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Με πανηγυρική δοξολογία, παρέλαση, κατάθεση στεφά-
νων και άλλες εκδηλώσεις τα Λατσιά τίμησαν τις εθνικές 
επετείους της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου και απέδω-
σαν τιμές σε όσους έδωσαν την ζωή τους και αγωνίστηκαν 

για το υπέρτατο αγαθό, την Ελευθερία. Ρίγη εθνικής συ-
γκίνησης, σε μια περίοδο δύσκολη για το έθνος, σκόρπισαν 
οι σεμνές τελετές. Δείτε στο δισέλιδο 10 - 11 τα φωτο-
ρεπορτάζ μας από τις εκδηλώσεις.

Ζήτω η 25η Μαρτίου και η 1η Απριλίου
Τιμούμε τις εθνικές επετείους

Ευχές 
για το Πάσχα

Με αισθήματα χαράς, μέσα στις μυρωδιές 
και τα χρώματα της αναζωογονημένης φύσης, 
στέλλω και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι δημότες, 
μήνυμα αναστάσιμο.

Η Σταύρωση και στη συνέ-
χεια η Ανάσταση του Κυρίου 
στέλλει το δικό της διαχρονι-
κό μήνυμα, μήνυμα αγάπης, 
την ανάγκη για σύνεση και 
μέτρο, την ανάγκη για υπευ-
θυνότητα από όλους και 
κυρίως άνοιξη στις καρδιές 
μας.

Βιώνουμε ή και ζούμε σήμε-
ρα σε μια εποχή που σημα-
δεύεται από την παγκόσμια 
οικονομική κρίση που έχει 

πλήξει αναπόφευκτα και τη μικρή μας πατρίδα. 
Και όλα αυτά τη στιγμή που το κύριο στήριγμά 
μας, η Ελλάδα μας, βιώνει τις δυσκολότερες 
ίσως συνθήκες στη σύγχρονη ιστορία της.

Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό 
πρόσημο στο δίκαιο αγώνα που διεξάγει η Πα-
τρίδα μας για αποκατάσταση της Ειρήνης και 
της Νομιμότητας γι’ αυτό και όλοι μαζί καλού-
μαστε να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας 
ότι ο απανταχού Ελληνισμός, ενωμένος και σύσ-
σωμος, μπορεί να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες 
των καιρών. Αυτό το έχει αποδείξει πολλές φο-
ρές ο Ελληνισμός στην μακραίωνη ιστορία του 
και είναι σε θέση να το επαναλάβει ακόμη πε-
ρισσότερες!

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 Ανά-
σταση.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, του 
υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού του Δή-
μου μας, εύχομαι σε όλους σας Καλή Ανάσταση, 
Υγεία, Χαρά, κάθε Προσωπική και Οικογενειακή 
Ευτυχία.

Παναγιώτης Α. 
Κυπριανού
Δήμαρχος 
Λατσιών

Καλό Πάσχα!

Διαβάστε το άρ-
θρο του αντιδη-
μάρχου Χρίστου 
Πιτταρά για το 
οδοιπορικό από 
τα Λατσιά στην 
Αθήνα, στην 
Θεσσαλον ίκη 
και στο Κιλκίς 
όπου παραδώθηκε στους αδελφούς μας η βοήθεια 
και η αγάπη που μαζεύτηκε στον Δήμο Λατσιών.
Όλες οι λεπτομέρειες στη σελίδα 4

Ο Δήμος Λατσιών 
πρωτοστάτης στην ενίσχυση 

των αδελφών Ελλήνων 
Επανεξελέγει 

ο Παναγιώτης Α. Κυπριανού 
Στις Δημοτικές Εκλογές του Δεκεμβρίου 2011 επανεξελέγει 
Δήμαρχος Λατσιών ο κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού με ποσοστό 
57.17% έναντι 42.83% του ανθυποψηφίου του κ. Πρόδρομου 
Προδρόμου.
Ήδη από τις πρώτες του δηλώσεις ο Δήμαρχος Λατσιών ευ-
χαρίστησε τους δημότες που τον τίμησαν με την ψήφο τους 
και για την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. 
Διαβεβαίωσε όλους ότι θα εργαστεί εκ νέου με  σύνεση, συναί-
νεση και συλλογικότητα, μαζί με όλα τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, για την πρόοδο και την ανάπτυξη του Δήμου μας.

Λεπτομέρειες στη σελίδα 2

Πασχαλινά έθιμα για να χαρούμε τη 
μεγάλη γιορτή στη σελίδα 17

Το Νέο Δημοτικό 
Συμβούλιο και οι Επιτροπές 

του Δήμου μας

 Σελ. 6-7

 ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Συνέντευξη με τον 
Δρ. Σάββα Κουσιάππα 

που «φωτίζει τη Σκοτεινή 
Ύλη»

 Σελ. 12

 ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το Νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας και η υπόσχεση του...

 Σελ. 9

 ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ
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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  99635871

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 22481132 22483487

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ  99479519

  22482526

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 22486036 22483254

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παναγιώτης Α. Κυπριανού, Δήμαρχος 

(κατά νόμον υπεύθυνος)
Χρίστος Πιτταράς, Αντιδήμαρχος

Κυπριανός Φιλίππου, Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Υπηρεσία

Μιχάλης Σωκράτους, Δημοτικός Γραματέας
Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Συνεργάτες
Αλέξανδρος Κουράτος, Οικονόμος Ανδρέας Παναγή, 

Αλέξανδρος Χ”Λύρας, Ρεβέκκα Νικολαΐδου, Γιώτα 
Κωνσταντινίδου, Μαργαρίτα Σολωμού Χατζησάββα, 
Χριστίνα Γεωργίου, Κώστας Γαλάτης, 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

Δημοτικά

Τριμηνιαία έκδοση του Δήμου Λατσιών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο Παγκύπριο Συνέδριο Γονιών 
– Εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών στις 31 Μαρτίου 
2012 το οποίο συνδιοργανώνεται από το Δήμο Λατσιών και την 
ιστοσελίδα paidiatros.com.  Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου κατα-
ξιωμένοι επιστήμονες  ανάπτυξαν σημαντικά θέματα που απασχο-
λούν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ενώ κατά τις συζητήσεις 
που έγιναν δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις των παριστάμενων. 
Σημειώνεται ότι το συνέδριο αξιολογήθηκε από την Παιδιατρική 
Εταιρεία Κύπρου με 4 μόρια CME (Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης).  
Τα θέματα που αναλύθηκαν και συζητήθηκαν στο συνέδριο ήταν:
- Αλλεργίες στα παιδιά. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, από τον 
Δρ. Νικόλα Νικολάου, Παιδίατρο – Αλλεργιολόγο. 
- Ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και  μετά στο 
γυμνάσιο, από την Άντρη Κυριακίδου Σολωμονίδου, Εκπαιδευτικό.
- Εφηβεία, προκλήσεις και ευκαιρίες, από την Ελίζα Γεωργιάδου, 
Κλινικό ψυχολόγο 
- Τα διαφορετικά πρόσωπα της βίας, από την Γιαννούλα Χατζηπα-
ναγή, Κλινική ψυχολόγο, Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια.
- Συνήθεις ανησυχίες των γονιών για το νεογέννητο και το βρέφος, 
από την Δρ. Χριστίνα Καραολή, Παιδίατρο – Νεογνολόγο. 
- Ένα παιδί δύο γλώσσες, από την Δέσπω Μηναΐδου, Λογοπαθολόγο. 
- Παιδί και παραμύθι, από τον Παντελή Μακρή, Ειδικό εκπαιδευτικό 
σύμβουλο. 
- Τι σημαίνει «καλός γονιός», από την Δρ. Ιουλιέττα Λαούρη, Παιδο-
ψυχίατρο. 

5o Παγκύπριο Συνέδριο 
Γονιών – Εκπαιδευτικών

Οι γονείς… εκπαιδεύονται!

Ο Δήμος μας έχει λάβει από το Χημείο Γιανουκά προσφορά 
με ειδικές τιμές για συγκεκριμένες αναλύσεις για αναλύσεις 
για όλους τους δημότες. 
Η προσφορά όπως έχει κοινοποιηθεί από το Χημείο Γιαννου-
κά προς τον Δήμο – στα πλαίσια των Προγραμμάτων Πρόλη-
ψης που προωθεί το συγκεκριμένο χημείο με την επισήμανση 
ότι η πρόληψη είναι το μόνο αποτελεσματικό μέτρο για μια 
υγιή ζωή – είναι η ακόλουθη:
1. PSA – Αξιολόγηση για τυχόν Καρκίνο του Προστάτη σε 
άνδρες ηλικίας πάνω των 45 χρόνων – χρέωση μόνο 5 ευρώ.
2. TSH – Αξιολόγηση λειτουργίας του Θυροειδούς Αδένα για 

άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας – χρέωση μόνο 5 ευρώ.
Η προσφορά ισχύει για δύο μήνες από την 01/04/2012 μέ-
χρι τις 31/05/2012.
Προετοιμασία πελάτη / ασθενή για τις πιο πάνω αναλύσεις: 
Καμιά. 

Προσφορά για αναλύσεις 
PSA – TSH  

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ  

Ανακοίνωση 
Κοινοτάρχη 

Λατσιών Ενορίας 
Αγίου Γεωργίου 

Ο Κοινοτάρχης κ. Σταύρος 
Βενιζέλος θα δέχεται το κοι-
νό στο χώρο εργασίας του 
στην οδό Άρεως 44 (25ης 
Μαρτίου). 

Ώρες: Καθημερινά από τις 
09:00πμ μέχρι τις 12:00μμ 
και από τις 15:00μμ μέχρι 
τις 17:00μμ 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επικοινωνήστε στο τηλέ-
φωνο 99635871

Αιτήματα του ΕΒΕΛ 
στον Δήμαρχο Λατσιών

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Λατσιών Πα-
ναγιώτη Α. Κυπριανού είχε στις 2 Απριλίου 
αντιπροσωπεία του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ). 
Εικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΛ Κώστας Γεωργαλλής. 
Στην συνάντηση τέθηκε το αίτημα του 
ΕΒΕΛ όπως παραμείνουν οι δημοτικές φο-
ρολογίες αμετάβλητες για τα επόμενα δύο 
χρόνια.

Μετά την συνάντηση το ΕΒΕΛ εξέδω-
σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται 
ότι κατά τη συνάντηση η αντιπροσωπεία 
εξέφρασε ανησυχία για τις αρνητικές επι-
πτώσεις της περικοπής των χορηγιών της 
Κυβέρνησης προς τους Δήμους εξαιτίας 
της οικονομικής κρίσης, «που πιθανόν να 
οδηγήσει σε αύξηση των δημοτικών φορο-
λογιών με αρνητικές επιπτώσεις στην επι-
χειρηματικότητα». Το ΕΒΕΛ παρακάλεσε, 
αναφέρεται, όπως οι Δημοτικές Φορολο-

γίες παραμείνουν οι ίδιες για τα επόμενα 
δύο χρόνια.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα 
προβλήματα του οδικού δικτύου, η αύξη-
ση των συντελεστών κάλυψης/δόμησης 
σε Βιομηχανικές Ζώνες, η αύξηση του 
συντελεστή για γραφεία σε βιομηχανικά 
τεμάχια πέραν του 30%, καθώς και η ανά-
γκη ίδρυσης πυροσβεστικού σταθμού στα 
Λατσιά.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 
πάγιας πολιτικής και της στόχευσης του 
ΕΒΕ Λευκωσίας για την ενδυνάμωση και 
περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με το 
Δήμο Λατσιών.

Από πλευράς του Επιμελητηρίου παρευ-
ρέθηκαν στη συνάντηση ο Παναγιώτης 
Παπαφιλίππου, Επίτιμος Γραμματέας, ο 
Σωκράτης Ηρακλέους, Διευθυντής, και ο 
Ανδρέας Αντωνιάδης, Διευθυντής Βιομη-
χανίας.

Με ποσοστό 57.17% έναντι 42.83% 
του Πρόδρομου Προδρόμου

Επανεξελέγει 
ο Παναγιώτης Α. Κυπριανού 

Στις Δημοτικές Εκλογές του Δεκεμβρίου 2011 επα-
νεξελέγει Δήμαρχος Λατσιών ο κ. Παναγιώτης Κυ-
πριανού με ποσοστό 57.17% έναντι 42.83% του 
ανθυποψηφίου του κ. Πρόδρομου Προδρόμου. Τα 
αποτελέσματα των εκλογών:

Εγγεγρ.: 10193 / 10193
Ψήφισαν: 6993 (68.30%)
Αποχή: 3200 (31.39%) 
Έγκυρα: 6470 (92.52%)
Άκυρα: 151 (2.16%)
Λευκά: 372 (5.32%) 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 
Ψήφοι: 3699, Ποσοστό: 57.17% 

ΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ) ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: 
Ψήφοι: 2771, Ποσοστό: 42.83%

Συνέντευξη με το Δήμαρχο Λατσιών θα φιλοξενή-
σουμε στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας μας.
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1η Γενική Συνέλευση Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας

Πρόεδρος της ΑΝΕΛ ο Δήμαρχος Λατσιών

Άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για θέμα-
τα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνοκρατική και 
συμβουλευτική στήριξη των Δήμων-μελών 
της στον αναπτυξιακό τους ρόλο και σχεδι-
ασμό, θα παρέχει μεταξύ άλλων η Αναπτυξι-
ακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΛ πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη 1η Μαρτίου 
2012. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συ-
νέλευσης συστάθηκε το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο απαρτίζε-
ται από τα ακόλουθα μέλη:
• Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπρι-
ανού - Πρόεδρος
• Δήμαρχος Στροβόλου Δρ. Λάζαρος Σ. 
Σαββίδης
• Δήμαρχος Έγκωμης κ. Ζαχαρίας Κυριά-
κου
• Δήμαρχος Ιδαλίου κ. Λεόντιος Καλλένος
• Δήμαρχος Λακατάμιας κ. Λουκάς Ιατρού
• Δήμαρχος Γερίου κ. Αργύρης Αργυρού

Έργο
Της σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
προηγήθηκε η παρουσίαση από τον Προε-
δρεύοντα της προσωρινής Διοικούσας Επι-
τροπής Δρα Λάζαρο Σ. Σαββίδη, Δήμαρχο 
Στροβόλου, του έργου που επιτελέστηκε 
κατά τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας 
της εταιρείας, το πλαίσιο συνεργασίας με 
τα μέλη της και τους βραχυπρόθεσμους 
και μακροπρόθεσμους στόχους που έχουν 
τεθεί.   
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης έχουν ορί-
σει Γραμματέα του Δ.Σ. τον Δρ. Μιχάλη Σω-
κράτους, Δημοτικό Γραμματέα Λατσιών.  
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 
τα μέλη απένειμαν τιμητική πλακέτα στον 
πρώην Δήμαρχο Στροβόλου κ. Σάββα Ηλιο-
φωτου για την προσφορά του και τις πρωτο-
βουλίες που είχε αναλάβει ως πρωτεργάτης 
για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύστα-

σης της Εταιρείας.

Σκοποί
Ακολούθως, το νεοσυσταθέν Δ.Σ της εται-
ρείας παραχώρησε συνέντευξη Τύπου κατά 
την οποία ανέπτυξε τους σκοπούς ίδρυσης 
της εταιρείας και το πλαίσιο λειτουργίας 
της.
Όπως αναφέρθηκε, η ΑΝΕΛ θα παρέχει 
μεταξύ άλλων άμεση και έγκαιρη πληροφό-
ρηση για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τε-
χνοκρατική και συμβουλευτική στήριξη των 
Δήμων-μελών της στον αναπτυξιακό τους 
ρόλο και σχεδιασμό, αναπτυξιακό σχεδια-
σμό της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης, 
ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προ-
στασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και 
προώθηση της ευρύτερης δυνατής συνερ-
γασίας των μελών της με τους φορείς του 

δημοσίου, ημι-κρατικού και ιδιωτικού τομέα 
στην Κύπρο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Η ΑΝΕΛ είναι αναπτυξιακή εταιρεία η οποία 
δημιουργήθηκε από τις αρχές της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και πρόκειται για Ιδιωτική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Δημοσίου Δι-
καίου. 
Αποτελεί το εργαλείο για την όσο το δυνα-
τό μεγαλύτερη εξασφάλιση και αξιοποίηση 
των διαθέσιμων πόρων και καθίσταται απο-
τελεσματική γιατί μπορεί να ανταποκρίνεται 
στους ταχύτατους ρυθμούς της ΕΕ.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ελευθέριος Λοϊζου (Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΕΛ), Λουκάς Ιατρού (Δήμαρχος Λακατάμιας), Αργύρης Αργυρού  (Δήμαρχος Γερίου), Παναγιώτης Κυπριανού  (Δήμαρχος Λατσιών – Πρόεδρος 
ΑΝΕΛ), Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης (Δήμαρχος Στροβόλου), Ζαχαρίας Κυριάκου (Δήμαρχος Έγκωμης), Λεόντιος Καλλένος (Δήμαρχος Ιδαλίου), Παναγιώτης Μούντουκος (Οικονομικός Διευθυντής ΑΝΕΛ)

Εθνική ανάταση

Από τον Δήμο μας και την Green Dot

Στήριξη των Δήμων-μελών 
στον αναπτυξιακό τους ρόλο

Ανταποκρίνεται στους 
ταχύτατους ρυθμούς της ΕΕ

Το πρώτο Πάρ-
κο Ανακύκλωσης 
στην Κύπρο δη-
μιουργούν ο Δή-
μος Λατσιών με 
την Green Dot 
Κύπρου. Την Κυ-
ριακή 25 Μαρτί-
ου φυτεύτηκαν 
τα πρώτα δέντρα του πάρκου στην παρουσία του Υπουργού 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλή Αλε-
τράρη. 
Το Πάρκο Ανακύκλωσης βρίσκεται απέναντι από την είσοδο 
του Laiki Sporting Club και αποτελεί μια έμπρακτη προσπά-
θεια από την Green Dot Κύπρου και τον Δήμο Λατσιών να 
ευαισθητοποιήσουν τους δημότες στην προσπάθεια για ανα-
κύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι το 
πάρκο να αποτελέσει ένα νέο πνεύμονα πρασίνου και χώρο 
αναψυχής για τους δημότες και επισκέπτες, στα πρότυπα πα-
ρόμοιων πάρκων του εξωτερικού. 
Έναυσμα για τη δημιουργία του πάρκου έδωσε η ιδέα της 
καλλιτέχνιδας Αγγέλως Ευαγγέλου να συνδυάσει την έκθεση 
της ÅsReArtcycleÅt η οποία περιλαμβάνει πρωτότυπες κατα-
σκευές φτιαγμένες από ανακυκλωμένους τηλεφωνικούς κα-
ταλόγους.  
Τα δεντράκια που φυτεύτηκαν πρόσφεραν ο Δήμος Λατσιών 
και τα ανθοπωλεία-φυτώρια Σολωμού.

Συγκίνηση και στιγμές εθνικής έντασης προκάλεσε η 
ομιλία της φιλολόγου, Βοηθού Διευθύντριας Α’, Ζήνας 
Λυσάνδρου Παναγίδη στην εκδήλωση για τις Εθνικές 
Επετείους στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών στις 23 Μαρτί-
ου. Μια ομιλία που καταχειροκροτήθηκε από τους παρι-
στάμενους που βίωσαν το βαθύτερο νόημα των ημερών.  
«Με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης νιώθω ότι ο 
ελληνισμός κέρδισε μια μεγάλη νίκη στο πεδίο του πολιτι-
σμού. Τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς δεν στάθηκαν αρκε-
τά να αφομοιωθεί. Κράτησε την εθνική του ταυτότητα, 
την ιδιοπροσωπία του, την αυθεντικότητά του. Πολλοί 
λαοί χάθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Πέρασαν από 
την Ιστορία σαν διάττοντες αστέρες. Γι’ αυτό το 1821 
δεν ήταν μόνο επανάσταση, ήταν και Ανάσταση.» ανέ-
φερε μεταξύ άλλων η κ. Λυσάνδρου. 
Αναφερόμενη στον αγώνα της ΕΟΚΑ τον χαρακτήρισε 
ως “ένα μεγαλειώδες επικό ποίημα.” και πρόσθεσε: “Οι 
άνθρωποι ζούσαν ποιητικά. Πατούσαν στη γη κι ανακλα-
δίζονταν στον ουρανό. Χωρίς να χάνουν την αίσθηση της 
πραγματικότητας ζούσαν ένα διαρκές ποιητικό μεθύσι.
Τέτοιος ήταν ο κόσμος της Κύπρου τότε. Υψιπέτης και 
περήφανος με αρχοντιά και μεγαλείο ψυχής. Οι νέοι ζώ-
νονταν την πανοπλία του ενθουσιασμού τους κι έβγαι-
ναν στους δρόμους, διαδηλώνοντας για την Ένωση.” 
Η εμπνευσμένη ομιλία της κατέληξε: ‘’Αν το αίμα των 
ηρώων μας το μόλυναν οι πλεκτάνες και η ύπουλη δι-
πλωματία, κι αν η Τουρκία εισέβαλε στο νησί μας, εμείς, 
έχοντας Μνήμες Αγώνα, θα επιμένουμε στην επανένωση 
του νησιού μας. Το καράβι μας, η Σαλαμινία, θα γυρί-
σει στο λιμάνι της Αμμοχώστου με τα ιστία ανοικτά και 
τους ναύτες στα κουπιά γεροδεμένους. Ως τότε, φυλα-

κτό και πυξίδα θα’χουμε τις μνήμες της εθνεγερσίας του 
1821 και της εποποιίας του αγώνα του 1955-59, που 
εμπνέουν αρετή και γενναιότητα στο ήθος μας, ψυχική 
λεβεντιά, για να σταθούμε στους μεγάλους δρόμους της 
ιστορίας μας.”

Το πρώτο Πάρκο 
Ανακύκλωσης 

στα Λατσιά

στην ομιλία της Ζήνας Λυσάνδρου
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Ο Ελληνισμός είναι  παντού ο ίδιος. Αλληλοβο-
ηθείται από τη  Θράκη μέχρι την Κύπρο. Αυτό 
φάνηκε καθαρά τον περασμένο Φεβρουάριο 
όταν χιλιάδες συνδημότες μας ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα για βοήθεια στους δοκιμα-
ζόμενους από την οικονομική κρίση Έλληνες 
αδελφούς μας. Μια πρωτοβουλία της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου, του Δήμου Λατσιών  και 
της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Λατσιών. Όταν το 
πρωινό της 13ης Φεβρουαρίου το πρωί συνα-
ντήθηκα με τον Πάτερ Ανδρέα, μετά από εντο-
λές του Δημάρχου μας,  έξω από την αίθουσα 
εκδηλώσεων της εκκλησίας του Αγίου Γεωργί-
ου δεν μπορούσα να φανταστώ ή μάλλον δεν 
μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι αυτό που 
θα ακολουθούσε σε λίγο μπορούσε να συμβεί 
στην έκταση που συνέβηκε.  Αργά αλλά σταθε-
ρά ο  κόσμος αυξανόταν και  πηγαινοερχόταν  
κουβαλώντας τρόφιμα, ρουχισμό, παιγνίδια και 
χρηματικές εισφορές για την Ελλάδα μας. Για 
την Ελλάδα μας που δοκιμάζεται καθημερινά 
και υποφέρει σαν αποτέλεσμα της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, η οποία την  έπληξε ανεπα-
νόρθωτα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
ευρωπαϊκή  χώρα.Καταλύτης της προσέλευσης 
του κόσμου το Τρίτο πρόγραμμα του ραδιοφωνι-
κού προγράμματος του ΡΙΚ, που με επικεφαλής 
την Αθηνά Βιολάρη και τον Χρίστο Φιλίππου με 
συνεχείς ζωντανές εκπομπές από το χώρο της 
εκδήλωσης καλούσαν τον κόσμο της Κύπρου 
να συνεισφέρει και να βοηθήσει στην προσπά-
θεια αυτή που γινόταν. Κάποιος που ήταν εκεί 
και παρατηρούσε μπορούσε να δει συμπαθη-
τικές γιαγιάδες να πηγαινόρχονται μεταφέρο-
ντας την δική τους προσφορά, παππούδες να 
δίνουν τις εισφορές τους, μικρά παιδιά από τα 
νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία να έρχο-
νται μαζικά φέρνοντας την δική τους βοήθεια  
καθώς και γυναίκες και άνδρες να βοηθούν στο 
μάζεμα των τροφίμων και ρούχων.Πριν από το 
μεσημέρι τα ρούχα, που είχαν μαζευτεί και το-
ποθετούνταν έξω από την είσοδο της αίθουσας 
της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, είχαν σχε-
δόν φτάσει σε ύψος σχεδόν την ταράτσα του 
κτιρίου. Τα τρόφιμα συσκευάζονταν από τους 
εθελοντές που είχαν κατακλύσει την αίθουσα 
σε χάρτινα κιβώτια και ακολούθως τοποθετού-
νταν σε συσκευασίες για να φορτωθούν στα 
εμπορευματοκιβώτια  που είχαν ήδη φτάσει και 
βρίσκονταν δίπλα περιμένοντας τους εθελοντές 
να τα φορτώσουν .  Κάποιες εκδηλώσεις είχαν 
προγραμματιστεί  για το απόγευμα με σκοπό να 
βοηθήσουν στην προσέλευση του κόσμου κάτι 
το οποίο έτσι και αλλιώς δε χρειάστηκε αφού το 
φιλότιμο και η αγάπη του Έλληνα Κύπριου ήταν 
σίγουρο ότι θα εκδηλωνόταν και χωρίς αυτές 
τις εκδηλώσεις. Όμως οι εκδηλώσεις αυτές συ-
νέβαλαν ούτος ώστε να γίνει ακόμα πιο πετυχη-
μένη η οργάνωση και η επιτυχία της προσπάθει-
ας αυτής. Η παιδική χορωδία και η χορωδία του 
Δήμου Λατσιών  τραγούδησαν ανεβάζοντας 
ακόμα περισσότερο τη συγκίνηση των παρευ-
ρισκομένων  και  ενισχύοντας  με την παρουσία 
τους την προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων 
ρουχισμού και εισφορών. Σε κάποιο στάδιο η πί-
εση πάνω στους εθελοντές ήταν τόση που δεν 
προλάβαιναν να τακτοποιούν τις συνεχόμενες 
εισροές που συνέχιζαν να έρχονται πλέον και 
εκτός του χώρου των Λατσιών . Αυτό με ανά-
γκασε να απευθυνθώ ως Αντιδήμαρχος,  πρώ-
τα στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και 
αργότερα στο Υπουργείο Άμυνας, όπου κατόπιν 
προσωπικής παρέμβασης του Υπουργού Άμυ-
νας μας στάλθηκαν  δεκαπέντε εθνοφρουροί 
για να ενισχύσουν την προσπάθεια  μας μέχρι 
το τέλος της βδομάδας. Ψυχή της οργάνωσης 
ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου Αρχιμανδρίτης Ιερώνυ-
μος Πηλιώτης, ο οποίος κατά την διάρκεια της 
εκδήλωσης μαζί με τον Πάτερ Κυριάκο και τον 
Πάτερ Ανδρέα, τους ιερείς της Εκκλησίας του 

Αγίου Γεωργίου,  συντόνιζαν τις εργασίες. Με-
γάλο πρόβλημα δεν υπήρξε γιατί η προσέλευση 
των εθελοντών βοήθησε ώστε μετά το πακετά-
ρισμα των τροφίμων αυτά γρήγορα να τοποθε-
τούνται με τάξη και με τη σειρά στα εμπορευ-
ματοκιβώτια, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο 
χώρο από το πρωί .Με το πέρας της πρώτης 
ημέρας ένας  πολύ μεγάλος αριθμός τροφίμων 
και  ρουχισμού μαζεύτηκε. Η προσπάθεια συ-

νεχίστηκε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Συνο-
λικά μαζεύτηκαν  δεκατέσσερα εμπορευματο-
κιβώτια. Η αγάπη  και η συμπαράσταση  του 
κόσμου της Κύπρου προς τον μητροπολιτικό Ελ-
ληνισμό φανερώθηκε  για ακόμα μια φορά. Πα-
ράδειγμα  προς μίμηση  και για άλλους. Μερικά 
συμβάντα που έγιναν την πρώτη εκείνη ημέρα 
θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στην μνήμη 
μου, όπως το παράδειγμα της γιαγιάς που έδω-

σε τα ασημένια κουταλάκια της για την Ελλάδα. 
Κάτι παρόμοιο που έγινε και το 1940 όταν ο 
κόσμος της Κύπρου έδινε τις αρραβώνες και τα 
δακτυλίδια του για να βοηθήσει και τότε τη δο-
κιμασμένη Ελλάδα. Τη  γιαγιά αυτή ζήτησε να 
συναντήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυ-
μος όταν τον επισκεφθήκαμε τον Μάρτιο στην 
Αθήνα, για να παραδώσουμε τα τρόφιμα και 
τον ρουχισμό. Πολλά από τα πακέτα που έφερ-
ναν παιδιά των δημοτικών σχολείων περιείχαν 
εκτός από το περιεχόμενο και μερικά γράμμα-
τα όπως η περίπτωση της μικρής Αθηνάς από 
το Α΄ δημοτικό σχολείο Λατσιών, της οποίας 
το γράμμα διάβασαν Κύπριοι που μένουν μό-
νιμα στην Ελλάδα και επικοινώνησαν μαζί της.
Όλα όσα συγκεντρώθηκαν από την αγάπη του 
κόσμου έπρεπε  τώρα να μεταφερθούν στον 
προορισμό τους. Αυτός δεν ήταν άλλος από τις 
μητροπόλεις της Ελλάδας και την Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών, για να διανεμηθούν εκεί που υπήρχαν 
ανάγκες. Για τον σκοπό αυτό αντιπροσωπεία, 
αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Λατσιών  Πα-
ναγιώτη Κυπριανού και  τον Αντιδήμαρχο Χρί-
στο Πιτταρά συνόδευσε τον Πρωτοσύγκελο της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Πανοσιολογιότα-
το Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Πυλιώτη, τον Πάτερ 
Ανδρέα Παναγή και τον Πάτερ θεόκλητο στην 
παράδοση της βοήθειας.Η διήμερη παραμονή 
μας στην Ελλάδα και η συνάντησή μας με αρ-
κετούς που βοηθούν για να φτάσει η βοήθεια 
σε αυτούς που την έχουν ανάγκη μας έφερε πιο 
κοντά στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζει 
σήμερα ο Ελληνικός λαός. Πρώτος σταθμός 
μας ήταν η Αθήνα  όπου και συναντηθήκαμε 
με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Εκεί είχαμε την 
ευκαιρία να ακούσουμε και να δούμε τις δυ-
σκολίες που υπάρχουν. Είδαμε τις ουρές στα 
συσσίτια και  μιλήσαμε  με αρκετό κόσμο που 
υποφέρει, ο οποίος και μας ενημέρωσε για τις 
δυσκολίες που υπάρχουν. Προβλήματα αντιμε-
τωπίζουν και οι Κύπριοι οι οποίοι και διαμένουν 
στην Ελλάδα, οι οποίοι και μας παρακάλεσαν 
να συνεχίσουμε να τους βοηθούμε. Την δεύτε-
ρη μέρα πήγαμε στη Θεσσαλονίκη όπου και πα-
ραδώσαμε την υπόλοιπη βοήθεια. Μέρος από 
την βοήθεια αυτή τη μεταφέραμε στον αδελφο-
ποιημένο με τα Λατσιά Δήμο του Κιλκίς. Εκεί το 
πρόβλημα είναι μεγαλύτερο γιατί πρόκειται για 
μια πολύ φτωχή περιοχή της Ελλάδας, η οποία 
και χρειάζεται περισσότερο την βοήθειά μας. 
Αρκετά νοικοκυριά είναι και  χωρίς θέρμανση 
αφού το πετρέλαιο στοιχίζει και δεν μπορεί ο 
κόσμος να το προμηθευτεί. Πολλά παιδιά είναι 
άρρωστα,  λόγο επιδημίας γρίπης και υπάρχει 
έλλειψη φαρμάκων αφού ο κόσμος πάλι λόγο 
οικονομικών δυσκολιών δεν μπορεί να τα αγο-
ράσει. Κανένας δεν γνωρίζει μέχρι πού θα 
φτάσει αυτή η πρωτόγνωρη για την Ελλάδα 
οικονομική κρίση. Καθήκον μας είναι ως αδέλ-
φια και Ορθόδοξοι Χριστιανοί που είμαστε να 
βοηθήσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. 
Η σημερινή μας βοήθεια είναι ένα αντίδωρο σε 
όσα η Ελλάδα και ο Ελληνικός λαός πρόσφερε 
στην Κύπρο μας, για τα δύσκολα χρόνια που 
ακολούθησαν την εισβολή του 1974,για τους 
χιλιάδες φοιτητές που σπούδασαν δωρεάν στα 
ελληνικά πανεπιστήμια, τη συνεχή υποστήριξη 
στο δίκαιο αγώνα μας, και για πολλούς άλλους 
λόγους που δεν μπορώ εδώ όλους να τους ανα-
φέρω. Το ελληνικό φιλότιμο εξακολουθεί να ζει 
στις καρδιές μας. Εμείς ως Δήμος Λατσιών και 
Έλληνες Κύπριοι θα εξακολουθήσουμε να βοη-
θούμε και να προσφέρουμε στα αδέλφια μας 
στην Ελλάδα που έχουν τώρα την ανάγκη μας. 
Να είναι σίγουροι ότι εμείς θα τους στηρίξουμε 
και θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό τους μέχρι 
η κρίση να ξεπεραστεί και η Ελλάδα μας να 
προχωρήσει ξανά προς τον δρόμο της προόδου 
και της ανάπτυξης. 

Χρίστος Πιτταράς Αντιδήμαρχος Λατσιών-
Μάρτιος 2012

Ο Δήμος Λατσιών πρωτοστάτης
στην ενίσχυση των αδελφών Ελλήνων

Φωτογραφία με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο

Φωτογραφία από την παράδοση των εμπορευματοκιβωτίων στη Θεσσαλλονίκη

Φωτογραφία με τον Μητροπολίτη Κιλκίς μετά την παράδοση της βοήθειας 
στον αδελφό δήμο του Κιλκίς
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• Κώστας Γεωργίου - Πρόεδρος
• Χρίστος Πιτταράς 
- Αντιδήμαρχος – μέλος
• Κυπριανός Φιλίππου - Μέλη

• Σωτήρης Μιχαήλ 
• Νεόφυτος Λοϊζιάς 
• Πέτρος Βουτουρής

ΕΠιΤρΟΠή ΠΑιΔΕιΑΣ ΑθΛήΤιΣΜΟύ ΚΑι ΝΕΟΛΑιΑΣ

• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος 
- Πρόεδρος
• Χρίστος Πιτταράς 
- Αντιδήμαρχος – μέλος
- Κώστας Γεωργίου - Μέλη 

• Κυπριανός Φιλίππου 
• Κυριάκος Παρπούνας
• Νεόφυτος Λοϊζιάς
• Ευαγόρας Γαβριηλίδης

ΠΟΛιΤιΣΤιΚή ΕΠιΤρΟΠή

• Ευαγόρας Γαβριηλίδης 
- Πρόεδρος
• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος - Μέλη
• Κυριάκος Ίνιος

• Γιαννάκης Ροτσίδης
• Σωτήρης Μιχαήλ
• Νεόφυτος Λοϊζιάς

ΕΠιΤρΟΠή ΠρΟΣφΟρώΝ 

ΕΠιΤρΟΠή ΚΟιΝώΝιΚήΣ ΜΕριΜΝΑΣ 
• Χρίστος Πιτταράς 
- Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
• Κώστας Γεωργίου - Μέλη
• Κυριάκος Ίνιος 

• Αντρέας Γρηγορίου
• Σωτήρης Μιχαήλ
• Ευαγόρας Γαβριηλίδης

ΕΠιΤρΟΠή ΠρΟΣώΠιΚΟύ
• Κυριάκος Παρπούνας - Πρόεδρος
• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος - Μέλη
• Κυριάκος Ίνιος

• Γιαννάκης Ροτσίδης
• Νεόφυτος Λοϊζιάς
• Ευαγόρας Γαβριηλίδης

ΕΠιΤρΟΠή ΟΔιΚήΣ ΑΣφΑΛΕιΑΣ 
• Ευαγόρας Γαβριηλίδης 
- Πρόεδρος
• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος - Μέλη
• Σωτήρης Μιχαήλ

• Φίλιππος Λευκάτης 
- Δημοτικός Μηχανικός
• Σταθμάρχης Αστυνομικού Σταθμού 
Λατσιών – Σαν Παρατηρητής

• Παναγιώτης Κυπριανού 
- Δήμαρχος - Πρόεδρος
• Χρίστος Πιτταράς 
- Αντιδήμαρχος – Μέλος
• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος - Μέλη

• Κώστας Γεωργίου 
• Ανδρέας Γρηγορίου 
• Κυριάκος Παρπούνας 
• Ευαγόρας Γαβριηλίδης 
• Πέτρος Βουτουρής 

ΔιΑΧΕιριΣΤιΚή ΕΠιΤρΟΠή

• Αντρέας Γρηγορίου - Πρόεδρος
• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος - Μέλη

• Κώστας Γεωργίου
- Νεόφυτος Λοϊζιάς

ΕΠιΤρΟΠή ΔιΑΧΕιριΣήΣ ΚΟιΜήΤήριώΝ 

• Παναγιώτης Κυπριανού 
- Δήμαρχος – Πρόεδρος

• Χρίστος Πιτταράς
 - Αντιδήμαρχος – Μέλος
• Ανδρέας Γρηγορίου - Μέλος

ΕΠιΤρΟΠή ΕρΓΟΔΟΤήΣήΣ ΕρΓΑΤώΝ 

• Κυριάκος Παρπούνας - Πρόεδρος
• Χρίστος Πιτταράς 
- Αντιδήμαρχος – μέλος
• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος - Μέλη

• Γιαννάκης Ροτσίδης
• Σωτήρης Μιχαήλ
• Πέτρος Βουτουρής

ΕΠιΤρΟΠή ΠΕριΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑι ΠρΑΣιΝΟύ

• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος 
- Πρόεδρος
• Χρίστος Πιτταράς 
- Αντιδήμαρχος – μέλος

• Γιαννάκης Ροτσίδης - Μέλη
• Σωτήρης Μιχαήλ
• Νεόφυτος Λοϊζιάς
• Ευαγόρας Γαβριηλίδης

ΤΕΧΝιΚή ΕΠιΤρΟΠή

Συστάθηκαν οι Επιτροπές του Δήμου
ΕΠιΤρΟΠή ΔήΜΟΣιΑΣ ύΓΕιΑΣ ΚΑι ΚΑθΑριΟΤήΤΑΣ 

• Αντρέας Γρηγορίου - Πρόεδρος
• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος - Μέλη
• Κυπριανός Φιλίππου

• Γιαννάκης Ροτσίδης
• Νεόφυτος Λοϊζιάς
- Πέτρος Βουτουρής

ΕΠιΤρΟΠή ΕύρώΠΑϊΚώΝ ΚΑι ΔιΕθΝώΝ ΣΧΕΣΕώΝ
• Χρίστος Πιτταράς 
- Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος - Μέλη
• Κυπριανός Φιλίππου 

• Κυριάκος Παρπούνας
• Σωτήρης Μιχαήλ 
- Ευαγόρας Γαβριηλίδης

• Κυριάκος Παρπούνας - Πρόεδρος
• Χρίστος Πιτταράς 
- Αντιδήμαρχος – μέλος
• Κωνσταντίνος Γιάλλουρος - Μέλη

• Κώστας Γεωργίου
• Γιαννάκης Ροτσίδης
• Νεόφυτος Λοϊζιάς

ΕΠιΤρΟΠή ΕΜΠΟρΟΒιΟΜήΧΑΝιΚήΣ ΑΝΑΠΤύξήΣ 

• Κώστας Γεωργίου - Πρόεδρος
• Κυριάκος Ίνιος - Μέλη
• Γιαννάκης Ροτσίδης 

• Αντρέας Γρηγορίου
• Σωτήρης Μιχαήλ
• Πέτρος Βουτουρής

ΕΠιΤρΟΠή ΠρΟΣφύΓιΚώΝ ΠρΟΒΛήΜΑΤώΝ

• Πέτρος Βουτουρής - Πρόεδρος
• Χρίστος Πιτταράς 
- Αντιδήμαρχος –Μέλος

• Σωτήρης Μιχαήλ - Μέλος

 ΕΠιΤρΟΠή ΠΑρΑΚΟΛΟύθήΣήΣ ΠΑρΑΠΟΝώΝ  

ΣΧΟΛιΚή ΕφΟρΕιΑ
• Ιωσήφ Αγγελίδης
- Πρόεδρος
• Χρίστος Αλλαγιώτης
- Αντιπρόεδρος
• Μαρία Παπαδοπούλου
- Γραμματέας
• Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου

- Ταμίας
• Κώστας Γιάλλουρος
- Μέλος
• Κυριάκος Παπαδάκης
- Μέλος
• Ευαγόρας Γαβριηλίδης
- Μέλος

• Ανδρέας Γρηγορίου
- Μέλος
• Νίκος Κασάπης
- Μέλος
• Κυπριανός Φιλίππου
- Μέλος
• Λοΐζος Λοΐζου - Μέλος

Η νέα Σχολική Εφορεία Λατσιών που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου:

Ο Πρόεδρος της Σχολικής 
Εφορείας, κ. Ιωσήφ Αγγελίδης
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Παναγιώτης Κυπριανού 
Δήμαρχος

Χρίστος Πιτταράς
Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος 
Γιάλλουρος

Μέλος Δημοτικού 
Συμβουλίου

Κώστας Γεωργίου
Μέλος Δημοτικού 

Συμβουλίου

Κυπριανός Φιλίππου 
Μέλος Δημοτικού 

Συμβουλίου

Κυριάκος Ίνιος
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

Γιαννάκης Ροτσίδης
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Ανδρέας Γρηγορίου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

Κυριάκος Παρπούνας
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήρης Μιχαήλ
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεόφυτος Λοϊζιάς
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγόρας Γαβριηλίδης
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

Πέτρος Βουτουρής 
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

Με παλιά αλλά και νέα πρόσωπα είναι η σύνθεση του νέου Δημοτικού 
Συμβουλίου Λατσιών που εκλέγηκε στις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Δε-
κεμβρίου 2011. Επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο επανε-

κλεγής Δήμαρχος Παναγιώτης Α. Κυπριανού. Αντιδήμαρχος εξελέγει ο 
Χρίστος Πιτταράς.  Το Συμβούλιο καθόρισε τη σύνθεση των Δημοτικών 
Επιτροπών όπως δημοσιεύονται στη σελίδα 6.

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών
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ΑΠΟΨή

Η Άνοιξη 
στα Λατσιά

Η μέρα μεγα-
λώνει τώρα 
την Άνοιξη και 
ο Ήλιος αργεί 
να δύσει στην 
πόλη μας. Θέ-
λει να δώσει 
χρόνο στους 
γονείς να απο-
λαύσουν τα 
παιδιά τους 
και στα παιδιά 
να αγαπήσουν 

τους γονείς τους…
Είναι όμορφη η Άνοιξη στα Λατσιά 
αρκεί να την παρατηρήσεις και να 
την αγγίξεις. Κάποτε τα παιδιά έπαι-
ζαν στις αλάνες, τώρα τρέχουν και 
νομίζουν πως χαίρονται στην Εικονι-
κή Πραγματικότητα της τηλεόρασης 
και των i-παιγνιδιών. Η συνάντηση με 
τους φίλους σε ένα άδειο οικόπεδο 
με πρόχειρα σημάδια, δύο πέτρες, 
για δοκάρια του τέρματος και μια 
ξεφούσκωτη μπάλα ήταν το οξυγόνο 
και η χαρά. Το μάζεμα των Κίτρινων 
Μαργαριτών, με τη μάνα, για το βά-
ψιμο των πασχαλινών αυγών, κρα-
τούσε την παράδοση και τη φύση 
κοντά στην ψυχή των ανθρώπων. Η 
ανάγκη για συνάντηση και παιγνίδι 
με τους φίλους αλλά και για στιγμές 
Πραγματικής Επικοινωνίας παιδιού 
με τον πατέρα και την μητέρα συνε-
χίζει να υπάρχει. Έχει αντικαταστα-
θεί όμως με την Τηλε-επικοινωνία 
δια μέσου του facebook, του sms, 
του email και οποιουδήποτε άλλου 
Εικονικού Μέσου που προσπαθεί να 
αντικαταστήσει την ανθρώπινη επα-
φή.
Την Άνοιξη του 2012 θα ήταν καλό 
παιδιά  να ζήσουν μαζί με τους γο-
νείς τους την Πραγματικότητα και να 
αφήσουν την Εικονική Πραγματικό-
τητα. Τώρα που η μέρα μεγάλωσε θα 
ήταν ωραία να βλέπουμε οικογένειες 
να βολτάρουν ποδηλατώντας στους 
ποδηλατοδρόμους  και να ακούμε 
χαρούμενες παιδικές φωνές στους 
παιδότοπους και τα γήπεδα των Λα-
τσιών.  
Την Άνοιξη του 2012 θα ήταν όμορ-
φο τα παιδιά μας να γνωρίσουν τον 
Απαλό, την Κακκαρίστρα να τρέξουν 
και να κρυφτούν στην βλάστηση του 
ποταμού Καλόγηρου. Αυτό έκαναν 
οι γονείς  και οι παππούδες τους και 
δε ζήμιωσαν.
Η μέρα μεγαλώνει τώρα την Άνοιξη 
και ο Ήλιος αργεί να δύσει στα ΛΑΤ-
ΣΙΑ. Θέλει να δώσει χρόνο στους γο-
νείς να απολαύσουν τα παιδιά τους 
και στα παιδιά να αγαπήσουν τους 
γονείς τους…

Δρ Μιχάλης Σωκράτους 
Δημοτικός Γραμματέας 
Δήμος Λατσιών

Με μια ξεχωριστή εκδήλωση ο Δήμος Λατσιών τίμησε την ημέρα της γυναίκας, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου. Η εκδήλωση έδωσε το μήνυμα του 
σεβασμού και της αγάπης τόσον των επίσημων Αρχών του Δήμου όσο και των ορ-
γανωμένων συνόλων προς κάθε γυναίκα.

Για πρώτη φορά τιμήθηκαν γυναίκες που έχουν διακριθεί στους τομείς δραστηρι-
ότητάς τους, κάτι που θεσμοθετήθηκε φέτος και θα συνεχίζεται για κάθε χρόνο με 
ανάλογη εκδήλωση. 

Οι πρώτες τιμώμενες είναι οι κυρίες Θέκλα Κουράτου, Μαρία Παπαδοπούλου, 
Ντίνα Μιχαήλ και Ιουλία Αυξεντίου.

 Την σημασία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας ανέλυσε με ομιλία της η Διευ-
θύντρια του Γυμνασίου Λατσιών Ειρήνη Θεοχάρους.  

 Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης επένδυσαν μουσικά οι ωραίες φωνές και οι 
μουσικές των Νίκου Χατζή και Εύης Καπάταη.  

Η μέρα της γυναίκας
Τιμήθηκαν γυναίκες των Λατσιών 

που διακρίθηκαν στους τομείς τους
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ΔήΜΟΤιΚΟ ΣύΜΒΟύΛιΟ ΝΕΟΛΑιΑΣ ΛΑΤΣιώΝ

ή υπόσχεση 
των νέων μας
Οι νέες και οι νέοι του Δήμου Λατσιών το Σάββατο στις 17 Μαρτίου 2012 
έδωσαν μία υπόσχεση: ότι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του 
Δήμου Λατσιών θα έχουν  και άποψη και λόγο, εισηγήσεις για θέματα που 
αφορούν την νεολαία και όχι μόνο. Μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δη-
μαρχείο Λατσιών η Γενική Συνέλευση για ανάδειξη της νέας Εκτελεστικής 
Γραμματείας στην παρουσία εκπροσώπου του Οργανισμού Νεολαίας Κύ-
πρου.Το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο όπου και πραγματοποιήθηκε μυστι-
κή ψηφοφορία για ανάδειξη της νέας εκτελεστικής γραμματείας. 
Κατά την συνεδρία γνωρίστηκαν μεταξύ τους, οι εκπρόσωποι οργανώσεων 
νεολαίας και των αθλητικών σωματείων. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Κυπριανός Φιλίππου και 
ο Αντιπρόεδρος Ευαγόρας Γαβριηλίδης ευχαρίστησαν για την προσφορά 
τους, τους απερχόμενους Προέδρους Ανδρέα Γρηγορίου και Κώστα Γεωρ-
γίου και συγχάρηκαν τα νέα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας και τους 
παρατηρητές. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου υποσχέθηκε ότι θα καταθέσει 
πρόταση, στην επόμενη συνεδρία, για δημιουργία επιτροπών και ομάδων 
για να την καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας αλλά 
και για την μαζικότερη συμμετοχή των νέων του Δήμου στο Συμβούλιο. Συ-
γκεκριμένα πρότεινε την δημιουργία των πιο κάτω επιτροπών και ομάδων:
• Επιτροπή  Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος
• Επιτροπή Αθλητισμού 
• Πολιτιστική Επιτροπή 
• Ομάδα Εθελοντών 
• Επιτροπή Μαθητών 12 έως 15 ετών (Γυμνασίου)
• Επιτροπή Μαθητών 16-18  ετών (Λυκείου)
• Επιτροπή Φοιτητών
• Επιτροπή Νέων άνω των 24 ετών
• Επιτροπή οικονομικών και χορηγιών

Εκτελεστική Επιτροπή
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λατσιών 
αποτελείται από τους:  
Φιλίππου Κυπριανός, Πρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος
Γαβριηλίδης Ευαγόρας, Αντιπρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος
Αγγελίδου Άντρη, Μέλος, Χάντμπολ Λατσιά
Αντωνίου Χαράλαμπος, Μέλος, ΑΠΟΠ Παλαικύθρου
Γιασεμή Σωτηρούλα, Μέλος, ΕΔΟΝ
Ευαγγέλου Γιάννης, Μέλος, Νεολαία Οικολόγων
Καρατσιόλη Μαρίνα, Μέλος, Μορφωτικός Νεολαία Τύμπου
Κτωρή Γεωργία ή Βίβιαν Βαρνάβα, Μέλος, Γυμνάσιο Λατσιών
Παντελή Χρυσόστομος , Μέλος, ΝΕΔΗΣΥ
Παντζιαράς Μάριος, Μέλος, Νεολαία ΕΥΡΩΚΟ
Πάτερ Θεοχάρης Φιλίππου, Μέλος, Κατηχητικά Σχολεία
Παφίτη Έλενα, Μέλος, Εθνικός Λατσιών
Σαββίδης Βασίλης, Μέλος, Ανατολή Λατσιών
Σταύρου Χριστόφορος,  Μέλος, Λύκειο Λατσιών
Χατζηπολυδώρου Αντρια, Μέλος, Παρθενώνας
Παρατηρητές:   Μάριος Πογιατζής, Σώμα Προσκόπων, Σπύρος Χατζηγια-
κουμής, Γιώργος Μηνά, Ξένιος Σάββα, Αντώνης Ασσιώτης.

Οι σκοποί του Συμβουλίου    
Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λατσιών είναι:
1. Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.
2. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου και να βοη-
θήσει στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε τοπικό 
επίπεδο.
3. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα «κοινά».
4. Να συζητά και να εισηγείται, προς το Δήμο, την υιοθέτηση πολιτικής για 
θέματα που αφορούν στη νεολαία σε τοπικό επίπεδο.
5. Να υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και έργα υποδομής και να στηρίζει 

Και στο facebook
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις επιτροπές του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νεολαίας Λατσιών ή μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 
22878688, 99224780 και στο email dsnlatsion@gmail.com. 
Για περισσότερες πληροφορίες για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα 
βρείτε στην σελίδα: 
www.facebook.com/D.S.N.LATSIA

όλα τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας 
και γενικά όλους τους νέους και νέες  που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο.
6. Να αποτελέσει μια θεσμική μορφή συ-
νεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης της νε-
ολαίας με τις Δημοτικές Αρχές.
7. Να διευκολύνει το Δήμο στον εντοπισμό 
των ενδιαφερόντων και των προβλημά-
των των νέων.
8. Να βοηθά τις Τοπικές Αρχές στην ενερ-
γοποίηση των νέων.
9. Να λειτουργεί για την πρόοδο και την 
ευημερία όλων των νέων του Δήμου, ανε-
ξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα ή 
εθνική καταγωγή.
10. Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδι-

κασίες και με σεβασμό στις αρχές και τα 
ιδεώδη του δημοκρατικού βίου.
11. Να παρέχει ευκαιρίες σε νέους για 
συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και 
πρόοδο του Δήμου και του τόπου γενικό-
τερα.
12. Να παρέχει ευκαιρίες στους νέους 
του Δήμου για τη δημιουργική απασχό-
ληση και την υγιή ψυχαγωγία τους κατά 
τον ελεύθερό τους χρόνο με την προαγω-
γή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλη-
τισμού, του πολιτισμού, της περιβαλλο-
ντικής συνείδησης  και του εθελοντισμού 
μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργί-
ας αντίστοιχων τομέων δράσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Κυπριανός Φιλίππου και ο Αντιπρόεδρος Ευαγόρας 
Γαβριηλίδης ευχαρίστησαν για την προσφορά τους, τους απερχόμενους Προέδρους Ανδρέα Γρηγορίου 
και Κώστα Γεωργίου.
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Ζήτω η 25η Μαρτίου 
και η 1η Απριλίου 
ρίγη εθνικής συγκίνησης 

σκόρπισαν οι εκδηλώσεις 
στον Δήμο μας

Ρίγη εθνικής συγκίνησης, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που βιώνει το έθνος, 
σκόρπισαν οι εκδηλώσεις για εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 
1955 στον Δήμο μας. 

 Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων η δοξολογία και η παρέλαση των οργανωμένων 
συνόλων του Δήμου, των σχολείων, της Πολιτικής Άμυνας και της Εθνοφυλακής 
που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 25 Μαρτίου 2012. Προηγήθηκε την Παρα-
σκευή 23 Μαρτίου σεμνή εκδήλωση με συναυλία στο δημοτικό θέατρο. 

  
Δοξολογία και Παρέλαση
Την Κυριακή 25 Μαρτίου 2012, ανήμερα της μεγάλης γιορτής, ο Δήμος μας 

γιόρτασε την Εθνική Επέτειο με πανηγυρική δοξολογία στην εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου. Ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος και Βουλευτής του ΔΗΚΟ Νικόλας Πα-
παδόπουλος. 

 Παρόντες ο Δήμαρχος Παναγιώτης Α. Κυπριανού, και εκπρόσωποι από όλα τα 
οργανωμένα σύνολα του Δήμου – σωματεία και σχολεία. Ξεχωριστή ήταν η πα-
ρουσία της αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Κιλ-
κίς κ. Ευάγγελο Μπαλάσκα. Της δοξολογίας ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο 
Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων στη συμβολή των Λεωφόρων Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού και Γιάννου Κρανιδιώτη.

 Η παρέλαση των μαθητών και άλλων οργανωμένων συνόλων καταχειροκροτή-
θηκε από τους παριστάμενους. Διοργανώθηκε κατά μήκος της Λεωφόρου Γιάννου 
Κρανιδιώτη με τη συμμετοχή των σχολείων, των σωματείων και των προσφυγικών 
σωματείων, των εθνοφυλάκων και της Πολιτικής Άμυνας Λατσιών. Καθόλη την δι-
άρκεια της παρέλασης παιάνιζε η φιλαρμονική του Δήμου μας. 

Στην συνέχεια δόθηκε ανοικτή δεξίωση για τους δημότες και τους φιλοξενούμε-
νους στο προαύλιο του δημαρχείου.
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Σεμνή τελετή 
Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 οι εθνικές επέτειοι 

τιμήθηκαν με μια σεμνή τελετή με τη συμμετοχή της 
Δημοτικής Χορωδίας, της Παιδικής Χορωδίας και της 
Φιλαρμονικής του Δήμου μας και με την συμμετοχή της 
Νάνσιας Τραχωνίτου στο καλλιτεχνικό μέρος. Κύρια 
ομιλήτρια ήταν η φιλόλογος Ζήνα Λυσάνδρου Πανα-
γίδου Βοηθός Διευθύντρια του Λυκείου Λατσιών. Ακο-
λούθησε δεξίωση στο χώρο του Δημαρχείου. Κατά την 
εκδήλωση τιμήθηκε ο πρώην μαέστρος της ορχήστρας 
και της Μαντολινάτας κ. Νεόφυτος Ρούσος. 

Δημοτικά
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Συνέντευξη στον Κωστή Διογένους

Ο κύπριος αστροφυσικός Δρ. Σάββας 
Κουσιάππας ο οποίος μεγάλωσε στα Λα-
τσιά (απόφοιτος του Β’ Δημοτικού σχολεί-
ου Λατσιών) και ο οποίος διαπρέπει τα τε-
λευταία χρόνια στις ΗΠΑ έχει καταφέρει να 
προκαλέσει εντύπωση στους επιστημονι-
κούς κύκλους με την πρόσφατη δημοσίευ-
σή του  η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου 

μεταφραζόμενη σε 
πολλές γλώσσες.  Ο 
Δρ. Κουσιάππας και 
ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής του Alex 
Geringer-Sameth 
έχουν καταφέρει 
να θέσουν το μέχρι 
σήμερα πιό περιορι-
στικό όριο στη μάζα 
του σωματιδίου  
σκοτεινής ύλης που 
διακατέχει το 25% 
του σύμπαντος. Η 

σημασία αυτής της μελέτης έχει σημαντι-
κές επιπτώσεις στην κατανόηση των φυ-
σικών ιδιοτήτων της σκοτεινής ύλης στο 
σύμπαν αφού τα σωματίδια της σκοτεινής 
ύλης φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη μάζα 
από ότι ήταν μέχρι σήμερα αποδεκτό.   Για 
τον σκοπό της έρευνάς τους χρησιμοποίη-
σαν διαθέσιμα στοιχεία από το τηλεσκόπιο 
Fermi Gamma-ray Space Telescope της 
NASA και μία νέα μαθηματική  προσέγγιση 
στις αλληλοσυγκρούσεις σκοτεινής ύλης. 
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν 
δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό 
Physical Review Letters. 

Η μελέτη του Δρ. Κουσιάππα προκάλεσε 
έκπληξη στην διεθνή επιστημονική κοινό-
τητα, αφού ανατρέπει τα συμπεράσματα 
άλλων τριών μεγάλων πειραμάτων που γί-
νονται σε παγκόσμιο επίπεδο για το θέμα.  

Τι σημαίνει με απλά λόγια το συμπέρασμα 
στο οποίο καταλήγει το πείραμα του Δρ. 
Κουσιάππα; Μας δίδει για πρώτη φορά ένα 
περιοριστικό όριο στη μάζα του σωματιδί-
ου σκοτεινής ύλης που διακατέχει το 25% 
του σύμπαντος. Πρόκειται για μια μελέτη 
που φέρνει σημαντικές επιπτώσεις στην 
κατανόηση των φυσικών ιδιοτήτων της 
σκοτεινής ύλης στο σύμπαν.

Με τον… συντοπίτη μας Δρ. Κουσιάππα 
είχαμε μια συνέντευξη για τα όσα σημαντι-
κά προσπαθεί να φωτίσει με την επιστημο-
νική του έρευνα.  

- Πώς θα ερμηνεύατε με απλά λόγια την 
ανακάλυψή σας;
- Πειραματικά δεδομένα τα τελευταία 70 
χρόνια μας έχουν δείξει ότι περίπου 1/5 
της ύλης στο σύμπαν δεν εκπέμπει φως, 
αλλά έχει βαρυτικές ιδιότητες, με άλλα λό-
για ακολουθεί τους νόμους του Νεύτωνα/
Άινσταιν. Επίσης, πειραματικά δεδομένα 
μας έχουν δείξει ότι αυτή η σκοτεινή ύλη 
δεν αποτελείται από τα στοιχεία του περι-
οδικού πίνακα. Επομένως είναι κάτι άλλο, 
και η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι είναι 
ένα στοιχειώδες σωματίδιο. Αυτό που εμείς 
κάναμε είναι ότι χρησιμοποιώντας φωτό-
νια υψηλών ενεργειών θέσαμε ένα περιο-
ριστικό όριο στη μάζα αυτού του σωματι-
δίου, συγκεκριμένα ότι η μάζα του πρέπει 
να είναι τουλάχιστο 40 φορές τη μάζα του 

πρωτονίου. 

- Έχει επιβεβαιωθεί πλήρως η ανακάλυ-
ψη; 
- Όπως τα πάντα στην επιστήμη, τίποτα 
δεν είναι επιβεβαιωμένο χωρίς το πείρα-
μα. Αυτό που εμείς θέσαμε είναι όριο, και 
όχι μέτρηση, επομένως η επιβεβαίωση θα 
έρθει μόνο όταν το σωματίδιο ανιχνευθεί/
παραχθεί σε πειράματα. 

- Βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πείραμα ή 
πειράματα που ενδέχεται να οδηγήσουν 
στην επιβεβαίωση; 
- Ναί, υπάρχουν πολλά ανεξάρτητα πειρά-
ματα που έχουν στόχο την ανίχνευση του 
σωματιδίου σκοτεινής ύλης. Όμως αυτό 
δεν είναι επιβεβαίωση. 
Αυτό το θέμα χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 
Εάν το αποτέλεσμα μιάς μελέτης είναι η 
μέτρηση κάποιας ποσότητας, τότε άλλα 
πειράματα μπορούν να επιβεβαιώσουν τη 
μέτρηση, π.χ. η ποσότητα σκοτεινής ύλης 
στο σύμπαν έχει μετρηθεί με πολύ μεγά-
λη ακρίβεια από πολλαπλά διαφορετικά 
πειράματα από ανεξάρτητες ερευνητικές 
ομάδες. 
Όταν όμως μια μελέτη βάζει όριο σε κά-
ποια ποσότητα, όπως π.χ. αυτό που εμείς 
έχουμε κάνει για τη μάζα του σωματιδίου 
σκοτεινής ύλης, τότε η επιβεβαίωση δεν 
έχει το ίδιο κύρος. Ο στόχος των πειραμά-
των ανίχνευσης του σωματιδίου σκοτεινής 
ύλης είναι πειράματα ανακάλυψης, και όχι 
πειράματα μέτρησης. Εάν και όταν υπάρ-
ξει ανακάλυψη, τότε θα μπορούμε να με-
τρήσουμε ποσότητες, και όταν μετρήσου-
με θα μπορούμε να κάνουμε ανεξάρτητες 
επιβεβαιώσεις αυτών των μετρήσεων. 
Όμως μέχρι να ανιχνεύσουμε το σωματίδιο 
σκοτεινής ύλης το μόνο που μπορούμε να 
πούμε είναι το όριο. Αυτό από μόνο του δεν 
χρήζει επιβεβαίωσης με το συνήθη ορισμό. 

- Πώς έχει αντικρυστεί η έρευνά σας 
από την επιστημονική κοινότητα;
- Θετικά, όπως επίσης και με σκεπτικισμό 
αφού αντικρούουμε τρία άλλα πειράματα 
τα οποία έχουν μετρήσεις οι οποίες είναι 
σχετικές με σωματίδια πιο μικρών μαζών. 

- Τι είναι τελικά αυτό που ονομάζουμε 
σκοτεινή ύλη και όπως οι επιστήμονες 
μας λέτε καλύπτει μεγάλο ποσοστό του 
σύμπαντος;  
- Αυτό ακριβώς είναι αυτό που ψάχνουμε!

- Πόσο κοντά θα λέγατε ότι βρισκόμαστε 
για να το ανακαλύψουμε;
- Δεν ξέρω, και κανένας δεν ξέρει. Επα-
νέρχομαι στον ορισμό της ανακάλυψης. 
Όταν ψάχνεις για κάτι, δεν μπορείς να ξέ-
ρεις πότε θα το βρείς. Εάν υποθέσεις ότι 
ξέρεις τι είναι, τότε μπορείς να κατασκευ-
άσεις ένα πείραμα για να ψάξει εκείνη τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Όμως εάν η αρχική 
υπόθεση είναι λάθος τότε δεν πρόκειται να 
πετύχεις, άρα δεν μπορείς να ξέρεις πόσο 
κοντά είσαι. 
Αυτή τη στιγμή, έχουμε υποθέσει ορισμένες 
ιδιότητες του σωματιδίου σκοτεινής ύλης. 
Αν αυτές οι υποθέσεις δεν είναι σωστές 
τότε δεν είμαστε κοντά. Εάν είναι σωστές 
τότε είμαστε κοντά. Όμως δεν έχουμε πει-
ραματικά δεδομένα που να μας λεν ότι η 

αρχική υπόθεση είναι σωστή, επομένως εί-
ναι άγνωστο το πόσο κοντά είμαστε. Παρε-
πιπτόντως, αυτή είναι η αρχή λειτουργίας 
της επιστήμης. 

- Πώς είδατε την ανακοίνωση που έγινε 
από επιστήμονες στο Cern σχετικά με 
το Higgs Boson; Πόσο θα επηρεάσει τις 
έρευνες για την σκοτεινή ύλη η ανακάλυ-
ψη ή η μη-ανακάλυψη του Higgs Boson;
- Η δουλειά του CMS και ATLAS στο LHC 
είναι πολύ σημαντική. Τα αποτελέσματα 
είναι σημαντικά διότι έχουν μικράνει το πε-
ριθώριο της μάζας του Higgs boson. Δεν 
έχουμε ανακάλυψη ακόμα, αλλά έχουμε 
ένα σημαντικό βήμα προς αυτή. 
Με βάση τα μέχρι σήμερα πειραματικά 
δεδομένα για τις έρευνες ανακάλυψης του 
Higgs boson, δεν υπάρχουν σημαντικές 
αλλαγές στις έρευνες για τη σκοτεινή ύλη.

- Για ποιο σκοπό ψάχνετε αυτά που ψά-
χνετε;
- Περιέργεια. Θέλω να ξέρω γιατί το σύ-
μπαν είναι αυτό που είναι, και ποιοί είναι 
οι νόμοι της φύσης που διέπουν τα φυσικά 
φαινόμενα που παρατηρούμε. 

- Πόσες ώρες εργάζεστε καθημερινά 
και πόσες από αυτές είναι αφιερωμένες 
στην έρευνα; 
- Για μένα, σαν καθηγητή, ερευνητή η έρευ-
να αποτελεί ένα τεράστιο γρίφο, και η πε-
ριέργεια δεν σταματά όταν κάποιος φύγει 
από το γραφείο. Άρα η απάντηση είναι ότι 
εξαρτάται πώς μετράς τις ώρες εργασίας...
σε κάποιο βαθμό οι ώρες είναι 24. 

- Έχει αλλάξει η καθημερινότητά σας 
μετά την γνωστοποίησης της έρευνας 
σας; Σας τηλεφωνούν δημοσιογράφοι, 
συνάδελφοί σας, φοιτητές κλπ για να 
μάθουν περισσότερα; 
- Ναι και όχι. Ναι, διότι αυτή τη στιγμή 
απαντώ στις ερωτήσεις σας, όχι διότι στον 
επαγγελματικό τομέα η δημοσίευση είναι 
αυτό που έχει σημασία, και αφού έχει εκ-
δοθεί είναι διαθέσιμη σε όλους τους φυσι-
κούς που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. 
Η δημοσίευση έχει την πιο μεγάλη σημασία 
και όχι η δημοσιότητα. 
Ισως το μόνο που άλλαξε είναι ότι έχω πά-
ρει αρκετές επαγγελματικές προσκλήσεις 
για σεμινάρια και διαλέξεις (σε άλλα πανε-
πιστήμια/ερευνητικά κέντρα) σχετικά με 

τη συγκεκριμένη δουλειά. 

- Πιστεύετε ότι υπάρχει ζωή σε άλλους 
πλανήτες;
- Δεν βλέπω το λόγο γιατί όχι.

- Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η επιστημο-
νική έρευνα στην Κύπρο; Θα μπορούσε 
η έρευνα που κάνετε εσείς να διεξαγό-
ταν στην Κύπρο;
- Η έρευνα στη Κύπρο τα τελευταία 20 
χρόνια έχει προχωρήσει πολύ, ειδικά με τη 
δουλειά που γίνεται στα πανεπιστήμια, για 
παράδειγμα στο πανεπιστήμιο Κύπρου. Εί-
μαι σίγουρος ότι οποιαδήποτε επιστημονι-
κή δουλεία μπορεί να διεξαχθεί στη Κύπρο 
εάν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές.

- Τι σας λείπει από την Κύπρο;
- Πρώτα από όλα η οικογένεια μου. Μου 
λείπουν πολύ οι προσωπικοί μου φίλοι, που 
εξακολουθώ να διατηρώ επαφή μαζί τους, 
το φαγητό, αλλά επίσης η φυσική ομορφιά 
του νησιού, η θάλασσα και το Τρόοδος.

Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΟΥ «ΦΩΤΙζΕΙ» ΤΗΝ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ 

Συνέντευξη με τον συντοπίτη μας  Δρ. Σάββα Κουσιάππα 

Eικονογράφηση του ουρανού σε ακτινοβολία γάμμα, που περιέχει τις παρατηρήσεις 
που οδήγησαν στα αποτελέσματα του Δρ. Κουσιάππα και του μεταπτυχιακού του 
φοιτητή Alex Geringer-Sameth.

Ο Δρ. Σάββας 
Κουσιάππας.

Ποιος είναι
Ο Δρ. Σάββας Κουσι-

άππας γεννήθηκε στη 
Λευκωσία και η κατα-
γωγή του είναι από την 
Λύση. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνά-
σιο και ακολούθως στον κλάδο Μηχα-
νολογίας στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ιν-
στιτούτο. Συνέχισε τις  σπουδές του στο 
Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού στις 
Η.Π.Α, όπου και απόκτησε πτυχίο φυσι-
κής, και ακολούθως διδακτορικό στον 
τομέα θεωρητικής αστροφυσικής και 
κοσμολογίας στο πολιτειακό πανεπι-
στήμιο του Οχάιο στις Η.Π.Α. Εργάστη-
κε σας ερευνητής στο τμήμα φυσικής 
του Ελβετικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
στη Ζυρίχη, Ελβετίας, και στο τμήμα 
θεωρητικής φυσικής του εθνικού ερ-
γαστηρίου Λος Άλαμος στις H.Π.Α. πριν 
αναλάβει θέση καθηγητή στο τμήμα 
φυσικής του πανεπιστημίου Brown στις 
Η.Π.Α. όπου βρίσκεται τα τελευταία 4 
χρόνια. Η έρευνα του επικεντρώνεται 
στη δομή και σύσταση του σύμπαντος, 
και ειδικότερα στην σκοτεινή ύλη και 
τις ιδιότητες της.
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Συνεχίστηκε και φέτος η παράδοση του εορτασμού της Καθαράς Δευτέ-
ρας από τον Δήμο Λατσιών σε μια προσπάθεια να ενδυναμωθούν οι δεσμοί 
μεταξύ των δημοτών μας. Φέτος ο εορτασμός έγινε στη κλειστή αίθουσα 
του Γυμνασίου Λατσιών, λόγω του άστατου καιρού. Η προσέλευση του κοι-
νού ήταν αθρόα. Προσφέρθηκαν νηστήσιμα εδέσματα και όλοι χάρηκαν για 
το καλό συναπάντημα!

Η Καθαρή Δευτέρα 
στα Λατσιά
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Καρναβαλίστικο πάρτι

Το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 

Λατσιών διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία καρναβαλίστικο πάρτι, στις 17 

Φεβρουαρίου 2012, στο N-JOY Café, στα Λα-
τσιά. Το πάρτυ περιελάμβανε μουσική, χορό, φα-

γητό, διαγωνισμό καλύτερης μεταμφίεσης, αρκετή 
διασκέδαση και γέλιο. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν: η 
ΣΠΕ Λατσιών, το N-Joy Cafe, (Αγίου Γεωργίου 22 Τηλ.: 

99458666, Λατσιά ), τα Οπτικά EYE LIKE LTD (Αγίου Γε-
ωργίου 27, Λατσιά, Τηλ.: 22 575277), η Εταιρεία FRAG 

COMPUTERS (Αγίου Γεωργίου 26B, Λατσιά, Τηλ.: 
22488281), το Φωτογραφείο Classic Studio Στέλιος 

Κωνσταντίνου (Γιάννου Κρανιδιώτη 87Α Λατσιά 
Classic Studio), Τηλ.:22574572-99120350), 

και το printEmphasis design and print 
studio Τηλ.: 22574104 τους οποί-

ους και ευχαριστούμε.
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Κάθε επαρχία είχε τις ιδιαιτερότητές της τη Λαμπρή
Στην Κύπρο αν και τα βασικά έθιμα του Πάσχα είναι παντού τα ίδια, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που τις συναντούμε σε κάθε επαρχία.

Στην επαρχία Λεμεσού
Ένα άλλο έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης σε μερικά χωριά της επαρχίας Λεμεσού, όπως στην Πάχνα, 
το Βουνί, το Κοιλάνι, το Πέρα – Πεδί , τα Μανδριά, την Κουκά, την Τριμίκλινη κ.α είναι το ζύμωμα 
των πατροπαράδοτων αρκατένων. Τα αρκατένα είναι παξιμάδια που σαν βάση έχουν τον αρκάτη, 
ειδικό προζύμι δηλαδή που βγαίνει απο ρεβίθια. Δεν μπορούσε να νοηθεί Πάσχα στα χωριά αυτά 
χωρίς «παξιμαδκιές» όπως κοινά λεγόντουσαν.

Η Κότσιηνη Πέφτη
Στην Κύπρο είναι συνηθισμένη η φράση «Την Κότσιηνη Πέφτη» για την οποία πολλοί δεν ξέρουν τι σημαίνει. Η 
Μεγάλη Πέμπτη λέγεται και Κοτσιηνόπεφτη γιατί αυτή την μέρα βάφονταν τα κόκκινα αυγά. Το έθιμο αυτό μετα-
φέρθηκε σιγά-σιγά στο Μεγάλο Σάββατο. Στη Κύπρο η παράδοση λέει ότι τα κόκκινα αυγά βάφτηκαν έτσι από το 
αίμα του Χριστού που έσταξε από το μέτωπο του όταν του φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι. Βέβαια το αυγό είναι 
σύμβολο της ζωής και στην περίπτωση της Ανάστασης συμβολίζει τη νέα ζωή, δηλαδή την ανάσταση εκ νεκρών 
του Χριστού. Και το τσούγκρισμα συμβολίζει την έξοδο της ζωής από αυτά μετά το σπάσιμο τους. Παλαιότερα 
στην Κύπρο κατά την Μεγάλη Πέμπτη δεν εργάζονταν οι σιδηρουργοί γιατί από τους επαγγελματίες αυτούς είχε 
ζητήσει όπως επιστεύετο ο Πιλάτος τρία καρφιά για την Σταύρωση και αυτοί όχι μόνον τα έφτιαξαν, αλλά είχαν 
φτιάξει και περισσότερα.

Μεγάλη Παρασκευή
Τη Μεγάλη Παρασκευή στολίζεται με λουλούδια 
ο Επιτάφιος.
Το στόλισμα του Επιταφίου και γενικά η όλη τε-
λετή θυμίζει την αρχαία γιορτή των Κυπρίων τα 
Αδώνια, στην οποία απαντώνται και άλλα στοι-
χεία της χριστιανικής θρησκείας, όπως λ.χ. η 
Ανάσταση του Λαζάρου.

Το Μεγάλο Σάββατο
Το Μ. Σάββατο αρχίζουν από νωρίς οι προετοι-
μασίες για την Ανάσταση.
Πρώτο μέλημα ήταν το μάζεμα των ξύλων για 
το άναμμα της φωτιάς, «της Λαμπρατζιάς» στην 
αυλή της εκκλησίας. Κι εδώ συναγωνισμός για 

το ποιός θα φέ-
ρει το πιο μεγάλο 
ξύλο «τον κούζα-
λο» γιατί η μεγά-
λη φωτιά πρέπει 
να διαρκέσει μέ-
χρι πρωίας.
Ήταν ο μόνος 
τρόπος για να 
ζεσταίνονται οι πιστοί αφού η λειτουργία γίνε-
ται τα μεσάνυκτα, όταν το κρύο βρίσκεται στο 
κατακόρυφο. 
Σήμερα έχει αλλοιωθεί το έθιμο με επικίνδυνες 
προεκτάσεις.

Από τα παιχνίδια της Λαμπρής που γίνονταν την Δευτέρα ή και την Τρίτη, άλλα είναι 
καθαρά αγωνιστικά και άλλα διασκεδαστικά. Από τα διασκεδαστικά κυρίαρχη θέση είχε 
το Διτζίμιν. Εκεί οι άνδρες δοκίμαζαν τη δύναμή τους. Το Διτζίμιν που η ονομασία του 
προέρχεται σίγουρα από το ρήμα Δοκιμάζω, ήταν μια μεγάλη πέτρα που δεν είχε εύκολο 
πιάσιμο λόγω όγκου, σχήματος αλλά και βάρους. Περίμενε λοιπόν να αναδείξει τον δυ-
νατότερο του χωριού, ο οποίος θα ήταν εκείνος που θα το σήκωνε πιο ψηλά από όλους. 
Άλλα αγωνιστικά παιχνίδια ήσαν τα τριάππιδκια, το σιοινίν, οι σακουλοδρομίες και οι γαϊ-
δουροδρομίες που άφηναν πολύ γέλιο. Από τα διασκεδαστικά παιχνίδια πιο γνωστά τα 
αυκά- αυκά γοράζω τα, η συτζιά, Δκυό νάβρω τρείς να μέν έβρω, η Βασιλιτζιά, ο Ζίζιρος, 
και άλλα.

Στο χωριό Κάρμι της Κερύνειας τη Δευτέρα της Λαμπρής τα καφενεία άνοιγαν από 
τις συζύγους των καφετζήδων και λειτουργούσαν μόνο για γυναίκες. Οι άντρες συγκε-
ντρώνονταν σε παρεκκλήσι έξω από το χωριό, στην Παναγία Τριμιθκιώτισσα, κοντά στο 
χωριό Τριμίθι όπου γινόταν πανηγύρι.

Στα Λειβάδια της Πιτσιλιάς την Τρίτη της Λαμπρής περιέφεραν από σπίτι σε σπίτι την 
τοπική Αγία Αρακλειτούν. 

Στον Αγρό, την Τρίτη τα χαράματα, συγκεντρώνονταν οι κάτοικοι και σχημάτιζαν πο-
μπή μαζί με τους ιερείς , τα εξαπτέρυγα, την εικόνα της Παναγίας και άλλα σύμβολα, 
και πήγαιναν στο ξωκκλήσι της Παναγίας με την ανατολή του ήλιου, οπόταν γινόταν η 
λειτουργία.

Στο χωριό Λαγουδερά η λιτανεία γίνεται την Τρίτη σε ένα ύψωμα κοντά στην Παναγία 
του Άρακα που λέγεται Τρουλλίν.

Στον Άγιο Αθανάσιο της Λεμεσού την Τρίτη της Λαμπρής διάφορα άτομα ανέβαιναν 
με τη σειρά σε μια καρέκλα και σατίριζαν διάφορα γεγονότα που τους είχαν συμβεί στον 
χρόνο που πέρασε απο το προηγούμενο Πάσχα.

Τα παιχνίδια της Λαμπρής

Σε χωριά της Μαραθάσας
Σε διάφορα χωριά της Μαραθάσας έφτιαχναν το εφταλοϊτικον φαϊν, δηλαδή φαγητό από εφτά 
νηστίσιμα είδη, μαζί και το λάδι που κατά τις υπόλοιπες μέρες της Αγίας Εβδομάδας, απαγορεύεται. 
(Το έθιμο αυτό θυμίζει τα πολυσπόρια των αρχαίων).
Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης που τελείται η Σταύρωση του Χριστού, λέγονται στις εκκλησίες τα 
12 Ευαγγέλια. Κάτω από το αναλόγιο στο οποίο τοποθετείται το Ευαγγέλιο, βάζουν μπουκάλες με 
νερό οι πιστοί, για να αγιαστεί. Το αγιασμένο αυτό νερό το πίνουν για το φθόνο, όταν έχουν πονοκέ-
φαλο και για άλλες αρρώστιες. Το χρησιμοποιούν επίσης για να κάνουν προζύμι για το ζύμωμα των 
Πασχαλινών ψωμιών. Στο χωριό Ξυλιάτο τοποθετούνται σε καλάθια δύο μπουκάλες, μια με κρασί 
και μια με νερό και τα βάζουν κάτω από τα 12 Ευαγγέλια.
Το κρασί πίνεται «κατανήστικα» όταν κάποιος είναι άρρωστος και με το αγιασμένο νερό πλάθεται 
προζύμι που με αυτό ζυμώνουν τις φλαούνες.
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ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΡΥΟ ΔΙΑΝΥθΗΚΑΝ 48.000 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
θΕΤιΚΑ ΜήΝύΜΑΤΑ ΑΠΟ Τή ΧρήΣή ΔήΜΟΤιΚώΝ ΠΟΔήΛΑΤώΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Για την έκδοση κωδικού χρήσης του συστήματος με-

τακίνησης απαιτείται να γνωρίζετε τα ακόλουθα, απλά 
βήματα:

1. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε σταθμό διάθεσης.
2. Επιλέξτε γλώσσα (Ελληνικά – Αγγλικά).
3. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε «Έκδοση κωδικού» ή «χρήση 

κωδικού» ή «ακύρωση κωδικού».
4. Επιλέξτε «Έκδοση κωδικού». 
5. Αποδεχτείτε τους ορούς χρήσης.
6. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο ισχύος του κωδικού που 

θα παραλάβετε (1 ημέρα ή 7 ημέρες).
7. Θα ερωτηθείτε  εάν θέλετε να εισάγετε αριθμό κινητού 

για να λάβετε τον κωδικό με μήνυμα SMS ή απλά να προ-
χωρήσετε στο επόμενο βήμα.

8. Ο σταθμός θα σας ζητήσει να εισάγετε την πιστωτική 
σας κάρτα και θα εισάγετε την κάρτα του στον ειδικό ανα-
γνώστη.

9. Ο σταθμός θα ζητήσει το PIN της πιστωτικής κάρτας και 
πρέπει να τον εισάγετε στο ειδικό πληκτρολόγιο ασφαλείας 
στο κάτω μέρος του σταθμού.

10. Θα πραγματοποιηθεί πιστοποίηση των στοιχείων και 
σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής θα λάβετε επι-
τυχές μήνυμα στην οθόνη του σταθμού που ειδοποιεί ότι 
η συναλλαγή εκτελέσθηκε κανονικά και ότι στην πιστωτική 
σας κάρτα έχει χρεωθεί το ποσό των €150 το οποίο θα επι-
στραφεί μετά την επιστροφή του ποδηλάτου. 

11. Στην οθόνη του σταθμού μίσθωσης θα εμφανιστεί ο 
κωδικός που θα λάβετε. Ο ίδιος κωδικός εκτυπώνεται στην 
απόδειξη και αποστέλλεται με sms αν το έχετε επιλέξει.

Παραλαβή ποδηλάτου με κωδικό
1. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε σταθμό διάθεσης.
2. Επιλέξτε γλώσσα (Ελληνικά – Αγγλικά).
3. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε «Έκδοση κωδικού» ή «χρήση 

κωδικού» ή «ακύρωση κωδικού»
4. Επιλέξτε επιλεγεί «χρήση κωδικού». 
5. Πληκτρολογείστε τον κωδικό που έχει και πατήστε # 

(Enter). 
6. Το σύστημα θα πιστοποιήσει την πράξη και θα ανοί-

ξει μια ειδική θυρίδα με ένα κλειδί που φωτίζεται. Το κάθε 
κλειδί έχει έναν διακριτό αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα πο-
δήλατο. 

7. Με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιώντας το κλειδί, απα-
σφαλίζει το συγκεκριμένο ποδήλατο (κάθε κλειδί αντιστοιχεί 
μοναδικά σε κάποιο ποδήλατο) που αντιστοιχίζεται μέσω 
του συστήματος μοναδικά στον χρήστη και ξεκινά την δι-
αδρομή του. 

8. Επιθεωρείστε το ποδήλατο (ελαστικά, φρένα, φώτα πο-
ρείας) και ρυθμίστε τη σέλα. (σε περίπτωση που το ποδήλα-
το έχει πρόβλημα επιστρέψτε το κλειδί)

9. Τοποθετείστε το κλειδί στο σημείο της κλειδαριάς και 
περιστρέψτε το κλειδί.

10. Το ποδήλατο απελευθερώνεται και αφαιρείται το κα-
λώδιο ασφάλειας.

Κατά την διαδρομή, εφόσον απαιτείται, το ίδιο κλειδί χρη-
σιμοποιείται για βραχυπρόθεσμο κλείδωμα του ποδηλάτου, 
για κάποια δουλειά, κλπ πριν την επιστροφή του σε κάποιο 
σταθμό. Αυτό γίνεται με την περιστροφή του κλειδιού και το 
σπρώξιμο του εμβόλου προς τα κάτω. Ακολούθως αφαιρεί-
ται το κλειδί. Τα ποδήλατα δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
χωρίς να υπάρχει το κλειδί στην κλειδαριά.

Επιστροφή ποδηλάτου με κωδικό
1. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε σταθμό διάθεσης.
2. Τοποθετήστε το ποδήλατο σε οποιαδήποτε διαθέσιμη 

βάση στάθμευσης, κατεβάστε το έμβολο της κλειδαριάς και 
ασφαλίστε στο καλώδιο ασφαλείας που υπάρχει.

3. Αφαιρέστε το κλειδί και μεταβείτε στο kiosk.
4. Επιλέξτε γλώσσα (Ελληνικά – Αγγλικά).
5. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε «Έκδοση κωδικού» ή «χρήση 

κωδικού» ή «ακύρωση κωδικού».
6. Επιλέξτε «χρήση κωδικού».
7. Πληκτρολογείστε τον κωδικό που έχετε παραλάβει και 

πατήστε # (Enter.) 
8. Ο σταθμός θα αναγνωρίσει τον κάτοχο του ποδηλάτου 

και θα ανοίξει το σημείο τοποθέτησης των κλειδιών.
9. Τοποθετείστε το ηλεκτρονικό κλειδί στο σημείο που 

υποδεικνύει το σύστημα. Το κλειδί αναγνωρίζεται από το 
σύστημα και επομένως αναγνωρίζεται και η ταυτότητα του 
ποδηλάτου που επιστρέφεται και παραλαμβάνεται. 

10. Το σύστημα θα σας ενημερώσει για τον χρόνο χρήσης 
του και την χρέωση που θα γίνει στην κάρτα σας.

Ακύρωση κωδικού
1. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε σταθμό διάθεσης.
2. Επιλέξτε γλώσσα (Ελληνικά – Αγγλικά).
5. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε «Έκδοση κωδικού» ή «χρήση 

κωδικού» ή «ακύρωση κωδικού».
4. Επιλέξτε «ακύρωση κωδικού». 
5. Πληκτρολογείστε τον κωδικό που έχετε παραλάβει και 

πατήστε # (Enter).
6. Ο κωδικός θα ακυρωθεί και θα ενημερωθείτε για τις 

χρεώσεις που έχουν γίνει στην κάρτα σας.
Το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγύηση παραμένει χρεω-

μένο στην πιστωτική κάρτα μετά την εκπνοή της περιόδου 
χρήσης ή την ακύρωση της (ότι είναι συντομότερο) προκει-
μένου να θεωρηθεί βέβαιο από το σύστημα ότι το ποδήλα-
το έχει επιστραφεί και ότι δεν έχει υποστεί βλάβες, για 12 
έως 24 ώρες. Εφόσον έχει επιστραφεί και δεν έχει υποστεί 
ζημίες, επιστρέφεται το ποσό της εγγύησης και χρεώνεται 
μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην χρήση του ποδηλάτου 
κατά την διάρκεια ισχύος του κωδικού. Σε αντίθετη περί-
πτωση το ποσό των €150 παρακρατείται

Για οποιαδήποτε απορία υπάρχουν οδηγίες στο καλαθά-
κι του ποδήλατου αλλά και τηλεφωνική υποστήριξη στο 
77772700.

Ο σταθμός ποδηλάτων επί της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη, απέναντι από το Δημαρχείο 
Λατσιών.

Δυο βήματα κάτω από τη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη παρά τα Mc Donalds, λειτουργεί ένας 
ολοκληρωμένος σταθμός ποδηλάτων.

ΔΥΟ ΣΤΑθΜΟΙ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ 
Παρά τον κάπως βαρύ χειμώνα που είχαμε 

φέτος, η χρήση των ποδηλάτων με βάση το 
νέο σύστημα μετακίνησης εντός της μείζονος 
Λευκωσίας, ήταν ικανοποιητική και έδωσε 
αισιόδοξα μηνύματα για την άνοιξη και το 
καλοκαίρι.

Το πρόγραμμα διάθεσης ποδηλάτων εγκα-
ταστάθηκε τους τελευταίους μήνες του καλο-
καιριού και τέθηκε σε λειτουργιά τον Οκτώ-
βριο. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 
σχεδόν πέντε μήνες και η μηνιαία καταμέ-
τρηση του αριθμού των χρήσεων των ποδη-
λάτων αφήνουν ευχαριστημένη τη Διαδημο-
τική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας (ΔΕΠΛ). 

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της ΔΕΠΛ κ. 
Μιχάλης Δράκος το χειμωνιάτικο σκηνικό 
με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχο-

πτώσεις ήταν φυσικό να αποθαρρύνουν τους 
πολίτες από το να χρησιμοποιήσουν στο βαθ-
μό που ήθελαν το σύστημα μετακίνησης και 
γενικά το ποδήλατο.

Αισιοδοξία
Κι εντούτοις παρά τον κάπως βαρύ χειμώ-

να που είχαμε φέτος, η χρήση των δημοτικών 
ποδηλάτων αφήνει ευχαριστημένη τη Δια-
δημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας 
(ΔΕΠΛ).

Συνολικά υπήρξε η εντυπωσιακή χρήση πο-
δηλάτων για 2.524 ώρες από τις 26 Οκτω-
βρίου 2011 που τέθηκε σε λειτουργία ο νέος 
θεσμός.

Οι ποδηλάτες ενοικιαστές διένυσαν 48.000 
χιλιόμετρα. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να 
πάει με το ποδήλατο στο Λονδίνο και να επι-

στρέψει, οκτώ  φορές.
Βέβαια θα κατανάλωνε 860.000 θερμίδες 

για να διανύσει αυτή την απόσταση, όσες κα-
τανάλωσαν οι 1.984 χρήστες ποδηλάτων της 
ΔΕΠΛ.

Μόνιμοι χρήστες
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 29% 

των χρηστών, δηλαδή 583, έκαναν χρήση 
του ποδηλάτου από σταθμό σε σταθμό, πρα-
κτική που φανερώνει ότι χρησιμοποίησαν το 
ποδήλατο ως μέσον μετακίνησης κι όχι απλά 
για ψυχαγωγία ή άσκηση.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιήθηκαν ανέρ-
χονται σε 1.827 ημερησίως, στοιχείο που 
υποδηλοί πως η χρήση των ποδηλάτων πραγ-
ματοποιείται από πολλούς και μάλιστα σε κα-
θημερινή βάση.

Οι μόνιμοι χρήστες που ενοικιάζουν πάνω 
σε εβδομαδιαίοα βάση ποδήλατα είναι αρκε-
τοί με αποτέλεσμα να έχουν γίνει 162 εβδο-
μαδιαίες ενοικιάσεις ποδηλάτων.

Χωρίς ντεπόζιτο 
Στο μεταξύ η εταιρεία στην προσπάθειά 

της να απλοποιήσει τη διαδικασία χρήσης, 
ετοιμάζει νέο σύστημα με το οποοίο οι συν-
δρομητές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πλη-
ρώσουν ντεπόζιτο 150 ευρώ. Θα προμηθεύο-
νται μαγνητική κάρτα με την οποία θα έχουν 
άμεση πρόσβαση στο σύστημα. Στην κάρτα 
θα έχουν πίστωση από την τράπεζα τους.

Άλλη προσπάθεια που ανέλαβε η εταιρεία 
είναι η εξεύρεση νέων χορηγών για υιοθέτη-
ση σταθμών, με στόχο να μειωθεί το κόστος 
και να αυξηθούν οι σταθμοί.
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Όλα τα νέα λεπτό προς λεπτό
www.ikypros.com

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/4/2012
•Περιφορά Επιταφίου στις οδούς Αγίου Γεωργίου - Κυρηνείας - Σταύρου Βενιζέλου και Γιάννου Κρανιδιώτη

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4/2012
• Άναμμα Λαμπρατζιάς και Κάψιμο του Ιούδα 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15/4/2012
• Μουσικό Σχήμα «Μιχάλη Χατζημιχαήλ», Τραγουδούν: Βασιλική Χατζηαδάμου και Δήμητρα Χατζημιχαήλ
• Πασχαλινά Παιχνίδια δίπλα από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου, Ώρα: 4:00 – 7:30

ΠΑΣΧΑΛιΝΕΣ ΕΚΔήΛώΣΕιΣ

Εκστρατεία Δεντροφύτευσης
Στις 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση 
στη συμβολή των οδών Αντιστάσεως και Δαναών μέσα 
στα πλαίσια της Εκστρατείας Δεντροφύτευσης του Δή-
μου Λατσιών.

Στην εκστρατεία έλαβαν μέρος το Γυμνάσιο Λατσιών, το 
Grammar School, οι πρόσκοποι του 297ου  Συστήματος 
Προσκοπών Λατσιών, Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και 
κάτοικοι της περιοχής.

Τρία χρόνια χωρίς 
τον Σωτήρη Μέσσιο

Τρία χρόνια συμπληρώνονται στις 7 
Μαΐου χωρίς τη φυσική παρουσία του 
τέως Δημοτικού Γραμματέα του Δή-
μου μας Σωτήρη Μέσσιου που τόσο 
αδόκητα έφυγε από κοντά μας. 
Ο Σωτήρης Μέσσιος που είχε δια-
κριθεί για την εργατικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του ως Δημοτι-
κός Γραμματέας παραμένει στη σκέ-
ψη μας, όχι μόνο γιατί πολλά από τα 
έργα και τα επιτεύγματα του Δήμου 
μας φέρουν και τη δική του σγραγίδα 
αλλά και για τον καλοσυνάτο χαρα-
κτήρα και το χαμόγελό του. 

Ο Δήμος Λατσιών προτίθεται να προεκτείνει το μνημείο πε-
σόντων και αγνοουμένων στην πρόσοψη του Δημαρχείου 
και να συμπεριλάβει και τα ονόματα πεσόντων και αγνοου-

μένων των οποίων οι συγγενείς διαμένουν στα Λατσιά μετά 
την Εισβολή. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι – συγγενείς 
πρώτου βαθμού πεσόντων ή αγνοουμένων - όπως προσέλ-

θουν στα γραφεία του Δήμου για εγγραφές των ονομάτων 
μέχρι τις 30 Απριλίου. Σημειώνεται πως αυτή είναι και η τε-
λευταία πρόσκληση για την προσθήκη των νέων ονομάτων.

Επεκτείνεται το μνημείο πεσόντων – αγνοουμένων
ΜΕΧρι 30 ΑΠριΛιΟύ Οι ΕΓΓρΑφΕΣ ΝΕώΝ ΟΝΟΜΑΤώΝ


