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Ακόμη ένα τεράστιο έργο δρομολογείται στα Λατσιά και συ-
γκεκριμένα στην περιοχή του Παλλουρόκαμπου, γνωστή ως 
περβόλια Μικελλίδη. Η περιοχή αυτή αναμένεται ότι θα δια-
μορφωθεί ως χώρος - πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής για 
τους δημότες και θα είναι περίπου στα πρότυπα του πάρκου 
Ακρόπολης. 

Βρίσκεται στο Κέντρο οικιστικών περιοχών συνορεύοντας με 
το Συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου και σε εγγύτητα με το Πάρκο 
Αθαλάσσας και θα περιλαμβάνει υπαίθριο αμφιθέατρο, Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας, καφεστιατόριο, υπαίθριο κινηματο-
γράφο, Αθλητικό Κέντρο (τένις, καλαθόσφαιρα και πετόσφαι-
ρα), πάρκο και διαδρομές περιπάτου, παρατηρητήριο, χώ-
ρους στάθμευσης και άλλες χρήσεις που στόχο έχουν να ενι-
σχύσουν τον πολιτισμό και τη ψυχαγωγία, λειτουργώντας ταυ-
τόχρονα και σαν πόλοι έλξης για την προσέλκυση του κοινού.

 Όλες οι λεπτομέρειες στη σελίδα 4.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Λ Α Τ Σ Ι Ω Ν

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΕ ΛΑΤΣΙΩΝ

Πάρκο Παλλουρόκαμπου 
Ένα τεράστιο έργο στο Δήμο μας

Γραμμικό Πάρκο «Άγιος Γεώργιος»
στην τελική ευθεία! 

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέτος 
στo Δήμο μας οι επέτειοι της 25ης Μαρτίου 
και 1ης Απριλίου. Οι εκδηλώσεις κορυφώ-
θηκαν με την καθιερωμένη πλέον παρέλα-
ση στην οποία συμμετείχαν τα σχολεία μας, 
οργανωμένα συνόλα και σωματεία, οι πρό-
σκοποι, εθνοφύλακες και η πολιτική άμυνα 
Λατσιών. Επιβλητική ήταν και η πρώτη εμ-
φάνιση της Φιλαρμονικής του Δήμου μας.

Λεπτομέρειες στις σελίδες 14-15.

Με λαμπρότητα 
γιορτάστηκαν οι 
εθνικές επέτειοι

Θα πάρω μιαν ανηφοριά, 
Θα πάρω μονοπάτια, 
να βρω τα σκαλοπάτια, 
που παν στη Λευτεριά. 

Θ’ αφήσω αδέλφια συγγενείς, 
την μάνα, τον πατέρα, 
μεσ’ τα λαγκάδια πέρα, 
και στις βουνοπλαγιές. 

Ψάχνοντας για τη λευτεριά, 
θα ‘χω παρέα μόνη, 
κατάλευκο το χιόνι, 
βουνά και ρεματιές, 

Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, 
θα ‘ρθει το καλοκαίρι, 
τη λευτεριά να φέρει, 
σε πόλεις και χωριά, 

Θα πάρω μιαν ανηφοριά, 
θα πάρω μονοπάτια, 
να βρω τα σκαλοπάτια, 
που παν’ στη Λευτεριά, 

Τα σκαλοπάτια θ’ ανεβώ, 
θα μπω σ’ ένα παλάτι, 
το ξέρω θα ‘ν’ απάτη, 
δεν θά ‘ναι αληθινό, 

Μες το παλάτι θα γυρνώ, 
ώσπου να βρω το θρόνο, 
βασίλισσα μια μόνο, 
να κάθεται σ’ αυτόν, 

Κόρη πανώρια θα της πω, 
άνοιξε τα φτερά σου, 
και πάρε με κοντά σου, 
μονάχα αυτό ζητώ
Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Αυτό που όλοι οι δημότες των Λατσιών ανέμεναν πολύ σύντομα θα 
γίνει πραγματικότητα αφού ο Δήμος Λατσιών ευρίσκεται πια πολύ κο-
ντά στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την υλοποίηση 
της Α΄ Φάσης του Γραμμικού Πάρκου «Άγιος Γεώργιος». 

Η Α’ Φάση περιλαμβάνει το τμήμα του ποταμού από την Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου μέχρι και την οδό Κίμωνος. Ένα πολύ σημαντικό 

έργο που αναμένεται ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση και 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου του δημότη των Λατσιών. Οι φωτογραφίες είναι 
από τις μακέτες του πάρκου.

 Όλες οι λεπτομέρειες στη σελίδα 4.
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 ΦΑΞ ΤΗΛ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 22487213 22878688

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 22487213 22480440

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 22487213 22486310

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 22489234 22489232

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΨΟΦΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ   99203982

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ  77777733

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ext. 170) 22487213 22876888 
  /ext. 162

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22485818 22467496

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 22574324 22467007

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  22481520

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 22481132 22483487

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ  22482710

  22482526

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 22486036 22483254

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παναγιώτης Α. Κυπριανού, Δήμαρχος

Ανδρέας Κουκουμάς, Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτική Υπηρεσία
Μιχάλης Σωκράτους, Δημοτικός Γραματέας

Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Δημότες
Αλέξανδρος Κουράτος, Οικονόμος Ανδρέας Παναγή, 

Αλέξανδρος Χ”Λύρας, Ρεβέκκα Νικολαΐδου, Γιώτα 
Κωνσταντινίδου, Μαργαρίτα Σολωμού Χατζησάββα, 

Χριστίνα Γεωργίου, Κώστας Γαλάτης, Έλενα Νικολάου, 
Χριστόφορος Παρίσσης, Σταύρος Ηρακλέους, Δώρα 

Κυριάκου, Μάριος Μαυρίδης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΙΔΕΑ Εκδόσεις - Διαδίκτυο

Τηλ. 22780007

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες

Τηλ. 22780007

Χρήσιμα τηλέφωνα

Περιεχόμενα Ανοικτό Σχολείο από φέτος στα Λατσιά
Ενας νέος, σημαντικός θεσμός ξεκινά φέ-

τος στο Δήμο Λατσιών. Ο θεσμός του «Ανοι-
κτού Σχολείου» με τη στήριξη του Υπουργεί-
ου Παιδείας. 

Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του Ανοι-
κτού Σχολείου είναι:

• Η αξιοποίηση των σχολικών χώρων ως 
Κέντρων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημι-
ουργίας κατά τα απογεύματα και, γενικά, 
όταν δεν χρησιμοποιούνται για τους σκο-
πούς του αναλυτικού προγράμματος.

• Η ενεργοποίηση των μελών κάθε Δήμου 
για συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι και 
για βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

• Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλη-
τικού επιπέδου της κοινωνίας μας.

• Η παροχή της δυνατότητας σε οργα-
νώσεις, σωματεία και πρόσωπα, που έχουν 
πνευματικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές 
δραστηριότητες, να προβάλουν το έργο 
τους στο ευρύ κοινό.

• Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των 
κατοίκων του Δήμου.

Όπως μας έχει αναφέρει ο Δήμαρχος Λα-

τσιών κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού ο θε-
σμός του Ανοικτού Σχολείου είναι μια αξι-
όλογη δράση η οποία με τη συμμετοχή 
όλων, οργανωμένων συνόλων και πολιτών 
που ενδιαφέρονται για το θεσμό, θα τους 
δώσει την ευκαιρία να μάθουν, να αξιοποι-
ήσουν το χρόνο τους και να προβάλουν το 
έργο τους. 

Τέλος ο κ. Δήμαρχος τόνισε ότι ο θεσμός 
αυτός είναι μια νέα έπαλξη που έχει όλες 
τις δυνατότητες και προϋποθέσεις για μια 
δυναμική ώθηση στα πνευματικά, πολιτι-
στικά, αθλητικά δρώμενα και όχι μόνο.

Ήδη πραγματοποιήθηκε ιδρυτική συγκέ-
ντρωση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. 
Δήμαρχος, ο Δημοτικός Γραμματέας και η 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας 

Δρ. Έλενα Θεοδοσιάδου επεξήγησαν 
στους παρευρισκόμενους το θεσμό του 
Ανοικτού Σχολείου και τα πιθανά προγράμ-
ματα που θα λειτουργήσουν μέσα στα πλαί-
σια του θεσμού.

Στις 22 Μαρτίου 2011 εκλέγηκε η Διοι-
κούσα Επιτροπή του Ανοικτού Σχολείου με 
Πρόεδρο αυτής τον Παναγιώτη Α. Κυπρια-

νού, Δήμαρχο Λατσιών και μέλη της: Αλέ-
ξανδρο Κουράτο (Αναπληρωτή Πρόεδρο), 
Ελευθέριο Κόκκινο (Αντιπρόεδρο Α’), Κυ-
ριάκο Παπαδάκη (Αντιπρόεδρο Β΄), Αλεξία 
Χρυσοχού – Χαραλάμπους (Γραμματέα), 
Μαρία Ανδρέου Θεοχάρους (Βοηθό Γραμ-
ματέα), Ιωσήφ Χριστοδούλου (Ταμία), Γιάν-
νο Σπύρου (Βοηθό Ταμία), Αλέξανδρο Δη-
μητρίου (Οργανωτικό Γραμματέα), Ανδρέα 
Κουκουμά (Μέλος), Κώστα Γεωργίου (Μέ-
λος), Χριστόδουλο Χριστοδούλου (Μέλος), 
Μιχάλη Κασάπη (Μέλος), Χρυσόστομο 
Χρυσοστόμου (Μέλος), Οικονόμο Ανδρέα 
Παναγή (Μέλος), Ιωάννου Αλεξία (Μέλος), 
Νίκο Αβερκίου Νικολάου (Μέλος)

Το Ανοικτό Σχολείο στο Δήμο μας αναμέ-
νεται να λειτουργήσει τον Ιούνιο ή Σεπτέμ-
βριο του 2011 και θα ξεκινήσει τη λειτουρ-
γία του στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. 
Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί η θέση δι-
ευθυντή – συντονιστή και θα ακολουθή-
σει η ενημέρωση των δημοτών για τα προ-
γράμματα που θα λειτουργήσουν καθώς 
και η κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων 
με δήλωση ενδιαφέροντος.

Δημοτικά

Η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτη-
ση των δημοτών αποτελεί προτεραιότητα και 
πρωταρχικό στόχο όλων των υπηρεσιών του 
Δήμου μας. Αυτός ουσιαστικά είναι και ο σκο-
πός της αποκέντρωσης που είναι και ο ρόλος 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η φιλοσοφία αυτή βρίσκε-
ται στο επίκεντρο της κα-
θημερινής εργασίας όλου 
του προσωπικού της δημο-
τικής υπηρεσίας. Η στρατη-
γική είναι ξεκάθαρη και πε-
ριλαμβάνει τόσο την πρό-
ληψη, μέσα από διαδικασί-
ες ανίχνευσης προβλημά-
των εν τη γενέσει τους όσο 
και με την θεραπεία, μέσα 
από διαδικασίες επίλυσης 

προβλημάτων.
Αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας για τη βέλτιστη επί-

λυση προβλημάτων αποτελεί το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημό-
τη (Γ.Ε.Δ). Καθημερινά το Γ.Ε.Δ υποδέχεται τους δημότες και διεκ-
περαιώνει τα αιτήματα τους σε ένα φιλικό περιβάλλον χωρίς καθυ-
στερήσεις. Ταυτόχρονα επιλαμβάνεται τηλεφωνικών παραπόνων 
που υποβάλλονται στον αριθμό 77777733. Στο Γ.Ε.Δ ο δημότης 
βρίσκει συστεγαζόμενες όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Τα παρά-
πονα των δημοτών καταγράφονται ηλεκτρονικά στο σύγχρονο μη-
χανογραφικό σύστημα και τυγχάνουν συστηματικής ηλεκτρονικής 
διαχείρισης μέχρι και την τελική επίλυσή τους.

Στην εποχή της πληροφορίας είναι βασική κοινωνική επιταγή η 
γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών έτσι ώστε να μην 
παρεμποδίζονται από τις δυσκίνητες γραφειοκρατικές διαδικασί-
ες. Μέσα στα πλαίσια αυτά το μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου 
αναβαθμίζεται και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορεί να δέ-
χεται παράπονα δημοτών και ηλεκτρονικά μέσα από το διαδίκτυο 
των οποίων ο χειρισμός θα προωθείται αυτόματα. Προς το παρόν 
αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται με την υποβολή παραπόνων 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου demotis@latsia.org.cy. 
Σε περιπτώσεις επίσης άμεσης ανάγκης και επίλυσης προβλημά-
των κατά τις απογευματινές ώρες οι δημότες μπορούν να καλούν 
στο τηλέφωνο 99203982 έκτακτης ανάγκης.

Η διαχείριση των παραπόνων των δημοτών εμπερικλείει πολλές 
δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Ο κάθε δημότης δικαιολογημένα θε-
ωρεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει υψίστης σημασίας  και απαι-

τεί την άμεση επίλυ-
ση του. Από την άλλη 
ο υπάλληλος που δια-
χειρίζεται τα διάφορα 
παράπονα αναμένε-
ται να ιεραρχήσει και 
ν’ αρχίσει να τα επιλύει 
με βάση την σοβαρό-
τητά τους. Ταυτόχρο-
να ο υπάλληλος ενδια-
φέρεται για την επίλυ-
ση του προβλήματος 
και εξηγεί στο δημότη 
τη σειρά που έχει πά-
ρει το παράπονό του, 
λογοδοτώντας με επι-
χειρήματα.

Ο υπάλληλος του 
Γ.Ε.Δ και γενικότερα οι υπάλληλοι που διαχειρίζονται παράπονα 
δημοτών αντιμετωπίζουν προβλήματα δύο φύσεων που δημιουρ-
γούν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους δημότες . Η μια περίπτω-
ση παραπόνων είναι τα προβλήματα που είναι σημαντικά και η 
επίλυσή τους επείγει, αλλά την ευθύνη διαχείρισής τους έχουν άλ-
λες κρατικές υπηρεσίες όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Α.Η.Κ, 
Σ.Α.Λ. κ.ο.κ. Στις περιπτώσεις αυτών των παραπόνων οι υπάλληλοι 
του Δήμου δεν μπορούν να επιλύσουν άμεσα το πρόβλημα, αλλά 
το μεταφέρουν στην αρμόδια υπηρεσία και επιτηρούν την υλοποί-
ησή του. Οι δημότες αναμένεται να επιδεικνύουν κατανόηση στις 
περιπτώσεις αυτές και να αντιλαμβάνονται πως οι αρμοδιότητες 
του Δήμου δεν είναι απεριόριστες. Η άλλη περίπτωση παραπόνων 
που η φύση τους δημιουργεί δυσκολίες είναι τα προβλήματα που 
αφορούν συγκεκριμένους δημότες, τα οποία αν επιλυθούν δημι-
ουργούν προβλήματα σε άλλους δημότες, συνήθως γείτονες των 
πρώτων. Η διαχείριση αυτών των προβλημάτων είναι περίπλοκη 
και στις περιπτώσεις αυτές η δημοτική υπηρεσία έχει ως γνώμο-
να το κοινό συμφέρον και την εξυπηρέτηση του κοινού καλού. Στις 
περιπτώσεις αυτές το δυσάρεστο είναι πως κάποιοι δημότες θα εί-
ναι σίγουρα απογοητευμένοι, αφού η επιθυμία και το αίτημά τους 
δε θα μπορεί να εξυπηρετηθεί. Η ενασχόληση με τα κοινά δεν εί-
ναι καθόλου εύκολη διαδικασία. Ο Δήμος Λατσιών θέτει ως προτε-
ραιότητα το κοινό όφελος και ταυτόχρονα θέλει να εξυπηρετεί τον 
κάθε δημότη. Όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου καταβάλλουν κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τους δημότες στα πλαίσια 
του δυνατού και της νομοθεσίας.

Προτεραιότητα το κοινό όφελος 
Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη

Τριμηνιαία έκδοση του Δήμου Λατσιών

Μιχάλης 
Σωκράτους
Δημοτικός 
Γραματέας

ΣΕΛ 3 -Η εκστρατεία δεντροφυτεύσεων 
 συνεχίζεται

ΣΕΛ 4 -Πάρκο Παλλουρόκαμπου και Γραμμικό 
 ενόψει

ΣΕΛ 6 -Άρθρα δημάρχου για νεολαία

ΣΕΛ 8 -Σύμφωνο νησιών
 -Εθνικός Λατσιών

ΣΕΛ 10 -Γυμνάσιο Λατσιών: «Ματίας ο Πρώτος»

ΣΕΛ 12 -Καθαρά Δευτέρα, Μέρα Γυναίκας

ΣΕΛ 14-15 -Εθνικές επέτειοι

ΣΕΛ 16 - Δημοτικά, Επιστολές

ΣΕΛ 18  -Επιστολές δημοτών
ΣΕΛ 20  -Εικαστικά
ΣΕΛ 22  -Ιατρικά- ανορεξία
ΣΕΛ 24  -Αρθρογραφία
ΣΕΛ 26  -Οικονομία
ΣΕΛ 28  -Kατοικώ και ψηφίζω στα Λατσιά 
 -Πρωτοπορεί και πάλι ο δήμος μας
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Κύριος στόχος του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λατσιών ήταν και παραμένει η δημιουργία πράσινης, φιλικής 
στο περιβάλλον και ανθρώπινης πόλης και προς την κατεύ-
θυνση αυτή οι υπηρεσίες του Δήμου οργανώνουν συστηματι-
κές εκστρατείες δεντροφυτεύσεων πάνω σε ετήσια βάση στις 
οποίες συμμετέχουν κυρίως οι μαθητές Σχολείων μας αλλά και 
δημότες. Δεν είναι καθόλου υπερβολή εάν αναφέρουμε ότι 
ο Δήμος Λατσιών τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει προβεί 
σε μεγάλο αριθμό δεντροφυτεύσεων σε χώρους πρασίνου δα-
πανώντας σημαντικά κονδύλια από τον προϋπολογισμό του. 
Τα αποτελέσματα ωστόσο από τις δενδροφυτεύσεις είναι ήδη 
ορατά ενώ αναμένεται ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια θα κα-
ταστούν σημαντικοί πνεύμονες πρασίνου προς όφελος των δη-
μοτών μας. Οι τελευταίες δενδροφυτεύσεις έχουν πραγματο-
ποιηθεί στις 12/2/2011 και σ’ αυτές συμμετείχαν οι Δήμαρ-
χος, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μαθητές του Γυμνασίου 
και Λυκείου Λατσιών, το Grammar School, μέλη της Υπηρεσί-
ας του Δήμου και αριθμός δημοτών, στέλνοντας προς όλους 
σαφές μήνυμα για ένα καλύτερο και ποιοτικά αναβαθμισμέ-
νο περιβάλλον. Στις φωτογραφίες, οι μαθητές επί τω έργω.

Η εκστρατεία δενδροφυτεύσεων συνεχίζεται…

Ολόκληρη η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα τον ανθρώπινο πόνο από τον εμφύ-
λιο σπαραγμό σε γειτονικές μας χώρες, τις καταστροφικές συνέπειες από σει-
σμούς, τη φτώχεια στον Πλανήτη μας ως αποτέλεσμα κυρίως της ύφεσης που 
επικρατεί στην Παγκόσμια Οικονομία.

Βιώνουμε όμως ταυτόχρονα ή και ζούμε σε μια εποχή όπου γινόμαστε μάρτυ-
ρες μιας συνεχούς και επαναλαμβανόμενης αδικίας, όπου το δίκαιο των αδυ-
νάτων εξακολουθεί να καθυποτάσσεται από τους ισχυρούς της γης, όπου η δι-
εθνής κοινότητα παραμένει απαθής και ανέτοιμη να ενεργήσει αποτελεσματι-
κά προς την κατεύθυνση της Ειρήνης και της Νομιμότητας. Το Κυπριακό πρό-
βλημα παραμένει χωρίς λύση και ο πόνος όλων των Ελλήνων της Κύπρου χωρίς 
λύτρωση αφού οι πρόσφυγες συμπολίτες μας εξακολουθούν να βρίσκονται μα-
κριά από τις κατεχόμενες πόλεις και χωριά τους, το δράμα των εγκλωβισμένων 
και συγγενών των αγνοουμένων μας συνεχίζεται και ολοένα αυξάνεται. Ευθύ-
νη και υποχρέωση όλων μας από οποιαδήποτε θέση και αν βρισκόμαστε είναι 
να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας στους δύσκολους οικονομικά και ηθι-

κά καιρούς μας γιατί η απόδραση από τις αξίες και τα ιδα-
νικά μόνο σε τραγικά αδιέξοδα μπορεί να οδηγήσει.

Η Σταύρωση και στη συνέχεια η Ανάσταση του Κυρίου 
στέλλει το δικό της διαχρονικό μήνυμα αγάπης και αλλη-
λεγγύης, την ανάγκη για ενότητα και υπευθυνότητα.

Ισχυρό μήνυμα και ευχή μου τις Άγιες αυτές μέρες είναι 
όπως υπάρξει Ειρήνη σε όλο τον κόσμο και απελευθέρωση 
στα σκλαβωμένα μας καμπαναριά που περιμένουν τη δική τους 
Ανάσταση.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, του υπαλληλι-
κού και εργατικού προσωπικού του Δήμου μας, εύχο-
μαι σε όλους σας Καλή Ανάσταση, Υγεία, Χαρά, κάθε 
Προσωπική και Οικογενειακή Ευτυχία.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΤΣΙΩΝ κ. Παναγιώτη Α. Κυπριανού

Σωτήρης Μέσσιος -Δύο χρόνια χωρίς εσένα
Ζωντανή παραμένει η θύμηση του Σωτήρη Μέσσιου και το χαμόγελό του ζεσταίνει 

ακόμα τις καρδιές όλων μας.  Δύο χρόνια πέρασαν σχεδόν από την ημέρα που έφυ-
γε από κοντά μας ο Σωτήρης Μέσσιος. Ο άνθρωπος που με το λαμπερό του χαμόγελο 
φώτιζε τις ζωές των δικών του ανθρώπων και που με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του 
ενέπνεε τους συνεργάτες του. Χαμογελαστός, γεμάτος ενέργεια γνώριζε πώς να καθο-

δηγεί τους συνεργάτες του και πώς να μεταφέρει τα οράματά του σε αυτούς. Έχουν 
περάσει σχεδόν δύο χρόνια και για τον καθένα μας ξεχωριστά είναι σαν να είσαι ακό-
μη εδώ, η παρουσία σου σε ό,τι κάνουμε είναι τόσο έντονη, μια και το πάθος για αυτά 
που αγαπούσες και τους ανθρώπους που είχες γύρω σου εξακολουθεί να είναι έντο-
νο. Θα σε θυμόμαστε για πάντα, γιατί το δικό σου χαμόγελο δεν θα σβήσει ποτέ!
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Πάρκο Παλλουρόκαμπου 
και γραμμικό πάρκο ενόψει!
Ακόμη ένα τεράστιο έργο δρομολογείται στα Λατσιά και συ-

γκεκριμένα στην περιοχή του Παλλουρόκαμπου, γνωστή ως 
περβόλια Μικελλίδη, η οποία αποτελεί κρατική γη 40.000τ.μ. 
η οποία έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Λατσιών έπειτα από ενέρ-
γειες του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και βρίσκε-
ται στο Κέντρο οικιστικών περιοχών συνορεύοντας με το Συ-
νοικισμό Αγίου Ελευθερίου και σε εγγύτητα με το Πάρκο Αθα-
λάσσας.

Η περιοχή αυτή αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί ως χώρος - 
πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής για τους δημότες και θα εί-
ναι περίπου στα πρότυπα του πάρκου Ακρόπολης με εναρμόνι-
ση των κτιρίων και κατασκευών με το φυσικό περιβάλλον όπως 
και η χρήση αειφόρας τεχνολογίας και υλικών ούτως ώστε να 
χαρακτηρίζεται η όλη ανάπτυξη από μια οικολογική προσέγ-
γιση.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του Παλλουρόκαμπου έχει ήδη 
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνει 
υπαίθριο αμφιθέατρο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, καφεστια-
τόριο, υπαίθριο κινηματογράφο, Αθλητικό Κέντρο (τένις, καλα-
θόσφαιρα και πετόσφαιρα), πάρκο και διαδρομές περιπάτου, 
παρατηρητήριο, χώρους στάθμευσης και άλλες χρήσεις που 
στόχο έχουν να ενισχύσουν τον πολιτισμό και τη ψυχαγωγία, 

λειτουργώντας ταυτόχρονα και σαν πόλοι έλξης για την προ-
σέλκυση του κοινού.

Ήδη η Κριτική Επιτροπή για την προκήρυξη Παγκύπριου Αρ-
χιτεκτονικού Διαγωνισμού άρχισε τις εργασίες της και αναμέ-
νεται ότι μέχρι το τέλος του 2011 η Επιτροπή θα προβεί στην 
επιλογή της καλύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης.

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τους Δήμαρχο Λατσιών 
(Πρόεδρο) και μέλη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γιάλλουρο, Κυριά-
κο Παρπούνα, Μιχάλη Κακουλλή (μέλη Δημοτικού Συμβουλί-
ου Λατσιών), τον κ. Φίλιππο Λευκάτη (Δημοτικό Μηχανικό), κ. 
Φλώρη Παναγίδη – Αρχιτέκτονα (εκπρόσωπο ΕΤΕΚ), κ. Νεκτά-
ριο Αυξεντίου – Αρχιτέκτονα (εκπρόσωπο Συλλόγου Αρχιτεκτό-
νων Κύπρου), κ. Αντώνη Πελεκάνο – Αρχιτέκτονα (εκπρόσωπο 
Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου), 
κ. Νίκο Κοκκινοτριμιθιώτη (εκπρόσωπο Τμήματος Πολεοδομί-
ας και Οικήσεως). Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής είναι ο 
Δημοτικός Γραμματέας κ. Μιχάλης Σωκράτους.

Η υλοποίηση του έργου αυτού σε μια αναπτυσσόμενη αστική 
περιοχή του Δήμου μας θα αναβαθμίσει δίχως άλλο την εικό-
να του Συνοικισμού Αγίου Ελευθερίου και των Λατσιών γενικό-
τερα και θα προσφέρει τη δυνατότητα ισορρόπησης της αστι-
κής ανάπτυξης της εγγύτερης περιοχής.

Αυτό που όλοι οι δημότες των Λατσιών ανέ-
μεναν πολύ σύντομα θα γίνει πραγματικότητα 
αφού ο Δήμος Λατσιών ευρίσκεται πια πολύ 
κοντά στην έναρξη των κατασκευαστικών ερ-
γασιών για την υλοποίηση της Α΄ Φάσης του 
Γραμμικού Πάρκου «Άγιος Γεώργιος». Η Α’ 
Φάση περιλαμβάνει το τμήμα του ποταμού 
από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μέχρι και 
την οδό Κίμωνος. Ένα πολύ σημαντικό έργο 
που αναμένεται ότι θα συμβάλει αποφασιστι-
κά στη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής, καθώς και την καλύτερη αξιοποίη-

ση του ελεύθερου χρόνου του δημότη των Λα-
τσιών.

Η αξιοποίηση του ποταμού θα αποτελέσει 
πέραν από άξονα περιπάτου και ποδηλασίας 
και ένα γραμμικό χώρο πρασίνου που θα δώ-
σει ποιοτική ανάσα στις οικιστικές περιοχές 
που τον περιβάλλουν. 

Ταυτόχρονα προβλέπεται η διαμόρφωση μι-
κρών πάρκων, χώρων αναψυχής και χώρων 
παιχνιδιού για τα παιδιά, ενώ κατά μήκος της 
διαδρομής προνοήθηκε η εγκατάσταση φωτι-
σμού που αναμφίβολα προσδίδει φιλόξενο χα-

ρακτήρα στο χώρο για να χρησιμοποιείται και 
τις βραδινές ώρες ή και να φιλοξενεί ακόμη 
εκδηλώσεις.

Όπως χαρακτηριστικά μας τόνισε ο κ. Δή-
μαρχος σε σχετική ερώτησή μας, «η υλοποίη-
ση του γραμμικού πάρκου στο σύνολό του θα 
καταργήσει ένα φυσικό εμπόδιο που διαχωρί-
ζει την ενορία Αγίου Γεωργίου και τους προ-
σφυγικούς οικισμούς και θα αποτελέσει το 
συναπάντημα των προσφύγων και αυτοχθό-
νων δημοτών μας…» Περαιτέρω ο κ. Δήμαρ-
χος τόνισε ότι το Γραμμικό Πάρκο «Άγιος Γε-

ώργιος» ενέχει το στοιχείο της διαφορετικό-
τητας σε σχέση με τα γραμμικά πάρκα άλλων 
Δήμων αφού ο σχεδιασμός του από τον Αρχι-
τέκτονα κ. Ηρακλή Παπαχρίστου είναι πραγ-
ματικά πρωτότυπος, εντυπωσιακός και δημι-
ουργικός».

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου 
θα γίνει με συνεισφορά Δήμου και Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ο Προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται στις €250.000,00

Οι φωτογραφίες είναι από τις μακέτες του 
πάρκου.

ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
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Επικοινωνώντας με τους νέους μας

Στόχος της παρέμβασής μου αυτής είναι η 
ενημέρωση των νέων μας για το θεσμό του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και η ενθάρρυν-
ση της συμμετοχής τους στα κοινά ώστε ο θε-
σμός αυτός να καταστεί πιο αποτελεσματικός 
και αποδοτικός.  Ο θεσμός αυτός παρέχει δι-
καιωματικά το βήμα έκφρασης στη νεολαία 
και στο χέρι των νέων μας είναι να τον αξιοποι-
ήσουν προς όφελος των ιδίων και της τοπικής 
μας κοινωνίας.

Η ίδρυση και δημιουργία Δημοτικού Συμβου-
λίου Νεολαίας στο Δήμο μας δικαίως μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως μια τεράστια επιτυχία 
του Δημοτικού Συμβουλίου καθότι πρωτίστως 
παρέχει τη δυνατότητα για συμμετοχή στη δι-
αμόρφωση του τοπικού κοινωνικού περιβάλλο-
ντος.

Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 
οι νέοι μας μπορούν να συμμετέχουν στα κοι-
νά, να καταθέτουν εισηγήσεις και απόψεις για 
συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την το-
πική μας κοινωνία, και πολύ περισσότερο να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό εκείνο που στη σύγχρονη δη-
μοκρατία ονομάζουμε «Κοινωνία Πολιτών».

Ο Δήμος Λατσιών έχει ανάγκη από τις ιδέες, 

τις απόψεις και τις εισηγήσεις των νέων, ώστε 
η διαμορφωνόμενη πολιτική να συμβαδίζει με 
τα πραγματικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 
της νεολαίας μας, στο επίπεδο της τοπικής μας 
κοινωνίας.

Η συμμετοχή των νέων μας στις δράσεις 
που αναπτύσσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεο-
λαίας δεν είναι ακόμη η αναμενόμενη. Υπάρ-
χουν ακόμη πολλά περιθώρια προσέλκυσης και 
εμπλοκής των νέων μας στις διάφορες δρά-
σεις και δραστηριότητες του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νεολαίας οι οποίες μπορούν και πρέ-
πει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και να μην 
περιορίζονται μόνο στη διοργάνωση πολιτιστι-
κών ή αθλητικών εκδηλώσεων. Τομείς όπως 
της ποιότητας ζωής, της τεχνολογίας, της προ-
στασίας του περιβάλλοντος, της καταπολέμη-
σης των ναρκωτικών, της οδικής ασφάλειας, 
της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι το-
μείς στους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο Νε-
ολαίας μπορεί να αναπτύξει αξιόλογες, πρωτό-
τυπες και ευφάνταστες δράσεις με σκοπό την 
προσέλκυση της νεολαίας της τοπικής μας κοι-
νωνίας.

Του Παναγιώτη Α. Κυπριανού
Δημάρχου Λατσιών

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΤΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

Με την παρέμβαση μου αυτή θα ήθελα να επι-
στήσω την προσοχή των νέων μας στους τερά-
στιους κινδύνους που εγκυμονεί η τυχόν ενασχό-
λησή τους με την άκρως επικίνδυνη αλλά και πα-
ράνομη συνήθεια για κατασκευή και χρησιμοποί-
ηση κροτίδων κατά την περίοδο των εορτών του 
Πάσχα. Οι προσμίξεις που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή κροτίδων και η λανθασμένη  χρή-
ση τους έχουν προκαλέσει σε πολλές περιπτώ-
σεις τραυματισμούς και ακρωτηριασμούς προ-
σώπων ενώ μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και 
το θάνατο.

Ο Δήμος Λατσιών στηρίζει και πάλι την εκστρα-
τεία της Αστυνομίας η οποία με το σύνθημα «Φέ-
τος το Πάσχα άναψε μόνο τη λαμπάδα και όχι 
τα χέρια σου» στοχεύει στην επίτευξη του διπλού 
στόχου που αφορά στην πρόληψη και καταπο-
λέμηση του φαινομένου της χρήσης και εμπορί-
ας κροτίδων με σκοπό την διασφάλιση ενός αναί-
μακτου εορταστικού περιβάλλοντος μακριά από 
ανεπιθύμητες καταστάσεις τόσο για τους ιδίους 
τους χρήστες όσο και για συμπολίτες τους.

Ο Δήμος Λατσιών ενεργώντας επί προληπτικής 
βάσης τα τελευταία 15 περίπου χρόνια έχει επι-
τύχει μέσα από τη ρίψη πυροτεχνημάτων στις 
Εκκλησίες μας να περιορίσει σε σημαντικό βαθ-
μό τη χρησιμοποίηση κροτίδων προστατεύοντας 
τους νέους μας και κατ’ επέκταση τους συνδημό-
τες μας. Σημαντικό μερίδιο προς την κατεύθυν-
ση αυτή θεωρώ πως έχουν τόσο οι σχολικές αρ-
χές όσο και γονείς οι οποίοι οφείλουν να επιση-

μάνουν στα παιδιά τους κινδύνους από τη χρή-
ση κροτίδων, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη 
ατυχημάτων. Το μήνυμα «ανάψτε λαμπάδες, μα-
κριά από κροτίδες» ας γίνει βίωμα όλων μας για 
να αισθανόμαστε ασφαλείς.

Με την ευκαιρία αυτή απευθύνω ένα πολύ με-
γάλο ευχαριστώ στη Σ.Π.Ε. Λατσιών και στην 
Εταιρεία  Cyview Developers Ltd οι οποίοι με τις 
χορηγίες τους μέχρι σήμερα για τη ρίψη πυροτε-
χνημάτων στις Εκκλησίες μας συνέβαλαν κατα-
λυτικά στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων μας.

Του Παναγιώτη Α. Κυπριανού
Δημάρχου Λατσιών

«Aνάψτε λαμπάδες,
μακριά από κροτίδες»

Δείπνο Αγάπης για τα παιδιά των Ε.Ο.Μ.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφο-
ράς ο Δήμος Λατσιών δεξιώθηκε στο Πολυδύνα-
μο Πολιτιστικό Κέντρο «Κωνσνταντίνος Χρ. Καπο-
δίστριας» τα παιδιά των Ενταγμένων Οικιστικών 
Μονάδων (Ε.Ο.Μ.). Η πολύ όμορφη αυτή εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε στις 28/2/2011 απο-
σκοπώντας στην έκφραση της αγάπης του Δή-
μου και των δημοτών του στα παιδιά των Ε.Ο.Μ. 
και την ομαλότερη ένταξή τους στην Τοπική Κοι-
νωνία των Λατσιών αλλά και στην έκφραση της 
εκτίμησης όλων προς το κοινωνικό έργο του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και της διεύθυνσης και προ-
σωπικού των Ε.Ο.Μ.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Δήμαρχο, 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Μέρι-
μνας κ. Χρίστο Πιτταρά  και τα μέλη της αλλά 
και κατ’ επέκταση σε όλα τα μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου για την παράθεση αυτού του 
δείπνου αγάπης στα παιδιά των Ε.Ο.Μ. κάτι που 
αποδεικνύει για άλλη μια φορά έμπρακτα το αν-
θρώπινο και κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Λα-
τσιών.

Ο Δήμος Λατσιών σε συνέχεια της δέσμευσής 
του έναντι των κατοίκων που διαμένουν στους 
προσφυγικούς οικισμούς μας και ειδικότερα 
στους οικισμούς Αγίου Ελευθερίου, Απ. Ανδρέα 
και Απ. Λουκά, προχώρησε σε λεπτομερή κατα-
γραφή των οικοδομών εκείνων που έχουν κα-
ταστεί επικίνδυνες για τους ιδιοκτήτες αφού 
φέρουν ρωγμές και ανησυχητικές κλίσεις σε 
πατώματα και ταβάνια. Ο κατάλογος των οικο-
δομών αυτών έχει ήδη υποβληθεί μέσω επιστο-
λής του Δημάρχου στο Διευθυντή του Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως αλλά και στον 

Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής προσφύγων 
της Βουλής. 

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κυπριανού ζήτη-
σε την άμεση διενέργεια στατικών ελέγχων και 
η Πολεοδομία ήδη έχει αρχίσει την προεργασία 
της συμμορφούμενη στις οδηγίες της Βουλής η 
οποία υιοθέτησε πλήρως την παρέμβαση του 
Δημάρχου Λατσιών ενώπιόν της. Δήμαρχος και 
Δημοτικό Συμβούλιο παρακολουθούν με ξεχω-
ριστή ευαισθησία το όλο θέμα προκειμένου οι 
αναγκαίοι έλεγχοι να πραγματοποιηθούν μέσα 
σε εύλογο χρόνο. 

Αρχίζουν οι στατικοί έλεγχοι 
στους Συνοικισμούς μας

Τονίζω ότι φέτος δεν θα υπάρξουν πυρο-
τεχνήματα στις Εκκλησίες μας και οι χορη-
γίες για τα πυροτεχνήματα θα χρησιμοποι-
ηθούν για την ανακούφιση πασχόντων συν-
δημοτών μας.
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Τελετή υπογραφής του «Συμφώνου των Νησιών»

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2011 
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, η τε-
λετή υπογραφής του «Συμφώνου των Νησιών» 
παρουσία του έντιμου Υπουργού Γεωργίας Φυσι-
κών Πόρων και Περιβάλλοντος, βουλευτών, κυ-
βερνητικών αξιωματούχων, εκπροσώπων των 
Τοπικών Αρχών της Κύπρου, εκπροσώπων επαγ-
γελματικών φορέων και ιδιωτικών οργανισμών. 
Η τελετή διοργανώθηκε από το Ενεργειακό Γρα-
φείο Κυπρίων Πολιτών και πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια του έργου ISLEPACT το οποίο συγ-
χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέρ-
γειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο φιλόδοξο αυτό έργο που ξεκίνησε στις 4 
Φεβρουαρίου 2010, συμμετέχουν 12 εταίροι 
που εκπροσωπούν περισσότερα από 60 Ευρω-
παϊκά νησιά. Επικεφαλής του έργου είναι Outer 
Hebrides of Scotland (Comhairle nan Eilean 
Siar – CnES) ενώ από την Κύπρο συμμετέχει ως 
εταίρος το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολι-
τών.

Στην τελετή, δέκα Δήμοι και δύο Κοινότητες 
της Κύπρου δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα (CO²)  τουλάχιστον 
20% μέχρι το 2020 μέσω της ανάπτυξης Τοπι-

κών Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης και ενώνουν 
τις δυνάμεις τους με τα άλλα ευρωπαϊκά νησιά.

Στην τελετή παρευρέθηκαν και υπέγραψαν οι 
Δήμαρχοι: Λατσιών, Στροβόλου, Αγίου Αθανασί-
ου, Ιδαλίου, Λακατάμιας , Λάρνακας, Αραδίπ-
που, Αγλαντζιάς, Παραλιμνίου και Πόλης Χρυσο-
χούς και οι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων Γε-
ρίου και Εργατών.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
• Να επιτευχθεί συνολικά ο στόχος μείωσης 

των εκπομπών CO² κατά 20% μέχρι το 2020.
• Πολιτική δέσμευση των συμμετεχόντων μέσω 

της υπογραφής του Συμφώνου του Νησιών, όπου 
δεσμεύονται να αναλάβουν την εφαρμογή προ-
γραμμάτων, δράσεων και επενδύσεων για την 
επίτευξη των στόχων του έργου.

• Καθορισμός Οικονομικά Βιώσιμων Έργων για 
υλοποίηση.

• Να προταθούν μηχανισμοί και τρόποι χρημα-
τοδότησης των επενδυτών που θα εξασφαλίσουν 
την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.

• Βελτίωση της κοινής γνώμης των νησιώτικων 
περιοχών για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής.

Δημοτικά 

Ο Δήμος μας δεσμεύτηκε για μείωση των ρύπων

Μουσική Κίνηση στο Δήμο Λατσιών
Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Μάριος Μελετί-

ου είναι εδώ και δύο χρόνια δημότης Λατσιών. 
Άρχισε να δραστηριοποιήται στο χώρο της μου-
σικής με γνώμονα της προσπάθειάς του να βο-
ηθήσει στην καλλιτεχνική αναβάθμιση του χώ-
ρου μας.

Στόχος του είναι η δημιουργία μιας μουσικής 
κίνησης, με την προσωπική του σφραγίδα, προ-
σφέροντας τις γνώσεις του και την μεγάλη του 
εμπειρία σε νέους και παιδιά με ταλέντο ή που 
αγαπούν τη μουσική.

Συγκεκριμένα επιθυμεί να γνωρίσει νέους και 

παιδιά που ασχολούνται ή θέλουν να ασχολη-
θούν με τη μουσική (λαϊκό τραγούδι,ελαφρολαϊ-
κό,σύχρονο,ξένο,κ.λπ.) με σκοπό τη δημιουργία 
μικρών μουσικών σχημάτων που να μπορούν να 
κάνουν εμφανίσεις σε μικρούς και μεγάλους χώ-
ρους στο Δήμο Λατσιών.

Μετά από 42 χρόνια υπηρεσίας έχει αφυπη-
ρετήσει από το Ρ.Ι.Κ. και έτσι υπάρχει αρκετός 
χρόνος να διαθέσει για την επίτευξη του σκο-
πού αυτού.

Ο Μάριος Μελετίου εξέφρασε τη χαρά του 
που διαμένει πλέον στο Δήμο Λατσιών που 

όπως έχει τονίσει και ο ίδιος,ο Δήμος Λατσιών 
διαθέτει μεγάλη πολιτιστική κουλτούρα. «Ο Δή-
μος μας δείχνει μεγάλη ευαισθησία στον τομέα 
της τέχνης της μουσικής. Ήδη υπάρχει μια αξι-
όλογη καλλιτεχνική κίνηση όπως η δημιουργία 
χορωδίας, φιλαρμονικής,χώρων μουσικών βρα-
δυών κ.λ.π..Εδώ είναι που η συμβολή μου θα 
βοηθήσει. 

Συχαίρω τον Δήμαρχο και τις Πολιτιστικές Υπη-
ρεσίες για τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα τους. 
Είμαι στη διάθεση του Δήμου για συνεργασία 
σ’αυτό που σκοπεύω να προσφέρω. Η ενασχό-

ληση μου τα τελευταία 11 χρόνια σαν διευθυ-
ντής της Λαϊκής Ορχήστρας του Ρ.Ι.Κ. (που συ-
νεχίζω να διευθύνω) και η 40χρονη πείρα μου 
στο μουσικό χώρο πιστεύω είναι εχέγγυα για την 
επιτυχία των σκοπών μου».

Αυτά μας δήλωσε στη συνομιλία μας ο Μάρι-
ος Μελετίου.Τον καλωσορίζουμε στα Λατσιά και 
θα μας έχει στο πλευρό του για το καλό του Δή-
μου μας.

Μάριος Μελετίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99680901

22499176

Σε μια σεμνή τελετή, την Παρασκευή 18/3, έγιναν τα εγκαί-
νια του νέου οικήματος του Εθνικού Λατσιών, ένα πραγματι-
κό στολίδι για τα σωματείο. Βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές, 
φίλοι του Εθνικού αλλά και πρόεδροι άλλων ομάδων έδωσαν 
το παρών τους στην τελετή των εγκαινίων, που έγινε από τον 
πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκο Αναστασιάδη, 
ο οποίος χαρακτήρισε το νέο έργο «καλλιμάρμαρο», μένοντας 
εντυπωσιασμένος από το έργο.

Ο πρόεδρος του Εθνικού, Κώστας Θεοδοσίου, στην ομιλία 
του έκανε αναφορά στο έργο το οποίο επιτελεί το σωματείο 
ευχαριστώντας παράλληλα όσους βοήθησαν και συνέβαλαν 
ούτως ώστε να υλοποιηθεί ο μεγαλεπήβολος στόχος.

Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κυπριανού, 
διαβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος θα είναι πάντα πιστός 
συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος στην προσπάθεια που κα-
ταβάλλουν τα σωματεία μας προς όφελος της νεολαίας μας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε απονομή τιμητικής πλα-
κέτας στον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Γλαύκο Κληρίδη (την παρέλαβε ο Παντελής Κούρος) και στον 
πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκο Αναστασιάδη.
Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο δεύτερο όροφο του 
κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το σωματείο. Το έργο αποπερα-
τώθηκε τη 10η Ιουλίου 2010. Οι εργασίες κράτησαν 10 μή-
νες, αφού άρχισαν το Σεπτέμβριο του 2009.

Εγκαίνια Εθνικού Λατσιών
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Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το ανέβασμα του θεατρικού έρ-
γου «Ματίας ο Πρώτος» από τους μαθητές του Γυμνασίου Λα-
τσιών. Το θεατρικό έργο της Άλκης Ζέη, μια ελεύθερη διασκευή 
από το μυθιστόρημα του πολωνού συγγραφέα Γιάννους Κόρ-
τσακ, παρουσιάστηκε στις 21 Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο 
Λατσιών και κατάφερε να αποσπάσει το ζεστό χειροκρότημα 
όλων των παρευρισκομένων για τις εξαιρετικές ερμηνείες των 
μαθητών μας οι οποίοι μας έκαναν όλους υπερήφανους.

Η διευθύντρια του Γυμνασίου κ. Ειρήνη Θεοχάρους τόνισε με-
ταξύ άλλων σε σύντομο χαιρετισμό της ότι «ο θεσμός του Σχολι-
κού Θεάτρου έχει αναντίλεκτα καθιερωθεί και καταξιωθεί μέσα 
στο μαθητικό κόσμο. Είναι μια πραγματικότητα στο πλαίσιο της 
σχολικής παιδείας που προάγει το ομαδικό πνεύμα, διανοίγει 
στους μαθητές τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε μια μορφή τέ-
χνης, εξόχως ψυχαγωγική, καθώς και την προοπτική για ένα βα-
θύτερο στοχασμό έξω και πέρα από τυποποιημένες φόρμες», το-
νίζοντας ότι «Η αποψινή παράσταση είναι το αποτέλεσμα επίπο-
νης και συλλογικής εργασίας καθηγητών – μαθητών, μέσα στις 
αντίξοες συνθήκες των ρυθμών της σύγχρονης μαθητικής ζωής 
με την πίεση του χρόνου και των διαγωνισμάτων. Γι’ αυτό, αι-
σθάνομαι έντονα την ανάγκη να ευχαριστήσω και να συγχαρώ 
όλους τους συντελεστές αυτής της αξιέπαινης, πολύμηνης προ-

σπάθειας.»
Αξίζουν επαίνων και συγχαρητηρίων η καθηγήτρια – φιλόλογος 

κ. Άννα Παφίτη η οποία είχε την ευθύνη της σκηνοθεσίας – δι-
δασκαλίας και γενικότερα την κύρια ευθύνη της παράστασης, 
καθώς και οι υπόλοιποι συντελεστές για την άριστα οργανωμέ-
νη παράσταση.

Οι μαθητές που έλαβαν μέρος εντυπωσίασαν τους θεατές με 
τις πολύ όμορφες ερμηνείες τους είναι οι ακόλουθοι: Δήμητρα 
Χαραλάμπους, Νάσια Κελεπέσιη, Γιώργος Χατζηαντώνη, Κίκα 
Ττίκκου, Αλέξης Χριστοδούλου, Έλσα Χατζηγιακουμή, Μαρία 
Αναστασίου, Γιώργος Αναστασίου, Γιώργος Σαμανής, Χλόη Γρη-
γορίου, Μηνάς Ολύμπιος, Γιάννος Γαβριηλίδης, Ελένη Ματσά-
γκου, Χρυστάλλα Σάββα, Μαρία Σάββα, Μαρία Οικονομίδου, 
Μαρία Κωνσταντίνου, Ελευθερία Χρίστου, Γιώργος Προκόπη, Ει-
ρήνη Σάββα, Γεωργία Φραγκούδη, Σωτήρης Ιωσήφ, Παρασκευή 
Φιλίππου και Σωτήρης Μελετίου.

Την παράσταση τίμησαν με την παρουσία τους ο Έντιμος 
Υπουργός Παιδείας, Δρ. Ανδρέας Δημητρίου, ο Δήμαρχος Λα-
τσιών και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Σχο-
λικής Εφορείας, της Σ.Π.Ε. Λατσιών, ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Συνδέσμου Γονέων Γυμνασίου, άλλοι επίσημοι και πλήθος 
κόσμου.

Γυμνάσιο Λατσιών: «Ματίας ο Πρώτος»
ΕΥΓΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣ





ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 201112 ΛΑΤΣΙΑΛΑΤΣΙΑτατα

Βροχή… εναντίον Καθαράς Δευτέρας

Τιμώντας τη μέρα της γυναίκας

Δημοτικά

Ο Δήμος Λατσιών για ακόμη μια φορά διοργά-
νωσε για τους δημότες του την Καθαρά Δευτέ-
ρα ένα πλούσιο γλέντι στο Πάρκο του Συνοικι-
σμού Αποστόλου Λουκά. Η καθιερωμένη αυτή 
εκδήλωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια εντάσ-
σεται μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνι-
κής προσφοράς του Δήμου προς τους δημότες 
του και αποσκοπεί στη διατήρηση της παράδο-
σης, των ηθών και εθίμων μας και κατ’ επέκτα-
ση της εθνικής μας ταυτότητας. Είναι η απόδρα-
ση ψυχική και φυσική από την καθημερινότητα 
και η επιστροφή στην ανεμελιά της παιδικής ηλι-
κίας, στο χορό, στο τραγούδι και στο γλέντι.

Η λέξη «καθαρή» εκκλησιαστικά σημαίνει στο 

ξεκίνημα της κάθαρσης των χριστιανών που αρ-
χίζει νηστεία. Από τη μέρα αυτή ξεκινάει η νη-
στεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Οι υπηρεσίες του Δήμου με περίσσεια υπομο-
νή και με πολλή αγάπη προέβησαν σε όλες τις 
ετοιμασίες για την επιτυχία της εκδήλωσης και 
ο κόσμος που παρευρέθηκε εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του για την όλη οργάνωση. Δυστυχώς 
όμως το γλέντι και το φαγοπότι διήρκησε για μι-
κρό χρονικό διάστημα αφού η βροχή επηρέα-
σε αρνητικά τη συνέχισή τους. Είναι όμως και οι 
βροχές καλοδεχούμενες…

Δείτε στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από 
τη γιορτή της Καθαράς Δευτέρας.

«Ο αγώνας της γυναίκας για μια ισότιμη θέση στην κοινωνία είναι διαρκής και δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που πραγματώνεται κάτω από συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες. Παρά την πρόοδο που έχει σημειω-
θεί σε επίπεδο ενημέρωσης, θεσμών και συλλογικής κινητοποίησης, οι γυναίκες εξακολουθούν να πέ-
φτουν θύματα πρωτοφανούς βίας, αδικίας και εκμετάλλευσης. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ίση 
αντιμετώπιση στο χώρο της εργασίας, η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή στα κοινά, η προστασία απέ-
ναντι στη σωματική και ψυχολογική βία, δεν αποτελούν δυστυχώς ακόμα για όλες τις γυναίκες αυτο-
νόητα δικαιώματα. Σήμερα τιμούμε τις ιστορικές κατακτήσεις και την προσφορά του γυναικείου κινή-

ματος. Η σημασία όμως αυτής της ημέρας δεν θα πρέπει να εξαντλείται στη θεωρητική της ανάδει-
ξη. Επείγουν πράξεις εμπέδωσης κανόνων πλήρους ισοπολιτείας». Με αυτά τα λόγια η Ευρωβουλευ-
τής κα. Αντιγόνη Παπαδοπούλου χαιρέτησε την εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Δημοτικό Θέατρο 
την 1η Μαρτίου, για τη διεθνή μέρα της Γυναίκας στην οποία παρευρέθηκαν γυναίκες όλων των ηλικι-
ών, Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. 

Ακολούθησε κοκτέιλ ενώ όλες οι γυναίκες έφυγαν από την εκδήλωση κρατώντας στο χέρι λουλούδι 
που τους χάρισε ο δήμος.
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Ο Δήμος 
απένειμε τον 

οφειλόμενο φόρο τιμής 
στους ήρωες του 1821 

και στα ηρωϊκά 
παλληκάρια της Ε.Ο.Κ.Α.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέτος στο Δήμο μας οι Εθνικές Επέτειοι της 
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 -59. Στις 24 Μαρτίου πραγματοποιή-
θηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών εορταστική εκδήλωση με κύριο ομιλητή για το 
νόημα των επετείων, τον Δρ. Ανδρέα Παπασταύρου και παρουσιάστηκε ένα πλού-
σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και επετειακά τραγούδια από τα μουσικά σχήματα 
του Δήμου (τη Δημοτική Χορωδία, τη Παιδική Χορωδία, τη Φιλαρμονική του Δή-
μου) και τη Χορωδία της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Στις 25 Μαρτίου προηγή-
θηκε πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου όπου απηύθυνε σύντο-
μη ομιλία ο Δήμαρχος Λατσιών ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κ. Χρί-

στος Χριστοφίδης, διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και 
Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων και 
στη συνέχεια η καθιερωμένη παρέλαση του Δήμου στην οποία συμμετείχαν οι 
Εθνοφύλακες μας, η Πολιτική Άμυνα Λατσιών, τα σχολεία μας, οι πρόσκοποι, Σω-
ματεία και άλλα οργανωμένα σύνολα των Λατσιών. Όπως πάντοτε η παρέλαση 
πραγματοποιήθηκε στη σημαιοστολισμένη Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη στην παρου-
σία πλήθους κόσμου οι οποίοι χειροκρότησαν όλα τα τμήματα για την αρτιότητα 
και την καθόλα οργανωμένη συμμετοχή τους.
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Τους εορτασμούς τίμησαν με την παρουσία τους αντι-
προσωπεία του Δήμου Κιλκίς με επικεφαλής τους Αντι-
δημάρχους κ. Θεόδωρο Τζώτζο και κ. Μιχαήλ Αναστα-
σιάδη καθώς και το δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο 
Αβρααμίδη.

Αξίζει να αναφερθεί πως επιβλητική ήταν η πρώτη εμ-
φάνιση της Φιλαρμονικής του Δήμου μας η οποία απο-
τελείται από δικά μας παιδιά, τα παιδιά των Λατσιών, 
τα οποία υπό την καθοδήγηση του μαέστρου κ. Μιχα-
λάκη Ηλία εντυπωσίασαν όλους με την οργανωμένη 
παρουσία τους.

Δημοτικά
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Επιστολές

Προς Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο

Κύριοι,

Είναι από τις λίγες φορές που ως πρόσφυγες δημότες αισθανόμαστε ότι 
επιτέλους έχουμε Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο που νοιάζονται και 
ενδιαφέρονται για το Συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου. Αυτό που έχω να κα-
ταθέσω είναι ότι εμείς οι πρόσφυγες αντιμετωπιζόμαστε πλέον ισότιμα με 
όλους τους δημότες των Λατσιών.

Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ την επίλυση του σοβαρού προβλήματος 
με την παροχή πόσιμου νερού στα νοικοκυριά των πολυκατοικιών όταν 
δεν υπήρχε διαθέσιμη ποσότητα νερού στα ντεπόζιτά μας και ο Δήμαρ-
χός μας βρισκόταν καθημερινά κοντά μας φροντίζοντας να έχουμε κα-
θημερινά νερό.

Ποτέ προηγουμένως δεν είχαμε  και εμείς πυροτεχνήματα κατά τις 
εορτές του Πάσχα στην Εκκλησία Αγίου Ελευθερίου, ποτέ δεν είχαμε Χρι-
στουγεννιάτικο διάκοσμο στο Συνοικισμό μας, ποτέ άλλοτε δεν επιδιορ-
θώθηκαν τόσα πεζοδρόμια και ποτέ ο Συνοικισμός μας δεν ήταν τόσο 
καθαρός όσο τα τελευταία χρόνια. Έγιναν τόσα πολλά στο Συνοικισμό 
μας και αισθάνθηκα πραγματικά την ανάγκη να ευχαριστήσω το δή-
μαρχό μας κ. Παναγιώτη Κυπριανού, τα μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου και τις υπηρεσίες του Δήμου για τα όσα έχουν κάνει για μας. Σαν 
πρόσφυγας δημότης των Λατσιών σε ευχαριστώ ιδιαίτερα κ. Δήμαρ-
χε για τη σημασία που έδωσες και σε μας τους πρόσφυγες και εύχο-
μαι ο Θεός να σου δίνει δύναμη και  κουράγιο να συνεχίσεις το δύσκο-
λο έργο σου.

Καίτη Φωκά
Τροοδιτίσσης 2, διαμ. 3
Άγιος Ελευθέριος

>>> Παρακαλούνται όσοι γράφουν επιστολές προς τον Δήμο να γράφουν σύντομα κείμενα που να μην ξεπερνούν τις 250 Λέξεις, να μην βάζουν μεγάλους τίτ-
λους και η γλώσσα που χρησιμοποιούν να είναι απλή, κόσμια και χωρίς επίθετα που προσβάλλουν.                                                                                 Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Η  γεωστρατηγική θέση και αξία του μικρού 
μας νησιού είχε - και έχει - ως συνέπεια να  κατα-
πατηθεί από πολλούς κατακτητές και να  κατα-
στεί υπόδουλη για αρκετά χρόνια. 

Η ένθερμη πίστη στα ιδανικά, ο αγώνας για 
ελευθερία και δικαίωση  και οι εκατόμβες των  
όσων θυσιάστηκαν για τα Ελληνοχριστιανικά ιδε-
ώδη είχαν ως αποτέλεσμα να διατηρείται ο χα-
ρακτήρας  των κατοίκων του τμήματος της ελεύ-
θερης Νήσου των Αγίων αναλλοίωτος. 

Δυστυχώς όμως, σήμερα τα πράγματα είναι 
διαφορετικά από άλλες εποχές και οι  κίνδυνοι 
μεγάλοι αν λιποψυχήσουμε. Το 1974 ο Αττίλας 
κούρσεψε το νησί μας, σκότωσε, κατέστρεψε, βί-
ασε, λεηλάτησε και συνεχίζει παραβιάζοντας τα 
ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
και όχι μόνον να κατέχει παράνομα τη μισή μας 
πατρίδα.

Ζώντες εμείς στη σύγχρονη πολυπολιτισμική 
κοινωνία, η Ορθοδοξία δίνει κουράγιο σ΄ αυτούς 
που ερευνούν και ψάχνουν, σ΄αυτούς που πι-
στεύουν για ένα καλύτερο μέλλον, μη φειδόμενοι 
κόπων και μόχθων. 

Διανύοντας την περίοδο του Τριωδίου και 
οδεύοντας προς το Πάσχα του 2011, τη μεγα-
λύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. ας αναλογιστού-
με ότι : «Χωρίς ΣΤΑΥΡΟ ουκ έστι ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ.» Χω-
ρίς αγώνα δεν κερδίζεται η Ελευθερία. Χωρίς πί-
στη και Ορθοπραξία δεν υπάρχει σωτηρία. «Συν 
Αθηνά και χείρα κίνει», έλεγαν οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι. 

Ο Θεάνθρωπος αναγκάζεται χάριν της Σωτηρί-
ας όλων μας, να φορτωθεί το Σταυρό, να υπο-
στεί το μαρτύριο των βασανισμών, του εξευτελι-
σμού και της Σταύρωσης. Δεν αρκούν στους αν-

θρώπους η διδασκαλία και τα τόσα θαύματα του 
Μεσσία για να τους σώσουν, ούτε οι προφητεί-
ες και η επαλήθευσή τους... «Ω γενεά άπιστος 
και μοιχαλίδα». Δέχεται ο Κύριος να πιει το ποτή-
ριο του μαρτυρίου. Πεθαίνει στο Σταυρό και χαί-
ρεται ο Άδης. Πού να ξέρει όμως; Τι γυρεύει το 
Άπειρο Φως στο σκότος του θανάτου; «Ανάστα 
ο Θεός ημών ...» και την τρίτη ημέρα κατά τας 
Γραφάς η Ανάσταση, Αίρει τας πύλας του Άδη ο 
Ιησούς, διδάσκει τους τεθνεώτας και εξέρχεται 
Νικητής! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ ! 
και η κλήση: «Εγώ Ειμί το Φως του κόσμου ο 

ακολουθών Εμοί κι αν αποθάνη ζήσεται ».
Πόσοι όμως από μας Τον ακολουθούμε; Πόσοι 

έχουμε πίστη σινάπεως για να μιμηθούμε τους 
τόσους γνωστούς και αγνώστους Αγίους, Οσίους, 
Εθνομάρ-τυρες... που δεν ολιγοψύχησαν, αλλά 
τραγουδώντας πήραν τα μονοπάτια με την πίστη 
ότι, «Ο Θεός Υπέγραψε την Ελευθερία μας.»  και 
κέρδισαν την αιώνια ζωή;

Ο κατοχικός δυνάστης, οι πολυάριθμες αιρέ-
σεις, τα ξενόφερτα συστήματα και τρόποι ζωής, 
που αλλοιώνουν κοινωνία, οικογένεια και θρη-
σκεία και ο με κάθε λογής όνομα ΄΄δαίμονας΄΄ 
που μας πολεμά σήμερα αναμένει την παράδο-
σή μας. 

Ούτε τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα δε 
διαπραγματεύεται ο νεοσουλτάνος κατακτητής. 
Μήπως μας θεωρεί ως νεοραγιάδες;

Όχι, ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ εδώ στη νήσο των Αγίων, 
Κύριε. Ναι μεν η κλήση αφορά όλους, αλλά αφού 
καλοπερνούμε, δεχόμαστε ότι μας σερβίρουν 
φτάνει να είναι γλυκό και καταντήσαμε μαλθακοί 
γιατί η θυσία; Θεός φυλάξει ! Φώτισέ μας Κύριε 

ν’ αντιληφθούμε πως βρισκόμαστε προ κινδύνων 
και κατεύθυνέ μας προς τη σωστή πορεία. Ναι, 
εσταυρωμένε Χριστέ, μπροστά στη θυσία Σου, 
έστω και οι λίγοι αλλά εκλεκτοί, που φέτος εί-
ναι περισσότεροι από άλλες χρονιές, Σε ακολου-
θούνε... Ναι Κύριε, νηστεύουν πενήντα (50) ημέ-
ρες, εκκλησιάζονται και προσεύχονται, εξομο-
λογούνται, μετέχουν των αχράντων μυστηρίων. 
Σε προσκυνούν και Σε δοξάζουν, και Σε παρακα-
λούν για τη σωτηρία και Ανάσταση, όχι μόνο τη 
δική τους αλλά όλων. Είναι έτοιμοι να δώσουν το 
είναι τους, γιατί το χρωστούν σ΄ αυτούς που θυ-
σιάστηκαν και φωνάζουν από τα μνήματα…

Ναι, Κύριε στην ‘’Κύπρο της Ευρώπης’’ κά-
ποιοι ελάχιστοι, οι μηδαμινοί, οι ανάξιοι, αλλά 
ομόψυχοι και με μεγάλη καρδιά, προς Σε οδεύ-
ουν και θερμοπαρακαλούν για του νησιού μας 
την Ανάσταση. 

Δέξου, Κύριε, τις προσευχές μας, για απελευ-
θέρωση των κατεχόμενων εδαφών μας, για να 
προσκυνήσουμε ελεύθερα στον Απ. Βαρνάβα, 
στον Απ. Ανδρέα, στον Αγ. Χρυσόστομο... 

Ο ανέκφραστος πλούτος της Κύπρου μας – 
κάτι που δε διαθέτουν ακόμη και μεγάλα κράτη 
- η δύναμης των κεκοιμημένων, η δύναμης του 
πνεύματος, η δύναμης της θυσίας τους, μας κα-
λεί. Θα διστάσουμε κωφεύοντας; Δε θα πάρου-
με; Δε θα τους ακολουθήσουμε;

Μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις, χωρίς Σταυ-
ρό, χωρίς Πάσχα, που σημαίνει πέρασμα από το 
σκοτάδι στο φως, από το   θάνατο στη ζωή, από 
τη σκλαβιά στην ελευθερία να μην περιμένουμε 
Ανάσταση. Πικρό αλλά αληθινό.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, Λατσιά.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Απριλίου, στην αίθουσα 
της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου η καθιερωμένη δημοτική αι-
μοδοσία. Σε αυτή έλαβαν μέρος αρκετοί δημότες - αιμοδότες 
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως ο εθελοντισμός είναι η 
καλύτερη μορφή συνεισφοράς. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους 

τους αιμοδότες οι οποίοι προσέφεραν το αίμα τους ως ένδειξη 
αλληλεγγύης, σεβασμού και συμπαράστασης προς τους πάσχο-
ντες συμπολίτες μας. Ιδιαίτερα αξίζουν συγχαρητήρια στους 
Τάσο Αναστασιου και μέλη της Επιτροπής Αιμοδοσίας για τη 
δραστηριότητά τους.

Δημοτική αιμοδοσία

Έντιμο κύριο Παναγιώτη Κυπριανού, Δήμαρχο Λατσιών
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
Έντιμε κύριε Δήμαρχε,

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Ευρύτερης Περιοχής κατά Μήκος της Λεωφόρου Καντάρας στα Λατσιά.

Οι υποσχέσεις του Δήμου Λατσιών ότι, θα βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού τους δημότες του και στην 
προκειμένη περίπτωση, στο πρόσωπο της Ομάδας Πρωτοβουλίας της Περιοχής Καντάρας, όλους τους επη-
ρεαζόμενους στην ευρύτερη περιοχή για την επίλυση / απάμβλυνση των κατ’ επανάληψη αναφερθέντων 
προβλημάτων, διαπιστώνουμε ότι λαμβάνουν σάρκα και οστά.

Καταρχήν οι προσωπικές σας ενέργειες, αλλά και οι αντίστοιχες του Μηχανικού του Δήμου, αφενός, εί-
χαν αποτέλεσμα, αφού έχουν κατασκευασθεί ακόμη τέσσερα κυρτώματα και αφετέρου έχει τροχοδρομη-
θεί η λήψη και άλλων επιπλέον μέτρων.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας σε πρόσφατη συγκέντρωση της αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

• Να εκφράσει και πάλιν τις ευχαριστίες της για την αποδοτική συ-
νεργασία με το Δήμο Λατσιών, αλλά και με όλα τα μέλη του Κεντρι-
κού Φορέα (αυτό διαπιστώθηκε κατά τη συνεδρία του Φορέα που 
πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα Φεβρουάριο), καθώς και προς το 
Κίνημα Οικολόγων και Περιβαλλοντιστών το οποίο συνδράμει ουσια-
στικά το έργο της.

• Να συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι να επιτευχθεί και ο τελευταίος 
των στόχων που έχει θέσει. (Δεν θα καταχραστούμε του χρόνου σας 
ξαναγράφοντας τους στόχους μας, αφού ήδη η σχετική με το θέμα 
αλληλογραφία που σας έχει κοινοποιηθεί είναι ογκώδης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ομάδα Πρωτοβουλίας Περιοχής Καντάρας συνεχώς ενισχύεται με νέο προσωπι-
κό, το οποίο ενδυναμώνει την όλη προσπάθεια του αγώνα της.

Ομάδα Πρωτοβουλίας Περιοχής Όδου Καντάρας

Ο Δήμος μας προχώρησε στην τοποθέτηση και 
εγκατάσταση νέων καλάθων απορριμμάτων 
επί της Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη σε αντικα-
τάσταση των παλαιών. 
Προτρέπονται οι δημότες όπως σεβόμενοι το 
περιβάλλον να χρησιμοποιούν τους καλάθους 

για την απόρριψη μικρών αντικειμένων, κάτι 
που θα έχει θετικό αντίκτυπο για τη γενικότε-
ρη εικόνα του Δήμου μας ο οποίος τα τελευ-
ταία χρόνια καταβάλλει σημαντικές προσπά-
θειες για να καταστεί ο Δήμος Λατσιών πρωτο-
πόρος στον Τομέα Καθαριότητας.

Το θέμα καθαριότητας, της Υγείας και Περι-
βάλλοντος, βρίσκεται στην ύψιστη προτεραιό-
τητα του Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου και 
Δημοτικής Υπηρεσίας. Είναι θέματα που αφο-
ρούν τον καθένα μας και ως εκ τούτου είναι 
υπόθεση όλων μας. 

Νέοι Κάλαθοι Απορριμμάτων στη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη





ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 201118 ΛΑΤΣΙΑΛΑΤΣΙΑτατα Επιστολές

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ASTRASOL
Θα ήμουν άδικος εάν δεν απαντούσα 

στα διάφορα δημοσιεύματα και ανοιχτές 
επιστολές της Επιτροπής των Καρκινοπα-
θών που κάποιοι ζητούν και την παραίτη-
ση του ΔΗΜΑΡΧΟΥ μας.

Είμαι από αυτούς που έχουν ζήσει από 
κοντά τις τεράστιες προσπάθειες του Δη-
μάρχου μας για το κλείσιμο του εργοστα-
σίου Astrasol και οι προσπάθειες αυτές 
έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Προσωπικά έχω βιώσει στην οικογένεια 
μου κρούσματα καρκίνου και προχώρη-
σα και την καταχώρηση αγωγής και για 
αυτήν θα αποφασίσει το Δικαστήριο. Θα 
ήταν παράλειψη μου και πολύ περισσότε-

ρο θα συνιστούσε αχαριστία και αγνωμο-
σύνη έναντι του Δημάρχου μας και των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που 
αγωνίστηκαν για να είναι κλειστό εδώ και 
περίπου δύο χρόνια.

Νομίζω είναι καιρός να σταματήσει 
αυτή η αχρείαστη πρόκληση πανικού. Πιο 
το όφελος να γράφονται ανακρίβειες. Ο 
Δήμαρχος μας δεν έδωσε την άδεια λει-
τουργίας του εργοστασίου, αφού το ερ-
γοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
1985 αλλά αντιθέτως έκανε υπεράνθρω-
πες προσπάθειες για το κλείσιμο του ερ-
γοστασίου. Δεν είναι σωστό να δηλητηρι-
άζουμε ανθρώπους που στην τελική έπαι-

ξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του 
στόχου μας. Ξέρω ότι ο πόνος είναι με-
γάλος και το ζω καθημερινά, όμως η ζωή 
συνεχίζεται και πιστεύω ότι θα αποδοθεί 
δικαιοσύνη αργά ή γρήγορα. 

Πιστεύω ότι γύρω από αυτό το παραλή-
ρημα κρύβονται καθαρά πολιτικά συμφέ-
ροντα μια και πλησιάζουμε σε εκλογές. 
Αν και αυτό κανένας δε θα το παραδε-
χτεί. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ανα-
λάβει και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για 
να βρούμε το δίκαιο μας. Στην τελική με 
το να διαπληκτιζόμαστε, να αναλωνόμα-
στε και να αποδίδουμε ευθύνες σύμφωνα 
με τα πιστεύω του καθενός δεν κερδίζου-

με τίποτα. Έχασα το παιδί μου και θέλω 
να αποδοθεί δικαιοσύνη αλλά όχι βασιζό-
μενη στα συμφέροντα του καθενός αλλά 
σε μια δίκαιη απόφαση του δικαστηρίου. 
Μόνο έτσι θα απαλύνουμε τον πόνο μας.

Τέλος αισθάνομαι την υποχρέωση να ευ-
χαριστήσω το Δήμαρχο μας, κ. Παναγιώ-
τη Κυπριανού που με τους σωστούς χειρι-
σμούς του μαζί με το Δημοτικό του Συμ-
βούλιο έδωσε οριστικό τέλος στη λειτουρ-
γία του Astrasol, γιατί τέτοια εργοστάσια 
δεν κλείνουν από τη μια μέρα στην άλλη.

Ξενής Σπύρου
Δημότης Λατσιών

(1). Μετά την κυκλοφορία της Εφημερίδας του Δήμου 
Λατσιών, τα Λατσιά, Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2010, εί-
μαι αναγκασμένος να επανέλθω για χάρη της αλήθειας 
και του δράματος που περνούμε δεκάδες καρκινοπαθείς.

Στην εφημερίδας του Δήμου Λατσιών, τα Λατσιά, Οκτω-
βρίου – Δεκεμβρίου 2010, που κυκλοφόρησε πρόσφα-
τα, αντί να δημοσιευθεί η επιστολή μου όπως την απέστει-
λα, κάποιοι, έντεχνα, αφαίρεσαν τον τίτλο της που ήταν 
«Δεύτερη ανοικτή επιστολή Ιωνά Καιλή προς Δήμαρχο Λα-
τσιών» και μάλιστα αφαίρεσαν και την μικρή μου φωτο-
γραφία 5 εκατοστών. Με έκπληξη μου παρατήρησα ότι 
ενώ υπήρχαν 15 φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο Δή-
μαρχος αφαιρέθηκε η μικρή φωτογραφία που υπήρχε 
στην επιστολή μου διαστάσεων 5 εκατοστών.

(2). Επίσης παρατήρησα με έκπληξη μου ότι κάποιοι 
φρόντισαν πάνω από την επιστολή μου να τοποθετηθεί 
κείμενο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λατσιών 
με τίτλο «ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ-
ΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ASTRASOL» στο οποίο αναφέρεται ότι ο 
Δήμος Λατσιών έκαμε τα πάντα και πως εφόσον υπάρ-
χουν αγωγές δεν επιθυμεί να απαντά στα δημοσιεύματα 
με αυτό το θέμα.

Τα ερωτήματα που σας έβαλα κύριε Δήμαρχε με τις επι-
στολές μου δεν έχουν καμία σχέση με τις αγωγές και μέ-
χρι σήμερα δεν τα απάντησες. Να σου θυμίσω δύο από τα 
αναπάντητα ερωτήματά μου που δεν έχουν καμία σχέση 
με τις αγωγές:

(α). Κύριε Δήμαρχε στα πρακτικά συνεδρίας της Τεχνική 
Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος που έγι-
νε στις 13.4.2009 στην οποία ήσασταν παρών στην σελί-
δα 2, αναφέρεται ότι «Λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος 
ανέφερε ότι ο Δήμος Λατσιών έχει ζητήσει από το Υπουρ-
γείο Υγείας τη διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης για την 
συγκεκριμένη περιοχή αλλά το Υπουργείο Υγείας απάντη-
σε ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί τέτοια μελέτη για συγκεκρι-

μένη περιοχή αλλά για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου».
Γιατί κύριε Δήμαρχε, εφόσον δεν μπορούσε να διεξα-

χθεί τέτοια μελέτη για συγκεκριμένη περιοχή αλλά μόνον 
για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, τότε γιατί στείλα-
τε στους κατοίκους της Οδού Μαραθοβούνου και Αθα-
λάσσης επιστολή σας με ημερομηνία 10 Ιουλίου 2009 με 
θέμα «ΘΕΜΑ: Ετοιμασία επιδημιολογικής μελέτης στην πε-
ριοχή Εργοστασίου Astrasol», όπου στην παρ. 2, αναφέρα-
τε «2. Η επιδημιολογική μελέτη είναι η μόνη η οποία μπο-
ρεί να καταδείξει κατά πόσον τα οποία κρούσματα καρκί-
νου στην περιοχή σας προέρχονται από τη λειτουργία του 
εργοστασίου Astrasol»;

(β). Κύριε Δήμαρχε οι καρκινοπαθείς απαιτούν να απα-
ντήσετε και στο ερώτημα, γιατί την επόμενη ημέρα, που 
είχαμε την συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και στον 
οποίο παραδώσαμε όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά των αρ-
ρώστων κατοίκων της περιοχής, στην Εφημερίδα η Σημε-
ρινή, ημερομηνίας 13.8.2009, ο εργοστασιάρχης του ερ-
γοστασίου έκαμε παρέμβαση και είχε ΠΑΡΑΠΟΝΟ γιατί 
δεν δώσαμε τα ιατρικά πιστοποιητικά στον Δήμαρχο και 
τα πήραμε από μόνοι μας στο Υπουργείο Υγείας, αναφέ-
ροντας ότι «Ο Δήμαρχος Λατσιών, είπε ο κ. Λιασής, ζήτη-
σε από τους κατοίκους να του δώσουν στοιχεία για τα πε-
ριστατικά καρκίνου στην περιοχή και αυτός να τα μετα-
φέρει στο Υπουργείο Υγείας, και να ζητήσει τη διενέργεια 
έρευνας. Κανένας δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία, υποστηρί-
ζει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Άστρα Σολ», παρά κατέ-
φυγαν αυτόνομα…» ποία ήταν η σχέση σου με τον εργο-
στασιάρχη και είχε παράπονο γιατί δεν σου παραδώσαμε 
εσένα τα ιατρικά μας πιστοποιητικά;

(3). Όσο αφορά τα όσα έγιναν στην συνεδρία του Δημο-
τικού Συμβουλίου στις 29 Οκτωβρίου 2010 στην παρου-
σία καρκινοπαθών κατοίκων, το μόνο που ένοιωσα ήταν 
ντροπή και μόνο ντροπή. Ως Δημότης απαιτώ να μου εξη-
γήσετε που αποσκοπούσε η ερώτηση σου κύριε Δήμαρ-

χε προς τον νομικό σας σύμβουλο, να σας πει, πόσα θα 
πληρώσουμε εμείς οι καρκινοπαθείς σε περίπτωση που χά-
σουμε τις αγωγές μας;

Κύριε Δήμαρχε στην μελέτη του κυρίου Φεσά που έγι-
νε τον Σεπτέμβρη του 2006, διαπιστώθηκε ότι ο ΘΟΡΥ-
ΒΟΣ που προκαλούσε το εργοστάσιο πιο πολύ πάνω από 
τα επιτρεπτά όρια και μάλιστα αναφέρεται ότι στην οικία 
του κ. Ιωνά Καιλή ΔΕΝ μπορούσε να διεξαχθεί φυσιολο-
γική συζήτηση λόγω του θορύβου, καθώς και στις γειτο-
νικές κατοικίες.

Στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφέρεται ότι 
ο Δήμος Λατσιών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και το Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, δεν συνέβαλαν έγκαιρα και κατά τρόπο καθο-
ριστικό και οριστικό προς την ίδια κατεύθυνση και ενδει-
κνυόταν να αναζητηθούν οι αιτίες, οι λόγοι που επί μα-
κρόν λειτούργησε το εργοστάσιο παράνομα σε ακατάλλη-
λη για τις εργασίες του ζώνη, παρά να επιδιωχθεί έμφαση 
στις ατελέσφορες ενέργειες τους. Αυτό είχε ως άμεση συ-
νέπεια, ο Δήμος Λατσιών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και το Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδο-
μίας και Οικήσεως να παραβιάσουν τα πιο κάτω ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΑ των κατοίκων της περιοχής, ήτοι: Το δικαίωμα τους 
να μην γειτνιάζουν με οποιαδήποτε παράνομη χρήση, το 
δικαίωμα τους να διαβιούν σε περιβάλλον απρόσβλητο 
από παράγοντες που ενέχουν κινδύνους, όπως το διχλω-
ρομεθάνιο, το δικαίωμα τους να απολαμβάνουν ευημερί-
ας και το δικαίωμα τους να απολαμβάνουν σεβασμού στη 
ζωή τους. Τέλος, στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως 
τονίζεται ότι «οι ανησυχίες των κατοίκων για επηρεασμό 
της υγείας τους είναι εύλογες».

Αν κατάλαβα καλά, για το ότι για 30 ΧΡΟΝΙΑ παραβιά-
ζατε τα πιο ανθρώπινα μας δικαιώματα, για το ότι στην οι-
κία μου δεν μπορούσε να διεξαχθεί φυσιολογική συζήτη-
ση λόγω του θορύβου από το παράνομο εργοστάσιο, για 

το ότι η γυναίκα μου πέθανε από καρκίνο και για το ότι εί-
μαι και εγώ, όπως και άλλα 65 περίπου άτομα καρκινοπα-
θείς, ΘΕΛΕΤΕ και από πάνω να σας πληρώσω και χρήματα 
… ντροπή … ντροπή σας.

Κύριε Δήμαρχε, θυμηθείτε τι λέγατε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο πριν εκδώσει την απόφαση της Επίτροπος Διοική-
σεως ότι «σας έδωσε συγχαρητήρια για τις απαντήσεις 
σας» και διαβεβαιώνατε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η από-
φαση της Επιτρόπου δεν θα είναι εναντίον σας. Ακολού-
θως, άστραψε και βρόντηξε η Επίτροπος Διοικήσεως και 
κατακεραύνωσε τον Δήμο Λατσιών.

Κύριε Δήμαρχε, σας βεβαιώνω εγώ ο Ιωνάς Καιλής από 
την Λύση, που είμαι καρκινοπαθείς και έχασα και την γυ-
ναίκα μου από τον καρκίνο ότι όταν θα βγει η απόφα-
ση του Δικαστηρίου θα γυρεύεται τρύπα για να χωστείτε, 
γιατί κύριε Δήμαρχε κανένα Δικαστήριο στον κόσμο δεν 
θα απορρίψει τις αγωγές μας, οι οποίες στηρίζονται στο 
ότι αποδεδειγμένα το εργοστάσιο λειτουργούσε για 30 
χρόνια ΠΑΡΑΝΟΜΑ και για 30 χρόνια ΠΑΡΑΝΟΜΑ έκπε-
μπε πολύ επικίνδυνα αέρια και όταν μάλιστα αποδεδειγ-
μένα με την μελέτη του κ. Φεσά στην οικία του κ. Ιωνά 
Καιλή καθώς και στις γειτονικές κατοικίες ΔΕΝ μπορούσε 
να διεξαχθεί φυσιολογική συζήτηση λόγω του θορύβου. 

Εμείς τις αγωγές δεν τις κάμαμε για τα χρήματα αλλά 
τις κάμαμε για την όλη σας στάση απέναντι μας και για 
αυτό, ορκίστηκα στα κόκαλα της μακαρίτισσας γυναίκας 
μου, ότι θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να λάμψει η αλή-
θεια και να πληρώσουν όσοι ευθύνονται για το χαμό της 
αλλά και για την πρόκληση καρκίνου σε εμένα και σε άλλα 
65 περίπου άτομα και πιστεύω ότι στο τέλος θα λάμψει 
η αλήθεια… Τώρα που το κακό έγινε, έχεις το θράσος να 
κοκορεύεται ότι έκαμε τα πάντα και ζητά και «πίσκαλα». 
Συγχωροχάρτι από τους καρκινοπαθείς δεν θα πάρετε 
ποτέ και το μόνο που έχετε να κάμετε είναι να υποβάλε-
τε τις παραιτήσεις σας.

Τρίτη ανοιχτή επιστολή Ιωνά Καΐλη προς Δήμαρχο Λατσιών

Πας σ’ ένα λόφο των Λατσιών
μας κάμαν κατοικίαν

που τα χωριά μας δκιόξαν μας 
μεγάλη αδικία.

Στέκουμαι συλλογίζουμε
μα εκείνο το χωριό μου

που είναι η λαχτάρα μου
και αναστεναγμός μου

Στη μεσαρκά τα μάτια μου
μα όλο και θωρούση

το αγαπημένο τους χωριόν
θέλουν να ξαναδούση

Μα η καρδιά μου ράγησε
τα μάτια μου δακρύζουν
το πονεμένο τους χωριό 

που δεν θα το αντικρύζουν

Θωρώ τον Πενταδάκτυλον 
πον δίπλα στο χωριόν μου

πέρνουν φωτιά τα στήθη μου
και κλαίει ο εαυτός μου

Μα δίπλα που το σπίτι μου 
ήταν η εκκλησία

στο νου μου άμα έρτουσιν
με πιάνει απελπισία

Μες στην πλατεία του χωριού
ήταν τα καφενεία

που πήγαιναν οι χωρκανοί
με την πολλή μανία

Στο νέο δρόμο Βαρωσιού
είχα και εγώ ένα κέντρον
παρακαλώ τον Ύψιστον

ίσως το ξαναεύρο

Μα δίπλα που το κέντρο μου
ήταν η Πετρολίνα

και το χωριό μου φίλοι μου
είναι η Αγκαστίνα

Χωριό μου, χωριουδάκι μου
πολύ αγαπημένο

όσο μακριά κι αν βρίσκουμε
δεν σ’ έχω ξεχασμένο

Παρακαλώ τον Ύψιστο
αν σεν και στο όνειρό μου

να πάω στο χωριουδάκι μου
να δώσω τον γυρό μου

Το πονεμένο μου χωριόν
δεν θα το λησμονήσω 

στο νου μου θα ευρίσκεται
όσο καιρό θα ζήσω.

Aγκαστίνα Προς τo αγαπημένο μου χωριό

Παναγιώτης 
Νικηφόρου

Απάντηση Σύνταξης προς επιστολή Ιωνά Καΐλη
Στην επιστολή του κ. Καΐλη γίνεται αναφο-

ρά στο ότι αφαιρέθηκε ο μακροσκελής τίτ-
λος που είχε η προηγούμενη επιστολή του. 
Επισημαίνουμε ότι οι επιστολές, σε όλες τις 
εφημερίδες του κόσμου δεν μπαίνουν πά-
ντα αυτούσιες, ούτε με τους τίτλους που 

επιλέγουν οι αποστολείς, για οικονομία χώ-
ρου και γιατί υπάρχουν κάποια τεχνικά πρό-
τυπα που πρέπει να ακολουθήσουμε, όπως 
το μέγεθος των γραμμάτων των τίτλων κλπ. 

● Για να μπορέσει να δημοσιευθεί μια 
φωτογραφία θα πρέπει να πληροί κάποιες 

προϋποθέσεις, όπως το μέγεθος και η ποιό-
τητά της για σκοπούς εκτύπωσης. 

● Σε ότι αφορά το σχόλιο για τον αριθμό 
των φωτογραφιών του Δημάρχου, σημειώ-
νουμε πως ο Δήμαρχος καθηκόντως εκπρο-
σωπεί τον Δήμο και παρευρίσκεται σε όλες 

σχεδόν τις εκδηλώσεις και στις περισσότε-
ρες σαν ομιλητής. Είναι φυσικό λοιπόν να 
φαίνεται και στις φωτογραφίες που φιλοξε-
νούμε από αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτό συμ-
βαίνει και με τους υπόλοιπους δημάρχους 
σε όλες τις τοπικές εφημερίδες.

Για το χωριό μου σκέφτηκα
ποίημα να συντάξω

το νου μου αφιέρωσα
και αμέσως να το πράξω.
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Cambridge ESOL Preparation Centre

3O χρόνια

εμπειρία! 

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τις ακόλουθες εξετάσεις:
• University of Cambridge ESOL Examinations:
Starters, Movers, Flyers, KET, PET, First Certificate, IELTS

• University of Cambridge International Examinations:
 IGCSE

• Παγκύπριες Εξετάσεις

	Εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
	Εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο του British Council.
	Συνεχώς αναβαθμισμένα προγράμματα, με τα διεθνώς αναγνωρισμένα βιβλία του 
 Cambridge University Press, τις κατευθυντήριες γραμμές και τη συνεχή 
 εκπαίδευση  του University of Cambridge ESOL Examinations, του University of 
 Cambridge International Examinations και του British Council. 
	Κατάλληλοι και άνετοι χώροι διδασκαλίας, με όλα τα σύγχρονα μέσα, στις ειδικά 
 διαμορφωμένες, ιδιόκτητες, εγκαταστάσεις μας.
	Έμπειρο και προσοντούχο εκπαιδευτικό προσωπικό.
	Μικρός αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη.
	Στενή παρακολούθηση των μαθητών.
	Συνεχής ενημέρωση γονιών.
	Παρέχεται μεταφορά των μαθητών με ειδικά αδειούχα λεωφορεία, από 
 αδειούχους και έμπειρους οδηγούς.

Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 2235 Λατσιά, Λευκωσία, τηλ.: 22481065, 22481770, 99316771, 99543846
(στο κέντρο των Λατσιών, πίσω από την Τράπεζα Κύπρου της Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη

απέναντι από το Πινδάρειο Ωδείο Λατσιών)
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Οι Φωτογραφίες πάρθηκαν από την Χριστίνα Γεωργίου

Μετά από το ταξίδι μου στην Γκλασκώβη και 
την επίσκεψή μου στο Glasgow School of Art 
τον περασμένο Μάρτιο του 2011 δε θα μπο-
ρούσα να μην αναφερθώ σε ένα απο τα σημα-
ντικότερα και ομορφότερα αρχιτεκτονικά έργα. 
Το κτίριο του Glasgow School of Art σχετίζε-
ται με το καινοτόμο έργο του Charles Rennie 
Mackintosh στα τέλη της δεκαετίας του 1890, 
αρχές του 1900. Η Σχολή ιδρύθηκε αρχικά το 
Γενάρη του 1845, σαν School of Design της κυ-
βέρνησης της Γλασκώβης. Σαράντα χρόνια αρ-
γότερα, το 1885 ο Francis Newbery έγινε διευ-
θυντής και υπό την καθοδήγησή του το Glasgow 
School of Art and Haldane Academy (όπως ονο-
μαζόταν τότε), επεκτάθηκε τόσο πολύ που ένα 
νέο μεγαλύτερο κτίριο ήταν απαραίτητο.

Το 1896 ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
έλαβε χώρα για την οικοδόμηση ενός νέου κτι-
ρίου για το Glasgow School of Art. Ο νεαρός 
σχεδιαστής Charles Rennie Mackintosh υπέ-
βαλε το σχεδιασμό του κτηρίου ο οποίος  αφού 
εγκωμιάστηκε και αξιολογήθηκεέγινε έγινε τελι-
κά αποδεκτός.

Οι εργασίες για τη δημιουργία του κτιρίου άρ-
χισαν το 1897 και μέχρι το Δεκέμβριο του 1899 
η πρώτη φάση της Σχολής είχε ολοκληρωθεί, συ-
μπεριλαμβανομένων του Μουσείου, την αίθου-
σα του Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο 
δωματίου. Έπειτα χρειάστηκαν άλλα οκτώ χρό-
νια για να εξασφαλιστούν τα οικονομικά μέσα 
για να ολοκληρωθεί το κτήριο όπου εν τω μετα-
ξύ ο Μackintosh κλήθηκε εκ νέου από το σχο-
λείο για να επαναλάβει τα πρωτότυπα σχέδια 
του και μια σειρά από τροποποιήσεις και επε-
κτάσεις όπου έγιναν, συμπεριλαμβανομένης 
της παροχής ενός νέου δεύτερου ορόφου με  
στούντιο και άλλων πρόσθετων εργαστηρίων 
που στεγάζονται στο υπόγειο.

Οι εργασίες άρχισαν στο δεύτερο μισό του κτι-
ρίου το 1907 και από το Δεκέμβρη του 1909 
είχε ολοκληρωθεί. Σε πλήρης αντίθεση με τις 
προηγούμενες αυστηρές προσόψεις προς τα 
νότια και ανατολικά, η δυτική πτέρυγα με τον 
δραματικό σχεδιασμό της και τα μεγάλα παρά-
θυρα προανήγγειλε τη γέννηση ενός νέου στυλ 
στην Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική του 20ου αιώ-

να. Στο εσωτερικό του κτηρίου η πιο δραματι-
κή όψη που δημιουργήθηκε ήταν αποκλειστικά 
για τη βιβλιοθήκη με το διακοσμημένο μπαλκό-
νι της και το κεντρικό σύμπλεγμα από ηλεκτρι-
κά φώτα.

Έναν αιώνα μετά, το Μackintosh School of Art 
παραμένει ένα λειτουργικό κτίριo όπως και άλ-
λωστε προοριζόταν να είναι. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η σχολή αυτή εκτός από εκπαιδευτικό ίδρυ-
μα, θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα ση-

μαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο από μόνο του 
και είναι ένα διατηρητέο κτίριο που προστατεύ-
εται από το νόμο. Επίσης παρουσιάζεται ένα 
συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον που επιδει-
κνύεται στο έργο του ιδίου του Μackintosh κα-
θώς και τη Γλασκώβη γενικά. Το κτίριο έχει γίνει 
αγαπημένος προορισμός για έναν αυξανόμενο 
αριθμό τουριστών που ξεπερνά τους 20.000 
επισκέπτες ετησίως όπου φιλοξενούνται με τα-
κτικές ξεναγήσεις.

Tο κτίριο του Mackintosh εξισορρoπεί τις ανά-
γκες της εργασίας της σχολής τέχνης, του κτηρί-
ου εώς πολιτιστική κληρονομιά και εώς τουριστι-
κού αξιοθέατου. Η διατήρηση της αρχικής κα-
τασκευής του κτιρίου παραμένει προσηλωμένη. 
Η κυβερνητική υπηρεσία επιφορτισμένη με την 
επίβλεψη της προστασίας του κτιρίου και της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Σκωτίας, συνε-
χίζουν να αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που 
η Σχολή έχει σήμερα στο σημαντικό τομέα του 
πολιτιστικού τουρισμού. Πάνω από όλα, το κτί-
ριο του Μackintosh εξακολουθεί να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των φοιτητών και του προσωπικού 

του κάτι που Μackintosh ο ίδιος επιθυμούσε.
Η ατμόσφαιρα στους χώρους του κτιρίου αυ-

τού ήταν κάτι που με έκανε να το επισκεφτώ 
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παρα-
μονής μου στην Γκλασκώβη. Τα σκουρόχρω-
μα μάρμαρα μαζί με τα μεγάλα παράθυρα που 
άφηναν να μπαίνει άπλετο φως στον χώρο δη-
μιουργούσαν μια δραματική ατμόσφαιρα. Ένας 
χώρος ιδανικός για τους φοιτητές των καλών 
τεχνών εφόσον λείτουργεί σαν πηγή έμπνευσης 
μέσα από την ιστορία του, το σχεδιασμό του και 
το μεγαλείο του.

Η ανάγκη για να δημιουργήσω κάτι στον χώρο 
αυτό και συγγεκριμένα στα σκαλιά του δεξιού 
μέρους του κτιρίου, με οδήγησε σε μια εικαστι-
κή, ζωντανή παρέμβαση μαζί με μια ομάδα καλ-
λιτεχών από τη Μεγάλη Βρεττανία και την Αμε-
ρική. Οι οδηγίες που έδωσα στους καλλιτέχνες 
έιναι να τοποθετήσουν το σώμα τους με κάποιο 
συγγεκριμένο τρόπο σε μια από τις γεωμετρικές 
επιφάνιες του χώρου που είχα επιλέξει εγώ για 
αυτούς. 

Στη συνέχεια, αφότου και οι εφτά καλλιτέχνες 
ήταν τοποθετημένοι στο χώρο σε ακινησία και 
σιωπή, ζητούσα από τον καθένα από αυτούς να 
βγεί για λίγα λεπτά έξω από το χώρο αυτό και να 
παρακολουθήσει το πώς είναι τοποθετημένοι οι 
υπόλοιποι σε σχέση με το χώρο. Έπειτα τους ζή-
τησα να επιστρέψουν στο χώρο και να συνεχί-
σουν τη δράση αυτή όπως εκείνοι επιθυμούσαν 
αλλά πάντα σε σχέση με το χώρο και τα υπό-
λοιπα σώματα που βρίσκονται μέσα σε αυτον. 
Οι καλλιτέχνες μένοντας ακίνητοι στον χώρο δη-
μιουργούσαν με την ύπαρξη τους μια ζωντανές 
εγκαταστάσεις στο κτίριο του Mackindosh.

Η εμπειρία του καθενός μέσα από αυτή την 
άσκηση ήταν ξεχωριστή και προσωπική ανάλο-
γα με το τι μπορεί ή τι δε μπορέι το σώμα του 
καθενός να δημιουργήσει. Κοινό για ολους στοι-
χείο ήταν ο ίδιος ο χώρος που καθόριζε τη συ-
μπεριφορά του καθενός ανάλογα με το τι τους 
παρείχε:  την αίσθηση της θερμοκρασίας του 
μάρμαρου, την αφή των τοίχων, τις γεωμετρι-
κές επιφάνιες, τα σχήματα και τα διάφορα επί-
πεδα των σκαλιών. Όλα αυτά μαζί με την αν-
θρώπινη ύπαρξη σχημάτισαν την αισθητική αυ-
τής της διμιουργίας καθώς επίσης και μια εμπει-
ρία για τους συμμετέχοντες μέσα από την σχέ-
ση που δημιούργησαν μεταξύ τους στη διάρ-
κεια της δράσης και της συνύπαρξής τους στον 
χώρο, οπου την κίνηση του σώματος καθόριζε 
και σχημάτιζε η αρχιτεκτονική του χώρου είτε 
μέσα από τον περιορισμό είτε μέσα απο την εύ-
νεια  που παρείχε η κάθε της επιφάνεια.

Ονόματα καλλιτεχνών που συμμετείχαν στη 
δράση: Alicia Matthews, Elspeth Owen, Jane 
Pitt, Jeremy Inglis, Katie Etheridge, Lilian 
Gael, Richard Layzell.

Μια εικαστική παρέμβαση στους χώρους του Glasgow School of Art

Στο αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα του 

Charles Rennie 
Mackintosh

Η σχολή αυτή εκτός από εκπαι-
δευτικό ίδρυμα, θεωρείται ση-
μαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο 
και είναι ένα διατηρητέο κτί-
ριο που προστατεύεται από το 
νόμο.

Ένας χώρος ιδανικός για τους 
φοιτητές των καλών τεχνών 
εφόσον λείτουργεί σαν πηγή 
έμπνευσης μέσα από την ιστο-
ρία του, το σχεδιασμό του και 
το μεγαλείο του.
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Νευρογενής ανορεξία στους εφήβους:
χαρακτηριστικά και πρώιμα συμπτώματα

Η νευρική ανορεξία είναι μία διατροφική δια-
ταραχή με ισχυρό ψυχολογικό υπόβαθρο. Οι επι-

πτώσεις της είναι πολύ βλα-
βερές όμως συχνά δεν διαγι-
γνώσκεται προτού το άτομο 
φτάσει σε πολύ σοβαρή κα-
τάσταση. Το μεγαλύτερο πο-
σοστό των ατόμων που νο-
σούν είναι έφηβοι και ιδιαί-
τερα κορίτσια ηλικίας 11-20 
ετών. Πως μπορεί το άμε-
σο περιβάλλον αυτών των 
ατόμων και ιδιαίτερα οι γο-
νείς να αντιληφθούν τα πρώ-
ιμα συμπτώματα αυτής της 
ύπουλης ασθένειας προτού 
το άτομο χρειαστεί βοήθεια 
από ειδικούς;

Κριτήρια Νευρι-
κής Ανορεξίας

Α. Το άτομο αρνείται να δι-
ατηρήσει το σωματικό του 
βάρος στα επίπεδα του κα-

τώτερου φυσιολογικού για την ηλικία και το ύψος 
του. (Το φυσιολογικό βάρος για έφηβους καθορί-
ζεται σύμφωνα με τις καμπύλες ανάπτυξης)

Β. Το άτομο βιώνει έντονο φόβο για την αύξη-
ση του βάρους του, το οποίο και καθορίζει από-
λυτα τον τρόπο που αξιολογεί την ζωή του

Γ. Το άτομο αρνείται την σοβαρότητα του 
υπάρχοντος χαμηλού σωματικού βάρους, πι-
στεύει δηλαδή ότι το βάρος του είναι υψηλότερο 
του φυσιολογικού (κατάσταση η οποία χαρακτη-
ρίζεται ως «διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος»)

Δ. Απουσία έμμηνου ρύσης για τουλάχιστον 3 
διαδοχικούς κύκλους (αμηνόρροια)

Παράλληλα όμως υπάρχουν και άτυπες μορφές 
της νόσου όπου δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια, 

για παράδειγμα το άτομο έχει τα 3 πρώτα κριτή-
ρια αλλά η έμμηνος ρύση δεν έχει διακοπεί, ή το 
άτομο πληρεί όλα τα κριτήρια αλλά το βάρος του 
είναι σε φυσιολογικά επίπεδα (προσπαθεί όμως 
να το μειώσει). Πάντως ακόμα και τα άτομα με 
τις άτυπες μορφές νευρικής ανορεξίας βιώνουν 
στον ίδιο βαθμό το ψυχολογικό στρες με τα άτο-
μα που πληρούν ακριβώς τα κριτήρια.

Οι περιπτώσεις εφήβων που έχουν όλα τα κρι-
τήρια για νευρική ανορεξία έχουν συχνότητα 
0,5-1% όμως οι περιπτώσεις άτυπων μορφών 
μπορεί να φτάσουν και το 20% του εφηβικού 
πληθυσμού, ποσοστό τρομακτικά υψηλό.

 
Διάγνωση νευρικής ανορε-
ξίας στους εφήβους

Η διάγνωση της νευρικής ανορεξίας είναι συ-
χνά δύσκολη στους έφηβους καθώς η σωματική 
ανάπτυξη δεν έχει ολοκληρωθεί και οι αλλαγές 
που συμβαίνουν στο σώμα μπορεί να ληφθούν 
ως φυσιολογικές. Για παράδειγμα μία έφηβη κο-
πέλα στα πρόωρα στάδια της νευρικής ανορεξί-
ας είναι πιθανό να μην έχει απώλεια σωματικού 
βάρους, υπάρχει όμως μείωση του ρυθμού αύ-
ξησης του σωματικού βάρους που είναι απαραί-
τητη για να φτάσει στην βέλτιστη ανάπτυξη πα-
ράλληλα και με την αύξηση του ύψους. Γι’ αυτό 
θα πρέπει να αξιολογείται η ανάπτυξη της έφη-
βης και όχι μόνο το βάρος ως απόλυτη τιμή. Επι-
πλέον στις έφηβες είναι δύσκολο να χρησιμοποι-
ηθεί το κριτήριο της αμηνόρροιας. Μέχρι την ηλι-
κία των 15 ετών είναι πιθανό η έμμηνος ρύση να 

μην έχει ξεκινήσει ή ο κύκλος να είναι πολύ αστα-
θής με μεγάλα διαστήματα απουσίας έμμηνου 
ρύσης. Γι’ αυτό η απουσία έμμηνου ρύσης δεν 
θα πρέπει να αποτελεί μοναδικό κριτήριο για την 
διάγνωση της νευρικής ανορεξίας.

Σύμφωνα με τους Bryant-Waugh (Anorexia 
nervosa and related eating disorders in 
childhood and adolescence, UK, 2000, 
Psychology Press) τα έφηβα άτομα με νευρι-
κή ανορεξία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Απώλεια σωματικού βάρους ή μη ικανοποιη-
τική αύξηση βάρους χωρίς να υπάρχει άλλη σω-
ματική ή ψυχική ασθένεια

2. Αποφυγή συγκεκριμένων τροφίμων που τα 
άτομα θεωρούν ως «παχυντικά»

3. Τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα:
- εμμονή με το σωματικό βάρος
- εμμονή με την πρόσληψη ενέργειας (θερμί-

δες)
- διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος
- φόβος πάχυνσης
- αυτοπροκαλούμενος εμετός
- έντονη σωματική άσκηση
- κατάχρηση καθαρτικών

Πώς τα άτομα του άμεσου 
περιβάλλοντος των εφήβων 
μπορούν να αντιληφθούν 
τα πρώιμα συμπτώματα της 
ασθένειας;

Τα άτομα με νευρική ανορεξία δεν έχουν επί-
γνωση της σοβαρότητας της κατάστασης τους. 

Δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν ψυχολογικό πρό-
βλημα και μάλιστα θεωρούν το βάρος τους υψη-
λό. Γι’ αυτό άλλωστε δεν αναζητούν βοήθεια. Εί-
ναι πολύ σημαντικό λοιπόν τα άτομα του άμε-
σου περιβάλλοντός τους να αντιληφθούν κάποια 
πρώιμα συμπτώματα και να αναζητήσουν οι ίδιοι 
βοήθεια από ειδικούς ψυχολόγους και διαιτολό-
γους.

 
Η αιτιολογία της νευρικής ανορεξίας είναι ιδι-

αίτερα πολύπλοκη καθώς η ασθένεια αυτή επη-
ρεάζεται από βιολογικούς, γενετικούς, ενδοπρο-
σωπικούς, οικογενειακούς και κοινωνικοοικονο-
μικούς παράγοντες.

Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η έγκαι-
ρη διάγνωση, καθώς όσο νωρίτερα διαγνωστεί η 
νευρική ανορεξία τόσο καλύτερη είναι η πρόγνω-
ση για την ασθενή. Αν λοιπόν αντιληφθείτε ότι 
κάποιο κοντινό σας πρόσωπο εμφανίζει κάποια 
από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν τότε 
θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους 
επιστήμονες ψυχολόγους και διαιτολόγους που 
θα διαγνώσουν και θα αντιμετωπίσουν το πρό-
βλημα. Ειδικότερα για τους εφήβους στο Νοσο-
κομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» λειτουργεί Μο-
νάδα Εφηβικής Υγείας, που αντιμετωπίζει συ-
νολικά περιστατικά νευρογενούς ανορεξίας με 
εφηβίατρο, παιδοψυχίατρο, διατροφολόγο, και 
ψυχολόγο για την υποστήριξη του εφήβου και 
της οικογένειάς του.

Να θυμάστε ότι... Η πρόληψη 
δεν είναι απλά ανάγκη, είναι 
επιλογή. Επιλέγω να προλάβω, 
επιλέγω να είμαι υγιής, επιλέ-
γω να ζήσω.

Τα 5 σημάδια που «χτυπούν το 
καμπανάκι» για πιθανή διατρο-
φική διαταραχή είναι τα εξής:
1. Το άτομο θέτει στόχους μείωσης του βάρους 
του
2. Το άτομο ασκεί αυξημένη κριτική για το βά-
ρος και το σχήμα του σώματός του
3. Το άτομο είναι κοινωνικά απομονωμένο και 
εμφανίζει σημάδια κατάθλιψης
4. Μη εμφάνιση ή διακοπή της έμμηνου ρύσης
5. Το άτομο κάνει εμετό, παίρνει καθαρτικά ή 
κάνει υπερβολική γυμναστική με στόχο την απο-
βολή των θερμίδων της τροφής που κατανάλω-
σε

Άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να συνδέ-
ονται άμεσα με την νευρική ανορεξία είναι τα 
εξής:

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
- Εμμονή με το σωματικό βάρος
- Εμμονή με τις θερμίδες, τα λίπη, τους υδα-

τάνθρακες

- Απομόνωση και εσωστρέφεια
- Ευερεθιστότητα – Οξυθυμία
- Μεταβολές διάθεσης
- Τελειομανία
- Χαμηλή αυτοεκτίμηση
- Διαταραχές άγχους και κατάθλιψης

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
- Υπερβολικά αργή κατανάλωση φαγητού
- Κατανάλωση φαγητού με ακατάλληλα σκεύη
- Ασυνήθιστοι συνδυασμοί τροφίμων
- Υπερβολική χρήση μπαχαρικών, ξυδιού, λε-

μονιού
- Αποφυγή συγκεκριμένων τροφίμων και επιλο-

γή «ασφαλών» τροφίμων
- Μικρή ποικιλία τροφίμων
- Πολύ χαμηλή ή υπερβολική κατανάλωση 

υγρών με σκοπό είτε να μην «βαρύνει» λόγω του 
νερού είτε να «φουσκώσει» με την κατανάλωσή 
του

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
- Απώλεια βάρους
- Αμηνόρροια

- Απώλεια όρεξης
- Ναυτία
- Κοιλιακός πόνος
- Δυσκολία στην κατάποση
- Διαταραχές ύπνου
- Αφυδάτωση
- Απώλεια τριχών κεφαλής και εφηβαίου
- Δέρμα ξηρό με «βρώμικη» όψη
- Lanugo (χνούδι στο πρόσωπο, τους ώμους, 

την ράχη)
- Τρίχωση στέρνου και κοιλιακής χώρας
- Υποθερμία
- Βραδυκαρδία
- Υπόταση
- Οιδήματα κάτω άκρων
- Οδοντική διάβρωση
- Ζαλάδα και αδυναμία συγκέντρωσης
- Μείωση μυϊκής μάζας
- Καθυστερημένη γαστρική κένωση a κορε-

σμός και φούσκωμα
- Μειωμένη κινητικότητα λεπτού εντέρου a δυ-

σκοιλιότητα
- Καθυστέρηση ήβης

Γράφει ο Δρ Σίμος 
Μ Καζαμίας,MD, 

PhD
Ιατρός Οικογενεια-
κής και Προληπτι-

κής Ιατρικής
Μέλος της Παγκό-
σμιας Οργάνωσης 
Οικογενειακών Ια-

τρών (Wonca)
Γιάννη Κρανιδιώτη 
79, Γραφείο 201

2231 Λατσιά
Τηλ. 22572737

Email: drkazamias@
gmail.com



ΔΑλΙ
18, λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 3ου

Τηλ. 22 525452

λΥΚΑΒηΤΟΣ
6, Ολυμπίας

Τηλ. 22 751173

λΑΤΣΙΑ
117, λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 3ου

Τηλ. 22 488100

Στα καταστήματα Pap’s Collection θα βρείτε τεράστια γκάμα ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, 
δικής μας εισαγωγής από όλη την Ευρώπη.

Τα ατού μας... 
• Εβδομαδιαίες παραλαβές σε όλο το φάσμα της μόδας!

• Μεγάλη ποικιλία!

• Κυριότερο... ΧΑΜηλΕΣ ΤΙΜΕΣ!

PAP S
collection
’
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Οι μεγαλύτερες πόλεις ήταν οι Λευκωσία 
(45.629 άτομα, 95.515 με τα προάστεια), Λεμε-
σός (43.593), Αμμόχωστος (34.774), Λάρνακα 
(19.824), Πάφος (9.083) και Κερύνεια (3.498). 
Στα Λατσιά καταμετρήθηκαν 485 άτομα (252 
άνδρες, 233 γυναίκες). Στα αποσπάσματα ΕΛ-
ΔΥΚ και ΤΟΥΡΔΥΚ καταγράφηκαν 795 Έλληνες 
και 511 Τούρκοι, ενώ στη βρετανική επισταθ-
μία 3.602 άτομα. Ήδη από το 1946, τα προά-
στεια της Λευκωσίας περιλάμβαναν τον Άγιο Δο-
μέτιο, την Έγκωμη, το Στρόβολο, την Αγλαντζιά, 
τον Τράχωνα και το Ορτά Κιογιού, καθώς και την 
Παλλουριώτισσα, το Καϊμακλί και την Ομορφίτα 
- που το 1968 ενσωματώθηκαν στο Δήμο Λευ-
κωσίας.

Στις 01/04/1973 πραγματοποιήθηκε μικροα-
πογραφή πληθυσμού, που κατέγραψε 631.778 
άτομα, τα οποία ζούσαν σε 660 μοναστήρια, 
ιδρύματα, οικισμούς, χωριά και πόλεις. Οι με-
γαλύτερες πόλεις ήσαν οι Λευκωσία (66.391 
άτομα, 115.718 με τα προάστεια), Λεμεσός 
(51.497 άτομα, 79.641 με τα προάστεια), Αμ-
μόχωστος (38.960), Λάρνακα (19.608), Πάφος 
(8.984) και Κερύνεια (3.892). Στα Λατσιά κατοι-
κούσαν 1.108 άτομα (569 άνδρες, 539 γυναί-
κες). Ως προάστεια της Λεμεσού θεωρήθηκαν ο 
Άγιος Αθανάσιος, η Μέσα Γειτονιά, τα Κάτω Πο-
λεμίδια, τα Πάνω Πολεμίδια, η Γερμασόγεια και 
ο Ύψωνας, καθώς και η Αγία Φύλα - που το 1977 
ενσωματώθηκε στο Δήμο Λεμεσού.

Λόγω της έκρυθμης κατάστασης που δημιούρ-
γησε η τουρκοκυπριακή ανταρσία (1963-1964), 
οι Τουρκοκύπριοι απομονώθηκαν από την κανο-
νική ζωή της Δημοκρατίας και αποσύρθηκαν σε 
39 θύλακες σε διάφορα μέρη του νησιού, στους 
οποίους η εξουσία της νόμιμης κυβέρνησης δεν 
γινόταν σεβαστή, με αποτέλεσμα τον κατά προ-
σέγγιση υπολογισμό του τουρκοκυπριακού πλη-
θυσμού των θυλάκων.

Στις 30/09/1976, στον απόηχο της βάρβαρης 
τουρκικής εισβολής του 1974 και με κατάσπαρ-
τους τους προσφυγικούς καταυλισμούς στο ελεύ-

θερο μέρος του νησιού, διενεργήθηκε μια Απο-
γραφή Νοικοκυριών. Στις περιοχές που ελέγχο-
νταν από την Κυπριακή Δημοκρατία καταμε-
τρήθηκαν 482.316 άτομα (240.937 άνδρες, 
241.739 γυναίκες), που ζούσαν σε 120.623 νοι-
κοκυριά, τα οποία ήταν κατανεμημένα σε 464 
μοναστήρια, καταυλισμούς, οικισμούς, χωριά και 
πόλεις. Οι μεγαλύτερες πόλεις ήσαν οι Λευκωσία 
(56.202 άτομα, 117.095 με τα προάστεια), Λε-
μεσός (62.964 άτομα, 98.711 με τα προάστεια), 
Λάρνακα (27.841) και Πάφος (10.305). Στα Λα-
τσιά κατοικούσαν 2.163 άτομα (1.113 άνδρες, 
1.050 γυναίκες). Εκτός από τα 482.316 άτο-
μα που κατοικούσαν στις ελεύθερες περιοχές, η 
απογραφή αναφέρεται επίσης σε 5.864 εγκλω-
βισμένους στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, 
7.562 προσωρινά απασχολούμενους στο εξωτε-
ρικό και 2.137 αγνοούμενους, καθώς και σε υπο-
λογισμό 114.972 Τουρκοκυπρίων.

Στις 01/10/1982 έλαβε χώρα η Απογραφή 
Στέγασης, η οποία και αποτελεί τη βάση των επό-
μενων απογραφών. Καταγράφηκαν 512.098 
άτομα (254.625 άνδρες, 257.473 γυναίκες), 
που ζούσαν σε 145.030 νοικοκυριά και 81 ιδρύ-
ματα, τα οποία ήταν κατανεμημένα σε 364 οικι-
σμούς, χωριά και πόλεις. Όπως και οι επόμενες 
απογραφές, η καταγραφή έγινε με βάση τις ενο-
ρίες και τις διοικητικές μονάδες (συμβούλια βελ-
τιώσεως, χωριτικές αρχές, Δημαρχεία). Οι μεγα-
λύτερες πόλεις ήσαν οι Λευκωσία (48.221 άτο-
μα, 123.298 με τα προάστεια, 149.071 στη μεί-
ζονα αστική περιοχή), Λεμεσός (74.782 άτομα, 
100.254 με τα προάστεια, 107.161 στη μείζο-
να αστική περιοχή), Λάρνακα (35.823 άτομα, 
48.330 στη μείζονα αστική περιοχή) και Πά-
φος (13.124 άτομα, 17.228 με τα προάστεια, 
20.824 στη μείζονα αστική περιοχή). Στα Λα-
τσιά κατοικούσαν 7.558 άτομα (3.770 άνδρες, 
3.788 γυναίκες).

Ως μείζονα Λευκωσία ορίστηκε ο Δήμος Λευ-
κωσίας, τα προάστεια (Άγιος Δομέτιος, Έγκωμη, 
Στρόβολος, Αγλαντζιά) και τα περίχωρα (Κάτω 

Λακατάμια, Πάνω Λακατάμια, Λατσιά, Γέρι). Ως 
μείζονα Λάρνακα ορίστηκε ο Δήμος Λάρνακας 
και τα περίχωρα (Αραδίππου, Λειβάδια, Δρομο-
λαξιά, Μενεού και τμήμα της Ορόκλινης). Ως μεί-
ζονα Λεμεσός ορίστηκε ο Δήμος Λεμεσού, τα 
προάστεια (Κάτω Πολεμίδια, Μέσα Γειτονιά, Άγι-
ος Αθανάσιος, Γερμασόγεια) και τα περίχωρα 
(Πάνω Πολεμίδια, Ύψωνας, Αμαθούντα). Τέλος, 
ως μείζονα Πάφος ορίστηκε ο Δήμος Πάφου, τα 
προάστεια (Γεροσκήπου, Χλώρακα) και τα περί-
χωρα (Λέμπα, Έμπα, Τρεμιθούσα, Μεσόγη, Μέσα 
Χωριό, Κονιά, Αγία Μαρινούδα, Κολώνη), καθώς 
και το Αναβαργός - που το 1985 ενσωματώθηκε 
στο Δήμο Πάφου).

Απογραφή πληθυσμού είχαμε ξανά στις 
01/10/1992. Καταγράφηκαν 602.025 άτομα 
(299.614 άνδρες, 302.411 γυναίκες), που ζού-
σαν σε 185.459 νοικοκυριά και 135 ιδρύματα, 
τα οποία ήταν κατανεμημένα σε 388 οικισμούς, 
χωριά και πόλεις. Οι μεγαλύτερες πόλεις ήσαν οι 
Λευκωσία (47.036 άτομα, 138.089 με τα προά-
στεια, 177.451 στην ευρύτερη αστική περιοχή), 
Λεμεσός (87.136 άτομα, 112.578 με τα προά-
στεια, 136.741 στην ευρύτερη αστική περιοχή), 
Λάρνακα (43.586 άτομα, 60.557 στην ευρύτε-
ρη αστική περιοχή) και Πάφος (19.452 άτομα, 
32.575 στην ευρύτερη αστική περιοχή). Στα Λα-
τσιά κατοικούσαν 10.015 άτομα (4.954 άνδρες, 
5.061 γυναίκες).

Στην ευρύτερη αστική Λευκωσία προστέθη-
κε η Περιοχή Βελτιώσεως Ανθούπολης (η οποία 
δημιουργήθηκε το 1978), στην ευρύτερη αστι-
κή Λάρνακα οι παραλιακές ζώνες Ορόκλινης και 
Πύλας, ενώ στην ευρύτερη αστική Πάφο οι Αχέ-
λεια, Τάλα, Κισσόνεργα, Μάα (Κόλπος των Κο-
ραλλιών) και μέρος της Τίμης και της Κοίλης. 
Στην απογραφή αυτή χρησιμοποιήθηκε η αυθαί-

ρετη «τυποποίηση» των γεωγραφικών ονομάτων 
της Κύπρου, της οποίας ιθύνων νους ήταν ο Με-
νέλαος Ν. Χριστοδούλου, προκαλώντας ευρείες 
αντιδράσεις αφού μεταβλήθηκε η ορθογραφία 
ή/και το γένος αρκετών ονομάτων, ενώ σε κά-
ποιες περιπτώσεις τα ονόματα μεταμορφώθη-
καν σε αγνώριστα.

Η τελευταία απογραφή πληθυσμού πραγμα-
τοποιήθηκε στις 01/10/2001. Καταγράφηκαν 
689.565 άτομα (338.497 άνδρες, 351.068 γυ-
ναίκες), τα οποία ζούσαν σε 223.790 νοικοκυ-
ριά και 209 ιδρύματα, που ήταν κατανεμημένα 
σε 418 μοναστήρια, οικισμούς, χωριά και πόλεις. 
Οι μεγαλύτερες πόλεις ήσαν οι Λευκωσία (47.832 
άτομα, 200.686 στην αστική περιοχή), Λεμεσός 
(94.250 άτομα, 156.939 στην αστική περιοχή), 
Λάρνακα (46.666 άτομα, 70.502 στην αστι-
κή περιοχή) και Πάφος (26.530 άτομα, 46.323 
στην αστική περιοχή). Στα Λατσιά κατοικούσαν 
12.195 άτομα (.954 άνδρες, 5.061 γυναίκες).

Σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή, ενώ 
ο ορισμός της αστικής Λευκωσίας παρέμεινε ο 
ίδιος, ενώ επεκτάθηκαν οι ορισμοί της αστικής 
Λάρνακας για να περιλάβει τμήμα του Καλού Χω-
ριού, της αστικής Λεμεσού για να περιλάβει τμή-
μα του Τσερκέζ Τσιφτλίκ και τις παραλιακές πε-
ριοχές Μουτταγιάκας, Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλή-
σιας, Μοναγρουλλιού, Μονής και Πύργου - που 
μέχρι και το 1995 αποτελούσαν μέρος του Συμ-
βουλίου Βελτιώσεως Αμαθούντος, και της αστι-
κής Πάφου για να περιλάβει τμήματα της Πέγει-
ας, Αγίας Βαρβάρας και Μαραθούντας.

Η επόμενη απογραφή πληθυσμού θα λάβει 
χώρα την 1η Οκτωβρίου 2011. Την αναμένου-
με με μεγάλη ανυπομονησία, καθώς θα αναδεί-
ξει τη σημερινή δημογραφική σύνθεση της πολυ-
πολιτισμικής μας Κύπρου.

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
(1960-2001)

Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας
katoomba@cytanet.com.cy 

Σημειώσεις:
α) στον πίνακα κατανομής του πληθυσμού ανά επαρχία το 1960 απουσιάζουν τα 3.602 άτομα που καταγράφηκαν να διαμένουν στις «διατηρούμενες περιοχές» των Βρετανών
β) οι αριθμοί των μελών των θρησκευτικών ομάδων από το 1982 και εντεύθεν δεν είναι αξιόπιστοι.

Στην αυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας, διενεργήθηκε η μνημειώδης Απογραφή Πληθυ-
σμού και Γεωργίας στις 11/12/1960, η οποία κατέγραψε 577.615 άτομα (285.288 άνδρες, 
292.327 γυναίκες) που ζούσαν σε 141.375 νοικοκυριά, κατανεμημένα σε 636 οικισμούς, χω-
ριά και πόλεις, τα αποσπάσματα ΕΛΔΥΚ και ΤΟΥΡΔΥΚ, τις επισταθμίες των Βρετανικών Βάσε-
ων Δεκέλειας και Ακρωτηρίου, καθώς και στις «διατηρούμενες περιοχές» της RAF Λευκωσίας, 
του σημείου «4 Μίλι» (Άγιος Νικόλαος Στροβιλιών) και των στρατοπέδων Βερεγγάριας, Πολεμι-
διών και Τροόδους.
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Ο Δήμος Λατσιών ίσως και να είναι ο πιο γρή-
γορα ανερχόμενος Δήμος της ευρύτερης Λευ-
κωσίας. Ένας Δήμος ο οποίος προήλθε αρχικά 
κατά κύριο λόγο από κατοίκους του Λυθροδόντα, 
για να καλλιεργήσουν την γη σε πεδιάδα οι τότε 
βουνίσιοι κάτοικοι του Λυθροδόντα.  Παρέμεινε 

ένας παραμελημένος Δήμος 
για πολλά χρόνια (μέχρι το 
έτος 1980) και ο οποίος μέ-
χρι τότε περιστοιχιζόταν από 
φάρμες χοίρων και κοτόπου-
λων με περιορισμένη ανά-
πτυξη.  Μετά όμως με την 
ανάγκη επέκτασης της Λευ-
κωσίας και ιδιαίτερα με την 
κατασκευή του αυτοκινητό-
δρομου Λευκωσίας-Λεμεσού, 
ο Δήμος αυτός άρχισε να 
ανακάμπτει.  

Στην περιοχή του Δήμου 
είχε αρχικά κατασκευαστεί 
μεγάλος αριθμός προσφυγι-

κών συνοικισμών και είχε αποκτήσει ένα αρνητι-
κό όνομα στην αγορά ακινήτων.  Είναι ίσως ο μό-
νος Δήμος ο οποίος έχει την «ατυχία» να φιλοξε-
νεί στα σύνορα του διάφορα έργα (όπως το νέο 
Γ.Σ.Π., το Νοσοκομείο Λευκωσίας, το έργο Σιακό-
λα-The Mall of Cyprus κλπ), που βρίσκονται όμως 
εντός του Δήμου Στροβόλου και άρα χωρίς έσο-
δα από τα έργα αυτά, ενώ υποφέρει τόσο από 
την έντονη διακίνηση τροχοφόρων κλπ λόγω των 
έργων αυτών.  Διεκδίκησε λοιπόν ο Δήμος αυτός 
και το πέτυχε, επί Δημάρχου Χριστάκη Χριστοφί-
δη και του τότε Δημοτικού του Συμβουλίου, ως 
επίσης και του νυν, έργα υποδομής και τα έργα 
έχουν εκτελεστεί προκαλώντας την αναβάθμιση 
του. 

Ο Δήμος αυτός έτυχε επίσης πρόσφατα να φι-
λοξενεί και έργα κάποιας οικιστικής ποιότη-

τας, όπως τα έργα της Λαϊκής Λευκοθέας (Γέρι), 
το έργο της Τράπεζας Κύπρου (Λακατάμια), το 
Penhill (το μόνο εντός του Δήμου) και διάφορα 
άλλα.

Ο Δήμος όμως αυτός έχει εγκλωβιστεί τόσο από 
τον αυτοκινητόδρομο που δεν του προσφέρει 
ανάπτυξης προς δυσμάς, έχει τριχοτομηθεί από 
τους διάφορους δρόμους που τον διασχίζουν 
(πρωταρχικής σημασίας), έχει ελάχιστα εισοδή-
ματα από τους κατοίκους του που είναι κατά 
40% πρόσφυγες και ενώ έχει μια σχετικά εύκολη 
διακίνηση (ευτύχισε ο Δήμος αυτός να έχει ικα-
νούς Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια  – χω-
ρίς να μας διαφεύγει η συνεισφορά της Συνεργα-
τικής Λατσιών στην ανάπτυξη του), να έχει πρό-
βλημα τώρα στην περαιτέρω του ανάπτυξη.

Οι πολεοδομικές ζώνες του Δήμου, οι οποίες κα-
θιερώθηκαν το 1990, όταν ο Δήμος αυτός ήταν 
ένα μικρό προάστιο της Λευκωσίας (όπως και ο 
Δήμος Αγλαντζιάς) παραμένουν και οι ίδιες, χω-
ρίς πρόνοια για το παρόν και το μέλλον και χωρίς 
όραμα για ευφάνταστη ανάπτυξη τώρα που ο Δή-
μος έγινε ένα με την Λευκωσία.  Τώρα, υπάρχουν 
πάρκα για τα παιδιά, Χριστουγεννιάτικες διακο-
σμήσεις, σωματεία και θέατρα και πολλά άλλα, 
αλλά αυτά είναι αρκετά;

Το αναμενόμενο νέο σχέδιο πολεοδομίας Λευ-
κωσίας θα πρέπει μεταξύ άλλων να δώσει ιδιαίτε-
ρη προσοχή στον Δήμο αυτό, όχι για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο, αλλά γιατί οι συνθήκες του 1990 δεν 
είναι οι ίδιες σήμερα, 21 χρόνια μετά.  Ο Δήμος 
Λατσιών και η Λευκωσία και κατ’ επέκταση η Κυ-
πριακή οικονομία χρειάζονται προσέλκυση επεν-
δυτών και εάν επιθυμούμε αυτόν τον στόχο, θα 
πρέπει να μην επεκτείνουμε το παρελθόν, αλλά 
να υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση στο μέλ-
λον.  Υπάρχει λοιπόν μια έκταση περίπου 5 χλμ. 
κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, η οποία ξεκι-
νά από τον νέο κόμβο ΓΣΠ και καταλήγει στην πε-

ριοχή Carlsberg. ΄Εγινε στο παρελθόν και επανα-
λαμβάνεται η πρόταση από τον Δήμο όπως ένθεν 
και ένθεν του αυτοκινητόδρομου να επιτραπεί/
αλλαγή ζώνης σε βάθος +-300 μέτρα, με χρήση 
γραφειακών συγκροτημάτων.  Πολύ λογικό και οι-
κονομικά συμφέρον για την οικονομική κατάστα-
ση της πολιτείας, ενώ η χρήση για κατοικίες λόγω 
οχληρίας κλπ στην περιοχή αυτή δεν είναι κατάλ-
ληλη.  Ως εκ τούτου και έχοντας υπόψη την περι-
ορισμένη προσφορά μεγάλων γηπέδων για ανά-
πτυξη γραφειακών συγκροτημάτων, εισηγούμεθα 
τα πιο κάτω και για να περιληφθούν στο αναθεω-
ρημένο πολεοδομικό σχέδιο Λευκωσίας, το οποίο 
αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή 6/2011.

• Αλλαγή της ζώνης σε βάθος 300 μέτρων σε 
ζώνη γραφείων ένθεν και ένθεν του αυτοκινητό-
δρομου.

• Ζώνη Ανάπτυξης - Η ζώνη αυτή να ανα-
φέρεται σε ελάχιστο εμβαδόν (Σ.Δ.) γραφείων 
2.000 τ.μ.

• Συντελεστής δόμησης 150% με κάλυψη 50% 
και με αυξημένους χώρους στάθμευσης κατά 
50%.

• Ύψος – χωρίς περιορισμό και ποιότητα ελεγ-
χόμενη.

• Συνεισφορά από ιδιοκτήτες για έργα κοινής 
ωφέλειας και παροχή προσβάσεων έργων υποδο-
μής €200/τ.μ./Σ.Δ. σε ένα κοινό ταμείο του Δή-
μου.

• Δεν γνωρίζουμε καμία πρωτεύουσα που η εί-
σοδος της έχει καταταγεί ως γεωργική, με διά-
σπαρτη οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη.

• Δεν γνωρίζουμε καμία πρωτεύουσα που μεγά-
λα συγκροτήματα γραφείων δεν μπορούν να ανε-
γερθούν λόγω έλλειψης γηπέδων, όταν μάλιστα η 
πρωτεύουσα χρήζει προσέλκυσης επενδυτών.

• Υπάρχει λογική να αυξηθεί η τροχοφόρα κίνη-
ση εντός του κέντρου, όταν υπάρχει η δυνατότη-
τα να αποσυμφορηθεί; 

• Με ποια νοοτροπία αφήνουμε ένα χώρο πρω-
ταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη της πρω-
τεύουσας να παραμείνει γεωργικός;  Γιατί η Λε-
μεσός, από τις Βάσεις στο Φασούρι μέχρι και την 
Μονή είναι ζώνη ανάπτυξης και γιατί τέτοια δια-
φοροποίηση για την Λευκωσία-Λατσιά;

Η ζώνη γραφείων κατά μήκος του αυτοκινη-
τόδρομου εντός του Δήμου Στροβόλου (περιοχή 
Φώτα Λαϊκής μέχρι τον κόμβο ΑΗΚ) πρόκειται 
περί μαθήματος κακής πολεοδόμησης, όταν ανα-
φέρεται σε συντελεστή δόμησης γραφείων 100% 
με χίλιους-δύο περιορισμούς, διότι αυτό είναι 
αντικίνητρο.  Ζητούμε κύριε Υπουργέ των Εσωτε-
ρικών την δική σας παρέμβαση επί του θέματος, 
διότι η Πολεοδομία μας δεν έχει όραμα.  Οι εκά-
στοτε υπεύθυνοι της Πολεοδομίας μετά την πρό-
σληψη τους στην υπηρεσία από της μέσης ηλικί-
ας των 25 ετών, ανεβαίνουν την σκάλα της ιε-
ραρχίας, όχι κατά γενική ομολογία (όπως είναι 
και γενικά οι Δημόσιοι Υπάλληλοι) κατά ικανότη-
τα, αλλά βάσει πόσα χρόνια υπηρετούν.  ΄Αρα, η 
ίδια νοοτροπία που αποκόμισαν μετά από τα πολ-
λά χρόνια υπηρεσίας από τους προηγούμενους, 
επικρατεί και τώρα χωρίς εμπλουτισμό από νέες 
προσλήψεις εξωτερικών και έτσι επεκτείνονται οι 
ίδιες νοοτροπίες βάσει των προηγούμενων.  

Δεν εστιαζόμεθα μόνο στην Πολεοδομία αλλά 
και στους επιχειρηματικούς φορείς της Λευκωσί-
ας.  Που είναι το ΚΕΒΕ/ΟΕΒ και το ΕΤΕΚ σε αυ-
τήν την κατάσταση σιγής;   Ο Δήμος Λεμεσού 
«ξαφνικά» κα μπράβο του, θέλει να κατατάξει την 
βιομηχανική περιοχή νότια της λεωφόρου Ρού-
σβελτ από Βιομηχανική, σε ένα νέο Manhattan 
για ανάπτυξη γραφείων με συντελεστή δόμησης 
200% και απεριόριστο ύψος, διότι η πόλη αυτή, 
κέντρο υπεράκτιων εταιρειών και άλλων, χρειά-
ζεται επέκταση.  Εμείς, ως Λευκωσία τι κάνουμε;

www.aloizou.com.cy
ala-HQ@aloizou.com.cy

Από τις 2 Μαρτίου του 2010, το  ΡΙΚ άρχισε την  
ψηφιακή μετάδοση τηλεοπτικών προγραµµάτων 
σε δοκιμαστική βάση. Σήμερα μεταδίδονται ψη-
φιακά από το ΡΙΚ, τέσσερα κανάλια: ΡΙΚΕΝΑ, 
ΡΙΚ∆ΥΟ, ERTWorld και Euronews, καθώς και τα 
τέσσερα ραδιοφωνικά προγράµµατα του. 

Από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2011 αρχί-
σε την  ψηφιακή μετάδοση τηλεοπτικών προ-
γραµµάτων και η Velister,( ιδιωτική εταιρεία 
που   αδειοθοτήθηκε για την δεύτερη πλατφόρ-
μα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην κυπρο) 
με τους έξι παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς 
που συμμετέχουν  στην κοινοπραξία της Velister  
και είναι το Μέγα, ΑΝΤ1, Σίγμα, Plus TV, LTV 
και Άλφα και οι δύο εταιρείες τηλεπικοινωνιών 
(Primetel και Cablenet)

Στις 30 Ιουνίου 2011 όλοι οι τηλεοπτικοί σταθ-
μοί  ( ΡΙΚ, Μέγα, ΑΝΤ1, Σίγμα, Plus TV, LTV και 
Άλφα κλπ)  θα σταματήσουν να εκπέμπουν το 
αναλογικό σήμα τους όπως το βλέπαμε μέχρι σή-
μερα.

Από την 1ην Ιουλίου θα μπορούν να βλέπουν 
τηλεόραση μόνο όσοι έχουν προμηθευτεί τους 
απαραίτητους αποκωδικοποιητές ή θα αγορά-
σουν νέες  τηλεοράσεις µε ενσωµατωµένο απο-
κωδικοποιητή ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τα προγράµµατα του ΡΙΚ, Μέγα, ΑΝΤ1, Σίγμα, 
Plus TV κ.λπ.

Τι είναι επίγεια ψηφιακή τηλεόραση;
Η επίγεια ψηφιακή µετάδοση είναι µια νέα τε-

χνολογία µετάδοσης τηλεοπτικού σήματος με 
υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας, χωρίς τα γνω-
στά «χιόνια» και τις  παρεµβολές στον ήχο που εί-
χαμε και μας ταλαιπωρούσαν μέχρι τώρα σε αρ-
κετές περιοχές της Κύπρου.

Τι προσφέ-
ρει η ψηφια-
κή και ποια 
τα οφέλη της;

Τα βασικά 
οφέλη για τους 
τηλεθεατές εί-

ναι η καλύτερη λήψη και καλύτερη ποιότητα 
σήµατος που σηµαίνει καλύτερη ποιότητα ήχου 
και εικόνας χωρίς «χιόνια» και παρεµβολές στον 
ήχο. Παράλληλα οι τηλεθεατές θα έχουν ανα-
βαθµισµένες υπηρεσίες πληροφόρησης, όπως 
Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραµµάτων (Εlectronic 
Program Guide) ώστε να γνωρίζουν τι παρακο-
λουθούν αλλά και τι πρόκειται να ακολουθήσει. 
Στο µέλλον οι τηλεθεατές θα έχουν επιπλέον τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν περισσότερα 
κανάλια και ειδικά θεµατικά κανάλια. 

Πως προέκυψε η ανάγκη για ψηφιακή 
τηλεόραση στην Κύπρο;

Βάσει σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όλα τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να µεταβούν από την ανα-
λογική µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος στην ψη-
φιακή. Αυτή η µετάβαση είναι µια φυσιολογική 
εξέλιξη, κάτι παρόµοιο µε αυτό που ζήσαµε όταν 
υπήρξε η µετάβαση από την ασπρόµαυρη στην 
έγχρωµη τηλεόραση.

Τι σηµαίνει ψηφιακή µετάβαση;
Είναι το µεσοδιάστηµα στο οποίο θα υπάρχει 

παράλληλη εκποµπή αναλογικού καιψηφιακού 
σήµατος ούτως ώστε να προσαρµοστούν όλοι 
στη νέα ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή µετάδοση 
θα γίνεται παράλληλα µε την αναλογική µετάδο-
ση (όπως εκπέµπεται σήµερα) µέχρι τις 30 Ιουνί-
ου 2011. Με απόφαση της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας, την 1η Ιουλίου 2011 θα τερµατιστούν όλες 
οι αναλογικές µεταδόσεις και θα υπάρχει µόνο 
ψηφιακό σήµα.

θα χρειαστεί να αλλάξει η παλιά τηλεο-
πτική συσκευή των καταναλωτών;

∆εν απαιτείται η αντικατάσταση της παλιάς τη-
λεόρασης. Όλες οι συσκευές τηλεόρασης µπο-
ρούν να προβάλουν τα κανάλια της επίγειας ψη-
φιακής τηλεόρασης µε την προσθήκη/σύνδεση 
αποκωδικοποιητή MPEG4. Οι τηλεοπτικές συ-
σκευές νεότερων τεχνολογιών, εφόσον έχουν εν-
σωµατωµένο MPEG-4, µπορούν να προβάλλουν 
τα ψηφιακά κανάλια χωρίς να υπάρχει ανάγκη 
για σύνδεση αποκωδικοποιητή.

Τι είναι ο επίγειος ψηφιακός αποκωδι-
κοποιητής;

Ο αποκωδικοποιητής είναι η μια συσκευή που 
συνδέεται µε την τηλεόραση (µέσω SCART ή 
HDMI) και µε την εξωτερική κεραία. O αποκω-
δικοποιητής µπορεί να συνδεθεί µε οποιαδήποτε 
τηλεόραση έχει δυνατότητα σύνδεσης µε εξωτε-
ρική κεραία και η σύνδεση είναι τόσο απλή που 
µπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζεται ειδικός τεχνι-
κός. Επίσης, οι τηλεθεατές µπορούν να παρακο-
λουθούν τα ψηφιακά κανάλια µέσω υπολογιστή, 
αρκεί να προµηθευτούν την ειδική κάρτα ή ειδι-
κό εξωτερικό USB από τα εξειδικευµένα κατα-
στήµατα.

Πόσο κοστίζει ο αποκωδικοποιητής;
Το κόστος για ένα απλό αποκωδικοποιητή εί-

ναι µικρό και ανέρχεται περίπου σε 50 Ευρώ µέ-
χρι 90 Ευρώ (οι τιµές είναι ενδεικτικές). Φυσικά 
υπάρχουν στην αγορά και πιο περίπλοκοι απο-
κωδικοποιητές (HD

υψηλής ευκρίνειας, µε σκληρό δίσκο, µε ADSL, 
µε HDMI, µε USB, κλπ.

Υπάρχουν άλλες µορφές ψηφιακής τη-
λεόρασης στην Κύπρο;

Ναι, σήµερα υπάρχουν στην Κύπρο διαφορε-
τικές µορφές ψηφιακής τηλεόρασης όπως δο-
ρυφορική εκποµπή (Nova Cyprus), ευρυζωνική 
(CytaVision και Primehome) και καλωδιακή τη-
λεόραση (Cablenet). Για να µπορεί κάποιος να 
παρακολουθεί κανάλια που µεταδίδουν θα πρέ-
πει να καταβάλει την απαραίτητη συνδροµή 
στους παροχείς αυτούς.

Πόσοι αποκωδικοποιητές χρειάζονται 
για περισσότερες από µια τηλεοράσεις 
σε ένα νοικοκυριό;

Σε κάθε τηλεόραση χρειάζεται να συνδεθεί ξε-
χωριστός αποκωδικοποιητής. Σε αντίθετη περί-
πτωση μπορεί να συνδεθεί η έξοδος του αποκω-
δικοποιητή µε όλες τις τηλεοράσεις, µέσω της 
εσωτερικής καλωδίωσης της κεραίας του σπι-
τιού, αλλά σε αυτήν την περίπτωση όλες οι τη-
λεοράσεις θα προβάλλουν το ίδιο κανάλι, αυτό 

δηλαδή που έχει επιλεγεί στον αποκωδικοποιητή.
Για τη λήψη των καναλιών  θα χρειαστεί 

αντικατάσταση της παλιάς κεραίας;
Όχι. Σε µεγάλο ποσοστό, οι υφιστάµενες εγκα-

ταστάσεις (κεραία + καλωδίωση υποστατικού) 
θα µπορούν να λαµβάνουν τα ψηφιακά προ-
γράµµατα χωρίς καµιά αλλαγή. Η µετατροπή 
του σήµατος γίνεται εξολοκλήρου από τον απο-
κωδικοποιητή. 

Υπάρχουν ελάχιστα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά τα οποία θα πρέπει να πληρει ο 
Αποκωδικοποιητής;

Ναι. Οι καταναλωτές καλούνται να είναι προ-
σεκτικοί πριν αγοράσουν τον αποκωδικοποιητή . 
Θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι διαθέτει το πρω-
τόκολλο κωδικοποίησης/συµπίεσης MPEG4 που 
θεωρείται το πιο σύγχρονο. 

Αν δεν γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες 
εκ µέρους του καταναλωτή, θα µπορεί 
να παρακολουθήσει τα κανάλια επίγειας 
ψηφιακής τηλεόρασης;

Μέχρι την ολοκλήρωση της µετάβασης στην 
ψηφιακή τηλεόραση θα συνυπάρχουν οι αναλο-
γικές και οι ψηφιακές εκποµπές και οι κατανα-
λωτές θα µπορούν να παρακολουθούν τα ελεύ-
θερης λήψης κανάλια όπως και σήµερα, χωρίς 
να απαιτείται η χρήση αποκωδικοποιητή ή τη-
λεόρασης µε ενσωµατωµένο αποκωδικοποιητή 
MPEG-4. Από την 1η Ιουλίου 2011, ηµεροµηνία 
κατάργησης των αναλογικών εκποµπών µε από-
φαση της

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας , εάν η συσκευή τη-
λεόρασης δεν διαθέτει ενσωµατωµένο ΜPEG4 
ή δεν συνδεθεί µε εξωτερικό αποκωδικοποιητή, 
δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 
των καναλιών ελεύθερης λήψης.

 Η ψηφιακή τηλεόραση θα προσφέ-
ρει κανάλια υψηλής ευκρίνειας (High 
Definition);

 Ναι. Αναµένεται µελλοντικά να προσφερ-
θούν τέτοια κανάλια υψηλής ευκρίνειας (High 
Definition).

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ξΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗφΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δήμος Λατσιών και Οικονομικό Μέλλον Λευκωσίας

Του Αντώνη Λοίζου 
F.R.I.C.S. 

(Αντώνης Λοίζου & 
Συνεργάτες Λτδ – 

Εκτιμητές Ακινήτων 
& Διαχειριστές Έρ-
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