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ΘΕΜΆ

ΔΩΡΕΆΝ ΠΆΓΩΤΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΆΡΟΥΣ 
ΔΉΜΟΤΕΣ ΤΉΣ ΆΓΛΆΝΤΖΊΆΣ
Ο παγωτατζής βγήκε ξανά στους δρόμους 
και μάζεψε χρησιμοποιημένες μπαταρίες
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Μάριος Χειρίδης - Αντιδήμαρχος

 ΕΠΊΤΡΟΠΉ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Ιορδάνης Ιορδάνους,Πρόεδρος
Περικλής Νικολαϊδης, Μέλος
Ευγενία Αλετρά, Μέλος
Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
Δημήτης Χατζησάββας, Μέλος

ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΆ

ΘΕΜΆ

ΠΆΊΔΊΚΉ ΧΆΡΆ… ΣΤΟΛΊΔΊ ΣΤΉΝ 
ΚΆΡΔΊΆ ΤΟΥ ΠΛΆΤΥ  
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ΘΕΜΆ

17Ο ΆGLAJAZZ 
ΖΩΝΤΆΝΟ ΤΟ ΠΆΘΟΣ ΓΊΆ ΤΉΝ 
ΤΖΆΖ 

ΣΕΛΊΔΆ  6-7
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ΘΕΜΆ

ΠΆΡΚΟ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΉΝ 
ΆΓΛΆΝΤΖΊΆ!

ΣΕΛΊΔΆ  8
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Άνδρέας Κωνσταντίνου
Δήμαρχος Άγλαντζιάς

Μήνυμα Δημάρχου Άγλαντζιάς

Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν είχε την εξέλιξη που προσδοκούσε 
ο Δήμος Αγλαντζιάς. Όπως είναι γνωστό, ομόφωνα 
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσφύγει 
στη δικαιοσύνη, αντιδρώντας στην ένταξη του Δήμου 
Αγλαντζιάς στο ενιαίο σχήμα του Δήμου Λευκωσίας.

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη που θα έχει αυτή η νομική 
μάχη, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, ως Δήμος συνεχίζουμε 
τις προσπάθειες και τις δράσεις μας, έχοντας ως 
κορυφαία προτεραιότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου στους δημότες μας.

Συγκεκριμένα, ως Δήμος επιταχύνουμε την προσπάθεια 
ψηφιακής μεταρρύθμισης των υπηρεσιών μας για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Ήδη από 
τον περασμένο Ιούλιο, μέσω της πλατφόρμας παροχής 
υπηρεσιών λογισμικού CITIBILL, ο Δήμος Αγλαντζιάς 
προσφέρει στους δημότες τους τη δυνατότητα 
να υποβάλουν αίτημα για την πραγματοποίηση 
ηλεκτρονικού ραντεβού με τον Δήμο.  

Παράλληλα, συνεχίζουμε την πράσινη δράση μας, με 
στόχο να διατηρήσει ο Δήμος Αγλαντζιάς τον τίτλο που 
δικαίως κατέχει σήμερα, ως του πιο πράσινου δήμου της 
Κύπρου. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαχωρίζω 
και Κερδίζω», με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
Παιδιού, ο Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με 
τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Α.ΦΗ.Σ. Κύπρου, 
έβγαλε τον παγωταζή στους δρόμους της Αγλαντζιάς 
μοιράζοντας δωρεάν παγωτό σε παιδιά, με αντάλλαγμα 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Στόχος αυτής της 
δράσης ήταν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μάθουν 
περισσότερα για την ανακύκλωση και τον διαχωρισμό 
μπαταριών. Παράλληλα, τον περασμένο Ιούνιο 
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Πάρκου 
Σκύλων στην οδό Αίαντος στην Αγλαντζιά, 
σε συνεργασία με το καταφύγιο Simba Animal AID. 

Ακόμη, ο Δήμος Αγλαντζιάς έκανε το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς 
την κατεύθυνση της περαιτέρω εμβάθυνσης της 
συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την 
υπογραφή Γενικού Μνημονίου Συνεργασίας και Ειδικού 
Μνημονίου με το Τμήμα Ψυχολογίας. Μια συνεργασία 
από την οποία κατά γενική ομολογία προκύπτουν 
αμφίδρομα και πολλαπλά οφέλη.
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Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η πρωτοβουλία του 
δήμου μας σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό 
Οργανισμό Α.ΦΗ.Σ. Κύπρου, να βγάλουν ξανά τον 
παγωτατζή στους δρόμους της Αγλαντζιάς. 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού, 
που καθιερώθηκε να γιορτάζεται την 1η Ιουνίου 
και στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαχωρίζω 
και Κερδίζω», την 1η και 2η μέρα του Ιούνη, 
εκατοντάδες παιδιά στην Αγλαντζιά απόλαυσαν 
δωρεάν παγωτό, αφού παρέδωσαν στον παγωτατζή 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
Στόχος αυτής της δράσης ήταν να ενθαρρύνουμε τα 
παιδιά να μάθουν περισσότερα για την ανακύκλωση 
και τον διαχωρισμό μπαταριών. Η καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης πρέπει να ξεκινά από 
νωρίς. Και φαίνεται πως δεν υπήρχε καλύτερο 
κίνητρο από ένα δροσερό παγωτό!

Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που δεν 
καταφέραμε δυστυχώς να ικανοποιήσουμε όλα τα 
παιδιά στις δυο μέρες που είχαμε προγραμματίσει 
τη διαδρομή του παγωτατζή. Σας ευχαριστούμε από 
καρδιάς για την ανταπόκριση στο κάλεσμα μας, αλλά 
και για την κατανόηση από όσους δεν προλάβαμε να 
ικανοποιήσουμε. 

Το πλέον σημαντικό είναι ότι οι νεαρότεροι δημότες 
της Αγλαντζιας έμαθαν μέσα από μια συμβολική 
δράση τη σημασία της ανακύκλωσης και του 
διαχωρισμού μπαταριών.  Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ο πιο 
πράσινος δήμος της Κύπρου, δεν σταματάει εδώ. 
Συνεχίζουμε! 

Ευχαριστούμε την Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος (AFIS Cyprus) 
και τον πρόεδρο της κ. Chris Χριστοδούλου για την 
συνδρομή στην υλοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής 
δράσης .

Ο παγωτατζής βγήκε ξανά στους δρόμους 
και μάζεψε χρησιμοποιημένες μπαταρίες

Δωρεάν παγωτό στους νεαρούς δημότες της Άγλαντζιάς

ΘΕΜΑ 01
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Έτοιμη να υποδεχθεί χαρούμενες παιδικές φωνές είναι η παιδική χαρά στο κέντρο του Πλατύ, δίπλα στους 
προσφυγικούς οικισμούς. 

Με την ουσιαστική συνεισφορά του υπουργείου Εσωτερικών, ένας παραμελημένος χώρος έχει μετατραπεί 
σε ένα στολίδι για τον Δήμο μας. Η παιδική χαρά μπορεί να προσφέρει με τα παιγνίδια της, αρκετές ώρες 
ξεγνοιασιάς για τους μικρούς και δημιουργικό χρόνο για το σύνολο της οικογένειας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθημερινά, συνεργεία του Δήμου προβαίνουν σε βελτιωτικές εργασίες και στις 
υπόλοιπες παιδικές χαρές που βρίσκονται  στα δημοτικά όρια της Αγλαντζιας, στο πλαίσιο της προσπάθειας 
να παρέχουμε στους δημότες μας καλή ποιότητα ζωής.

ένα στολίδι στην καρδιά του Πλατύ
Παιδική χαρά…   

02ΘΕΜΑ
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03ΘΕΜΑ

17ο AglanJazz 2022 
Κρατάει ζωντανό το πάθος για τη jazz!
17ο AglanJazz 2022 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το AglanJazz, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ Τζαζ μουσικής, το 
οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Άγλαντζιάς, για 17η χρονιά, στις 6 και 7 Ίουλίου.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε στο Άμφιθέατρο και στην Άνοικτή Πλατεία του Πολιτιστικού 
Κέντρου «το σκαλί».  Το πρόγραμμα ήταν και φέτος πλούσιο και δυνατό, με τη συμμετοχή 
σχημάτων και μουσικών από Άυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο και Λουξεμβούργο. 

Πρώτη μέρα με πιάνο και παραδοσιακή 
μουσική

Το Φεστιβάλ άνοιξε την Τετάρτη 6 Ίουλίου ο 
Έλληνας πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άννινος, 

ο οποίος, μέσα από τον πλούσιο ήχο ενός πιάνου, και 
με αφορμή πρωτότυπες συνθέσεις και αγαπημένες 
του μουσικές, από διαφορετικά μουσικά ρεύματα, 
δημιουργεί ένα πρόγραμμα γεμάτο από συγγένειες και 
αντιθέσεις, αναδεικνύοντας, την πολύπλευρη μουσική 
του ιδιοσυγκρασία.  Τη συμμετοχή του Στάθη Άννινου 
στήριξε η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο. 

Στη συνέχεια το AglanJazz φιλοξένησε το Κυπριακό 
Σχήμα Ermis Michail Electric World, το οποίο 

παρουσίασε ένα πρόγραμμα με πρωτότυπες συνθέσεις 
και διασκευές παραδοσιακής μουσικής από την Κύπρο, 
την Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες, δημιουργώντας 
μία ατμοσφαιρική, έντονη και γεμάτη ενέργεια διάθεση.

Tο Βιενέζικο κουαρτέτο Sketchbook, το οποίο 
φιλοξενήθηκε με τη στήριξη της Πρεσβείας της 

Αυστρίας, έκλεισε το πρόγραμμα της πρώτης βραδιάς.  
Οι τέσσερις νεαροί μουσικοί, με κοινό ενδιαφέρον για 
τους σύγχρονους δημιουργικούς αυτοσχέδιους ήχους, 
προσέγγισαν τη τζαζ από μια εντελώς διαφορετική 
οπτική γωνία, η οποία μπορεί να αποδοθεί ως 
μετά-ροκ.  Η ανορθόδοξη ενορχήστρωση και οι 
περίτεχνες συνθέσεις, σε συνδυασμό με το πάθος και 
τον ενθουσιασμό είχαν ως αποτέλεσμα ένα φρέσκο, 
νεανικό και παλλόμενο ήχο. 
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Κρατάει ζωντανό το πάθος για τη jazz!

Προοδευτική τζαζ και τρίο κιθάρας

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 7 Ίουλίου 
άνοιξε το Γαλλικό Τρίο του Nathan Mo-

llet.  Το Τρίο στήριξε το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Κύπρου.  Ο νεαρός πιανίστας Nathan, με μια 
φρεσκάδα και φαινομενικά απλή προσέγγιση, 
σε συνδυασμό με σοβαρές τεχνικές δεξιότητες, 
εξερεύνησε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, 
αποκαλύπτοντας ένα απαιτητικό όραμα για την 
τζαζ, τόσο ρυθμικά όσο και αρμονικά.

Το εξαιρετικό Τρίο Dock In Absolute από το 
Λουξεμβούργο φιλοξενήθηκε για ακόμη μια 

φορά στη σκηνή του AglanJazz.  Το Τρίο συνδύασε 
διαφορετικά στυλ προοδευτικής τζαζ, κλασικής 
και ροκ μουσικής, εκτελώντας τις συνθέσεις 
του πιανίστα, σε ύφος που ήταν ποικιλόμορφο, 
έντονο και πλούσιο σε ανατροπές, μετατρέποντας 
τη μουσική τους από λυρική σε ασυγκράτητη, 
από άγρια σε χαριτωμένη, από βιρτουόζικη και 
κρυστάλλινη σε διεκδικητική και δραματική, 
από μαλακή και χαμηλών τόνων σε αεράτη και 
διαχυτική. 

Το Φεστιβάλ έκλεισε το εξαιρετικό 
κυπριακό Τρίο του Οδυσσέα Τουμάζου.  

Το έργο του έχει χαρακτηριστεί «πραγματικά 
αυθεντικό και ισχυρό, με προσωπικό ήχο μέσα 
σε ένα καθαρά τρίο κιθάρας». Οι συνθέσεις 
αποτέλεσαν μια μοναδική μουσική τροφοδότηση, 
ικανή να τροφοδοτεί ακροατήρια με ποικίλες 
μουσικές προτιμήσεις. 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ευχαριστεί θερμά 
όλους τους φορείς που συνέβαλαν στη 

διοργάνωση του 17ου AglanJazz: την ΕΤΑΠ 
Λευκωσίας, τις Πρεσβείες της Αυστρίας, Ελλάδας 
και Λουξεμβούργου, το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Κύπρου και τη CYTA, καθώς επίσης και τους 
Χορηγούς Επικοινωνίας που είναι η εφημερίδα 
ο φιλελεύθερος και το Active 107.4 και τους 
Υποστηρικτές ΚΕΟ και Ξενοδοχείο Centrum. Κατά 
τη διάρκεια του Φεστιβάλ προσφέρθηκαν φαγητά 
και ποτά προς πώληση.

Περισσότερες πληροφορίες στο: 
www.aglanjazz.com 
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Το Πάρκο στην οδό Αίαντος Αγλαντζιάς έχει μετατραπεί 
σε πάρκο ειδικά για τους τετράποδους φίλους μας.  
Τα εγκαίνια του Πάρκου Σκύλων, τέλεσε ο Δήμαρχος 
Αγλαντζιάς, κος Ανδρέας Κωνσταντίνου, σε μια λιτή 
τελετή. Κατά την εκδήλωση, δόθηκαν δωράκια σε 
πολλά σκυλάκια, υπήρχε φουσκωτό, παγωτό για παιδιά 
και σκύλους και άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά 
αλλά και για τα σκυλιά.

Σε συνεργασία με το καταφύγιο SIMBA ANIMAL 
AID η εκδήλωση συνδυάστηκε και με την υιοθεσία 
αδέσποτων σκύλων. Η εταιρεία Vitatrace Nutrition Ltd, 
αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Κύπρο της τροφής 
Royal Canin, προχώρησε στην υιοθεσία του πάρκου και 
συνέβαλε στην ολοκλήρωση του. 

Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο και Διευθύνων 
Σύμβουλο της VTN, Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη για τη 
συνεργασία, καθώς και στον δημοτικό σύμβουλο και 
πρόεδρο της επιτροπής προστασίας των ζώων, Πέρη 
Νικολαΐδη, για την πρόταση του και τη συμβολή του 
στην υλοποίησή της.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς με αυτή του την ενέργεια, 
συνεχίζει τη φιλοζωική του δράση, μετά και την 
τοποθέτηση οργανωμένων χώρων σίτισης αδέσποτων, 
τη δωρεάν περίθαλψη αδέσποτων και την υλοποίηση 
προγραμμάτων στείρωσης, με ένα χώρο για την 
ψυχαγωγία των καλύτερων φίλων του ανθρώπου.

Ευχαριστίες στο μεγάλο χορηγό ROYAL CANIN εξού και 
η ονομασία του Πάρκου, στο OJO Sunglasses και στον 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό TAKE ACTION.

Πάρκο σκύλων στην Άγλαντζιά!
Άκόμα μια υπόσχεση έγινε πράξη στον Δήμο Άγλαντζιάς
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Εμβάθυνση 
συνεργασίας σε θέματα 
Ψυχολογίας
Δήμος Άγλαντζιάς και Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψαν 
μνημόνια συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
υπέγραψε ο δήμος μας, κάνοντας 
ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την 
περαιτέρω εμβάθυνση της μεταξύ τους 
συνεργασίας.

Ειδικότερα, αυτό το μνημόνιο υπογράφτηκε τον 
περασμένο Μάιο και στόχος είναι η συνεργασία 
σε τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση και η 
επιστημονική αριστεία.

Την ίδια ώρα, ανανεώθηκε και το Ειδικό Μνημόνιο 
για την προσφορά υπηρεσιών του Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τους δημότες 
Αγλαντζιάς.

Τα Μνημόνια υπέγραψαν εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Δήμου 
Αγλαντζιάς, ο Δήμαρχος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, 
ενώ το Ειδικό Μνημόνιο υπέγραψε, εκ μέρους του 
Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας, ο Καθηγητής 
Γιώργος Σπανούδης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης δήλωσε ότι «με 
το Ειδικό Μνημόνιο θεσμοθετείται η παρουσία 
του Πανεπιστημίου Κύπρου στον δήμο, σε ένα 
τομέα εξαιρετικής σημασίας για τους δημότες της 
Αγλαντζιάς».  Πρόσθεσε ότι «από τη συνεργασία 
μεταξύ των δύο πλευρών, προκύπτουν πολλαπλά 
και αμφίδρομα οφέλη».

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κύριος Ανδρέας 
Κωνσταντίνου, ευχαρίστησε θερμά το 
Πανεπιστήμιο εκφράζοντας παράλληλα την 
ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την υπογραφή του 
Γενικού και του Ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας. 
Έκανε αναφορά στην αγαστή συνεργασία που έχει 
με τον Πρύτανη, σημειώνοντας ότι οι ιδέες και οι 
συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών δεν μένουν 
στο χαρτί, αλλά γίνονται πράξεις.

Πρόσθεσε ότι στόχος του Δήμου είναι η εμπλοκή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και των φοιτητών 
του στα δρώμενα του Δήμου και ότι πρόκειται για 
«μια συνεργασία αμοιβαία επωφελή που και οι 
δύο πλευρές επιθυμούμε να αναβαθμίσουμε και να 
εξελίξουμε περαιτέρω στην πορεία».

ΘΕΜΑ 06
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Μελέτη για τον χωροταξικό σχεδιασμό
της Πανεπιστημιούπολης

Ο Δήμος Αγλαντζιάς αφουγκραζόμενος τις ανησυχίες 
και τους προβληματισμούς των δημοτών της 
Αγλαντζιάς, όπως αποτυπώθηκαν σε πρόσφατη 
έρευνα που διενήργησε η εταιρεία Pulse για 
λογαριασμό του Δήμου, δεν είχε άλλη επιλογή από 
το να διεκδικήσει μέσω του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
ακύρωση της νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή για 
αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μετά την προσφυγή που κατέθεσε ο Δήμος 
Αγλαντζιάς κατά του νέου νόμου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, πλέον η διαδικασία βρίσκεται σε 
εξέλιξη.

Ως γνωστόν, ο νόμος προβλέπει τη συνένωση του 
δήμου με αυτούς της Λευκωσίας, της Έγκωμης και 
του Αγίου ∆ομετίου.

Οι δύο πλευρές (Δήμος Αγλαντζιάς και Κυβέρνηση/ 
Υπουργείο Εσωτερικών) παρουσιάστηκαν ενώπιον 
του Ανώτατου ∆ικαστηρίου στις 6 Ιουνίου και 
τους δόθηκαν διαδικαστικού τύπου οδηγίες για τις 
προθεσμίες καταχώρησης εγγράφων δικογράφων 
αγορεύσεων κ.τ.λ. 
Η ακρόαση θα γίνει μετά το καλοκαίρι, ώστε να 
ακουστεί η υπόθεση πριν το τέλος της χρονιάς.

Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι η απόφαση του 
Ανωτάτου θα εκδοθεί στις αρχές του 2023.

Δύο βασικά επιχειρήματα

Η προσφυγή του Δήμου εδράζεται σε δύο βασικά νομικά 
επιχειρήματα:
1. Υπάρχει σύγκρουση εξουσιών μεταξύ 
νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. 

2. Ή προσβαλλόμενη νομοθεσία παραβιάζει 
σημαντικότατα άρθρα του Ευρωπαϊκού Χάρτη της 
Τοπικής Άυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα το άρθρο 5, 
που προνοεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες 
ή/και δημοψηφίσματα

Ο Δήμος Αγλαντζιάς συμφωνεί με την φιλοσοφία της 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ωστόσο, 
είναι αναγκασμένος να προσφύγει εναντίον του νόμου 
με σοβαρές πιθανότητες να κηρυχθεί αντισυνταγματικός, 
αφού δεν έχει άλλη στη διάθεσή του άλλη νόμιμη επιλογή 
για να διαφυλάξει και εκφράσει τη θέληση των δημοτών.

Αίτημα της πλειοψηφίας των δημοτών και ολόκληρου του 
∆ημοτικού Συμβουλίου είναι όπως η Αγλαντζιά συνενωθεί 
με τα Λατσιά και το Γέρι.

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς εκφράζει την αισιοδοξία του ως προς 
την κατάληξη, ωστόσο διευκρινίζει ότι θα συμμετέχει 
κανονικά στις διεργασίες που ξεκίνησαν για την εφαρμογή 
της μεταρρύθμισης, υπό την αίρεση της απόφασης του 
Δικαστηρίου.

Προσφυγή του Δήμου Άγλαντζιάς, κατά της νομοθεσίας 
για την Τοπική Άυτοδοίκηση

Στην ετοιμασία ενός χωροταξικού σχεδιασμού με όραμα να καταστεί η Πανεπιστημιούπολη, στην Αγλαντζιά μια 
πράσινη και έξυπνη πόλη, έχει προχωρήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η μελέτη που έχει μεταξύ άλλων στόχο να καταστεί η πανεπιστημιούπολη ακόμα πιο σύγχρονη και 
αποτελεσματική, αξιολογείται στα πλαίσια των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 
Έργα Νόμων του 2018 και 2021.
Για το προτεινόμενο Έργο έχει ετοιμαστεί σχετική προκαταρκτική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
(ΜΕΕΠ) η οποία βρίσκεται αναρτημένη στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που 
να διακρίνεται στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και του πολιτισμού και 
να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας στην περιοχή της Μεσογείου, σε ένα δυναμικό πλαίσιο διαρκούς 
εκσυγχρονισμού.
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Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΕΚ                        

Αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρό του Κωνσταντίνο Κωνσταντή, είχε σήμερα 
συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς, Ανδρέα Κωνσταντίνου. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η 
«ΆΝΆΖΩΟΓΟΝΉΣΉ του ΠΥΡΉΝΆ ΆΓΛΆΝΤΖΊΆΣ ΚΆΊ ΆΛΛΆ ΕΡΓΆ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ».

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΕΤΕΚ παρέστησαν, επίσης, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, Έλενα 
Χριστοδούλου και Βύρωνας Ιωάννου.

Γνωρίζοντας ότι τα ναρκωτικά αποτελούν μάστιγα και πόσο δύσκολη είναι η επανένταξη στην 
κοινωνία, ο Δήμος Αγλαντζιάς προχώρησε δίνει δεύτερη ευκαιρία σε νέους, οι οποίοι για διάφορους 
λόγους έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Μετά την απομάκρυνση τους από την θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκεπή, ο Δήμος μας προσέλαβε 
δύο ανθρώπους στον τομέα της καθαριότητας, οι οποίοι πλέον έχουν μονιμοποιηθεί.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε πως «όταν έφτασε στην αντίληψη 
μου το πρόβλημα που έχουν οι συνδημότες μου αυτά τα παιδιά στην επανένταξη στην 
κοινωνία , χωρίς δεύτερη σκέψη σκέφτηκα να βοηθήσουμε για το πρώτο εξάμηνο που 
διαρκεί περίπου η επανένταξη τους να εργοδοτηθούν στο Δήμο Άγλατζιάς για να δούμε τη 
συμπεριφορά τους τη διαγωγή τους και φαίνεται στο τέλος 2 χρόνια μετά έχω δικαιωθεί 
και εγώ και όλο το Δημοτικό συμβούλιο για την ομόφωνη απόφαση μας».

Σημειώνεται ότι ο ξενώνας της Αγίας Σκέπης βρίσκεται στον Δημο Αγλατζιάς.

ΟΛΟΊ ΕΧΟΥΝ ΔΊΚΆΊΩΜΆ ΣΕ ΜΊΆ ΔΕΥΤΕΡΉ ΕΥΚΆΊΡΊΆ! 
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Έβαλε τη σφραγίδα του στον
εκσυγχρονισμό της Άγλαντζιάς 

09

Χάρης Τσαγγαρίδης: 

ΘΕΜΑ

Μετά από 17 χρόνια στο πηδάλιο του Δήμου Αγλαντζιάς, ο 
Δημοτικός Γραμματέας μας αποχαιρέτησε αλλάζοντας κεφάλαιο 
στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Ο Χάρης Τσαγγαρίδης, 
από το 2005 προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στον Δήμο 
μας, με αφοσίωση, στωικότητα, υπομονή και επιμονή. Ήταν ο 
άνθρωπος που έδινε τις λύσεις, που είχε πάντα τις απαντήσεις 
στα πιο δύσκολα και περίπλοκα ερωτήματα.

Μιλώντας στην εφημερίδα του δήμου μας εκφράζει την σιγουριά 
ότι εάν αφεθεί απερίσπαστος ο δήμος μας, έχει όλα τα εχέγγυα 
να συνεχίσει να πρωτοπορεί.

Από την πολυετή του παρουσία στον δήμο μας κρατά την αγάπη 
που του έδειξαν και δείχνουν οι δημότες και ως μεγαλύτερα 
επιτεύγματα, ξεχωρίζει την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, 
τη σοβαρή αναβάθμιση των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων 
(Καρναβάλι, Aglanjazz) και το προσωπικό του στοίχημα το 
σύστημα ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων.

Πως νοιώθετε που φεύγετε μετά από 17 χρόνια στον 
Δήμο;

Μετά από τόσα χρονιά στην υπηρεσία του Δήμου η αποχώρηση 
μου, μου προκαλεί διαφορά συναισθήματα. Έχω συνδεθεί με τον 
Δήμο, τους ανθρώπους του, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους 
δημότες και αυτό από μόνο του προκαλεί μεγάλη συγκίνηση. 
Από την άλλη αποχωρώ πλήρης αφού ξέρω ότι ο δήμος μας, 
εάν αφεθεί απερίσπαστος, έχει όλα τα εχέγγυα να συνεχίσει να 
πρωτοπορεί.

Τι κρατάτε από όλα αυτά τα χρόνια;

Αυτό που κρατώ είναι την σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης 
για την ποιότητα ζωής του απλού πολίτη. Σαν Αγλαντζιά 
αυτό το καταλάβαμε πολύ νωρίς και ήταν η πυξίδα όλων των 
προσπαθειών μας. Κρατώ την αγάπη που έδειξαν και δείχνουν οι 
δημότες για την Αγλαντζιά και την περηφάνια τους για τον Δήμο 
μας. Κρατώ επίσης βαθιά μέσα μου κάποιους ανθρώπους που με 
στήριξαν όλα αυτά τα χρονιά σε κάθε προσπάθεια.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του δήμου κατά 
την πολυετή σας θητεία;

Θεωρώ ότι σημαντικά απτά επιτεύγματα του Δήμου ήταν 
η αναβάθμιση των λεωφόρων Λάρνακας, Αγλαντζιάς, 
Αμμοχώστου, η δημιουργία πλειάδας μικρών τοπικών έργων 
όπως πάρκα πεζοδρόμια χώροι πρασίνου η σοβαρή αναβάθμιση 
των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων (Καρναβάλι, Aglanjazz) 
και πολλά άλλα. Το πιο σημαντικό όμως, είναι το γεγονός που 
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αναδεικνύεται από τις Παγκύπριες έρευνες ότι το 
ποσοστό ικανοποίησης των Δημοτών είναι το ψηλότερο 
Παγκύπρια. Όλα αυτά έγιναν ενώ σαν Αγλαντζιά 
έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό στελέχωσης αλλά 
και κόστους ανά δημότη και οι δημότες μας είναι 
(σύμφωνα με τις έρευνες) οι πλέον απαιτητικοί κάτι 
που σπρώχνει τον Δήμο σε ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

Είναι κάποια θέματα τα οποία χειριστήκατε 
προσωπικά και τα θωρείτε ως μεγάλη επιτυχία;

Σε ένα οργανισμό όπως τον Δήμο Αγλαντζιάς η δουλειά 
είναι συλλογική. Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο και τα 
στελέχη της υπηρεσίας πρέπει να συνεργάζονται για να 
παράγεται έργο και αυτό έγινε. Αν πρέπει να ξεχωρίσω 
κάποια πράγματα θα έλεγα ότι θεωρώ σημαντικές 
τις τομές που έγιναν για την οικονομική επιβίωση 
του Δήμου μετά την κρίση του 2011, την εξεύρεση 
χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των λεωφόρων, 
την εισαγωγή του συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων Λευκωσίας αλλά και το προσωπικό μου 
διαχρονικό στοίχημα να βάλουμε την Αγλαντζιά 
μπροστάρη στην Περιβαλλοντική διαχείριση με το 
σύστημα ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων.

«Άποχωρώ πλήρης αφού ξέρω ότι ο 
δήμος μας, εάν αφεθεί απερίσπαστος, 
έχει όλα τα εχέγγυα να συνεχίσει να 

πρωτοπορεί».



Τευχος 38 -Δήμος Αγλαντζιάς 14

Στην παραχώρηση επιχορήγησης που αντιστοιχεί 
στο 80% του συνολικού κόστους για την 
αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα 
στο Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς προχώρησε ο 
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Παράλληλα, 
ο ΚΟΑ θα επιχορηγήσει σε ποσοστό που 
αντιστοιχεί στο 75% του συνολικού κόστους, τις 
υπόλοιπες εργασίες (καθίσματα, αποστράγγιση, 
υδρορροές κλπ) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. 

Οι επίμονες προσπάθειες των τελευταίων 
δυο χρόνων απέδωσαν καρπούς και το πολύ 
σημαντικό έργο για τη νεολαία της περιοχής, 
συνολικού κόστους €400.000, βαίνει προς 
υλοποίηση.
 
Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στον ΚΟΑ για την 
ανταπόκριση του και προσωπικά στον πρόεδρο 
του οργανισμού, κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, και την 
γενική διευθύντρια κ. Μαίρη Παπαμιλτιάδους για 
την καθοριστική συμβολή τους.

ΆΝΆΒΆΘΜΊΣΉ ΔΉΜΟΤΊΚΟΥ ΆΘΛΉΤΊΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΧΡΩΜΆ ΣΕ ΓΉΠΕΔΆ ΚΆΊ ΓΕΊΤΟΝΊΕΣ ΤΉΣ 
ΆΓΛΆΝΤΖΊΆΣ

Συνεχίζονται οι δράσεις του δήμου μας ώστε να 
δοθεί χρώμα και ζωντάνια στις γειτονιές.

Η Χαρά Ευστάθιου έβαλε χρώμα σε άλλη μια 
γειτονιά, με το έργο της “Ζήσε τη ζωή με 
χρώμα” μετατρέποντας ένα παραμελημένο 
πάρκο στην Οδό Ακροπόλεως σε γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης.

Η αρμονική σύνθεση έντονων χρωμάτων 
μεταμόρφωσε την γκρι επιφάνεια του γηπέδου 
σε ένα ζωντανό, δημιουργικό χώρο μέσα από 
τον οποίο αναδύονται χρωματιστά κύματα και 
λευκές φιγούρες, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο 
ότι ο αθλητισμός και η τέχνη δίνουν χρώμα στην 
ζωή μας, την δυναμώνουν και την ομορφαίνουν.

Επίσης η Βίκυ Παναγή και η Δέσποινα Χρίστου 
κατάφεραν να αποτυπώσουν σε ένα εκπληκτικό 
γκράφιτι, τον πόνο και την αγωνία του πολέμου. 

Το δεύτερο και τρίτο έργο, εντάσσονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος “ Young cities“ 
και της δράσης καλλιτεχνικές δημιουργίες 
στο Δήμο Αγλαντζιάς με χορηγία της 
Εθνικής Άρχής Στοιχημάτων και του 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

ΘΕΜΆ 11

ΘΕΜΆ 10
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12
ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΆ ΔΉΜΟΤΊΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΉΤΉΡΊΟΥ 
ΔΩΡΕΆΝ ΕΊΣΟΔΟΣ ΣΕ ΆΜΕΆ  

ΘΕΜΆ

Μια αναβαθμισμένη δροσερή εμπειρία μπορούν 
να απολαμβάνουν πλέον οι επισκέπτες του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς. Οι 
υπηρεσιες του Δήμου, έχουν προβεί σε 

σημαντικές βελτιώσεις στον χώρο, ενώ το Βrothers Bar 
and Grill απογειώνει και γευστικά την εμπειρία για τους 
επισκέπτες του κολυμβητηρίου. Με αυτήν την ευκαιρία, 
ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά το 
προηγούμενο διάστημα για να μετατρέψουμε τον χώρο 
σε ένα πραγματικό στολίδι, όπως ακριβώς αξίζει στην 
Αγλαντζιά και τους δημότες της.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν μεταμορφώσει σε στολίδι 
τον χώρο και σε συνδυασμό με το Βrothers Bar and Grill 
σας περιμένουμε για ξέγνοιαστες καλοκαιρινές βουτιές .
Κάθε χρόνο το Κολυμβητήριο προσφέρει στους 
επισκέπτες την επιλογή εισόδου είτε με αγορά ημερήσιου 
εισιτηρίου είτε με την αγορά εποχιακού δελτίου που 
ισχύει για όλη την περίοδο λειτουργίας του, στη βάση 
καθορισμένων κριτηρίων.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για συνεχή αναβάθμιση των 
υπηρεσιών του προς τους δημότες αλλά και της παροχής 
ίσων ευκαιριών και ελεύθερης προσβασιμότητας προς 
όλους, ο Δήμος Αγλαντζιάς προχώρησε από το 2021 στην 
εγκατάσταση ειδικού ανελκυστήρα για την πρόσβαση 
ατόμων με κινητικά προβλήματα στην πισίνα του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Ο ειδικός ανελκυστήρας Ι-Swim Pool Lift by Autolift 
είναι μια δωρεά της κυπριακής εταιρείας  βιοτεχνολογίας 
NIPD Genetics προς τον δήμο Αγλαντζιάς, αξίας €7,000. 
Ο εργονομικά σχεδιασμένος ειδικός ανελκυστήρας 
πισίνας είναι εξαιρετικά εύκολος στη χρήση για άτομα 
με δυσκολίες διακίνησης. Οι ενσωματωμένες ρόδες με 
φρένα και το πιστοποιημένης ευρεσιτεχνίας σύστημα 
σταθεροποίησης επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή 
πρόσβαση από οποιαδήποτε πλευρά της πισίνας, 
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στο κολυμβητήριο 
είναι ΔΩΡΕΆΝ για όλους τους ΆΜΕΆ αλλά και τους 
συνοδούς τους .

Για περισσότερες πληροφορίες για το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 
22330556 από τις 09:00 – 19:00 ή στα Γραφεία του 
Δήμου Αγλαντζιάς τηλέφωνο 77778100 
(24ωρη εξυπηρέτηση).
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Το βιβλίο παραμένει ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος του ανθρώπου στην Εκδήλωση προς τιμή των Πεσόντων, 
Αγνοουμένων και Θυμάτων Αγλαντζιωτών, κατά την τουρκική εισβολή του 1974, διοργάνωσε στις 26 
Ιουνίου ο Δήμος μας και ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναπέμφθηκε δέηση για την ανεύρεση των Αγνοουμένων και τελέστηκε 
Μνημόσυνο των Πεσόντων και Θυμάτων.

Τον Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος 
Προδρόμου.

Ακολούθησε Προσκλητήριο Πεσόντων και Αγνοουμένων και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο που 
βρίσκεται στην αυλή της εκκλησίας.

Της Θείας Λειτουργίας, της Δέησης και του Μνημοσύνου προέστη, εκ μέρους του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου, ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος.

Ή ΆΓΛΆΝΤΖΊΆ ΤΊΜΉΣΕ ΤΉ ΜΝΉΜΉ ΤΩΝ 
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΆΊ ΆΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 1974
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ΟΝΟΜΆΤΟΔΟΣΊΆ 
ΟΔΩΝ ΩΣ 
ΕΛΆΧΊΣΤΟΣ 
ΦΟΡΟΣ ΤΊΜΉΣ

Στην ονοματοδοσία των πιο κάτω οδών με τα ονόματα 
ανθρώπων που προσέφεραν στην Αγλαντζιά και στην 
πατρίδα, προχώρησε ο δήμος μας. Πρόκειται για ένα 
ελάχιστο φόρο τιμής.

Τάσος Μάρκου: Γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 
1936. Την 23η Ιουλίου 1974, μετά τη συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός, ανατίθεται στον Ταγματάρχη 
Τάσο Μάρκου η συγκρότηση της αμυντικής γραμμής 
από τη Μια Μηλιά προς τον Κουτσοβέντη.

Τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου, το τάγμα του 
δέχεται ανελέητο βομβαρδισμό από τη Τουρκική 
αεροπορία. Βλέποντας την εγκατάλειψη του από το 
ΓΕΕΦ αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με 
τα μηδαμινά μέσα που διέθετε. Η τελευταία επαφή 
μαζί του έγινε μέσω ασυρμάτου την 15η Αυγούστου. 
Έκτοτε παραμένει αγνοούμενος. Το 2002 η πολιτεία 
τον προήγαγε σε Υποστράτηγο.

Μάριος Χατζησάββας: Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 
1955 στην Αγλαντζιά. Το 1973 κατατάγηκε στην Εθνική 
Φρουρά και υπηρέτησε στο 361 Τ.Π στην περιοχή
Δικώμου – Συγχαρί.
Στις 14 Αυγούστου 1974 τα τάγμα δέχτηκε επίθεση 
από το τουρκικό πεζικό την οποία απέκρουσαν. Στις 
11 π.μ. δόθηκε διαταγή για οπισθοχώρηση, γιατί θα 
εγκλωβίζονταν. Προδομένοι από τη διοίκηση του 
τάγματος, συνελήφθησαν από Τούρκους και από 
τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Το 2008 τα οστά του 
ανευρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στον Κορνόκηπο.

Μιχαλάκης Χαραλάμπους: Ο Μιχαλάκης γεννήθηκε 
στις 27 Ιουλίου 1954 στη Λευκωσία και κατοίκησε 
στην Αγλαντζιά το 1969. Κατατάγηκε στην Εθνική 
Φρουρά το 1973. Στις 20 Ιουλίου 1974 η μονάδα του 
διατάχθηκε να καταλάβει τον Άγιο Ιλαρίωνα. Στις 22 
Ιουλίου, η Μοίρα διατάχθηκε να αντεπιτεθεί για να 
εξαλείψει το προγεφύρωμα των Τούρκων στον Άγιο 
Γεώργιο Κερύνειας. Από τότε αγνοούνται τα ίχνη του.

Κύπρος Κυπριανίδης: Γεννήθηκε στο χωριό Βουνό 
Κερύνειας το 1942. Εργάστηκε στη Δημόσια Υπηρεσία 
και το 1973 αγόρασε ένα σπίτι στο Πλατύ Αγλαντζιάς 
για να αγναντεύει το χωριό του.

Στις 20 Ιουλίου 1974, με την έναρξη της τουρκικής 
εισβολής, κατατάχθηκε ως έφεδρος στην περιοχή 
του Αγίου Παύλου στη Λευκωσία. Παρέμεινε εκεί 
πολεμώντας μέχρι τις 17 Αυγούστου όπου έχασε τη 
ζωή του από τουρκικά πυρά.

Ελένη Πιζιάκου: Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 
1915 στην Αγλαντζιά. Σπούδασε δασκάλα και αμέσως 
ξεχώρισε για τις ικανότητές της να μεταδίδει τις 
γνώσεις της στα παιδιά.
Υπήρξε ενεργό στέλεχος στον αγώνα της ΕΟΚΑ, 
μεταφέροντας φυλλάδια και όπλα ραμμένα στις φόδρες 
των φουστανιών της.
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής 2 κυκλικών κόμβων στις συμβολές της οδού Σταδίου με Ηλυσίων 
και Στάδιού με Γιάννου Κρανιδιώτη.

Οι δύο κομβόι που κατασκευάζονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και συγχρηματοδοτούνται από τον 
Δήμο Αγλαντζιάς αναμένεται στοίχησαν περίπου 222 χιλιάδες ευρώ.

Προσδοκία του Δήμου είναι να δώσουν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας λόγω ταχύτητας.

Το Σάββατο 4 Ιουνίου διεξήχθηκε ποδοσφαιρικό τουρνουά, κατά 
το οποίο τα παιδάκια των σχολείων μας είχαν την ευκαιρία να 
ξεδιπλώσουν τις ποδοσφαιρικές τους αρετές.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν προτεραιότητα, ωστόσο, για την ιστορία 
οι 2 ομάδες του Στ´ Δημοτικού κατέκτησαν τις πρώτες δυο θέσεις 
και το Γ´ Δημοτικό την Τρίτη θέση.

Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας στα παιδιά και στους 
συνδέσμους γονέων για την συνεχή στήριξη τους στις εκδηλώσεις 
του Δήμου.

Το τουρνουά διοργανώθηκε από τον Δήμο και τη Σχολική Εφορία 
Αγλαντζιάς

Ποδοσφαιρικό τουρνουά μαθητών

Δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι

Ηλυσίων Γιάννου Κρανιδιώτη
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Στιγμές της Άγλαντζιάς στον χρόνο
(Μέρος Β’)

Σωτηρούλα Βασιλείου,
Δρ Νεοελληνικής Ιστορίας ΑΠΘ

Διατρέχοντας τον Τύπο της περιόδου 1878-1960 
για μία μελέτη μου, όποτε εντόπιζα το λήμμα 
«Αγλαντζιά» διάβαζα το άρθρο με ενδιαφέρον, 
νιώθοντας πως αναφερόταν σε τόπο οικείο. 
Καθώς κάποιες ειδήσεις με εντυπωσίασαν, 
σκέφτηκα τη διάχυση της εμπειρίας. Η απάντηση 
του δημάρχου κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου σε 
σχετική ερώτηση μου ήταν καταφατική∙ έτσι, η 
στήλη «Στιγμές της Αγλαντζιάς στον χρόνο» είναι 
πια γεγονός.

Η παρακάτω ιστορία, δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα Φωνή της Κύπρου, στις 3/16-12-
1922. Το δράμα, το οποίο εκτυλίχθηκε με φόντο 
την Αγλαντζιά και την Κωνσταντινούπολη, 
προβάλλει γλαφυρά την αντανάκλαση της 
μεγάλης Ιστορίας στις ζωές των απλών 
ανθρώπων. Η στρατολόγηση στο Μακεδονικό 
Μεταγωγικό Σώμα, ο ξεριζωμός των Μικρασιατών 
και οι οικογενειακές, έμφυλες, κοινωνικές και 
διαθρησκευτικές σχέσεις συμπλέκονται και 
αποτυπώνονται σε ένα εύληπτο άρθρο! 

Το πιο κάτω κείμενο αποτελεί συνέχεια της 
ιστορίας που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο 
τεύχος.

Περιπέτεια μίας εκ 
Κωνσταντινουπόλεως πρόσφυγος, 

συζύγου εκχριστιανισθέντος
Οθωμ. Κυπρίου. 

(…)
 Και ούτω έφθασαν προ δεκαπενθημέρου 
εις Λάρνακα, όθεν μετά την δεκατετραήμερον 
κάθαρσιν των έφθασαν την νύκτα της 
παρελθούσης Τρίτης εις Αγλαντζιάν και κατέλυσαν 
εις τον πατρικόν του συζύγου της οίκον, όπου 
μετά της χήρας Χριστιανής μητρός του ήσαν και 
οι αδελφοί του οθωμανοί, ών εις πεταλωτής εν 
Λευκωσία. Ο σύζυγός της, άμα τη εις τον οίκον 
τούτον εισόδω του, εδήλωσεν ότι είνε Οθωμανός 
και πάλιν και έχει το πρώτον του όνομα Χασάν. 
Οι συγγενείς του ηρώτησαν πώς ονομάζεται 
το θυγάτριον του και ούτος απήντησεν ότι 
ονομάζεται Φατμά. Ταυτοχρόνως οι συγγενείς του 
τω είπον ότι πρέπει να εξισλαμίση και την σύζυγόν 
του, και ούτος είπεν ότι τούτο θα εγίνετο αμέσως 
την επιούσαν.

 Η ατυχής σύζυγος κατάπληκτος προ 
πάντων τούτων διεμαρτυρήθη και δια την 
θυγατέρα της και δι’εαυτήν, αλλ’ εν τέλει 
φοβηθείσα εσίγησε διελθούσα την νύκταν εν 
φόβω και ταραχή. Κατώρθωσεν όμως να ομιλήση 
εις μίαν γείτονα γραίαν Χριστιανήν και δι’ αυτής να 
διαμηνύση εις κάποιον Κωστήν εξ Αγλαντζιάς, τον 
οποίον εγνώρισε προ ετών εν Κωνσταντινουπόλει 
ως ημιονοδηγόν, ως και εις τον Μουχτάρην του 
χωρίου ότι ήθελε να τους ίδη και να ομιλήση 
προς αυτούς. Ούτοι την πρωΐαν έσπευσαν να 
συναντήσωσιν την ατυχή Σοφίαν, αλλ’ εν τω 
μεταξύ ο σύζυγός της και οι συγγενείς του την 

1
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οδήγησαν εις Λευκωσίαν εις άγνωστον μέρος. 
Ο Μουχτάρης Αγλαντζιάς μετ’ άλλων του 
χωρίου κατοίκων έσπευσαν εις Λευκωσίαν και 
ειδοποίησαν περί τούτου την Αρχιεπισκοπήν 
ως και την Αστυνομίαν.

 Η Αστυνομία επί τη δοθείση 
πληροφορία και τη επεμβάσει της 
Αρχιεπισκοπής ερευνήσασα ανεύρε την 
Σοφίαν μετά του θυγατρίου της εν τη οικία 
Οθωμανού συγγενούς του συζύγου της και 
ωδήγησε ταύτην μετά του θυγατρίου και του 
συζύγου της εις το Αστυνομικόν Γραφείον. 
Ενώπιον του Αστυνόμου Λευκωσίας τότε 
ο σύζυγος είπεν ότι αυτός είνε Οθωμανός 
πλέον και ονομάζεται Χασάν Γαλήπ και ότι 
θα εδέχετο την σύζυγον του εάν και αύτη 
ησπάζετο μετά του θυγατρίου της τον 
Ισλαμισμόν.

 Η Σοφία ερωτηθείσα απήντησεν ότι 
θα εδέχετο να εξακολουθήση συζώσα μετά 
του συζύγου της μόνον εάν ούτος την άφινεν 
ελεύθερον να παραμείνη μετά του θυγατρίου 
της εν τη Ελληνική Ορθοδόξω Εκκλησία, 
της οποίας είνε μέλη. Επειδή δε εκείνος 
ηρνήθη να αποδεχθή την συμφωνίαν ταύτην, 
αύτη εδήλωσεν ότι τον εγκαταλείπει και 
επί τούτω η Αστυνομία την παρέδωκε μετά 
του θυγατρίου της εις Αρχιεπισκοπήν, όπου 
και νυν παρεμένει αύτη με την μικράν της 
Σταματίαν.

    Το Μακεδονικό Μεταγωγικό Σώμα συστάθηκε 
το 1916, με σκοπό τη συνδρομή στις επιχειρήσεις 
του Βρετανικού Στρατού στο Μακεδονικό Μέτωπο. 
Σε αυτό υπηρέτησαν, ως έμμισθοι εθελοντές, 
12.000 περίπου Κύπριοι (Ελληνοκύπριοι: 90%∙ 
Τουρκοκύπριοι: 9%∙ Μαρωνίτες & Αρμένιοι: 1%). 

1

Ήλεκτρονικά 
ραντεβού για τους 
δημότες Άγλαντζιάς

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς ενημερώνει τους δημότες 
ότι μέσω διασύνδεσης με την πλατφόρμα παροχής 
υπηρεσιών λογισμικού CITIBILL, προσφέρει τη 
δυνατότητα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού μαζί 
του.

Η νέα υπηρεσία “e-ραντεβού” είναι διαθέσιμη στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στο
https://aglantzia.org.cy/ 

Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα:

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου.

2. Από την κατηγορία “Οι Υπηρεσίες μας” στο μενού, 
επιλέξτε “e-ραντεβού” και στη συνέχεια την επιθυμητή 
υπηρεσία.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αιτηθείτε 
ραντεβού. 

Το αίτημα θα αποσταλεί στον Δήμο Αγλαντζιάς και η 
ενημέρωση της εξέλιξής του θα πραγματοποιηθεί μέσω 
e-mail.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΧΩΡΙΣ LOG-IN
E-ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ
ΤΡΙΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ

Η έκδοση για 
την οποία 

σεμνυνόμαστε 
και νιώθουμε 
μεγάλη τιμή 
είναι το 
Λεύκωμα «Του 
Λευκονοίκου 
τα πεσόντα 

τέκνα», η οποία είναι αφιερωμένη στα παλληκάρια που 
έδωσαν τη ζωή τους για την προάσπιση της πατρίδας 
μας από το 1964 μέχρι το 1974. Ο τίτλος είναι παρμένος 
από το επίγραμμα που είχε την ευγενή καλοσύνη να 
συνθέσει για τους ήρωές μας, μετά από παράκλησή μας, 
ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας Ποιητής, ο  Ακαδημαϊκός 
Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Επίτιμος Δημότης Λευκονοίκου.  
Στο τέλος, παρατίθεται και Φωτογραφικό Επίμετρο από 
τα Αποκαλυπτήρια της Προτομής του Ήρωα Αναστασίου 
Π. Ζαρβού, καθώς και του αναθεωρημένου Μνημείου 
Πεσόντων, Δολοφονηθέντων και Αγνοουμένων Δήμου 
Λευκονοίκου, που τελέστηκαν στις 12 Ιουνίου 2021, από 
τον Έντιμο Υπουργό Άμυνας, κ. Χαράλαμπο Πετρίδη, έξω 
από το προσωρινό Οίκημα του Δήμου μας στο Πλατύ 
Αγλαντζιάς, με τη μεγάλη συνεισφορά του Γ.Ε.Ε.Φ.

Η δεύτερη έκδοση, η 
οποία ήρθε από την 

Αθήνα τρεις μέρες μετά, 
στις 23 Μαΐου 2022, είναι 
μια φωτοαναστατική 
ανατύπωση του 
περιοδικού των μαθητών 
και μαθητριών του 
Γυμνασίου Λευκονοίκου 
«Φωτεινή Πορεία», 8 
τεύχη, περίοδος 1966-
1973, δωρεά της Ι. Μ. 
Μονής Βατοπαιδίου, της 
οποίας ο ηγούμενος, 
ο Γέροντας Εφραίμ, 
είναι απόφοιτος του 
Γυμνασίου μας. Τα 
οκτώ τεύχη μάς δώρισε 

στην Εκδήλωση Τιμής προς τους Καθηγητές και 
Καθηγήτριες του σχολείου μας, το 2018, η κ. Χρυστάλλα 
Χατζηγεωργίου, στη μνήμη του συζύγου της, Γεώργιου 
Χατζηγεωργίου από τη Γιαλούσα, ο οποίος ήταν 
καθηγητής του Γυμνασίου μας. Αμέσως, ο Γέροντας 
Εφραίμ προσφέρθηκε να τα εκδώσει η Μονή του. Τελικά, 
είχαμε και χορηγούς, το ζευγάρι των φίλων μας, Kons-
tantin και Alla Shavel, πνευματικών παιδιών του Γέροντα 

Εφραίμ. Την έκδοση αυτή είχαμε τη χαρά και την τιμή να 
επιμεληθούν οι Καθηγητές Θεοδόσης Πυλαρινός και Κυριάκος 
Ιωάννου, οι οποίοι έγραψαν και την εισαγωγή.

Η τρίτη έκδοση είναι τα 
«Πεπραγμένα Δήμου 

Λευκονοίκου 2019» τ.2, στην 
οποία περιλαμβάνονται οι 
περισσότερες δράσεις και 
εκδηλώσεις μας στην Κύπρο 
αλλά και το εξωτερικό, 
με πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό, σε μία ευλογημένη 
χρονιά και ταυτόχρονα πολύ 
δημιουργική. Το 2019 ήταν 
η χρονιά που τιμήσαμε τα 
80χρονα του Δήμου μας. 

Κείμενα: Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη,
Δήμαρχος Λευκονοίκου

Ως Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων είχαμε τη 
μεγάλη χαρά και τιμή να συναντηθούμε με τον 

Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί μας, την 
Παρασκευή, 17 Ιουνίου.

ΤΡΕΊΣ ΕΚΔΟΣΕΊΣ ΓΊΆ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΊΚΟ
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ΤΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ!

nipdlabs.com.cy 77 77 77 30 Λεωφόρος Κυρηνείας 143 ΓΔ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

1400+ 
Κλινικές &
Μοριακές 
Αναλύσεις

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Αγλαντζια, Εγνατία 41Γ, 2114, Tel. 99 594 789

1ος µήνας
ΔΩΡΕΑΝ
1
ΔΩΡΕΑΝ

Έναρξη 
µαθηµάτων 

5 Σεπτεµβρίου

Εγγραφές 
15 

Ιουλίου

Dance 
Mind STUDIO&Mind&Mind

of dance and pilates 
by Alla Patsali

●  Cardio dance workout (18+)
●  Heels commercial (18+)

●  Πιλάτες µατ 1,  µατ 2

●   Zoumba kids (5+)
●  Dance Mix 

(hip hop, jazz funk, salsa) 4+
●   Σύγχρονο (6+)

●  Πιλάτες µατ (4+)


