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τόπου μας...............................................................................22

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τηλέφωνο: 22460204
ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 22334360
Α’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΌ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ 22330202

ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΏΝ

99630748

ΑΝΟΙΚΤΌ ΣΧΟΛΕΊΟ 99426708

ΚΟΙΝΟΤΆΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ 22462241, 99417033

Τα νέα του Δήμου Λευκόνοικου.................................................23

ΚΑΤΑ ΝΌΜΟΝ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΆΚΤΗΣ:
Δημήτρης Κολιανδρής

Ανδρέας Κωνσταντίνου – Δήμαρχος
Μάριος Χειρίδης - Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΚΔΌΣΕΩΝ
Ιορδάνης Ιορδάνους,Πρόεδρος
Περικλής Νικολαϊδης, Μέλος
Ευγενία Αλετρά, Μέλος
Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
Δημήτης Χατζησάββας, Μέλος

2

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 77778100

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΙ:
Δημήτρης Στρατής
Γιάννης Κακαρής
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΕΛΊΔΩΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Καποδίστρια
ΕΚΤΎΠΩΣΗ:
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΉ:
ΑRGOUS BLUE LTD

Τευχος 36 -Δήμος Αγλαντζιάς

Μήνυμα Δημάρχου Αγλαντζιάς

«Αν αποκτήσεις κάποιο αξίωμα, να φανείς αντάξιός του»
αρχαίος Έλληνας ποιητής Μένανδρος.

Για αυτό εργάστηκα, θέλω να πιστεύω σκληρά, τους τελευταίους 15 μήνες. Να φανώ αντάξιος του αξιώματος που
μου εμπιστεύτηκαν οι δημότες Αγλαντζιάς. Προσπάθησα να είμαι ένας Δήμαρχος που δίνει λύσεις στους δρόμους και
στις γειτονιές, διαπιστώνοντας και καταγράφοντας τα προβλήματά ιδίοις όμμασι και όχι ένας ακόμη αξιωματούχος που
βολεύτηκε στην άνεση του γραφείου του.
Σε αυτή την περίοδο, επιχειρήσαμε να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας για ένα Δήμο πιο καθαρό, πιο ανθρώπινο και
με ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο μεταξύ άλλων προωθήσαμε:
• Την εφαρμογή του Προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Απορριμμάτων Pay as you throw σε ολόκληρη την Αγλαντζιά
• Την ενιαία στρατηγική για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη σε συνεργασία με 5 Δήμους της Λευκωσίας
• Την έναρξη εργασιών για σταθεροποίηση των βράχων στο Σκαλί
• Την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για την αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου Αγλαντζιάς
• Το πρόγραμμα «Save our food», για ευάλωτες ομάδες
• Τη δημιουργία σημείων σίτισης και πόσης για αδέσποτα
• Τη δημιουργία τριάντα πρόσθετων χώρων στάθμευσης
• Την παλινόρθωση πεζοδρομίων στους προσφυγικούς συνοικισμούς
• Την αναβάθμιση του Κοινοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς
Ακόμη, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων,
προσπαθήσαμε τουλάχιστον να μοιράσουμε χαρά και δώρα στα παιδιά με το χριστουγεννιάτικο φορτηγό.
Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας για το αμέσως επόμενο διάστημα είναι:
•
•
•
•
•

η δημιουργία Κέντρου εξυπηρέτησης του Δημότη
η αναβάθμιση του πυρήνα στην παλιά Αγλαντζιά
η πεζοδρομοποίηση και δημιουργία ποδηλατόδρομων στη Λεωφόρο Μακαρίου,
ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου με τη δημιουργία του e-aglantzia καθώς και
η δημιουργία δύο νέων γηπέδων μπάσκετ με επαγγελματικό ταρτάν

Συνεχίζουμε με λίγα λόγια και πολλές πράξεις. Σας ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη.

Ανδρέας Κωνσταντίνου
Δήμαρχος Αγλαντζιάς
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Πρωταθλήτρια
στην ανακύκλωση
η Αγλαντζιά
Ο μέσος Αγλανζτιώτης στέλνει 60%
λιγότερα απόβλητα στη χωματερή από το μέσο
Κύπριο

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή

αποβλήτων σε κενά τεμάχια, που ήταν και η μεγαλύτερη

του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων στον

ανησυχία κατά την εισαγωγή του συστήματος.

Δήμο Αγλαντζιάς, πριν ακόμη συμπληρωθεί ο πρώτος
χρόνος.

Τα πιο πάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς
είναι πρωταθλητής στην ανακύκλωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου, το πρώτο οκτάμηνο
υπήρξε συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετώ»

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο

της τάξης του 99,3%, ενώ καταγράφηκε μείωση στην

για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Συστήματος

απόρριψη αποβλήτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής

Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Υπουργός Γεωργίας,

Υπολειμμάτων

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής,

(ΧΥΤΗ) κατά 40%.

εξήρε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, επισημαίνοντας ότι η
συγκεκριμένη πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την

Επίσης ο μέσος δημότης Αγλαντζιάς στέλνει πλέον ετήσια

Κύπρο.

248 κιλά απορριμμάτων στο ΧΥΤΗ έναντι 642 κιλών του
μέσου Κύπριου. Ως εκ τούτου, ο μέσος δημότης, στέλνει

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Ανδρέας Κωνσταντίνου, επεσήμανε

πλέον ετήσια 60% λιγότερα απόβλητα στη χωματερή, από

ότι η καλή διάθεση και η συμμόρφωση των δημοτών,

τον μέσο κύπριο πολίτη.

συνέβαλε στην επιτυχημένη πορεία του συστήματος,
ευχαριστώντας τους δημότες για τη συμβολή τους. Το

Την ίδια ώρα, καταγράφηκε εντυπωσιακή αύξηση στην

Σύστημα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων, είπε μεταξύ

ανακύκλωση κατά 60%, με την ετήσια κατά κεφαλή

άλλων, έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον

ανακύκλωση συσκευασιών να ανέρχεται στα 41,31 κιλά.

και την οικονομία.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρουσιάστηκε
μείωση κατά 50% στις παράνομες εναποθέσεις

Κατά την παρουσίαση του συστήματος, στην οποία
παρευρέθηκαν βουλευτές, δημοτικοί άρχοντες από Κύπρο και

44
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Ελλάδα και φορείς οργανωμένων συνόλων, ο Δημοτικός

δυνατό τρόπο, με σκοπό να μειώσει τη χρέωσή του για την

Γραμματέας, Χάρης Τσαγγαρίδης, ανέλυσε τις προκλήσεις,

τελική διαχείρισή τους. Με το σύστημα αυτό, συμμετέχει

τις παραδοχές και τα αποτελέσματα επισημαίνοντας ότι

ο ίδιος στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την

αλλάζοντας τη νοοτροπία μας υπάρχει ελπίδα να σώσουμε

ανακύκλωση των αποβλήτων του, μειώνοντας το κόστος

το περιβάλλον.

για την Τοπική Αρχή αλλά και για τον ίδιο.

Μέσω του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων,
με πρωταγωνίστρια την «Αίγλη», ο πολίτης γίνεται ο
κύριος υπεύθυνος για τα απορρίμματα που παράγει και
αποκτά άμεσο κίνητρο να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο

Με την εφαρμογή του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης
Αποβλήτων οι παράνομες εναποθέσεις αποβλήτων
μειώθηκαν κατά

50%
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Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς μετέφερε τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή του προγράμματος.
Την εμπειρογνωμοσύνη που αναπτύχθηκε στον Δήμο

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς

μας, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα από την

ανέδειξε ότι «με την εφαρμογή του προγράμματος

εννιάμηνη εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω Όσο

«Πληρώνω Όσο Πετώ», ο Δήμος Αγλαντζιάς έγινε

Πετώ», μετέφερε στην Ελλάδα ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς.

μπροστάρης στην προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη

Τον Σεπτέμβριο, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κλήθηκε και

και για καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Εξάλλου,

παρευρέθηκε σε εκδήλωση του ελλαδικού Δήμου Βάρης –

ο κ. Κωνσταντίνου δήλωσε την ετοιμότητα του Δήμου

Βούλας – Βουλιαγμένης, παρουσιάζοντας τις εμπειρίες και

Αγλαντζιάς να παρέχει στήριξη και να μοιραστεί τις εμπειρίες

τα οφέλη του προγράμματος.

που απέκτησε με τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
εφόσον προχωρήσει στην υλοποίηση ανάλογου

Πρόκειται για συνέχιση της συνεργασίας που
αναπτύσσεται μεταξύ των δύο δήμων, αφού στο
πρόσφατο παρελθόν, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, βρέθηκε στην
Κύπρο και στον Δήμο Αγλαντζιάς και είχε την ευκαιρία
να ενημερωθεί διά ζώσης για τα αποτελέσματα και τα
πλεονεκτήματα του προγράμματος.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε
ότι η εφαρμογή του προγράμματος άλλαξε την
καθημερινότητα των δημοτών της Αγλαντζιάς,
διασφαλίζοντας δικαιότερη χρέωση των αποβλήτων
και συμβάλλοντας προς την επίτευξη του στόχου της
αειφόρου ανάπτυξης. «Σε μια χώρα που μέχρι το 2019
στοίβαζε τα σκουπίδια της στις χωματερές, ο Δήμος
Αγλαντζιάς τόλμησε να σηκώσει από μόνος του το
βάρος, προχωρώντας στην πλήρη εφαρμογή συστήματος
ολιστικής διαχείρισης και διαχωρισμού αποβλήτων στην
πηγή», τόνισε ο κ. Κωνσταντίνου, επισημαίνοντας ότι η
προστασία του περιβάλλοντος καθοδηγεί κάθε πτυχή της
δράσης του Δήμου Αγλαντζιάς.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς αναφέρθηκε στα εμπόδια που
συνάντησε ο Δήμος στα αρχικά στάδια της υλοποίησης
του προγράμματος, αλλά και στις λύσεις που δόθηκαν.
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Νέος αέρας για το δημοτικό κολυμβητήριο
Σε σημαντική αναβάθμιση του κολυμβητηρίου

Κάθε χρόνο το Κολυμβητήριο προσφέρει στους επισκέπτες

προχώρησε το περασμένο καλοκαίρι ο Δήμος

την επιλογή εισόδου είτε με αγορά ημερήσιου εισιτηρίου, είτε

Αγλαντζιάς, ανανεώνοντας τις υποδομές, στα

με την αγορά εποχιακού δελτίου που ισχύει για όλη την

πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για προσφορά

περίοδο λειτουργίας του, στη βάση καθορισμένων κριτηρίων.

ποιοτικών υπηρεσιών.
Με κόστος περίπου 20 χιλιάδες ευρώ, οι δημοτικές
υπηρεσίες προχώρησαν σε μια σειρά εργασιών και
επιδιορθώσεων. Επίσης έχουν αντικατασταθεί με
καινούρια, τα τραπέζια, οι καρέκλες, οι ομπρέλες
και τα κρεβατάκια.
Επίσης με τη νέα σεζόν το Baristro by the pool
θα απογειώνει και γευστικά́ την εμπειρία των
επισκεπτών.

Πρόσβαση στην πισίνα για όλους!
Ασφαλή και άνετη πρόσβαση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
Αγλαντζιάς θα έχουν πλέον και τα άτομα που αντιμετωπίζουν
κινητικά προβλήματα, αφού τον περασμένο Αύγουστο ο
Δήμος Αγλαντζιάς προχώρησε στην εγκατάσταση ειδικού
ανελκυστήρα.
Πρόκειται για μια ευγενή δωρεά της κυπριακής εταιρείας
βιοτεχνολογίας NIPD Genetics προς τον Δήμο Αγλαντζιάς,
συνολικής αξίας 7 χιλιάδων ευρώ.
Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Ανδρέας
Κωνσταντίνου ανέφερε ότι είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος
του ιδίου και του Δημοτικού Συμβουλίου να λειτουργεί ο
Δήμος Αγλαντζιάς ως ένας κοινωνικά ευαισθητοποιημένος
Δήμος, και αφήνοντας ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
«Ο Δήμος Αγλαντζιάς εντείνει τις προσπάθειές του για ίσες
ευκαιρίες και ελεύθερη προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και
αγαθά για όλους τους δημότες του», υπογράμμισε ο κ.
Κωνσταντίνου.
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Τοποθετήθηκαν παγκάκια για τις ανάγκες των ΑμεΑ
Παγκάκια για τις ανάγκες των ΑμεΑ τοποθέτησε ο
Δήμος Αγλαντζιάς, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για να
προσφέρει ίσες ευκαιρείες για όλους.
Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα, συνεργείο του
δήμου τοποθέτησε παγκάκια έξω από το πάρκο Σπύρου
Κυπριανού, καθώς και επί της λεωφόρου Κυρηνείας.
Υποστηρικτής σε αυτή την πρωτοβουλία είναι η
Ραφαέλλα Μιλτιάδους, πρέσβειρα οδικής ασφάλειας για
το 2021.
Η Ραφαέλλα είδε τη ζωή της να αλλάζει σε μια στιγμή.
Ένα σοβαρό τροχαίο το 2018 ανέτρεψε για πάντα
την καθημερινότητά της και όμως βρήκε τη δύναμη να συνεχίσει και να φωτίσει με το παράδειγμα της κάθε άνθρωπο που
μπορεί να βρεθεί από τη μια στιγμή στην άλλη σε ανάλογη θέση.
Ο Δήμος διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να εξελιχθεί σε ένα Δήμο, πρότυπο ίσων
ευκαιριών για όλους!

Επιδιόρθωση πεζοδρομίων στους προσφυγικούς συνοικισμούς
Άρχισαν από τον Σεπτέμβριο οι εργασίες για
επιδιόρθωση και αποκατάσταση πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων σε προσφυγικούς συνοικισμούς.
Προς αυτή την κατεύθυνση υπογράφτηκε το
συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου Αγλαντζιάς και της
εταιρείας Σ.Α.Ελευθερίου Λτδ.
Το κόστος του έργου που ανέρχεται στις 70 χιλιάδες
ευρώ θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο
Εσωτερικών με τη δέσμευση ότι θα διατεθεί νέο
κονδύλι για τον ίδιο σκοπό το 2022.
Ο Δήμος Αγλαντζίας δεν θα σταματήσει να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες διαβίωσης εντός των συνοικισμών για τους
δημότες του, παρά την υποχρέωση της πολιτείας για στήριξη των προσφύγων.

KING OF TOYS STORES

22 222400

King of Toys (Kennedy)
56z, Kennedy Avenue, 1076 Nicosia
King of Toys (Kokkinotrimithia)
Neo Plaza Retail and Fun Park
King of Toys (Aglantzia)
116 Kyrenias Avenue, Aglantzia 2113
King of Toys (Larnaca)
Eleftherias 71, Aradippou 7102
99

Συνεχίζεται η αύξηση των χώρων στάθμευσης
Ακόμα δώδεκα άδεια οικόπεδα έχουν μετατραπεί σε
χώρους στάθμευσης στον Δήμο Αγλαντζίας.
Οι χώροι στάθμευσης έγιναν με τη συγκατάθεση
των ιδιοκτητών τους στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας
προσπάθειάς του Δήμου μας να εξυπηρετήσει τις
αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών του.
Προσπάθεια του Δήμου Αγλαντζιάς είναι αφενός
να διατηρηθούν τα οικόπεδα καθαρά και αφετέρου
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης
στάθμευσης που επηρεάζει την ποιότητα ζωής όλων
μας.

Σταθεροποίηση ασταθών βράχων σε τρείς φάσεις

Άρχισε από τις αρχές Σεπτεμβρίου η Α’ φάση του έργου σταθεροποίησης ασταθών βράχων, μετά από συμφωνία που
υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της Θεμελιοτεχνικής εταιρείας Πόλυς Αργυρίδης Λτδ.
Το κόστος του έργου για την Φάση Α’, θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς οι εργασίες θα
γίνουν εντός των κρατικών τεμαχίων.
Πρόκειται για έργο το οποίο θα υλοποιηθεί σε τρείς φάσεις και σε διαφορετικές περιοχές του Δήμου που έχουν
διαχωριστεί ανάλογα με την επικινδυνότητα της κάθε περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, η σταθεροποίηση των ασταθών βράχων θα γίνει στις περιοχές Παλαιού Κοιμητηρίου και
Περνέρας. (Φάση Α’). Θα ακολουθήσουν οι περιοχές Αγ. Γεωργίου, Σκαλί, Παναγία, Παλαιό Λατομείο και νότια της
οδού Τριπόλεως (Φάση Β’) και η περιοχή Κάτω Γκρεμού και νότια της οδού Ανδρέα Κάλβου (Φάση Γ’).
Ένα διαχρονικό αίτημα μας βαίνει προς επίλυση, αφού η ασφάλεια των δημοτών του Δήμου Αγλαντζίας αποτελεί
προτεραιότητα
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Στην πρώτη γραμμή στήριξης των δημοτών μας
το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ – Δήμου Αγλαντζιάς)
Ειδικευμένοι κλινικοί ψυχολόγοι του Πανεπηστημίου Κύπρου παρέχουν δωρεάν
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής
Η διαχείριση προσωπικών
προβλημάτων, δύσκολων
καταστάσεων, του άγχους ή της
κατάθλιψης των δημοτών μας είναι
υπόθεση όλων.

επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας και
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που
επέφερε η πανδημία στον τόπο μας,
το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Δήμου
Αγλαντζιάς συνεχίζει από το 2016, να
προσφέρει ένα ασφαλές και εχέμυθο
περιβάλλον όπου οι δημότες μπορούν
να συζητήσουν ελεύθερα ζητήματα
που τους απασχολούν σε σχέση με
τη διαχείριση συναισθημάτων και
προσωπικών προβληματισμών.

• Ατομική συμβουλευτική ή
ψυχοθεραπεία

• Οι υπηρεσίες απευθύνονται στον
καθένα ανεξαρτήτου καταγωγής,
ηλικίας, φύλου ή σεξουαλικού
προσανατολισμού.

• Ενημερωτικές παρουσιάσεις

• Το ΚΕΨΥ – Δήμος Αγλαντζιάς τηρεί
όλες τις προδιαγραφές εχεμύθειας και
εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τον

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

• Συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία
ζευγαριών
• Συμβουλευτική γονέων
• Ομαδική ψυχοθεραπεία ή βιωματικά
εργαστήρια

Άτομα που απευθύνονται στο ΚΕΨΥ
– Δήμος Αγλαντζιάς αντιμετωπίζουν
διάφορες ψυχολογικές δυσκολίες
όπως άγχος, κατάθλιψη, δυσκολία
προσαρμογής σε μια νέα κατάσταση,
δυσκολίες σε προσωπικές ή ρομαντικές

σχέσεις, απώλεια (π.χ., πένθος,
χωρισμός), προσωπικές και
επαγγελματικές αποφάσεις, δυσκολίες
ως προς τις γονεϊκές πρακτικές,
και ζητήματα ταυτότητας και
προσωπικής ανάπτυξης. Επιπλέον,
μπορούν να απευθύνονται άτομα που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαβίωσης
και κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι υπηρεσίες του ΚΕΨΥ - Δήμος
Αγλαντζιάς προσφέρονται
από Ειδικευόμενους Κλινικούς
Ψυχολόγους, στο πλαίσιο της
άσκησης του διδακτορικού
προγράμματος στην Κλινική
Ψυχολογία του Τμήματος
Ψυχολογίας, υπό την εποπτεία και
καθοδήγηση εξειδικευμένων και
καταρτισμένων Εγγεγραμμένων
Κλινικών Ψυχολόγων.

Για να διευθετήσετε ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε πιο κάτω:

Διεύθυνση:
ΚΕΨΥ-Δήμος Αγλαντζιάς, Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων – Κτήριο 6, Γραφείο 003 (υποδοχή), Πανεπιστημιούπολη, Αγλαντζιά.
Τηλέφωνο: 22892136 / Email: mentalhealth@ucy.ac.cy
Ωράριο Λειτουργείας:
Δευτέρα ως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού
Κόστος:
Δωρεάν για δημότες Αγλαντζιάς. Άτομα από άλλους δήμους καταβάλλουν το συμβολικό ποσό των 20 ευρώ ανά επίσκεψη.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΈΣ ΜΕ ΧΡΏΜΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΊΑΣ
Νέοι από την Αγλαντζία ετοίμασαν απλές προτάσεις
για να συνδράμουν με τον δικό τους τρόπο στην
προσπάθεια για περεταίρω βελτίωση των γειτονιών
του Δήμου μας. Σε συνέντευξη της στο περιοδικό
μας η Ιωάννα Φιάκκου, πρόεδρος της Εθνικής
Αρχής Στοιχημάτων η οποία υλοποιεί μαζί με τον
Οργανισμό Νεολαίας το πρόγραμμα “Young Cities” εξηγεί πως οι νέοι, μαζί με τον Δήμαρχο και
τοπικούς φορείς, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν
την τέχνη ως μέσο κοινωνικής και περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης του κοινού.

-Ποιός είναι ο σκοπός του προγράμματος
“Young Cities”;
ευαισθητοποιεί το κοινό για τους τρόπους ασφαλούς
Το πρόγραμμα Young Cities έχει ως σκοπό τη δημιουργία

συμμετοχής και τους κινδύνους της υπέρμετρης

«Νεανικών» πόλεων, μέσα από την ανάπτυξη και

ενασχόλησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται προβλήματα

υλοποίηση προτάσεων με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο,

που πιθανόν προκύπτουν από την συμμετοχή του σε

που προσβλέπουν στη βελτιστοποίηση του κοινωνικού

αυτό. Φροντίζουμε οι δράσεις και τα προγράμματα

πλαισίου για τους ίδιους τους νέους αλλά και τους

που αναπτύσσουμε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες

δημότες-συμπολίτες τους. Επιμέρους στόχος του έργου

της κοινωνίας και να επιφέρουν θετικό αντίκτυπο. Η

είναι η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους νέους,

στρατηγική συνεργασία με τον ΟΝΕΚ για την υλοποίηση

όπως παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης σε θέματα

του προγράμματος εμπίπτει στις στρατηγικές επιδιώξεις

ηγεσίας, κριτικής σκέψης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

της Αρχής, για ενδυνάμωση των νέων και ανάπτυξη

διαπραγμάτευσης, αλλά και η προαγωγή της κουλτούρας

προστατευτικών παραγόντων και κριτικής σκέψης. Το

της ενεργού πολιτότητας.

πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα έμμεσης πρόληψης και

-Ποιός ο απώτερος στόχος της Αρχής μέσω
της εφαρμογής του προγράμματος;

έγκαιρης παρέμβασης της προβληματικής συμπεριφοράς
των νέων.

Σημαντικός διαχρονικά στρατηγικός στόχος της Αρχής,
αποτελεί η προστασία και ενδυνάμωση του κοινωνικού
συνόλου και συγκεκριμένα των νεαρών ατόμων από
προβληματικές συμπεριφορές που αφορούν το στοίχημα
και τα τυχερά παιχνίδια. Μέσα από τα προγράμματα
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-Με ποιους τρόπους ενεπλάκησαν οι νέοι του
Δήμου Αγλαντζιάς στο πρόγραμμα;

που εφαρμόζει, την πολιτική και την οργανωσιακή της

Καταρχάς, στο πρόγραμμα συμμετείχαν νέοι από 14 μέχρι

κουλτούρα, η Αρχή φροντίζει να εκπαιδεύει και να

35 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 27 έτη. Το πρόγραμμα

στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση της μεθοδολογίας “Think

Τευχος 36 -Δήμος Αγλαντζιάς

and Do”, με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργία think tank με
νέους για ανταλλαγή ιδεών και προσδιορισμό προκλήσεων στους
τοπικούς δήμους, καθώς και τη διαμόρφωση ‘Δράσεων’, για
υλοποίηση των ιδεών μέσα από συνέργειες με τοπικούς φορείς
και άλλους ενδιαφερόμενους. Συνεπώς, κατά τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα οι νέοι προχώρησαν στην ανακάλυψη
και αποσαφήνιση των αναγκών της κοινότητας, μέσα από
έρευνα, ανάλυση και διάχυση αποτελεσμάτων που διενήργησαν,
προσδιόρισαν το ζήτημα στο οποίο θα επικεντρώνονταν,
ανέπτυξαν ιδέες και λύσεις για την κοινότητα τους. Συζήτησαν,
διαπραγματεύτηκαν και προβληματίστηκαν με το Δήμαρχο, τους
τοπικούς φορείς και τους δημότες για τις πραγματικές ανάγκες του
Δήμου, αναπτύσσοντας έτσι σημαντικές δεξιότητες. Μέσα από την
ομαδική εργασία που έτρεξαν σε διάστημα 60 εκπαιδευτικών ωρών
και συντονιστικών συναντήσεων, κατέληξαν στην όμορφη ιδέα
που άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά από τις αρχές Οκτωβρίου.

-Ποιές δράσεις έγιναν ή προγραμματίζονται για το
μέλλον στον δήμο Αγλαντζιάς;
H χρησιμοποίηση της τέχνης ως κύριο μέσο της κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού, βελτιώνοντας

Καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων και
ανάπτυξη κριτικής σκέψης

ταυτόχρονα την εικόνα γειτονιών που χρειάζονται αναβάθμιση”,
είναι ο σκοπός της πρότασης που εκπόνησαν οι νέοι του Δήμου
Αγλαντζιάς μέσα από το πρόγραμμα Young Cities. Στο παρόν
στάδιο, ολοκληρώθηκε το πρώτο έργο τέχνης/mural, όπου
καλλιτέχνης του Δήμου ζωγράφισε γήπεδο καλαθοσφαίρισης με
μοναδικά χρώματα και σχέδια. Ακολουθεί, το υπαίθριο σκάκι και
είναι σε εξέλιξη ο προγραμματισμός των επόμενων εικαστικών
δημιουργιών.

Ένα υπαίθριο σκάκι και άλλες εικαστικές
παρεμβάσεις σε τροχιά υλοποίησης
Σχέδιο: Stelios Papageorgiou
Φωτογραφία: Saro Nadjarian
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Αγλαντζιώτισσα

η πρώτη Κύπρια αναλογική αστροναύτης
Ένα παιδί́ από την Αγλαντζιά όχι μόνο μέτρησε τα άστρα,
αλλά τόλμησε και ονειρεύτηκε να τα αγγίξει, κατακτώντας το
διάστημα.
Η Ελένη Χαρίτωνος, η οποία είναι δημότισσα Αγλαντζιάς,
έγινε τον περασμένο Μάιο, η πρώτη Κύπρια Αναλογική
Αστροναύτης.
Φοιτήτρια στο τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης η Ελένη, έχει ήδη
πραγματοποιήσει την πρώτη της αναλογική́ αποστολή,
ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε δεκάδες υποψήφιους άλλων
χωρών.
Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες σε αναλογικές αποστολές
πραγματοποιούν δοκιμές πεδίου, δηλαδή προσομοιώσεις
που έχουν φυσικές ομοιότητες με τα ακραία διαστημικά
περιβάλλοντα, περνώντας από διάφορα στάδια εκπαίδευσης
ενός κανονικού αστροναύτη.
Η Κύπρια φοιτήτρια επιλέγηκε και παρακολούθησε μια
ιδιαίτερα δύσκολη εκπαίδευση ως αναλογική αστροναύτης,
με πρώτη αποστολή τον Ερευνητικό Σταθμό LunAres, στην
Πολωνία, όπου πραγματοποίησε τη δική της έρευνα με
θέμα «Πανδημίες στο Διάστημα», υπό την επίβλεψη του
Δρ. Luke Daly, λέκτορα στο Planetary Geoscience στη Σχολή
Γεωγραφικών & Γήινων Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της
Γλασκώβης.

Ευχές από τον Δήμαρχο
Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κ.
Ανδρέας Κωνσταντίνου, δέχθηκε την Ελένη
Χαρίτωνος στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς,
ενημερώθηκε για τις εμπειρίες της και της
ευχήθηκε όπως τα επόμενα βήματά της είναι
μεγάλα για την ίδια και την ανθρωπότητα.
«Νέος θα πει να επιχειρείς να γκρεμίσεις

Το επόμενο βήμα της Ελένης Χαρίτωνος, θα είναι ακόμα
πιο σημαντικό, αφού έγινε δεκτή σε κέντρο το οποίο
συνεργάζεται με την NASA στη Χαβάη.

τον κόσμο και να έχεις το θράσος να θες να
οικοδομήσεις καινούργιο, καλύτερο», είπε ο
Νίκος Καζαντζάκης και η Ελένη είναι μία άξια νέα
της Αγλαντζιάς.

Η προσπάθεια και η γενικότερη συνεισφορά της στην
διαστημική κοινότητα αναγνωρίζεται διεθνώς, αφού της
απονεμήθηκε το βραβείο National UKSEDS «Student of the
Year 2021», στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ελένη Χαρίτωνος έγινε δεκτή́ σε κέντρο το οποίο
συνεργάζεται με την NASA στη Χαβάη
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Η εξέγερση των Ελλήνων και ο αγώνας για ανεξαρτησία από τον
οθωμανικό ζυγό ενέπνευσαν την Ευρώπη
Με τη συναυλία «Μελωδίες Αγάπης και Ελευθερίας» τιμήθηκαν τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση
Τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821, τίμησε στις 5 Οκτωβρίου ο δήμος
μας, πραγματοποιώντας συναυλία υπό τον τίτλο «Μελωδίες
Αγάπης και Ελευθερίας».
Ο Διεθνούς φήμης Βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης,
πλαισιωμένος από την Συμφωνική Μπάντα του Δήμου
Στροβόλου και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό τη
Διεύθυνση του Γιάννη Μυράλη, πρόσφεραν μια μοναδική
βραδιά.
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ανδρέας Κωνσταντίνου,
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Ελληνική Επανάσταση δεν
καθόρισε μόνο την Ιστορία της Ελλάδας, αλλά αποτέλεσε
κομβικό σημείο για την ίδια την Ευρώπη. Η εξέγερση των
Ελλήνων και ο αγώνας για ανεξαρτησία από τον οθωμανικό
ζυγό ενέπνευσε ευρωπαϊκές μεγάλες χώρες της εποχής
και καθόρισε τις γεωπολιτικές ισορροπίες, στέλνοντας
ταυτόχρονα μηνύματα που παραμένουν επίκαιρα μέχρι και
σήμερα».
Όπως επεσήμανε, η ελληνική επανάσταση έστειλε μηνύματα
για την ελευθερία και την αμφισβήτηση της όποιας μορφής
καταπίεσης και τυραννίας.
Επίσης ο Δήμαρχος έκανε αναφορά στη συμβολή των
κυπριών, λέγοντας ότι «το δικό της μερίδιο στον αγώνα του
Ελληνισμού για ανεξαρτησία και αποτίναξη του οθωμανικού
ζυγού έχει και η Κύπρος που όπως είναι ιστορικά
καταγεγραμμένο πλήρωσε βαρύ τίμημα για τη συμβολή
της στον αγώνα, με εκτελέσεις, δήμευση περιουσιών και
λεηλασίες».

Πρόσθεσε ότι διακόσια χρόνια μετά την Ελληνική
Επανάσταση η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες
του τουρκικού επεκτατισμού και υπογράμμισε ότι «ο
αγώνας των Κυπρίων για επανένωση της χώρας, για την
ανατροπή των τετελεσμένων που δημιούργησε η τουρκική
εισβολή και για ανεξαρτησία συνεχίζεται με πολιτικά μέσα,
έχοντας πάντοτε στο πλευρό μας ως πολύτιμο στήριγμα
την Ελλάδα και με την ιδιότητά μας ως κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναβαθμίζει τον ρόλο της Κύπρου
στη διεθνή πολιτική σκηνή».
Ακόμα, ο Δήμαρχος υπέδειξε πως στις σημερινές πολιτικές
συνθήκες «καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε το
νόημα του ρήματος «Επαναστατώ», έχοντας κατά νου ότι
διαχρονικά οι επαναστάσεις είναι που γράφουν Ιστορία
και καθοδηγούν την εξέλιξη της κοινωνίας…» και ότι
«έχουμε ιστορικό χρέος να επαναστατήσουμε και να
μην συμβιβαστούμε με την κατοχή. Να συνεχίσουμε τον
αγώνα για ελευθερία και επανένωση του νησιού. για μια
λειτουργική, ειρηνική και βιώσιμη λύση του εθνικού μας
προβλήματος».

Συνεχίζουν να φυλάττουν τις Θερμοπύλες
Στα πλαίσια της συναυλίας, ο Δήμος τίμησε τους 130
εθνοφύλακες δημότες του, οι οποίοι υπηρετούν στη
Μονάδα του 42 ΤΕΘ.
Παρά το γεγονός ότι είχαν το δικαίωμα να απαλλαγούν
οριστικά από την εθνοφυλακή με βάση ηλικιακά κριτήρια,
εντούτοις συνειδητά επέλεξαν να συνεχίσουν την υπηρεσία
και την προσφορά τους προς την πατρίδα.
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Μικροί ζωγράφοι για την Αγλαντζιά του μέλλοντος

Μια τοιχογραφία από παιδιά του Στ’ Δημοτικού
αφιερωμένη στην οικολογική συνείδηση

Παράθυρο στην προστασία του περιβάλλοντος
άνοιξαν μαθητές και μαθήτριες του ΣΤ΄ Δημοτικού
Σχολείου της Αγλαντζιάς.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολιστικής
Διαχείρισης Αποβλήτων» του Δήμου Αγλαντζίας,
το σχολείο ξεκίνησε μια διαδικασία ενημέρωσης και
διερεύνησης για θέματα ανακύκλωσης, περιορισμού
και επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων. Οι ιδέες
και οι προβληματισμοί των παιδιών της Στ’ τάξης,
εκφράστηκαν αργότερα εικαστικά σε σκίτσα και έργα
στο χαρτί.
Κάθε παιδί δημιούργησε με πηλό το δικό του
παράθυρο με θέα την «Αγλαντζιά του μέλλοντος».
Τα πήλινα παράθυρα τοποθετήθηκαν στις
πολυκατοικίες που συνυπάρχουν αρμονικά με το
στοιχείο της φύσης και το ζωικό βασίλειο.
Αποκορύφωμα των δράσεων του σχολείου ήταν μια
τοιχογραφία υπό τον τίτλο «Παράθυρο με θέα την
αειφόρο Αγλαντζιά» η οποία είναι αφιερωμένη στην
οικολογική συνείδηση και την ενεργή συμμετοχή
στην προστασία του περιβάλλοντος.
16

Άνθρωπος και φύση
Κύριος στόχος της τοιχογραφίας είναι να εμπνεύσει όλους
τους ανθρώπους, καλλιεργώντας αίσθημα της κοινής
ευθύνης, της οικουμενικότητας και της αλληλεξάρτησης
για την τρέχουσα και μελλοντική ευημερία των ανθρώπων
και της φύσης.
Στο έργο, «το περιβάλλον» προσεγγίζεται ως μια
ολότητα και ο άνθρωπος ως αναπόσπαστο κομμάτι της.
Η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης άλλωστε, αποτελεί
μια μορφή εκπαίδευσης στηριζόμενη σε δραστηριότητες,
ενώ η πρωτοβουλία και η ενεργός συμμετοχή των παιδιών
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Η τοιχογραφία ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια της
δασκάλας των εικαστικών τεχνών κ. Έφης Ιωακείμ, αλλά
και της εικαστικού κ. Μάγιας Χατζηγεωργίου, οι οποίες
επέλεξαν συνδυασμένες ιδέες από διάφορα έργα παιδιών.
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Ανακοίνωση

Δήμος Αγλαντζιάς και Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς σε πρόσφατη συνεδρία
του, αφού μελέτησε το προσχέδιο του νομοσχεδίου για
την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις
πρόσφατες αντιδράσεις και τροποποιήσεις του, αποφάσισε
τα πιο κάτω:
Θεωρεί ότι το νομοσχέδιο ως επί το πλείστον, κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού επιτέλους οι δήμοι
μετατρέπονται σε πραγματικές αυτοδιοικητικές μονάδες
και αποκτούν σοβαρή επιρροή και ανεξαρτησία, όπως
προνοείται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς, εκφράζει όμως τον
προβληματισμό του και την διαφωνία του στην πρόθεση
ενοποίησης του Δήμου Αγλαντζιάς με τους Δήμους
Λευκωσίας, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς από το 1986 θεωρείται από πολλούς
ως υπόδειγμα ανάπτυξης και νοικοκυρεμένης διαχείρισης.
Διαθέτει ίσως το χαμηλότερο Παγκύπρια προϋπολογισμό
ανά δημότη και το χαμηλότερο αριθμό εργαζομένων ανά
δημότη για τους δήμους που έχουν υπηρεσία. Αυτούς
που δηλαδή στηρίζονται στο δικό τους προσωπικό για την
παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες.
Ο δήμος δεν έχει ουσιαστικά δανειακές υποχρεώσεις
(εκτός του πρόσφατου δάνειου για την αναβάθμιση
των Λεωφόρων ύψους €2,5εκ) προς τις Τράπεζες ενώ
υποχρεώσεις προς το Ταμείο Συντάξεων είναι ελεγχόμενες
και εξυπηρετούμενες.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς περηφανεύεται περαιτέρω ότι τα
βασικά έργα υποδομής του έχουν ολοκληρωθεί. Διαθέτει
πια ολοκληρωμένο και μοντέρνο σύστημα λεωφόρων,
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης όμβριων υδάτων,
μεγάλο ποσοστό πεζοδρομίων ενώ έχει δημιουργήσει
κολυμβητήριο, γήπεδα ποδοσφαίρου, κοιμητήριο, Στέγη
Ηλικιωμένων, νηπιαγωγείο, το Σκαλί και άλλους χώρους
προς όφελος των δημοτών.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς πρωτοστατεί επίσης στην εισαγωγή
του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» και στοχεύει στη
συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των δημοτών.

Τα πιο πάνω δεδομένα, δυστυχώς δεν φαίνεται να ισχύουν
στους δήμους με τους οποίους η Αγλαντζιά προορίζεται
να ενοποιηθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κόστος
λειτουργίας του Δήμου Αγλαντζιάς ανά κάτοικο ανέρχεται
σε €323 ετησίως ενώ με την ενοποίηση το κόστος
λειτουργίας του νέου Δήμου αναμένεται να ανέλθει στα
€448, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις ανά κάτοικο είναι
τώρα σε €223 και αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν
και να ανέλθουν στα €534, δηλαδή οι Αγλαντζιώτες θα
αναλάβουν βάρος υποχρεώσεων που δεν τους αναλογούν,
λόγω αποφάσεων άλλων Δημοτικών Συμβούλων τους
οποίους δεν εξέλεξε. Πολλά από τα ουσιώδη έργα
υποδομής που θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει στους υπό
συνένωση δήμους ή/και η συντήρηση και αναβάθμιση
υποδομών πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα από το
νέο σχήμα και το κόστος αυτό θα κατανεμηθεί και στον
μέσο Αγλαντζιώτη.
Σε περίπτωση ενοποίησης, ο Αγλαντζιώτης θα κληθεί να
πληρώνει υπερδιπλάσια χρέη (€534,66 αντί των €223
σήμερα).
Η δε στελέχωση του νέου δήμου θα είναι 7,33 ανά 1000
δημότες έναντι 3,9 σήμερα και το ετήσιο κόστος ανά
δημότη €408 έναντι €323.
Το υπό σύσταση νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνει
5 Δημοτικούς Συμβούλους της Αγλαντζιάς, 13 της
Λευκωσίας, 4 της Έγκωμης, 4 του Αγίου Δομετίου, κάτι
που αναπόφευκτα θα οδηγήσει και λόγω των αναγκών, τα
μεγάλα έργα να γίνονται εκτός της Αγλαντζιάς.
Ενόψει των πιο πάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί
ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς δύναται να συνεχίσει την
επιτυχημένη πορεία του ως έχει αλλά και με ανάπτυξη
των επιτυχημένων συνεργασιών με όλους τους Δήμους
της Λευκωσίας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό για σκοπούς
μεγέθους, προτείνουμε την ενοποίηση του Δήμου
Αγλαντζιάς με τους Δήμους Λατσιών και Γερίου με την
δημιουργία του «Δήμου Αθαλάσσας», κάτι που δεν
τροποποιεί δραματικά τα οικονομικά δεδομένα και δείκτες
της Αγλαντζιάς, ενώ κάνει τις ανάγκες έργων στο νέο
σχήμα πολύ πιο διαχειρίσιμες.

Μετά την ολοκλήρωση των βασικότερων έργων υποδομής,
ο Δήμος είναι πλέον σε θέση να προσφέρει αναβαθμισμένη
ποιότητα υπηρεσιών προς τους δημότες του όπως το
e-Αγλαντζιά και αναβάθμιση των υποδομών σε smart city
και την ολιστική διαχείριση αποβλήτων.
Δεν είναι τυχαίο που ο βαθμός ικανοποίησης των δημοτών
της Αγλαντζιάς είναι πολύ ψηλός.
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16ο Αγλανjazz
Πιστοί στη φιλοσοφία μας συνεχίζουμε
να παράγουμε πολιτισμό

Με επιτυχία στέφθηκε για ακόμη μια φορά το μεγαλύτερο φεστιβάλ
τζαζ στο νησί μας, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες του κορονοϊού.
Το 16ο AglanJazz, είχε την ιδιαιτερότητα του καθώς
πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας, στο Αμφιθέατρο του
πολιτιστικού κέντρου “το σκαλί Αγλαντζιάς”, τηρώντας όλα τα
πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.
Η πραγματοποίηση του Φεστιβάλ, ήταν ένα στοίχημα για τον δήμο
μας καθώς παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες, αποφασίστηκε να μην
ανασταλεί συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη στήριξη του
πολιτισμού.
Πιστός στην φιλοσοφία του, ο Δήμος Αγλαντζιάς συνέχισε να
παράγει πολιτισμό εμπλουτίζοντας το πολιτιστικό γίγνεσθαι του
τόπου μας. Επίσης κατάφερε ξανά να φέρει μαζί τους φίλους
της τζαζ από όλη την Κύπρο αλλά και σχήματα από Ελλάδα και
Ουγγαρία.
Εδώ και 16 χρόνια το Αγλανjazz συμβάλλει στον εμπλουτισμό του
πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Μέσα στα
χρόνια που πέρασαν, έφτιαξε το πιστό του ακροατήριο, το οποίο
δίνει κάθε χρόνο ραντεβού.
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ανδρέας Κωνσταντίνου
εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσους στηρίζουν
και εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απεύθυνε στους χορηγούς, στους
προσκεκλημένους, στη Μαρία Νικολάου, Πολιτιστικό Λειτουργό του
Δήμου, η οποία εμπνεύστηκε και υλοποίει το φεστιβάλ τα τελευταία
16 χρόνια.

Στήριξη στους πυρόπληκτους
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς, λαμβάνοντας υπόψη τις
δύσκολες μέρες που διέρχεται ο τόπος, και ιδιαίτερα τους
συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν πληγεί από την καταστροφική
πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου στις ορεινές περιοχές της
Λάρνακας και της Λεμεσού, κατέθεσε τα έσοδα από το εισιτήριο
εισόδου στο AglanJazz στο ταμείο για στήριξη των πληγέντων.
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Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
ονομάστηκε «Πολιτιστικό Κέντρο Ηλίας Αλετράς»
Έμπρακτη αναγνώριση στον εμπνευστή του Λαϊκού Θεάτρου Αγλαντζιάς

Τον ιδρυτή του Λαϊκού Θεάτρου Αλαντζιάς Ηλία Αλετρά,
τίμησε ο Δήμος μας, δίνοντας το όνομα του στο Πολιτιστικό
του Κέντρο, που βρίσκεται στην παλιά Αγλαντζιά.
Σε μια σεμνή τελετή, το πολιτιστικό κέντρο που βρίσκεται
στην Οδό Κυριάκου Μάτση 4, στην Πλατεία της Παλιάς
Αγλαντζιάς, μετονομάστηκε σε Ηλίας Αλετράς ως ένδειξη
της εκτίμησης του Δήμου για τη δημιουργικότητα, το
ταλέντο και τη δουλειά του εμπνευστή του Λαϊκού Θεάτρου
Αγλαντζιάς. Η δράση αυτή αποτελεί αναγνώριση και
έκφραση έμπρακτων ευχαριστιών σε ένα άνθρωπο που
αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις για την προώθηση του
πολιτισμού.
Σε ένα έντονα φορτισμένο κλίμα ο Ηλίας Αλετράς,
πλαισιωμένος από τη γυναίκα και συνοδοιπόρο του στο
Θέατρο Μαρούλα Αλετρά, καθώς επίσης και από στενούς
του συνεργάτες, εξέφρασε τις ευχαριστίες του και την
ευγνωμοσύνη του για αυτή την τιμητική ενέργεια.

Ακολούθως, το Μουσικό Σχήμα Quintus
Ensemble παρουσίασε μουσική από «Το χαμόγελο της
Τζοκόντα» σε μουσική του μεγάλου Έλληνα συνθέτη
Μάνου Χατζιδάκι.
Το Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς Ιδρύθηκε το 1960 κι έκτοτε
λειτουργεί αδιάλειπτα. Ιδρυτής, διευθυντής, σκηνοθέτης
και βασικός ηθοποιός του θεάτρου είναι ο Ηλίας Αλετράς.
Στελέχη του είναι ερασιτέχνες, εργαζόμενοι. Η προσφορά
όλων είναι εθελοντική και αφιλοκερδής. Το ανέβασμα
κυπριακών, ελληνικών και ξένων έργων του σύγχρονου
και του κλασσικού ρεπερτορίου στοχεύει στη θεατρική
ποιοτική προσφορά προς την κοινότητα της Αγλαντζιάς,
αλλά και πολλών άλλων κοινοτήτων της Κύπρου στις οποίες
το «Λαϊκό Θέατρο» περιόδευσε. Εκτός από τις παραστάσεις
που έδωσε στην Κύπρο, το «Λαϊκό Θέατρο» της Αγλαντζιάς
πήρε μέρος και σε θεατρικά φεστιβάλ στην τότε ΕΣΣΔ και
στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας.

Στον προθάλαμο του πολιτιστικού κέντρου στήθηκε μόνιμη
έκθεση με φωτογραφικό υλικό που αφορά στη δράση του
Λαϊκού Θεάτρου.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Ανδρέας Κωνσταντίνου και η Πρόεδρος του ΘΟΚ Αντιγόνη
Παπαφιλίππου. Κύρια Ομιλήτρια ήταν η Πρόεδρος της
Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Ευγενία Αλετρά.
Παρόντες στην Τελετή ήταν εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ, του
ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγλαντζιάς, συνεργάτες, φίλοι και συγγενείς του Ηλία
Αλετρα.
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Πλούσιο και για κάθε γούστο το φετινό

Φεστιβάλ Αγλαντζιάς

Φθινοπωρινό

Στο μενού παραδοσιακή μουσική,
Blues, οπερατική μουσική και
θεατρικές παραστάσεις
Επέστρεψε και φέτος με μεγάλη επιτυχία το
Φθινοπωρινό Φεστιβάλ Αγλαντζιάς, καλύπτοντας
ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων για κάθε γούστο,
ηλικία και προτίμηση.
Το Φεστιβάλ άρχισε στις 16 Σεπτεμβρίου και
ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου και περιλάμβανε
διάφορα είδη θεατρικών παραστάσεων και ένα
ποικιλόμορφο μουσικό πρόγραμμα, ξεκινώντας
από παραδοσιακή μουσική φτάνοντας μέχρι τη
Blues, αφιερώματα σπουδάιους έλληνες συνθέτες,
σύγχρονη κυπριακή παραδοσιακή μουσική και
οπερατική.
Η αρχή στο Φεστιβάλ έγινε με την εκδήλωση
«The Street Music Project - Συμφωνική Ορχήστρα
Κύπρου και Φίλοι» από τους The Zilla project
(19/9), μια Κυπριακή Blues Rock μπάντα που
αποτελείται από τους Μανώλη Βουράκη, Ανδρέα
Μιλλνς, Λοίζο Παφίτη και Στέφανο Μελετίου.

The Zilla project

«Το Φεγγάρι Πανωθέ Μου»

Εν συνεχεία, η Δημοτική Χορωδία Αγλαντζιάς
παρουσίασε τη μουσική εκδήλωση «Το Φεγγάρι
Πανωθέ Μου» (20/9). Ένα αφιέρωμα στους
σπουδαίους Έλληνες συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη,
Μάνο Χατζιδάκι, Σταύρο Ξαρχάκο και Μίμη Πλέσα,
στο οποίο τραγούδησαν καταξιωμένοι Κύπριοι
καλλιτέχνες.
Από το μενού δεν έλειψαν και πιο παραδοσιακά
κυπριακά ακούσματα, τα οποία το κοινό απόλαυσε
στο αφιέρωμα που διοργάνωσε ο Δήμος Αγλαντζιάς
στον συνεχιστή της Κυπριακής Παραδοσιακής
Μουσικής Γεώργιο Ορθοδόξου (23/9). Στην
εκδήλωση τραγούδησαν ο Μάριος Ορθοδόξου και
η Βασιλική Χατζηαδάμου, σε επιμέλεια του βιολιστή
Παύλου Μηχαηλίδη.
Επιπρόσθετα, στην συναυλία «Μελωδίες Αγάπης
και Ελευθερίας» (5/10), παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στην Κύπρο το πρώτο μέρος του «Υμνου
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Αφιέρωμα-Ορθοδόξου

Κύρος Πατσαλίδης
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εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού και
Νικολάου Μάντζαρου, στην πρωτότυπη μορφή του,
που αντανακλά την ιστορική πορεία της Ελλάδας
και της Κύπρου των τελευταίων 200 χρόνων.
Συντελεστές της συναυλίας ήταν ο βαρύτονος
Κύρος Πατσαλίδης και ο Μέστρος Γιάννης Μυράλης
με την συνοδεία της Συμφωνικής Μπάντας
του Δήμου Στροβόλου και του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τέλος, στην μουσική εκδήλωση των
Monsieur Doumani (8/10) παρουσιάστηκε ο
4ος τους δίσκος υπό την ονομασία «Pissourin». Πρόκειται για έναν θεματικό δίσκο ο οποίος
πραγματεύεται τη νύχτα στις διάφορες εκφάνσεις
της, μέσα από ένα υπαρξιακό - φιλοσοφικό πρίσμα.
Ένας κόσμος που αγγίζει τα όρια του σουρεαλισμού,
που συναντά κανείς στο φάσμα των ονείρων.

Monsieur Doumani

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης και
τρείς θεατρικές παραστάσεις:
«Το ημέρωμα της Στρίγγλας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
(30/9), από το Θέατρο Δέντρο σε σκηνοθεσία
Λέανδρου Ταλιώτη, η Κυπριακή κωμωδία του
Μιχάλη Τερλικκά, «Για της Μαρουλλούς τ’
αμμάθκια» (7/10) από το Σατιρικό Θέατρο σε
σκηνοθεσία Βασίλη Μιχαήλ και η παιδική θεατρική
παράσταση «Οικογένεια Clown» (24/9) από τη
Ναταλία Παναγιώτου και το Μοχάμεντ Αουάντ.
Όλες οι εκδηλώσεις, εκτός από την συναυλία
«Μελωδίες Αγάπης και Ελευθερίας», ήταν ανοιχτές
για εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους (με
την προϋπόθεση της προσκόμισης safepass) σε
μια προσπάθεια του Δήμου Αγλαντζιάς να μην
διαχωρίσει τους πολίτες.

«Το ημέρωμα της Στρίγγλας»

Για της Μαρουλλούς τ’ αμμάθκια

Σε όλες τις εκδηλώσεις τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα
υγειονομικά μέτρα.

«Οικογένεια Clown»
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Προβολή του Ντοκιμαντέρ

«Κλάτσες Δκυολοήτιτζιες»
Η παραγωγή των μαθητών πραγματεύεται την
αληθινή ιστορία των παιδιών δύο αγνοουμένων
της τουρκικής εισβολής
Ο Δήμος Αγλαντζιάς παρουσίασε, στις 20 Μαΐου 2021, στο
Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου
«το σκαλί», το ντοκιμαντέρ «Κλάτσες Δκυολοήτιτζιες».
Το ντοκιμαντέρ αυτό, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
«Καταγράφουμε τη Μνήμη: παραγωγή ντοκιμαντέρ
από μαθητές και μαθήτριες» και αποτυπώνει μια ακόμη
συγκλονιστική ιστορία που αφορά στα γεγονότα της
Τουρκικής Εισβολής και στο δράμα των αγνοουμένων μας.

Εισφορά στην Στέγη Ηλικιωμένων
Ο Δήμος Αγλαντζίας τίμησε τους Πανίκο Χατζησολωμού,
Ευγενία Αλετρά , Πανίκο Πέτρου και Ηλία Γιασεμή για την
εκπροσώπηση της Αγλαντζιάς στο παιχνίδι Chase αλλά
κυρίως για την εισφορά των κερδών ύψους €3200 στην
Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς .
Ο Δήμαρχος Ανδρεάς Κωνσταντίνου παρέδωσε στους
τέσσερις δημότες τιμητική πλακέτα στέλνοντας το μήνυμα
ότι η κοινωνική ευαισθησία πρέπει να γίνει παράδειγμα για
όλους μας.

Η ταινία πραγματεύεται την αληθινή ιστορία των παιδιών
δύο αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής. Τα παιδιά αυτά
γνωρίστηκαν και έγιναν αχώριστοι φίλοι κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Αρκετά χρόνια μετά και χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν,
αποκαλύπτεται ότι πέρα από τη φιλία τούς συνέδεε και κάτι
άλλο που ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουν και ούτε θα μπορούσαν
να φανταστούν. Πρόκειται για μια ιστορία που συγκινεί και
καθηλώνει τον θεατή.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς συγχαίρει και στηρίζει αυτές τις
προσπάθειες. Παράλληλα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες
στο Διευθυντή του Γυμνασίου Αγλαντζιάς Πέτρο Μιχαήλ, στο
Φιλόλογο Γιώργο Κολοκοτρώνη που είχε την ευθύνη για την
παραγωγή του Ντοκιμαντέρ, καθώς επίσης και στο Στέλιο
Κυθρεώτη από την STS Events για την ευγενή παραχώρηση
του Αμφιθεάτρου στο πολιτιστικό κέντρο «το σκαλί».

Ο Δήμος Αγλαντζιάς στηρίζει
έμπρακτα τους υπερασπιστές
του τόπου μας
Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Ανδρέας Κωνσταντίνου παρέδωσε
στην ηγεσία του Συνδέσμου του 42ου Τάγματος
Εθνοφυλάκων, που έχει την ευθύνη άμυνας του
Δήμου, ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα ενισχύσει τις
επιχειρησιακές δυνατότητες του Τάγματος και την
διασύνδεση στο ηλεκτρονικό σύστημα «Αχιλλέας».
Ο εξοπλισμός παραδόθηκε στον πρόεδρο κ. Μάριο
Αντωνιάδη και στον γραμματέα κ. Ανδρέα Βατυλιώτη.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ

Επιστημονικό Συμπόσιο «Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως σήμερα»
Ο Δήμος Λευκονοίκου και το Προσφυγικό Σωματείο «Το
Λευκόνοικο» σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυπριακών
Σπουδών διοργάνωσαν τριήμερο
Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Το Λευκόνοικο από την
Αρχαιότητα έως
σήμερα».
Στο συμπόσιο, παρουσίασαν εργασίες πέραν των τριάντα
έγκριτων επιστημόνων με πολλά νέα, άγνωστα και πολύ
ενδιαφέροντα στοιχεία.
Επίσης στο πλαίσιο του συμποσίου που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8-10 Οκτωβρίου
ανακηρύχθηκαν επίτιμοι δημότες Λευκονοίκου, ο
Ποιητής και Ακαδημαϊκός Κυριάκος Χαραλαμπίδης και ο
Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας και Πανεπιστημιακός
Κυριάκος Ιωάννου.
Αναμφίβολα, ήταν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο συμπόσιο
από όλες τις απόψεις.
Ένα ταξίδι ψυχής και μνήμης! Ένα νοσταλγικό ταξίδι
γνώσης!

Στο προσωρινό Δημαρχείο Λευκονοίκου
η προτομή του ήρωα Αναστασίου Π. Ζαρβού
Η προτομή του ήρωα Αναστασίου Π. Ζαρβού, βρίσκεται από
τον περασμένο Ιούνιο έξω από το προσωρινό οίκημα του Δήμου
Λευκονοίκου στην Αγλαντζιά. Ο Αναστάσιος Π. Ζαρβός, ήταν ο πρώτος
πεσόντας στις μάχες της Τηλλυρίας το 1964, με την προτομή του να
έχει βρεθεί στις ελεύθερες περιοχές το 2017.
Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε και το μνημείο Πεσόντων,
Δολοφονημένων και Αγνοουμένων Δήμου Λευκονοίκου.
Τα αποκαλυπτήρια τελεύτηκαν στις 12 Ιουνίου, από τον Υπουργό
Άμυνας Χαράλαμπο Πετρίδη, σε μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα.
Η Δήμαρχος Λευκονοίκου Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη εξέφρασε τις
ευχαριστίες της, προς τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο
Δημόκριτο Ζερβάκη, καθώς και τον Συνταγματάρχη Κρίστη Πετρίδη για
τη συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά
τους.
Επίσης μεγάλη τιμή για τον Δήμο, αποτελεί η ετοιμασία επιγράμματος
από τον Ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη για «Του Λευκονοίκου τα
πεσόντα τέκνα», το οποίο ποίημα απήγγειλε κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης. Η Δήμαρχος εξέφρασε πολλές ευχαριστίες και προς τον
ποιητή.
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