή «Κύπριοι του κόσμου» στο ΡΙΚ 1, στις 25 Ιανουαρίου. Αναφέρθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν κατά την περσινή χρονιά
για τα 80χρονα του Δήμου. Στη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκαν,
επίσης, σκηνές από το σχετικό ντοκιμαντέρ που ετοιμάστηκε.

Εκδήλωση
για τις Σήκωσες

Την Κυριακή της Τυρινής, το Επαρχιακό Συμβούλιο Λάρνακας-Αμμοχώστου
του Προσφυγικού Σωματείου «Το
Λευκόνοικο» διοργάνωσε εκδήλωση
για τις Σήκωσες στο οίκημά του στη
Λάρνακα. Στόχος να διατηρηθεί η
μνήμη της κωμόπολης, να θυμηθούν
οι παλιοί και να γνωρίσουν οι νεότεροι πώς γιόρταζαν τις Σήκωσες στο
Λευκόνοικο.
Το παιδικό χορευτικό συγκρότημα
του Σωματείου παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν όμορφα εδέσματα
-πουρέκκια, τσιπόπιτες, διπλοπισιήδες
και άλλα -, χόρεψαν και τραγούδησαν, ενώ έκπληξη της βραδιάς ήταν
η κ. Ιφιγένεια Παίδιου, η οποία με
τη μελωδική φωνή της ερμήνευσε
τραγούδια της εποχής της.
Εκ μέρους του Δήμου Λευκονοίκου, η Δήμαρχος Ζήνα Λυσάνδρου
εξέφρασε τις ευχαριστίες της και
συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα μέλη
του Επαρχιακού Συμβουλίου Λάρνακας -Αμμοχώστου, όπως και όλους
όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της
εκδήλωσης.

«ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ… της Μεσαρκάς καμάριν»
Στις 29 Απριλίου, στην εκπομπή του ΡΙΚ «Εμείς και ο κόσμος μας» με
τον Λουκά Χάματσο, παρουσιάστηκε μεγάλο μέρος από το ντοκιμαντέρ
με τίτλο: «ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ… της Μεσαρκάς καμάριν», το οποίο ετοίμασε
ο Δήμος σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Μιχάλη Γεωργιάδη. Όπως
ανέφερε η Δήμαρχος Λευκονοίκου, το ντοκιμαντέρ είναι βασισμένο σε
συνεντεύξεις πολλών συνδημοτών και συνδημοτισσών κάποιας ηλικίας,
από τους οποίους μερικοί ήδη έχουν φύγει.

Μ ΙΚΡ Ε Σ Ε ΙΔΗΣ Ε ΙΣ
• Σε απολογισμό της τριετίας 2017-2019 προέβη η Δήμαρχος Λευκονοίκου, στο πλαίσιο άρθρου που δημοσίευσε στην εφημερίδα «Αντίλογος».
• Κ ατά τις ημέρες του περιορισμού, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε με συγκίνηση το ντοκιμαντέρ που γύρισε το ΡΙΚ, το Πάσχα του 1973, στο Λευκόνοικο.

Ε πίσκεψη στο Δήμο Λευκονοίκου πραγματοποίησαν στις 10 Μαρτίου
ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Νίκος Γεωργίου
και ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγλαντζιάς, Κύπρος Χατζηκυπριανού
από την Αμμόχωστο.
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