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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

"Είμαστε έτοιμοι
Υλοποιήθηκε
η Α' Φάση του
Γραμμικού Πάρκου
Αυτό που όλοι οι δημότες των Λατσιών ανέμεναν έγινε πραγματικότητα! Η πρώτη φάση του Γραμμικού Πάρκου «Άγιος Γεώργιος» έχει υλοποιηθεί και αποτελεί πραγματικό στολίδι για
την περιοχή και ολόκληρο τον Δήμο
μας.
Η Α’ Φάση περιλαμβάνει το τμήμα
του ποταμού από
την Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου μέχρι και την οδό Κίμωνος. Το σημαντικό αυτό έργο έχει ήδη αναβαθμίσει οπτικά την περιοχή και
αναμένεται σύντομα να αποτελέσει πόλο έλξης μικρών
και μεγάλων αφού διαθέτει μια υπέροχη Παιδική Χαρά
με Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο και χώρους αναψυχής!

για γενναίες αποφάσεις"!

ποφασιστικός, συγκεκριμένος
και ξεκάθαρος είναι ο Δήμαρχος
Λατσιών Παναγιώτης Α. Κυπριανού
στην συνέντευξη που παραχώρησε
στην εφημερίδα μας. Όπως διαβεβαιώνει τους δημότες, τόσον ο ίδιος,
όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν με
κάθε τρόπο την φερεγγυότητα του
Δήμου και έτοιμοι να λάβουν ακόμη
και γενναίες αποφάσεις εάν αυτό
χρειαστεί. Στην αποκαλυπτική συνέντευξη του ο Δήμαρχος περιγράφει την σημερινή κατάσταση στο Δήμο μας, την οικονομική κρίση και τις
επιπτώσεις της αλλά αφήνει να φανεί και το ανθρώπινο πρόσωπό του.
Ένα πρόσωπο που οι Λατσιώτες γνωρίζουν καλά αλλά που εμείς καταφέραμε να αποκαλύψουμε και με φωτογραφικές μαρτυρίες!
Σελ. 6,7,8

Α

Γιορτάζουμε την πρώτη επέτειο του Συμφώνου
Φιλίας και Συνεργασίας Λατσιών - Λυθροδόντα
Με μια όμορφη μουσική εκδήλωση αλλά και με ποδηλατικές ξεναγήσεις ετοιμάζονται να γιορτάσουν ο Δήμος Λατσιών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα
την συμπλήρωση ενός έτους από την
υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ τους.
Η μουσική εκδήλωση με
τίτλο "Κάντε υπομονή θα'
ρθει άσπρη μέρα και για
μάς" θα είναι ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο έργα
του οποίου θα ερμηνεύσει η Μεγάλη
Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μάριου Μελετίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18
Οκτωβρίου στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.
Παράλληλα θα διεξαχθούν και ποδηλατικές ξεναγήσεις στο Λυθροδόντα με συμμετοχή της Ποδηλατοπαρέας Λατσιών και της Ακαδημίας Ακαδημίας Ποδηλασίας Άγιος Μνάσων στις 14 και 18 Οκτωβρίου.
Σελ. 3

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα

Τρέχει με χίλια το Ανοικτό Σχολείο!
Ο Θεσμός ρίζωσε και μεγαλώνει
Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Ανοικτό Σχολείο του Δήμου μας ξεπέρασαν τις 1100 και προχωράμε. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέρασε κάθε προσδοκία και επιβεβαίωσε ότι πλέον ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» αγκαλιάστηκε από τους
δημότες μας και τα άτομα της ευρύτερης
περιοχής των Λατσιών και βρίσκεται σε
φάση καθιέρωσης.
Όπως δήλωσε στην εφημερίδα μας η
υπεύθυνη του Ανοικτού Σχολείου Άντρεα
Ευδοξίου: "Φέτος πάμε ένα βήμα παραπέρα και διπλασιάζουμε τα προσφερόμενα μαθήματα και δημιουργούμε περισσότερες ομάδες, σε μια προσπάθεια να
παρέχουμε ακόμα πιο ποιοτικά προγράμματα. Όραμα του Σωματείου «Ανοικτό
Σχολείο» είναι η μόρφωση και η διασκέδαση των δημοτών του Δήμου
Λατσιών και της ευρύτερης περιοχής, μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
και η ένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Απευθυνόμαστε, λοιπόν,
προς όλους τους δημότες και τους καλούμε να αξιοποιήσουν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τον ελεύθερό τους χρόνο μέσα από υγιείς
και ψυχωφελείς δραστηριότητες."
Σελ. 9
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Χρήσιμα τηλέφωνα
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

ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ

99479519

22482526

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

22486036

22483254

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

τα ΛΑΤΣΙΑ
Τριμηνιαία έκδοση
του Δήμου Λατσιών
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παιδική Παχυσαρκία: Μια Σοβαρή
Οικογενειακή Υπόθεση
Είναι πλέον γεγονός ότι η παχυσαρκία στα
μικρά παιδιά σε πολλές χώρες της Ευρώπης αυξάνεται ραγδαία. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν
τον αριθμό τον παχύσαρκων παιδιών να έχει
σταθερή ανοδική πορεία από το 1990 έως και το
2008 και προβλέπουν πως αυτή η αυξητική πορεία θα συνεχίζεται με τη πάροδο του χρόνου.
Η παιδική παχυσαρκία είναι πράγματι μια «υπόθεση» με σοβαρές
επιπλοκές στην υγεία
που έχουν επίδραση
στη παιδική ηλικία αλλά και πιο μετά στην
ενήλικη ζωή. Επίσης,
φαίνεται ότι τα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά είναι πιο πιθανόν
Δρ. Άννα Χριστίνα
να γίνουν παχύσαρκοι
Κονή
ενήλικες, αυξάνοντας
Διαιτολόγος, LD
έτσι το κίνδυνο για σοTel. +357 22571024
βαρά προβλήματα
email@ackoni.com
υγείας από αρκετά μικρή ηλικία. Μερικές από τις πιο κύριες επιπλοκές είναι:
• Μεταβολικές - Ορμονικές: δυσλιπιδαιμία,
σακχαρώδης διαβήτης, λιπώδες ήπαρ, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, πρώιμη
έναρξη εφηβείας.
• Καρδιαγγειακές: αρτηριακή υπέρταση, προδιάθεση για αρτηριοσκλήρυνση.
• Ψυχοκοινωνικές: χαμηλή αυτοεκτίμηση,
τάσεις απομόνωσης, διαταραχές διατροφικής συμπεριφοράς όπως νευρογενής ανορεξία ή βουλιμία και κατάθλιψη.
Πού οφείλεται όμως η παιδική παχυσαρκία
και πώς μπορούμε να τι καταπολεμήσουμε; Οι
δυο παράγοντες που σχετίζονται με τη παιδική
παχυσαρκία είναι το περιβάλλον και η γενετική
προδιάθεση. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
είναι η διατροφή του παιδιού, η ελαττωμένη
φυσική δραστηριότητα, το οικογενειακό περιβάλλον καθώς και ψυχοκοινωνικοί λόγοι που
μπορούν να προκαλέσουν παχυσαρκία, ενώ γενετική προδιάθεση είναι η κληρονομική τάση για
παχυσαρκία. Πώς όμως είναι δυνατόν τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας να αυξάνονται
όταν το γενετικό υλικό παραμένει το ίδιο μέσα
στο χρόνο; Αυτό μας δείχνει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν πολύ πιο σημαντική
επίδραση από τη γενετική προδιάθεση, η οποία

μπορεί να επιδράσει μόνο όταν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Είναι επομένως σημαντικό να εντάξουμε στη καθημερινότητα των
παιδιών υγιεινές διατροφικές επιλογές και να
ενθαρρύνουμε τη καθημερινή φυσική δραστηριότητα.
Οι γονείς πρέπει πάντα να θυμούνται ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά τους
και έτσι δεν μπορούν να προσδοκούν να έχουν
καλές διατροφικές συνήθειες όταν οι ίδιοι
δεν τις ενθαρρύνουν μέσα στο οικογενειακό
τους περιβάλλον ή στο σπίτι. Επομένως οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών έχουν καθοριστικό ρόλο. Οι πιο κάτω
συμβουλές θα βοηθήσουν στη καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και πιο σημαντικά θα συμβάλουν στη πρόληψη αυτής της
«επιδημίας».
• Φροντίστε να υπάρχουν στο σπίτι φρέσκα
φρούτα και ενθαρρύνετε τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να τα δοκιμάζουν. Κόψτε
φρούτα σε ένα μεγάλο πιάτο και φάτε μαζί
με τα παιδιά. Να θυμάστε, τα μικρά παιδιά
θα μιμηθούν τις συνήθειες σας!
• Περιορίστε τα γεύματα που τρώτε έξω από
το σπίτι. Έχουν συνήθως πολλές θερμίδες και είναι πολύ χαμηλά σε θρεπτικά συστατικά.

• Επινοήστε τρόπους και ευχάριστες δραστηριότητες να ασκείστε μαζί με τα παιδιά
σας τακτικά μέσα στη βδομάδα! Κανονίστε
π.χ. έναν περίπατο όλοι μαζί σε κάποιο πάρκο, ή ποδηλασία στη γειτονιά. Με αυτό τον
τρόπο δημιουργείτε όμορφες αναμνήσεις
και μαθαίνετε τα παιδιά σας τη σημαντικότητα της άσκησης στην υγεία μας.
• Ψωνίστε και μαγειρέψτε μαζί με τα παιδιά
σας! Έτσι τα παιδιά μπορούν να μάθουν να
επιλέγουν τις υγιεινές τροφές ανάμεσα σε
πολλές άλλες και να ετοιμάζουν εύκολα
υγιεινά γεύματα και σνακ.
• Θέστε υγιεινούς στόχους μαζί με τα παιδιά
και τηρήστε τους όμως και εσείς! Για παράδειγμα μειώστε τις ώρες που τα παιδιά
κάθονται στην τηλεόραση ή σε υπολογιστή
και αυξήστε την φυσική δραστηριότητα και
την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
μέσα στην εβδομάδα.
Είναι λοιπόν σημαντικό να επενδύσουμε στην
υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής μέσα από την
οικογένεια, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε σωστά πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά. Έτσι,
μπορούμε να ελπίζουμε στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας και στη ανάπτυξη υγιών εφήβων και αργότερα ενηλίκων. Το οφείλουμε στα
παιδιά μας και στο μέλλον τους.

Παναγιώτης Α. Κυπριανού, Δήμαρχος
(κατά νόμον υπεύθυνος)
Χρίστος Πιτταράς, Αντιδήμαρχος
Κυπριανός Φιλίππου, Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μιχάλης Σωκράτους, Δημοτικός Γραματέας
Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Δημοτικής
Υπηρεσίας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΕΓΚΩΜΗΣ,
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΛΑΤΣΙΩΝ, ΓΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΡΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ,
ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ)
Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας πληροφορεί τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας των περιοχών Στροβόλου, Αγλαντζιάς,
Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών, Γερίου, Τσερίου, Κοκκινοτριμιθιάς,
Παλιομετόχου και Αγ. Τριμιθιάς ότι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2012 είναι η 31η Οκτωβρίου 2012.
Οι ιδιοκτήτες που δεν θα διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, θα πληρώσουν πρόσθετη επιβάρυνση
20% όπως ρητά προβλέπει ο Νόμος.
Όσοι ιδιοκτήτες δεν πήραν ειδοποίηση για πληρωμή, παρακαλούνται να περάσουν από τα Γραφεία του Συμβουλίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο αρ.
22398500.

“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες
Τηλ. 22783232

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΕΣΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΡΑΛΗ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 99531387
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΟΡΕΞΗ
ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ.
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ,
ΓΕΜΙΣΤΕ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ένα έτος από την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας Λατσιών - Λυθροδόντα

"Κάντε υπομονή θα' ρθει άσπρη μέρα και για μάς"
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΤΣΙΩΝ
Με μια όμορφη μουσική εκδήλωση αλλά και με ποδηλατικές ξεναγήσεις ετοιμάζονται να γιορτάσουν ο Δήμος Λατσιών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα την συμπλήρωση ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ τους.
Η μουσική εκδήλωση με τίτλο "Κάντε υπομονή θα' ρθη άσπρη μέρα
και για μάς" θα είναι ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο έργα του οποίου θα ερμηνεύσει η Μεγάλη Λαϊκή Ορχήστρα
υπό την διεύθυνση του Μάριου Μελετίου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου στις
7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.
Η πλατεία του
Λυθροδόντα

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
Παράλληλα θα διεξαχθούν και ποδηλατικές ξεναγήσεις στον Λυθροδόντα και στα Λατσιά με συμμετοχή της Ποδηλατοπαρέας Λατσιών και
της Ακαδημίας Ποδηλασίας Άγιος Μνάσων. Οι ποδηλατικές ξεναγήσεις
θα διεξαχθούν στις 14 Οκτωβρίου στον Λυθροδόντα και στις 21 Οκτωβρίου στα Λατσιά. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Α. Κυπριανού εξέφρασε την
χαρά του για την αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυθροδόντα και για την συμπλήρωση ήδη ενός
έτους από την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας.

Λάμπρος Λουκά

"Θα εργαστούμε με υπέρμετρο
ζήλο και ενθουσιασμό"
Μιλώντας στην εφημερίδα μας για την εκδήλωση ο Πρόεδρος του
Κοινοτικού Συμβουλίου Λυθροδόντα Λάμπρος Λουκά ανέφερε μεταξύ άλλων "Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Λατσιών κ. Παναγιώτη Κυπριανού και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματικά
άριστη συνεργασία μας, καθώς και για
την υλοποίηση δράσεων των Συμβουλίων μας με στόχο την καλύτερη δυνατή προώθηση του Συμφώνου Φιλίας και
Συνεργασίας. Προσωπικά θέλω να διαβεβαιώσω όλους με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου ότι θα εργαστούμε με υπέρμετρο ζήλο και ενθουσιασμό προκειμένου η συνεργασία αυτή να είναι επικοδομητική τόσο για τις κοινότητες μας, όσο και για την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των δημοτών μας".

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα
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Φωτογραφίζω για την Ελλάδα
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών και η Φωτογραφική Εταιρεία
Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού) εγκαινίασαν στο
Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών, την Έκθεση
Φωτογραφίας «Φωτογραφίζω για την Ελλάδα». Τα εγκαίνια τέλεσαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Βασίλης Παπαϊωάννου και ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπριανού. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λατσιών κ.Κυπριανός Φιλίππου και ο
Πρόεδρος της Φωτογραφικής Εταιρείας
Κύπρου Τμήμα Λεμεσού κ.Μάριος Ιωαννίδης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας δεν θα
μπορούσε να μείνει αμέτοχο στην όλη προσπάθεια που καταβλήθηκε από την τοπική
κοινωνία, του Δήμου Λατσιών , για προσφορά προς τους άπορους Ελλαδίτες αδελφούς

μας, για αυτό και με πολύ χαρά αποδέχθηκε
την πρόταση της Φωτογραφικής Εταιρείας
Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού) για την συνδιοργάνωση της έκθεσης. Όλα τα έσοδα θα παραδοθούν στην Εκκλησία της Κύπρου, προκειμένου να τα διαθέσει για την ανακούφιση Ελλαδιτών αδελφών μας και κυρίως παιδιών και συγκεκριμένα στον αδελφοποιημένο με τον Δήμο Λατσιών, στον Δήμο Κιλκίς. Οι φωτογραφίες της έκθεσης προσφέρθηκαν από τα μέλη της Φωτογραφικής
Εταιρείας Κύπρου (Λεμεσού, Λευκωσίας και
Πάφου) καθώς και τους Φωτογραφικούς Ομίλους Λακατάμειας, Στροβόλου και ΑΤΗΚ .
Κατά τα εγκαίνια παρουσιάσθηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την παιδική χορωδία του Δήμου Λατσιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών ευχαριστεί τα σωματεία, οργανώσεις και δημότες που αγόρασαν φωτογραφίες.

Αντιπροσωπεία νεολαίας του Δήμου Πυλαίας
- Χορτιάτη - Πανοράματος στα Λατσιά
Χρήσιμη και παραγωγική η συνάντηση που είχαν το
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών και δεκαμελής αντιπροσωπεία του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη - Πανοράματος (http://www.pilea-hortiatis.gr/) στο
δημοτικό μέγαρο Λατσιών. Την αντιπροσωπεία νέων
συνόδευε η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Πολιτισμού
- Νεολαίας & Εθελοντισμού Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
κυρία Δόμνα Λειβαδοπούλου. Η συνάντηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική.
Οι νέοι των δύο δήμων αντάλλαξαν απόψεις για
διάφορα θέματα που αφορούν την δράση τους, την
οργάνωση των δήμων τους, θέματα που απασχολούν
τους νέους κ.α. Η αντιπροσωπεία συνοδευόταν από
εκπροσώπους του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και
του Κέντρου Νεότητας Αγρού.
Οι νεολαίες των δύο δήμων έδωσαν την υπόσχεση και για συνεργασία σε επίπεδο ευρωπαικών προγραμματών.
(Ευχαριστίες στο Φωτογραφείο Classic Studio Στέλιος Κωνσταντίνου ( Γιάννου Κρανιδιώτη 87Α Λατσιά
Classic Studio Τηλ.:22574572-99120350) για την φωτογράφηση της συνάντησης και το Latsia Tv για την
τηλεοπτική κάλυψη http://youtu.be/q_udI6ZnXCQ )
Εκ του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Δήμου Λατσιών.
Συναυλία - αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη
Επόμενη μεγάλη εκδήλωση του Συμβουλίου Νεολαίας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου
2012 (Βλέπε σελ.11): Μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη. Τα έσοδα θα δοθούν για αγορά τροφίμων σε άπορους
δημότες των Δήμων Λατσιών και Κιλκίς.Στηρίζουμε όλοι μας την προσπάθεια αυτή!

Παγκύπριο Συνέδριο
Καράτε
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών συνδιοργάνωσαν τον Ιούνιο στο Ολυμπιακό Μέγαρο το 2ο Παγκύπριο Συνέδριο Καράτε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λατσιών.
Το Συνέδριο παρακολούθησαν πέραν των 100 αθλητών, γονέων, προπονητών και φίλων του Καράτε. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο πρόεδρος τη ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, το μέλος του Δ.Σ.
ΚΟΑ κ. Χειμώνας Ευάγγελος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καράτε κ. Αντρέας Βασιλείου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου νεολαίας Δήμου Λατσιών κ. Κυπριανός Φιλίππου.
Οι εισηγητές του Συνεδρίου ήταν ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής κ. Δημήτρης Τριανταφύλλης ο οποίος κατάθεσε την δική του
εμπειρία και γνώση, ο αθλητικός επιστήμονας κ. Άρης Πρωτοπαπάς, ο ψυχολόγος κ. Λάμπρος Σταύρου, ο διατροφολόγος κ. Αλέξης Πρωτοπαπάς και οι γιατροί κ. ‘Αρης Τουρβάς και κ. Γιώργος
Μηνά.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τίμησε με αναμνηστική πλακέτα τους
εισηγητές του Συνεδρίου και τους ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να προβάλει το πολυδιάστατο έργο του Καράτε το οποίο δεν είναι μόνο αγώνες αλλά και
προσφορά προς την κοινωνία δια μέσου τέτοιων εκδηλώσεων.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ο ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ:

“Στηρίζω τις θέσεις
και το πλούσιο πρόγραμμα
του δημάρχου”
Νέος αντιδήμαρχος στο δήμο Λατσιών
για την πενταετία 2012 – 2016 είναι ο κ.
Χρίστος Πιτταράς.
Ο κ. Πιτταράς γεννήθηκε στις
26/07/1967 στη Λευκωσία. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Αλέκου από την Πάνω Ζώδια, με την οποία απέκτησε πέντε
παιδιά.
Είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου και της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Από το 1998 εργάζεται στη ΣΠΕ Λατσιών και από το 2001 έχει προαχθεί και
εκτελεί καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή.
Παράλληλα είναι μέλος της Κεντρικής
Γραμματείας της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων κατέχοντας τη θέση
του Εφόρου Βοηθημάτων.
Μιλώντας στην εφημερίδα μας, ο κ.

Πιτταράς μας ανέφερε ότι μοναδικός
στόχος και επιδίωξη του είναι να εργαστεί
συλλογικά και υπεύθυνα από τη θέση του
αντιδημάρχου ενισχύοντας και στηρίζοντας το πρόγραμμα του δημάρχου και
κατ’ επέκταση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των δημοτών.
Ο κ. Πιτταράς μας ανέφερε ακόμη ότι
ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσει στην οικονομική εξυγίανση του δήμου στηρίζοντας τις προσπάθειες του δημάρχου προς
αυτή την κατεύθυνση και στην πλούσια
κοινωνική πολιτική που ο δήμος ασκεί τα
τελευταία χρόνια και η οποία είναι επιβαλλόμενη υπό τις σημερινές δύσκολες
συνθήκες.
Καταλήγοντας τόνισε ότι θα εργαστεί
με υπέρμετρο ζήλο και ενθουσιασμό για
την παραπέρα ανάπτυξη της πόλης μας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

«Είμαστε έτοιμοι
για γενναίες
αποφάσεις»
ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ
ΤΗΝ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Ε

πισκέφθηκα πρωί – πρωί τον Δήμαρχο Λατσιών κ. Παναγιώτη Κυπριανού στο γραφείο του και είχα
την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί του πάνω σε διάφορα θέματα επιδιώκοντας να βγάλω προς τα
έξω τις προσωπικές πτυχές του χαρακτήρα του, τις σκέψεις και το όραμά του για τα Λατσιά, τις προτεραιότητες του προγράμματος του, απαντήσεις για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Δήμοι. Πρέπει να ομολογήσω ότι η συνέντευξη έγινε σε ένα κλίμα φιλικό, με τον Δήμαρχο έτοιμο να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά μας. Η απλότητα, η αμεσότητα, η προθυμία και η καταδεκτικότητα του Δημάρχου, γνωστά στην πλειοψηφία των Λατσιωτών, ίσως να είναι αυτά που του έδωσαν τελικά το διαβατήριο για την δεύτερη θητεία. Πώς αλήθεια αντιλαμβάνεται ο ίδιος την επανεκλογή του, σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ

• Πείτε μας συνοπτικά ποιά έργα δρομολογείτε
ή θα θέλατε να ολοκληρωθούν στον Δήμο μας
κατά τη διάρκεια της θητείας σας;
Η ανέγερση Εξωτερικών Ιατρείων, η συνέχιση και άλλων φάσεων του Γραμμικού Πάρκου

«Άγιος Γεώργιος», η δημιουργία του Περιβαλλοντικού Πάρκου «Παλλουρόκαμπος», η ανέγερση Κέντρου Ηλικιωμένων, η αναβάθμιση
των Συνοικισμών και του Πυρήνα των Λατσιών,
είναι έργα τα οποία ευρίσκονται στις προτεραιότητές μας και είναι στόχος μας η ολοκλήρωσή τους. Βεβαίως έχουμε στοχοθετήσει και άλλες δράσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής του δημότη.

“

• Οι Δημοτικές εκλογές έχουν τελειώσει. Τι σας
χαροποίησε περισσότερο από την επανεκλογή σας στη θέση του Δημάρχου στις δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2011;
Αναμφίβολα η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι
δημότες μας προς το άτομό μου για δεύτερη
φορά. Και διευκρινίζω ότι δεν με χαροποίησε
αυτή καθ’ εαυτή η εκλογή μου στο αξίωμα του
Δημάρχου, αλλά το γεγονός ότι όλα αυτά τα
χρόνια κέρδισα την αγάπη, την εκτίμηση και το
σεβασμό των συμπολιτών μου ο οποίος σημειώνω ότι είναι αμοιβαίος.
Με χαροποιεί ακόμη η αναγνώριση της προσπάθειάς μου, των συνεργατών μου και των
υπηρεσιών του Δήμου για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Η αναγνώριση της προσπάθειας αυτής αποτελεί και
την ηθική επιβράβευσή μας.

• Πόσο εφικτό είναι να ολοκληρωθούν οι πιο πάνω προτεραιότητες του Δημοτικού συμβουλίου;
Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι οι

“

Να είναι βέβαιοι οι δημότες μας
ότι δουλεύουμε με υπομονή και
επιμονή καταβάλλοντας όλες μας
τις δυνάμεις και επίπονες
προσπάθειες για την υλοποίηση
έργων ικανών να αναβαθμίσουν
την ποιότητα ζωής τους.

δυσκολότερες που βιώνει η τοπική αυτοδιοίκηση από τη γένεσή της. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει πλήξει καίρια το κράτος και κατ’
επέκταση τους δήμους αφού οι κρατικές χορηγίες έχουν μειωθεί δραστικά.
Η υπάρχουσα κατάσταση δεν είναι ενθαρρυντική ως προς την υλοποίηση όλων των πιο πάνω έργων, όμως εργαζόμαστε οργανωμένα, μεθοδικά και με σωστό προγραμματισμό με τις
υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας.
Είμαι φύσει αισιόδοξο άτομο και πιστεύω ότι
θα εξεύρουμε τις αναγκαίες λύσεις αφού κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για εξεύρεση πόρων. Να είναι βέβαιοι οι δημότες μας
ότι δουλεύουμε με υπομονή και επιμονή καταβάλλοντας όλες μας τις δυνάμεις και επίπονες
προσπάθειες για την υλοποίηση έργων ικανών
να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους.
• Σε γενικές γραμμές ποια θα λέγατε πως είναι
η κατάσταση των οικονομικών του Δήμου;
Ο Δήμος Λατσιών ήταν και παραμένει ένας
φερέγγυος δήμος παρά τη δεδομένη κρίση η

Συμβουλές από τον
αείμνηστο Πρόεδρο
Τάσσο Παπδόπουλο.

οποία πλήττει την παγκόσμια οικονομία. Αυτό
ήταν και είναι απόρροια της σωστής διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου από τα εκάστοτε δημοτικά συμβούλια και της ομοφωνίας
και συναίνεσης που υπάρχει για την εκτέλεση
εκείνων των αναγκαίων έργων που θα συμβάλουν στην παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική βιωσιμότητά του. Δημοτικά Συμβούλια και Υπηρεσίες του Δήμου, έχουμε επιτύχει με ενέργειές
μας όπως εξασφαλίσουμε περισσότερους οικονομικούς πόρους, περισσότερα έσοδα, που
μας δίνουν σήμερα το δικαίωμα να ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των δημοτών, ταυτόχρονα όμως έχουμε βάλει φρένο στις προσλήψεις νέου (μόνιμου) προσωπικού και χωρίς να υπάρχει εφησυχασμός μελετούμε και εφαρμόζουμε τρόπους
αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του
δήμου.
Οι προϋπολογισμοί του Δήμου μας είναι πάντοτε πλεονασματικοί και χαρακτηρίζονται από
πνεύμα περισυλλογής και οικονομικού νοικοκυρέματος, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις
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αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδό του.
• Υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν απολύσεις
στο προσωπικό του Δήμου μας;
Μέχρι σήμερα δεν εξετάσαμε ποτέ τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο απλούστατα γιατί
ο Δήμος μας όλα αυτά τα χρόνια προέβαινε στις
αναγκαίες προσλήψεις, συνεπώς δεν υπάρχει
υπεράριθμο προσωπικό. Μόνο στην περίπτωση
που το κράτος επιβάλει στους Δήμους τη μείωση προσωπικού ο Δήμος θα εξαναγκαστεί να υιοθετήσει αυτή τη νέα πολιτική νοουμένου ότι αυτή θα είναι βάσιμη και θα εφαρμοστεί ενιαία για
όλους τους Δήμους. Οπωσδήποτε, ανάλογα με
τις εξελίξεις στον οικονομικό τομέα, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εξετάζει
όλες τις πιθανές και αναγκαίες λύσεις προκειμένου να διασφαλίσει την βιωσιμότητά του και
κατ’ επέκταση να προστατεύσει τους δημότες
του. Και δεν θα διστάσουμε για το συμφέρον
των δημοτών μας να πάρουμε τις όποιες γενναίες αποφάσεις.
Ως θέμα αρχής, πιστεύω ότι οι Δήμοι μπορούν
να εξεύρουν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα
δώσουν λύσεις στο συγκεκριμένο θέμα χωρίς
να δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή.

“

• Διαβάζουμε στις εφημερίδες για υπέρ - δάνεια
ορισμένων Δήμων αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Ποιά είναι η αλήθεια για τον Δήμο σας;

“

Δεν υπάρχει περίπτωση
να μη δακρύσω με
ιστορίες αληθινές που
αγγίζουν την καρδιά και
την ψυχή κάθε ανθρώπου.

Ευχαριστώ για την ερώτησή σας την οποία
ήδη απάντησα και στην τοπική εφημερίδα «Κακκαρίστρα». Ξεκαθαρίζω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι τα δάνεια του δήμου μας
από τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα ανέρχονται στο ποσό των €5.240.000.
Ορισμένοι μιλούσαν τελευταία, για δάνεια
του δήμου μας τα οποία ανέρχονταν δήθεν στο
ποσό των €24.000.000 και κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους δημότες που
ενέπαιζαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ή και
αντίστροφα οι δημότες θα πρέπει να ζητήσουν
το λόγο από τα άτομα εκείνα που δεν δίστασαν
να πλήξουν ακόμη και την εικόνα του δήμου
τους προκειμένου να αποκομίσουν ίδιον όφελος
ή και να πλήξουν την εικόνα του Δημάρχου και
των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Ειλικρινά αυτό που με στεναχώρεσε περισσότερο
ήταν ο εμπαιγμός και η κοροϊδία των δημοτών
από αυτούς που ενώ γνώριζαν την αλήθεια, προσέφυγαν στο ψεύδος και την εσκεμμένη παραπλάνηση.
Αποπληρώνουμε κανονικά τις δανειακές μας
υποχρεώσεις και είμαστε ένας δήμος ο οποίος
διακρίνεται από αξιοπιστία και φερεγγυότητα.
Συνεχίζουν βεβαίως ορισμένοι να δίνουν τη
ψευδή εικόνα ότι ο Δήμαρχος και ορισμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ακολουθούν σπάταλη οικονομική πολιτική. Η οικονομική όμως πολιτική χαράσσεται από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις είναι συλλογικές και

ομόφωνες, επομένως θα πρέπει κάποτε αυτοί οι
«κύριοι» να τερματίσουν την κοροϊδία και τον
εμπαιγμό των δημοτών. Είναι και θέμα αυτοσεβασμού!
• Πέραν των λειτουργικών εξόδων είναι και το
ζήτημα της κοινωνικής προσφοράς του Δήμου
προς τους Δημότες. Να αναμένουμε ότι ο Δήμος θα μειώσει και τη βοήθειά του;
Τα τελευταία χρόνια ασκούμε μια πλούσια
κοινωνική πολιτική και η κοινωνική μας
προσφορά προς ευπαθείς ομάδες, οργανωμένα σύνολα, νέους και ηλικιωμένους, είναι έντονη, θετική και ουσιαστική.
Θέλω να στείλω το σαφέστατο μήνυμα ότι η κοινωνική προσφορά του
Δήμου δεν θα μειωθεί καθόλου, αντίθετα θα αυξηθεί, γιατί ένας δήμος θα
πρέπει να δεικνύει το ανθρώπινο και ευαίσθητο πρόσωπό του όταν οι πολίτες
χρειάζονται πραγματικά αυτή τη στήριξη και αναμφίβολα οι πολίτες σε μια τέτοια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης αναμένουν από τον δήμο
τους να επιδείξει μια ξεχωριστή ευαισθησία.
Η οικονομική κρίση δεν πλήττει μόνο
τους δήμους αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, επομένως οφείλουμε να λάβουμε και λαμβάνουμε μέτρα που θα συμβάλουν
στην ανακούφιση των δημοτών. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι με εισήγησή μου πολύ σύντομα θα λειτουργήσει και στον Δήμο μας ο θεσμός
του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» απλώνοντας
ένα δίκτυ προστασίας προς τους οικονομικά
ασθενέστερους.

Το άλπουμ
της ζωής του
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• Έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα στον Δήμο
τους τελευταίους 9 μήνες που θεωρείτε ότι
είναι σημαντικά;
Πολύ σημαντική θεωρώ την ολοκλήρωσή
της Α΄Φάσης του Γραμμικού Πάρκου “Άγιος
Γεώργιος», ένα πολύ όμορφο έργο το οποίο
ενέχει το στοιχείο της διαφορετικότητας και
που θα αποτελέσει χώρο συνάντησης για τους
δημότες μας, χώρο ψυχαγωγίας και αναψυχής
για όλους τους δημότες, μικρούς και μεγάλους. Έπεται βεβαίως συνέχιση του έργου
αυτού και ολοκλήρωση και άλλων φάσεων
του.
Ολοκληρώθηκε επίσης το Πάρκο Πεσόντων
και Αγνοουμένων στο Συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου, δίπλα από το Σωματείο «ΠΑΡΘΕΝΩΝ»,
ένας ωραίος χώρος αναψυχής για τους πρόσφυγες δημότες μας, καθώς και υφιστάμενα
πάρκα έχουν μετατραπεί σε πάρκα με ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.
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• Ποιά η οικογενειακή σας κατάσταση;
Παντρεμένος με την Πηνελόπη Λοϊζου και
έχουμε 2 παιδιά. Την Μαρία και τον
Ανδρέα, 17 και 13 χρονών αντίστοιχα.
• Παρακαλώ να μου επιτρέψετε κάποιες προσωπικές ερωτήσεις. Είναι
αλήθεια ότι σας αρέσει πολύ ο κινηματογράφος; Ποιές ταινίες σας αρέσουν κ. Δήμαρχε;
Όλες οι ποιοτικές ταινίες κάθε είδους μου αρέσουν είτε είναι κωμωδίες,
είτε δραματικές είτε αστυνομικές ή οτιδήποτε άλλο.

1. Στο δημοτικό ντυμένος σαν... Δήμαρχος!!!
2. Απαγγελία ποιήματος στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών.
3. Πρώτη έξοδος από την Εθνική Φρουρά με τον φίλο του Μενέλαο Ιεροδιακόνου.
4-5. Πυροβολητής σε άρμα μάχης.
6. Από την περίοδο της φοιτητικής ζωής στην Αθήνα.
7. 1983... μαζί με τη μετέπειτα σύζυγό του Πηνελόπη Λοϊζου.
8. 17/09/1989... Αναμένοντας την Πηνελόπη του στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
Λατσιών!
9. Ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές με την Πηνελόπη την Μαρία και τον Ανδρέα.
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ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο θέμα.
Όσον αφορά το ποιός ή ποιοί Πρόεδροι διαχειρίστηκαν καλύτερα το θέμα, είναι κάτι που
θα το κρίνει η ίδια η ιστορία. Κανείς όμως δεν
πρέπει να αμφιβάλλει ότι όλοι τους προσπάθησαν ή προσπαθούν ακόμη. Θα ήταν – κατά τη
γνώμη μου –λανθασμένο να πιστεύει κάποιος
το αντίθετο!

• Πως αντιδράτε σε συγκινητικές ιστορίες;
Κλάμα ο λαός (γελάει) δεν υπάρχει περίπτωση να μη δακρύσω με ιστορίες αληθινές που αγγίζουν την καρδιά και τη ψυχή κάθε ανθρώπου.
• Πάντως οι δημότες σας το λένε και σας το γράφουν, ειδικά στο facebook, ότι είστε ψυχούλα...
Με πολλές ευαισθησίες, ναι! Πολύ ευκολοσυγκίνητος και πολύ έντονος σε κάθε μορφή
αδικίας.

• Ποια ήταν η πιο ευχάριστη στιγμή για σας την
προηγούμενη πενταετία;
Η ολοκλήρωση αρκετών έργων από το πρόγραμμά μου που οδήγησε στην αναβάθμισή
της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Αυτή
είναι άλλωστε η πεμπτουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η υλοποίηση έργων και η δρομολόγηση και επίλυση προβλημάτων.
• Η πιο δυσάρεστη στιγμή;
Φυσικά η απώλεια του μ. Σωτήρη Μέσσιου,
Δημοτικού μας Γραμματέα, του πιο στενού και
πολύτιμου μου συνεργάτη ο οποίος έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα. Αυτή η απώλεια, ήταν για

“

• Υπηρετήσατε στην Εθνική Φρουρά;
Ασφαλώς και έχω υπηρετήσει στην Εθνική
Φρουρά και μάλιστα στο ένδοξο και τιμημένο
όπλο των Τεθωρακισμένων κάτι για το οποίο αισθάνομαι πολύ περήφανος.

• Αν σας ρωτούσε κάποιος τι θαυμάζετε πιο πολύ στη ζωή σας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που
έχετε στο μυαλό σας;
Η απάντηση είναι πολύ εύκολη για μένα. Μα
φυσικά οι θυσίες των ηρωικών παιδιών της ΕΟΚΑ
που οδηγούνταν στην αγχόνη τραγουδώντας,
οι θυσίες των ηρώων μας στην περίοδο της
Τουρκικής εισβολής που έπεσαν υπέρ πίστεως
και πατρίδος ως γνήσιοι αγωνιστές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.
• Τι απεχθάνεται περισσότερο ο Δήμαρχος Λατσιών;
Την αχαριστία και την αγνωμοσύνη αλλά και
τις μικροκομματικές σκοπιμότητες που δεν
έχουν θέση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την κακοπιστία, το μίσος και την εμπάθεια
από άτομα που υποτίθεται ότι ήταν και φίλοι.
Απεχθάνομαι ακόμη την μηδενιστική αντιμετώπιση από άτομα τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζουν το τεράστιο έργο που έχει παραχθεί τα
τελευταία χρόνια πλην όμως ενσυνείδητα προβαίνουν σε παραπληροφόρηση των συμπολιτών μας.
Παρόλα ταύτα, είμαι από τους ανθρώπους
που ξεχνούν εύκολα και δεν κρατάω κακία σε κα-

“

Από την περίοδο της
Τουρκοανταρσίας το 1964
αγνοείται ο 18χρονος τότε θείος
μου Κύπρος από τη Μουσουλίτα,
αδελφός του πατέρα μου. Δεν
αντέχω να βλέπω τη θλίψη και
τον απροσμέτρητο πόνο στα
μάτια του πατέρα μου και των
θείων μου.

νένα. Οι δημότες μας είναι οι κριτές των πάντων και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση
τους.

• Τι λέει για σας το πραξικόπημα του 1974;
Το προδοτικό πραξικόπημα ήταν η απαρχή για
τα δεινά της πατρίδας μας και θλίβομαι πραγματικά γιατί οι ένοχοι παραμένουν μέχρι σήμερα ατιμώρητοι. Έχουν καταδικαστεί όμως στη
συνείδηση του Κυπριακού Λαού και αυτό δεν
μπορεί να το αλλάξει κανείς με τίποτα. Έπρεπε
όμως να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία γιατί
η ατιμωρησία δεν φέρνει τα ποθούμενα αποτελέσματα. Με λίγα λόγια είμαι ενάντια σε κάθε
προσπάθεια κατάργησης της συνταγματικής
νομιμότητας από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

• Αν σας ρωτούσα σε προσωπικό επίπεδο, αν
υπάρχει κάτι που σας απασχολεί ή και σας
στεναχωρεί ιδιαίτερα, τι θα απαντούσατε;
Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που με θλίβει

μένα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
τις υπηρεσίες του Δήμου ένα ανεπανόρθωτο
πλήγμα που πιστεύω ότι θα μας σημαδεύει πάντοτε. Η οικογένεια του, η οικογένεια του Δήμου Λατσιών, έχασε ένα εξαίρετο άνθρωπο,
ένα εξαίρετο συνεργάτη.

Στενή συνεργασία δημάρχου και
αντιδημάρχου για θέματα του
Δήμου και της τοπικής
αυτοδιοίκησης ευρύτερα.
και με στεναχωρεί ιδιαίτερα, είναι το γεγονός
ότι από την περίοδο της Τουρκοανταρσίας το
1964 αγνοείται ο 18χρονος τότε θείος μου Κύπρος από τη Μουσουλίτα, αδελφός του πατέρα μου. Δεν αντέχω να βλέπω τη θλίψη και τον
απροσμέτρητο πόνο στα μάτια του πατέρα μου
και των θείων μου. Δεν αντέχω και δεν συμβιβάζομαι με αυτή την τεράστια αδικία που έχει
πλήξει εκατοντάδες οικογένειες στην Κύπρο
τόσο την περίοδο του 1964, όσο και την περίοδο του 1974. Δεν μπορώ να κατανοήσω με
τίποτα αυτή την απανθρωπιά που εξακολουθεί
να δεικνύει η Τουρκική αδιαλλαξία αλλά και
ταυτόχρονα ο διεθνής παράγοντας.

“

στην Εθνική Φρουρά ήταν πολύ παραγωγική,
αφού εκεί πήραμε όλοι μας τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε στις
δυσκολίες της ζωής, εκεί δημιουργήσαμε, εκεί
μάθαμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, εκεί τονώθηκε ακόμη περισσότερο το αγωνιστικό μας
φρόνημα.

“

«Απεχθάνομαι την μηδενιστική
αντιμετώπιση από άτομα τα οποία
είναι σε θέση να γνωρίζουν το
τεράστιο έργο που έχει παραχθεί
τα τελευταία χρόνια πλην όμως
ενσυνείδητα προβαίνουν σε
παραπληροφόρηση των
συμπολιτών μας.»

• Τι διδαχθήκατε από τη θητεία σας στα Τεθωρακισμένα;
Πολλά πράγματα μαζί… Πειθαρχία, τάξη ομαδικότητα και ότι η Ελευθερία κερδίζεται… δεν
χαρίζεται!

“

«Το προδοτικό πραξικόπημα
ήταν η απαρχή για τα δεινά της
πατρίδας μας και θλίβομαι
πραγματικά γιατί οι ένοχοι
παραμένουν μέχρι σήμερα
ατιμώρητοι. Έχουν καταδικαστεί
όμως στη συνείδηση του
Κυπριακού Λαού.»

• Τι θυμάστε πιο πολύ από τη θητεία σας;
Το καψόνι που «φάγαμε» μέχρι να πάρουμε το
μαύρο μπερέ. Αστειεύομαι… αυτό ήταν κάτι το
αναμενόμενο. Από κει και πέρα η θητεία μου

“

“

• Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία;
«Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος» με πρωταγωνιστή τον Clint Eastwood που είναι και ο αγαπημένος μου ηθοποιός. Ένας τίτλος γάντι για
την κοινωνία που ζούμε όπου υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί και οι άσχημοι. Οι κακοί και οι άσχημοι έρχονται όμως πάντα δεύτεροι γιατί ακριβώς η ίδια κοινωνία τους απορρίπτει.

• Ποια η γνώμη σας για τις προσπάθειες των
εκάστοτε προέδρων της Κυπριακής Δημο-

“

Σ’ αυτές τις ώρες της ευθύνης
για όλους, ο δήμος μας δηλώνει
για άλλη μια φορά παρόν με
πρωταρχικό στόχο τη στήριξη
του πολίτη και την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής του.

κρατίας για το θέμα των αγνοουμένων;
Δεν είμαι από αυτούς που μηδενίζουν τις
προσπάθειες κανενός και πολύ περισσότερο
προσπαθώντας να είμαι αντικειμενικός πιστώνω όλους τους εκάστοτε προέδρους με
τον ίδιο βαθμό πατριωτισμού, ευαισθησίας και

• Για σας ποια πράγματα ή και ποιες αρχές
έχουν περισσότερη αξία στη ζωή;
Το να είναι κάποιος υγιής είναι και το πιο σημαντικό. Από κει και πέρα περισσότερη αξία για
μένα έχουν οι ηθικές αξίες και αρχές. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια είναι το τρίπτυχο των
υπεραξιών που έχουμε διδαχθεί ως Έλληνες
της Κύπρου και οφείλουμε να τις ακολουθούμε.
Προσωπικά θα προσέθετα ότι δίνω τεράστια
σημασία στο θεσμό της φιλίας και τους φίλους
μου δεν τους προδίδω ποτέ. Είναι θέμα παιδείας και αρχών που έχω διδαχθεί από την ίδια
την οικογένειά μου.
• Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους
Δημότες των Λατσιών, που όπως και οι υπόλοιποι Κύπριοι βλέπουν την κρίση να γίνεται
όλο και πιο αισθητή;
Είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος άνθρωπος και
θέλω πάντοτε να σκέφτομαι θετικά χωρίς να
ακολουθώ την εύκολη λύση λέγοντας ότι δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τους δημότες
μας λόγω κρίσης.
Σε ότι αφορά τον Δήμο Λατσιών, έχουμε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που προκύπτουν
από την οικονομική κρίση. Συνειδητοποιούμε
ότι θα κινηθούμε σε εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Θέλω όμως να τονίσω
ότι η κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για
κανέναν μας. Τουναντίον, η οικονομική κρίση
επιβάλλει σε όλους μας το καθήκον όπως ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή και να
αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την κοινωνική αλληλεγγύη.
Σ’ αυτές λοιπόν τις ώρες της ευθύνης για
όλους, ο δήμος μας δηλώνει για άλλη μια φορά παρόν με πρωταρχικό στόχο τη στήριξη του
πολίτη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

τα ΛΑΤΣΙΑ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΧΟΡΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Τα μαθήματα Επαναρχίζουν στις 15 Οκτωβρίου - Στόχος να συμμετέχουν στα προγράμματα όλοι οι δημότες!

Καλωσόρισμα Δημάρχου

Ο επιτυχημένος θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» επανέρχεται με
νέες δραστηριότητες και το ίδιο κέφι για προσφορά και δημιουργία!
Στόχος του Ανοικτού Σχολείου είναι να συμμετέχουν στα μαθήματά του όλοι οι δημότες! Στις 8 Οκτωβρίου 2012 αρχίζουν τα μαθήματα
του Εργαστηρίου Τέχνης Απόστολος Αντρέας και στις 15 Οκτωβρίου 2012 όλα τα υπόλοιπα προγράμματα.
Οι δραστηριότητες που προσφέρει ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του είναι: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Αεροβική γυμναστική, Αγγλικά, Ζωγραφική/Χειροτεχνία,
Tae Kwon Do, Μπαλέτο, Hip Hop, Λαϊκοί Παραδοσιακοί Χοροί, Modern
Jazz, Κιθάρα, Skating, Δημιουργικό Εργαστήρι/Παιχνίδια Σκέψης, Ξιφασκία, Βιωματικά Εργαστήρια Οικογενειακής Ζωής, Οινολογία,
Ελληνικά σε κοινοτικούς δημότες, Ιταλικά, Ραπτική/Διορθώσεις Ρούχων, Πλέξιμο με σμιλί/σμίλες, Πιλάτες, Κατασκευή Κοσμημάτων, Θεατρικό Εργαστήρι, Μουσικό Εργαστήρι, Αρμόνιο, Τοξοβολία, Ζούμπα,
Αγιογραφία,
Ψηφιδωτό,
Αγγειοπλαστική/Κεραμική,
Φωτογραφία/Photoshop και Σκοποβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποταθούν στη συντονίστρια του θεσμού, κα Άντρεα Ευδοξίου στο
τηλ. 97752844 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών www.latsia.org.cy
(Ανοικτό Σχολείο).

Νέα Προγράμματα «Ανοικτού Σχολείου»
Δημιουργικό Εργαστήρι – Παιχνίδια Σκέψης: Τα παιδιά σκέφτονται
και ακονίζουν το μυαλό τους. Μαθαίνουν μέσα από διάφορα παιχνίδια να σκέφτονται, να προβληματίζονται και να παίρνουν τις σωστές
αποφάσεις. Αποκτούν γνώσεις που θα τους συντροφεύουν σε όλη
τους τη ζωή.
Δευτέρα
4:00-5:00μ.μ
7-9 ετών
5:00-6:00μ.μ
9-11 ετών
Τρίτη
6:00-7:00μ.μ
12-15 ετών
Μπαλέτο: Η πρώτη επαφή των μικρών παιδιών με το χορό και τη γυμναστική. Γυμνάζουμε το σώμα, αποκτούμε ευλυγισία ώστε να γίνουμε
και οι πρώτες μπαλαρίνες!!!
Τρίτη
3:30-4:30μ.μ
4-6 ετών
Ξιφασκία: Γνωριμία με το άθλημα της ξιφασκίας. Μαθαίνουμε τα
μυστικά για τη χρησιμοποίηση του ξίφους και οργανώνουμε αγώνες
ξιφασκίας για πρακτική εξάσκηση.
Τρίτη
4:00-5:30μ.μ
8-12 ετών
Πέμπτη
4:30-6:00μ.μ
13-16 ετών
6:00-7:30μ.μ
ενήλικες
Τένις: Γυμναζόμαστε παίζοντας. Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμαι σωστά τις ρακέτες και παίζουμε παιχνίδια τένις για να αναδείξουμε
το νικητή. Η μέρα και ώρα θα κανονιστεί αργότερα
Scatting: Τρέχουμε με τα τροχοπέδιλα και κάνουμε εντυπωσιακές
φιγούρες στο έδαφος. Ένα άθλημα για όλους γεμάτο διασκέδαση
που μας γυμνάζει και μας χαρίζει ισορροπία.
Τετάρτη
4:00-5:30μ.μ.
Modern Jazz: Συνδυάζουμε το θέατρο με το χορό. Τα παιδιά χορεύουν με ομορφιά και χάρη με έμφαση στην έκφραση και στην κίνηση.
Τετάρτη
4:00-5:00μ.μ.
Αρμόνιο: Τα παιδιά μαθαίνουν τις νότες και γνωρίζουν το μαγικό
κόσμο της μουσικής μέσα από το αρμόνιο. Παίζουμε διάφορα τραγούδια στα πλήκτρα και οι νότες μας καθοδηγούν σε έναν κόσμο χαλάρωσης και ξεκούρασης.
Σάββατο
10:00-11:00 & 11:00-12:00
7-12 ετών
Ελληνικά σε κοινοτικούς δημότες: Όλοι οι δημότες μας έχουν δι-

καίωμα στην εκπαίδευση. Έτσι προσφέρουμε σε όλους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και ομιλίας, ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνία τους στην Κύπρο.
Τετάρτη
5:30-6:30μ.μ.
Ιταλικά: Εκμάθηση των βασικών εννοιών γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου της ιταλικής γλώσσας με στόχο την προφορική
και γραπτή επικοινωνία στα ιταλικά.
Τρίτη
6:00-7:30μ.μ.
Οινολογία: Δοκιμάζουμε τα κρασιά, μαθαίνουμε για τις γεύσεις και
τις ιδιότητες τους από έμπειρο και προσοντούχο εκπαιδευτή.
Πέμπτη
7:00-8:30μ.μ.
Βιωματικά εργαστήρια οικογενειακής ζωής: Συναντήσεις υπό την καθοδήγηση επαγγελματία ψυχολόγου όπου θα συζητούνται θέματα
που αφορούν την καθημερινότητά μας μέσα στην οικογένεια, βοηθώντας μας να αντιμετωπίσουμε όσα μας απασχολούν και μας προβληματίζουν.
Τρίτη
6:30-8:00
Τετάρτη
7:00-8:30
Πλέξιμο με σμιλί/σμίλες: Ακολουθούμε τη μόδα της εποχής και δημιουργούμε τα δικά μας ξεχωριστά κομμάτια, όπως εσάρπες και πετσετάκια χρησιμοποιώντας σμιλί και σμίλες.
Πέμπτη
6:30-7:30μ.μ.
Ραπτική: Μαθαίνουμε την τέχνη της ραπτικής και στους δύσκολους
καιρούς που διάγουμε διορθώνουμε μόνοι μας τα ρούχα μας. Εξοικονομούμε χρήματα και δημιουργούμε ταυτόχρονα.
Πέμπτη
5:30-6:30μ.μ
Photoshop: Επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες και δημιουργούμε το δικό μας κόσμο!
Δευτέρα
5:00-7:00μ.μ.

Το «Ανοικτό Σχολείο» είναι ένα πρόγραμμα του Δήμου Λατσιών προς τους Δημότες των Λατσιών και της ευρύτερης περιοχής και στηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Δήμο Λατσιών.
Ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2011-2012 και τώρα βρίσκεται στη
δεύτερη χρονιά λειτουργίας του. Ο στόχος του για προσφορά στο Δημότη ευκαιριών δημιουργικής απασχόλησης με πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποιώντας τους
σχολικούς χώρους έχει επιτευχθεί με μεγάλη επιτυχία, αφού
στο «Ανοικτό Σχολείο» συμμετείχαν πέραν των 500 ατόμων
σε 51 ομάδες από 17 θεματικές ενότητες.
Γνωρίζοντας ότι αγαπήσατε και αγκαλιάσατε το «Ανοικτό
Σχολείο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, προχωρούμε
και εμπλουτίζουμε το πρόγραμμά μας με νέες καλλιτεχνικές,
αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Σας καλούμε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή και στα νέα
προγράμματα του «ανοικτού Σχολείου», αποκτώντας νέες
εμπειρίες και γνώσεις μέσα από διασκέδαση και ψυχαγωγία.
Παναγιώτης Α. Κυπριανού
Δήμαρχος Λατσιών
Πρόεδρος Σωματείου «Ανοικτό Σχολείο»

Θεατρικός Όμιλος Ενηλίκων Λατσιών
Λειτουργούμε για πρώτη φορά στα Λατσιά τον Θεατρικό Όμιλο Λατσιών και καλούμε όσους ασχολούνται με το
Θέατρο να δηλώσουν συμμετοχή. Ελάτε να γνωρίσουμε τον
κόσμο του θεάτρου, να παρακολουθήσουμε θεατρικές παραστάσεις και να ανεβάσουμε τα δικά μας έργα αγκαλιάζοντας θερμά τη νέα αυτή προσπάθεια του Δήμου μας.
Στόχος μας ο Θεατρικός Όμιλος Λατσιών να εδραιωθεί
και να προσφέρει στην αναβάθμιση των πολιτιστικών δρώμενων.
Δεχόμαστε αιτήσεις και από μαθητές Λυκείου.
Δευτέρα
7:00-9:00μ.μ.

Έκθεση ζωγραφικής του Ανοικτού Σχολείου
Το «Ανοικτό Σχολείο» του Δήμου Λατσιών εγκαινίασε την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου με μεγάλη επιτυχία την έκθεση του Εργαστηρίου Τέχνης Αποστόλου Αντρέα στο λόμπι του Δημαρχείου, η
οποία περιλαμβάνει Αγιογραφία, Ψηφιδωτό, Αγγειοπλαστική/Κεραμική και φωτογραφία/Photoshop. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Δήμαρχος των Λατσιών και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του «Ανοικτού Σχολείου» κ.
Παναγιώτης Κυπριανού μαζί με τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Τράπεζας κ.
Μάκη Κεραυνό. Η έκθεση εντάσσεται
στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την
έναρξη των μαθημάτων του «Ανοικτού
Σχολείου» για τη νέα χρονιά 2012-2013
και διήρκησε τις 2 Οκτωβρίου.
«Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος
τα έργα τα οποία παρουσιάζονται σήμερα είναι εξαιρετικά και αξιοζήλευτα
και καταδεικνύουν τη σπουδαία δουλεία που γίνεται τόσο από τους εκπαιδευτές, όσο και από τους εκπαιδευόμενους στο θεσμό του «Ανοικτού Σχολείου» στο Δήμο μας. Ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» είναι κοντά στο δημότη και αφουγκράζεται τις ανάγκες και
τις ανησυχίες των δημοτών του και γι’ αυτό τους προσφέρει την

ευκαιρία να συμμετέχουν σε περισσότερες από 30
θεματικές ενότητες», ανάφερε στο καλωσόρισμα
του ο Δήμαρχος των Λατσιών και Πρόεδρος της Διοικούσας του «Ανοικτού Σχολείου» κ. Παναγιώτης
Κυπριανού.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την έναρξη των
προγραμμάτων εντάσσεται και η συμμετοχή του
«Ανοικτού Σχολείου» στη φιλανθρωπική εκδήλωση του Δήμου Λατσιών στις 14 Οκτωβρίου, στο προαύλιο του Δημαρχείου, για την
ενίσχυση του Συνδέσμου «Αρχιεπίσκοπος Λουκάς» για παιδιά με
αναπηρίες.
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΤΣΙΩΝ

Στοργή και φροντίδα στους ηλικιωμένους μας

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο λειτούργησε για
πρώτη φορά στο Δήμο Λατσιών την περσινή χρονιά και
συνεχίζει και φέτος με επιτυχία τη λειτουργία του. Το
Πολυδύναμο έχει στόχο τη στήριξη των ατόμων της
τρίτης ηλικίας, επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή
και εμπλοκή τους στα κοινωνικά δρώμενα. Ως Δήμος θεωρούμε καθήκον μας να προσφέρουμε στους συνταξιούχους μας μια ζωή με αξιοπρέπεια και ποιότητα και
να αναβαθμίσουμε το βιοτικό μας επίπεδο.
Έτσι στο Κέντρο Ηλικιωμένων προσφέρουμε στους ηλικιωμένους όσα τους αξίζουν ως ανταπόδοση για όλα όσα
μας πρόσφεραν καθ’ όλη την πορεία της ζωής τους.

Εξαιρετική εμφάνιση της Δημοτική Χορωδίας
Λατσιών στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Ρώμης
Η Δημοτική Χορωδία Λατσιών εκπροσώπησε την Κύπρο στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Ρώμης MRF το οποίο διεξήχθη μεταξύ 29 και 30 Ιουνίου 2012 και στο οποίο
έλαβαν μέρος χορωδίες από την Πολωνία, Νορβηγία, Ρωσσία, Τσεχία, Εσθονία και
Κύπρο.
Η Δημοτική Χορωδία Λατσιών, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Φώτη Μουσουλίδη και συνοδεία στο πιάνο
την Αργυρώ Χριστοδουλίδου παρουσίασε τραγούδια των Μάνου
Χατζιδάκη, Μίκη Θεοδωράκη,
Σταύρου Ξαρχάκου και Δημήτρη
Λάγιου στον Καθεδρικό Ναό της
Παναγίας της Ρώμης στις 29 Ιουνίου και στο Πάνθεον στις 30 Ιουνίου. Με την εξαιρετική εμφάνισή της, η Δημοτική Χορωδία Λατσιών καταχειροκροτήθηκε από
τους θεατές και τους εκατοντάδες τουρίστες που βρέθηκαν στο
Πάνθεον και στον Καθεδρικό Ναό
της Παναγίας και απέσπασε πολύ
θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές
του Φεστιβάλ.
Η συμμετοχή στο Χορωδιακό
Φεστιβάλ Ρώμης MRF εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει ο Δήμος Λατσιών για προβολή της Κύπρου
και του πολιτισμού μας.
Η Δημοτική Χορωδία Λατσιών
ιδρύθηκε το 2002 και συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας στα πολιτιστικά
δρώμενα του Δήμου Λατσιών. Είναι τετράφωνη μιχτή χορωδία
που αριθμεί 35 μέλη. Το ρεπερτόριο της είναι ποικίλο, εστιάζεται δε στο ελληνικό και κυπριακό παραδοσιακό αλλά και στο έντεχνο τραγούδι.
Με τη συμμετοχή της η χορωδία αναβάθμισε της διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αγαπήθηκε από το κοινό και καθιερώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η χορωδία έχει στο ενεργητικό της πολλές συμμετοχές σε εκδηλώσεις
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Την αποστολή στήριξαν ο δήμος Λατσιών και οι πολιτιστικές υπηρεσίες του
υπουργείου Παιδείας.

Μάγεψε η παιδική χορωδία
στο φεστιβάλ της Τοσκάνης
Στις 27 Ιουλίου 2012 η Παιδική Χορωδία Λατσιών ταξίδεψε στην Ιταλία για να λάβει μέρος σε διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ στην Τοσκάνη. Στο φεστιβάλ είχαν λάβει μέρος χορωδίες από τη Ρωσία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία ακόμα και από την Αμερική. Η μουσική είχε ενώσει όλους τους χορωδούς αφού η ατμόσφαιρα που επικρατούσε ήταν πολύ φιλική και η ανοικτόκαρδη υποστήριξη ήταν κάτι το μοναδικό!
Η χορωδία μας είχε παρουσιάσει ένα προσεγμένο πρόγραμμα που περιλάμβανε
ελληνικά και κυπριακά τραγούδια, διεθνή κομμάτια
καθώς και κλασσικά. Τα παιδιά είχαν δουλέψει πάρα
πολύ γι’ αυτή τους την παρουσίαση αλλά ο κόπος
τους δεν πήγε χαμένος. Η
εκτέλεση τους ήταν άριστη,
η φωνή τους μαγευτική αποσπώντας έτσι πολλά χειροκροτήματα και θετικά σχόλια. Είχαμε την ευκαιρία να
ακούσουμε και να γνωρίσουμε άλλες χορωδίες αλλά και
να δείξουμε κι εμείς τη χορωδιακή τέχνη του τόπου και
συγκεκριμένα του δήμου μας. Μαέστρος της παιδικής
χορωδίας Λατσιών είναι η κ. Μαίρη Στυλιανού Ρούσου η
οποία είχε κάνει και την εναρμόνιση των τραγουδιών.
Στο πιάνο συνόδεψε η κ. Έλενα Στυλιανού Μούντουκου. Η παρουσίαση της χορωδίας μας υπάρχει και στο διαδίκτυο (youtube) όπου μπορείτε να απολαύσετε τα παιδιά
αναζητώντας απλώς «παιδική χορωδία Λατσιών».
Στα παιδιά αξίζει ένα μεγάλο μπράβο γιατί κατάφεραν
να κάνουν μια πολύ σωστή παρουσία αλλά και για τη συμπεριφορά και συνεργασία που επέδειξαν καθόλη τη
διάρκεια του ταξιδιού.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά
τη πόλη Μοντεκατίνι αλλά και την πανέμορφη Φλωρεντία.
Επισκέφτηκαν την παλιά πόλη Σιένα αλλά και τον περίφημο πύργο της Πίζας. Τα τοπία, το περιβάλλον, τα αρχαία κλασσικά αγάλματα, τα κτίρια με τις ξεχωριστές διακοσμήσεις ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους!
Η παιδική χορωδία Λατσιών έχει σαν στόχο της να αναπτύξει τη χορωδιακή τέχνη αλλά και να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν να τραγουδούν σωστά και
να συνεργάζονται. Τα μέλη μας έχουν ηλικία από 7– 18

ετών και είναι όλοι πολύ συνδεδεμένοι μεταξύ τους! Η
χορωδία συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του δήμου
μας, έχοντας πολλούς φίλους που περιμένουν κάθε της
παρουσίαση για να την ακούσουν. Έχει συνεργαστεί
επίσης και με τη γνωστή τραγουδίστρια Εύη Καπάταη. Η
παιδική χορωδία έχει εμφανιστεί και σε άλλους δήμους
αφήνοντας πάντα άριστες εντυπώσεις!
Με τη συμμετοχή μας σε αυτό το διεθνές χορωδιακό
φεστιβάλ οι εμπειρίες που κερδίσαμε, μας είναι πολύτιμες για την μετέπειτα πορεία μας. Ευχαριστούμε το Δήμο Λατσιών που στήριξε και εμπιστεύτηκε την παιδική
χορωδία για να τον εκπροσωπήσει σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Η παιδική χορωδία με τη μαέστρο της θα
συνεχίσουν με την ίδια αγάπη και ζήλο το έργο τους ελπίζοντας ότι θα έχουν ξανά την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε παρόμοια διοργάνωση!
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ

«Πιάννουμεν τα ποδήλατα τζαι φεύκουμεν»
Ένας μεγάλος αρχηγός ο Ανδρέας Ποδηλατάς και μικροί και μεγάλοι φίλοι της ποδηλασίας
έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη ποδηλατοπαρέα η οποία δραστηριοποιείται στα Λατσιά.
Θα τους δείτε συχνά –πυκνά στους δρόμους
και τον ποδηλατόδρομο των Λατσιών επί της
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη να απολαμβάνουν
τον ποδηλατικό τους περίπατο και να καταλήγουν στο δάσος της Αθαλάσσας για όμορφες
στιγμές ξεγνοιασιάς και ψυχαγωγίας.
Το μήνυμα των παιδιών της ποδηλατοπαρέας
είναι απλό. «Πιάννουμεν τα ποδήλατα τζαι φεύκουμεν». Έχουν κερδίσει πραγματικά την αγάπη και το θαυμασμό όλων μας για την αγάπη
τους για το ποδήλατο. Πολύ
περισσότερο έχουν κερδίσει
την αγάπη και την εκτίμηση
του Δημάρχου μας ο οποίος
και προωθεί μετά από αίτημα της ποδηλατοπαρέας τη
δημιουργία ποδηλατικής πίστας. Ακόμη, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στηρίζουν την αξιέπαινη αυτή προσπάθεια και αναμένεται ότι
η Ποδηλατοπαρέα πολύ σύντομα όχι μόνο θα μεγαλώσει, αλλά θα συμμετέχει
ενεργά στις εκδηλώσεις του Δήμου δίνοντας
έντονα και δυναμικά το παρόν της ευαισθητοποιώντας και μεταδίδοντας σε όλους την αγάπη για το ποδήλατο.

Από την δράση της
Ποδηλατοπαρέας
Λατσιών.

Ο Δήμος Λατσιών χαιρετίζει με ενθουσιασμό
την αθλητική αυτή δραστηριότητα των παιδιών
έχοντας πάντοτε κατά νου ότι ο αθλητισμός
οπλίζει την ψυχή με θάρρος, αποφασιστικότη-

τα και ισχυρή θέληση. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση, διδάσκει την αυτοπειθαρχία, εμπνέει την
αισιοδοξία και την ελπίδα.
Σημειώνεται ότι επίκειται η πρώτη συνεργασία Δήμου και Ποδηλατοπαρέας με σειρά εκδηλώσεων οι οποίες εμπίπτουν στην επέτειο
της υπογραφής του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λατσιών και Κοινότητας Λυθροδόντα.
Γνωρίστε την ποδηλατοπαρέα Λατσιών μέσα
από το Facebook γιατί αυτή η παρέα είναι μοναδική και στέλλει ένα σαφέστατο μήνυμα: «Βάλτε το ποδήλαδο στη ζωή σας για σωστή άθληση
και ένα καλύτερο περιβάλλον στο Δήμο μας».
Το αυτοματοποιημένο σύστημα ενοικίασης

Το αυτοματοποιημένο σύστημα ενοικίασης
ποδηλάτων που λειτουργεί στο δήμο μας.
ποδηλάτων που έχει εφαρμοστεί στο Δήμο μας
και η ποδηλατοπαρέα Λατσιών στοχεύουν να
αλλάξουν νοοτροπίες και να συμβάλουν αποφασιστικά στην επίλυση σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων με απλό και σχετικά ανέξοδο τρόπο.
Κάθε Πέμπτη και Σάββατο η Ποδηλατοπαρέα
πραγματοποιεί ποδηλατικές διαδρομές. Δηλώστε συμμετοχή και εσείς!

12 τα ΛΑΤΣΙΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗ ΛΑΤΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

Η Παρουσία
της Αστυνομίας
περιόρισε την
εγκληματικότητα

“

“

“Κύρια προβλήματα είναι τα κρούσματα
νεανικής παραβατικότητας και οι κλοπές”

Μ

ε συνέντευξή του στην εφημερίδα μας ο Σταθμάρχης Λατσιών κ. Χρίστος Οδυσσέως περιγράφει την κατάσταση σε ότι αφορά την εγκληματικότητα στα Λατσιά και στη γύρω περιοχή, την δραστηριότητα
που αναπτύσσει ο Αστυνομικός Σταθμός Λατσιών, την σχέση των αστυνομικών με τους πολίτες και δηλώνει την θέλησή
του για ενίσχυση της καλής συνεργασίας με τον Δήμο Λατσιών αλλά και όλους τους πολίτες.

“

"Η συνεργασία μας με τον Δήμο
Λατσιών βρίσκεται σε πολύ καλά
επίπεδα. Από την πλευρά μας
θα εργαστούμε σκληρά για να
εμπεδώσουμε στους κατοίκους
της περιοχής το αίσθημα ότι η
Αστυνομία είναι φίλος και
συμπαραστάτης τους
κερδίζοντας έτσι
την εμπιστοσύνη τους."

ο Σταθμάρχης φέρει την κύρια ευθύνη
για τη διατήρηση τόσο του νόμου όσο και
της τάξης στην περιοχή που καλύπτει η
εδαφική ακεραιότητα του Σταθμού. Αποτελεί βασική υποχρέωση του Σταθμάρχη
η πρόληψη και η εξιχνίαση του εγκλήματος που διαπράττεται στην περιοχή του
ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας
των πολιτών στην περιοχή του.
Παράλληλα, είναι υποχρέωση του Σταθμάρχη να δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η Αστυνομία να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στον
πολίτη αναπτύσσοντας υγιείς και ωφέλιμες σχέσεις με το κοινό.
Επιπρόσθετα, μέρος των ευθυνών ενός
Σταθμάρχη είναι και το προσωπικό του
Σταθμού διασφαλίζοντας θέματα όπως η
πειθαρχία, η εκπαίδευση και η εμφάνιση
του προσωπικού. Παράλληλα, η ασφάλεια
και η καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού καθώς επίσης

και της περιουσίας του όπως τον οπλισμό,
τα πυρομαχικά και οτιδήποτε άλλο ανήκει
στο δημόσιο και τελεί υπό την ευθύνη
του. Τέλος, μεριμνά για την ορθή τήρηση όλων των εγγράφων.
• Ποια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία των
Λατσιών τα οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε;
- Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Λατσιών
έχει γνωρίσει μια ραγδαία ανάπτυξη τόσο από πληθυσμιακής απόψεως όσο και
από πλευράς υποδομών και υπηρεσιών.
Συνέπεια της πιο πάνω εξέλιξης ήταν και
η αύξηση της εγκληματικότητας δημιουργώντας για μας ως Αστυνομία περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις
αφού βασική μας αποστολή είναι η διαφύλαξη συνθηκών ασφάλειας για όλους
τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα οι μορφές του εγκλήματος που έχουν σημειώσει αύξηση στην περιοχή μας αφορούν
αδικήματα νεανικής παραβατικότητας,
διαρρήξεων, κλοπών, ληστειών και αδικημάτων που προκαλούν τροχαία δυστυχήματα.
• Κύριε Οδυσσέως, υπάρχουν δυσκολίες ή προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο σας;
- Προβλήματα και δυσκολίες πάντοτε
υπάρχουν, όχι όμως σε βαθμό που να μας
εμποδίζουν να επιτελέσουμε το έργο μας
και να φέρουμε εις πέρας την αποστολή
μας. Η αγαστή και καρποφόρα συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τόσο με το Δήμο Λατσιών όσο και με το Δήμο Γερίου
ενισχύουν τις προσπάθειες και τον αγώνα μας κατά του εγκλήματος. Επίσης, στο
έργο μας σημαντική είναι και η συμβολή
από διάφορα κοινωνικά σύνολα όπως του
Γραφείου Ευημερίας, της σχολικής εφορίας, των Διευθύνσεων των σχολείων,

της Διεύθυνσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τη φρούρηση και αστυνόμευση του οποίου έχει επιφορτιστεί ο
Σταθμός μας.
• Πώς θα χαρακτηρίζατε τη νεολαία της
περιοχής;
- Όπως σε κάθε περιοχή έτσι και στα
Λατσιά η νεολαία, ως άλλωστε είναι και το
κύριο της χαρακτηριστικό, είναι ζωντανή
και συνάμα ενθουσιώδης και με τα ίδια
προβλήματα και προκλήσεις. Επομένως,
η νεανική παραβατικότητα και τα ναρκωτικά αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία και με τους άλλους
εμπλεκόμενους, τοπικούς φορείς. Η παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή έχει
συμβάλει έτσι ώστε κρούσματα νεανικής
παραβατικότητας που ήταν πιο έντονα
στο παρελθόν να περιοριστούν. Ασφα-

“

“

“

• Ποια είναι τα καθήκοντα του Υπεύθυνου ενός Αστυνομικού Σταθμού;
- Τα καθήκοντα που έχει να επιτελέσει
ο Υπεύθυνος ενός Αστυνομικού Σταθμού
αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς για την Αστυνομία

"Η αγαστή και καρποφόρα
συνεργασία που έχουμε
αναπτύξει τόσο με το Δήμο
Λατσιών όσο και με το
Δήμο Γερίου ενισχύουν τις
προσπάθειες και τον
αγώνα μας κατά του
εγκλήματος."

λώς περιθώρια βελτίωσης πάντοτε υπάρχουν αλλά με τη συλλογική προσπάθεια,
πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βγούμε
νικητές σε αυτήν την προσπάθεια.
• Τέλος κύριε Οδυσσέως, πώς θα προσδιορίζατε τη συνεργασία σας με το
Δήμο Λατσιών;
- Η συνεργασία μας με τον Δήμο Λατσιών βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα.
Βέβαια, περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν
και από τις δυο πλευρές. Από την πλευρά

Ποιος είναι

Ο Υπαστυνόμος Χρίστος Οδυσσέως κατάγεται από το κατεχόμενο χωριό Πέτρα
Σολέα. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Το
1995 προάχθηκε στον βαθμό του λοχία και
το 2003 στον βαθμό του υπαστυνόμου. Υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα, Υπηρεσίες
και Σταθμούς, όπως: ΜΜΑΔ, ΤΑΕ Αρχηγείου, ΤΑΕ Λευκωσίας, Νομική Υπηρεσία,
Γραφείο Αρχηγού Αστυνομίας, Σταθμό Λυκαβητού, ΥΚΑΝ, Β/Σταθμάρχης Λατσιών
από τις 25/05/2010 ενώ από τις 27/06/2012
ανέλαβε σταθμάρχης Λατσιών.
μας θα εργαστούμε σκληρά για να εμπεδώσουμε στους κατοίκους της περιοχής
το αίσθημα ότι η Αστυνομία είναι φίλος και
συμπαραστάτης τους κερδίζοντας έτσι
την εμπιστοσύνη τους. Το γεγονός αυτό
θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα προς
όλες τις κατευθύνσεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα μέσω της εφημερίδας σας να στείλω στους δημότες
των Λατσιών και του Γερίου τους θερμούς χαιρετισμούς τόσο εμένα προσωπικά όσο και των υπόλοιπων μελών του
Σταθμού και να τους μεταφέρω ότι είμαστε στη διάθεσή τους να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε προβλήματα εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω τη
κατανόηση τους καθότι, όπως αντιλαμβάνεστε, η Αστυνομία πρέπει να επιτελέσει το έργο της και σε αυτά τα πλαίσια απαιτείται η καταγγελία των παρανομούντων πολιτών είτε για τροχαία αδικήματα είτε για άλλα παραπτώματα, φυσικά πάντοτε για τη δική τους ασφάλεια,
η οποία αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο
και μέλημα.

14 τα ΛΑΤΣΙΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

Nέα χρονιά, νέοι στόχοι
Αγαπητοί Συνδημότες, Φίλες και Φίλοι,
Εκ μέρους της Σχολικής Εφορείας, με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα
κατ’ αρχάς να ευχηθώ σε όλους, εκπαιδευτικούς και παιδιά, να έχουν μία καλή και παραγωγική χρονιά, γεμάτη επιτυχίες.
Αρμοδιότητα της Σχολικής Εφορείας είναι η
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων μας και η συνεχής ποιοτική αναβάθμισή τους σε τρείς βασικούς τομείς: την
κτηριακή υποδομή, την ασφάλεια και υγεία
στους σχολικούς χώρους και τα παιδαγωγικά
μέσα.
Μέσα στους τελευταίους οκτώ μήνες, από
την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας Σχολικής Εφορείας, έχουν προγραμματιστεί,
προωθηθεί και υλοποιηθεί, με εξασφάλιση κονδυλίων του Υπουργείου Παιδείας, τα πιο κάτω
έργα:
(α) Από πλευράς Κτηριακής Υποδομής:
• Τελείωσαν τα έργα αναβάθμισης, σε αίθουσες και γήπεδα αθλοπαιδιών στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο.
• Αξιοποιήθηκε καλυμμένος χώρος και δημιουργήθηκε αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης
στο Γ΄ Νηπιαγωγείο.
• Ξεκίνησε η κατασκευή αίθουσας εκδηλώσεων στο Β΄ Νηπιαγωγείο, κλείνοντας τον
καλυμμένο χώρο στην είσοδο του Σχολείου.
• Αποπερατώθηκαν τα έργα γενικής συντήρησης του Α΄ Νηπιαγωγείου.
• Εγιναν έργα συντήρησης, καθώς και δημιουργία νέας αίθουσας Τέχνης, στο Δ΄ Δη-

μοτικό Σχολείο.
• Αποπερατώθηκε η σύνδεση όλων των σχολείων μας, με το αποχετευτικό σύστημα.
(β) Από πλευράς Ασφάλειας και Υγείας:
• Εξασφαλίσαμε, εκ νέου, κονδύλι, για συνέχιση της φρούρησης σε σχολεία μας, που
θεωρήσαμε ως χώρους υψηλού κινδύνου.
• Τοποθετήθηκαν μεταλλικές σχάρες και κλειδαριές ασφαλείας σε αίθουσες και χώρους
εργαστηρίων.
• Αυξήσαμε των φωτισμό σε όλα τα σχολεία,
με την τοποθέτηση προβολέων.
• Σε συνεννόηση με την αστυνομία, έχουν
αυξηθεί οι περιπολίες γύρω από τα σχολεία
μας.
• Δημιουργήθηκε πρόσβαση στην είσοδο του
Γ΄ Δημοτικού Σχολείου, που βοηθά την
ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των παιδιών.
• Τοποθετήθηκαν φίλτρα καθαρισμού του πόσιμου νερού, σε όλα τα σχολεία μας.
(γ) Από πλευράς Εμπλουτισμού Παιδαγωγικού Υλικού:
• Εγινε αναβάθμιση και εμπλουτισμός των
παιδότοπων στα Νηπιαγωγεία Α΄ , Β΄ και Γ΄.
• Αγορά μουσικών οργάνων και μικροφωνικής στο Λύκειο.
• Ενίσχυση με ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε όλα
τα σχολεία μας.
• Εμπλουτισμός του Παιδαγωγικού Υλικού
και άλλου εξοπλισμού (έπιπλα, εποπτικά μέσα κ.α.) σε όλες τις σχολικές μονάδες.

• Κατασκευάστηκε γηπεδάκι φούτσαλ στο
Γυμνάσιο, με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές,
έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από την
ΚΟΠ, τον Δήμο Λατσιών και το Υπουργείο
Παιδείας.
Στους προγραμματισμούς της νέας Σχολικής
χρονιάς, περιλαμβάνονται τα πιο κάτω έργα.
• Ετοιμάζεται ο σχεδιασμός για την αρχιτεκτονική αναδόμηση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου και τα έργα, αναμένεται, να ξεκινήσουν, στις αρχές του 2013.
• Προωθείται η μελέτη επέκτασης του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου, με κατασκευή αιθουσών
ειδικών μαθημάτων.
• Προωθείται με γρήγορους ρυθμούς, η παραχώρηση χαλίτικης γης, μετά από αίτημα
της Σχολικής Εφορείας, για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, για στέγαση
του Α΄ Νηπιαγωγείου.
• Μελετούνται τρόποι αξιοποίησης χώρου,
παρά το Γυμνάσιο Λατσιών, ο οποίος ανήκει στην Σχολική Εφορεία και που για χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτος. (Κατασκευή αθλητικών γηπέδων)
• Προωθείτε η δημιουργία ασφαλούς πρόσβασης αποβίβασης και επιβίβασης των παιδιών στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο.
Μία καινοτομία που τίθεται σε εφαρμογή στην
παρούσα σχολική χρονιά, είναι η λειτουργία των
Δημοτικών μας Σχολείων και του Γυμνασίου,
ως Ζ.Ε.Π. (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας). Η Σχολική Εφορεία, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τις δι-

Ο Ρόλος της Σχολικής
Εφορείας
Αδιαμφισβήτητα η Παιδεία αποτελεί
το σπουδαιότερο έργο υποδομής του
εθνικού και κοινωνικού μας βίου, της
διατήρησης του χριστιανικού χαρακτήρα, της ζωογόνησης της εθνικής
και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Την
σκυτάλη της παιδείας κρατούν τα παιδιά μας, μέσω των οποίων το λαμπρό
και ένδοξο παρελθόν που τόσο άξια μας
κληροδότησαν οι πρόγονοί μας, συνδέεται με το μέλλον που αυτά θα καθορίσουν, μέσα από τις αρχές και τις
αξίες που θα αποκομίσουν μεγαλώνοντας. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη. Ως
γονείς και ως μέλη των εκάστοτε Σχολικών Εφορειών είναι χρέος μας να παρέχουμε στα παιδιά μας τις σωστές υποδομές, μέσα από άρτια εξοπλισμένες
και ασφαλείς σχολικές εγκαταστάσεις,
ώστε αυτά με τη βοήθεια και των παιδαγωγών τους, να διαμορφώσουν χαρακτήρες με χριστιανικές αρχές, αγάπη και σεβασμό ως προς την καταγωγή
τους και σωστές ηθικές αξίες.
Ο ρόλος των Σχολικών Εφορειών διαχρονικά δεν έχει αλλάξει, ενώ ο θεσμός
αυτός αναδύεται από βάθος χρόνου
και η ύπαρξή του διαφαίνεται από την
εποχή της τουρκοκρατίας. Η θέση του
Σχολικού Εφόρου αποτελεί θέση προσφοράς, που αναδεικνύει την εκπαί-

δευση ως μια υπόθεση που αφορά
όλους τους δημότες. Σήμερα, η σύνθεση της Σχολικής Εφορείας συμπεριλαμβάνει και Μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ισχυρούς δεσμούς της κάθε
Σχολικής Εφορείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνοντας μεγαλύτερο λόγο και εξουσία στο πολύπλευρο και σημαντικό έργο που έχει να επιτελέσει.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
αμφισβητούμε ότι η αυτοθυσία, οι ανεξάντλητοι αγώνες, ο ζήλος και ο εν-

θουσιασμός με τον οποίο τα Μέλη των
Σχολικών Εφορειών εργάστηκαν, είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε πετύχει ψηλό επίπεδο στα σχολεία μας.
Η Σχολική Εφορεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα σχολεία και
στο αρμόδιο Υπουργείο και κατ’ επέκταση το Κράτος. Με σημείο αναφοράς τους ετήσιους προϋπολογισμούς,
οι ανάγκες των εκπαιδευτηρίων μας
φθάνουν στο Υπουργείο Παιδείας, όπου
αξιολογούνται και αναλόγως καλύπτονται. Ταυτόχρονα, οποιεσδήποτε
άλλες ανάγκες των εκπαιδευτηρίων
μας προκύψουν έκτακτα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αυτές και
πάλι μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας για αντιμετώπισή τους.
Έχοντας επταετή εμπειρία ως Γραμματέας της Σχολικής Εφορείας Λατσιών καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο
ρόλος των Σχολικών Εφορειών πράγματι είναι καθοριστικός, διαχρονικός
και πολύπλευρος με αποδέκτη τα παιδιά μας, αφού σ’ αυτά πλέον βασίζουμε την ελπίδα για το μέλλον αυτού του
τόπου.
Μαρία Παπαδοπούλου Προδρόμου
Γραμματέας Σχολικής Εφορείας
Λατσιών

ευθύνσεις των σχολείων, προωθεί την επίλυση
θεμάτων, που αφορούν την εξασφάλιση αιθουσών και μέσων, απαραίτητων, για την απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμού.
Το έργο της Σχολικής Εφορείας είναι συλλογικό. Σχολικοί ΄Εφοροι, γραμματειακό και τεχνικό προσωπικό εργάζονται καθημερινά, με
ζήλο και υπευθυνότητα, για την επίλυση μικρών
ή μεγάλων καθημερινών προβλημάτων των σχολικών μας μονάδων, σε συνεργασία πάντοτε,
με τις Διευθύνσεις των σχολείων. Επιπλέον, η
Σχολική Εφορεία Λατσιών επιδιώκει την στενή
και αγαστή συνεργασία με τους Συνδέσμους
Γονέων, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, το Δήμο
Λατσιών, την Εκκλησία αλλά και όλη τη τοπική
κοινωνία, για την εξασφάλιση ποιότητας στα
εκπαιδευτήριά μας, για σχολεία «ασφαλή», «ελκυστικά», «ανθρώπινα», «δημιουργικά».
Ιωσήφ Αγγελίδης
Πρόεδρος
Σχολικής Εφορείας Λατσιών

Γνωμικά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

“Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ
ζην.”
Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.
«Νομίζω πως όσοι εκπαιδεύτηκαν, όχι μόνο αυτοί είναι ευτυχισμένοι και το νοικοκυριό τους διοικούν καλά, μα και τους άλλους
ανθρώπους ωφελούν.»
Σωκράτης
«Διπλά βλέπουν όσοι έμαθαν γράμματα.»
Πυθαγόρας
«Η αγραμματοσύνη είναι μάνα όλων των κακών.»
Πυθαγόρας
“H μόρφωση είναι στολίδι γι’ αυτούς που ευτυχούν και καταφύγιο γι’ αυτούς που δυστυχούν.”
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας
“Eκείνοι που φαίνονται ότι εκ φύσεως είναι άριστοι, χρειάζονται
περισσότερο από τους άλλους την παιδεία.”
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο.»
Αδαμάντιος Κοραής
“Χωρίς ελληνομάθεια δεν υπάρχει παιδεία.”
Λέων Τολστόι, 1828-1910, Ρώσος συγγραφέας
“Μια επένδυση στη μόρφωση αποδίδει τον καλύτερο τόκο.”
Βενιαμίν Φραγκλίνος, 1706-1790,
Αμερικανός πολιτικός & συγγραφέας
“Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει.”
William Arthur Ward, 1921-1994,
Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας
“Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή.”
Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γάλλος συγγραφέας
“Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να δραπετεύει από τα πανεπιστήμια μας χωρίς να μάθει πόσο λίγα ξέρει.”
Robert J. Oppenheimer, 1904-1967,
Αμερικανός πυρηνικός φυσικός
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Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι από τους πιο
συχνούς λόγους προβλημάτων και αποτυχιών
στο σχολείο. Για κάθε 10 παιδιά σχολικής ηλικίας
το ένα τουλάχιστο παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες.
Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να εκδηλώνεται ως δυσκολία ενός παιδιού στο να ακούει, να μιλάει, να
σκέφτεται, να γράφει, να διαβάζει, να ορθογραφεί ή να λύνει πράξεις.
Η ανακάλυψη μίας
μαθησιακής δυσκολίας είναι κάτι που
προβληματίζει κάθε
γονιό γιατί πολύ συχνά αυτή η δυσκολία
δεν γίνεται εμφανής
πριν το Δημοτικό κι
ακόμα
και τότε, μποΜαρία Μιχαήλ
ρεί να μην εντοπίζεΕργοθεραπεύτριαται με ευκολία, με
ειδική παιδαγωγός
αποτέλεσμα να μην
είναι προετοιμασμένος για τη στάση που θα πρέπει να πάρει. Κάθε παιδί, επίσης, μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικού τύπου δυσκολία.
Τα παιδιά αυτά έχουν συνήθως ένα κανονικό
επίπεδο εξυπνάδας, προσπαθούν έντονα να ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, κάνουν
προσπάθειες να παραμένουν συγκεντρωμένα
και επιδιώκουν να είναι καλοί μαθητές στο σχολείο και να συμπεριφέρονται καλά και στο σπίτι.
Παρά τις προσπάθειές τους αυτές όμως δεν
καταφέρνουν να διεκπεραιώνουν τις σχολικές
εργασίες και μένουν πίσω σε σχέση με τους συνομήλικους τους.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα πιστεύεται ότι οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος που επηρεάζουν
τις ικανότητες λήψης, επεξεργασίας και μετάδοσης των πληροφοριών.
Οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι για τα πιο
συχνά σημεία που μπορεί να παρουσιάσουν παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Είναι σημαντικό διότι μια έγκαιρη θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη της κατάστασης σε πολύ χειρότερο επίπεδο.

Συμπτώματα
ΓΡΑΦΗ
• Γράφει "καθρεφτικά " (π.χ 3 αντί ε)
• Μπερδεύει γράμματα (π.χ."να βένω" αντί
"να δένω").
• Παραλείπει γράμματα (π.χ."διβζω" αντί "διαβάζω").
• Παραλείπει, μεταθέτει ή επαναλαμβάνει
συλλαβές.
• Αγνοεί τους τόνους και τα σημεία στίξης.
• Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
• Έχει δυσανάγνωστο γράψιμο.
• Γράφει αργά.
ΑΝΑΓΝΩΣΗ
• Διαβάζει συλλαβιστά, με μονότονη φωνή
• Διαβάζει άλλη λέξη αντί αυτής που πρέπει.(π.χ πετράζι" αντί για "τραπέζι", "μαύρος"
αντί "σκοτεινός", "διαβάτης" αντί "διαβάζεις").
• Παραλείπει λέξεις ή γράμματα.
• Αγνοεί τους τόνους και τα σημεία στίξης.
• Το κείμενό του παρουσιάζει ασυνταξίες.
• Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο.
• Δεν ακολουθεί κάποια "λογική σειρά" σε αυτά που γράφει.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
• Δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήσεις
κατανόησης σε κείμενο που το ίδιο το παιδί έχει διαβάσει
• Δυσκολεύεται να αποδώσει προφορικά ένα
κείμενο.
• Στην προσπάθειά του να ανακαλέσει ένα
κείμενο παραθέτει πληροφορίες τυχαία, χωρίς να τηρεί την σειρά του.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• Δεν θυμάται τα σύμβολα/πρόσημα (+, - κλπ).
• Δυσκολεύεται να κατανοήσει τι ζητά ένα
πρόβλημα και να το λύσει.
• Δυσκολεύεται να θυμηθεί την σειρά των βημάτων που απαιτούνται για να γίνει μία πράξη
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• Παρουσιάζει υπερευαισθησία στην κριτική.
• Αποθαρρύνεται εύκολα.
• Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση με αποτέλεσμα την αρνητική τοποθέτηση προς το σχολείο και τη μάθηση.
Εκτός από τα παραπάνω μπορεί να παρουσιάζονται και συμπτώματα σε άλλους τομείς, οι
οποίοι επηρεάζουν την ικανότητα μάθησης του
παιδιού όπως:
• Δυσκολία συγκέντρωσης και έλλειψη προσοχής.
• Δυσκολία στην ταξινόμηση, αποθήκευση
και οργάνωση πληροφοριών.
• Δυσκολίες στη μνήμη.
• Αποδιοργάνωση σε ατμόσφαιρα άγχους και
έντασης.
• Δυσκολία στο να ακολουθεί περίπλοκες οδηγίες.
• Υπερκινητικότητα.
• Δυσκολίες συντονισμού των χεριών.
• Δυσκολία στην κατανόηση εννοιών ή λέξεων.
• Δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο.
• Δυσκολία στην αντίληψη χρονικών αλληλουχιών (π.χ στη σειρά των ημερών, μηνών,
στην εκμάθηση της ώρας κ.τ.λ)
Όταν παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα είναι πολύ σημαντικό να τύχουν μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης από ένα ειδικό, ο οποίος
να είναι σε θέση να αξιολογήσει όλες τις διαφορετικές πτυχές του προβλήματος του παιδιού.
Οι μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά μπορούν
ν' αντιμετωπισθούν με επιτυχία. Ειδικοί όπως
παιδοψυχολόγοι, ειδικοί εκπαιδευτικοί μπορούν

να βοηθήσουν και να συντονίσουν τη βοήθεια
για το παιδί σε συνεργασία με τους γονείς και
το σχολείο του παιδιού.
Εάν το πρόβλημα αυτό δεν αναγνωριστεί και
αντιμετωπισθεί έγκαιρα μπορεί να έχει δυσάρεστη εξέλιξη διότι το παιδί θα μπει πλέον σ' ένα
φαύλο κύκλο. Τα προβλήματα μάθησης θα συσσωρευτούν στο Δημοτικό σχολείο και μετά θα
επιδεινωθούν και θα επιφέρουν νέα προβλή-

ματα στο Γυμνάσιο.
Το παιδί στην προσπάθειά του να μάθει, θα
απογοητεύεται όλο και περισσότερο, θα έχει
συναισθηματικά προβλήματα και θα του δημιουργηθούν αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης λόγω των επανειλημμένων αποτυχιών. Μάλιστα μερικά από τα παιδιά αυτά μπορεί να μην
έχουν καλή συμπεριφορά στο σχολείο διότι
προτιμούν να φαίνονται περισσότερο "κακά"
παιδιά παρά να φαίνονται χαμηλών ικανοτήτων.
Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι εξατομικευμένη ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του κάθε παιδιού, να λαμβάνει υπ' όψη την οικογενειακή του κατάσταση, αξιολόγηση του
μορφωτικού επιπέδου και συνεργασία με το
σχολείο του παιδιού.
Η βοήθεια που χρειάζεται μπορεί να αφορά μόνο το παιδί αλλά μπορεί και όλη η οικογένεια να
χρειάζεται κάποια θεραπευτική προσέγγιση. Είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα τόνωσης της
αυτοπεποίθησης του παιδιού και να βοηθηθεί και
η υπόλοιπη οικογένεια να αντιληφθεί και να προσαρμοστεί στην κατάσταση.
Οι γονείς παρακολουθώντας την εξέλιξη των
παιδιών τους είναι συχνά οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους μπορεί να έχει
κάποιο πρόβλημα μαθησιακό, συμπεριφοράς ή
συναισθηματικό. Είναι σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις να ζητούν εξειδικευμένη βοήθεια για
ν' αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τέτοιες καταστάσεις.

“
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ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ

Μητρικός Θηλασμός: Πόσο σημαντικός είναι;
Ο μητρικός θηλασμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η φυσική συνέχεια της εγκυμοσύνης αφού το σώμα της γυναίκας εξακολουθεί να τρέφει το βρέφος. Πλέον, το 99% των
γυναικών μπορούν να θηλάσουν με επιτυχία αν
και η διάρκεια του θηλασμού μπορεί να επηρεαστεί από ανατομικούς, ψυχολογικούς ή διατροφικούς παράγοντες. Πολλές έρευνες έχουν
ομόφωνα καταξιώσει το μητρικό γάλα ως την
ιδανική τροφή για την ανάπτυξη του βρέφους,
αφού συνδυάζει τέλεια όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Συγκεκριμένα, το μητρικό γάλα είναι η
μόνη τροφή που δεν
είναι ποτέ ούτε
υπερβολικά διατροφικά φτωχή ούτε
υπερβολικά πλούσια, ενώ δεν πρέπει
Κουρουζίδου Μαρία
να προετοιμάζεται,
Κλινική Διατροφολόγος –
να ζεσταίνεται ή να
Διαιτολόγος
αποστειρώνεται. Τα
Χαράλαμπου Μούσκου 16,
Λατσιά, τηλ. 99743000
διατροφικά πλεονεκτήματα του θηλασμού έχουν πια αποδειχθεί, ενώ αξίζει να τονισθεί ότι σχετίζεται άμεσα με την ομαλή εγκεφαλική ανάπτυξη του βρέφους αφού είναι βιολογικά εξειδικευμένο για να προάγει την ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Δεν είναι τυχαίο που
ορισμένοι ερευνητές παρατήρησαν πως το μητρικό γάλα αυξάνει τον δείκτη νοημοσύνης του
νεογνού. Επίσης τα βρέφη που θηλάζουν έχουν
μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας ή
νεογνικού διαβήτη και χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης ορού στην ενήλικη ζωή σε σχέση
με τα νεογνά που τρέφονται με υποκατάστατα.
Επιπλέον, η παρουσία δεκάδων ενεργών ενζύμων με ανοσολογικές ιδιότητες προστατεύουν
το βρέφος από διάφορες λοιμώξεις, ιώσεις, αλλεργίες και την αναιμία.
Επιπρόσθετα, το μητρικό γάλα λειτουργεί σαν
ηρεμιστικό όταν το παιδί κλαίει ή είναι νευρικό
λόγω μιας συγκεκριμένης ορμόνης που υπάρχει σ’αυτό. Ο συχνός θηλασμός από την πρώτη
στιγμή γέννησης, μειώνει τον κίνδυνο του νεογνικού ίκτερου ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι τα
μωρά που θηλάζονται κινδυνεύουν πολύ λιγότερο από τον ξαφνικό νεογνικό θάνατο, αν και
οι ακριβείς αιτίες του οποίου, δεν έχουν ακόμα
διαλευκανθεί.
Ο Μητρικός θηλασμός είναι σημαντικός για
την καλύτερη υγεία της μητέρας, αφού:
• Βοηθάει τη μαμά να ξαναβρεί τη φόρμα της καθώς συνεπάγεται μια αξιοσημείωτη κατανάλωση θερμίδων.
• Μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου

“

Αν όλα τα μωρά τρεφόντουσαν αποκλειστικά με θηλασμό για τους
πρώτους 6 μήνες της ζωής τους θα σωζόντουσαν 1.500.000 ζωές
παιδιών το χρόνο ενώ θα βελτιωνόταν σημαντικά η υγεία και η
ανάπτυξη εκατομμυρίων ατόμων. Το μητρικό γάλα και μόνον, είναι η
μόνη τροφή ή ποτό που χρειάζεται ένα βρέφος στους πρώτους έξι
μήνες της ζωής του...

του μαστού και των ωοθηκών πριν την εμμηνόπαυση.
• Μειώνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης.
• Βοηθάει τη μήτρα να επανέλθει στην αρχική
της κατάσταση με τις συσπάσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του θηλασμού και
μειώνει το κίνδυνο αιμορραγιών μετά τον τοκετό.
• Αναστέλλει την αναπαραγωγική διαδικασία,
παρέχοντας μερική αντισυλληπτική προστασία
ενώ προστατεύει πιθανές απώλειες των αποθεμάτων σιδήρου μέσω της απουσίας έμμηνης ρήσης.
• Είναι μία ευχάριστη εμπειρία, που προσφέρει
στη γυναίκα ένα αίσθημα ολοκλήρωσης και
την ενθαρρύνει ψυχολογικά.
• Αποτελεί μια πιο πρακτική και παράλληλα πιο
οικονομική επιλογή, σε σχέση με τις τροφές
του εμπορίου.
• Κοινά οφέλη: Ο θηλασμός συμβάλλει στο συναισθηματικό δεσμό μεταξύ μητέρας και βρέφους.

ριζόμενη στις αρχές της μεσογειακής διατροφής.
Η συμβολή ενός ειδικού κατά τη διάρκεια του
θηλασμού μπορεί να εξασφαλίσει στην έγκυο μια
υγιή απώλεια βάρους χωρίς να επηρεάσει την
παραγωγή μητρικού γάλακτος, ενώ αντιθέτως
θα συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του με επιπλέον θρεπτικά συστατικά επιλέγοντας τα κατάλληλα τρόφιμα στη σωστή ποσότητα. Συνοπτικά αξίζει να αναφερθούν κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις-αλλαγές που συμβαίνουν
στην χρονική αυτή περίοδο:
•Οι ενεργειακές ανάγκες της μητέρας κατά
το θηλασμό, αυξάνονται και απαιτούν επιπλέον διαιτητική πρόσληψη 330 θερμίδων την ημέρα κατά μέσο όρο σε σχέση με τις γυναίκες που
δε θηλάζουν.
•Η ποσότητα υδατανθράκων που
χρειάζεται η θηλάζουσα αυξάνεται και ανέρχεται στα 210γρ.
περίπου ημερησίως. Τροφές
πλούσιες σε υδατάνθρα-

Πόσο ο μητρικός θηλασμός αλλάζει τις διατροφικές ανάγκες της γυναίκας;
Η διατροφική κατάσταση της μητέρας κατά
την διάρκεια του θηλασμού χαίρει μέγιστης
σημασίας και οι διαιτητικές της επιλογές
οφείλουν να είναι οι καταλληλότερες για
την υγιή διατροφική ανάπτυξη του βρέφους. Η ποσοτική επάρκεια του μητρικού γάλακτος επηρεάζεται τόσο από
τη διατροφή της μητέρας όσο και
από το λίπος που εναποθηκεύτηκε
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η υπερβολικά μειωμένη διαιτητική πρόσληψη θερμίδων
σχετίστηκε με έλλειψη θρεπτικών συστατικών στο μητρικό γάλα ενώ φυτοφαγικές δίαιτες δεν ενδείκνυνται στην φάση αυτή. Η διατήρηση ενός ισορροπημένου διαιτολογίου καταναλώνοντας επαρκή ποσό
θερμίδων αλλά και μακροθρεπτικών συστατικών μπορεί εύκολα να επιτευχθεί στη-

κες είναι τα δημητριακά ολικής, το ψωμί, οι φρυγανιές, τα κουλούρια, ρύζι, ζυμαρικά, πατάτες
κλπ, και συνίστανται να καταναλώνονται 6-11
μερίδες εξ' αυτών. Πλούσια πηγή υδατανθράκων
είναι και τα γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς και
το γάλα, η ποσότητα των οποίων ανεβαίνει στις
4 μερίδες την ημέρα. Σημειώνεται δε ότι η ποσότητα της λακτόζης, κύριος υδατάνθρακας
του μητρικού γάλακτος, δεν επηρεάζεται από τη
δίαιτα της θηλάζουσας. Επίσης η κατανάλωση
φρούτων (4 μερίδες) και λαχανικών (3-5 μερίδες)
συνεισφέρουν σημαντικά στην επαρκή πρόσληψη υδατανθράκων αλλά και χρήσιμων αντιοξειδωτικών, βιταμινών και ιχνοστοιχείων.
• Η συνολική ποσότητα πρωτεϊνών αυξάνεται
κατά 15-20γρ. σε σχέση με την ποσότητα που
απαιτείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
(1,3γρ/kg σωματικού βάρους). Οι ανάγκες αυτές μπορούν να καλυφθούν με την κατανάλωση συνολικά 3 – 4 φλιτζανιών γάλα την ημέρα καθώς και με την κατανάλωση ποικιλίας ζωικών τροφίμων, όπως είναι τα πουλερικά, τα ψάρια, τα αυγά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και το
κόκκινο κρέας.
• Το λίπος που αποθηκεύτηκε κατά τη διάρκεια
τη εγκυμοσύνης επαρκεί για την παραγωγή μητρικού γάλακτος έτσι
δε χρειάζεται αύξηση της πρόσληψής του. Καλό θα ήτα φυσικά να προτιμάται το ελαιόλαδο για την μαγειρική αλλά
και την υπόλοιπη προετοιμασία των γευμάτων της θηλάζουσας.
• Η ποσότητα πρόσληψης
ασβεστίου δεν χρειάζεται να
αυξηθεί, εφόσον υπάρχουν αποθέματα στον οργανισμό και είναι
εύκολη η πρόσληψη τους από τις
τροφές (δεν είναι απαραίτητο η
θηλάζουσα να παίρνει σκευάσματα ασβεστίου).
• Είναι σημαντική η πρόσληψη σιδήρου κυρίως μετά την επανεμφάνιση της έμμηνου ρύσης, έτσι
καλό θα ήταν να καταναλώνονται
πράσινα φυλλώδη λαχανικά
(όπως σπανάκι), φακές και κόκκινο κρέας.
• Κατά το θηλασμό απαιτείται
αύξηση των ποσοτήτων των
βιταμινών Α, Ε, Β, C, οι οποίες
μπορούν να προσληφθούν από
τροφές που αναφέρθηκαν πιο πάνω
(όπως λαχανικά, φρούτα-χυμοί, γαλακτοκομικά, ξηροί καρποί, δημητριακά ολικής αλέσεως).

Διαλέξεις - επιμόρφωση προσωπικού
«Οι διαφορές αντρών και γυναικών στην επικοινωνία», ήταν
το θέμα διάλεξης που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο μας.
Το θέμα παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσίων Σχέσεων Κύπρου (ΙΔΗΣΚ) και Αρχιεκπαιδευτής στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων κ. Μιχάλης Κωνσταντίνου. Η παρουσίαση, κείμενο εμπλουτισμένο με φωτογραφίες και βίντεο,
κίνησε το ενδιαφέρον του προσωπικού του Δήμου από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι παρευρισκόμενοι δεν άντεξαν στους πειρασμούς να μην σχολιάσουν,
να μην συγκρίνουν και χαρακτηρίσουν τα όσα ισχύουν στο περιβάλλοντα χώρο σε σχέση με αυτά που άκουαν και έβλεπαν
και να μην ξεσπάσουν σε γέλια.
Οι παρευρισκόμενοι μεταξύ άλλων, πληροφορήθηκαν για
τις διαφορές των ανδρών και των γυναικών στις πέντε αισθήσεις. Πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο όπου ζουν, πως συμπε-

ριφέρεται ο ένας στη μια περίπτωση και
πως ο άλλος.
• Γιατί λ.χ. ο άνδρας προσανατολίζεται

ευκολότερα από μια γυναίκα;
• Τη δυνατότητα της γυναίκας να διαχωρίζει καλύτερα και ευκολότερα τα χρώματα σε σχέση με ένα άνδρα.
• Επίσης, τις δυνατότητες των γυναικών να συνομιλούν επί
ποικιλίας θεμάτων ταυτόχρονα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνδρας σ’ αυτό τον τομέα.
• Μήπως η βιολογία και η χημεία προκαθορίζουν την εν γένει
συμπεριφορά των ανθρώπων;
Είναι πασιφανές και αδιαμφισβήτητο ότι ο άνδρας διαφέρει
από τη γυναίκα – και η γυναίκα από τον άνδρα και ότι επιβάλλεται ο ένας να γνωρίσει τον άλλο, ούτως ώστε με θετική βούληση και μέσα από τη διαφορετικότητά τους στην επικοινωνία και συμπεριφορά, με αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό να βοηθήσει ο ένας τον άλλο στην εργασία, στην οικογένεια, στην κοινωνία.

Ιδιωτικό Φροντιστήριο «ΕΜΦΑΣΙΣ»
Αθηνών 23, Λατσιά 2222 (Απέναντι από το Λύκειο Λατσιών)
Τηλ. 22489575-99694347- wwwlysandrou.blogspot.com-mersiniki. blogspot.com
Διευθύντρια: Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, Φιλόλογος, MSc (ΗΠΑ)
Δεκάδες επιτυχίες στις Παγκύπριες Εξετάσεις
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΡΧΑΙΑ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Η Νικολίνα Σταυρινού πήρε 19 στα Νέα Ελληνικά στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2012
• Ειδικά τμήματα για τη Β΄ Λυκείου • Πολλά επιπλέον μαθήματα ΔΩΡΕΑΝ
Βοήθεια από εξαίρετους εκπαιδευτικούς σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου σε όλα τα μαθήματα.

35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!
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Κυρία κάτοικος Λατσιών αναλαμβάνει
την φροντίδα βρεφών και νηπίων στο
σπίτι της.
Διαθέτει πείρα και γνώσεις στην
ανατροφή και διαπαιδαγώγιση των
παιδιών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

Tα μεσαιωνικά τείχη της πόλης της Λευκωσίας
Φαίνεται ότι οι Βυζαντινοί έκτισαν τείχη πέριξ της
Λευκωσίας, τα οποία όμως δεν υφίσταντο όταν
έφτασαν οι Λουζινιανοί. Αμέσως μετά την άφιξή
τους, έκτισαν τείχη με σκοπό την προστασία της
πρωτεύουσας, η οποία κατά τη Φραγκοκρατία ήταν
μια από τις πιο ένδοξες και πιο πλούσιες πόλεις της
Ευρώπης, με μεγάλα αρχοντικά, πολυάριθμες μονές και εκκλησίες κάθε δόγματος, δημόσιους κήπους και φουντάνες. Περιηγητές αναφέρουν ότι
ήταν μεγαλύτερη από την Αμβέρσα και δύο φορές μεγαλύτερη από την Περουγία και ότι εδώ μιλιούνταν όλες οι γλώσσες των εθνών υπό τον ουρανό.
Ωστόσο, τα τείχη αυτά φαίνεται πως ήταν περισσότερο διακοσμητικά παρά οχυρωματικά, αφού
το 1373 οι Γενουάτες επέδραμαν και λεηλάτησαν
τη Λευκωσία. Φοβούμενοι μια δεύτερη επιδρομή
ή μια προσπάθεια κατάληψης της πόλης, οι Λουζινιανοί το 1382-1383 αυξάνουν το ύψος των τειχών, τα ενισχύουν με ημικυκλικούς πύργους, οχυρά και εξέδρες για τοξότες, ενώ παράλληλα σκάβουν τάφρο γύρω από τα τείχη και γκρεμίζουν τον
Πύργο Μαργαρίτα. Δυστυχώς, δεν σώζεται κάποιος χάρτης ή διάγραμμα των φράγκικων τειχών
και έτσι τα μόνα στοιχεία που μας βοηθούν να τα
ανακατασκευάσουμε είναι οι αναφορές ταξιδευτών και η έκθεση του Ascanio Savorgnano, διακεκριμένου στρατιωτικού μηχανικού της
Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας
(1563).
Τα φράγκικα τείχη
είχαν περίμετρο 6,95
Km, κάλυπταν έκταση 3 Km² και είχαν 5
Αλέξανδρος-Μιχαήλ
πύλες, η κάθε μια με
Χατζηλύρας
ανασυρόμενη γέφυkatoomba@cytanet.com.cy
ρα: Πύλη Αγίου Δομήνικου ή Πύλη των Αρμενίων, Πύλη του Τράχωνα, Πύλη Αγίου Ανδρέα, Πύλη της Αγοράς ή Πύλη
της Αλυκής και Πύλη Αγίας Παρασκευής. Οι ημικυκλικοί πύργοι ήταν 15, τρεις μεταξύ των πορτών
του Αγίου Δομήνικου και Τράχωνα, δύο μεταξύ
των πορτών του Τράχωνα και Αγίου Ανδρέα, δύο
μεταξύ των πορτών του Αγίου Ανδρέα και Αγοράς,
πέντε μεταξύ των πορτών της Αγοράς και Αγίας Παρασκευής και τρεις μεταξύ των πορτών της Αγίας
Παρασκευής και Αγίου Δομήνικου. Υπήρχαν, επίσης, οι τετράγωνοι πύργοι του Αγίου Ανδρέα και
της Αγίας Παρασκευής.
Το 1489 η Κύπρος περιέρχεται στην Δημοκρατία της Βενετίας. Οι νέοι κυρίαρχοι της Κύπρου
αρχικά δεν είχαν λόγο για να κτίσουν οχυρωματικά έργα, ωστόσο οι ναυτικές και στρατιωτικές δραστηριότητες των Οθωμανών στην περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου προβλημάτισαν σοβαρά
το Συμβούλιο των Δέκα και έκαναν το Δόγη να
ανησυχεί ότι η Κύπρος, το πολύτιμο προπύργιο του
Χριστιανισμού, διέτρεχε ορατό κίνδυνο να πέσει
στα χέρια των Οθωμανών, ενώ υπήρχε ακόμη κίνδυνος κατάληψης και της ίδιας της Βενετίας. Η
άσχημη κατάσταση των τειχών της Λευκωσίας (μόνο 1.217 m βρίσκονταν σε καλή κατάσταση) αρχικά έκανε τους Ενετούς να εγκαταλείψουν την ιδέα
υπεράσπισης της πρωτεύουσας, προσανατολιζόμενοι στην ενίσχυση του υφιστάμενου φρουραρχείου της Αμμοχώστου ή στο κτίσιμο νέου φρουρίου στη Λάρνακα.
Ωστόσο, η ταραγμένη κατάσταση επιδεινώνεται
συνεχώς. Το 1567, ο μεγάλος αδελφός τουAscanio,
Giulio Savorgnano, αρχιτέκτονας και στρατιωτικός
μηχανικός, προτείνει στη Σύγκλητο καινούργιο
σχέδιο για οχυρώσεις στη Λευκωσία: τείχη σε σχήμα άστρου, με 11 καρδιόσχημους προμαχώνες και
3 πύλες. Η πρόταση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
των Δέκα και ο ίδιος διορίστηκε διοικητής και μηχανικός. Έφθασε αμέσως στο νησί - μόλις είχε ολο-

κληρώσει την κατασκευή των τειχών στα Χανιά της Κρήτης - και ενέργησε αστραπιαία
και δραστικά, για να επιτύχει το στόχο του
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Τα λεφτά έρεαν άφθονα, αφού εδώ διέμεναν αρκετοί ευγενείς, καθιστώντας τη
Λευκωσία την πλουσιότερη πόλη του νησιού,
με πάνω από 20.000 κατοίκους. Η επικείμενη
εισβολή δεν άφηνε περιθώρια κωλυσιεργίας ή
ευαισθησιών: ο Σαβορνιάνο και οι τεχνικοί του
ισοπέδωσαν τα παλαιά φράγκικα τείχη, ενώ παράλληλα κατεδάφισαν όλα τα κτίρια και ξερίζωσαν όλα τα δέντρα που θα έμεναν έξω από την περίμετρο των νέων τειχών, αφενός μεν γιατί χρειάζονταν τα οικοδομικά υλικά, αφετέρου δε γιατί
κάθε κτίσμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από
τον εχθρό. Η κατεδάφιση πέραν των 80 ελληνορθόδοξων, αρμενικών και καθολικών εκκλησιών
και μονών, καθώς και μεγάλου μέρους της μεσαιωνικής πόλης, αναμφίβολα μας στέρησε ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της Λευκωσίας. Ο Σαβορνιάνο ανακλήθηκε στη Βενετία μετά από 8-9 μήνες συνεχούς εργασίας και η κατασκευή συνέχισε από τους βοηθούς του.
Η Λευκωσία μαστιζόταν από τις συχνές πλημμύρες του ποταμού Πεδιαίου, που τότε ονομαζόταν flumen publicum (δημόσιος ποταμός) και κατέβαινε ορμητικός στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή που σήμερα βρίσκονται η οδός Πάφου και η
άλλοτε πολύβουη οδός Ερμού. Μέχρι τότε, η πόλη χωριζόταν σε δύο διαμερίσματα, τα οποία ένω-

ναν η γέφυρα του Αγίου Δομήνικου, η γέφυρα του Σινεσκάρδου, η κύρια γέφυρα (γεφύρι της Μέσης/των
Αποστόλων) και η γέφυρα της Πιλλιρής (γέφυρα
της κάτω Μέσης). Οι Ενετοί χρησιμοποίησαν μηχανικά μέσα για να δημιουργήσουν παράκαμψη
στην κοίτη του ποταμού, για να ακολουθήσει το
σημερινό του ρου - δυτικά των τειχών. Ασύνετα,
ο ποταμός χρησιμοποιήθηκε για να γεμίσει η πλάτους 80 m τάφρος και έτσι οι Οθωμανοί τον εξέτρεψαν πριν καν αρχίσουν να επιτίθενται.
Τα τείχη της Λευκωσίας, πρότυπο αναγεννησιακής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, επέτρεπαν
τη βέλτιστη χρήση της νέας τεχνολογίας των πυροβόλων όπλων, καθώς και καλύτερο έλεγχο της
πόλης από τους υπερασπιστές της. Ταυτόχρονα,
απομάκρυναν την πόλη περίπου 695,47 m από τους
λόφους που την περιέβαλλαν. Έχουν ύψος περί-

που 12 m, διάμετρο 1,40 Km, περιφέρεια 3,22 Km
χωρίς τους προμαχώνες και συνολικό εμβαδόν
1255 σκάλες (167,89 εκτάρια). Οι 11 καρδιόσχημοι
προμαχώνες, οι οποίοι ονομάστηκαν προς τιμήν
των οικογενειών των ευγενών που συνεισέφεραν
οικονομικά στην υπεράσπιση της πόλης, ισαπέχουν μεταξύ τους περίπου 274,32 m, έχουν περίμετρο 347,47 m και μέσο εμβαδόν 9912,75 m². Δύο
αντικρυστοί προμαχώνες απέχουν περίπου 1,61
Km και, θεωρητικά, ο κάθε προμαχώνας μπορούσε να χωρέσει 2.000 πεζικάριους και 4 πυροβόλα
κανόνια. Είναι οι εξής, με τη φορά του ρολογιού:
Barbaro, Loredano, Flatro, Caraffa, Podocataro,
Costanza, D’ Avila, Tripoli, Roccas, Mula, Quirini.
Εκτός από τους 11 καρδιόσχημους προμαχώνες, τα νέα τείχη είχαν 3 μόνο πύλες, οι οποίες και
αποτελούσαν τις μοναδικές εισόδους και εξόδους
της πόλης. Οι πύλες άνοιγαν με την ανατολή του
ηλίου και έκλειναν με τη δύση του, ενώ κατά την
Τουρκοκρατία ήταν κλειστές και για δύο ώρες κάθε Παρασκευή, έτσι ώστε οι άνδρες της στρατιωτικής δύναμης να μπορούν να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Έφιπποι εισέρχονταν
μόνο οι Μουσουλμάνοι, ενώ οι ραγιάδες Χριστιανοί έπρεπε να κατεβαίνουν από το άλογό τους για
να περάσουν. Με τη δύση του ηλίου, όλοι οι χωρικοί που επισκέπτονταν την πόλη ήταν υποχρεωμένοι να εξέλθουν της πόλης.
Όταν στις 25 Ιουλίου 1570 ο οθωμανικός στρατός στρατοπέδευσε έξω από τη Λευκωσία, υπό τη
διοίκηση του Πιαλέ Πασιά και του Λαλά Μουσταφά Πασιά, η κατασκευή των τειχών είχε σχεδόν
ολοκληρωθεί, με εξαίρεση το λιθόκτιστο μέρος
στα ψηλότερα τμήματα και το σκάψιμο στα βαθύτερα τμήματα της τάφρου. Οι Οθωμανοί αρχικά
έφτιαξαν τέσσερις χωμάτινους πύργους, στους
λόφους της Αγίας Μαρίνας, του Αγίου Γεωργίου
των Μαγγάνων, του Μαργαρίτη και της Μανδίας,
στη συνέχεια όμως προχώρησαν στα χαρακώματα της παλιάς πόλης, κτίζοντας τέσσερα επιβλητικά φρούρια, το καθένα απέναντι από τους νότιους
προμαχώνες.
Οι 25.000 κάτοικοι της Λευκωσίας και οι 5.000
Βενετοί στρατιώτες αντιστάθηκαν σθεναρά, μέχρι που τη μοιραία αυγή του Σαββάτου, 9 Σεπτεμβρίου 1570, ένας Τούρκος μπαϋρακτάρης
(σημαιοφόρος) σκαρφάλωσε στον προμαχώνα Κωστάνζα, ακολουθούμενος από άλλους στρατιώτες και στους άλλους νότιους προμαχώνες. Οι σφαγές που έγιναν,
αν και δεν έφταναν σε αγριότητα αυτές
της Αμμοχώστου, ήταν τόσο φρικιαστικές
που κράτησαν τρεις ολόκληρες μέρες και
πάνω από 20.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή
εξανδραποδίστηκαν. Για την ιστορία, ο ανώνυμος σημαιοφόρος σκοτώθηκε και τάφηκε
επιτόπου και προς τιμήν του ανεγέρθηκε το
γνωστό τέμενος του Μπαϋρακτάρη. Ο ανίκανος
υπερασπιστής της πόλης, Nicolo Dandolo, αποκεφαλίστηκε από τους Οθωμανούς.
Όταν ο Σαβορνιάνο σχεδίασε τα τείχη, πρόβλεψε για το πάνω μέρος των προμαχώνων να μην
είναι καλυμμένο με πέτρα, αλλά με πλίνθους, που
απορροφούσαν μεν τις κανονιές των αντιπάλων και
δεν επέτρεπαν την κατάρρευση των προμαχώνων,
έκαναν όμως τους προμαχώνες πιο εύκολους στην
κατάληψη. Οι Βενετοί είχαν προλάβει να καλύψουν μόνο τους βορειοδυτικούς προμαχώνες
Tripoli, Roccas, Mula και Quirini, και έτσι οι Οθωμανοί ενίσχυσαν τους υπόλοιπους, κατά τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής οχυρών στη Συρία και
το Λεβάντε. Με βάση το σχέδιο των τειχών της
Λευκωσίας, κτίστηκαν - επίσης από τον Τζιούλιο
Σαβορνιάνο (1593) - τα τείχη της ιταλικής πόλης
Palmanova, με 9 μόνο προμαχώνες και με κεντρική πλατεία. Το βελτιωμένο σχέδιο εφαρμόστηκε
στη συνέχεια σε διάφορες άλλες πόλεις της Ευρώπης.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οι νικήτριες ομάδες των ανδρών.

“

Απονομή των επάθλων στους νικητές των ανδρών, από τον
πρόεδρο της ΣΚΟΛΕΥ Λάκη Ψημολοφίτη. Στο πιο ψηλό
σκαλοπάτι ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής Τζιωρτζ
Ντίγκουϊτ και τρίτος ο Άγγελος Αβραάμ. Στην έκτη θέση
(πρώτος δεξιά), ο Σάββας Πάτσαλος.

Απονομή επάθλων στην κατηγορία των σούπερ βετεράνων.
Πέμπτος στην κατηγορία ο Δημήτρης Λόρδος (δεύτερος στη
σειρά).

Με την τελετή βράβευσης των νικητών έπεσε η αυλαία των Παγκόσμιων Σκοπευτικών Αγώνων Κόμπακ 2012

Άψογη διοργάνωση και καλή... συγκομιδή!
Οι «9οι Παγκόσμιοι Σκοπευτικοί Αγώνες Κόμπακ 2012», έχουν ήδη περάσει στην ιστορία
και έχουν πιστωθεί στο ενεργητικό της ΣΚΟΚ,
ως άλλη μια πετυχημένη παγκόσμια διοργανώση! Το πενθήμερο ραντεβού των κορυφαίων
ντουφεκιών του κόσμου, στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο στα Λατσιά, χάρισε στους φίλους της
σκοποβολής απέραντες στιγμές συγκίνησης και
απόλαυσης, ενώ έδωσε την ευκαιρία και στους
Κύπριους διεθνείς να δοκιμάσουν τις αντοχές
τους δίπλα στα κορυφαία ονόματα και να αποδείξουν (οι πλείστοι), ότι και αντέχουν και μπορούν!!! Με πρώτο και καλύτερο το διεθνή σκοπευτή μας Άγγελο Αβραάμ, οι Κύπριοι αθλητές
απέδειξαν πως διαθέτουν και την ... τέχνη και τον
«τσαμπουκά» κι αν υπολοίπονται κάτι, αυτό είναι οι εμπειρίες σε κορυφαίες διοργανώσεις...
Αυτό απέδειξαν το μπαράζ του Άγγελου που,
ενώ βρέθηκε να προηγείται δυο δίκους του Γάλλου αντιπάλου του, «κλώτσησε» το αργυρό μετάλλιο και περιορίστηκε στο χάλκινο, καθώς και
οι προσπάθειες των Σάββα Πάτσαλου και Νεόφυτου Σιαλή στους άνδρες και του Δημήτρη
Λόρδου στους σούπερ βετεράνους, που κατάφεραν μεν να περάσουν στην εξάδα, όμως, στις
λεπτομέρειες, έμειναν εκτός βάθρου.
Όπως και νάχουν τα πράγματα, η όλη διοργάνωση απέδειξε ότι, όπως και στα ολυμπιακά
αγωνίσματα της σκοποβολής, έτσι και στο κόμπακ (και γενικά στα αγωνίσματα της FITASC),
δεν είναι μακριά η ώρα που οι αθλητές μας δεν
θα μπαίνουν στους αγώνες απλά ως «αουτσάιντερ»... Το γεγονός ότι από τις 25 χώρες (360
αθλητές και αθλήτριες) που πήραν μέρος στους
παγκόσμιους, μόνο οι 9 χώρες κατάφεραν να
εξασφαλίσουν ένα από τα 30 μετάλλια της διοργάνωσης (10 από κάθε χρώμα) και η Κύπρος ήταν
ανάμεσα σ’ αυτές, δείχνει την πρόοδο που παρατηρείται και σ’ αυτό το αγώνισμα της σκοποβολής!

Πίνακας μεταλλίων
Πρώτη στον πίνακα των μεταλλίων κατετάγη η Ιταλία με 9 μετάλλια (4 χρυσά, 2 αργυρά και
3 χάλκινα), ενώ δεύτερη ήταν η Μεγάλη Βρετανία με 3 χρυσά και τρίτη η Ισπανία με 2 χρυσά, και 3 χάλκινα μετάλλια. Η Κύπρος, με το χάλκινο μετάλλιο του Άγγελου Αβραάμ στην κατηγορία των ανδρών, ισοβάθμισε στην 8η θέση
με τη Νότιο Αφρική.
Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων είναι ο ακόλουθος:
ΧΩΡΑ
ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚ. ΣΥΝΟΛΟ
1. ΙΤΑΛΙΑ ..................4 ..........2 .........3 ..........9
2. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ.......3...........- ..........- ..........3
3. ΙΣΠΑΝΙΑ ...............2...........-..........3 ..........5
4. ΓΑΛΛΙΑ.................1 ..........5 .........1 ..........7

“

Πρώτη στον πίνακα των μεταλλίων η Ιταλία με 4 χρυσά, δεύτερη
η Μ. Βρετανία με 3 και τρίτη η Ισπανία με 2 χρυσά μετάλλια.
Η Κύπρος στην 8η θέση με ένα χάλκινο μετάλλιο!

Απονομή των επάθλων στην κατηγορία των εφήβων, από τον
πρόεδρο της ΣΚΟΚ Δημήτρη Λόρδο και τον Δήμαρχο Λατσιών
Παναγιώτη Κυπριανού

Οι νικήτριες ομάδες των γυναικών.

Από Αριστερά: Κώστας Πιτταράς - πρόεδρος ΣΠΕ Λατσιών, Λάκης Ψημολοφίτης - πρόεδρος,
Παναγιώτης Κυπριανού - δήμαρχος Λατσιών, Κώστας Παπακώστας - Γενικός Διευθυντής ΚΟΑ.
5.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ .......-...........1 .........1 ..........2
6.ΕΛΒΕΤΙΑ ...............-...........1..........- ..........1
- .ΔΑΝΙΑ....................-...........1..........- ..........1
8. ΚΥΠΡΟΣ ...............- ...........-..........1 ..........1
-. Νότιος Αφρική......- ...........-..........1 ..........1
ΣΥΝΟΛΟ
10
10
10
30

Η τελετή λήξης
Η απονομή των επάθλων στους νικητές των
αγώνων, πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό
σκοπευτήριο, στην παρουσία του Δημάρχου Λατσιών Παναγιώτη Κυπριανού, του Γ. Διευθυντή
του ΚΟΑ Κώστα Παπακώστα, του Προέδρου της
ΣΠΕ Λατσιών Κώστα Πιτταρά, καθώς και του
προεδρείου και αξιωματούχων της FITASC, της
ΣΚΟΚ και της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας. Μετά την απονομή ακολούθησε η αποχαιρετιστήρια δεξίωση, η οποία όπως και η δεξίωση της τελετής έναρξης, ήταν προσφορά

Ο Γάλλος Χριστόφ Ουβρέ (αριστερά) και ο
πρωταθλητής μας Άγγελος Αβραάμ, μετά τη
διεξαγωγή του τελικού.

του Δήμου Λατσιών.

Η διοργάνωση
Η όλη διοργάνωση κάλλιστα θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί σαν εξαιρετική και άλλο ένα θετικό «τεστ» για τις οργανωτικές ικανότητες των
ανθρώπων της κυπριακής σκοποβολής και της
ΣΚΟΚ και στην προκειμένη περίπτωση των αξιωματούχων της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας που φιλοξένησε τους φετινούς Παγκόσμιους Αγώνες. Βεβαίως, όπως ανάφεραν και ο
πρόεδρος της ΣΚΟΛΕΥ Λάκης Ψημολοφίτης,
καθώς και ο πρόεδρος της ΣΚΟΚ Δημήτρης Λόρδος στην τελετή έναρξης, η όλη διοργάνωση
θα ήταν σίγουρα φτωχότερη, χωρίς τη στήριξη
των χορηγών, που στην προκειμένη περίπτωση, ήταν ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού,
οι εταιρείες Fx-Pro, CROWN RESORTS και
BENNIGANS, τα όπλα BROWNING και BERETTA,

Οι νικήτριες στην κατηγορία των γυναικών.
τα φυσίγγια VICTORY, η Εληνική Τράπεζα και η
ΣΠΕ Λατσιών, ενώ υποστηρικτές της παγκόσμιας αυτής διοργάνωσης ήταν ο Δήμος Λατσιών, η Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Λευκωσίας και τα Παγωτά Παπαφιλίππου.

20 τα ΛΑΤΣΙΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Δημότες
προσοχή!
Ανακοίνωση –
διευκρίνιση
Επειδή διάφοροι επιτήδειοι
κυκλοφορούν το τελευταίο
χρονικό διάστημα ανάμεσα
στους δημότες των Λατσιών
και χρησιμοποιούν ή
επικαλούνται το όνομα του
Δημάρχου ή αξιωματούχων
της ΣΠΕ ή ιερέων των
εκκλησιών μας, προκειμένου
να πωλήσουν διάφορα
προϊόντα (εικόνες Αγίων κ.α.)

Φεγγάρι στο κοχύλι
Μια μαγική βραδιά κάτω από το φως του φεγγαριού στο πολύ όμορφο
φαράγγι της Κακκαρίστρας έζησαν στις 24 Σεπτεμβρίου όσοι βρέθηκαν
στο Φαράγγι της Κακκαρίστρας στα Λατσιά. Τη μουσική βραδιά πλαισίωσαν με τις φωνές τους οι Γιώργος Σταματάρης, Αννίτα Κωνσταντίνου και η ορχήστρα «Χρωμάτων» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του
Χρίστου Φιλίππου.
Εξαιρετική ήταν η παρουσίαση της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου, με
τον Μαέστρο κ. Φώτη Μουσουλίδη, όπου ερμήνευσαν τραγούδια με τη συνοδεία της ορχήστρας «Χρωμάτων».
Επίσης, για άλλη μια φορά η παρουσίαση της Παιδικής Χορωδίας άφησε

τις καλύτερες εντυπώσεις με την Μαέστρο κ. Μαίρη Στυλιανού Ρούσου.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού στο
σύντομο χαιρετισμό του η εκδήλωση αυτή άρχισε επί δημαρχίας Κωστή
Ευσταθίου και είναι μια από τις πιιο όμορφες εκδηλώσεις που πραγματοποιεί
ο Δήμος Λατσιών τα τελευταία χρόνια. Είναι τόσο μεγάλη η πολιτιστική
αναβάθμιση του Δήμου μας – κατέληξε – που η πραγματοποίηση τέτοιων
εκδηλώσεων είναι επιβαλλόμενη.
Με πολύ θετικά σχόλια αποχώρησαν στο τέλος της εκδήλωσης οι δημότες μας που απόλαυσαν μια ποιοτική βραδιά με τραγούδια του έρωτα και
του φεγγαριού.

Θεατρικός Σεπτέμβρης
Με πλούσια πολιτιστική - θεατρική δραστηριότητα
και παρουσία πέρασε ο "Θεατρικός Σεπτέμβρης" στον
δήμο μας, όπου δόθηκαν 4 θεατρικές παραστάσεις. Οι
δημότες μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις πιο
κάτω θεατρικές παραστάσεις:
ΘΕΑΤΡΟ «ΣΚΑΛΑ»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ»

ρία Χριστοδούλου, Στέλλα Φιλιππίδου, Ιωάννα Λαμπροπούλου, Θωμάς Νικοδήμου, Μιχάλης Κορναράκης, Χρίστος Κωνσταντινίδης, Στάλω Κωνσταντίνου
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ « ΕΛΙΑ»

ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Η Γιαλλουρού» Κυπριακή ηθογραφία του Μιχάλη
Πασιαρδή βασισμένη στο ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη “Γιαλλούρα”.
Σκηνοθεσία: Μαριάννα Καυκαρίδου
Ηθοποιοί: Πόπη Αβραάμ, Βασίλης Μιχαήλ, Σπύρος
Γεωργίου, Φώτης Αποστολίδης, Ανδρέας Ρόζου, Μα-

Προβολή ταινίας
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών, διοργανώνουν προβολή της ταινίας της Disney:
«Like stars on Earth». Η ταινία παρουσιάζει την
οδύσσεια ενός μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο αλλά και στην οικογένεια του.
Οι δυσκολίες κορυφώνονται μέχρι την στιγμή
που ένας εκπαιδευτικός με εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Η
αμεσότητα με την οποία παρουσιάζονται οι δυσκολίες, οι γκάφες του μαθητή, καθώς επίσης
και η αντίδραση των εκπαιδευτικών, στοχεύουν στο να διασκεδάσουν αλλά συγχρόνως να
προβληματίσουν τόσο τους γονείς όσο και τους
εκπαιδευτικούς.
Η ταινία απευθύνεται σε μαθητές, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς. Η προβολή θα γίνει την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012, στις
7μμ, στο Δημαρχείο Λατσιών (Δημοτικό Θέατρο). Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα
υπάρχει δυνατότητα εισφορών προς τον Σύνδεσμο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22-319411/12, 99-977374

«Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου
Σκηνοθεσία : Μαρία Μανναρίδου Καρσερά
Σκηνικά – Κουστούμια : Αντρούλλα Αγγελίδου Αντωνιάδου
Ηθοποιοί: Κώστας Καζάκας, Ιωάννα Σιαφκάλη, Σοφοκλής Κασκαούνιας, Μόνικα Μελέκη, Φοίβος Γεωργιάδης, Ιωάννα Πολυνείκη και Ανδρέας Μελέκης.

«Άλλη μας εδείξαν …» επίκαιρη φαρσοκωμωδία του
Αντρέα Αργυρίδη
Σκηνοθεσία : Πέτρος Καρατζιάς
Σκηνογραφία : Γιώργος Μαυρομάτης
Ηθοποιοί : Αντρέας Αργυρίδης, Νεοπτόλεμος Νεοπτολέμου, Γιώργος Χ’’Κυριάκος, Νικόλας Αποστολίδης,
Φωτεινή Γεωργίδη, Κωνσταντία Παύλου, Γεωργία Κρίγκου και Πέτρος Καρατζιάς.

Διευκρινίζεται ότι:
Αυτό δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα και
καλούνται οι δημότες να είναι
προσεκτικοί.
Θα ήταν καλό όπως οι
δημότες προβαίνουν στην
άμεση καταγγελία τους στον
αστυνομικό σταθμό Λατσιών.

«Έσιετε γεια βρυσούλλες» σατιρική κωμωδία του
Ανδρέα Κουκκίδη
Σκηνοθεσία: Χρίστος Ζάνος
Ηθοποιοί: Σπύρος Γεωργίου, Παντελής Παπακωνσταντίνου, Λουκία Μιχαήλ, Τζούλια Πάντσιεβα , Γιάννος
Ιωάννου, Παντελής Κλείτου, Μέλπω Κολόμβου.
Τραγούδι: Μιχάλης Τερλικκάς.
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