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Υπηρεσίες
του Δήμου μας
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Γεώργιος Γερούδης

Χαράλαμπος
Πετρίδης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μυράντα Αργυρού

22462195
mayor@aglantzia.org.cy
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
22462195
Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Χάρης Τσαγγαρίδης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
22462196
harris.tsangarides@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Μαρία Χριστοδούλου - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
22462196
maria.christodoulou@aglantzia.org.cy
Άντρη Ευτυχίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22462251
andri.eftichiou@aglantzia.org.cy
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άντρη Βιτσαϊδου
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
22444214/22462194
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy
info@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δέσπω Πίτρη

Παναγιώτα
Δημητρίου

Κωνσταντίνα
Χρυσοστόμου

Ανδρέας
Χαραλάμπους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αντιγόνη
Χατζηγεωργίου

Πόλα Παττίχη

Χρίστος Γιάγκου

Φαξ: 22455799, mail@aglantzia.org.cy
ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462197
despo.pitri@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ)
22462233
panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
22462058
constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

Ειρήνη Κυρμίτση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γιάγκος Γιάγκου

Αθηνά Γιάννακα

Νικολέττα Γιαννάκη

Κώστας Περικλέους

Άντια Παπαδούρη

Αντώνης Παναγή

Χριστίνα Κάππα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
Ανδρέας Κάτσιης
Μαίρη Θεοχάρους
Σάββας Γούναρης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κύπρος Βουδιάς

Μιχάλης Παντελίδης

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

22462233
Φαξ: 22332755,
treasurer@aglantzia.org.cy

Μαρία Νικολάου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

22462048
Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462049
Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22874864
Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy

Ναντιά Πολυβίου
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ:
Άννα Χαραλάμπους

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
22462056
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462242
eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy
22455798 engineer@aglantzia.org.cy
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
22462155
Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22462156
athena.yiannaka@aglantzia.org.cy
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22462157
Nikoleta.yiannaki@aglantzia.org.cy
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22462154
costas.perikleous@aglantzia.org.cy
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22874865
andia.papadouri@aglantzia.org.cy
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22462159
antonis.panagi@aglantzia.org.cy
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462158
christina.kappa@aglantzia.org.cy
22462057
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
health@aglantzia.org.cy
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α’
22462233
k.voudhias@aglantzia.org.cy
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
22462059
Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy
Φαξ:22462240
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ /
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
22462239
Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

22462143, library@aglantzia.org.cy

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

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
22462233

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Γιαννάκης
Μιχαηλίδης

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

Χάρης Τσαγγαρίδης, Δημοτικός
Γραμματέας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος |
Μάριος Χειρίδης, Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Ιορδάνης Ιορδάνου, Πρόεδρος | Περικλής
Νικολαϊδης, Μέλος | Ανδρέας Χαμπάκης,
Μέλος | Ευγενία Αλετρά, Μέλος |
Δημήτρης Χατζησάββας, Μέλος
YΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ
Άντρη Ευτυχίου
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ &
ΣΕΛΙΔΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ IMH
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ στεφανη ανδρεου
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ
Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του
κοινού στο Δήμο είναι το ακόλουθο:
Δημαρχείο
Δευτέρα - Παρασκευή: 07:45/08:00 15:15/15:30

Τεχνική Υπηρεσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 12:00 -15:00
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 - 18:00
Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ (24 ώρες):

77778100
2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΜΑΪΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | 30η ΕΚΔΟΣΗ

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:ǁǁǁ͘ĂĞŝͲĨŝůŵĨĞƐƚŝǀĂů͘ŽƌŐ









Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου


ΧορόςͲΜουσική:
Μουσικοχορευτική παράσταση
αφιερωμένηστο Αργεντίνικο Ταγκό 
Με το dĂŶŐĂƌƚŽYƵŝŶƚĞƚκαι Χορευτές

Με όχημα το ταγκό, δυο ζευγάρια
ταλαντούχων χορευτών, μια εκφραστική
τραγουδίστρια και το εξαιρετικό YƵŝŶƚĞƚŽ
dE'ĂƌƚK θα μας μεταφέρουν σε ένα
ονειρικό ταξίδι μέχρι το Μπουένος Άιρες της
Αργεντινής.
Από τη γέννησή του στις γειτονιές του Ρίο δε
λα Πλάτα μέχρι σήμερα, ο χορός του ταγκό
κατακτά τις καρδιές των ανθρώπων σε κάθε
γωνιά της γης. Γίνεται πάθος, πραγματική
εμμονήκαι τους παρασύρει στον κόσμο των
συναισθημάτων και της μουσικής͘

Χορεύουν: Μιχάλης Σουβλερης & Ευτυχία
Τσιαμούρα, Νίκος Δημητρόπουλος & Μαρίνα
Σιαμά

YƵŝŶƚĞƚŽdE'ĂƌƚK
Θωμάς Κοντογεώργης–πιάνο
Λευτέρης Γρίβας –μπαντόνεον
Γιώργος Παναγιωτόπουλος –βιολί
Χάρης Παζαρούλας–κοντραμπάσο
Αλέξανδρος Δεσποτίδης –κιθάρα
Λουίζα Σοφιανοπούλου Ͳτραγούδι

Αμφιθέατρο, «το σκαλί» / 20:30/ Είσοδος Ελεύθερη

Πέμπτη 12 –Κυριακή 15Σεπτεμβρίου


2οΔιεθνέςΦεστιβάλΑρχαιολογικού,ΕθνογραφικούκαιΙστορικούΝτοκιμαντέρ
(ΑΕΙϮϬϭϵ&ŝůŵ&ĞƐƚŝǀĂůͿ













Το ΑΕΙ ŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇ &ŝůŵ &ĞƐƚŝǀĂů έχει πλέον καθιερωθεί ως τŽ κινηματογραφικό
γεγονόςτουπολιτιστικούΣεπτέμβρητουΔήμουΑγλαντζιάς.Μιατετραήμερηγιορτή
πολιτισμού με προβολές ταινιών πλαισιωμένες με διάφορες ενημερωτικές,
ψυχαγωγικέςκαιεκπαιδευτικέςδράσειςπουεντάσσονταιστοτρίπτυχο:Αρχαιολογία,
Εθνογραφία,ΙστορίακαιμεεπίκεντροπάντατονΆνθρωποστοΧώροκαιτοΧρόνο.


ΠέμπτηϭϮ͘ϵ


ΑπογευματινήΖώνη,ΠολιτιστικόΚέντροΠαλιάςΑγλαντζιάς

ϭϴ͗ϬϬͲϭϴ͗ϯϬ
ΟΙΚΟΡΝΕΣΤΗΣΚΑΛΚΟΥΤΑ(6’)ΝέαΖηλανδία
ΔΕΙΠΝΟΓΙΑΤΙΣΝΕΚΡΕΣΨΥΧΕΣ(16’)Ιταλία
Dzd/D(7’)Μεξικό
,ΑΠΑΓΩΓΗΤΗΣΝΥΜΦΗΣΒΑΣΙΛΗΣ(1:30’)Ελλάδα

ϭϴ͗ϰϬͲϭϵ͗ϱϬ
ΟΦΟΙΝΙΚΑΣ͗ΜΙΑΙΣΤΟΡΙΑΑΠΟΤΗΔΙΑΣΠΟΡΑ;ϱϬΖͿΑγγλίαͲΚύπρος

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου



ΝυχτερινήΖώνη,Πλατεία,ΠολιτιστικόΚέντρο«τοσκαλί»

ϮϬ͗ϬϬͲϮϬ͗ϯϬ
ΤΕΛΕΤΗΕΝΑΡΞΗΣ

ϮϬ͗ϯϬͲϮϭ͗ϬϬ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ;ϮϮΖͿΚύπρος

Ϯϭ͗ϬϬͲϮϮ͗ϯϬ

ΟΙΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙΜΙΑΣΠΡΟΔΟΣΙΑΣ;ϵϬΖͿΚύπρος



1

Παρασκευήϭϯ͘ϵ


ΑπογευματινήΖώνη,ΠολιτιστικόΚέντροΠαλιάςΑγλαντζιάς

ϭϴ͗ϬϬͲϭϴ͗ϰϱ
ΤΟΚΑΠΟΥΘΚΙΩΤΙΚΟΨΑΘΙ(43΄)Κύπρος

ϭϵ͗ϬϬͲϮϬ͗ϬϬ
ΟΙΡΩΣΣΟΙΘΕΟΙ;ϱϬΖͿΡωσία

Πολιτιστικό Κέντρο Παλιάς Αγλαντζιάς;Πλατεία Κ. Καραολή)/ 10:00 & 11:15 / Είσοδος
Ελεύθερη


ΝυχτερινήΖώνη,Πλατεία,ΠολιτιστικόΚέντρο«τοσκαλί»

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου

ϮϬ͗ϬϬͲϮϬ͗ϯϬ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ;ϯϬΖͿΚύπρος

ϮϬ͗ϯϬͲϮϭ͗ϯϬ
ΠΩΣΝΑΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕΤΗΝΙΣΤΟΡΙΑΜΑΣ(50΄)Γαλλία

Ϯϭ͗ϯϬͲϮϭ͗ϱϬ
ΑΡΧΕΙΟ;ϭϲΖͿΒραζιλία

Ϯϭ͗ϱϬͲϮϮ͗ϬϬ
ΜΙΤΣΕΡΟ,ΘΥΜΙΣΕΣΜΙΣΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣΕΠΟΧΗΣ;ϵϬΖͿΚύπρος


Μουσική:
“Λαϊκά διαμάντια”
Μια ξεχωριστή παρέα καλλιτεχνών ανταμώνουν επί σκηνής
και μοιράζονται με το κοινό την αγάπη τους για το κλασσικό
λαϊκό τραγούδι, σε μια μουσικοχορευτική παράσταση
γεμάτη μοναδικές ερμηνείες των διαχρονικών λαϊκών
τραγουδιών της περιόδου που ξεκινά από το ρεμπέτικο
μέχρι την χρυσή δεκαετία του ’60. Θα ταξιδέψουν το κοινό
με τραγούδια διαμάντια τωνΜάρκου Βαμβακάρη, Βασίλη
Τσιτσάνη, Νίκου Γούναρη, Μιχάλη Σουγιούλ, Μανώλη
Χιώτη, Γιώργου Ζαμπέτα, Απόστολου Καλδάρα, κ.α.

Μπουζούκι ͲΠαντελής Ιωνάς
Μπουζούκι ͲΓιώργος Δημητρίου
Κιθάρα ͲΔημήτρης Σουρουλλάς
Κρουστά ͲΞένιος Ευαγγέλου
Όρθιο μπάσο ͲΜιχάλης Μέσσιος 
Πιάνο ͲΧρήστος Φιλίππου

Τραγουδούν͗Πέτρος Κουλουμής, Έλενα Ανδρέου, Χρήστος

Φιλίππου,
Δημήτρης Σουρουλλάς και Μαρίνα Κέντη
Παραγωγή–Καλλιτεχνική
Διεύθυνση: Χρήστος Φιλίππου
Μαέστρος:
Μιχάλης Μέσσιος

4
Παραγωγή–Καλλιτεχνική
Διεύθυνση:
Πλαισιώνει
η Ομάδα Χορού
“Ρύμβος”Χρήστος Φιλίππου

Πλαισιώνει η Δημοτική
Ομάδα Χορού
“Ρύμβος”
Συμμετέχει
Χορωδία
Αγλαντζιάς υπό τη Διεύθυνση της Γλυκερίας Ανδρέου

Συμμετέχει η «το
Δημοτική
υπό τη Διεύθυνση της Γλυκερίας Ανδρέου
Αμφιθέατρο,
σκαλί»Χορωδία
/ 20:30/Αγλαντζιάς
Είσοδος Ελεύθερη

Αμφιθέατρο, «το σκαλί» / 20:30/ Είσοδος Ελεύθερη


Τετάρτη
25 Σεπτεμβρίου




Σάββατοϭϰ͘ϵ


ΑπογευματινήΖώνη,ΠολιτιστικόΚέντροΠαλιάςΑγλαντζιάς

ϭϴ͗ϭϱͲϭϵ͗ϭϱ
ΟΚΑΒΑΦΗΣΣΤΟΝ21οΑΙΩΝΑ;ϱϬΖͿΕλλάδα

ϭϵ͗ϮϬͲϮϬ͗ϮϬ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣΤΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ;ϱϬΖͿΕλλάδα


ΝυχτερινήΖώνη,Πλατεία,ΠολιτιστικόΚέντρο«τοσκαλί»
ϮϬ͗ϯϬͲϮϭ͗ϯϬ
ΤΟΜΑΝΤΗΛΙ;ϲϬΖͿΚύπρος

Ϯϭ͗ϯϬͲϮϮ͗ϯϬ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΣΧΑΛΗΣ,ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ/ΑΝΘΡΩΠΟΣ(50΄)Κύπρος



Κυριακήϭϱ͘ϵ


ΑπογευματινήΖώνη,ΠολιτιστικόΚέντροΠαλιάςΑγλαντζιάς

ϭϬ͗ϬϬͲϭϮ͗ϬϬ
ϳΧϭϬΖΜΑΘΗΤΙΚΑΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,Κύπρος

ϭϴ͗ϬϬͲϮϬ͗ϬϬ
ϲΧϭϬΖΜΑΘΗΤΙΚΑΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,Κύπρος
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ΚΑΛΥΤΕΡΑΜΑΘΗΤΙΚΑΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Ϯϭ͗ϬϬͲϮϮ͗ϯϬ
ΚΙΝΥΡΑΣ:ΙΕΡΕΥΣΚΤΙΛΟΣΑΦΡΟΔΙΤΑΣ(50΄)Κύπρος

Πλατεία, Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» Θ Πολιτιστικό Κέντρο Παλιάς Αγλαντζιάς
(ΠλατείαΚ.Καραολή)
Είσοδος:ϱευρώ(ημερήσιοεισιτήριο).Οιμαθητικέςπροβολέςθαείναιδωρεάν
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:ǁǁǁ͘ĂĞŝͲĨŝůŵĨĞƐƚŝǀĂů͘ŽƌŐ

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου


ΧορόςͲΜουσική:
Μουσικοχορευτική παράσταση
αφιερωμένηστο Αργεντίνικο Ταγκό 
Με το dĂŶŐĂƌƚŽYƵŝŶƚĞƚκαι Χορευτές

Παιδικό Εργαστήρι
3
"Ταξίδι στη Φαντασία" 
Τι χρειάζεται για να ταξιδέψεις στα αστέρια;
Για να ταξιδέψεις στο χρόνο; Να ταξιδέψεις
σε μαγεμένα κάστρα και παραμυθένιες
ακρογιαλιές; Εμείς θα πούμε φαντασία και
μπόλικη αστερόσκονη! Τα έχουμε και τα δυο
στις τσέπες μας, στα καπέλα μας, στα
παπούτσιαμας...παντού! 
Ένα βιωματικό εργαστήριο όπου τα παιδιά,
μέσω τεχνικών του Ροντάρι, μουσικής,
κίνησης και εικαστικών τεχνών, θα
υποδυθούν ρόλους, θα δημιουργήσουν ηχητικά τοπία, θα φτιάχνουν κρυψώνες, θα
δώσουν λύσεις στην πλοκή των ιστοριών που θα πλάσουμε μαζί και θα καταστρώσουν
σχέδια απόδρασης από τον πλανήτη Γη λύνοντας γρίφους και ακολουθώντας τα
σημάδια...Ελάτε να μαγειρέψουμε ιστορίες, ήχους, χρώματα και λέξεις αφήνοντας την
φαντασία μας να καλπάσει ελεύθερη παρέα με την παιδαγωγό Ρεβέκκα Κατσαρή.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας ϰͲ8 χρόνων 
Για δηλώσεις συμμετοχής: στα τηλέφωνα 22462058, 22462239

Τετάρτη
25 Σεπτεμβρίου


2
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Τους
ερμηνεύουν͗Σπύρος
Μάριος Δημητρίου, Χάρης Κκολός,
Βασίλης Μιχαήλ, Λουκία Μουσουλιώτη, Ειρήνη Σαλάτα, Ανδρέας Ρόζου, Μάριος
Τους
ρόλουςΑνδρέας
ερμηνεύουν͗Σπύρος
Γεωργίου,
Χάρης Κκολός,
Στυλιανού,
Φυλακτού, Ελένη
Ζαντή, Μάριος
ΜιχάληςΔημητρίου,
Καζάκας, Ιωάννα
Βασίλης
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Παπαμιχαλοπούλου
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Παπαμιχαλοπούλου
Αμφιθέατρο, «το σκαλί» / 20:30/ Είσοδος Ελεύθερη
Αμφιθέατρο, «το σκαλί» / 20:30/
Είσοδος Ελεύθερη
ǁǁǁ͘ĂŐůĂŶƚǌŝĂ͘ŽƌŐ͘ĐǇ
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Μήνυμα
Δημάρχου Αγλαντζιάς
Αγαπητές και αγαπητοί συνδημότες,

Ή

ταν ένα γεμάτο πρώτο εξάμηνο
του 2019 για την πόλη μας.
Πολύμηνοι σχεδιασμοί έφτασαν
στο τέλος τους με αίσιο τρόπο
και νέα προγράμματα προχωρούν προς
υλοποίηση.
Πρώτα απ’όλα, θα ήθελα να υπενθυμίσω
το θεμελιώδες -για την ποιότητα της
καθημερινότητάς μας- έργο υποδομής, αυτό
των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και
τμήματος της Αμμοχώστου που εγκαινιάστηκαν,
σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για τις
μετακινήσεις μας.
Τα έργα συνεχίζονται, με δενδροφυτεύσεις
και παρεμβάσεις, ενώ ευελπιστούμε το
Υπουργείο να επιταχύνει τις διαδικασίες
για αξιόπιστη συγκοινωνιακή σύνδεση με
σύγχρονα λεωφορεία και στέγαστρα, που θα
ολοκληρώσουν το έργο.
Μια άλλη σημαντική επιτυχία του Δήμου μας είναι το νέο ξεκίνημα που γίνεται στο Σκαλί. Ο
ιστορικός, αυτός, χώρος αναβαθμίζεται και αναδεικνύεται χωρίς αλλοιώσεις και επεμβάσεις. Οι
νέοι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν περαιτέρω το πολιτιστικό του πρόγραμμα
και να καταστήσουν το Σκαλί ξανά το ψυχαγωγικό επίκεντρο της ευρύτερης Λευκωσίας.
Μια σημαντική εξέλιξη για το μέλλον μας παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά. Η Αγλαντζιά,
πρώτη και πάλι στην Κύπρο, εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για σωστή Διαχείριση των
Απορριμμάτων που θα ισχύσουν σταδιακά παντού. Με ένα ριζοσπαστικό σχέδιο και με μέλημα
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τόπου μας, θα κάνουμε διαλογή των απορριμμάτων μας
στην πηγή. Αλλάζοντας συνήθειες, εξοικονομούμε πόρους και κερδίζουμε όλοι. Με το νέο
σύστημα «Πληρώνω Όσα Πετώ» με προπληρωμένη σακούλα οι δημότες δεν θα πληρώνουν
άλλη φορολογία σκυβάλων! Θα αγοράζουν μόνο όσες σακούλες θα χρειάζονται για τα
σκύβαλά τους.
Ανακυκλώνοντας συσκευασίες και οργανικά κουζίνας, τα νοικοκυριά θα χρειάζονται πολύ
λιγότερες σακούλες για τα υπόλοιπα σκύβαλά τους και άρα, θα πληρώνουν χαμηλότερη
φορολογία.
Εύχομαι σε όλους να είχατε ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι. Να προσέχετε τα πάρκα
μας, τα δάση και τις παραλίες μας και φυσικά, να οδηγείτε ήρεμα και πάντα φορώντας
ζώνες ασφαλείας!
Η Αγλαντζιά σας περιμένει το Φθινόπωρο ομορφότερη και πανέτοιμη για τη νέα σχολική χρονιά.

Σας ευχαριστώ,
28
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Τα νέα του Δήμου μας
Ρωσική μουσική
βραδιά στο Σκαλί
Αγλαντζιάς

Τ
100 νέοι κάδοι προσθέτουν
καλαισθησία στην Αγλαντζιά

H

υψηλή αισθητική και η σύγχρονη
άποψη στον σχεδιασμό της πόλης,
είναι από τα ζητούμενα στον Δήμο
Αγλαντζιάς.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και
η απόφαση για αντικατάσταση, σε
εκατό σημεία στις κύριες λεωφόρους πρωταρχικής
σημασίας του Δήμου, των κάδων απορριμμάτων,
με την καλαισθησία και την ομοιομορφία να έχουν
τον πρώτο λόγο.
Η τοποθέτηση των νέων κάδων έχει προγραμματιστεί
ν’ αρχίσει απο αυτό τον μήνα.
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
της προσπάθειας για αντικατάσταση και τοποθέτηση
των ενιαίων κάδων, ο Δήμος Αγλαντζιάς αποτάθηκε
σε εταιρείες ή άτομα με στόχο την εξεύρεση
χορηγών για κάλυψη του κόστους. Με μεγάλη
χαρά έχουν ήδη προσφερθεί να συνεισφέρουν
με δωρεάν αγορά και τοποθέτηση το Second Cup
Πλατύ και οι υπεραγορές ΜΕΤΡΟ. Εκφράζονται
θερμές ευχαριστίες για την ανταπόκριση και τη
γενναιόδωρη κοινωνική συνεισφορά.
Πού θα τοποθετηθούν οι νέοι κάλαθοι
Οι νέοι κάλαθοι πρόκειται να τοποθετηθούν στις
έξι μεγάλες λεωφόρους του Δήμου Αγλαντζιάς;
Λεωφόρος Λεμεσού, Λεωφόρος Κυρηνείας,
Λεωφόρος ΡΙΚ, Λεωφόρος Ακαδημίας, Λεωφόρος
Πανεπιστημίου και μέρος της Λεωφόρου Λάρνακος.

ις δυνάμεις τους για να αποτίνουν φόρο τιμής
στον εξαίσιο λυρισμό και τη δραματικότητα του ρωσικού και
σοβιετικού μουσικού παρελθόντος, ένωσαν και φέτος η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και
η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, κάτω από τον έναστρο ουρανό, στο αμφιθέατρο στο Σκαλί
Αγλαντζιάς την 1η Ιουλίου. Μια συναρπαστική επιλογή έργων, από τον Tchaikovsky και τον Shostakovich, αποκάλυψε το εντυπωσιακό ταλέντο των δύο μεγαλύτερων Ρώσων/Σοβιετικών συμφωνιστών. Ο
Tchaikovsky δεν είναι απλώς ο αρχετυπικός Ρώσος ρομαντικός συνθέτης. Η ιστορία τον αναγνωρίζει
ως τον ακρογωνιαίο λίθο του ρωσικού συμφωνικού στιλ και η θαυμαστή τεχνοτροπία του διαδραμάτισε
ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση του λαμπρού συμφωνικού ιδιώματος του Shostakovich. Τέσσερα έργα,
δύο θρυλικοί Ρώσοι συνθέτες, από τα δύο μεγαλύτερα συμφωνικά σύνολα της Κύπρου! Εκτός από
το Σκαλί, παραστάσεις δόθηκαν και σε αμφιθέατρα σε άλλες περιοχές της Κύπρου.

Εξετάσεις προληπτικής ιατρικής:
Σύντομα 2ος κύκλος λόγω μαζικής
συμμετοχής

Η

μαζική συμμετοχή που
παρατηρήθηκε στις δωρεάν
εξετάσεις Προληπτικής Ιατρικής
που διοργάνωσε ο Δήμος
Αγλαντζιάς την Κυριακή 19 Μαΐου, οδήγησε
και στην απόφαση για επανάληψη -πολύ
σύντομα- του προγράμματος. Η ημέρα
δωρεάν εξετάσεων για τους Δημότες έγινε
σε συνεργασία με τον τοπικό Σύνδεσμο
Ευημερίας Τυφλών Αγλαντζιάς και την
Ομάδα «Άης Γιώρκης» Αγλαντζιάς, στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους για
πρόληψη της τυφλότητας και άλλων
ασθενειών. Συμμετείχαν 250 δημότες, οι
οποίοι εξετάστηκαν από γιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων, όπως: Οφθαλμίατρο,
Παθολόγο, Καρδιολόγο, Διατροφολόγο,
Ποδίατρο, Ακουολόγο, Οπτομέτρη-Οπτικό.
Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ευημερίας Τυφλών και την Ομάδα Αης Γιώρκης
Αγλαντζιάς εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, σημειώνοντας ότι «η εκδήλωση της
Προληπτικής Ιατρικής θα επαναληφθεί σύντομα».

Ενώνουν δυνάμεις για προώθηση
Πολιτικών Υγείας

Σ

την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Υγιείς Πόλεις» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), προχώρησαν
Υπουργείο Υγείας και συνεργαζόμενοι Δήμοι.Σύμφωνα με ανακοίνωση,
σκοπός της συμφωνίας είναι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας και των
δράσεων στους Δήμους για την προώθηση Πολιτικών Υγείας, καθώς
και η βελτίωση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.
Άλλοι Δήμοι που συμμετέχουν είναι οι Δήμοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Στροβόλου,
Λακατάμιας και Πόλης Χρυσοχούς.
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Επιτέλους με δικό της
«σπίτι», η Χορωδία Αγλαντζιάς

Τ

έλος στην ταλαιπωρία και στο πήγαινε-έλα της Χορωδίας του Δήμου Αγλαντζιάς,
έβαλε το νυν Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος, Χαράλαμπος Πετρίδης.
Μετά από απαίτηση τριών δεκαετιών, τα μέλη της Χορωδίας σήμερα έχουν τον
δικό τους χώρο για να μπορούν να πραγματοποιούν τις πρόβες τους και κυρίως,
τις εκδηλώσεις τους.
Τους έχει παραχωρηθεί η αίθουσα στο πρώην Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην οδό Μάρκου
Δράκου 24, στην Αγλαντζιά. Με ανάρτηση στο Facebook, η Χορωδία του Δήμου Αγλαντζιάς
εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο για το προσωπικό του ενδιαφέρον,
καθώς και την Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου και τον Πρόεδρό της, αλλά και το Δημοτικό
Συμβούλιο Αγλαντζιάς στο σύνολό του, για τις προσπάθειές τους να ικανοποιήσουν την πιο
σημαντική, ίσως, ανάγκη της Χορωδίας.
Εκφράζει επίσης, θερμές ευχαριστίες και στο τεχνικό προσωπικό του Δήμου για τη
συμβολή του στην όλη προσπάθεια.

Xτίζουν κουλτούρα Aνακύκλωσης

Τ

α θεμέλια για την απόκτηση κουλτούρας Ανακύκλωσης
βάζουν πολίτες και Δήμος στην Αγλαντζιά. Μαζί με
τα παιδιά και τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας,
καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς,
όπως σχολεία, Συνδέσμους Γονέων, εθελοντές και άλλους,
στοχεύουν στη δημιουργία κουλτούρας για Ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των παλιών βιβλίων.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει, μάλιστα, τις θερμές ευχαριστίες
του στη Διεύθυνση και τα παιδιά του 5ου Δημοτικού Σχολείου
του Δήμου για την εξαιρετική πρωτοβουλία που ανέλαβαν.

Εκστρατεία Καθαριότητας από
την ξηρή βλάστηση

Σ

ε Εκστρατείες Καθαριότητας από την ξηρή βλάστηση
επιδόθηκαν τα συνεργεία του Δήμου Αγλαντζιάς, με
τη βοήθεια ιδιωτών εργολάβων. Λόγω των έντονων
βροχοπτώσεων που παρατηρήθηκαν φέτος τον χειμώνα,
ήταν ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα που αφορούν τα ξερά
χόρτα και στη βάση ιεράρχησης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες
προχώρησαν εντατικά σε καθαρισμούς. Τηρώντας τα
χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, ο καθαρισμός των οικοπέδων
ολοκληρώθηκε τέλος Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά στον καθαρισμό
των πεζοδρομίων, στα παγκάκια, και τα ερείσματα, τα συνεργεία
ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στις 12 Ιουλίου, ενώ ο καθαρισμός των
πάρκων είναι συνεχής ώστε να μπορούν οι πολίτες να τα απολαμβάνουν
απρόσκοπτα.
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Στη μάχη για τον τίτλο της
«Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας»

Τ

ον τίτλο της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας» διεκδικούν, για
δεύτερη φορά, οι Δήμοι Αγλαντζιάς, Λευκωσίας και Στροβόλου. Οι
τρεις Δήμοι της ευρύτερης Λευκωσίας μελετούν τον καταρτισμό της
πρότασης, που θα πρέπει να υποβάλουν στον σχετικό διαγωνισμό
αρχές του ερχόμενου χρόνου. Η «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας» είναι ο
τίτλος που απονέμεται σε μια πόλη για περίοδο ενός χρόνου, κατά τον οποίο
δίνεται η ευκαιρία της παρουσίασης της πολιτιστικής, κοινωνικής, πολιτικής και
οικονομικής ζωής και ανάπτυξης, που σχετίζεται με τη Νεολαία του τόπου. Ο
τίτλος αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Υποστηρικτή
στη νέα προσπάθειά τους, οι τρεις δήμαρχοι, έχουν τον δήμαρχο της πόλης Novi
Sad της Σερβίας, Milos Vucevic, του οποίου η πόλη έχει χριστεί «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα Νεολαίας» για το 2019.
Προς επίτευξη του στόχου της κατάκτησης του τίτλου, ο δήμαρχος της πόλης
Novi Sad επισκέφθηκε τη χώρα μας, όπου συναντήθηκε με τους δημάρχους
Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, Χαράλαμπο Πετρίδη και Ανδρέα Παπαχαραλάμπους,
καταθέτοντας την ετοιμότητά του για συνεργασία και τεχνική υποστήριξη της
πρότασης των τριών δήμων της ευρύτερης Λευκωσίας, στη βάση των εμπειριών
και της γνώσης που έχει αποκομίσει από τη συμμετοχή του δικού του δήμου.

Στο πιάτο όσων
έχουν ανάγκη αντί
για τα σκουπίδια, το
περίσσευμα φαγητών
από εστιατόρια!
Το καινοτόμο πρόγραμμα του Δήμου Αγλαντζιάς “Save our food”

Π

όσες ποσότητες φαγητού, ψωμιών
και άλλων βρώσιμων προϊόντων
καταλήγουν στο τέλος της
ημέρας στους κάλαθους των
σκουπιδιών από εστιατόρια,
καφετέριες, φούρνους ή ακόμη
και υπεραγορές, τη στιγμή που συνάνθρωποί μας
μπορεί να στερούνται ακόμη και τα είδη πρώτης
ανάγκης;
Μπορεί να μην υπάρχει ακριβής αριθμός, όμως η
απάντηση είναι σίγουρα… μεγάλες ποσότητες. Πάνω
σε αυτή τη σκέψη βασίστηκε και η ιδέα του Δήμου
Αγλαντζιάς για τη δημιουργία του προγράμματος
“Save our food”, το οποίο έχει σαν κύριο στόχο να
ανακουφίσει δυσπραγούντες συνανθρώπους μας.
Το δίκτυο, που λειτουργεί σε συνεργασία με
επιχειρήσεις εστίασης, προσφέρει φαγητό σε
ανθρώπους που έχουν ανάγκη στον δήμο της
Αγλαντζιάς, φαγητό το οποίο κανονικά θα κατέληγε
στον κάλαθο των σκουπιδιών λόγω μη διάθεσής
του στην αγορά.
Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, σε κάθε περίπτωση
πρόκειται για ποσότητες φαγητού οι οποίες είναι
άριστης ποιότητας αλλά αποτελούν περίσσευμα.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην
εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», ο συντονιστής του
προγράμματος από το Frederick Research Center
(FRC) και καθηγητής του τμήματος Ψυχολογίας και
Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Frederick,
Σταύρος Πάρλαλης, τόνισε πως είναι κρίμα να
σημειώνεται σπατάλη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει
ανάγκη. Κάποιοι να πετούν τροφή και κάποιοι να
πεινούν.
Και το δυσάρεστο στον τόπο μας, όπως ανέφερε,
είναι πως παρά την οικονομική δυσπραγία, το φαγητό
που πετάγεται είναι απεριόριστων ποσοτήτων.
Εξήγησε, παράλληλα, ότι το πρόγραμμα «διάσωσης»
και δωρεάς φαγητού δεν είναι καθημερινής

σίτισης. «Μπορεί τη μία ημέρα να διαθέτουμε
για να προσφέρουμε δέκα μερίδες φαγητού, την
επόμενη να μην διαθέτουμε καμία, τη μεθεπόμενη
να έχουμε να προσφέρουμε 100 μερίδες φαγητού».
Το “Save our food” πρόκειται να εφαρμοστεί
πιλοτικά για δύο χρόνια στον Δήμο Αγλαντζιάς, ενώ
η υλοποίησή του ξεκίνησε τυπικά στις 15 Απριλίου.
Όπως περιγράφει ο καθηγητής: «Τον πρώτο χρόνο
δημιουργείται ο μηχανισμός συλλογής και διανομής,
και οργανώνεται η δράση. Γίνεται ο συντονισμός.
Με τη βοήθεια του Δήμου ερχόμαστε σε επαφή με
επιχειρήσεις, ώστε να συμμετάσχουν στο δίκτυο.
Παράλληλα, προγραμματίζεται μία πλατφόρμα
(application), στην οποία μπορούν να εγγράφονται
τόσο οι δωρητές τροφίμων όσο και οι άνθρωποι που
επιθυμούν να λαμβάνουν φαγητό. Επιπλέον, τον
πρώτο χρόνο προωθούμε εκστρατείες ενημέρωσης
για τη δωρεά φαγητού.
Αυτό γίνεται και με τη συνεργασία του Οργανισμού
Νεολαίας, για διοργάνωση κάποιων εργαστηρίων
και σεμιναρίων με ταυτόχρονη διεξαγωγή δράσεων
ευαισθητοποίησης για τα παιδιά, σε νηπιαγωγεία
του δήμου. Έπειτα, τον δεύτερο χρόνο θα ξεκινήσει
η πρακτική εφαρμογή συλλογής και διανομής
τροφίμων».
Το έργο “Save our food” χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το πρόγραμμα
Κοινωνικής Καινοτομίας, λαμβάνοντας €100.000
ανά διετία. Ανάδοχος και συντονιστής φορέας
είναι το Frederick Research Center, το οποίο
συνεργάζεται για τη διεκπεραίωση του έργου με
τον Δήμο Αγλαντζιάς, τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου, το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού Λευκωσίας, καθώς και την οργάνωση
«Μπορούμε» από την Ελλάδα, από την οποία
προέκυψε και η ιδέα.
«Το “Save our food”», σημείωσε ο καθηγητής του
τμήματος Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών

στο Πανεπιστήμιο Frederick, Σταύρος Πάρλαλης,
«εμπεριέχει μια διαφορετική φιλοσοφία, που
εντάσσεται στην Κυκλική Οικονομία. Δηλαδή, οι
εκάστοτε πηγές προς διαχείριση -στην προκειμένη
το φαγητό- να μην καταλήγουν στις χωματερές,
αλλά να επαχρησιμοποιούνται». Το εγχείρημα θα
μπορεί να συνεισφέρει «στην κάλυψη βασικών
αναγκών για κάποιες οικογένειες, οι οποίες δεν
μπορούν να τις ικανοποιήσουν οι ίδιες. Όσο και να
μας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν πολλές τέτοιες
περιπτώσεις. Μόνο ο Δήμος Αγλαντζιάς με τον οποίο
συνεργαζόμαστε σε αρχικό στάδιο, διαθέτει αυτή
τη στιγμή λίστα 60 οικογενειών που χρειάζονται
βοήθεια», είπε και πρόσθεσε: «Παραπέρα,
επιδιώκουμε να αναπτυχθεί η κοινωνική ευθύνη
των επιχειρήσεων. Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να
ενισχύσουν το κοινωνικό προφίλ τους με διάφορους
τρόπους, όπως προσφέροντας κάποια από τα
κέρδη τους. Πλέον θα μπορούν, συμβάλλοντας
στο πρόγραμμά μας».
«Η ιδέα», σημειώνει ο καθηγητής, «είναι τόσο
απλή, που μπορεί να τεθεί σε λειτουργία πολύ
εύκολα. Ταυτόχρονα, με μια απλή πράξη μπορεί
να ικανοποιούνται πολλά αιτήματα. Ο δωρητής
τροφίμων έχει την ικανοποίηση της προσφοράς. Ο
λήπτης καλύπτει μια βασική ανάγκη του. Παράλληλα,
περιορίζεται και ο όγκος των σκουπιδιών,
λαμβάνοντας και μια περιβαλλοντική διάσταση».
Πέρα από την ευαισθητοποίηση του απλού κόσμου
αλλά και των επαγγελματιών, καθώς και τη διάσωση
του φαγητού, ευσεβής πόθος της ομάδας του “Save
our food” είναι το πρόγραμμα να επιταθεί και να
καθιερωθεί ως θεσμός στην Κύπρο. Εξάλλου,
όπως αναφέρει ο κ.Πάρλαλης, οι ίδιες ή ακόμη
και παρόμοιες προσπάθειες αντιμετώπισης του
υποσιτισμού λειτουργούν με επιτυχία σε άλλες
χώρες, όπως επίσης και στην Ελλάδα, από όπου
εμπνεύστηκαν.
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Το Πολιτιστικό Κέντρο
«το σκαλί» αξιοποιείται
πλήρως και αυξάνει
τα έσοδα του Δήμου
Αγλαντζιάς

Α

υτό που επεδίωκε για το Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί», το πέτυχε
τελικά ο οικείος Δήμος, ο οποίος θα δει από τη μια τους εκεί χώρους
να αξιοποιούνται στο έπακρο, προσδίδοντας όλο και περισσότερη
ζωντάνια στην πόλη και από την άλλη στα ταμεία του να εισρέουν
σημαντικά έσοδα, ως αποτέλεσμα της σύμπραξης που επιτεύχθηκε
με τον ιδιωτικό τομέα.
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος είχε προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση και
ακολούθως σε ετοιμασία και προκήρυξη των όρων προσφοράς, για να καταλήξει
τελικά σε συμφωνία με την Εταιρεία «STS Events», η οποία ανέλαβε το πολιτιστικό
κέντρο από την 1η Ιουνίου.
Η STS Events διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα και κρίθηκε
ικανή να συμβάλλει τα μέγιστα και στην περαιτέρω αναβάθμιση του πολιτιστικού
προϊόντος του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, εξέφρασε την ευαρέσκειά του,
καθώς όπως εξήγησε, «μια εταιρεία, όπως η STS, που εξειδικεύεται σε θέματα
εκδηλώσεων θα μπορεί να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει τους χώρους με τον
μέγιστο δυνατό τρόπο».
«Την ίδια στιγμή», πρόσθεσε, «δεν θα στερεί από τον Δήμο και τη διοργάνωση
των δικών της εκδηλώσεων, οι οποίες δεν επηρεάζονται σε καμία περίπτωση. Ό,τι
ίσχυε θα συνεχίσει να υφίσταται και οι εκδηλώσεις του Δήμου στο Σκαλί θα γίνονται
κανονικά, όπως πάντα».
Τόνισε, επίσης, ότι με αυτή τη σύμπραξη, η διαχείριση καθίσταται πιο αποτελεσματική,
καθώς η χρήση του χώρου θα είναι συχνότερη, ο κόσμος περισσότερος και κατά
συνέπεια τα έσοδα του Δήμου αυξημένα.
«Το σημαντικότερο, ωστόσο, στο οποίο θα επιδειχθεί μηδενική ανοχή, είναι η
διατήρηση του χώρου ως έχει», υπογράμμισε ο κ.Πετρίδης, καθιστώντας σαφές ότι
η χρήση δεν πρόκειται να είναι ανεξέλεγκτη και προς τον σκοπό αυτό η λειτουργία
του θα εποπτεύεται.
Για να επισημάνει ωστόσο, ότι «καθόλου τυχαία δεν είναι και η επιλογή της εν λόγω
εταιρείας, η οποία φημίζεται για τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό της».

Τι προνοεί η σύμβαση
Η συμφωνία, που είναι τριετούς διάρκειας με δικαίωμα για ακόμα δύο ετήσιες
ανανεώσεις, αναμένεται να αναδείξει περαιτέρω τον μοναδικό χώρο του Πολιτιστικού
Κέντρου και να προσελκύσει ακόμα περισσότερες και ποιοτικότερες παραστάσεις
και δρώμενα.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλ. 22460580 / ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ak@digitaltree.com.cy
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Στη διάθεση των πολιτών όλο
το 24ωρο ο Δήμος Αγλαντζιάς
- Ανοίγει σύντομα Κέντρο
Τηλεξυπηρέτησης
Το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης θα δέχεται παράπονα, ενώ θα παρέχει και
πληροφόρηση γενικής φύσεως

Λ

ύση σε ένα από τα πλέον βασανιστικά
ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες
δίνει ο Δήμος Αγλαντζιάς, ο οποίος
προτίθεται μέσα στο προσεχές διάστημα
να λειτουργήσει Κέντρο 24ωρης Τηλεξυπηρετησης
(call centre), το οποίο θα δέχεται τα τηλεφωνήματα
των πολιτών για κάθε ζήτημα που τους απασχολεί.
Επιπλέον, το επιδιωκόμενο είναι να δίδονται και
λύσεις με συνοπτικές διαδικασίες από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου, στα όσα αναφέρουν οι
πολίτες και κρίνεται ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα
δράση.
Έχοντας όλα αυτά κατά νου, το Δημοτικό
Συμβούλιο Αγλαντζιάς, το οποίο έχει επιδοθεί
σε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια αναβάθμισης
και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών του προς τους πολίτες, αποφάσισε
να προχωρήσει στη δημιουργία του Τηλεφωνικού
Κέντρου, αναγνωρίζοντας ότι το ωράριο για την
παροχή εξυπηρέτησης -τόσο τηλεφωνικά όσο και
με επίσκεψη στα γραφεία του Δήμου- περιορίζεται
στις ώρες γραφείου.

Η επιδίωξη του Δήμου Αγλαντζιάς
Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγλαντζιάς απαριθμούνται
τα σημεία, στα οποία εστιάζει την προσοχή του, σε
σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες:
• Βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών
• Βελτίωση της ικανοποίησης του προσωπικού

• Δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης στους Δημότες
για αναφορά/επίλυση/ενημέρωση στα θέματα που
τους απασχολούν
• Αύξηση της παραγωγικότητας,
αποτελεσματικότητας και ποιότητας των
προσφερόμενων Υπηρεσιών του Δήμου
•Παροχή ομοιόμορφης εξυπηρέτησης στους
δημότες, ανεξαρτήτως του σημείου επαφής, μέσα
από την τυποποίηση και μηχανογράφηση των ροών
εργασίας των διαδικασιών εξυπηρέτησης
• Προσφορά μιας ξεχωριστής 24ωρη γραμμής
εξυπηρέτησης στους Δημότες ή επισκέπτες
της Αγλαντζιάς. Η γραμμή αυτή θα αφορά τις
δραστηριότητες του Δήμου, αλλά θα μπορεί να
λειτουργήσει και ως «Οδηγός πληροφόρησης»
για τον δήμο Αγλαντζιάς. Οι πληροφορίες που θα
παρέχονται μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:
πολιτιστικά δρώμενα, υπηρεσίες του Δήμου,
πληροφορίες για τις συγκοινωνίες του Δήμου κ.ά..

Εξυπηρέτηση που θα υπερβαίνει τις προσδοκίες
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκτιμά ότι το έργο αναβάθμισης
της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των δημοτών
και επισκεπτών του Δήμου Αγλαντζιάς μέσω 24ωρου
Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης θα συμβάλει
σημαντικά προς την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η αναβάθμιση αυτή, υπογραμμίζεται, θα προκύψει
με την εξασφάλιση των υπηρεσιών ενός μοντέρνου,
πλήρως εξοπλισμένου Κέντρου Διαχείρισης Επαφών
(call centre) που θα διασφαλίσει ότι οι δημότες θα

έχουν πλέον ξεκάθαρα σημεία επαφής, από όπου
θα λαμβάνουν εξυπηρέτηση που να υπερβαίνει τις
προσδοκίες τους.
Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει
τη διατήρηση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Δημοτών και την αναβάθμισή του μέσω της
παράλληλης λειτουργίας του Κέντρου Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης. Το Γραφείο Εξυπηρέτησης
Δημοτών θα λειτουργεί ως σημείο επαφής όσων
επιθυμούν να επισκεφθούν το Δημαρχείο για
να λάβουν πληροφόρηση και παράλληλα, ως
συντονιστής/σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ του
Δήμου Αγλαντζιάς και του Κέντρου Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης.
Κύριες δραστηριότητες του Κέντρου
Τηλεξυπηρέτησης
Σύμφωνα με τον Δήμο Αγλαντζιάς, οι κύριες
δραστηριότητες του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης
αποτελούνται από τα παρακάτω:
• Τη λειτουργία 24ωρης τηλεγραμματείας που
θα απαντά τις υφιστάμενες τηλεφωνικές γραμμές
του Δήμου.
• Τη λειτουργία μιας 24ωρης γραμμής εξυπηρέτησης
για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο Αγλαντζιάς
και τους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων
των επαφών των Δημοτών ή των επισκεπτών με τον
Δήμο για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΜΑΪΟΣ
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Ικανοποιημένοι από την
ποιότητα ζωής τους, οι
Δημότες της Αγλαντζιάς
Τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Αγλαντζιάς

E

Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν
ότι είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που
τους παρέχει ο δήμος Αγλαντζιάς.
Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών, εξάλλου,
θεωρούν τον δήμο Αγλαντζιάς ως έναν ασφαλή
δήμο για να ζήσουν. Το ποσοστό αυτό, μάλιστα,
αγγίζει σχεδόν το 90%.
Εξάλλου, περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν
ότι η Αγλαντζιά είναι στο σωστό δρόμο για να γίνει
ένας καλύτερος δήμος σε 5 χρόνια.
Δηλώνουν, επίσης, περήφανοι που είναι δημότες
της Αγλαντζιάς, ενώ θεωρούν ότι ο Δήμος προβαίνει
στις σωστές ενέργειες για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Η πλειοψηφία των δημοτών θεωρεί ότι τα

υχαριστημένοι και ασφαλείς νιώθουν
οι Δημότες της Αγλαντζιάς, όπως
προκύπτει από έρευνα που έγινε για
λογαριασμό του Δήμου τον Δεκέμβριο
του 2018. Έδωσαν μηνύματα και
καταγράφηκαν κι επιστημονικά τα “θέλω” τους
Την έρευνα, η οποία έγινε με τη μέθοδο των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων, διενήργησε η εταιρία
Pulse Market Research.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, οι
ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν
την ποιότητας ζωής στον Δήμο Αγλαντζιάς. Η
συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 75%, δήλωσε
ότι είναι πολύ καλή και αρκετά καλή η ποιότητα
ζωής της.

αναπτυξιακά έργα του δήμου βρίσκονται στην
σωστή κατεύθυνση, ενώ έχουν υποδείξει και
τα σημεία/υπηρεσίες που κατά την γνώμη τους
χρίζουν βελτίωσης. Το σημαντικότερο θέμα που
απασχολεί τους Δημότες φάνηκε να είναι αυτό
της Καθαριότητας.
Ήδη ο Δήμος χρησιμοποιεί τα επιμέρους
αποτελέσματα της έρευνας για να αναπτύξει/
επαναδιαμορφώσει τη στρατηγική και τους στόχους
του, ενώ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
είναι η έρευνα να επαναλαμβάνεται ετησίως.
Η έρευνα έγινε με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας. Το μέγεθος του δείγματος ήταν
406 συνεντεύξεις δημοτών της Αγλαντζιάς, άνω
των 18 ετών.

Γενική Ικανοποίηση από το Δήμο Αγλαντζιάς
Σύνολο

Μέσος
Όρος

Σύνολο
3%

12%

Σύνολο 3% 8%
0-2

8%

6.8 /10

22%

Μέσος
Όρος

3-4

Άντρας 3% 10%

5-6

Γυναίκα 4% 6%

54%

12%

6.8

22%

57%

21%

52%

8%

6.7

16%

6.8

Κατά Ηλικιακή Ομάδα

7-8
9-10

54%

22%

Κατά Φύλο

ΔΓ/ΔΑ

18-40 3% 5% 23%
41-60 3% 14%

59%
26%

61+ 4% 5% 17%

49%
58%

11%

6.9

9%

6.5

16%

7.0

Κατά Κοινωνική Τάξη (Νοικοκυριού)
Χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 όπου το 0
σημαίνει ¨ Καθόλου Ικανοποιημένος¨ και το 10 ¨ Απόλυτα
Ικανοποιημένος¨ , πόσο ικανοποιημένος θα λέγατε ότι είστε γενικά
από τις υπηρεσίες του δήμου σας;

ΑΒ 4% 12%

Γ1 2% 6% 23%

Γ2 3% 8%
ΔΕ*

Χαμηλή
Ικανοποίηση

Μέτρια
Υψηλή
Ικανοποίηση Ικανοποίηση

12% 8% 19%

1%

3%

5%

0

1

2

3

4

9%
5

13%
8%
6

7

8

9

5%
10
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52%
58%
57%
40%

13%

6.7

11%

6.9

10%

6.8

22%

6.4

Κατά Περιοχή Διαμονής
Βορειοδυτικά 3%9%

1%

22%

Ανατολικά 1% 8% 18%

26% 28%

2%

20%

Κέντρο 6% 9%

62%

27%
25%

Νότια 6% 7% 19%
Νοτιοδυτικά 2% 9% 18%

11%

55%

6%

47%

55%
55%

6.6

13%

6.4

13%

6.6

16%
17

6.9

7.1

Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρει τον δήμο Αγλαντζιάς ως έναν ασφαλή
δήμο για να ζήσει. Το ποσοστό αυτό, αγγίζει σχεδόν το 90%
Ο δήμος Αγλαντζιάς είναι ένας ασφαλής δήμος για να ζήσεις
Σύνολο
Σύνολο
9%

Σύνολο

48%

39%

9% 4%1%

Κατά Φύλο

4%1%

48%

39%

Άντρας

47%

42%

7%4%1%

Γυναίκα

49%

36%

10% 4% 1%

Κατά Ηλικιακή Ομάδα
18-40

41-60

47%

39%

39%

61+

8% 6%

43%

12% 4% 1%

57%

34%

5%2%2%

Κατά Κοινωνική Τάξη (Νοικοκυριού)
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ κάπως
Δεν συμφωνώ και τόσο
Δεν συμφωνώ καθόλου

ΑΒ

36%
52%

Γ2

50%

ΔΕ*

6%2%

35%

8%4% 2%

33%

55%

11% 5%1%

36%

5%2%2%

Κατά Περιοχή Διαμονής
Ανατολικά

45%

Βορειοδυτικά
Κέντρο

ΔΓ/ΔΑ

56%

Γ1

45%

50%
33%

Νότια

15% 4%

49%

12% 6%

58%

Νοτιοδυτικά

7% 3%

30%
32%

54%

3% 3% 4%

37%

Ποσοτική Έρευνα Ικανοποίησης Δημοτών Αγλαντζιάς– Δεκέμβριος 2018

6%2%1%
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Σύγκριση ποιότητας ζωής Δήμου Αγλαντζιάς με άλλους δήμους
Σύνολο
Σύνολο

Σύνολο

52%

15% 11%

22%

Κατά Φύλο
Άντρας

22%

55%

Γυναίκα
52%

11%
15%

49%

16% 12%
15% 10%

18%
26%

Κατά Ηλικιακή Ομάδα
18-40

66%

13% 6% 15%

41-60

48%

18%

61+

49%

15% 12%

12%

22%
24%

Κατά Κοινωνική Τάξη (Νοικοκυριού)
ΑΒ
Καλύτερη
Η ίδια
Χειρότερη
ΔΓ/ΔΑ

Γ1
Γ2
ΔΕ*

14% 9%

59%
44%
42%

18%

16% 10% 16%
14% 11%
23%

31%
19%

16%

Κατά Περιοχή Διαμονής
Ανατολικά

54%

Βορειοδυτικά

48%

Κέντρο

46%

Νότια
Νοτιοδυτικά
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59%

58%

55%

23%
18% 3%
14%

20%

12% 11%
32%
20%

11% 9%

22%

13% 10%

22%
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Χ. Πετρίδης: Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ως έχει σήμερα,
έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της
και χρειάζονται αλλαγές
«Ο Δήμος Αγλαντζιάς λόγω της αποδοτικότητας και της υγιούς οικονομικής
του κατάστασης θεωρείται ελκυστικός για συνένωση. Θα εξετάσουμε όλα τα
σενάρια όταν και εφόσον προκύψουν»

Υ

πέρ των αλλαγών τόσο στις
αρμοδιότητες, όσο και στους
πόρους τάσσεται ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης,
στην εφ’όλης της ύλης συνέντευξη
που παραχώρησε στην εφημερίδα του Δήμου,
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία, όπως
υπογράμμισε, στη μορφή που είναι σήμερα έχει
κλείσει τον κύκλο της.
Αναφέρεται στον πλεονασματικό προϋπολογισμό
που έχει ο Δήμος μετά από πολλά χρόνια,
αναλύει τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς με
τη δημιουργία νέων πεζοδρομίων και άλλων
έργων υποδομής, και αναδεικνύει τη σημασία
βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών, με
απώτερο στόχο την ποιότητα ζωής των δημοτών.
Το έχετε δηλώσει και στο παρελθόν ότι
είστε υπέρ της μεταρρύθμισης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, φτάνει να γίνει με τρόπο που
να εξυπηρετεί καλύτερα τους δημότες σας.
Η θέση σας παραμένει η ίδια; Διότι έχουμε
ακούσει άλλους δημάρχους να διαφωνούν
σε ουσιώδη ζητήματα.
Δήλωσα συγκεκριμένα ότι το μείζον είναι η
σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να γίνει προς
όφελος των δημοτών, όχι μόνο της Αγλαντζιάς
φυσικά, αλλά της κάθε πόλης. Και για να γίνει
αυτό πρέπει να παραχωρηθούν στους Δήμους
αρμοδιότητες και πόροι, ώστε να καταστούν
οικονομικά βιώσιμοι και πιο αποτελεσματικοί στην
εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη.
Είναι πασιφανές ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έχει
σήμερα, έχει κλείσει τον κύκλο της. Χρειάζονται

αλλαγές τόσο στις αρμοδιότητες όσο και στους
πόρους. Το ζητούμενο είναι να έχει ο πολίτης
άμεση αλλά και μακροπρόθεσμη ωφέλεια από
την αλλαγή. Το Νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί
καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις εν λόγω ανάγκες,
αν και χρήζει βελτίωσης.
Με βάση τους υπάρχοντες σχεδιασμούς,
προβλέπεται συνένωση του Δήμου Αγλαντζιάς
με αυτόν του Στροβόλου. Είναι πολύ νωρίς να
ρωτήσω αν έχετε ξεκινήσει κάποιες επαφές
και προκαταρκτικές συζητήσεις;
Η ουσία της μεταρρύθμισης δεν πρέπει να είναι
ποιος θα συνενωθεί με ποιον, αλλά το όποιο σχήμα
προκύψει να έχει πραγματική τοπική εξουσία. Ο
Δήμος Αγλαντζιάς, λόγω της αποδοτικότητας
και της υγιούς οικονομικής του κατάστασης,
θεωρείται «ελκυστικός» δήμος για «συνένωση».
Θα εξετάσουμε όλα τα σενάρια όταν και εφόσον
προκύψουν.
Η θέση μου είναι ότι η συνέχιση της πολυδιάσπασης
δεν εξυπηρετεί τον πολίτη ούτε οικονομικά,
ούτε οικιστικά, ούτε περιβαλλοντικά, παρά μόνο
δυσκολεύει τη ζωή του και απομυζεί πόρους.
Δεν διευκολύνει τον ευρύτερο μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό μιας πόλης και αυτό είναι το πρώτο
που πρέπει να μας απασχολεί.
Οι πόλεις αλλάζουν ταχύτατα. Η οικονομία, η
τεχνολογία, το δημογραφικό, η βιωσιμότητα,
η ανθεκτικότητα, είναι έννοιες που πρέπει να
ενταχθούν στη λογική του σχεδιασμού. Πρέπει
να νομοθετήσουμε σκεπτόμενοι πώς θα είναι οι
πόλεις μας τα επόμενα 15, 20 χρόνια. Ας δούμε
την μεγάλη εικόνα: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει
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«Ο Δήμος Αγλαντζιάς προετοιμάζει μια πρωτοποριακή ολιστική προσέγγιση στο
θέμα της Διαχείρισης Αποβλήτων με κίνητρα για περιορισμό των αποβλήτων,
την αύξηση επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης»
περίπου 350.000 κατοίκους, ο Δήμος Αθηναίων
πάνω από 700.000, ο Δήμος του Λονδίνου 8
εκατομμύρια, ο Δήμος της Κωνσταντινούπολης
περίπου 15 εκατομμύρια. Το σύνολο της ευρύτερης,
μητροπολιτικής Λευκωσίας έχει μόλις 250.000
κατοίκους. Μια τεράστια σπατάλη πόρων και ένα
γραφειοκρατικό πλέγμα αλληλοκαλυπτόμενων
αρμοδιοτήτων που μας καθηλώνει, σε μια εποχή
που πρέπει να τρέχουμε.
Μιλώντας με οικονομικούς όρους, πού βρίσκεται
ο Δήμος Αγλαντζιάς και ποιοι είναι οι άμεσοι και
έμμεσοι στόχοι ως προς την αύξηση των εσόδων;
Μετά από πολλά χρόνια, ο Δήμος Αγλαντζιάς
παρουσιάζει πλεονασματικό προϋπολογισμό. Έτσι
είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει έργα ανάπτυξης.
Περηφανευόμαστε ότι έχουμε το χαμηλότερο
κόστος ανά δημότη, παγκύπρια. Τα έσοδα του
Δήμου είναι μεν περιορισμένα από το υφιστάμενο
νομικό πλαίσιο, αλλά έχουμε κάνει κινήσεις για
την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την
αύξηση της εισπρακτικής μας ικανότητας.
Ένα θέμα που βασανίζει συνήθως τους κατοίκους
κάθε περιοχής είναι το οδικό δίκτυο, και τα
προβλήματα που παρουσιάζει (από την κακή
ασφαλτόστρωση μέχρι την απουσία πεζοδρομίων).
Ο Δήμος Αγλαντζιάς πού βρίσκεται σε αυτό τον
τομέα και τι προγραμματισμός υπάρχει;
Ο Δήμος Αγλαντζιάς δεν αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα ασφαλτόστρωσης και έχει ένα πολύ
μεγάλο δίκτυο πεζοδρομίων. Η οικονομική κρίση
μας ανάγκασε να περιορίσουμε την συντήρηση, κάτι
που σιγά-σιγά επαναφέρεται. Σήμερα σχεδιάζουμε
να δημιουργήσουμε καινούρια πεζοδρόμια σε τρεις
μεγάλες περιοχές της Αγλαντζιάς.
Στα δημοτικά σας όρια βρίσκεται και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, επομένως μεγάλος
αριθμός φοιτητών συγκεντρώνεται στον
δήμο σας. Οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες.
Πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμοι, ενοίκια.

Υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία ως οικείος
δήμος καλείστε και προσπαθείτε να βοηθήσετε
τους φοιτητές;
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου όντως συγκεντρώνει
μεγάλο αριθμό φοιτητών στα δημοτικά μας όρια,
γι’αυτό και ο Δήμος έχει φροντίσει να διαθέτει το
μεγαλύτερο δίκτυο ποδηλατόδρομου, παγκύπρια,
ενώ έχει πρόσφατα αναβαθμίσει και την κύρια
πρόσβαση προς το Πανεπιστήμιο, τη Λεωφόρο
Λάρνακος-Αγλαντζιά, που μαζί με τη Λεωφόρο
Πανεπιστημίου συνθέτουν ένα σύγχρονο/οδικό
ποδηλατοδίκτυο. Ο Δήμος προγραμματίζει, επίσης,
την επέκταση του ποδηλατόδρομου μέχρι και τα όρια
του Δήμου Γερίου. Τον Οκτώβριο επαναφέρουμε
στα όριά μας σύγχρονα ποδήλατα με έξυπνες
εφαρμογές, στο πλαίσιο εφαρμογής της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας.
Την ίδια στιγμή, μέσω ενεργειών σας, φαίνεται πως
ο Δήμος καλλιεργεί πιο πράσινη συνείδηση μέσω
ανακύκλωσης, εξοικονόμησης ενέργειας κλπ.
Μα είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα
απασχολήσουν τις πόλεις μας και θα επηρεάσουν
την ποιότητα της ζωής μας στο άμεσο μέλλον. Και
έχει νόημα να γίνει οργανωμένα και συντονισμένα.
Εμείς προετοιμάζουμε μια πρωτοποριακή ολιστική
προσέγγιση στο θέμα Διαχείρισης των Αποβλήτων,
με κίνητρα για περιορισμό των αποβλήτων,
την αύξηση επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης. Η εκστρατεία αυτή θα συνοδεύεται
και με έντονη επικοινωνία. Επαναφέρουμε το
σύστημα «Πληρώνω όσα Πετώ», με νέα φιλοσοφία
και προχωρούμε και στη δωρεάν συλλογή χωριστών
οργανικών αποβλήτων.
Η σύμπραξη για το Σκαλί με τον ιδιωτικό τομέα,
τι αναμένεται να φέρει στον Δήμο;
Θα αναβαθμίσει τον ιστορικό αυτό χώρο, θα επιτρέψει
τη διεξαγωγή περισσότερων ποιοτικών εκδηλώσεων και
θα οργανώσει με πιο αποδοτικό τρόπο τη διαχείρισή
του. Το Σκαλί έχει μια δεύτερη ευκαιρία να γίνει το
επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής της Λευκωσίας.

Βγάλατε στην πώληση το υπηρεσιακό σας όχημα
για να δώσετε τα χρήματα (πώληση, καύσιμα,
έξοδα συντήρησης) σε συνδημότες σας που
έχουν ανάγκη. Μας αφήσατε έκπληκτους διότι
ειδικά στην Κύπρο δεν μας έχουν συνηθίσει σε
τέτοιες πράξεις ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι τοπικοί
άρχοντες κλπ.. Ποια ανάγκη σάς οδήγησε σε
αυτή την απόφαση;
Προσπαθούμε με διάφορες δράσεις, ουσιαστικές
και συμβολικές, να δείξουμε ότι αφουγκραζόμαστε
τους πολίτες. Ότι κατανοούμε το αίτημά τους να
έχουν οι εκπρόσωποί τους αίσθηση του μέτρου και
ενσυναίσθηση. Η απόσταση πολιτικών και πολιτών,
το αίσθημα της αποξένωσης που βιώνει σήμερα ο
μέσος άνθρωπος σε σχέση με τους εκπροσώπους
του είναι πρόβλημα και κίνδυνος για τη Δημοκρατία
μας. Και φυσικά, δεν φταίνε οι πολίτες γι’αυτό που
αισθάνονται.
Δίπλα στους δημότες σας και μέσω άλλων
πρωτοβουλιών, όπως είναι η Προληπτική Ιατρική
με την δωρεάν εξέταση, το δίκτυο “save our
food”, τα Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών κ.ά..
Είναι αυτονόητο ότι εξακολουθούμε να κάνουμε
ό,τι καλύτερο μπορούμε και να το ενισχύουμε όσο
βελτιώνονται και τα οικονομικά μας. Η κοινωνική
αρωγή, σε πολλά επίπεδα, πρέπει να αποτελεί
μέλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Και στα πολιτιστικά δρώμενα, όμως, βλέπουμε
τον Δήμο να διατηρεί την άριστη σχέση που έχει
και να την ενισχύει, μέσω διαφόρων εκδηλώσεων
Συνεχίζουμε και κάθε χρόνο αναβαθμίζουμε τις
μεγάλες ετήσιες πολιτιστικές μας εκδηλώσεις,
όπως το πετυχημένο Καρναβάλι Αγλαντζιάς,
το διεθνούς εμβέλειας Αγλανjazz, καθώς
και το Φεστιβάλ του Δήμου τον Σεπτέμβριο.
Προγραμματίζουμε, παράλληλα, μια σειρά
μικρότερων εκδηλώσεων στη φιλοσοφία μας να
παράγουμε και όχι να «αγοράζουμε» Πολιτισμό,
πάντοτε στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων
μας.
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Αισθητά πιο φιλική η Αγλαντζιά
με τις νέες, αναβαθμισμένες
Λεωφόρους
Χαράλαμπος Πετρίδης: Ανοίγονται νέες προοπτικές ανάπτυξης στην πόλη για
νέες επενδύσεις με πολλαπλά οφέλη

Σ

άρκα και οστά πήρε το σύνθημα για μια καλύτερη Αγλαντζιά, με την
αποπεράτωση πολλών έργων στον Δήμο, τα οποία διευκολύνουν
αισθητά τη ζωή των πολιτών, την ίδια ώρα που αρκετά άλλα έργα
βρίσκονται στα σκαριά.
Με την παράδοση στην κυκλοφορία των αναβαθμισμένων Λεωφόρων
Λάρνακας, Αγλαντζιάς και τμήματος της Αμμοχώστου, η πόλη έγινε αισθητά
πιο φιλική στους κατοίκους της, τους φοιτητές αλλά και τους επισκέπτες της.
Οι αναβαθμισμένες Λεωφόροι αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πλέον προσφέρουν: ανοικτούς χώρους,
ασφάλεια, καθαριότητα, πρόσβαση, πράσινο, ποδήλατα και μέσα μεταφοράς,
που είναι ακριβώς τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη και βιώσιμη
πόλη, φιλική στους κατοίκους της και ανοικτή στους φοιτητές και τους επισκέπτες.
Η αναβάθμιση των Λεωφόρων είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την
Κυπριακή Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Δήμο Αγλαντζιάς, με
συνολικό κόστος 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα εγκαίνια των αναβαθμισμένων Λεωφόρων είχαν τελέσει στις 17 Μαΐου
του 2019 η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Βασιλική
Αναστασιάδου και ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης.
Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς τόνισε πως αρκετοί ήταν αυτοί
που δεν πίστευαν ότι θα έρθει η μέρα της παράδοσης στην κυκλοφορία των
νέων αναβαθμισμένων Λεωφόρων της Αγλαντζιάς, λόγω της απογοήτευσης
από τις αρχικές παλινωδίες και την ταλαιπωρία.
Πρόσθεσε, δε, ότι με τη σωστή καθοδήγηση, τον σωστό σχεδιασμό και -πάνω
από όλα- με αποφασιστικότητα, το έργο αυτό ολοκληρώθηκε πολύ πιο γρήγορα
από όσο πίστευαν πολλοί και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλλαν ή και βίωσαν
αυτή την πορεία, επιδεικνύοντας κατανόηση και υπομονή.
Απαρίθμησε, εξάλλου, τα θετικά του έργου, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι
ανοίγονται νέες προοπτικές ανάπτυξης στην πόλη για νέες επενδύσεις με
πολλαπλά οφέλη.
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Μοναδικές συγκινήσεις για
14η χρονιά στο Φεστιβάλ
ΑγλανJazz 2019
Η Υπεύθυνη της Πολιτιστικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγλαντζιάς, Μαρία Νικολάου,
ήταν εκείνη που εμπνεύστηκε τη διοργάνωση του 1ου ΑγλανJazz, το 2006

M

οναδικές στιγμές σε ρυθμούς τζαζ έζησε και φέτος η
Αγλαντζιά, προσφέροντας στους λάτρεις τους είδους
-και όχι μόνο- δυο αξέχαστες βραδιές γεμάτες μελωδίες.
Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός τζαζ στην Κύπρο, υπό τον
τίτλο «AglanJazz 2019», το οποίο μετρά 14 χρόνια ζωής
και έχει πλέον καταστεί θεσμός, πήρε σάρκα και οστά στις 2 και 3 Ιουλίου
με χιλιάδες κόσμου από κάθε γωνιά της Κύπρου και πολλούς ξένους που
βρίσκονται στον τόπο μας να σπεύδουν στην γραφική πλατεία Κυριάκου
Καραολή στην Παλιά Αγλαντζιά, που διαμορφώθηκε κατάλληλα για να
φιλοξενήσει το Φεστιβάλ.
Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται και οι συμμετοχές στο Φεστιβάλ με διεθνούς
φήμης σχήματα από το εξωτερικό και την Κύπρο, οι μουσικοί των οποίων
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συμμετοχή τους.

Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το Φεστιβάλ
Η Μαρία Νικολάου, Υπεύθυνη της Πολιτιστικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αγλαντζιάς, η «ψυχή του Φεστιβάλ» όπως την αποκαλούν, ήταν εκείνη που
εμπνεύστηκε τη διεξαγωγή του πριν από 14 χρόνια.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα της Αγλαντζιάς, εξέφρασε

τη χαρά της για το γεγονός ότι ο θεσμός αυτός κατάφερε να μεταφέρει στο
κοινό την αγάπη για την Jazz.
Όπως είπε: «Κάθε χρόνο πάει όλο και καλύτερα. Μέσα σε αυτή την μικρή
πλατεία, που πριν από 14 χρόνια ξεκινήσαμε με μικρά, δειλά βήματα για να
κυνηγήσουμε το άπιαστο, το ρομαντικό, το αδιανόητο... ενηλικιωθήκαμε και
μεγαλώσαμε. Ενηλικιωθήκαμε και μεγαλώσαμε χάρη στη στήριξη και αγάπη
του κοινού, σε αυτή την όμορφη διαδρομή. Αυτή, λοιπόν, η Πλατεία, που
φάνταζε δύσκολο να γεμίσει, τώρα μοιάζει μικρή, γι’αυτό και επεκταθήκαμε
στα γύρω δρομάκια και στην πάνω πλατεία».

Το ΑγλανJazz, πόλος έλξης για τους λάτρεις της jazz
Καλωσορίζοντας το κοινό, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης,
τόνισε πως με ιδιαίτερη χαρά αναγνωρίζεται ότι το ΑγλανJazz έχει καθιερωθεί
τα τελευταία χρόνια ως το μεγαλύτερο γεγονός «τζαζιστικής» καλλιτεχνικής
συνεργασίας μεταξύ σχημάτων από διάφορες χώρες.
To ΑγλανJazz, είπε, έχει αγαπηθεί πλέον από όλους και έγινε θεσμός,
ένας ισχυρός πόλος έλξης για τους λάτρεις της jazz μουσικής που έγινε
οικουμενική, κτήμα όλων των ανθρώπων.
«Πιστοί στη φιλοσοφία μας στον Δήμο Αγλαντζιάς, συνεχίζουμε να παράγουμε

ΜΑΪΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | 30η ΕΚΔΟΣΗ

15

πολιτισμό αφού φιλοξενούμε σχήματα και μουσικά
είδη που σκοπό έχουν να εμπλουτίσουν το
πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου. Σε συνεργασία
με τις πρεσβείες και τους χορηγούς μας,
προσφέρουμε νέα ακούσματα πάντα με ελεύθερη
είσοδο. Πιστεύουμε ότι το Aglanjazz έχει 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 ίδιο
χώρο: στην πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς. Η
παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πλατείας και τα
σύγχρονα ακούσματα επί σκηνής, θέλουν και
μπορούν να μας ταξιδεύσουν. Ανοιχτό σε όλο
τον κόσμο, το Φεστιβάλ έγινε θεσμός. Στους
λάτρεις της τζαζ προστέθηκε και νέο κοινό που
αναζητά το διαφορετικό στα πολιτιστικά δρώμενα
της Λευκωσίας και της Κύπρου», σημείωσε ο
Δήμαρχος.

Οι φετινές συμμετοχές στο Φεστιβάλ
Την πρώτη βραδιά έλαβαν μέρος μουσικά σχήματα
από την Κύπρο, την Αυστρία, την Ελλάδα και τη
Γερμανία.
Odysseas Toumazou Trio - Κύπρος
Το Trio είναι ένα πρότζεκτ αφοσιωμένο στη
παρουσίαση πρωτότυπων μουσικών συνθέσεων.

Με επιρροές από την τζαζ και την κλασική μουσική,
καθώς επίσης και από την παραδοσιακή ελληνική
και κυπριακή μουσική, οι συνθέσεις του κιθαρίστα
Οδυσσέα Τουμάζου αποτέλεσαν μια μοναδική
μουσική και απευθύνονται σε ακροατήρια με
ποικίλες μουσικές προτιμήσεις.
Η μπάντα παρουσίασε στο Φεστιβάλ αυθεντικές
οργανικές συνθέσεις που περιλαμβάνονται στον
πρώτο της δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε επίσημα
κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Edi Nulz - Αυστρία
Απελευθερωμένοι από κάθε μουσικό περιορισμό
και παράδοση, οι Edi Nulz άνοιξαν τον δρόμο για
μια νέα μουσική αντίληψη.
Προερχόμενοι από τον τομέα της τζαζ, οι τρεις
άντρες ουσιαστικά τα άφησαν όλα αυτά πίσω
τους και βρήκαν την δική τους μουσική ταυτότητα,
αντλώντας τις επιρροές τους από διάφορες
κατευθύνσεις. Πέρα από την ισχυρή δεξιοτεχνία
τους στα όργανα και τα εξαιρετικά πολυσύνθετα
τραγούδια των μουσικών, είναι πάνω από όλα η
ενέργεια στο ρυθμό της εκτέλεσης, οι μελωδίες, και
οι αυτοσχεδιασμοί που κάνουν τη μουσική αυτού
του Τρίο να ξεχωρίζει από την παραδοσιακή τζαζ
και να θυμίζει κάπως την εποχή του προοδευτικού
ροκ της δεκαετίας του ’70.
Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ “An der vul-
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gären Kante” το 2016, που απέσπασε τεράστιο
κριτικό έπαινο, οι Edi Nulz παρουσίασαν το
τελευταίο τους άλμπουμ “El Perro Grande” την
άνοιξη του 2018.

Sendecki Spiegel - Γερμανία
Ο Vladyslav Sendecki θεωρείται ένας από τους πιο
δυνατούς και δημιουργικούς σόλο πιανίστες της
ευρωπαϊκής σκηνής τζαζ. Η Süddeutsche Zeitung
τον επαίνεσε ως «βιρτουόζο του συναισθήματος,
ο οποίος δημιουργεί μια συγκινησιακά έντονη
μουσική δεξιοτεχνία». Και η New York Village
Voice τον κατέταξε μεταξύ των πέντε κορυφαίων
πιανιστών τζαζ των τελευταίων 100 χρόνων, μαζί
με τους Herbie, Chick και Duke και Jarrett!
Ο Jürgen Spiegel, με τη σειρά του, υπήρξε η
κινητήρια ρυθμική δύναμη και ο ευαίσθητος
δημιουργός ήχων στο παγκοσμίως γνωστό
Tingvall Trio, για περισσότερα για δεκαπέντε
χρόνια. Σήμερα, οι δυο μουσικοί που έχουν την
έδρα τους στο Αμβούργο, ένωσαν τις δυνάμεις
τους σε έναν ασυνήθιστο αστερισμό πιάνου/
κρουστών για ένα συναρπαστικό δημιουργικό
έργο στο στούντιο: Η Ποίηση συναντά τη Δυναμική,
η δεξιοτεχνία με λεπτό διάλογο την ελευθερία
για την ανταλλαγή συναισθημάτων. Ένα ταξίδι
ήχου, που είναι δύσκολο να αγνοηθεί και που, με
φυσικό τρόπο, διαλύει τα όρια μεταξύ της τζαζ, της

νότες και ήχοι του κόσμου
μετασχηματισμένοι μέσα από
καθαρή jazz τεχνοτροπία
και άλλα πολλά, που έχουν
αποτυπωθεί στους μέχρι τώρα
δίσκους και στις ηχογραφήσεις
του.Το σχήμα του αποτέλεσε
τη νέα μουσική πρόταση του
Athens Technopolis Jazz Festival για το 2018, ενώ μέσα
στην ίδια χρονιά ταξίδεψε και
παρουσίασε τη δουλειά του σε
άλλα Φεστιβάλ και μουσικές
σκηνές ανά την Ελλάδα.

κλασικής και της παγκόσμιας
μουσικής.

Η δεύτερη βραδιά
Τη δεύτερη βραδιά, η
γραφική πλατεία στην
Αγλαντζιά πλημμύρισε με
τις μελωδίες σχημάτων από
την Ελλάδα, την Ιταλία και
την Κύπρο.
Nicolas Tryphonos
Quintet - Κύπρος
Tο κουιντέτο του Νικόλα
Τρύφωνος αποτελεί μια
μετεξέλιξη προηγουμένων
συνεργασιών που είχαν τα
μέλη ανά τα χρόνια. Το σχήμα
κινήθηκε στα μονοπάτια
της Jazz νοοτροπίας και
της παραδοσιακής μουσικής της Ανατολικής
Μεσογείου, εκτελώντας αυθεντικές συνθέσεις.
Ο βασικός κλασικός κορμός του Jazz Piano Trio
συμπληρώθηκε από δυο σολίστες, ώστε να δώσει
το στίγμα των Βαλκανίων και της Ανατολής.
Luca Ciarla solOrchestra - Ιταλία
Ο δημιουργικός και γεμάτος εκπλήξεις Ιταλός
Luca Ciarla υπερβαίνει με άνεση τα όρια μεταξύ
των μουσικών ειδών, για να χαράξει ένα καινοτόμο
μουσικό μονοπάτι, μια μαγική ακουστική
αποπλάνηση, σε πλήρη ισορροπία μεταξύ των
γραπτών συνθέσεων και του αυτοσχεδιασμού,
των παραδοσιακών και των σύγχρονων ήχων.
Έχει εμφανιστεί με επιτυχία σε Φεστιβάλ και
συναυλίες jazz, κλασικής και world μουσικής,
σε περισσότερες από πενήντα χώρες. Με το
σόλο project του, επανακαθόρισε τα όρια του

jazz βιολιού με πετάλι για λούπες, τη φωνή του
και ηλεκτρονικά όργανα. Βήμα-βήμα, έπαιξε
ζωντανά όλα τα μέρη, χρησιμοποιώντας το βιολί
ως κιθάρα, μπάσο ή κρουστό, ξεδιπλώνοντας
καινούργιους αυτοσχεδιασμούς και δεξιοτεχνικά
μουσικά περάσματα.
Σε αυτό το ευρηματικό τοπίο, ο Luca τραγούδησε,
σφύριξε και έπαιξε διάφορα μικρά όργανα,
εξελίσσοντας αδιάκοπα τη μουσική του σε μια
εντυπωσιακή σόλο jazz ορχήστρα!

Mihalis Kalkanis Group - Ελλάδα
Η μουσική του πηγάζει από στιγμιότυπα της
πραγματικής ζωής που, στη συνέχεια και με την
ανάλογη επεξεργασία, γίνονται καλλιτεχνικά
κομψοτεχνήματα και παίρνουν τον δικό τους
δρόμο. Field recordings, που σμίγουν με
ηλεκτρονικούς ήχους, ηχορυθμίες της παράδοσης
που βγαίνουν από αυτοσχεδιαστικές διαδικασίες,

Macumba - Κύπρος
Μια συνεργασία του Χιλιανού
μπασίστα Rodrigo Cáceres με
τους Ρόδο Παναγιώτου, Γιώργο
Μορφίτη και Ηλία Ιωάννου,
έφερε μια νέα πνοή στη μουσική σκηνή της Τζαζ
και Λάτιν στο Νησί. Μια διαφορετική προσέγγιση
σε λάτιν ρυθμούς -κυρίως αφρικανο-κουβανικούς
και βραζιλιάνικους-, οι οποίοι ενώνονται μέσα από
μια σύγχρονη μετά-τζαζ αισθητική.
Σε συνέχεια της θερμής υποδοχής που έτυχαν σε
ζωντανές συναυλίες και Φεστιβάλ της Κύπρου,
παρουσίασαν πρωτότυπες συνθέσεις σε μια
ζωντανή παράσταση γεμάτη ρυθμό και έντονη
σκηνική παρουσία, η οποία ταξίδευσε το κοινό
σε διάφορες γωνιές της γης.
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, η συμμετοχή
στο φετινό Φεστιβάλ ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο, καθώς χρόνο με το χρόνο γίνεται
και πιο γνωστό στο κοινό, το οποίο σπεύδει να
το παρακολουθήσει.
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Όταν η Κύπρος είχε
Σιδηρόδρομο... ένα
Ντοκιμαντέρ αναμνήσεων
«Η νέα γενιά έρχεται να ανακαλύψει τα ξεχασμένα τρένα της
Κύπρου μέσω του ντοκιμαντέρ της Αnastasia Charalambous
Barnfather, η οποία συνέλεξε ζωντανές μνήμες ανθρώπων
που ταξίδεψαν με τον Σιδηρόδρομο»

Π

όσο διαφορετικός θα ήταν ο χάρτης των μεταφορών
στην Κύπρο αν οι αποικιοκράτες δεν λάμβαναν
απόφαση για κλείσιμό του το 1951;
Μάλλον αρκετά διαφορετικός, αν υπολογίσει
κανείς πως η μόνη επιλογή των Κυπρίων για
να ταξιδέψουν αλλά και να μεταφέρουν τα
εμπορεύματά τους από πόλη σε πόλη, μισό αιώνα μετά, παραμένει
το οδικό δίκτυο.
Βέβαια, η απόφαση των Βρετανών δεν ήταν καθόλου τυχαία,
αφού πάρθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα
της εποχής. Η συνέχιση της λειτουργίας του Σιδηροδρόμου ήταν
ασύμφορη, οικονομικά, καθώς οι περισσότεροι Κύπριοι ψήφιζαν
για τις μετακινήσεις τους λεωφορείο ή αυτοκίνητο.
Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία ρίχνουν φως
σε μια μέχρι πρόσφατα άγνωστη ιστορική πτυχή του τόπου μας
-κυρίως για τους νεότερους-, περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ
«Αναμνήσεις από τον Κυπριακό Σιδηρόδρομο», το οποίο προβλήθηκε
σε ειδική εκδήλωση που έγινε στις 29 Μαΐου 2019, στην Παλιά
Αγλαντζιά, παρουσία της υπουργού Μεταφορών, Βασιλικής
Αναστασιάδου και του Δημάρχου Αγλαντζιάς, Χαράλαμπου Πετρίδη.
Η νέα γενιά, λοιπόν, έρχεται να ανακαλύψει τα ξεχασμένα τρένα
της Κύπρου, μέσω του ντοκιμαντέρ της Αnastasia Charalambous
Barnfather, η οποία συνέλεξε ζωντανές μνήμες ανθρώπων που
ταξίδεψαν με τον Σιδηρόδρομο. Οδηγεί τους θεατές πίσω στον
χρόνο, σε μια βιομηχανική εποχή, όταν ο ήχος και η μυρωδιά του
καπνού των ατμομηχανών δημιουργούσε ενθουσιασμό στους
επιβάτες αλλά και στους κατοίκους των χωριών.
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης,
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«Η συνέχιση της λειτουργίας του Σιδηροδρόμου ήταν ασύμφορη,
οικονομικά, καθώς οι περισσότεροι Κύπριοι ψήφιζαν για τις
μετακινήσεις τους λεωφορείο Ή αυτοκίνητο»
επισήμανε πως η προβολή του ντοκιμαντέρ «Αναμνήσεις από τον Κυπριακό
Σιδηρόδρομο» είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς φωτίζει άγνωστες πτυχές
της Κυπριακής Ιστορίας. «Ως Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλουμε
να ενθαρρύνουμε τις δημιουργίες των πνευματικών ανθρώπων και να
τις στηρίζουμε. Ευχόμαστε στη σκηνοθέτιδα να συνεχίσει με επιτυχία το
έργο που επιτελεί και να συνεχίσει να αναβιώνει άγνωστες πτυχές της

Κυπριακής Ιστορίας», σημείωσε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς.
Απηύθυνε, επιπλέον, τις ευχαριστίες του, στην ομάδα πρωτοβουλίας «Η
Αγλαντζιά μας», στο Σωματείο Φοιτητών και Αποφοίτων του προγράμματος
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την πρωτοβουλία τους να
διοργανώσουν την συγκεκριμένη εκδήλωση.
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Παγκύπρια πρωτιά της Αγλαντζιάς στη
Διαχείριση των Απορριμμάτων
Η Αγλαντζιά αλλάζει συνήθειες και καλεί τους δημότες της να συμμετέχουν σε
αυτή την πρωτοποριακή προσπάθεια, για υψηλότερη ποιότητα ζωής στην πόλη

M

ε την Ευρώπη να οδηγεί
τις εξελίξεις, η Κύπρος
μπαίνει σταδιακά σε μια νέα
λογική στη Διαχείριση των
Απορριμμάτων για τη μείωση
του όγκου τους, τη μείωση του
κόστους και την ενίσχυση της

Ανακύκλωσης.
Μετά από πολύμηνο σχεδιασμό, τους επόμενους
μήνες η Αγλαντζιά θέτει σε εφαρμογή το νέο, φιλόδοξο
πρόγραμμά της για διαλογή από την πηγή, με στόχο να
ανακυκλώνονται όλο και περισσότερα απορρίμματα και
να μειωθεί το υπέρογκο οικονομικό και περιβαλλοντικό
κόστος των χωματερών, που πλέον δεν είναι ανεκτές.
Η Αγλαντζιά αλλάζει συνήθειες και καλεί τους δημότες
της να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοποριακή
προσπάθεια, για υψηλότερη ποιότητα ζωής στην πόλη.
Γιατί πρέπει να αλλάξουμε;
Γιατί η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι οικολογικά
βιώσιμη. Με το κλείσιμο της χωματερής Κοτσιάτη, ο
Δήμος Αγλαντζιάς εξυπηρετείται για τη διάθεση των
σκυβάλων στην ΟΕΔΑ Κόσιης. Αυτό πρόσθεσε ένα
σημαντικό επιπλέον κόστος, το οποίο ο Δήμος δεν
θέλει να μετακυλήσει στη φορολογία των δημοτών.
Η παθητική αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους
της διαχείρισης των σκυβάλων δεν αποτελεί λύση για
το Δημοτικό Συμβούλιο. Νέες εξελίξεις αναμένονται,
οι οποίες καθιστούν την ταφή των υλικών ακόμη πιο
ακριβή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με παραινέσεις αλλά
και με πρόστιμα λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης,
μας καλεί να φτιάξουμε μια Κυκλική Οικονομία και να
αξιοποιούμε τα υλικά, όχι να τα θάβουμε.
Ποια είναι η Λύση
Η λύση είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός
Διαχείρισης Απορριμμάτων που επιτρέπει νέους
τρόπους διαχείρισης των υλικών, με χαμηλότερο
κόστος για τον δημότη.
Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να μάθουμε και
να συνηθίσουμε κάποιες ζωτικές αλλαγές στην
καθημερινότητά μας, ώστε να διαχειριστούμε πιο
σωστά τα σκύβαλά μας.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς θέλει πάντα να πρωτοπορεί, να
δρα έγκαιρα και να ενημερώνει τους πολίτες του. Έτσι,
πριν από κάθε αλλαγή θα ενημερώνει και γενικά αλλά
και συγκεκριμένα όποτε η αλλαγή αυτή θα αφορά και
το κάθε νοικοκυριό. Σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός
που προωθείται και θα εφαρμοστεί σε πιλοτική περιοχή

στις αρχές του 2020 και σε όλη την Αγλαντζιά, μέσα
στον χρόνο, αφορά στα ακόλουθα:
Ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων
κουζίνας
Περίπου οι μισές ποσότητες των σκυβάλων μας είναι
οργανικά απόβλητα κουζίνας (αποφάγια). Η διαχείρισή
τους με σωστότερο τρόπο από την ταφή, μειώνει
σημαντικά το κόστος διαχείρισης των σκυβάλων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διαχείρισή
τους είναι να συλλέγονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα
σκύβαλα.
Το σύστημα συλλογής των οργανικών αποβλήτων
κουζίνας θα γίνεται από πόρτα σε πόρτα με ειδικούς
μικρούς κάδους. Εφόσον συλλεχθούν ξεχωριστά και
είναι καθαρά, θα οδηγούνται σε μονάδα βιοαερίου,
η οποία θα τα αξιοποιεί για να παράγει ηλεκτρική
ενέργεια και λίπασμα.
Η υπηρεσία συλλογής θα προσφέρεται δωρεάν (χωρίς
τιμολόγηση), ενώ θα υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για
τα νοικοκυριά που συμμετέχουν σωστά και βγάζουν
τα υλικά τους καθαρά για συλλογή.
Σύστημα «Πληρώνω Όσα Πετώ» (ΠΟΠ) με
προπληρωμένη σακούλα στη φορολόγηση
των σκυβάλων
Ο Δήμος Αγλαντζιάς είχε πάλι, πρώτος, δοκιμάσει
πιλοτικά το πρόγραμμα ΠΟΠ το 2011.
Τώρα, προγραμματίζεται η πλήρης εφαρμογή του με
τη χρήση προπληρωμένης σακούλας σκυβάλων, που
θα φέρει στην τιμή της και το τέλος των σκυβάλων.
Οι δημότες δεν θα πληρώνουν άλλο τέλος σκυβάλων!
Θα αγοράζουν μόνο όσες σακούλες θα χρειάζονται
για τα υπολείμματά τους.
Ανακυκλώνοντας συσκευασίες και οργανικά κουζίνας,
τα νοικοκυριά θα χρειάζονται πολύ λιγότερες σακούλες
για τα υπόλοιπα σκύβαλά τους και άρα θα πληρώνουν
χαμηλότερη φορολογία.
Θα υπάρξουν μειώσεις του κόστους εφόσον
συμπεριφερθούν σωστά.
Πράσινα Σημεία
Από τον Απρίλιο λειτουργούν στη Λευκωσία τα Πράσινα
Σημεία. Σήμερα, η ευρύτερη περιοχή εξυπηρετείται
από ένα Πράσινο Σημείο στον Στρόβολο (περιοχή
Leroy Merlin). Γίνεται συντονισμένη προσπάθεια και
για άλλα Πράσινα Σημεία, συμπεριλαμβανομένου
ενός στην πόλη.
Οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν υλικά με δικά
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τους οχήματα στα Πράσινα Σημεία. Για υλικά δύσκολα
στη μεταφορά (ογκώδη, έπιπλα, μεγάλες συσκευές,
στρώματα κλπ.), ο Δήμος μπορεί να αναλάβει τη
μεταφορά τους έναντι μικρής χρέωσης.
Παράλληλα, μέσω του Συμβουλίου Διαχείρισης
Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας, γίνεται προεργασία
για δημιουργία μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας από τον
ιδιωτικό τομέα -σε συνεργασία με το Συμβούλιο- για
να εκτελεί, με λογικές χρεώσεις, προς τους δημότες
αυτές τις μεταφορές στα Πράσινα Σημεία. Μόλις
καταστεί δυνατόν να προσφερθεί αυτή η υπηρεσία,
οι δημότες θα ενημερωθούν σχετικά.
Κλαδέματα και άλλα Πράσινα (όχι κουζίνας)
Για τη συλλογή των κλαδεμάτων και άλλων πρασίνων
(όχι κουζίνας), χρειάζεται και πάλι μια υπηρεσία
που να προσφέρεται με τρόπο που να πληρώνει
ο καθένας ανάλογα με τα όσα πετά. Ο Δήμος
προγραμματίζει μια υπηρεσία που θα λειτουργεί
επίσης με προπληρωμένη χάρτινη σακούλα, στην τιμή
της οποίας θα περιλαμβάνεται και το κόστος συλλογής
και διαχείρισης των υλικών αυτών. Η σακούλα θα
προμηθεύεται από τον Δήμο και θα συλλέγεται με
βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η υπηρεσία θα προσφέρεται από την 1η Ιανουαρίου
2020 σε όλο τον Δήμο. Όσα νοικοκυριά επιθυμούν
να περιορίσουν και αυτό το κόστος, θα έχουν την
εναλλακτική της οικιακής κομποστοποίησης.
Οικιακή Κομποστοποίηση
Τα κλαδέματα και τα άλλα πράσινα (φύλλα, γρασίδι,
χόρτα κλπ.) είναι τα ιδανικά υλικά για παραγωγή
λιπάσματος, που μπορεί ο καθένας εύκολα να κάνει στο
σπίτι του με έναν απλό κάδο κομποστοποίησης. Έτσι,
μπορεί να πετύχει ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση
στη φορολογία του! Ο Δήμος προγραμματίζει την
παροχή κάδων κομποστοποίησης σε όσους δημότες
ενδιαφέρονται, σχετική ενημέρωση και εκπαίδευση.
Μέχρι την εφαρμογή της νέας ολιστικής Διαχείρισης
Απορριμμάτων στην κάθε γειτονιά, για την οποία θα
ενημερώνονται οι δημότες εκτενέστερα, οι υπηρεσίες
του Δήμου θα παρέχονται όπως πάντα.
Για τη μείωση της φορολογίας, την προστασία του
περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής…
Αλλάζουμε συνήθειες, εξοικονομούμε,
κερδίζουμε!

Τίμησαν τον Αγλαντζιώτη Αλκίνοο
Ιωαννίδη - Περήφανη η γενέτειρά του
Τίτλος της τιμητικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου στο πολιτιστικο κεντρο στην παλια Αγλαντζιά: «Τραγούδι, η ανάσα του
ανθρώπου στους αιώνες»

H

Αγλαντζιά έχει κάθε λόγο να αισθάνεται περηφάνια για το
άξιο τέκνο της, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, ο οποίος έχει χαρίσει
σε όλο τον Ελληνισμό μεγάλες συγκινήσεις μέσα από τα
τραγούδια του, αλλά και τις μοναδικές του ερμηνείες.
Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 16 Μαΐου 2019 από
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πολιτιστικο κεντρο
στην παλια Αγλαντζιά, υπό τον τίτλο «Τραγούδι, η ανάσα
του ανθρώπου στους αιώνες», τίμησαν τον Αλκίνοο Ιωαννίδη παρουσία των
Πρυτανικών Αρχών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, των Δημοτικών
Αρχών Αγλαντζιάς και Γερίου, και άλλων επισήμων.

Ο Αλκίνοος από την Αγλαντζιά και η τεράστια Μουσική Παιδεία
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Αγλαντζιά το 1969. Σπούδασε Κλασική
Κιθάρα στο Ευρωπαϊκό Ωδείο Λευκωσίας. Το 1989 πήγε στην Αθήνα, όπου
φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
Ως ηθοποιός ερμήνευσε πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Αρχαίο Θέατρο της
Επιδαύρου (1993, 1996 και 2013). Μεταξύ 1990 και 1993, παράλληλα με τις
σπουδές του, εργάστηκε στην τηλεόραση κι έπαιξε στον κινηματογράφο.
Εμφανίστηκε στη δισκογραφία ως τραγουδιστής το 1993 και ως τραγουδοποιός
το 1997. Στη διάρκεια της πορείας του, έχει κυκλοφορήσει αρκετούς
προσωπικούς δίσκους και ζωντανές ηχογραφήσεις, ενώ έχει συμμετάσχει σε
πολλούς δίσκους συναδέλφων του ερμηνεύοντας τραγούδια άλλων δημιουργών
ή γράφοντας στίχους και μουσική για άλλους ερμηνευτές.
Εκτός από τραγούδια, γράφει μουσική για ορχήστρα, θέατρο και χορό. Η
μουσική του είναι επηρεασμένη από τους Έλληνες συνθέτες των τελευταίων
δεκαετιών, την παραδοσιακή μουσική της Κύπρου, τη βυζαντινή και την κλασική.
Στις προσωπικές του εμφανίσεις αλλά και δισκογραφικά, η συνεργασία του με
σημαντικούς μουσικούς και ηχολήπτες είναι μόνιμη τα τελευταία 20 χρόνια.
Εμφανίζεται σε μεγάλα ανοιχτά θέατρα, αλλά και σε μικρές σκηνές, μόνος ή

μαζί τους. Έργα του για ορχήστρα και χορωδία έχουν παρουσιαστεί στη Ρωσία,
στη Γερμανία, στην Ελλάδα και την Κύπρο, από την Ακαδημαϊκή Συμφωνική
Ορχήστρα Αγίας Πετρούπολης, τη Συμφωνική Ορχήστρα των Καρελίων Ορών,
την Kamerata Europaea, την Ermitage Symphony Orchestra, την Thuringer
Symphoniker, την Royal Scotish National Orchestra, την Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών και την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.
Ως τραγουδοποιός έχει δώσει περίπου 100 προσωπικές συναυλίες στο
εξωτερικό, ενώ περισσότερες από 1.700 σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το μεγάλο ευχαριστώ του Δημάρχου Αγλαντζιάς στον Αλκίνοο Ιωαννίδη
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης,
τόνισε πως με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό
σε αυτό το τιμητικό γεγονός που διοργάνωσε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
προς τιμήν του Αγλαντζιώτη, Αλκίνοου Ιωαννίδη.
«Αποτίουμε τιμή στον τραγουδοποιό Αλκίνοο Ιωαννίδη που, όπως όλοι
γνωρίζετε, έχει την καταγωγή του από την Αγλαντζιά. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης
διακρίνεται για το ήθος του, τις κοινωνικές του ευαισθησίες και την αγάπη
του για τον τόπο που μεγάλωσε. Τα τραγούδια του, οι συνθέσεις του και τα
πάντα γύρω από το όνομά του προκαλούν δέος και συγκίνηση στη νεολαία
μας και όχι μόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, από όλους εμάς, για
την προσφορά σας στη Μουσική, στο Τραγούδι και στο Θέατρο», τόνισε ο
Δήμαρχος Αγλαντζιάς.
Ευχήθηκε στον Αλκίνοο Ιωαννίδη να συνεχίσει να προσφέρει στην παγκόσμια
πολιτιστική κληρονομιά, υπογραμμίζοντας πως είναι το κάτι διαφορετικό που
χρειάζεται η κοινωνία μας και ιδιαίτερα η νεολαία μας, για να γίνει καλύτερη.
Ο Χαράλαμπος Πετρίδης ευχαρίστησε, εξάλλου, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει την εκδήλωση, καθώς και
για την άριστη συνεργασία που υπάρχει μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας
που υπογράφηκε.
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Οι πληγές της Αγλαντζιάς
από το μαύρο καλοκαίρι
του 1974
Φόρος τιμής στους πεσόντες και αγνοούμενους Αγλαντζιώτες

T

ις δικές της πληγές από το μαύρο καλοκαίρι
του ’74 μετρά και η Αγλαντζιά, με τον τραγικό
απολογισμό να κάνει λόγο για εννέα νεκρούς,
οκτώ αγνοούμενους στρατιώτες και τέσσερα
θύματα που κατάγονταν από τον Δήμο.
Τους Πεσόντες, Αγνοούμενους και Θύματα
κατά την τουρκική εισβολή του 1974, τίμησε ο Δήμος Αγλαντζιάς
σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε παραμονές των
μαύρων επετείων.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Αγλαντζιάς,
ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς και ομάδα
συγχωριανών, συμμαθητών και συμπολεμιστών των τιμώμενων.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναπέμφθηκε δέηση για την
ανεύρεση των Αγνοουμένων και τελέστηκε Μνημόσυνο
Πεσόντων.
Της Θείας Λειτουργίας προέστη εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου
Κύπρου, Χρυσόστομου, ο Επίσκοπος Μεσαορίας, Γρηγόριος.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού, Κώστας Χαμπιαούρης.
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς,
Χαράλαμπο Πετρίδη, ο οποίος τόνισε ότι: «Πέρασαν 45
ολόκληρα χρόνια χωρίς η θυσία των ηρώων και μαρτύρων
μας να δικαιωθεί, χωρίς να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία
και να ανοίξει ο δρόμος για τη λύτρωση και επανένωση της
Κύπρου με μια δίκαιη, μόνιμη και λειτουργική λύση, η οποία
να ακυρώνει τα τετελεσμένα της εισβολής, να προνοεί την
αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων και
να διασφαλίζει την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
περιλαμβανομένου του δικαιώματος της επιστροφής».
«Μια λύση», συνέχισε, «που θα μετατρέπει την Κύπρο σε τόπο
Ειρήνης, Ασφάλειας, Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Προόδου
και Ευημερίας».
Σημείωσε πως, «από την πατρίδα μας πέρασαν πολλοί
κατακτητές, αλλά κανείς δεν κατόρθωσε να διαγράψει την
ιστορία της», εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως «ούτε και
αυτοί, οι κατακτητές, θα κατορθώσουν κάτι τέτοιο, διότι οι
ρίζες μας πάνε πολύ βαθιά και μπορούμε να αντιστεκόμαστε
και να τα καταφέρνουμε».
«Τις ρίζες αυτές», τόνισε, «τις πότισαν με το αίμα τους και τα
άξια παλληκάρια της Αγλαντζιάς», τα οποία και μνημόνευσε.
Ακολούθως, στο Μνημείο Πεσόντων, Αγνοουμένων και
Θυμάτων Αγλαντζιωτών, που βρίσκεται στο προαύλιο της
εκκλησίας, τελέστηκε τρισάγιο.
Ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων και αγνοουμένων και
κατάθεση στεφάνων.
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Χωρίς χρέωση
το Πράσινο Σημείο

Πράσινο
Σημείο

ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

Σ

ε λειτουργία βρίσκεται εδώ και μερικούς
μήνες το Πράσινο Σσημείο των Δήμων
Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται πίσω από το
πολυκατάστημα Leroy Merlin. Το πράσινο
σημείο δέχεται χωρίς χρέωση πολλά ρεύματα
αποβλήτων από τους δημότες. Η λειτουργία του
σε συνάρτηση με το κλείσιμο του Κοτσιάτη και την
υποχρεωτική χρήση του χώρου του ΧΥΤΗ στην Κόσιη,
υποχρεώνει όλες τις Τοπικές αρχές να αναθεωρήσουν
σε ό,τι έχει να κάνει με τα Συστήματα Διαχείρισης και
Ανακύκλωσης των Αποβλήτων.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος
στην εισαγωγή καινοτομιών, πολύ σύντομα αναμένεται
να ανακοινώσει ολόκληρο Σύστημα Διαχείρισης όλων
των Οικιακών Αποβλήτων. Μέχρι την εφαρμογή του
νέου ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, οι
Υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να παρέχουν
τις υπηρεσίες που παρείχαν μέχρι σήμερα,
συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής των πράσινων
αποβλήτων, εβδομαδιαίως. Απευθύνεται, τέλος,
έκκληση στους δημότες να κάνουν δωρεάν χρήση του
Πράσινου Σημείου, με την υπόμνηση ότι το διπλανό
οικόπεδο ή το πεζοδρόμιο δεν είναι επιλογή.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
Tο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης
ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας
Λευκωσίας ανέθεσε στην εταιρεία Citipost ΙΚΕ, μετά
από επιλογή μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού,
τη λειτουργία και διαχείριση οκτώ Πράσινων Σημείων
και ενός Κινητού Πράσινου Σημείου στην επαρχία
της Λευκωσίας. Το Πρασίνο των Δήμων Λευκωσίας
βρίσκεται Πίσω από το πολυκατάστημα LEROY MERLIN στο Δήμο Στροβόλου.
Τα Πράσινα Σημεία είναι οργανωμένοι χώροι στα οποία
οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ειδικά ρεύματα
αποβλήτων οικιακής προέλευσης και συμβάλουν στην:
• Μείωση της ανεξέλεγκτής και παράνομης διάθεσης
αποβλήτων
• Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας
• Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων
• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές
γενιές
• Ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς
Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στα Σημεία
ΔΩΡΕΑΝ απόβλητα εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και σε χωριστά
ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στα Πράσινα Σημεία
δεν μπορεί να γίνει εναπόθεση αποβλήτων από
εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες

εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς
φορείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:
1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΕΕ)
3. Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά)
4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
5. Πλαστικό
6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
7. Γυαλί
8. Αλουμίνιο
9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ)
10. Ξύλο
11. Υφάσματα
12. Παιχνίδια
13. Ακτινογραφίες
14. Θερμόμετρα

15. Φάρμακα
16. Λαμπτήρες
17. Υλικά καθαρισμού
18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
21. Φορητές Μπαταρίες
22. Μηχανέλαια
23. Άχρηστα για ταφή
Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στα
Πράσινα Σημεία, μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/
Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ σε
περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να
μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα
τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Α/Α
1

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ

Χειμερινό

09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.

Θερινό

09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ

Θερινό ωράριο = Απρίλιος-Σεπτέμβριος
Χειμερινό ωράριο = Οκτώβριος-Μάρτιος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Πράσινο Σημείο Στροβόλου - Τηλέφωνο: 99950161
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Αυτοί είναι οι τρόποι
για να αποτρέψετε την
εισβολή τρωκτικών,
κατσαρίδων και
κουνουπιών στο
σπίτι σας
Οι συστάσεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Αγλαντζιάς προς τους δημότες
της πόλης κόντρα στους «ανεπιθύμητους επισκέπτες»

Μ

ε Ιδιαίτερα ενοχλητικές είναι, τώρα το καλοκαίρι, οι ανεπιθύμητες
επισκέψεις τρωκτικών, κατσαρίδων και κουνουπιών στα σπίτια
μας, οι οποίες ενίοτε εγκυμονούν και κινδύνους για την Υγεία
μας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για μια πιο καθαρή Αγλαντζιά,
απαλλαγμένη από κάθε ανάλογη «εισβολή», οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του
Δήμου παραθέτουν στους δημότες χρήσιμες συμβουλές ώστε να κρατήσουν
μακριά από τα σπίτια τους όλους τους απρόσκλητους επισκέπτες, τονίζοντας ότι
για να καταστεί αυτό εφικτό χρειάζεται ο συντονισμός και η συνεργασία όλων.

Καταπολέμηση Τρωκτικών
Η παρουσία ποντικών στους χώρους κατοικίας και εργασίας εγκυμονεί κινδύνους
για την Δημόσια Υγεία και γενικότερα, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Το
πρόβλημα είναι εντονότερα αισθητό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με την
εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων θα συμβάλλετε στην βελτίωση της υγιεινής του
περιβάλλοντος και στην εξάλειψη του προβλήματος.
• Συχνός καθαρισμός των χώρων απόκρυψης και πολλαπλασιασμού, όπως είναι
η συσσώρευση αχρήστων σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους.
• Τα οικιακά σκύβαλα να τοποθετούνται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία σκυβάλων.
• Καθημερινός καθαρισμός υπολειμμάτων τροφής οικιακών ζώων και πτηνών.
• Κλείσιμο σε τρύπες και ανοίγματα (φωλιές ποντικών).
• Προστασία/άλυψη πηγών νερού (δεξαμενές, ντεπόζιτα).
• Συντήρηση χώρων πρασίνου (αυστηρό κλάδεμα σε πυκνούς θάμνους, φυτά κλπ.).
• Απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων από τις αυλές των σπιτιών και των
κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών.

Καταπολέμηση κατσαρίδων
Η παρουσία κατσαρίδων στους χώρους της κατοικίας και ιδιαίτερα στις κουζίνες
των σπιτιών μας, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Οι κατσαρίδες ζουν σε
σκοτεινά, ζεστά, υγρά και ανενόχλητα μέρη της κατοικία μας. Μεταφέρουν
μικρόβια/ασθένειες και αποβάλλουν δύσοσμες εκκρίσεις. Η αμερικάνικη είναι
η πιο συνηθισμένη, ζει και αναπτύσσεται στις αποχετεύσεις και γενικά, τρέφεται
από σάπιες και άχρηστες ουσίες.
Για την καταπολέμηση των κατσαρίδων συστήνεται να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
• Ψεκασμός του αποχετευτικού συστήματος με τα κατάλληλα εντομοκτόνα.
• Τα στόμια του αποχετευτικού συστήματος να είναι ερμητικά κλειστά.
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• Αποφυγή της έκθεσης τροφίμων στους πάγκους της κουζίνας κυρίως
κατά τις βραδινές ώρες.
•Καθημερινή καθαριότητα των χώρων απόκρυψης (κάτω από την
βρύση, σκυβαλοδοχεία κλπ.).

Καταπολέμηση Κουνουπιών
Η δραστηριοποίηση των κουνουπιών είναι εντονότερα αισθητή κυρίως
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα κοινά κουνούπια γεννούν και
εκκολάπτονται σε στάσιμα ή τρεχούμενα καθαρά ή ακάθαρτα νερά.
Στις κατοικημένες περιοχές, από άγνοια ή αμέλεια υπάρχουν πολλές
προϋποθέσεις εκκόλαψης όπως είναι κουβάδες ή άλλα δοχεία φύλαξης
νερού, ανοικτά ή κατεστραμμένα ντεπόζιτα, παλιά ελαστικά αυτοκινήτων,
ανοικτά ή κατεστραμμένα καλύμματα αποχετευτικών συστημάτων.
Για αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών απαιτείται η
συνεργασία σας με την εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων:
• Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των στομίων του αποχετευτικού σας
συστήματος και ερμητικό κλείσιμο των φρεατίων αποχέτευσης.
• Τοποθέτηση λεπτής σήτας στους αγωγούς εξαερισμού της
αποχέτευσης.
• Δοχεία, τα οποία είναι χρήσιμα, πρέπει να είναι αναποδογυρισμένα
ή με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα ώστε να μη συγκεντρώνουν νερό.
• Τακτικός καθαρισμός υδρορροών.
• Επαρκής χλωρίωση του νερού κολυμβητικών δεξαμενών και
σιντριβανιών.
• Εντοπισμός και εξουδετέρωση κάθε εστίας ανάπτυξης κουνουπιών.
• Λήψη ατομικών μέτρων προστασίας, όπως τοποθέτηση λεπτών
σητών στις πόρτες και στα παράθυρα, και χρήση της παραδοσιακής
κουνουπιέρας κατά τη διάρκεια του ύπνου.
• Τα γεράνια, ο βασιλικός, το δενδρολίβανο και το φασκόμηλο
αποτελούν οικολογικά και υγιεινά απωθητικά για τα κουνούπια,
οπότε είναι καλό να τοποθετούνται στην κουζίνα, στα περβάζια των
παραθύρων, στα μπαλκόνια.
• Απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων από τις αυλές κατοικιών και
κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών.
• Εφαρμογή οποιοδήποτε προγράμματος εντομοκτονίας, το οποίο να
γίνεται από εξειδικευμένα αδειούχα άτομα.

Στο Σκαλί, το Διεθνές Φεστιβάλ
Αρχαίου Ελληνικού Δράματος
Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος έχει διακριθεί με την ευρωπαϊκή
αναγνώριση EFFE Label, ως ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης

T

ο Αμφιθέατρο στο πολιτιστικο κεντρο «το σκαλί» ήταν
ένα από τα τρία επιλεγμένα αμφιθέατρα στην Κύπρο,
στα οποία φιλοξενήθηκε φέτος τον Ιούλιο το Διεθνές
Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, με τη συμμετοχή
θεατρικών σχημάτων από όλο τον κόσμο που παρουσίασαν
τις παραστάσεις τους.
Ενδεικτικά, στο Φεστιβάλ συμμετείχαν θεατρικά σχήματα
από την Αγγλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, την
Ελλάδα, τις Η.Π.Α., την Ισπανία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Κίνα, την Κροατία,
τη Λετονία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Σλοβενία,
τη Σουηδία, όπως επίσης και από την Κύπρο.
Πολλές από τις παραστάσεις ήταν πρωτοποριακές στην προσέγγισή τους,
προβάλλοντας τη διαχρονικότητα του αρχαίου δράματος και μεταφέροντας
έντονα την ιδιαιτερότητα του πολιτισμού της χώρας από την οποία προέρχονται.
22 χρόνια μετά, ο στόχος επιτυγχάνεται
Όταν το 1997 το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ), με εισήγηση του τότε Εκτελεστικού Διευθυντή
του, Νίκου Σιαφκάλη, αποφάσισε να ξεκινήσει το «Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου
Ελληνικού Δράματος», είχε μια φιλοδοξία: Να δώσει στο αρχαίο ελληνικό
δράμα μια ευρύτερη παρουσία στο θεατρικό «γίγνεσθαι» του τόπου και με
αυτόν τον τρόπο, να συμβάλλει στην θεατρική ευαισθητοποίηση του κοινού,
προσφέροντάς του ψυχαγωγία υψηλού αισθητικού επιπέδου. Και αυτό,
γιατί πίστευε πάντοτε πως το αρχαίο ελληνικό δράμα, που αποτελεί τη βάση

του σύγχρονου ευρωπαϊκού δράματος αλλά και στοιχείο της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει άμεση σχέση με τον σημερινό κόσμο.
Ανατρέχοντας στην πολύχρονη πορεία του Φεστιβάλ, μπορεί να ειπωθεί με
βεβαιότητα, πως αυτός ο σκοπός έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.
Κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ αναπτύσσεται, αποκτά τη δική του φυσιογνωμία, που
έχει μεταξύ άλλων και μια πολυπολιτισμική διάσταση λόγω της συμμετοχής
θεατρικών σχημάτων από διάφορους πολιτιστικούς χώρους. Έχει καθιερωθεί
ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του Νησιού μας.
Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές υπήρξαν οι τομές του: Διεύρυνε την οπτική
του, αγκαλιάζοντας το πρωτοποριακό μέσα από το διαχρονικό, το σύγχρονο
μέσα από το αρχαίο, διεύρυνε το κοινό του σε ντόπιους αλλά και ξένους
θεατές, με τον υπερτιτλισμό των παραστάσεων στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα έφερε την καλλιτεχνική δημιουργία πιο κοντά στην κοινωνία αγγίζοντας
τα ευρύτερα στρώματα, και έδωσε βήμα στην κυπριακή δημιουργικότητα,
ανοίγοντας παράλληλα εποικοδομητικούς διαλόγους με άλλες χώρες.
Από το 2014 μέχρι το 2017, όλες οι παραστάσεις του «Διεθνούς Φεστιβάλ
Αρχαίου Ελληνικού Δράματος» εντάσσονταν στο επίσημο πρόγραμμα
εκδηλώσεων του Οργανισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης-Πάφος
2017», ενώ η διοργάνωση του 2018 εντασσόταν στους εορτασμούς για το
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.
Το «Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος» έχει διακριθεί με την
ευρωπαϊκή αναγνώριση EFFE Label (2015-2016, 2017-2018 και 2019-2020),
ως ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης.
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Μέτρα πρόληψης
κατά του Ιού του
Δυτικού Νείλου
Οι συστάσεις των Ιατρικών Υπηρεσιών και των
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας και του Δήμου Αγλαντζιάς

M

ε αφορμή τις αναφορές για κρούσματα λοίμωξης από
τον Ιό του Δυτικού Νείλου, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και
οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
καθώς και ο Δήμος Αγλαντζιάς, με ανακοίνωσή τους
ενημερώνουν το κοινό για το τι πρέπει να προσέχει ώστε
να αποφύγει τυχόν δυσάρεστη εξέλιξη.
Το πρόβλημα φέτος παρουσιάστηκε λόγω της πολυομβρίας και της αύξησης
των εστιών εκκόλαψης των κουνουπιών από τα στάσιμα νερά. Στο πλαίσιο της
πρόληψης νοσημάτων που μεταδίδονται από τα κουνούπια, δόθηκαν οδηγίες για
εντατικοποιημένους ελέγχους και καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλους τους
δημόσιους χώρους (ποταμούς, αργάκια, δεξαμενές, λίμνες κλπ.).
Πιο συγκεκριμένα:
• Εκδόθηκε ενημερωτικό έντυπο προς το κοινό, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα
μέτρα τα οποία δύνανται να παρθούν -σε ατομικό επίπεδο-, συμβάλλοντας στη
μείωση των κουνουπιών.
• Ετοιμάστηκε ενημερωτικό φιλμάκι, το οποίο προβάλλεται σε όλους τους
τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Ιατρικών
Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του
Δήμου Αγλαντζιάς.
• Ενημερώθηκε το προσωπικό των Υγειονομικών Υπηρεσιών για τη λοίμωξη από
τον ιό του Δυτικού Νείλου, ώστε να είναι σε θέση να δίνει μια πρώτη ενημέρωση
στο κοινό.
• Έγιναν και γίνονται εντατικοί ψεκασμοί σε διάφορες περιοχές με στάσιμα νερά
και ενδεχόμενα σημεία εκκόλαψης κουνουπιών.
Μέτρα προστασίας στο σπίτι
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
του Δήμου Αγλαντζιάς συνεχίζουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και
προτρέπουν το κοινό όπως ακολουθεί τα πιο κάτω προληπτικά ατομικά μέτρα και
μέτρα προστασίας στο σπίτι, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο την προστασία
από τα κουνούπια:
• Φοράτε κατάλληλα ρούχα με μακριά μανίκια και παντελόνια κυρίως από το
σούρουπο μέχρι το χάραμα.
• Σε περίπτωση που το πρόβλημα είναι πολύ έντονο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εντομοαπωθητικό όταν βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους.
Εντομοαπωθητικά που περιέχουν DEET, picaridin, IR3535 ή αιθέρια έλαια ευκαλύπτου
διαρκούν περισσότερο. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στη συσκευασία. Οι
έγκυες και οι θηλάζουσες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού
τους, ενώ εντομοαπωθητικά με DEET αντενδείκνυνται σε βρέφη κάτω των δύο
μηνών και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε παιδιά κάτω των 12
ετών. Εντομοαπωθητικά με αιθέρια έλαια ευκαλύπτου αντενδείκνυνται σε παιδιά
μικρότερα των 3 ετών.
Εκτιμάται ότι η παρουσία των κουνουπιών οφείλεται, κυρίως, στις τεχνητές μικροεστίες
εκκόλαψης κουνουπιών. Ως εκ τούτου συστήνεται:
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• Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σήτες) που εμποδίζουν τη δίοδο των
κουνουπιών μέσα από τα παράθυρα και τις πόρτες.
• Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών ή σε
περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση άλλων προστατευτικών μέσων (όπως για
παράδειγμα η χρήση εντομοαπωθητικών με DEET, σε βρέφη μικρότερα των 2 μηνών).
• Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα,
υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια
σε λιμνάζοντα νερά, που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους.
• Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών Ο δροσερός αέρας μειώνει τη δραστηριότητα
των κουνουπιών, αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση ανεμιστήρων (ιδίως οροφής)
δυσκολεύει την προσέγγιση των εντόμων.
Συνίσταται κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φυλλωσιών (σημεία, που βρίσκουν
καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια).
• Το πότισμα να γίνεται κατά προτίμηση κατά τις πρωινές ώρες.
• Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων
(προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).
• Χρήση εντομοκτόνων. Περιέχουν πυρεθροειδή (π.χ. περμεθρίνη). Υπάρχουν
στο εμπόριο στις εξής μορφές: αερόλυμα (αεροζόλ), ταμπλέτες, εξατμιζόμενο
διάλυμα, σπιράλ («φιδάκια») κλπ.. Τα εντομοκτόνα δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο
δέρμα. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης
του σκευάσματος ή της συσκευής.
• Αντικατάσταση των σπασμένων σωλήνων νερού που έχουν διαρροή και
απομάκρυνση ή διόρθωση παλιών λάστιχων που συσσωρεύουν νερό.
• Κάλυψη με σήτες των αγωγών εξαερισμού των βόθρων.
• Αν υπάρχει στο σπίτι πισίνα ή σιντριβάνι τότε γίνεται καθημερινή ενεργοποίηση
των φίλτρων καθαρισμού για απομάκρυνση αυγών και προνυμφών κουνουπιών.
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
ενημερώνουν το κοινό ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας, λόγω του ότι ο ιός δεν
μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά χρειάζεται ενδιάμεσος διαβιβαστής,
που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κουνούπι. Σημειώνεται και πάλι ότι
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού για λοίμωξη από Ιό Δυτικού Νείλου πρέπει
να ενημερώνεται η Μονάδα Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων των
ΙΥ&ΥΔΥ στο τηλέφωνο 22 605 601 ή με φαξ στο 22 605 491.

Επεκτείνεται σε όλα τα
Δημοτικά Σχολεία της
Αγλαντζιάς

H

λειτουργία των Κέντρων Απασχόλησης
Παιδιών, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του
2017 σε δυο μόλις Δημοτικά Σχολεία της
Αγλαντζιάς, στο Α’ και στο Δ’. Μέσα στο
σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από
τότε, ο Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με τους
εμπλεκόμενους φορείς, κατάφερε να λειτουργήσει
Κέντρα Απασχόλησης σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία
(Α’, Γ’, Δ’, Ε’, Στ’), διευκολύνοντας τη ζωή πολλών
εργαζόμενων γονιών.
Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν τη
φύλαξη, τη σίτιση και προστασία των παιδιών,

την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης
ημέρας αλλά και άλλα προγράμματα δημιουργικής
απασχόλησης και ενημέρωσης μέχρι και τις 6 μ.μ.
Το κόστος παραμένει πολύ χαμηλό και καθόλου
αποτρεπτικό για τους γονείς.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος
Πετρίδης, η σχολική χρονιά 2018-2019 υπήρξε
πολύ σημαντική για το Δήμο και για την Αγλαντζιά
γενικότερα.
«Κατορθώσαμε να θέσουμε σε εφαρμογή σχεδόν
σε όλα τα Δημοτικά σχολεία της Αγλαντζιάς το
θεσμό των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης

ΚΕΝΤΡΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ

Παιδιών. Στα Κέντρα προσφέρονται ποιοτικές
υπηρεσίες από προσοντούχους εκπαιδευτικούς
αλλά και εποικοδομητικές δραστηριότητες όπως
προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης
μέρας, θεατρικά εργαστήρια, ομαδικές εργασίες,
εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία καθώς και σίτιση
των παιδιών».
Τόνισε πως, ο θεσμός αυτός έχει αγκαλιαστεί
από όλους και αυτό αποδεικνύεται από τη
μεγάλη συμμετοχή παιδιών που φοίτησαν το
περασμένο καλοκαίρι στο πρόγραμμα των κέντρων
απασχόλησης.

Κοινότητες Ενέργειας: Η ενεργειακή
μετάβαση μέσω διεσπαρμένης λειτουργίας
μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης
Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου PEGASUS

T

α αποτελέσματα του ερευνητικού
προγράμματος PEGASUS, σε σχέση με τα
οφέλη που προκύπτουν από τις αναδυόμενες
Tεχνολογίες της διεσπαρμένης παραγωγής
και αποθήκευσης, παρουσίασαν τον Ιούνιο το
Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με το Δήμο Αγλαντζιάς
και την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας
ΦΩΣ, με θέμα: «Κοινότητες Ενέργειας: Η ενεργειακή
μετάβαση μέσω διεσπαρμένης λειτουργίας μονάδων
ΑΠΕ και αποθήκευσης».
Η ημερίδα είχε ως στόχο να ενημερώσει τις Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ωφελιμότητα που
προσφέρουν οι αναδυόμενες Τεχνολογίες της
διεσπαρμένης παραγωγής και αποθήκευσης,
υποστηριζόμενες από τις πολύπλευρες δυνατότητες
που προσφέρει ο εξοπλισμός των έξυπνων δικτύων
και η αρχιτεκτονική των μικροδικτύων.
Με την ανάπτυξη των πολυδιάστατων πλεονεκτημάτων
που προσφέρουν τα ψηφιοποιημένα δίκτυα, τα
οφέλη των αναδυόμενων Τεχνολογιών καθίστανται
εκμεταλλεύσιμα από τις ενεργειακές κοινότητες, με
πολλαπλά οφέλη για τους τελικούς χρήστες και τους
πολίτες. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν άμεσα,
απτά οφέλη και το ερευνητικό πρόγραμμα της PEG-

ASUS τους φέρνει στο επίκεντρο, με λύσεις που
είναι πραγματικές και άμεσες, με όφελος για τις
κοινότητες που επιλέγουν να τις αναπτύξουν και να
τις χρησιμοποιήσουν.
Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς,
Χαράλαμπος Πετρίδης, τόνισε πως η Ερευνητική
Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου ΦΩΣ είναι πάντα πρωτοπόρα και φροντίζει
συνεχώς να βρίσκεται κοντά στις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο
στην πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών μελετών.
«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο», είπε, «έγινε και η
συνεργασία του Δήμου Αγλαντζιάς με την Μονάδα
στο ερευνητικό πρόγραμμα HYBUILD, το οποίο έχει
χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020)».
«Σε αυτό», πρόσθεσε, «συμμετέχουν φορείς από 8
ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα, την Ισπανία,
Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμάνια, Τσεχία, Ελλάδα
και την Κύπρο. Από την Κύπρο, συνεργαζόμενοι
φορείς είναι η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής
Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο
Δήμος Αγλαντζιάς, που συμμετέχουν ως ξεχωριστοί
εταίροι».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, το διατηρητέο κτίριο που
βρίσκεται στην πλατεία, στον πυρήνα της Παλιάς
Αγλαντζιάς, θα αποτελέσει μελέτη περίπτωσης (demo
site) που θα υλοποιηθεί στην Κύπρο.
«Το κτίριο», ανέφερε, «θα καταστεί σημείο αναφοράς
για μόνιμη ψηφιακή έκθεση τεχνολογιών ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και υποστηρικτικού εξοπλισμού, ώστε
να λειτουργεί ως χώρος ενημέρωσης της κοινωνίας
για αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στα σπίτια,
ικανών να προσφέρουν μετάβαση στην οικονομία
χαμηλών εκπομπών του άνθρακα και σε υψηλά επίπεδα
εξοικονόμησης ενέργειας».
Σημείωσε πως, «οι προγραμματισμένες επεμβάσεις
στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και
στον επαναπροσδιορισμό του παραδοσιακού πυρήνα
για τη δημιουργία ενός πρότυπου και πολυλειτουργικού
χώρου, που να παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης
εκδηλώσεων, σεμιναρίων κλπ..».
«Ταυτόχρονα», συνέχισε, «θα λειτουργεί με
καθορισμένο ωράριο ως αναγνωστήριο-ψηφιακή
βιβλιοθήκη για νέους -ηλικιακά- πολίτες και φοιτητές,
και ως εκθεσιακός χώρος που θα προβάλλει τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Το πρόγραμμα άρχισε
το 2017 και θα ολοκληρωθεί το 2021.
ΜΑΪΟΣ
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Ένα Ανοιχτό Σχολείο-πρότυπο
για όλα τα γούστα και όλες
τις ηλικίες
Ο θεσμός του Ανοιχτού Σχολείου στην Αγλαντζιά μετράει έξι χρόνια ζωής
και έχει αγκαλιαστεί ιδιαίτερα από τους δημότες

Σ

τη μάθηση και τη γνώση δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, εξού
και η φράση «Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος» που ανήκει
στον Σόλωνα, τον αρχαίο Αθηναίο Νομοθέτη και Φιλόσοφο.
Στον Δήμο Αγλαντζιάς αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην αξία της
γνώσης και γι’αυτό ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο η λειτουργία
του Ανοιχτού Σχολείου, ενός θεσμού που μετρά έξι χρόνια ζωής στον Δήμο
Αγλαντζιάς και έχει αγκαλιαστεί ιδιαίτερα από όλες τις ηλικίες -από 3 χρόνων
μέχρι 70 και άνω. Το Ανοιχτό Σχολείο στηρίζεται από το Δήμο Αγλαντζιάς και
τη Σχολική Εφορεία, στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς και την προαγωγή
της διά Bίου Mάθησης. Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικό και εκπαιδευτικό, σε
συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Παιδείας.

Επτά νέα προγράμματα
Το Ανοιχτό Σχολείο λειτουργεί, από το Δεκέμβριο του 2013 και ο σκοπός
του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα της διά Βίου Μάθησης και στην ανάπτυξη Πολιτισμού της κοινωνίας
μας. Πέραν της μάθησης μέσω του προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε
άτομα κάθε ηλικίας από 3 χρόνων και άνω, έδωσε την ευκαιρία σε αδιόριστους
εκπαιδευτικούς, προσφέροντάς τους εργασία και μια καλύτερη οικονομική
δυνατότητα μέσα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
Λόγω της αυξημένης ζήτησης για συμμετοχή στα προγράμματα του Ανοικτού
Σχολείου, και μετά από εισηγήσεις των δημοτών, προστέθηκαν 7 νέα
προγράμματα: Kindergym, Φωνητική, Solo Salsa Fitness, Groove Dance
Fitness, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικοί και Κυπριακοί Λαϊκοί Χοροί.
Στοχοπροσήλωση στην ενίσχυση και την αναβάθμιση
Μιλώντας στην τελετή λήξης των προγραμμάτων του Ανοιχτού Σχολείου, ο
Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, τόνισε πως «το Ανοιχτό Σχολείο
αποδεικνύεται ως ένας θεσμός που πραγματικά φάνηκε πολύ χρήσιμος στους
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Δημότες μας, γι’αυτό και έχει αγκαλιαστεί από όλες τις ηλικίες, από 3 χρόνων
μέχρι τα 70 και άνω».
Διαμήνυσε, ταυτόχρονα, ότι ως Δήμαρχος και ως Δημοτικό Συμβούλιο
συμφωνούν και στηρίζουν τον αξιόλογο και χρησιμότατο αυτό θεσμό,
προσθέτοντας ότι θα τον στηρίξουν περαιτέρω και θα βοηθήσουν με όλα
τα μέσα και όλες τους τις δυνάμεις, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια αυτή.
Άλλωστε, συνέχισε, φαίνεται καθαρά και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο θεσμός
αυτός, που δημιουργήθηκε από το Δήμο με τη συνεργασία του Υπουργείου
Παιδείας και της Σχολικής Εφορείας -τους οποίους και ευχαρίστησε θερμά-,
δίδει την ευκαιρία στον κάθε πολίτη να αποκτήσει το χάρισμα της γνώσης.
«Σαν Δήμαρχος, μαζί με το Δημοτικό μας Συμβούλιο στοχεύουμε και ευχόμαστε
να συνεχιστεί για πολλά χρόνια η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
την Σχολική Εφορεία, ούτως ώστε κάθε χρονιά που περνά να γινόμαστε
καλύτεροι και να αναβαθμιζόμαστε από κάθε άποψη για το καλό όλων των
Δημοτών, κάθε ηλικίας, που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το θεσμό», τόνισε
στον χαιρετισμό του ο Χαράλαμπος Πετρίδης.

Στο πλευρό του κοινωνικού συνόλου
Μέσα από το Ανοιχτό Σχολείο στηρίζονται πέραν πάσης αμφιβολίας και
τα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, γεγονός που υπογράμμισε και ο
Δήμαρχος Αγλαντζιάς.
«Ως Τοπική Αρχή στηρίζουμε την κοινωνία και ειδικά ομάδες συμπολιτών μας,
οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά
τους εκπαιδευτικά, αθλητικά, ψυχαγωγικά και πολιτιστικά προγράμματα.
Ουσιαστικά το Ανοικτό Σχολείο διευρύνει τις γνώσεις και βελτιώνει την
ποιότητα ζωής των δημοτών και έχει μετατρέψει τα σχολικά κτίρια σε εστίες
Πολιτισμού και Αθλητισμού», σημείωσε.
Ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές του Ανοιχτού Σχολείου, ενώ διαβεβαίωσε
τους πολίτες ότι ο θεσμός θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.

Α’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Οι στόχοι της νέας σχολικής χρονιάς
και οι εμπειρίες της προηγούμενης

T

ο χαμόγελο, η χαρά και η ζωντάνια
των παιδιών είναι ο τρόπος για να
αντλούμε δύναμη και να ελπίζουμε
σε μια κοινωνία καλύτερη. Αυτός,
άλλωστε, είναι και ο σκοπός της ζωής,
αλλά και η στόχευση της νέας σχολικής χρονιάς
στον Δήμο Αγλαντζιάς γενικότερα και ειδικότερα,
στο Α’ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο του Δήμου.

Χαιρετισμό στην τελική γιορτή των παιδιών που έγινε
στο Σκαλί Αγλαντζιάς απηύθυνε ο Δήμαρχος του
Δήμου, Χαράλαμπος Πετρίδης, ο οποίος κάνοντας
απολογισμό του σχολικού έτους 2018–2019 το
χαρακτήρισε καθόλα δημιουργικό, πρωτίστως για
τα παιδιά, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, τους
γονείς και τους κηδεμόνες. Άλλη μια ενδιαφέρουσα
και εποικοδομητική χρονιά, όπως είπε, έφτασε

Όταν η Μουσική συναντά
την Παράδοση

στο τέλος της. «Μια χρονιά που έχει τις δικές της
ομορφιές και εμπειρίες». Τόνισε, ταυτόχρονα,
την ανάγκη να δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία
να απολαύσουν την παιδικότητά τους και εμείς, να
παίρνουμε δύναμη από το χαμόγελο και τη χαρά
τους. Ευχήθηκε στα παιδιά κάθε πρόοδο στη ζωή
τους και να γίνονται κάθε μέρα και καλύτεροι, πιο
ευτυχισμένοι και πιο δυνατοί.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας για
περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεών της με τους πολίτες

Έ

να μοναδικό μουσικό ταξίδι
βγαλμένο μέσα από την
παράδοση της Κύπρου και κάτω
από τον έναστρο ουρανό της
Αγλαντζιάς είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν οι θεατές, οι οποίοι
βρέθηκαν στο Σκαλί το βράδυ της 9ης Ιουλίου 2019.
Η Φιλαρμονική της Αστυνομίας, μαζί με τον
μουσικοσυνθέτη Μιχάλη Χατζημιχαήλ, την
παρουσιάστρια και ερμηνεύτρια Άντρη Καραντώνη,
και την ερμηνεύτρια Δήμητρα Χατζημιχαήλ, ταξίδεψαν
μέσω της Μουσικής και των τραγουδιών τους στην
κυπριακή μας παράδοση καταχειροκροτούμενοι από το
κοινό, το οποίο τραγούδησε και διασκέδασε μαζί τους.
Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσαν η Δημοτική
και η Παιδική Χορωδία του Δήμου Αγλαντζιάς και ο
λαογραφικός όμιλος «Ακρίτες Γερίου».
Η συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώθηκε από την
Αστυνομία στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς
και εντάσσεται στο σύνολο των δράσεων που
πραγματοποιούνται, με απώτερο στόχο την περαιτέρω
ενδυνάμωση των σχέσεών της με τους πολίτες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης, ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης, εκπρόσωποι
Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, της Εθνικής Φρουράς
και πλήθος κόσμου.
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Τα παιδία… κρίνει
Οι εισηγήσεις ενός μαθητή της Β’ Γυμνασίου για να
γίνει η πόλη ακόμη πιο ευχάριστη, άνετη και όμορφη

Π

αρόλο που ο Δήμος Αγλαντζιάς
είναι αρκετά εκσυγχρονισμένος και
βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, θα
μπορούσαν ασφαλώς ορισμένα
πράγματα να καλυτερεύσουν, ώστε οι
Αγλαντζιώτες να είναι πιο ικανοποιημένοι. Ως νεαρός
πολίτης του Δήμου Αγλαντζιάς, προτείνω μερικές
εισηγήσεις που θα κάνουν τη ζωή στην Αγλαντζιά για
εμένα και τους συνομήλικους συμπολίτες μου πιο
ευχάριστη, άνετη και όμορφη.
Ένας αρχικός τομέας για τη βελτίωση του Δήμου
Αγλαντζιάς είναι σίγουρα η καθαριότητα. Αναμφίβολα,
η καθαριότητα είναι σημαντικότατη για έναν Δήμο.
Για τον παραπάνω λόγο, προτείνω να εγκατασταθούν
περισσότεροι σκουπιδοτενεκέδες σε όλη την έκταση
του Δήμου Αγλαντζιάς. Ταυτόχρονα, χρήσιμη θα ήταν
και η εγκατάσταση περισσότερων κάδων ανακύκλωσης
(χαρτιού, πλαστικού, γυάλινων μπουκαλιών κ.ά.),
καθώς και η πιο συχνή εκκένωσή τους. Επιπρόσθετα,
κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ στη διατήρηση της
καθαριότητας του Δήμου, θα ήταν η διοργάνωση
περισσότερων εκστρατειών για το μάζεμα των
σκουπιδιών που είναι πεταμένα παντού στον Δήμο.
Αυτές οι εκστρατείες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, όχι
μόνο για την καθαριότητα του Δήμου αλλά και επειδή
θα καλλιεργήσουν σε νεαρά άτομα περιβαλλοντική
συνείδηση και θα τα μάθει να σέβονται πάντα τον
Δήμο τους (και να μην τον λερώνουν ή να κάνουν
βανδαλισμούς). Τέλος, καλό θα ήταν να τοποθετηθούν
περισσότεροι κάδοι ειδικοί για τα περιττώματα των
σκύλων, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες των ζώων να μπορούν
να μαζεύουν και να πετάνε τα περιττώματα των
κατοικίδιών τους. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι
ιδιοκτήτες δεν μαζεύουν τα περιττώματα των σκύλων
τους, προκαλεί τεράστια δυσαρέσκεια, αγανάκτηση
και θυμό στους πολίτες του Δήμου.
Αναμφισβήτητα, ένας ακόμη τομέας που θα συνέβαλλε
στη βελτίωση του Δήμου Αγλαντζιάς, είναι η δημιουργία
φυσικής ομορφιάς και καλαισθησίας. Ένα σημείο που
θα βοηθούσε στο να ομορφύνει ο Δήμος, είναι η
φύτευση περισσότερων όμορφων δέντρων, θάμνων και
πολύχρωμων λουλουδιών αλλά και η αξιοποίηση των
χώρων πρασίνου, όπως και του Πάρκου Αθαλάσσας.
Επιπλέον, πολλά κτίρια ή άλλα έπιπλα όπως παγκάκια,
θα μπορούσαν να μπογιατιστούν με ζωηρά, λαμπερά
και χαρούμενα χρώματα, και πάνω σε τοίχους ή μέρη
τα οποία δεν χρησιμεύουν για κάποιο συγκεκριμένο
σκοπό να σχεδιαστούν όμορφα σχέδια.

Ένα ακόμη σημείο για τη βελτίωση του Δήμου
Αγλαντζιάς είναι η διευκόλυνση των πολιτών. Καταρχάς,
θα μπορούσαν να προστεθούν περισσότερα παγκάκια
για να μπορεί ο κόσμος να κάθεται και να απολαμβάνει
την έξοδό του στη φύση. Επιπλέον, μια εξαίσια ιδέα
είναι η προσθήκη διαδραστικών χαρτών για ξενάγηση,
οδηγίες και σημεία ενδιαφέροντος στον Δήμο. Καλό
θα ήταν, επίσης, να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για
περισσότερους χώρους στάθμευσης για αυτοκίνητα
που μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες, επέκταση
των ποδηλατοδρόμων σε άλλα σημεία του Δήμου,
καθώς και η συχνή επίβλεψή τους ώστε να μην
«καταλαμβάνονται» από ασυνείδητους οδηγούς.
Το τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω σε σχέση με το τι
μπορεί να βελτιωθεί στον Δήμο Αγλαντζιάς, σχετίζεται
με την ψυχαγωγία του κόσμου και πιο συγκεκριμένα, της
νεολαίας. Εκτός από την καρναβαλίστικη παρέλαση που
λαμβάνει χώρα στον Δήμο κάθε χρόνο, θα μπορούσαν
να διοργανωθούν πολλές ακόμη εκδηλώσεις με στόχο
την ψυχαγωγία των πολιτών. Για να γίνω πιο σαφής,
θα μπορούσε να υπάρξει αναβάθμιση και περαιτέρω
αξιοποίηση του πολιτιστικού χώρου «Σκαλί» για τη
δημιουργία π.χ. θερινού κινηματογράφου, το οποίο
είναι κάτι που λείπει από τον Δήμο μας. Επιπρόσθετα, ο
χώρος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την οργάνωση
καλοκαιρινού φεστιβάλ με παραστάσεις χορού,
θεάτρου και μουσικής στο αμφιθέατρο, όπως και τη
διοργάνωση περισσότερων εκδηλώσεων σε άλλους
χώρους του Δήμου, π.χ. σε αίθουσες του Πανεπιστημίου
Κύπρου ή του Κέντρου «Φιλοξενία». Ας μην ξεχάσω
να αναφέρω πως κάτι που θα μπορούσε να γίνει για τη
νεολαία του Δήμου είναι η δημιουργία περισσότερων
κέντρων για εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως
κέντρα που διδάσκουν διαφορετικές ξένες γλώσσες
ή ένα μεγάλο αθλητικό σωματείο (με μεγάλο γήπεδο)
για όλους τους φιλάθλους.
Αυτές ήταν κάποιες εισηγήσεις από έναν νεαρό
πολίτη του Δήμου Αγλαντζιάς. Αν οι εισηγήσεις μου
εισακουστούν και ίσως πραγματοποιηθούν, θα ήμουν
πάρα πολύ ευτυχισμένος. Η καταγραφή αυτών των
εισηγήσεων και η υλοποίησή τους από τους υπεύθυνους
του Δήμου θα κάνουν τη ζωή -όχι μόνο της νεολαίας,
αλλά όλων των πολιτών του Δήμου- πιο ευχάριστη,
εύκολη, και άνετη.

Χρίστος Γεωργαλλίδης,
Μαθητής της Β΄ Τάξης του Γυμνασίου Πλατύ
21/03/2019
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Τα νέα του Δήμου
Λευκονοίκου

Μ

ΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ
Ως Δήμαρχος Λευκονοίκου θέλω
να εκφράσω τις πιο εγκάρδιες
ευχαριστίες μου προς τον
Δήμαρχο Αγλαντζιάς, τον φίλτατό μου Χαράλαμπο
Πετρίδη, για την ευγενική πρόσκλησή του να
συμμετάσχουμε, ως κατεχόμενος Δήμος που
στεγάζεται στα όρια του Δήμου Αγλαντζιάς, στην
έκδοση της εφημερίδας του Δήμου Αγλαντζιάς
«Εν Δήμω Αγλαντζιάς».

Έσμιξαν ο Πόντος, η Μικρασία και η Κύπρος
σε ένα ταξίδι γεύσεων στη Χαλκιδική
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λευκονοίκου με
επικεφαλής τη Δήμαρχο, κα Ζήνα Λυσάνδρου
Παναγίδη, μαζί με τον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου
Λάρνακας, συμμετείχε στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ
Γαστρονομίας της Ανατολικής Χαλκιδικής, με τίτλο:
ΚΟΥΖΙΝΑ 2019. Ήταν η γιορτή του Ψωμιού, του
Μελιού και του Ζυμαριού. Η εβδομάδα, στην οποία
συμμετείχαν, ήταν αφιερωμένη στην κουζίνα του
Πόντου και της Μικρασίας.
Οι γυναίκες του Δήμου Λευκονοίκου ετοίμασαν,
μαζί με τη Δήμαρχο, διπλοπισιήδες και πισιήδες

που έγιναν ανάρπαστες, όπως και πουρέκκια
της σάτζιης με χαλλούμι, τσιπόπιτα, κουλούρια,
δακτυλιές, χρισταρκές, φλαούνες, κουλουράκια
κ.ά.. Η συμμετοχή της αντιπροσωπείας του Δήμου
Λευκονοίκου σε αυτό το εξαιρετικό Φεστιβάλ
πρόσφερε άλλη μια ευκαιρία για διαφώτιση, αλλά
και για προβολή της παράδοσης και της πολιτιστικής
κληρονομιάς που έφεραν μαζί τους από τα άγια
χώματά τους. Έσμιξαν ο Πόντος, η Μικρασία και
η Κύπρος σε αυτό το ταξίδι των γεύσεων. Έσμιξε
η προσφυγιά.

Κηδεύτηκε ο ήρωας Κλείτος Κλείτου
Την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019, τελέσθηκε η
κηδεία του αγνοουμένου Κλείτου Κλείτου από
τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στη

Μακεδονίτισσα, προϊστάμενου του συνδημότη
του Δήμου Λευκονοίκου, Αρχιμανδρίτη, Πανάρετου
Κυπριανού. Επικήδειο εκφώνησαν η Δήμαρχος
Λευκονοίκου, κα Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη,
ο ανιψιός του ήρωα, κ.Ανδρέας Λουκά, και εκ
μέρους της μητέρας του, κας Σόνιας ΚλείτουΛουκά, μονάκριβης αδελφής του ήρωα, όπως και
ο συμπολεμιστής του, κ.Ανδρέας Φάνου.
Ο Δήμος Λευκονοίκου εκφράζει τις άπειρες
ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του στην Εθνική
Φρουρά και τα άξια στελέχη της για την άρτια
οργάνωση της ταφής του ήρωα, Κλείτου Κλείτου,
από το Λευκόνοικο.
Μετά την ταφή στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας
ακολούθησε τρισάγιο για όλους τους ήρωες του
Δήμου Λευκονοίκου, σύντομος χαιρετισμός από
τον Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου «Το
Λευκόνοικο», κ.Φωκά Ριρή, και κατάθεση στεφάνων
από τους συγγενείς των ηρώων και τις Αρχές της
κωμόπολης.

Προβλήθηκε και στη Νίσυρο το ντοκιμαντέρ
«ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ…
της Μεσαρκάς καμάριν»
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λευκονοίκου, μετά από
πρόσκληση του Δημάρχου Νισύρου, κ.Χριστοφή
Κορωναίου, βρέθηκαν στο νησί της Δωδεκανήσου
και παρουσίασαν το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019
το ντοκιμαντέρ τους «ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ… της
Μεσαρκάς καμάριν» στην κατάμεστη αίθουσα του
Ζωσιμοπούλειου Θεάτρου, στο Μανδράκι Νισύρου.
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