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στον Δήμο Αγλαντζιάς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 77778100
Τηλέφωνα Υπηρεσιών του Δήμου (τα τηλέφωνα των
υπηρεσιών του Δήμου απαντούν σε ώρες γραφείου
7:45-15:15)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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24ώρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση
77778100

Η ΑΓΛΑΝΤΖΙΆ ΑΝΤΙΣΤΈΚΕΤΑΙ

Η Βουλή αγνόησε την θέληση της
τοπικής κοινωνίας για δημιουργία
«Δήμου Αθαλάσσας»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Email: mayor@aglantzia.org.cy
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλέφωνο: 22462195
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ΜΑΓΙΚΌ ΠΆΡΚΟ
ALTIUS – ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ

Χρώματα και μουσικές για μικρούς
και μεγάλους

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ
Email: harris.tsangarides@aglantzia.org.cy
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηλέφωνο: 22462194 Φαξ: 22455799
Email: mail@aglantzia.org.cy

ΘΕΜΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλέφωνο: 22462056 Φαξ: 22332755
Email:treasurer@aglantzia.org.cy

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ:
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ
DRONES

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλέφωνο: 22462158 Φαξ: 22455798
Email:engineer@aglantzia.org.cy

Συνεργασία με τον δήμο Αγλαντζιάς
για καταπολέμηση κουνουπιών

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
Τηλέφωνο: 22462251, Φαξ: 22462233
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ΟΙ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΏΣΗ ΒΡΆΧΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλέφωνο: 22462052 Φαξ: 22462240
Email: health@aglantzia.org.cy
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλέφωνο: 22462058 Φαξ: 22462240
Email: culture@aglantzia.org.cy

ΘΕΜΑ
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τηλέφωνο: 22462143 | Φαξ: 22455799
Email:library@aglantzia.org.cy

ΚΑΝΈΝΑ ΠΑΙΔΆΚΙ ΧΩΡΊΣ ΣΑΚΆΚΙ - 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τηλέφωνο: 22460204

ΒΡΑΒΕΊΟ ΜΙΚΡΟΎ ΜΉΚΟΥΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟ
«ΚΆΣΤΡΟ LA CAVA» - 11

ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 22334360
Α’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΌ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ 22330202

ΠΈΝΤΕ ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΆΝ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΚΎΠΡΟΥ - 16

ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΏΝ

99630748

ΑΝΟΙΚΤΌ ΣΧΟΛΕΊΟ 99426708

ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΆ Η ΠΡΏΤΗ ΟΔΌΣ ΒΑΡΩΣΊΩΝ ΑΝΆ ΤΟ
ΠΑΓΚΎΠΡΙΟ - 17

ΚΟΙΝΟΤΆΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ 22462241, 99417033

ΣΤΙΓΜΈΣ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ ΣΤΟΝ ΧΡΌΝΟ 20-21
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - 19, 22

ΚΑΤΑ ΝΌΜΟΝ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ - 23

ΑΡΧΙΣΥΝΤΆΚΤΗΣ:
Δημήτρης Κολιανδρής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Ανδρέας Κωνσταντίνου – Δήμαρχος
Μάριος Χειρίδης - Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΙ:
Δημήτρης Στρατής
Γιάννης Κακαρής

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΚΔΌΣΕΩΝ
Ιορδάνης Ιορδάνους,Πρόεδρος
Περικλής Νικολαϊδης, Μέλος
Τευχος
-ΔήμοςΜέλος
Αγλαντζιάς
Ευγενία37
Αλετρά,
Ανδρέας Χαμπάκης, Μέλος
Δημήτης Χατζησάββας, Μέλος
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΕΛΊΔΩΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Καποδίστρια
ΕΚΤΎΠΩΣΗ:
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΉ:
ΑRGOUS BLUE LTD

Μήνυμα Δημάρχου Αγλαντζιάς

«Χάσαμε μια μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο»
Η οριακή απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ό,τι
αφορά τον Δήμο Αγλαντζιάς χωρίς αμφιβολία προκαλεί
απογοήτευση σε κάθε Αγλαντζιώτη.
Στο διάστημα που προηγήθηκε, ως δημοτική αρχή,
καταβάλλαμε έντονες και άοκνες προσπάθειες να
πείσουμε ότι γεωγραφικά, αλλά και οικονομικά θα ήταν
παράδοξο να ενταχθεί η Αγλαντζιά μαζί με τα δημοτικά
διαμερίσματα Έγκωμης και Αγίου Δομετίου, στον Δήμο
Λευκωσίας.
Αναδείξαμε ότι η Αγλαντζιά θα μπορούσε να
προσθέσει περισσότερα στο σχήμα Γερίου – Λατσιών,
κάτω από την ομπρέλα του Δήμου Αθαλάσσας,
χωρίς όμως να εισακουστούμε από το σύνολο των
κομμάτων. Παρουσιάσαμε στα μέλη της Βουλής των
Αντιπροσώπων με αριθμούς την καλή οικονομική
διαχείριση που έγινε στον Δήμο, με αποτέλεσμα
να αναγνωρίζεται ανά το παγκύπριο ως πρότυπο
ανάπτυξης και νοικοκυρεμένης διαχείρισης.
Επισημάναμε ότι θα ήταν παράλογο να κληθεί
να πληρώνει στο μέλλον ο δημότης Αγλαντζιάς
υπερδιπλάσια χρέη, λόγω των χρεών και οφειλών
άλλων δήμων.
Προβάλαμε επίσης το γεγονός ότι όλα τα βασικά έργα
υποδομής στον Δήμο μας έχουν ολοκληρωθεί, ενώ
την ίδια στιγμή ο Δήμος μας τολμά και εφαρμόζει
καινοτόμα προγράμματα και ιδέες, όπως το Σύστημα
Διαχείρισης Απορριμμάτων «Πληρώνω όσο Πετώ».
Για τον βαθμό ικανοποίησης των δημοτών Αγλαντζιάς
σε σχέση με το έργο που έχει υλοποιηθεί μιλούν
τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενήργησε η
εταιρεία Pulse για λογαριασμό του Δήμου Αγλαντζιάς.
Η έρευνα αποτύπωσε το πρωτόγνωρο επίπεδο
ικανοποίησης των δημοτών Αγλαντζιάς, σε ποσοστό
88%, σε σχέση με τη λειτουργία του Δήμου, τα
προσεγμένα οικονομικά, την αμεσότητα στην
εξυπηρέτηση και την προώθηση καινοτόμων δράσεων,
όπως το Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων «Pay as
you Throw».

Ανδρέας Κωνσταντίνου
Δήμαρχος Αγλαντζιάς

Δυστυχώς δεν πείσαμε. Επικράτησαν άλλες απόψεις και
τολμώ να πω και συγκεκριμένα συμφέροντα.
Ο αγώνας όμως συνεχίζεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη απόφαση του,
αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει νομικά στην άδικη
και αντισυνταγματική απόφαση της Βουλής.
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Η Αγλαντζιά

01

αντιστέκεται

Η Βουλή αγνόησε τη θέληση της τοπικής
κοινωνίας για δημιουργία «Δήμου Αθαλάσσας»
Χωρίς να αφουγκραστεί τους δημότες της Αγλαντζιάς
και το Δημοτικό Συμβούλιο, η οριακή πλειοψηφία
της Βουλής αποφάσισε όπως ο δήμος μας ενωθεί
με τη Λευκωσία, την Έγκωμη και τον Άγιο Δομέτιο.
Πρόκειται ξεκάθαρα για μια ετσιθελική απόφαση η
οποία περιλαμβανόταν στο γενικότερο παρασκήνιο που
στήθηκε.
Εξετάζοντας την απόφαση της Βουλής, το Δημοτικό
Συμβούλιο, εκφράζει την ταύτιση των απόψεων του,
με τη θέση των δημοτών και εκφράζει την έντονη
διαφωνία του στη απόφαση για ένταξη της Αγλαντζιάς
στον Δήμο Λευκωσίας, που δεν λαμβάνει υπόψη
την βούληση των δημοτών της Αγλαντζιάς και την
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που
προκρίνει τον Δήμο Αθαλάσσας με τον Δήμο Λατσιών
και Γερίου.
Επισημαίνεται ότι το 74% των δημοτών – σύμφωνα με
επιστημονική έρευνα που ανέθεσε ο
Δήμος στην εταιρεία Pulse Market Research- ζήτησε να
δημιουργηθεί «Δήμος Αθαλάσσας»,
μέσα από τη συνένωση του Δήμου Αγλαντζιάς, του
Δήμου Λατσιών και του Δήμου Γερίου.

Το παρασκήνιο και οι
προσωπικές ατζέντες
Με τροπολογία του ΑΚΕΛ, η οποία φαινόταν πως
θα υπερψηφιζόταν, η Αγλαντζιά θα αφαιρείτο από
τον Δήμο Λευκωσίας και θα δημιουργούσε τον Δήμο
Αθαλάσσας με τα Λατσιά και το Γέρι.

Τευχος 37 -Δήμος Αγλαντζιάς
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Σύνοψη Δεικτών Έρευνας Ικανοποίησης Δημοτών Αγλαντζιάς

88% θεωρούν ότι η ποιότητας ζωής στον Δήμο Αγλαντζιάς είναι καλή
63% δηλώνουν ότι η ποιότητας ζωής στον Δήμο Αγλαντζιάς είναι καλύτερη από άλλους δήμους
46% αναφέρουν ότι έχουν παράπονα/ δυσαρέσκεια από τον δήμο τους τελευταίους 12 μήνες
με κύρια αναφορά την Υγειονομική Υπηρεσία

Mεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης

85% συμφωνούν με τη δήλωση «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην

Κύπρο χρειάζεται μεταρρύθμιση»

52% συμφωνούν με τη δήλωση «Θα δεχόμουν ο Δήμος

Αγλαντζιάς να συγχωνευτεί με άλλο/άλλους γειτονικούς δήμους»

74% δηλώνουν Ικανοποιημένοι από το σύστημα ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων
Κατά πόσο θα σύστηναν το
Δήμο Αγλαντζιάς

σε κάποιο γνωστό, φίλο, συγγενή
για να γίνει δημότης

Γενική Ικανοποίηση
από το Δήμο Αγλαντζιάς

Υποθετική Πρόθεση
Επιλογής Δήμου Αγλαντζιάς

ως τον δήμο της Λευκωσίας
στον οποίο θα ήθελαν να ζήσουν

16%

7.2/10

40%

Μέσος όρος

8.5/10
Μέσος όρος

42%

Συνένωση Δήμου Αγλαντζιάς

Με ποια πρόταση δηλώνουν ότι συμφωνούν οι δημότες:
• Πρόταση Υπουργείου Εσωτερικών : Ο δήμος Αγλαντζιάς να συνενωθεί με
τους δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου και Έγκωμης σε δήμο
Λευκωσίας
• Πρόταση Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς : Ο δήμος Αγλαντζιάς να
συνενωθεί με τους δήμους Λατσιών και Γερίου και να δημιουργηθεί ο
Δήμος Αθαλάσσας
Δηλώνουν υπέρ της πρότασης του

Υπουργείου Εσωτερικών

17%

Δηλώνουν υπέρ της πρότασης του

74%

Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς

Χαμηλή πρόθεση σύστασης (0-6)
Μεσαία πρόθεση σύστασης (7-8)

Δεν τοποθετούνται

Υψηλή πρόθεση σύστασης (9-10)

Ωστόσο το παρασκήνιο της τελευταίας στιγμής
έφερε τα πάνω κάτω στην Ολομέλεια της Βουλής.
Υπέρ του ∆ήμου Αθαλάσσας τάχθηκαν τα κόμματα
ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Κίνημα Οικολόγων, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ
(27 Βουλευτές). Ωστόσο την πρόταση καταψήφισε
ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής
Ευσταθίου, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος
Μουσιούττας και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας
Θεμιστοκλέους (29 Βουλευτές).

9%

δήμους ή/και η συντήρηση και αναβάθμιση
υποδομών πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα
από το νέο σχήμα και το κόστος αυτό θα
κατανεμηθεί και στον μέσο Αγλαντζιώτη.
• Η δε στελέχωση του νέου δήμου ανά δημότη θα
διπλασιαστεί.

Αδιαμφισβήτητα στοιχεία
Οι αριθμοί πολλές φορές δεν δίνουν την πραγματική
εικόνα, ωστόσο στην περίπτωση μας πρόκειται για
αδιάσειστα στοιχεία που δείχνουν ότι το παρασκήνιο
λειτούργησε εξυπηρετώντας πολιτικά και προσωπικά
συμφέροντα.
• Το κόστος λειτουργίας ανά κάτοικο θα αυξηθεί
κατά 40% περίπου τα εκατό.

Η πλειοψηφία των κομμάτων αποφάσισαν ότι δεν
πρέπει να εκφραστούν οι πολίτες για τις συνενώσεις,
οι οποίες όπως και στη δική μας περίπτωση, τους
έχουν επιβληθεί.
Ενώπιον της Ολομέλειας τέθηκε η πρόταση
ΑΚΕΛ - Ε∆ΕΚ – Κίνημα Οικολόγων για τοπικά
δημοψηφίσματα. Όμως, με 29 ψήφους υπέρ
και 25 εναντίον αποφασίστηκε η μη διεξαγωγή
δημοψηφισμάτων. Εναντίον τάχθηκε ο ΔΗΣΥ, το
ΔΗΚΟ και η ΔΗΠΑ.

• Οι δανειακές υποχρεώσεις ανά κάτοικο αναμένεται
ότι θα υπερδιπλασιαστούν σκαρφαλώνοντας. Δηλαδή
οι Αγλαντζιώτες θα αναλάβουν βάρος υποχρεώσεων
που δεν τους αναλογούν.
• Πολλά από τα ουσιώδη έργα υποδομής που θα
έπρεπε ήδη να είχαν γίνει στους υπό συνένωση
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Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την συνένωση της
Αγλαντζιάς με τη Λευκωσία
Επιπρόσθετα, αξιώνει επανεξέταση της απόφασης
και για να προστατευτεί, όπως αναφέρει στο
ψήφισμα, «η ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική
ταυτότητα του Δήμου Αγλαντζιάς η κοινωνία
των δημοτών του, η οικονομική ευρωστία του,
η αποτελεσματικότητα του στην εξυπηρέτηση
του δημότη, η διατήρηση των τεράστιων χώρων
πρασίνου και η αδιαπραγμάτευτη οικολογική του
δράση».
Η ομάδα πρωτοβουλίας εκτιμά ότι με την
ενσωμάτωση στον Δήμο Λευκωσίας οι δημότες
Αγλαντζιάς «θυματοποιούνται εν γνώση της
πλειοψηφίας των μελών της Βουλής των
Αντιπροσώπων».

Αντιδρώντας στην απόφαση της Βουλής να ενώσει
την Αγλαντζιά με τη Λευκωσία, η Πρωτοβουλία
«Δήμος Αθαλάσσας Τώρα» πραγματοποίησε
διαμαρτυρία έξω από τη βουλή, επιδίδοντας σχετικό
ψήφισμα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία την οποία
στηρίζει ο δήμος μας.
Στο ψήφισμα εκφράζεται η διαφωνία στην πρόθεση
ενοποίησης του Δήμου Αγλαντζιάς με τους Δήμους
Λευκωσίας, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου και η
θέση υπέρ της συνένωσης Δήμων με τους Δήμους
Λατσιών και Γερίου του Δήμου Αθαλάσσας.
Όπως σημειώνει η Πρωτοβουλία «Δήμος Αθαλάσσας
Τώρα» η απόφαση της Βουλής δεν λαμβάνει υπόψη
τη θέληση των δημοτών Αγλαντζιάς και ζητά όπως η
απόφαση επανεξεταστεί, «ώστε να μην καταπιεί τον
Αγλαντζιώτη η γραφειοκρατία και τα υπέρμετρα για
την Αγλαντζιά θέματα που αντιμετωπίζουν οι άλλοι
Δήμοι».
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Επίσης, μεταξύ άλλων στο ψήφισμα σημειώνεται
ότι ο Δήμος Αθαλάσσας «μπορεί να γίνει ένας
οικολογικός δήμος πρότυπο κι ένας δήμος που δεν
κουβαλά στο μέλλον του οικονομικές εκκρεμότητες
από κακές διαχειρίσεις του παρελθόντος και ο οποίος
δημιουργείται με κοινή δέσμευση να προστατεύσει
την ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα
της περιοχής του και να δομήσει την κοινωνία
των δημοτών του δημιουργώντας το αίσθημα της
«γειτονιάς’».
Η ομάδα πρωτοβουλίας υποστηρίζει ότι με την
μετατροπή του Δήμου Αγλαντζιάς σε Δήμο
Αθαλάσσας «αυτός θα συνεχίσει να λειτουργεί
με οικονομική σύνεση και στόχο την ταχεία
εξυπηρέτηση των δημοτών, προστατεύοντας
τους ταυτόχρονα από την πιθανότητα άνισης
φορολογίας».
Τέλος, ζητά «να γίνει σεβαστό το γεγονός ότι οι
Δήμοι Αγλαντζιάς, Λατσιών και Γερίου δεν ανήκουν
στην κατηγορία των δυσλειτουργικών δήμων αλλά
δυνάμει συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και θα
μπορέσουν να λειτουργήσουν ενωμένοι και άμεσα
στα επίπεδα που στοχεύει η μεταρρύθμιση στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση».
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«Θα τα πούμε στα δικαστήρια»
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, διαμηνύει ότι θα κάνει
τα πάντα προκειμένου να δημιουργηθεί Δήμος
Αθαλάσσας.

Στην επιστολή απευθύνεται έκκληση όπως, για την
αποφυγή νομικών διαδικασιών, ανατραπεί η οριακή
απόφαση της Βουλής για την ένταξη του Δήμου
Αγλαντζιάς στον Δήμο Λευκωσίας.

Στην Δικαιοσύνη θα προσφύγει ο Δήμος Αγλαντζιάς
εάν εφαρμοστεί ο νόμος που ψήφισε η Βουλή, για
την ένταξή του στον Δήμο Λευκωσίας.

Σε γνωμάτευση που ζήτησε ο Δήμος μας από το
δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος &
Συνεργάτες ΔΕΠΕ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι
η Νομοθετική Εξουσία έχει την αρμοδιότητα να
καθορίζει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Αρχών
τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά είναι αρμοδιότητα
της Εκτελεστικής Εξουσίας να καθορίζει τα εδαφικά
όρια των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με επιστολή του προς την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Εσωτερικών, ο Δήμαρχος Αντρέας
Κωνσταντίνου επισημαίνει την επιθυμία του Δήμου
Αγλαντζιάς για τη δημιουργία Δήμου Αθαλάσσας.
Επικαλείται μάλιστα δημοσκόπηση, η οποία δείχνει
ότι το 74% των δημοτών Αγλαντζιάς, επιθυμούν τη
δημιουργία Δήμου Αθαλάσσας.

Επίσης, γίνεται αναφορά στο γεγονός, ότι δεν
θα πραγματοποιηθούν δημοψηφίσματα για τη
δημιουργία των νέων δήμων, αλλά στο μέλλον
τοπικές αρχές που θέλουν να δημιουργήσουν
νέο Δήμο, θα μπορούν να το πράξουν μέσω της
διεξαγωγής δημοψηφισμάτων.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «ο Δήμος
Αθαλάσσας, αν δημιουργείτο, θα προσέδιδε μια
νέα δυναμική στους τρεις δήμους, μια πράσινη
προοπτική στη λογική της αειφόρου ανάπτυξης. Οι
τρεις αυτοί δήμοι που έχουν κοινά χαρακτηριστικά
και περιβάλλουν τον πνεύμονα πρασίνου της
Λευκωσίας, θα διατηρούσαν και την ταυτότητά
τους και τη δυνατότητα παροχής αναβαθμισμένων
υπηρεσιών στους δημότες. Η δυναμική αυτή τίθεται
εν αμφιβόλω με τις ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί».

Ένα άλλο ζήτημα που εγείρεται είναι το γεγονός
ότι η Κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε διάλογο με την
τοπική κοινωνία, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Χάρτα
τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της Χάρτας:
«Αλλαγές των εδαφικών ορίων τοπικής αρχής δεν
πρέπει να γίνονται χωρίς να ζητηθεί και ληφθεί
προηγουμένως η γνώμη των ενδιαφερομένων
τοπικών κοινοτήτων, πιθανώς με δημοψήφισμα
όπου τούτου επιτρέπεται από το νόμο».

Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω και καταγγέλλοντας
ότι δεν έγινε καμία διαβούλευση με τον Δήμο και
τους δημότες, ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει καταρτίσει
νομική ομάδα από τρεις έγκριτους νομικούς οίκους.
Τα γραφεία Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες
ΔΕΠΕ, Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ και Στέλιος
Αμερικάνος & Σια ΔΕΠΕ.

Το δικηγορικό γραφείο επισημαίνει, ότι από την
εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι στις περιπτώσεις
όπου αυτό είναι επιτρεπτό από το Νόμο θα πρέπει
να διεξάγεται δημοψήφισμα για την αλλαγή των
εδαφικών ορίων Τοπικής Αρχής, «ως ακριβώς είναι
η παρούσα περίπτωση όπου η Κυπριακή Νομοθεσία
όχι μόνο επιτρέπει αλλά επιβάλλει τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος».

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
ομόφωνα να δώσει οδηγίες στη νομική ομάδα
να προσφύγει στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση
που δημοσιευθεί και τεθεί σε ισχύ ο νόμος που
ψηφίστηκε.
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Αλλαγές

που θα φέρει η μεταρρύθμιση

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια
Πλέον οι δήμοι θα έχουν διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια για να μπορούν, παρακάμπτοντας
τη γραφειοκρατία του κεντρικού κράτους, να
εφαρμόζουν τους σχεδιασμούς τους.
Κάποιες από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες
που θα έχουν οι νέοι Δήμοι είναι η λειτουργία
δημοτικής αστυνομίας, η παροχή υπηρεσιών
κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας (π.χ. διαχείριση
παιδοκομικών σταθμών, κέντρων απασχόλησης
παιδιών, γηροκομείων, κέντρων φροντίδας) καθώς
και η διαχείριση παραλιών, ενώ αναλαμβάνουν
το σύνολο των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων
των Επαρχιακών ∆διοικήσεων και τον έλεγχο
επαγγελματικών υποστατικών ως προς την τήρηση
υγειονομικών απαιτήσεων. Θα αναλάβουν επίσης,
σε μεταγενέστερο στάδιο, τις αρμοδιότητες των
σχολικών εφορειών για διαχείριση και συντήρηση
των σχολικών υποδομών.
Επίσης, η οικονομική αυτονομία των δήμων
ενισχύεται, αφού περιορίζεται η εξάρτησή τους από
την κρατική χορηγία. Στους δήμους θα κατανέμεται
συνολικά το ποσό των €117 εκ. κάθε έτος.

Δημοτικά Διαμερίσματα

Τα τρία νομοσχέδια (Δήμοι, Κοινότητες και
Επαρχιακοί́ Οργανισμοί́) που εγκριθήκαν από
τη Βουλή, στόχο έχουν να επιφέρουν μια
μεταρρύθμιση που να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες.
Οι αλλαγές που έγιναν είναι ριζικές.
Σε ό,τι αφορά́ τους Δήμους, εκτός από́ τις
συνενώσεις, οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:
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Ένα νέο στοιχείο στους νέους Δήμους θα είναι τα
∆ιαµερίσµατα. Κάθε υφιστάμενος Δήμος ή κοινότητα
που συµµετέχει στον νέο δήμο θα αποτελεί
ξεχωριστό Διαμέρισμα µε αρμοδιότητες και δικό
του κοµµάτι στον προϋπολογισμό. Κάθε Διαµέρισµα
θα εκπροσωπείται στο νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
Αντιδήµαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους, µε τον
αριθμό των συμβούλων να καθορίζονται ανάλογα µε
τον αριθμό εκλογέων. Ο δήμαρχος θα εκλέγεται σε
ενιαία εκλογή.
Σε κάθε δημοτικό διαμέρισα του νέου δήμου θα
συσταθεί Επιτροπή ∆ιαµερίσµατος, µέλη της οποίας
θα είναι ο Αντιδήμαρχος του ∆ιαµερίσµατος και οι
δημοτικοί του σύμβουλοι.
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Αριθμός δημοτικών συμβούλων και
αλλαγή στον τρόπο εκλογής
Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που θα επέλθουν
στον τρόπο εκλογής και αντιπροσώπευσης
στον νέο Δήμο. Ο αριθμός των συμβούλων
που θα συµµετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο,
περιλαμβανομένων των αντιδημάρχων, δεν µπορεί
να είναι μικρότερος των 16 και μεγαλύτερος των 30.
Αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφοφόρων.
Συγκεκριμένα:
– σε Δήμους των oπoίωv οι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τις 10.000, θα εκλέγονται 16 σύμβουλοι

Τι είναι οι Επαρχιακοί́ Οργανισμοί́
Αυτοδιοίκησης που μπαίνουν στη ζωή́
μας;
Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχειά που εισάγονται
στο θεσμικό́ πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
είναι η δημιουργία Επαρχιακών Οργανισμών
Αυτοδιοίκησης.
Πρόκειται για Οργανισμούς οι οποίοι θα έχουν
την ευθύνη για την έκδοση πολεοδομικών και
οικοδομικών αδειών, την υδατοπρομήθεια, την
αποχέτευση και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων.
Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί θα έχουν συγκεκριμένα
την ευθύνη:

– σε Δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv
τις 10.000, αλλά δεν υπερβαίvoυv τις 20.000, θα
εκλέγονται 20 σύμβουλοι

- για τον πολεοδομικό έλεγχο και την επιβολή
πολεοδομικού ελέγχου. Σημειώνεται ότι για σκοπούς
έκδοσης πολεοδομικών αδειών θα λαμβάνονται
υπόψη οι θέσεις της οικείας τοπικής Αρχής,

– σε Δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv
τις 20.000, αλλά δεν υπερβαίvoυv τις 30.000, θα
εκλέγονται 24 σύμβουλοι

- για την εφαρμογή των διατάξεων του περί
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νομού και των
Κανονισμών (έκδοση αδειών οικοδομής),

– σε Δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv
τις 30.000, θα εκλέγονται 30 σύμβουλοι.

- για έργα υποδομής που αφορούν: (α) κατασκευή,
συντήρηση και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης,
(β) κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία
συστημάτων αποχέτευσης για υγρά λύματα και
όμβρια ύδατα, (γ) κατασκευή, συντήρηση και
λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων,

Στον αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων
περιλαμβάνεται και ο Αντιδήμαρχος κάθε Δημοτικού
Διαμερίσματος, ο οποίος θα εκλέγεται από τους
πολίτες µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
Σημειώνεται ότι στις εκλογές εισάγεται η απλή
αναλογική. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατανομή
εδρών, ο Δήμος θα θεωρείται ως µια εκλογική
περιφέρεια. Επίσης, δεν θα απαιτείται από τους
υποψηφίους/ συνδυασμούς η συγκέντρωση
συγκεκριμένου ποσοστού για να συµµετέχουν.

- για αρμοδιότητες που θα του ανατεθούν σε σχέση
με ζητήματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Κάθε Συμβούλιο απαρτίζεται συνολικά από 16
μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου και του
αντιπροέδρου αυτού́, 9 εκ των οποίων προέρχονται
από́ τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και 6 από́ τα
οικεία Κοινοτικά́ Συμβούλια.

Θα εκλέγουμε και έναν... μικρό
Πρόεδρο!
Πρόθεση του νομοσχέδιου αρχικά́ ήταν να
προεδρεύει του Συμβουλίου ο εκάστοτε Δήμαρχος
του μητροπολιτικού́ δήμου της επαρχίας, ωστόσο
τελικά θα εκλέγεται απευθείας από́ τους πολίτες.
Ως εκ τούτου ο εκάστοτε πρόεδρος του Επαρχιακού
Οργανισμού θα εκλέγεται με πολύ περισσότερες
ψήφους από́ οποιονδήποτε Δήμαρχο, μετατρέποντας
τον έτσι σε έναν υπερδήμαρχο, ένα μικρό Πρόεδρο
της Δημοκρατίας.
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Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι
Σε αυτόν τον τόπο η ανθρωπιά δεν έλειψε ποτέ!
Μετά από συναντήσεις με τους Συνδέσμους Γονέων για
καταγραφή των προβλημάτων και αναγκών, διαβιβάστηκε
στον δήμαρχο Αγλαντζίας, η πληροφορία ότι αρκετά παιδάκια,
των οποίων οι οικογένειες δυσκολεύονται οικονομικά, δεν είχαν
σακάκι να φορέσουν τον χειμώνα.
Σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους Περή
Νικολαΐδη και Χρίστο Πατσαλή από τις 4 μέχρι και τις 11
Νοεμβρίου του περασμένου έτους, ο Δήμος Αγλαντζιάς
δημιούργησε ειδικό χώρο παρά το αρτοποιείο Vienna στο
Πλατύ Αγλαντζιάς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος/νη μπορούσε
να εναποθέτει παιδικά σακάκια για να τα χρησιμοποιήσουν
παιδάκια προερχόμενα από οικογένειες με λιγότερες ευκαιρίες
και οικονομικές δυνατότητες.
Μόνο μέσα σε 24 ώρες μαζεύτηκαν 90 σακάκια. Η ανταπόκριση
που ακολούθησε από δημότες της Αγλαντζιάς και όχι μόνο για
την πρωτοβουλία «Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι» ήταν κάτι
περισσότερο από συγκινητική. Λόγω της μεγάλης προσφοράς
δόθηκε παράταση στην συλλογή ρουχισμού.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ευχαριστεί θερμά το αρτοποιείο
Vienna Bakeries για την παραχώρηση του χώρου τον Νικόλα
Γαβριηλ για το σπιτάκι. Ευχαριστίες σε όλους τους συνδέσμους
γονέων των σχολείων του Δήμου, τον Ανδρέα Πετρίδη και το
καθαριστήριο οι 2 αδελφοί, την εταιρεία Thinkcolor Cyprus.
Συμμετοχή από θεσμούς, φορείς και επιχειρήσεις
•Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, παρέδωσε δύο
σακάκια, δίνοντας το καλύτερο παράδειγμα.
•Τα μέλη του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρώπινου
Δυναμικού της Αστυνομίας, μάζεψαν αριθμό από παιδικά
σακάκια, τα οποία παρέδωσε ο Διευθυντής του Τμήματος,
κ. Ανδρέας Αγγελίδης, στον Δήμαρχο Αγλαντζιάς, κ. Ανδρέα
Κωνσταντίνου.
•Ζεστασιά σε πολλές οικογένειες προσέφερε μέσω της
παράδοσης ρουχισμού που μαζεύτηκε από το προσωπικό του
Ομίλου Εταιρειών Κρόνος, Kronos Express, Κάρβουνα Πυρσός.
•H Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσία μάζεψε παιδικά σακάκια
στηρίζοντας την εκστρατεία του Δήμου Αγλαντζιας τα οποία
παρέδωσε στον Δήμαρχο Αγλαντζιας εκφράζοντας την στήριξη
της σχολικής μας κοινότητας στην προσπάθεια του Δήμου.
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Βραβείο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τους μαθητες
του Γυμνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ’ Πλατύ για το
«Κάστρο La Cava»
Στα πλαίσια του τέταρτου Φεστιβάλ μικρού μήκους ντοκιμαντέρ
AEI FILMFESTIVAL 2021, το Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ’ Πλατύ
συμμετείχε με το ντοκιμαντέρ “Κάστρο La Cava”, αποσπόντας το Β’
βραβείο.
Το κάστρο La Cava βρίσκεται στον λόφο του μικρού Άρωνα στην
Αγλαντζιά. Κτίστηκε την περίοδο της Φραγκοκρατίας το 1385
μ.Χ. από τον βασιλιά Ιάκωβο Α. Εκείνη την εποχή το κάστρο
είχε μια σημαντική θέση στην πολιτική ζωή του Βασιλείου και
διαδραμάτιζε σημαντικό οικονομικό και αμυντικό ρόλο, ιδιαίτερα στην
επίβλεψη του εμπορικού δρόμου Λευκωσίας-Λάρνακας. Το κάστρο
καταστράφηκε για πρώτη φορά από την εισβολή των Μαμελούκων
το 1426, ενώ, η ολοκληρωτική του καταστροφή επήλθε από την
απόφαση να αφαιρεθεί μεγάλη ποσότητα πετρών για την οικοδόμηση
της εκκλησίας της Φανερωμένης.
Σήμερα το κάστρο δεν χρησιμοποιείται και δεν είναι γνωστό στο ευρύ
κοινό λόγω της ύπαρξης στρατιωτικού φυλακίου στο σημείο αυτό,
ενώ η πρόσβαση χωρίς άδεια δεν είναι εφικτή.
Η ομάδα των μαθητών ευελπιστεί να αναδειχθεί η πολιτιστική αξία
του κάστρου και να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς
σκοπούς.

Ομάδα Παραγωγής: Εμμέλεια Χατζηαράπη,
Ελένη Καλλή, Σώτια Στυλιανού, Γιώργος
Πατσαλής, Παναγιώτης Ολυμπίου, Ειρήνη
Μαυρίδη και Επιφανία Χριστοφή.

Ο Δήμος μας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στα παιδιά τόσο
για τη δημιουργία τους όσο και για την προσπάθεια ανάδειξης της
πολιτιστικής ιστορίας του τόπου μας.
Επίσης ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς για την καθοδήγηση και την
συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια.

Στηρίζουμε το podcast του Γυμνασίου
Αγλαντζιας.

Ως ελάχιστη συμβολή στην πρωτοβουλία του Γυμνασίου Αγλαντζιας
για δημιουργία podcast, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Ανδρέας
Κωνσταντίνου και ο πρόεδρος του συμβουλίου Νεολαίας, Μαρίνος
Κλεάνθους, παρέδωσαν επιταγή €1000.
Ο Δήμος μας στέκεται αρωγός και υποστηρικτής κάθε καινοτόμας
πρωτοβουλίας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας για τη σύλληψη και την
υλοποίηση της ιδέας.
Το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς πρωτοπορεί και πάλι, ανοίγοντας τις πόρτες
του στον κόσμο. Στα podcast, με τίτλο, «Βγαίνουμε έξω», καθηγητές
και μαθητές συζητούν με καλεσμένους τους για θέματα ανθρώπινων
σχέσεων, εκπαίδευσης, επικαιρότητας και πολιτισμού. Φτιάχνοντας
γέφυρες επικοινωνίας με τον έξω-σχολικό κόσμο, δημιουργεί δεσμούς
σε μια εποχή που η ανθρώπινη επαφή περιορίζεται όλο και πιο πολύ.
Η παραγωγή γίνεται εξ’ ολοκλήρου στο πλήρως εξοπλισμένο στούντιο
του σχολείου μας, την επιμέλεια της οποίας έχει ο φιλόλογος,
Γιώργος Κολοκοτρώνης.
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Μαγικό Πάρκο Altius – Αγλαντζιάς
Χρώματα και μουσικές για
μικρούς και μεγάλους
Ένα εικοσαήμερο γεμάτο εκδηλώσεις, παιχνίδια, και
ανεπανάληπτες στιγμές προσέφερε σε μικρούς και
μεγάλους το «Μαγικό Πάρκο Altius – Αγλαντζιάς»,
το οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Αγλαντζιάς μαζί με
την Εταιρεία Altius, κατά την περίοδο των εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Οι εκδηλώσεις σημείωσαν τεράστια επιτυχία,
αφού αγκαλιάστηκαν θερμά από τους Δημότες της
Αγλαντζιάς αλλά και της ευρύτερης Λευκωσίας.
Το πλούσιο πρόγραμμα που ετοίμασε ο Δήμος
περιέλαβε ποικίλες δράσεις για παιδιά και ενήλικες.
Η φωταγώγηση του Πάρκου συνέβαλε τα μέγιστα
στη δημιουργία γιορτινής ατμόσφαιρας.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου με
την παρέλαση κρουστών από την Ομάδα Batukinio,
όπου έγινε και η τελετή φωταγώγησης του Πάρκου.
Στο Πάρκο στήθηκαν ξύλινα σπιτάκια με φαγητά,
ποτό και άλλα εδέσματα.
Ανάμεσα στις δράσεις που διοργανώθηκαν, μέχρι
και τις 6 Ιανουαρίου 2022, ήταν και τα πάρτυ με
DJs που διοργάνωσε ο Χορηγός Επικοινωνίας Mix
FM με ντίσκο μουσική.

Φωταγώγηση του Μαγικού Πάρκου
από τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς,
Ανδρέα Κωνσταντίνου

Παρέλαση στους δρόμους της Αγλαντζιάς απο την
ομαδα κρουστων Batukinio
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Στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς
«Όραμα μας να συμβάλουμε στη
δημιουργία χαρούμενων ανθρώπων»
Το Μαγικό Πάρκο «έντυσαν» και οι ρυθμοί της
ροκ, έντεχνης, τζαζ και ρεμπέτικης μουσικής,
παραστάσεις καραγκιόζη, αφηγήσεις με τη συνοδεία
ζωντανής μουσικής, ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα,
ξυλοπόδαροι, skateboard shows, χειροτεχνίες κ.α.
Ιδιαίτερη αίσθηση δημιούργησαν οι αφηγήσεις
παραμυθιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε
καθημερινή βάση στην «τέντα παραμυθιού». Ηθοποιοί
και άλλες προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής
ζωής του τόπου μας βρέθηκαν στην «τέντα» για να
διαβάσουν παραμύθια στα παιδιά.

Ανάγνωση παραμυθιού απο την Πρόεδρο της
Βουλης Αννίτα Δημητρίου

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ανδρέας Κωνσταντίνου
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «παρά το γεγονός ότι
διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της
πανδημίας, με περιοριστικά μέτρα, απαγορεύσεις και
τήρηση αποστάσεων, ως Δήμος Αγλαντζιάς θεωρήσαμε
υποχρέωσή μας να δώσουμε πίσω στα παιδιά ειδικά,
λίγη από τη χαρά που στερήθηκαν τα τελευταία δύο
χρόνια».
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ευχαριστεί τον κύριο χορηγό Altius
Insurance, τον χορηγό επικοινωνίας Mix FM, καθώς και
όλους τους χορηγούς που συνέβαλαν στην υλοποίηση
αυτής της προσπάθειας!

Ο Άγιος Βασίλης στο Μαγικό Πάρκο

Οι πολικές αρκούδες ξετρέλαναν μικρούς και
μεγάλους

Στιγμιότυπα από το Μαγικό Πάρκο
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καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
Ωστόσο, αναμφίβολα μια μοναδική στιγμή που πάντα
θα έχω χαραγμένη στο μυαλό μου, είναι η τελετή
έναρξης και η είσοδος των τυμπανιστών στο χώρο
του Μαγικού Πάρκου, οι οποίοι με τους ήχους και την
εμφάνιση τους, δημιούργησαν απίστευτη ατμόσφαιρα
στο χώρο.

Μιλήστε μας για τον διαγωνισμό ζωγραφικής
για παιδιά…

ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Για την αθρόα συμμετοχή του κοινού, τους
τυμπανιστές, τον διαγωνισμό ζωγραφικής
και πολλά άλλα, μιλά στο περιοδικό του
Δήμου Αγλαντζίας ο κ. Πόλης Προκοπίου,
διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ της
ALTIUS INSURANCE LTD

Τι είναι το «Μαγικό Πάρκο» και
τι προσέφερε στους δημότες της
Αγλαντζίας;
Το Δημοτικό Πάρκο «Σπύρος Κυπριανού»
στον Δήμο Αγλαντζιάς μετατράπηκε από τις 15
Δεκεμβρίου 2021 ως και τις 6 Ιανουαρίου 2022 σε
«Μαγικό Πάρκο Altius – Αγλαντζιάς», φέρνοντας
κοντά στους δημότες της Αγλαντζιάς, αλλά και
στο γενικότερο κοινό που το επισκέφτηκε την
πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων.
Μέσα σε μια πανδαισία πολύχρωμων φώτων
με μουσικές, ξωτικά, παιχνίδια, δώρα,
δραστηριότητες και πολλές εκπλήξεις για όλους,
τα μικρά παιδιά αλλά και οι μεγάλοι είχαν την
ευκαιρία να νιώσουν έντονα το πνεύμα των
γιορτών. Ο Δήμος Αγλαντζιάς και η Altius Insurance, προσέφεραν την ευκαιρία στο κοινό
να ζήσει μια ιδιαίτερη εμπειρία Χριστουγέννων
με δωρεάν συμμετοχή και πλούσιο πρόγραμμα
εκδηλώσεων, το οποίο απευθυνόταν εξίσου σε
παιδιά κι ενήλικες.

Ποιες ιδιαίτερες στιγμές θα ξεχωρίζατε;
Κατά τη δική μου άποψη, είναι αρκετά δύσκολο
να ξεχωρίσεις κάποιες στιγμές μέσα στο
δεκαήμερο εορτασμών, καθώς όλες οι εκδηλώσεις
και ενέργειες που διεξήχθησαν στα πλαίσια των
δεκαήμερων εορτασμών ήταν συγκλονιστικές,
η κάθε μια με τη δική της μοναδικότητα και το
δικό της χαρακτήρα. Η ποικιλία των εκδηλώσεων
προσέφερε πολύπλευρες εμπειρίες στο κοινό,
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Ο διαγωνισμός ζωγραφικής διεξάχθηκε εντός του
πάρκου το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου αλλά και εκτός
του πάρκου, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλα
τα παιδιά του Δήμου Αγλαντζιάς να συμμετέχουν στο
διαγωνισμό. Η Εταιρεία μοίρασε στα παιδιά ηλικίας
6-12 ετών σε όλη την Αγλαντζιά ειδικά χαρτιά, ώστε
να αποτυπώσουν σε ζωγραφιά το ‘’Μαγικό Πάρκο
Altius-Αγλαντζιάς’’ με τα δικά τους μάτια. Οι ζωγραφιές
που λάβαμε ήταν πάρα πολλές, καθώς και τα θετικά
σχόλια από γονείς και παιδιά. Ιδιαίτερα, πολλοί γονείς
μας ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια ενθουσίασε
τα παιδιά ακόμα περισσότερο, γιατί ήταν κάτι
διαφορετικό και τους απασχόλησε δημιουργικά, κάτω
από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν τα τελευταία
δύο χρόνια λόγω της πανδημίας. Ο νικητής του
διαγωνισμού , Πάρης Ανδρέου Χατζηπαύλου κέρδισε
ταξίδι για 2 άτομα στη Disneyland, ενώ ταυτόχρονα
επιλέξαμε τις δέκα καλύτερες ζωγραφιές.

Υπήρξε ανταπόκριση από το κοινό;
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τεράστια. Σίγουρα
το ’’Μαγικό Πάρκο Altius-Αγλαντζιάς’’, αποτέλεσε μια
εναλλακτική λύση εξόδου για μικρούς και μεγάλους.
Είμαι πεπεισμένος ότι το Χριστουγεννιάτικο Μαγικό
Πάρκο θα καθιερωθεί ως θεσμός για κάθε επερχόμενη
χριστουγεννιάτικη περίοδο, με συνεχή εμπλουτισμό των
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει.

Ποιος ο κοινωνικός ρόλος της Altius
Insurance ως συνδιοργανωτής;
Η συνδιοργάνωση του ‘’Μαγικού Πάρκου
Altius-Αγλαντζιάς’’, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των
πλούσιων ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της Altius Insurance. Η Altius Insurance πέρα από
τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ασφαλιστική
αγορά, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών
υπηρεσιών όπως: ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις γενικών
κλάδων και ασφαλίσεις υγείας, έχει ως όραμα της
το να συμβάλλει με κάθε τρόπο στη δημιουργία
χαρούμενων ανθρώπων, με λιγότερες έγνοιες και
περισσότερη όρεξη για ζωή. Αυτό το καταφέρνουμε
μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τόσο κατά
την εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
που εμπίπτουν στις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία
μας, όσο και στις κοινωνικές ενέργειες και πρωτοβουλίες
που στηρίζουμε διαχρονικά με κάθε τρόπο.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ:
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ DRONES

03

Συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς για
καταπολέμηση κουνουπιών
Στα πλαίσια στενής συνεργασίας και
Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Ινστιτούτου
Κύπρου (ΙΚυ) και του Δήμου Αγλαντζιάς για
βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών,
οι δύο πλευρές βρίσκονται στο στάδιο
προκαταρτικής συζήτησης για κοινή δράση
για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην
ευρύτερη περιοχή Αγλαντζιάς, με καινοτόμο
χρησιμοποίηση των Drones. Το εναέριο
σύστημα καταπολέμησης των κουνουπιών
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον
ψεκασμό ελωδών περιοχών και περιοχών με
λιμνάζοντα νερά σε δυσπρόσιτα ή δύσβατα
σημεία του Δήμου, όπου ο βαθμός δυσκολίας
είναι αυξημένος για τις συμβατικές μεθόδους
καταπολέμησης των κουνουπιών.
Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) στην καρδιά
της Αγλαντζιάς είναι ένα μη κερδοσκοπικό,
ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα
παγκόσμιας εμβέλειας με ισχυρό επιστημονικό
και τεχνολογικό προσανατολισμό.
Το καινοτόμο Ερευνητικό Εργαστήριο Μη
Επανδρωμένων Συστημάτων (USRL) του
Ινστιτούτου Κύπρου, με στόλο που αριθμεί επί το παρόντος περίπου 30 αεροσκάφη (drones) υπάγεται σε
ένα από τα τέσσερα ερευνητικά κέντρα του ΙΚυ, στο Κέντρο Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική
Έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή (CARE-C). Το USRL έχει μοναδική τεχνογνωσία
στην κατασκευή drones όλων των διαστάσεων, ενώ διαθέτει το δικό του δίαυλο μεταξύ των χωριών
Ορούντα και Περιστερώνα, σε απόσταση μόλις 40 χιλιομέτρων από την Λευκωσία.
Πρόσφατα, drone του USRL κατά τη διάρκεια πτήσεων για σκοπούς τεχνολογικής ανάπτυξης, εντόπισε
κακόβουλη ενέργεια πυρκαγιάς σε αγροτική περιοχή στην Ορούντα. Το drone προσέγγισε το σημείο
με αποτέλεσμα ο δράστης να αναγκαστεί να κατασβήσει τη φωτιά, προτού επεκταθεί. Την ίδια ώρα, ο
χειριστής του drone ενημέρωσε τα μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας, που ανέλαβε την
περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Drones που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Τμήματος Δασών, αναπτύχθηκαν ολοκληρωτικά στο ΙΚυ.
Πρόκειται για ένα μη-επανδρωμένο αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας για σκοπούς εναέριας παρατήρησης
και ένα υπερ-ευέλικτο και γρήγορο τετρακόπτερο για επιτόπιους ελέγχους άμεσης απόκρισης. Τα drone του
Ινστιτούτου Κύπρου αναμένεται σύντομα να αξιοποιηθούν και από την Αστυνομία Κύπρου, για προστασία
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
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ΠΈΝΤΕ ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΆΝ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΚΎΠΡΟΥ

Το βιβλίο παραμένει ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος του ανθρώπου στην
πορεία προς την γνώση. Όλοι οι δημότες της Αγλαντζίας μπορούν να
εγγραφούν στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από την
ενδεδειγμένη διαδικασία και να αξιοποιήσουν τον πλούτο της!

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:
1. Ο δημότης που επιθυμεί την έκδοση κάρτας για επισκέψεις στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου οφείλει να προσκομίσει στη
βιβλιοθηκονόμο του Δήμου το εκλογικό του βιβλιάριο μαζί με την
ταυτότητα ή το διαβατήριό του, έτσι ώστε να αποδεικνύει ότι είναι
εγγεγραμμένος δημότης Αγλαντζιάς.
Οι κάτοικοι Αγλαντζιάς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Δήμο, μπορούν
να προχωρήσουν σε εγγραφή στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Κύπρου, εφόσον μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στην
Αγλαντζιά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα
με την προσκόμιση του εκλογικού βιβλιαρίου και ενός λογαριασμού
κοινής ωφελείας.
2. Ο δημότης, οφείλει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής
εξωτερικού μέλους που θα του δώσει η βιβλιοθηκονόμος και να την
παραδώσει.
3. Σε περίπτωση που επιθυμεί, εκτός από πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου, να έχει και το δικαίωμα δανεισμού μέχρι 7 βιβλίων για
21 ημέρες, οφείλει να καταβάλει το ποσό των €7.
4. Ο αιτητής θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά μια φωτογραφία
(διαβατηρίου) και την ταυτότητά του (μπροστά και πίσω όψη) στο
email info@aglantzia.org.cy, και να αναφέρει στο θέμα του μηνύματος
«Για εγγραφή στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου», έτσι ώστε
να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, δε
δύναται να προχωρήσει η διαδικασία εγγραφής του.
5. Η αίτηση θα καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από την υπηρεσία του Δήμου
προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο αιτητής θα
ενημερωθεί για να παραλάβει την κάρτα του, όταν αυτή είναι έτοιμη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
κ. Νάντια Πολυβίου στο 22462143.
Τευχος 37 -Δήμος Αγλαντζιάς
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Με αυτό τον συμβολικό τρόπο στέλνουμε
μήνυμα συνέχισης του αγώνα για επιστροφή στις
πατρογονικές μας εστίες

ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΆ Η ΠΡΏΤΗ ΟΔΌΣ ΒΑΡΩΣΊΩΝ ΑΝΆ ΤΟ ΠΑΓΚΎΠΡΙΟ

Θέλοντας να διατρανώσει τη θέληση και την
αποφασιστικότητα του για συνέχιση του αγώνα
επιστροφής στις πατρογονικές μας εστίες ο Δήμος
Αγλαντζιάς διοργάνωσε τον περασμένο Οκτώβρη,
τελετή ονοματοδοσίας της οδού Βαρωσίων. Η
οδός Βαρωσίων βρίσκεται στην πάροδο της Οδού
Καβάφη, στη Νότια είσοδο του Ινστιτούτου
Κύπρου.
Η ονοματοδοσία μιας οδού έχει συμβολικό
χαρακτήρα. Πολύ δε περισσότερο που στην
τελετή δόθηκε σε οδό της Αγλαντζιάς το όνομα
της κατεχόμενης θάλασσοφίλητης πόλης των
Βαρωσίων.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, εμφανώς
συγκινημένος, η οδός Βαρωσίων είναι η πρώτη οδός
με αυτή την ονομασία ανά το παγκύπριο, 47 χρόνια
μετά.
Ο Δήμος μας, με αυτό τον συμβολικό τρόπο στέλνει
μήνυμα συνέχισης του αγώνα για επιστροφή στις
πατρογονικές μας εστίες.
Την τελετή χαιρέτησαν, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Αντρέας Κωνσταντίνου, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης
Χατζηπαντέλας και ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Σίμος
Ιωάννου.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αντρέας
Κωνσταντίνου ανάφερε, μεταξύ άλλων: «… Σε
μία περίοδο που η κατοχική δύναμη και οι εδώ
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εγκάθετοι της επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα
τετελεσμένα στην Αμμόχωστο, η ανάγκη για
διατήρηση της μνήμης και ενίσχυση του αγώνα είναι
πιο επίκαιρη από ποτέ. Ο Δήμος Αγλαντζιάς με αυτό
τον συμβολικό τρόπο, με την ονοματοδοσία της
οδού Βαρωσίων, διατρανώνουμε τη θέληση και την
αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα για
επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες… Εύχομαι
να περπατήσουμε σύντομα ξανά στους ελεύθερους
δρόμους των Βαρωσίων, να γνωρίσουμε οι νεότεροι
και τα παιδιά μας τον τόπο καταγωγής μας. Οδός
Βαρωσίων λοιπόν, με την ευχή του χρόνου σε Οδό
Ελευθερίας».
Ο Δήμος Αγλαντζιάς τοποθέτησε γιγάντια
πανοραμική φωτογραφία της Αμμοχώστου επί της
νέας οδού.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των
Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, Βουλευτές, ο
Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, οι
Δήμαρχοι Αμμοχώστου, Ακανθούς και Κυθρέας,
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς,
εκπρόσωποι του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου
και τοπικοί παράγοντες.
Ακολούθησε εκδήλωση μετονομασίας του
Αθλητικού Κέντρου, που βρίσκεται παρά της Οδού
Βαρωσίων, σε «Σωτήρειο Αθλητικό Κέντρο», η
οποία διοργανώθηκε από το Σωματείου Ανόρθωσις
Αμμοχώστου.
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ΟΙ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΏΣΗ ΒΡΆΧΩΝ
Έχοντας διαπιστώσει εδώ και
πολλά χρόνια το πρόβλημα της
πτώσης βράχων, ο Δήμος Αγλανζίας
κινήθηκε και εξασφάλισε χορηγία
από το Υπουργείο Εσωτερικών για
την εκπόνηση μελέτης με στόχο τη
στήριξη των βράχων σε δύο περιοχές
της Αγλαντζιάς, στις παρυφές του
οροπεδίου στο Πλατύ (από το Σκάλι
μέχρι την οδό Αντρέα Κάλβου) και
του υψώματος Περνέρα. Πρόκειται για
περιοχές που παρουσιάζουν αστάθεια
βράχων λόγω των γεωλογικών τους
χαρακτηριστικών, αλλά και της έντονης
αστικής ανάπτυξης της περιοχής. Στις
περιοχές αυτές έχουν γίνει σε πολλές
περιπτώσεις επεμβάσεις στη φυσική
κλίση των πρανών, κάτι που επιβάρυνε
περαιτέρω την κατάσταση.
Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των τεμαχίων
που έχουν κριθεί ως επικίνδυνα στις
επηρεαζόμενες περιοχές, αποτελούν
κρατική περιουσία. Μετά από πολλές και
επίμονες προσπάθειες από πλευράς του
Δήμου, το κράτος ανέλαβε τη δέσμευση
να επιχορηγήσει τα έργα στήριξης με
ποσό που υπερβαίνει το €1 εκατ., με
την υποσημείωση όμως ότι το ποσό
αυτό αφορά τη διεξαγωγή έργων μόνο
επί των κρατικών τεμαχίων. Οι εργασίες
στήριξης ξεκίνησαν το Νοέμβριο του
2021 και ήδη στην πρώτη περιοχή
έχουν ολοκληρωθεί. Παραμένει η
εκκρεμότητα σε μικρό αριθμό ιδιωτικών
τεμαχίων για τα οποία το κράτος έκρινε
ότι είναι ευθύνη των ιδιοκτητών τους
για να προχωρήσουν σε έργα στήριξης.
Καταγραφή τεμαχίων
Το θέμα των ιδιωτικών τεμαχίων
απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγλαντζιάς σε συνεδρία του
ημερομηνίας 20/10/2021. Το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε όπως προχωρήσει
στις αρχές του 2022 σε καταγραφή
όλων των περιπτώσεων αναλόγως
επικυνδυνότητας, αξιολόγωντας
παράλληλα τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από την αδειοδότηση
της ανάπτυξης και τυχόν επεμβάσεις
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ή εργασίες που έγιναν μετά την
αδειοδότηση.
Ακολούθως, ο Δήμος προτίθεται να
καλέσει τους κατά νόμον υπεύθυνους
να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα.
Επειδή λανθασμένα αναφέρθηκε σε
τηλεοπτική εκπομπή ότι το κονδύλι
ύψους €1 εκατ. που δόθηκε στον Δήμο
αφορά και σε ιδιωτικά τεμάχια, τονίζεται
ότι με βάση την ενημέρωση που έγινε
στον Δήμο Αγλαντζιάς από το Υπουργείο
Εσωτερικών και μάλιστα γραπτώς, τα
εγκεκριμένα κονδύλια αφορούν την
κρατική γη και μόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος
απευθύνθηκε εκ νέου στο Υπουργείο
Εσωτερικών ζητώντας διευκρινίσεις
κατά πόσο η συγκεκριμένη απόφαση
έχει αλλάξει και κατά πόσο πλέον το
Κράτος θα επιχορηγήσει εργασίες σε
ιδιωτικά τεμάχια, κάτι το οποίο ο Δήμος
σε κάθε περίπτωση ευνοεί αλλά δεν
δύναται να υλοποιήσει με δικούς του
πόρους.
Σε ό,τι αφορά σχόλια ότι η κατολίσθηση
προέκυψε από ανεγειρόμενη οικοδομή
στην περιοχή την οποία αδειοδότησε ο
Δήμος το 2019, δέον να σημειωθεί ότι ο
Δήμος Αγλαντζιάς είναι οικοδομική αρχή.
Ως τέτοια, ευθυγραμμίζεται πλήρως με
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
και τις οδηγίες και τους κανονισμούς
του. Ανεξάρτητα όμως των πιο πάνω,
ο Δήμος απαίτησε πριν την έκδοση
άδειας οικοδομής στην προκειμένη
περίπτωση, την ετοιμασία γεωτεχνικής
μελέτης η οποία και υποβλήθηκε από
εξειδικευμένο μηχανικό.
Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία
χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές
κατολισθήσεις στον Δήμο Αγλαντζιάς.
Μάλιστα, την τελευταία τριετία,
τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου
«το Σκαλί» παραμένει κλειστό λόγω
επικινδυνότητας. Ο Δήμος καταβάλλει
προσπάθειες να εξασφαλίσει τους
απαιτούμενους πόρους για εργασίες
αποκατάστασης.

ΚΆΔΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ ΣΚΎΛΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ
OJO SUN&GLASSES

Στην παραχώρηση κάδων για σκουπίδια
και απορρίμματα σκύλων για τις ανάγκες
του Δήμου Αγλαντζιάς προχώρησε η
OJO Sun&glasses, έχοντας ως σκοπό
να ευαισθητοποιήσει τον κάθε πολίτη
για την ανάγκη του σεβασμού προς το
περιβάλλον αλλά και να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής του.
Οι κάδοι παραδόθηκαν στο Δήμο, στην
παρουσία του Δημάρχου Αγλαντζιάς κ.
Ανδρέα Κωνσταντίνου και του τμήματος
Μάρκετινγκ και Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της OJO Sun&glasses.

ΟΎΛΛΟΙ ΜΕ ΤΟ
ΣΑΚΚΟΎΛΙΝ!

Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε διάφορα
κεντρικά σημεία του Δήμου Αγλαντζιάς με
γνώμονα την εξυπηρέτηση των δημοτών
και των κατοικίδιών τους.

Μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας καθαριότητας της
Αγλαντζιάς, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες για να προτρέπουν
τους δημότες να πράττουν το αυτονόητο.
Απολαμβάνουμε τις βόλτες με τους τετράποδους φίλους μας
σεβόμενοι την καθαριότητα του Δήμου μας...ΟΥΛΛΟΙ με
ΣΑΚΚΟΥΛΛΙ !

ΠΕΡΊΘΑΛΨΗ «ΆΣΤΕΓΩΝ» ΖΏΩΝ ΜΕ ΈΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
Ο ουσιαστικός ρόλος των τοπικών αρχών στην προστασία και ευημερία των ζώων αποδεικνύεται στην
πράξη στην Αγλαντζιά. Ο Δήμος μας προέβη σε μια κίνηση που αξίζει να αποτελέσει παράδειγμα για
τις υπόλοιπες τοπικές αρχές.
Στόχος είναι να συμβάλουν οι δημοτικές αρχές, στην όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση του
φαινομένου των τραυματισμένων αδέσποτων ζώων που παρατηρείται παγκυπρίως και σίγουρα δεν
τιμά τον πολιτισμό κανενός.
Ο Δήμος Αγλαντζίας έχει περιλάβει ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2022, βάσει του οποίου ο
Δήμος αναλαμβάνει τα έξοδα περίθαλψης των αδέσποτων χτυπημένων ζώων. Το μόνο που πρέπει να
πράξουν οι δημότες σε περίπτωση που εντοπίσουν χτυπημένο αδέσποτο ζώο στον Δήμο μας είναι να
το μεταφέρουν στον κτηνίατρο.
Σε ανάρτηση του για το θέμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Ανδρέας
Κωνσταντίνου αναφέρει: «Αγαπάμε τα ζώα και τα προστατεύουμε, όπως

αγαπάμε και προστατεύουμε τους ανθρώπους».
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Το παρακάτω άρθρο, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
Φωνή της Κύπρου, στις 3/16 Δεκεμβρίου 1922. Το
δράμα, που εκτυλίχθηκε με φόντο την Αγλαντζιά
και την Κωνσταντινούπολη, προβάλλει αφενός την
αντανάκλαση της μεγάλης Ιστορίας στις ζωές των
απλών ανθρώπων αφετέρου τη συνύπαρξη και τη
σύγκρουση των ταυτοτήτων και των φορέων τους.
Η στρατολόγηση στο Μακεδονικό Μεταγωγικό Σώμα,
ο ξεριζωμός των Μικρασιατών, οι μεικτοί γάμοι, οι
αλλαξοπιστίες, οι διπλωνυμίες, οι οικογενειακές,
έμφυλες, κοινωνικές και διαθρησκευτικές σχέσεις,
ο ρόλος των μουχτάρηδων και της Αρχιεπισκοπής,
οι συγκοινωνίες, τα επαγγέλματα και η τοπογραφία,
όλα αυτά συμπλέκονται και αποτυπώνονται σε μόλις
750 λέξεις! 1
Σωτηρούλα Βασιλείου,
Δρ Νεοελληνικής Ιστορίας ΑΠΘ

Περιπέτεια μίας εκ
Κωνσταντινουπόλεως
πρόσφυγος, συζύγου
εκχριστιανισθέντος
Οθωμ. Κυπρίου.
Η εις την μουσουλμανικήν θρησκείαν
επιστροφή του συζύγου και αι
προσπάθειαί του προς εξισλαμισμόν της
συζύγου του.

Διατρέχοντας τον Τύπο της περιόδου 1878-1960
για μία μελέτη μου, όποτε εντόπιζα το λήμμα
«Αγλαντζιά» διάβαζα το άρθρο με ενδιαφέρον,
ακόμα και αν ήταν άσχετο με τις αναζητήσεις
μου, νιώθοντας πως αναφερόταν σε τόπο οικείο.
Καθώς κάποιες ειδήσεις με εντυπωσίασαν,
σκέφτηκα τη διάχυση της εμπειρίας.
Ενθουσιασμένη, ρώτησα τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα
Κωνσταντίνου για τη δυνατότητα δημιουργίας
μιας θεματικής στήλης, στην εφημερίδα ή
και την ιστοσελίδα του Δήμου. Η απάντηση
ήταν καταφατική∙ έτσι, η στήλη «Στιγμές της
Αγλαντζιάς στον χρόνο» είναι πια γεγονός.
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Μυθιστορηματικήν αυτόχρημα περιπέτειαν έσχεν η
άρτι εκ Κωνσταντινουπόλεως αφικομένη μετά του
συζύγου και του μικρού της θυγατρίου Σοφία (Δ.
Στεφανίδου προ του γάμου της και Χ. Παναγιωτίδου
μετά τον γάμον της).
Η Σοφία αύτη κατά το έτος 1918-1919 διετέλει ως
υπηρέτρια παρά τινι Ελληνική οικογενεία κατά την
συνοικίαν Χαϊδάρ πασά. Κατά το έτος εκείνο μετέβη
εκ Κύπρου εις Κωνσταντινούπολιν ως ημιονοδηγός.
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Στιγμές της Αγλαντζιάς στον χρόνο
(Μέρος Α’)

Κατά το έτος εκείνο μετέβη εκ Κύπρου εις Κωνσταντινούπολιν ως ημιονοδηγός, εν τη υπηρεσία των
εν Κωνσταντινουπόλει Βρετανικών στρατευμάτων, ο εξ Αγλαντζιάς Χασάν Γαλήπ, όστις Ελληνίδα έχει
μητέρα.
Ο Χασάν μετά των άλλων ημιονοδηγών είχεν εγκατασταθή υπό των Βρετανικών Αρχών εις την
συνοικίαν Χαϊδάρ πασά, παρά τη οικία εν η υπηρέτει η Σοφία. Ο Χασάν ιδών την Σοφίαν την
εζήτησεν εις γάμον υποσχεθείς ότι, αν εγίνετο δεκτή η πρότασις του, θα ησπάζετο αμέσως τον
Χριστιανισμόν. Η Σοφία και οι προστάται της εδέχθησαν την πρότασιν επί τω όρω ότι ούτος θα
εβαπτίζετο προ της μνηστείας. Και επί τούτω ο Χασάν ησπάσθη τον Χριστιανισμόν βαπτισθείς εν
τω εν Κωνσταντινουπόλει Ναώ της Αγίας Ευφημίας, ως δεικνύει και το σχετικόν πιστοποιητικόν της
βαπτίσεως του. Ανάδοχός του υπήρξεν ο Χαράλαμπος Παναγιωτίδης, του οποίου ακριβώς έλαβε και
το όνομα ο νεοφώτιστος. Μετά το βάπτισμα εγένετο η μνηστεία και ολίγον μετά ταύτην κατά το 1919
και ο γάμος, εξ ού και εγεννήθη αυτοίς η θυγάτηρ την οποίαν ονόματι Σταματίαν ηλικίας δύω περίπου
ετών σήμερον έχει μεθ’ αυτής η Σοφία.
Απολυθείς βραδύτερον ο Χασάν και μετά το βάπτισμα Χαράλαμπος Παναγιωτίδης των τάξεων των
ημιονοδηγών, υπηρέτει έκτοτε εν Κωνσταντινουπόλει άλλοτε μεν ως σωφέρ και άλλοτε ως βαφεύς
ζων εν ειρήνη και ησυχία μετά της συζύγου και του τέκνου του.
Ουδ’ εφαίνετο ότι ήθελε να επιστρέψη εις Κύπρον μη θέλων, ως έλεγε, να αντικρύση τους συγγενείς
του οίτινες είχον αγανακτήσει κατ’ αυτού επί τω εκχριστιανισμώ του. Και εν τούτοις κατά τους
τελευταίους μήνας προφασισθείς την εν Κωνσταντινουπόλει ακαταστασίαν και την έλλειψιν ασφαλείας
είπεν εις την σύζυγον του ότι έπρεπε να επιστρέψωσιν εις Κύπρον. Η σύζυγός του αντέστη και
προσεπάθησε να τον πείση να μεταβώσι μάλλον εις την Ελλάδα ως πρόσφυγες, αλλ’ ούτος έμενεν
αμετάπειστος και ούτω ηναγκάσθη αύτη να τον ακολουθήση.

Συνεχίζεται…

1
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 (έως το φθινόπωρο του 1918 στο Μέτωπο της
Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σε άλλα μέτωπα). Περίπου το 90% των εθελοντών ήταν
Ελληνοκύπριοι, το 9% Τουρκοκύπριοι και το υπόλοιπο 1% Μαρωνίτες και Αρμένιοι. Βλ.
αναλυτικά για το σώμα στο Πέτρος Παπαπολυβίου, Η κυπριακή παρουσία στην «ένοπλον
νύμφην του Θερμαϊκού» στα χρόνια του Μεγάλου πολέμου, Θεσσαλονίκη: University Studio
Press, 2018.
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Συνάντηση με CYTA για το
περιβάλλον

120 νέα δέντρα στο πάρκο
«Σπύρος Κυπριανού»

22ο ετήσιο μνημόσυνο του
Ανθυπολοχαγού (ΜΧ) Στέλιου Μασιήνη
Τελέστηκε, την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022, στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, το 22ο ετήσιο
εθνικό μνημόσυνο του Ανθυπολοχαγού (ΜΧ) Στέλιου
Μασιήνη, ο οποίος έπεσε κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος του, σε ναρκοπέδιο της Ποταμιάς στις 24
Μαρτίου 1999.
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο ευρωβουλευτής
του Δημοκρατικού Κόμματος Κώστας Μαυρίδης, ο
οποίος εξήρε το ήθος και την αφοσίωση του ήρωα στο
καθήκον και στην πατρίδα.
Ο Στέλιος Μασιήνης με καταγωγή από τον Άγιο
Αμβρόσιο της Κερύνειας, μετά την προσφυγιά μαζί με
την οικογένεια του κατοίκησε στην Αγλαντζιά.

Συνολικά 120 δέντρα φύτεψε ο Δήμος
Αγλαντζιάς σε συνεργασία με το Τάγμα
στρατηγίου του ΓΕΕΦ και το Τμήμα Δασών.
Η δεντροφύτευση έγινε στις 23 Φεβρουαρίου
στο πάρκο «Σπύρος Κυπριανού».
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ευχαριστεί θερμά την
Εθνική Φρουρά που συμμερίζεται και βοηθά
στην προσπάθεια για μια πράσινη Κύπρο.

Στεφάνια κατέθεσαν ο ευρωβουλευτής Κώστας
Μαυρίδης, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Ανδρέας
Κωνσταντίνου, ο Συνταγματάρχης του 70ου Τάγματος
Μηχανικού, ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
κ. Φρίξος Κλεάνθους και η οικογένεια του ήρωα.
Μετά το πέρας της κατάθεσης στεφάνων, ακολούθησε
τρισάγιο στον τάφο του ήρωα με πλήρεις στρατιωτικές
τιμές.

Εισφορά ΜΜΑΔ στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου
Τη δική της εισφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Αγλαντζιάς κατέθεσε η ΜΜΑΔ συμβάλλοντας
στο έργο του δήμου μας για να μην λείψει τίποτε από
το τραπέζι σε κανένα σπίτι στη διάρκεια των γιορτών
και όχι μόνο.
Ο Δήμος μας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες
προς την ΜΜΑΔ και το διοικητή της κ. Κώστα
Κωνσταντίνου, για την όμορφη τους χειρονομία.

Συνάντηση με διευθυντές της CYTA
πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ανδρέας
Κωνσταντίνου, κατά την οποία ανταλλάχθηκαν
απόψεις και ιδέες σε σχέση με την ψηφιακή
μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου
Αγλαντζιάς, καθώς και για το πως μπορεί η Cyta
να συνδράμει στις ομολογουμένως εξαιρετικές
προσπάθειες του Δήμου για το περιβάλλον.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ
Νέες εκδόσεις
- Φέτος, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων
από τη Μικρασιατική Καταστροφή, αφιερώνουμε το
Ημερολόγιό μας για το 2022 στους Μικρασιάτες που
εγκαταστάθηκαν στο Λευκόνοικό μας και έφεραν μαζί
τους στοιχεία ενός άλλου πολιτισμού.
- Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της ετήσιας έκδοσης του
Δήμου μας με τίτλο «Πεπραγμένα Δήμου Λευκονοίκου
2019 - Τ2», στο οποίο περιλαμβάνονται οι περισσότερες
δράσεις και εκδηλώσεις μας στην Κύπρο αλλά και στο
εξωτερικό, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, σε μια
πολύ δημιουργική χρονιά. Το 2019 ήταν η χρονιά που
τιμήσαμε τα 80χρονα του Δήμου μας (1939-2019). Μαζί
με τις δράσεις μας, δημοσιεύουμε, άρθρα τα οποία έχουν
σχέση με την κωμόπολή μας, ποιήματα, ενθυμήματα και
φωτογραφίες από τη μαθητική ζωή στο Λευκόνοικο κ.ά.

Απόσπασμα εφημερίδας του 1935

αγώνες για την Κύπρο μας, ποτέ δεν ξέχασε τις
ρίζες του, την κωμόπολή μας. Πρωτοστάτησε μαζί
με τους αδελφούς του, Μιχαλάκη και Οδυσσέα, στη
συλλογή οικονομικής βοήθειας σε δυσπραγούντες
συνδημότες μας, ευθύς μετά την εισβολή. Ήταν η
μεγάλη αγκαλιά που χωρούσε κάθε συμπατριώτη
μας, κάθε Έλληνα που βρισκόταν στο Λονδίνο.
Φιλάνθρωπος και πατριώτης.

«Πόσο πολύ διαφέρουν οι χωρικοί που γνωρίσαμε
στο Λευκόνοικο! Αυτοί είναι άνθρωποι μ’ όλην της
λέξεως την σημασία πολιτισμένοι. Τον πολιτισμό
τους και την ευγένειάν τους, την είδαμε στα σπίτια
τους, τα δημόσιά τους κέντρα, τα φαρμακεία, τα
πιστωτικά τους ιδρύματα, τον γυμναστικόν τους
σύλλογον, τα καφενεία τους ακόμη, τα ξενοδοχεία,
ρεστωράν, λέσχες και αναγνωστήρια».
«Στο Λευκόνοικον, λοιπόν, η ολότητα των
χωρικών φαίνεται πως ευρίσκεται στον πολιτισμόν
απ’ όλα σχεδόν τα χωριά της επαρχίας […] και
από πολλά ακόμη χωριά της νήσου. Στο χωριό
αυτό υπάρχουν παντοπωλεία και καταστήματα
στεγασμένα σε κτίρια μοντέρνου αρχιτεκτονικού
ρυθμού και με εσωτερικήν εμφάνισιν παρομοίαν
των καταστημάτων των πόλεων. Η ημέρα που
επισκέφθημεν το χωριό τους, ήτανε η επομένη
της Γεωργικής και Χειροτεχνικής Εκθέσεως που
διοργάνωσαν. Με πόση χαρά και ενθουσιασμόν
μας υπεδέχθησαν εις τας ευρυχώρους αιθούσας
του σχολείου των όπου ήσαν με τάξη και γούστο
τοποθετημένα τα διάφορα εκθέματα […]».

Έφυγε ο Γιώργος Καραγιώργης
Έπεσε ο πλάτανος.
Ο γίγαντας του Λευκονοίκου. Ο λεβεντάνθρωπός
μας. Ο αξιαγάπητος. Η χαρισματική προσωπικότητα.
Ο Τζιώρτζης μας ο αξιολάτρευτος, ο καλόκαρδος, ο
γενναιόδωρος γιος του Κυριάκου, του Τζιατζιή, και
της Μυροφόρας, από το γένος του ευεργέτη μας,
του Γεώργιου Καμιντζή.
Η ζωή και η δράση του στην παροικία του Λονδίνου
είναι γνωστή σε όλους. Παρών σε όλους τους
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Ψυχή του πασίγνωστου κέντρου «Ελιζέ» στο
Λονδίνο, όπου κάθε βράδυ για πολλά χρόνια
χόρευε τα ποτήρια με το δικό του μοναδικό μπρίο
και κέφι, ένας πραγματικός «showman», ένας
γλεντζές, ένας αρχοντάνθρωπος, που με την
έμφυτη ευγένεια, το χαμόγελο, την καλοσύνη,
την προσήνειά του, το χιούμορ του, την ευφυία
του, συναναστράφηκε και γλέντησε με βασιλείς
και διάσημους, ανθρώπους του θεάτρου, της
τηλεόρασης, του κινηματογράφου, αλλά και
με απλούς ανθρώπους, και σε όλους άφησε τις
πιο όμορφες αναμνήσεις. Ήταν ένας λεβέντης,
ένας ωραίος Έλληνας του Λευκονοίκου, με την
αρχαιοελληνική έννοια του όρου, ωραίος στο
σώμα και στην ψυχή! Ήταν ο «Ζορμπάς» του
Λευκονοίκου, όπως τον χαρακτήρισε ο καλός του
φίλος, κ. Μιχαλάκης Τακούσιης.
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