
Με μήνυμά του προς τους 
δημότες Λατσιών ο Δή-
μαρχος Παναγιώτης Α. 
Κυπριανού επισημαίνει 
ότι το Δημοτικό Συμβού-
λιο, έχοντας υπόψη τα 
σημαντικά προβλήματα 
που βιώνει σήμερα η κοι-
νωνία μας, έχει θέσει ως 
κύριο στόχο τη διατήρη-
ση της βιωσιμότητας του 
δήμου και κατ’ επέκταση 
τη  συνέχιση παροχής 
υπηρεσιών στους πολίτες 
σε ικανοποιητικό επίπε-
δο..

u ΣΕΛ. 3

Εντυπωσιακή είναι η μελέτη για το πάρκο Παλλουρόκαμπος η οποία 
επιλέγηκε μέσα από Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό και η εφαρμογή της θα 
προσφέρει στους δημότες ένα νέο πνεύμονα πρασίνου και χώρο υψηλής 
ποιότητας, ψυχαγωγίας και αισθητικής.                                              u ΣΕΛ. 6

Νέα σέλίδα στηΝ τοπίκη αυτοδίοίκηση

Δήμος Λατσιών και Δήμος Γερίου πρωτο-
πορούν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο συ-
νεργασίας που αναβαθμίζει ουσιαστικά όχι 
μόνον τις υπηρεσίες των δύο Δήμων αλλά 
και την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο. 
Οι δύο δήμοι συναποφάσισαν ενοποίηση 
των τεχνικών τους υπηρεσιών απαντώντας 
έμπρακτα στις προκλήσεις των συνθηκών 
που βιώνει ο τόπος μας.  

u ΣΕΛ. 3

Λατσιά - Γέρι πρωτοπορούν!
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Στο καλό 
Πρόεδρε!

Στο ελάχιστο οι 
αυξήσεις για τα 
δημοτικά τέλη!

Με ένα παρατεταμένο χει-
ροκρότημα ψυχής και με 
τις ιαχές «άξιος» και «αθά-
νατος», χιλιάδες κόσμου 
κατευόδωσαν την Τρίτη 19 
Νοεμβρίου στην τελευταία 
του κατοικία τον πρώην 
Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη. 
Ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο 
και ραίνοντας με λουλούδια 
το φέρετρό του, το πλήθος 
εξέφρασε την αγάπη και την 
εκτίμησή του στο πρόσωπο 
ενός ηγέτη που συνέδεσε το 
όνομά του με τη σύγχρονη 
ιστορία της Κύπρου. Αιωνία 
σου η μνήμη πρόεδρε!

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λα-
τσιών αφού έλαβε σοβαρά 
υπόψη το οικονομικό βάρος 
που επωμίζονται τα νοικοκυ-
ριά εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης αποφάσισε να επιβά-
λει ελάχιστες αυξήσεις στα 
τέλη σκυβάλων για το έτος 
2013. Παρακαλώ ενημερω-
θείτε για όλα όσα αφορούν 
τη φετινή φορολογική πολι-
τική του Δήμου, τον τρόπο 
πληρωμής, προθεσμίες και 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες, 
που έχουν σχέση με το θέμα. 

u ΣΕΛ. 4

Ενωμένοι 
θα τα κατα-

φέρουμε!

Εντυπωσιακό τό παρκό παλλόυρόκαμπόσ 

 Χρόνια Πολλά!
Ο Δήμος μας εύχεται καλές γιορτές σε όλους  
             Merry Christmas
С Рождеством
                     Crăciun fericit
Весела Коледа

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Λ Α Τ Σ Ι Ω ΝΛΑΤΣΙΑταΛΑΤΣΙΑτα
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Λατσιών

Εδώ και αρ-
κετό καιρό, 
σ υ ν τ ε λ ο ύ -
νται μεγάλες αλλαγές στην οι-
κονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην οποία ανήκουμε.  Το 2013 
ήταν ένα τραυματικό έτος για 
την οικονομία μας, αλλά και για 
όλους του Κύπριους. Το ίδιο  και 
για το Συνεργατισμό.   Οι αποφά-
σεις του Eurogroup του Μαρτίου 
2013, οδήγησαν σε ραγδαίες δυ-
σμενείς εξελίξεις στον τραπεζικό, 
οικονομικό και κατ επέκταση 
κοινωνικό τομέα.  Μέσα σε αυτή 
την εικόνα λειτουργούσε και ο 
Συνεργατισμός. Η διαδικασί-
ας των συγχωνεύσεων από τον 
Έφορο του Συνεργατισμού και 
η μείωση των Συνεργατικών Πι-
στωτικών Ιδρυμάτων από περί-

που 360 σε 92 μόνο, δείχνει ότι 
το Συνεργατικό κίνημα αντιλή-
φθηκε την αλλαγή των καιρών 
και άρχισε εδώ και χρόνια την 
αναδιάρθρωσή του.  Η περαιτέ-
ρω μείωση των εταιρειών σε 18, 
τροχιοδρομήθηκε μετά από αυ-
στηρές υποδείξεις της Τρόικας, 
ενώ όλες οι νέες Εταιρείες θα λει-
τουργούν κάτω από την ομπρέ-
λα της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας Λτδ / Κεντρικού Φο-
ρέα.   Η μείωση του αριθμού των 
Συνεργατικών Ιδρυμάτων βοηθά 
στην ευκολότερη εποπτεία, έλεγ-
χο, οργάνωση  και διαχείριση των 
εργασιών του Συνεργατισμού, 
καθώς και στη μείωση των λει-
τουργικών εξόδων και δημιουρ-
γία οικονομιών κλίμακας.   
Αναφορικά με την ΣΠΕ Λατσιών, 
οι αποφάσεις των αρμοδίων αρ-
χών, οι οποίες επικυρώθηκαν σε 
αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις 
των μετόχων των ΣΠΙ, την έχουν 
κατατάξει στο σχήμα που θα προ-
κύψει από τη συγχώνευση των 
Περιφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας 
Λτδ, ΣΠΕ Γερίου Λτδ και ΣΠΕ 

Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας 
Λτδ.  Η νέα Εταιρεία θα ονομα-
στεί Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκω-
σίας Λτδ, όνομα που πιθανό στο 
μέλλον να αλλάξει, ενώ Κεντρικά 
Γραφεία της θα είναι τα υφιστά-
μενα Κεντρικά Γραφεία της ΣΠΕ 
Λατσιών, στη Λεωφόρο Γιάννου 
Κρανιδιώτη στα Λατσιά. Η Νέα 
Εταιρεία θα εργοδοτεί 140 πε-
ρίπου υπαλλήλους.  Στόχος της 
θα είναι και πάλι η άρτια, άμεση 
και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση 
των πελατών της, αφού πλέον θα 
υπάρχει αρκετό διαθέσιμο προ-
σωπικό για την αποτελεσματική 
στελέχωση των διαφόρων τμη-
μάτων, γεγονός που θα έχει θετι-
κό αντίκτυπο στους πελάτες της.  
Η εξυπηρέτηση των πελατών της 
Νέας Εταιρείας θα γίνεται σε με-
γαλύτερο γεωγραφικό πλάτος.
Απευθυνόμενοι στους πελάτες 
και στο κοινό ζητούμαι την εμπι-
στοσύνη, τη στήριξη και συνερ-
γασία του και δεσμευόμαστε ότι 
η Νέα Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια 
των Νόμων και σχετικών κανο-
νισμών/οδηγιών της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου και του 
Υπουργείου Οικονομικών, θα συ-
νεχίσει τη μέχρι σήμερα μεγάλη 
προσφορά της.  

τί αλλαζέί στη σπέ λατσίωΝ
Συνεχίζουμε με άρτια, άμεση και 

ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση

Η εφημερίδα 
του Δήμου μας 

κοντά στις 
επιχειρήσεις!
Προβάλετε τα 
προϊόντα σας 

σε ειδικές τιμές!

Ο Δήμος 
Λ α τ σ ι ώ ν 
ευρισκόμε-
νος πάντα 
δίπλα στους 
δ η μ ό τ ε ς , 
την τοπική 
κοινωνία και 
αγορά, πα-
ραχωρεί από 
σήμερα σε 
ειδικές, χαμη-

λές τιμές τις διαφημίσεις που θα δημο-
σιεύονται στην εφημερίδα του Δήμου. 

Η εφημερίδα τυπώνεται σε 6500 αντί-
τυπα και μοιράζεται σε όλα τα νοικο-
κυριά του Δήμου και τις επιχειρήσεις 
ενώ αντίτυπά της αποστέλλονται και 
σε άλλους Δήμους και Δημόσιες υπη-
ρεσίες.

Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας 
μας το μήνυμά σας φθάνει άμεσα και 
αποτελεσματικά σε κάθε δημότη σε, 

ειδικές, επιχορηγημένες από τον 
Δήμο τιμές με στόχο να τονωθεί η 

τοπική αγορά.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ολοσέλιδη                      €  250

Δισέλιδη                         €  400

1/2 σελίδα                       € 100

1/4 σελίδας ή λωρίδα                     € 70

Κείμενα / Advertorial                    € 300

1/4 σελίδας ή λωρίδα 

σε εξωτερική (πίσω) σελίδα         € 200

Σε ετήσια πακέτα παραχωρείται 
επιπλέον έκπτωση 20%.
Στις τιμέςδεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

u ΠΕριΣΣΟτΕρΕΣ ΠληρΟΦΟρι-
ΕΣ γιΑ τιΣ ΔιΑΦημιΣΕιΣ 
ΣτΟ τηλ. 22783232
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Συνδημότισσες, Συνδημότες

Αφουγκραζόμενος τα σοβαρά προβλήματα που 
βιώνει σήμερα η Πατρίδα μας με σαφή και ανα-
πόφευκτο αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές κοι-
νωνίες, θεώρησα σωστό με την παρέμβασή μου 
αυτή να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις και προβλη-
ματισμούς του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με 
ειλικρίνεια και ευθύτητα. 
Χωρίς αμφιβολία, η πολύπλευρη πολιτική, κοι-
νωνική και οικονομική κρίση όπως έχει διαμορ-
φωθεί δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση μη εξαιρουμένου και του δήμου μας. 
Οι φιλοδοξίες και το όραμά μας να μετατρέψουμε 
τα Λατσιά σε μια σύγχρονη πόλη αναβαθμίζο-
ντας ακόμη περισσότερο την ποιότητα ζωής των 
δημοτών μας έχουν περιοριστεί ή και ανατραπεί 
ουσιωδώς συνεπεία των υφιστάμενων εξαιρετικά 
δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης. Τα σχέδια και 
οι προγραμματισμοί μας ανατρέπονται δραμα-
τικά διαφοροποιώντας επί του παρόντος τους 
στρατηγικούς μας στόχους, τις προτεραιότητες 
και επιδιώξεις μας. Κύριος στόχος και προτεραι-
ότητά μας είναι αυτή τη στιγμή η διατήρηση της 
βιωσιμότητας του δήμου μας σε βάθος χρόνου 
και η συνέχιση παροχής υπηρεσιών σε ικανοποι-
ητικό επίπεδο
Να αναβαθμίσουμε και να βελτιώσουμε την ει-
κόνα της πόλης μας στηρίζοντας ταυτόχρονα τις 
ευπαθείς ομάδες απλώνοντας ένα δίκτυ κοινωνι-
κής προστασίας. Να συντονίσουμε το βηματισμό 
μας με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πο-
λιτών.
Οφείλω να ομολογήσω ότι η δραστική μείωση 
της κρατικής χορηγίας προς τους δήμους, η αδυ-
ναμία του κράτους να συνεισφέρει στους τομείς 
της τοπικής ανάπτυξης, η σοβαρή μείωση των 
εσόδων μας λόγω της κρίσης και η αδυναμία 
εξεύρεσης πόρων δανειοδότησης λόγω της ανυ-
πολόγιστης ζημίας που έχει υποστεί το χρηματο-
πιστωτικό μας σύστημα, δεν μας αφήνουν περι-

θώρια για εκτέλεση αναπτυξιακών ή και άλλων 
έργων υποδομής.
Από τη δική μας πλευρά θέλω να σας διαβεβαι-
ώσω ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο λάβαμε σειρά 
μέτρων ενώ προγραμματίσαμε μέτρα με βραχυ-
πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, προ-
κειμένου ο δήμος μας να παραμείνει στην πορεία 
οικονομικά υγιής και να συμμορφώνεται στις 
υποχρεώσεις του. Έχουμε περικόψει δαπάνες και 
κονδύλια που δεν αφορούν άμεσα τους πολίτες, 
ενώ παράλληλα εξορθολογίζουμε τις υπόλοιπες 
δαπάνες μας. Αυτό όμως από μόνο του δεν είναι 
αρκετό. Απαιτείται η συστράτευση και η συνει-
σφορά όλων μας, να παραμείνουμε ενωμένοι για 
να αντιμετωπίσουμε μαζί τις δυσκολίες και τα 

μεγάλα σημερινά αδιέξοδα. Ο καθένας από εμάς 
οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ένα-
ντι του δήμου για να είναι σε θέση να αντεπεξέρ-
χεται στο δύσκολο έργο του και να έχει τη δυνα-
τότητα να επιτυγχάνει τους στόχους του για μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής. Αν θέλουμε πράγματι 
να κερδίσουμε το αύριο, σ’ αυτή τη δύσκολη συ-
γκυρία για τον τόπο, πρέπει να δουλέψουμε στο 
σήμερα, έχοντας σωστό προγραμματισμό αλλά 
και πρακτική σκέψη. Με προσεκτικά βήματα να 
δημιουργήσουμε ένα δήμο ανθρώπινο και βιώσι-
μο. Μια πόλη που θα χαμογελά στα παιδιά της με 
ελπίδα και αισιοδοξία.
Η προσπάθεια για επίτευξη των στόχων μας είναι 
συνεχής και επίπονη. Παρά τις αντιξοότητες και 
τα πρωτόγνωρα κοινωνικά και οικονομικά δεδο-
μένα που επικρατούν, προσπαθούμε να ολοκλη-
ρώσουμε έργα ανάπτυξης αντλώντας ευρωπαϊκά 
κονδύλια, ασκώντας σοβαρή και υπεύθυνη κοι-
νωνική πολιτική, βελτιώνοντας το περιβάλλον, 
διατηρώντας σε ψηλό επίπεδο την πολιτιστική 
μας δραστηριότητα πάντοτε με το χαμηλότερο 
κόστος και πολλά άλλα αναγκαία για τη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Αγαπητοί Φίλες και φίλοι
Είμαι αισιόδοξος ότι μαζί μπορούμε να αντιμε-

τωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν πλήξει και 
τη δική μας τοπική κοινωνία. Η δική σας βοήθεια 
και στήριξη, η συλλογική συνεργασία του Δημο-
τικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του δήμου 
μας, αποτελούν τα κυριότερα εχέγγυα για να πε-
τύχουμε τους στόχους μας και να εκπληρώσουμε 
την αποστολή μας.

Με τους πιο φιλικούς χαιρετισμούς και ευχές για 
Καλά Χριστούγεννα και ευτιχισμένο το νέο έτος!

Παναγιώτης Α. Κυπριανού
Δήμαρχος λατσιών

μηΝυμα δημαρΧου λατσίωΝ 

Μαζί θα νικήσουμε την Κρίση!

‘‘ Θέλουμε μια πόλη που θα 
χαμογελά στα παιδιά της 
με ελπίδα και αισιοδοξία.’’

Δήμος Λατσιών και Δήμος Γερίου 
δείχνουν το δρόμο προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Οι δύο δήμοι πρωτο-
πορώντας άνοιξαν ένα σημαντικό 
κεφάλαιο συνεργασίας η οποία συ-
νίσταται στην παροχή υπηρεσιών 
από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δή-
μου Λατσιών προς το Δήμο Γερίου.

Όπως μας δήλωσαν οι δήμαρχοι Λα-
τσιών και Γερίου, Παναγιώτης Κυ-
πριανού και Αργύρης Αργυρού, οι 
δήμοι επιβάλλεται μέσα από διάφο-
ρες συνεργασίες να προσαρμοστούν 
στα νέα οικονομικά δεδομένα με 
σοβαρότητα, υπευθυνότητα και νοι-
κοκυρεμένη οικονομική διαχείριση. 

Οι δήμαρχοι εξέφρασαν ακόμη την 
ετοιμότητα των δημοτικών τους συμ-
βουλίων να συνεργαστούν έντιμα και 
ειλικρινά με στόχο να αποδώσει στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό η αμοιβαία 
συνεργασία των δύο δήμων και σε 
βάθος χρόνου να επεκταθεί και σε 
άλλους τομείς.

Η Συμφωνία κρίνεται εποικοδομητι-
κή και ωφέλιμη και για τις δύο πλευ-
ρές αφού ο Δήμος Λατσιών θα έχει 
οικονομικό όφελος από την παροχή 
τεχνικών υπηρεσιών, ενώ ο Δήμος 
Γερίου αναβαθμίζει το επίπεδο υπη-
ρεσιών προς τους δημότες του εξοι-
κονομώντας ταυτόχρονα πόρους 

από τη μη δημιουργία πρόσθετης 
δικής του υπηρεσίας.
Η σύνταξη συγχαίρει τους δημάρ-
χους και τα δημοτικά τους συμβούλια 
για την πρωτοποριακή τους ενέργεια 

η οποία είναι πλήρως προσαρμοσμέ-
νη στα μηνύματα των καιρών. Μια 
επιβαλλόμενη κίνηση η οποία ευχό-
μαστε να αποτελέσει παράδειγμα και 
για τους υπόλοιπους δήμους.

συμπλέγματοποίηση υπηρέσίωΝ δημου λατσίωΝ-γέρίου  
Σημαντική συμφωνία ανακοίνωσαν οι δύο Δήμαρχοι
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Στο ελάχιστο οι αυξήσεις για τα δημοτικά τέλη!
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών αφού έλαβε 
σοβαρά υπόψη του το οικονομικό βάρος που 
επωμίζονται τα νοικοκυριά εξαιτίας της οικονο-
μικής κρίσης αποφάσισε να επιβάλει για το έτος 
2013 τα τέλη που φαίνονται πιο κάτω. Παρακα-
λώ ενημερωθείτε για όλα όσα αφορούν τη φετι-
νή φορολογική πολιτική του Δήμου, τον τρόπο 
πληρωμής, προθεσμίες και άλλες χρήσιμες πλη-
ροφορίες που έχουν σχέση με το θέμα.

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών 
κατανοώντας τις αρνητικές επιπτώσεις στους δη-
μότες μας, αποφάσισε όπως ειδικά για ευπαθείς 
ομάδες ή άτομα τα οποία βρίσκονται σε δύσκολη 
οικονομική κατάσταση, να παρέχει τη δυνατότητα 
αποπληρωμής με δόσεις.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ 
ΣΚΥΒΑΛΩΝ:

• Όσοι συνταξιούχοι προσκομίζουν αποδειχτικά 
στοιχεία (επίδειξη ταυτότητας συνταξιούχου  Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων) η ένσταση τους να γίνεται 
αποδεχτή από την υπηρεσία και θα γίνεται πάραυ-
τα η κατάλληλη μείωση ή και διαγραφή.

• Να παρέχεται μείωση στους φοιτητές ύψους 
25%. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν βεβαί-
ωση από το ανώτατο ίδρυμα που φοιτούν αποδει-
κνύοντας τη φοιτητική τους ιδιότητα. Η βεβαίωση 
να είναι του τρέχοντος φοιτητικού έτους.

• Σε δημότες που δεν κατοίκησαν για ολόκληρο 
χρόνο στην οικία των να επιβάλλονται τέλη κατ’ 
αναλογία με βάση το χρόνο κατοίκησης.
• Κατοικίες / διαμερίσματα τα οποία παραμένουν 
ακατοίκητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους να πα-
ραχωρείται μείωση 50% με βάση το χρόνο κατά τα 
οποία αυτά παρέμεναν ακατοίκητα.

• Σε οικίες οι οποίες έχουν ανεγερθεί προ 30 ετών 
και άνω νοουμένου ότι παραμένουν ακατοίκητες 
καθόλη τη διάρκεια του έτους η χρέωση να δια-
γράφεται.

• Σε χήρες, διαζευγμένες, ανέργους και δυσπρα-
γούσες οικογένειες η Επιτροπή Ενστάσεων εξου-
σιοδοτείται να παραχωρεί μείωση ή και διαγραφή 
του επιβληθέντος ποσού για τέλη σκυβάλων.

• Στους κατόχους «Βιβλιαρίου Ατόμου με Αναπη-
ρία» θα παρέχεται μείωση 50% νοουμένου ότι η 
αναπηρία είναι μικρότερη του 70%.

• Για όσους έχουν αναπηρία 70% και άνω έχουν 
έκπτωση 100%. Επίσης όταν ο / η σύζυγος είναι 
άτομο με αναπηρία και συζούν κάτω από την ίδια 
στέγη το δικαίωμα μείωσης εξακολουθεί να υπάρ-
χει, ανεξάρτητα σε ποιον εκ των δύο έγινε χρέωση.

• Στους πολύτεκνους (τέσσερα τέκνα ή περισσό-
τερα) παρέχεται έκπτωση 25%.

• Πλήρη απαλλαγή θα έχουν και οι υπερήλικες 
που έχουν ηλικία άνω των 75 ετών.

• Στις τρίτεκνες οικογένειες παραχωρείται μείωση 
15%.
• Σε εγκλωβισμένα πρόσωπα τα οποία διατηρούν 
οικίες σε συνοικισμούς / αυτοστεγάσεις, μηδενική 
χρέωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων η 
20η/12/2013. Μετά την παρέλευση της ημερομη-
νίας αυτής όλες οι ενστάσεις θα απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
Επιβλήθηκε αύξηση 2% μόνο στην επαγγελματική 
άδεια για καταστήματα, βιοτεχνίες και εργοστάσια 
για το έτος 2013. Τελευταία ημερομηνία υποβολής 
ενστάσεων η 30η/12/2013.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής όλες 
οι ενστάσεις θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Επιβλήθηκε αύξηση 2% για τις άδειες διατήρησης 
επαγγελματικών υποστατικών για το έτος 2013. 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων η 
30η/12/2013.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής όλες 
οι ενστάσεις θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

καθορίσμοσ τέλωΝ σκυβαλωΝ γία το έτοσ 2013
ΤΕΛΗ ΣΚΥβΑΛΩΝ                                                                                                                         ΧΡΕΩΣΗ 
Κατηγορία  - 02   Συνταξιούχοι από €1 μέχρι €600           Καμία χρέωση
    Συνταξιούχοι με σύνταξη €601 μέχρι €1000         50% κανονικού τέλους
    Συνταξιούχοι με σύνταξη €1001 και άνω          75% κανονικού τέλους
  
                                                 ΑΥΞΗΣΗ
Κατηγορία  - 04   Συνοικισμοί / αυτοστεγάσεις         € 5
Κατηγορία  - 05   Ενορία Αγίου Γεωργίου (υποστατικά εκτός οικισμών /αυτοστέγασης)    € 5
Κατηγορία  - 06   Περιοχή Penhill           € 5
Κατηγορία  - 07   Καταστήματα           € 5
Κατηγορία  - 07.1   Κρεοπωλεία           € 5
Κατηγορία  - 08   Οικίες δυτικά του αυτοκινητόδρομου       € 5
Κατηγορία  - 09   Καταστήματα 5-9 καλάθους την εβδομάδα        € 10
Κατηγορία  - 10   Καταστήματα 10-15 καλάθους την εβδομάδα      € 10
Κατηγορία  - 11   Καταστήματα 16-20 καλάθους την εβδομάδα       € 10
Κατηγορία  - 12   Καταστήματα 21 καλάθους και άνω την εβδομάδα      € 10
Κατηγορία  - 13   Σωματεία χωρίς διαχείριση μπουφέ        € 0
Κατηγορία  - 14   Penhill με γρασίδι         € 10
Κατηγορία  - 15   Οικίες  εκτός οικισμών /αυτοστέγασης  με γρασίδι       € 10
Κατηγορία  - 16   Οικίες εκτός οικισμών /αυτοστέγασης με γρασίδι 6 κάλαθοι και άνω    € 10
Κατηγορία  - 17   Δυτικά του αυτοκινητόδρομου με γρασίδι        € 10
Κατηγορία  - 18   Καταστήματα Πλατεία Ειρήνης, Απ. Λουκά, Αρχ. Μιχαήλ 
     και Εμπορικό Κέντρο Απ. Αντρέα        € 5
Κατηγορία  - 36   Επαγγελματικά υποστατικά που δεν εξυπηρετούνται      € 10
Κατηγορία  - 37   Επαγγελματικά υποστατικά που εξυπηρετούνται       € 15
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Εισφορά στο 
Πολυδύναμο 

Κέντρο 
Ηλικιωμένων του 
Δήμου Λατσιών

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της, η Σκοπευτική Ορ-
γάνωση Λευκωσίας διοργάνωσε το διήμερο 27 και 28 Οκτωβρίου στο 
Ολυμπιακό σκοπευτήριο στα Λατσιά, φιλανθρωπικούς αγώνες με στόχο 
την οικονομική ενίσχυση του Πολυδύναμου Κέντρου Ηλικιωμένων του 
Δήμου Λατσιών. Οι αγώνες έγιναν στη μνήμη του τέως προπονητή του 
ΕΣΥΑΑ, αείμνηστου Γεώργιου Κάττου και τα καθαρά έσοδα από την όλη 
διοργάνωση, μαζί με την εισφορά της οικογένειας του εκλιπόντος, πα-
ραδόθηκαν στο Δήμαρχο Λατσιών για σκοπούς ενίσχυσης του Κέντρου.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Κυπριανού, παραλαμβάνοντας τη σχετική επιταγή, 
συγχάρηκε τα μέλη του δ.σ. και τους αθλητές της Σκοπευτικής Οργάνωσης 
Λευκωσίας για την πρωτοβουλία τους, κάτι που φανερώνει για ακόμα μια 
φορά, το κοινωνικό πρόσωπο της σκοποβολής και ευχήθηκε όπως το παρά-

δειγμα της ΣΚΟΛΕΥ ακολουθήσουν και άλλα σωματεία και οργανωμένα σύ-
νολα του Δήμου, ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνά η χώρα μας 
και οι πλείστοι συμπαρτριώτες μας.  

Στη φωτογραφία, ο δήμαρχος Λατσιών Παναγιώτης Κυπριανού, παραλαμ-
βάνει από τον πρόεδρο της ΣΚΟΛΕΥ Λάκη Ψημολοφίτη και τη χήρα του 
αείμνηστου Γεώργιου Κάττου, Τούλα Κάττου, την επιταγή για το Πολυδύ-
ναμο Κέντρο Ηλικιωμένων του Δήμου Λατσιών.

η σκοπέυτίκη οργαΝωση λέυκωσίασ 
στηρίζέί τηΝ τρίτη ηλίκία

Ο Δήμος Λατσιών μέσα 
στα πλαίσια της ευρύτε-
ρης κοινωνικής προσφο-
ράς προς τους δημότες 
του, έχει δημιουργήσει 
τον τελευταίο χρόνο το 
δικό του κοινωνικό πα-
ντοπωλείο στηρίζοντας 
ευπαθείς κυρίως ομάδες 
(ανέργους, άπορες οικο-
γένειες, άτομα με χαμηλά εισοδή-
ματα) οι οποίες έχουν άμεση, πραγ-
ματική και ουσιαστική ανάγκη. 

Τα πακέτα αγάπης τα οποία προ-
σφέρονται σε μηνιαία βάση, περι-
λαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης σε 
τρόφιμα και ετοιμάζονται με μεγάλη 
προθυμία από εθελοντές και εθελό-
ντριες καθώς και από τα μέλη του 
Γραφείου Εξυπηρέτησης Δημοτών.
Όπως μας έχει αναφέρει ο Αντιδή-

μαρχος Λατσιών και 
Πρόεδρος της Επι-
τροπής Κοινωνικής 
Μέριμνας κ. Χρίστος 
Πιτταράς, το Δημοτικό 
Συμβούλιο υιοθετώντας 
σχετική εισήγηση του 
Δημάρχου προχώρη-
σε στη λειτουργία του 
Κοινωνικού Παντοπω-

λ ε ί ου στηρίζοντας έμπρακτα και 
διακριτικά 200 περίπου οικογένειες 
οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό 
πρόβλημα επιβίωσης. Τόνισε επίσης 
ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο απο-
τελεί την καλύτερη μορφή συνεισφο-
ράς και αλληλεγγύης σε πάσχοντες 
συνδημότες μας και θα συνεχίσει τη 
λειτουργία του για όσο καιρό χρει-
αστεί δεδομένου ότι η οικονομική 
κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά μεγά-
λο αριθμό δημοτών. Καταλήγοντας, 

ο κ. Αντιδήμαρχος εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του προς όλους τους 
δημότες που παραχωρούν δωρεάν 
τρόφιμα για την κάλυψη των ανα-
γκών του Παντοπωλείου, καθώς 
και στους σεβαστούς Ιερείς των 
Εκκλησιών του Δήμου για τη συ-
νεργασία τους.

Σημειώνεται ότι, για να εγγραφεί 
κάποιος στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο πρέπει να συμπληρώσει 
αίτηση την οποία μπορεί να προ-
μηθευτεί από το Γραφείο Εξυπη-
ρέτησης Δημοτών και η έγκριση 
δίδεται νοουμένου ότι οι αιτητές 
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να αποτείνεστε στον 
υπεύθυνο του Γραφείου Εξυπηρέ-
τησης Δημοτών κ. Μάριο Κυριά-
κου στο τηλ. 77777733.

Πακέτα αγάπης σε δημότες μας!
κοίΝωΝίκο παΝτοπωλέίο δημου λατσίωΝ
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Ολοκληρώθηκε ο Αρχιτεκτονικός 
Διαγωνισμός για την ανάπλαση 
του πάρκου στην περιοχή Παλ-
λουρόκαμπος. 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν αρ-
χιτέκτονες από όλη την Ευρώπη 
και η κριτική επιτροπή έπειτα από 
αρκετές συνεδρίες και έντονο 
προβληματισμό κετέληξε στην αρ-
χιτεκτονική μελέτη του ισπανού 
Conenna Claudio ο οποίος απέ-
σπασε και το πρώτο βραβείο ύψους 
€37.500,00.

Όπως είναι γνωστό το Πάρκο 
αναμένεται ότι θα αποτελέσει ένα 
πνεύμονα πρασίνου στην ευρύτε-
ρη περιοχή των Λατσιών και πε-
ριλαμβάνει καφεστιατόριο, αμφι-
θέατρο, παρατηρητήριο, αθλητικό 
κέντρο, υπαίθριο κινηματογράφο, 
κέντρο περιβαλλοντικής προστα-

σίας, διαδρομές περιπάτου, φύτευ-
ση εκατοντάδων δέντρων, χώρους 
στάθμευσης και άλλες χρήσεις που 
στόχο έχουν να ενισχύσουν το πε-
ριβάλλον, τον πολιτισμό και τη 
ψυχαγωγία, λειτουργώντας ταυτό-
χρονα και σαν πόλος έλξης για την 
προσέλκυση του κοινού.

Ο Προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στα €4.000.000 και κατα-
βάλλονται προσπάθειες για άντλη-
ση ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και υλοποίηση του 
έργου με την υποστήριξη της Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας.

Δείτε πως θα είναι στο μέλλον το 
πάρκο Παλλορόκαμπου στις φω-
τογραφίες που παρουσιάζουμε, 
από την αρχιτεκτονική μελέτη που 
κέρδισε το πρώτο βραβείο.

Εντυπωσιακή η μελέτη για 
το πάρκο Παλλουρόκαμπος 
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φέτοσ οί συμμέτοΧέσ ξέπέρασαΝ καθέ προηγουμέΝο

Ανοικτό σχολείο για όλους!
ΓΡΑΦΕΙ: 
ΑΝΤΡΕΑ 
ΕΥΔΟΞΙΟΥ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
«ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ» 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

Ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» 
στο Δήμο Λατσιών, βρίσκεται φέ-
τος στην τρίτη χρονιά λειτουργίας. 
Όταν, μαζί με τη Διοικούσα Επιτρο-
πή σχεδιάζαμε το καλοκαίρι τη νέα 
χρονιά, ξέραμε όλοι πολύ καλά ότι 
το έργο μας φέτος θα ήταν πολύ πιο 
δύσκολο. Η χαρά μας τεράστια για 
την επιτυχία του θεσμού, όμως και 
με αίσθημα ευθύνης για να ανταπο-
κριθούμε στις απαιτήσεις των Δημο-
τών μας. Άλλωστε όλοι ξέραμε πολύ 
καλά ότι η επιτυχία είναι προσιτή σε 
όλους, μα δεν είναι καθόλου προσι-
τή η παραμονή σε αυτήν. Γνωρίζαμε 
λοιπόν πολύ καλά ότι η δουλειά μας 
φέτος θα ήταν πολύ πιο δύσκολη και 
η προσπάθεια μας πολύ περισσότερη!

Φέτος, οι συμμετοχές των δημο-
τών στα προγράμματά μας, έχουν 
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι 
δημότες δείχνουν εμπιστοσύνη στο 
θεσμό και στην ποιοτική προσφορά 
του και έτσι οι δηλώσεις συμμετο-
χής άγγιξαν τις 2000, ενώ δεχόμαστε 
ακόμα και νέες εγγραφές σε συγκε-
κριμένα προγράμμτα. Θεωρούμε 
λοιπόν, ότι ο θεσμός έχει επιτύχει 
όλους τους στόχους που έθεσε από 
την αρχή τόσο το Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού όσο και η 
Διοικούσα Επιτροπή ου «Ανοικτού 
Σχολείου» Λατσιών με επικεφαλής 

τον Δήμαρχο Λατσιών. 

Οι δραστηριότητες του «Ανοικτού 
Σχολείου» για τη φετινή περίο-
δο ξεκίνησαν στις 14 Οκτωβρίου 
2013. Έχουμε δημιουργήσει 107 
ομάδες σε 37 θεματικές ενότητες 
και λαμβάνοντας υπόψη τον πλη-
θυσμό του Δήμου και τα υπόλοιπα 
προγράμματα που λειτουργούν, 
αυτό θεωρείτε τεράστια επιτυχία. 
Τα μαθήματα που προσφέρει ο 

θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» 
Δήμου Λατσιών κατά τη φετινή χρο-
νιά 2013-2014 είναι: Η/Υ, Αεροβική 
Γυμναστική, Αγγλικά, Ζωγραφική/
Χειροτεχνία, Tae Kwon Do, Μπαλέ-
το, Hip Hop, Λαϊκοί Παραδοσιακοί 
Χοροί, Κιθάρα, Πιλάτες, Κατασκευή 
Κοσμημάτων, Θέατρο, Μουσικό Ερ-
γαστήρι, Αρμόνιο, Τοξοβολία, Ζού-
μπα, Αγιογραφία, Ψηφιδωτό, Αγγει-
οπλαστική, Modern Jazz, Skating, 
Ξιφασκία, Καράτε, Μπάτμιντον, 

Τένις, Οινολογία, Μπάντα, Ιταλικά, 
Ραπτική/Διορθώσεις Ρούχων, Πλέξι-
μο με σμιλί/σμίλες, Χορωδία Συντα-
ξιούχων, Μαγειρική κ.α..  Όλα τα μα-
θήματα που προσφέρει ο θεσμός του 
«Ανοικτού Σχολείου» στους δημότες 
του λειτούργησαν με πρόγραμμα, 
στόχους και διδακτέα ύλη.
  Παράλληλα όμως με τα προγράμ-
ματα έχουμε ήδη πραγματοποιήσει 
τρεις διαλέξεις μέχρι σήμερα και 
προγραμματίζονται ακόμα δύο μέχρι 
τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οι 
διαλέξεις πραγματοποιούνται σε συ-
νεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου που εδρεύει στα Λατσιά 
κσι το Δήμο Λατσιών. Η συνεργα-
σία άρχισε το 2012 και συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία. 
Πρόθεσή μας είναι να προσφέρουμε 
σε όλους τους δημότες μας την ευ-
καιρία να ενημερωθούν σε επίκαιρα 
θέματα που τους απασχολούν όπως 
το σχολικό άγχος, η εξοικονόμηση 
ενέργειας κ.α..

Ο δήμος Λατσιών και το Θέατρο «Λέξη» ανα-
κοίνωσαν σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη 
που έγινε στο δημοτικό θέατρο Λατσιών στις 11 
Οκτωβρίου, την έναρξη της συνεργασίας τους 
και για τη νέα θεατρική περίοδο.
Συγκεκριμένα το θέατρο «Λέξη» ενοικίασε το δημο-
τικό θέατρο Λατσιών για την περίοδο 12/10/2013 
– 31/5/2014 και θα παρουσιάσει διάφορα έργα ξεκι-
νώντας με το Παιδικό Θέατρο «Αρα, Μάρα, Κουκου-
νάρα». Τo υπέροχο αυτό θεατρικό έργο σε σκηνοθε-
σία Γιώργου Τσιάκκα απευθύνεται κυρίως στα παιδιά, 
μπορούν όμως να το απολαύσουν και μεγαλύτεροι.
Ο δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού 
τόνισε μεταξύ άλλων στη δημοσιογραφική διάσκεψη 
ότι τέτοιες αξιόλογες συνεργασίες και πολιτιστικές 

δραστηριότητες είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες και κα-
λοδεχούμενες ενώ κάλεσε τους δημότες των Λατσιών 
να αγκαλιάσουν με ζήλο τη συνεργασία αυτή που κα-
θιστά το δημοτικό θέατρο Λατσιών ως χώρο για συμ-
μετοχή και συνάντηση.
Στο τέλος της δημοσιογραφικής διάσκεψης έγινε πα-
ρουσίαση θεατρικών σκηνών από γνωστούς ηθοποι-
ούς που λαμβάνουν μέρος (Ζωή Κυπριανού, Έλενα 
Χατζηαυξέντη, Γιώργος Α. Τσιάκκας, Αντώνης Αντω-
νίου, Χρίστος Νικολάου, Άντρη Αγγελίδη, Χριστίνα 
Λάρκου, Χριστίνα Κωνσταντίνου & Θανάσης Δρακό-
πουλος καθώς και γνωστοί χορευτές) οι οποίοι ενθου-
σίασαν όλους τους παρευρισκόμενους.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι για ακόμη μια φορά ο κ. 
Γιώργος Τσιάκκας θα εντυπωσιάσει όλο τον κόσμο με 

την υπέροχη σκηνοθεσία του.
Οι παραστάσεις θα δίνονται κάθε Σάββατο απόγευμα 
(4 μ.μ.) και Κυριακή πρωί (11 π.μ.) στο δημοτικό θέα-
τρο Λατσιών (πληροφορίες τηλ. 70000146).

Συνεργασία Δήμου Λατσιών-θεάτρου «Λέξη»
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Συνεχίζουμε και σε αυτή την έκδοση την παρουσίαση του έργου, των επιτροπών του 
Δήμου μας. Σήμερα φιλοξενούμε τους προέδρους των επιτροπών: Δημόσιας Υγείας 

και Καθαριότητας κ. Ανδρέα γρηγορίου και Οδικής Ασφάλειας κ. Ευαγόρα γαβριηλίδη.  

ΓΡΑΦΕΙ: 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΑΝΤΡΕΑΣ
Πρόεδρος 
Επιτροπής 
Δημόσιας 
Υγείας και 
Καθαριότητας

Η καθαριό-
τητα και η Υγεία αποτελούν 
προτεραιότητα στον Δήμο μας 
– δεν είναι τυχαία η ρήση «Η κα-
θαριότητα είναι πολιτισμός» και η 
«Υγεία είναι τα πάντα».

Αναπόσπαστο κομμάτι στην προσωπι-
κή μας ζωή, αλλά και σε όλες τις οργα-
νωμένες κοινωνίες.
Η Επιτροπή Δημοσίας Υγείας και Κα-
θαριότητας του Δήμου Λατσιών και 
κατ’ επέκταση το Δημοτικό Συμβού-
λιο και η Υγειονομική Υπηρεσία του 
Δήμου είχαν και έχουν στις προτεραι-
ότητες τους, τον σοβαρό αυτό άξονα 
της καθαριότητας και υγείας.
Στο Δήμο μας εκτιμούμε ότι γίνεται 
μια αξιόλογη δουλειά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, 
η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και Κα-
θαριότητας και οι εργατοϋπάλληλοι, 
είμαστε ευαισθητοποιημένοι και προ-
σπαθούμε να φέρουμε σε πέρας αυτήν 
την υποχρέωση και εκτιμούμε ότι σε 
αρκετά ικανοιποιητικό βαθμό το πε-
τυχαίνουμε.
Στο Δήμο μας μέχρι το 2012 διεξάγο-
νταν έξι εκστρατείες καθαριότητας 
ετησίως για την περισυλλογή άχρη-
στων αντικειμένων και κλαδεμμάτων 
και δύο φορές την εβδομάδα γίνεται 
η αποκομιδή των σκυβάλων από τον 
χώρο κατοικίας μας. Με την ενίσχυ-
ση των μέσων για διεκπεραίωση της 
δουλειάς μας, όπως του μηχανοκίνη-
του σαρώθρου, βελτιώθηκε σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό η υπηρεσία και 
αναβαθμίστηκε ουσιαστικά η καθαρι-
ότητα των δρόμων. Το σάρωθρο κα-
θαρίζει σε τακτική βάση τις οδούς και 
λεωφόρους του Δήμου μας.
Ο τομέας της Δημόσιας Υγείας και της 
καθαριότητας είναι πολύπλευρος, οι 
εργατοϋπάλληλοι του Δήμου μας και 
γενικότερα το τμήμα Δημόσιας Υγεί-

ας και Καθαριότητας ασχολούνται με 
μια σειρά από θέματα, όπως αναλύ-
σεις νερού, άρση οχληριών, εκδόσεις 
αδειών κατοχής σκύλου, καθαρισμό 
οικοπέδων, πάρκων και χώρων πρα-
σίνου, έλεγχο υποστατικών τροφίμων, 
εξέταση αιτήσεων αδειών οικοδομής 
για θέματα υγειονομίας, έλεγχο των 
δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών 
και των πλανοδιοπωλητών κ.α.

Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτί-
ωσης. Ευελπιστούμε και επιζητούμε 
την συνεργασία των δημοτών μας – η 
καλή και όμορφη εικόνα που θέλουμε 
να παρουσιάζει ο Δήμος μας είναι υπό-
θεση ΟΛΩΝ μας, γι’ αυτό επιβάλλεται 
να το θέσουμε σαν στόχο. Ο καθένας 
μας μπορεί και πρέπει να συμβάλει 
στην επίτευξη αυτού του στόχου, που 
στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι 
άλλος από μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής στον χώρο που ζούμε.
Δυστυχώς λόγω της οικονομικής κρί-
σης ούτε αυτός ο τομέας έμεινε ανε-
πηρέαστος. Τις έξι εκστρατείες που 
πραγματοποιούσαμε ετησίως, ανα-
γκαστήκαμε να τις μειώσουμε σε δύο 
και προσπαθούμε να τις αυξήσουμε 
γιατί η εικόνα που σήμερα παρουσιά-
ζει ο Δήμος μας, δεν μας ικανοποιεί .
Επιβάλλεται να ακολουθούμε τις υπο-
δείξεις της Δημοτικής Υπηρεσίας, να 
ακολουθείται πιστά το ημερολογιακό 
πρόγραμμα καθαριότητας, να διατη-
ρούμε καθαρά τα πεζοδρόμια και τους 
δημόσιους χώρους και οι κάτοχοι σκύ-
λων να είναι σε εγρήγορση. Μια ακά-
θαρτη πόλη δεν τιμά κανέναν.
Κάτω από τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που βιώνουμε το έργο της 
Επιτροπής μας γίνεται ακόμη πιο δύ-
σκολο. Πρέπει όμως όλοι να φροντί-
σουμε να το φέρουμε εις πέρας.
Η εικόνα μιας όμορφης και καθαρής 
πόλης, ας γίνει υπόθεση ΟΛΩΝ μας. 
Να συμβάλουμε όλοι μαζί και ο καθέ-
νας ξεχωριστά στη μόνιμη εκστρα-
τεία για μια πιο καθαρή πόλη. Θέ-
λουμε και μπορούμε να ζούμε σ΄ένα 
καθαρό και ευχάριστο περιβάλλον. 
Ο καθένας μπορεί να βάλει το μικρό 
του λιθαράκι ώστε να ζούμε σε καλύ-
τερες συνθήκες και να έχουμε καλύ-
τερη ποιότητα ζωής.

ΓΡΑΦΕΙ: 
ΕΥΑΓΟΡΑΣ 
ΓΑβΡΙΗΛΙΔΗΣ 
Πρόεδρος 
Επιτροπής 
Οδικής 
Ασφάλειας

Η Επιτροπή 
συστάθηκε με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου σε μόνιμη βάση το 2009 μετά την 
πρόσληψη των Δημοτικών Τροχονό-
μων και τη σύσταση του Τμήματος 
Τροχονομίας. Έκτοτε συνέρχεται τα-
κτικά με σκοπό την εξέταση ζητημά-
των που αφορούν την οδική ασφά-
λεια στα δημοτικά όρια Λατσιών και 
είναι κυρίως επιφορτισμένη με την 
εφαρμογή των περί Δήμων Νόμου 
(111/1985), του περί Εξωδίκου Ρυθ-
μίσεως Αδικημάτων Νόμου 47(Ι)97 
και των συναφών Κανονισμών. Την 
Επιτροπή απαρτίζουν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι Ευαγόρας Γαβριηλίδης 
(Πρόεδρος), Κώστας Γιάλλουρος 
και Σωτήρης Μιχαήλ (Μέλη) και ο 
Δημοτικός Μηχανικός κ. Φίλιππος 
Λευκάτης.
Κύριο μέλημα της, αποτελεί η δια-
σφάλιση και περαιτέρω εμπέδωση 
του αισθήματος ασφάλειας των 
δημοτών Λατσιών, με την προώθη-
ση μέτρων ρύθμισης της τροχαίας 
κίνησης, προστασίας της ποδηλα-
τοκίνησης και των πεζών. Ιδιαίτερη 
έμφαση αποδίδεται στην λήψη μέ-
τρων που αφορούν σημεία ιδιαίτε-
ρης ευαισθησίας όπως σχολεία, ιε-
ρούς ναούς, κύριες διασταυρώσεις 
και οδούς υψηλής προσπελασιμό-
τητας. Προς αυτό το σκοπό, εκπρό-
σωποι της συμμετέχουν στις συνε-
δρίες της Τεχνικής Επιτροπής του 
Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση 
Κυκλοφοριακών Προβλημάτων 
και στην Εθνική Επιτροπής Οδικής 
Ασφάλειας Μαθητών, ενώ άμεσοι 
συνεργάτες της αποτελούν η Αστυ-
νομία Κύπρου και ιδίως ο Αστυν. 
Σταθμός Λατσιών, η Σχολική Εφο-
ρεία Λατσιών και διάφοροι κρατικοί 
και μη κυβερνητικοί φορείς. 
Παρά την δυνατότητα επιβολής του 
Νόμου από την Τροχονομία μέσω 
της επίδοσης εξώδικων προστίμων 

και καταγγελιών, η πρακτική ακο-
λουθείται μόνο σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις, όταν δηλ. διακυβεύεται 
η ασφάλεια ή τα δικαιώματα των 
υπολοίπων χρηστών. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελεί η επίδο-
ση προειδοποιήσεων σε αναλογία 1 
εξώδικο προς 5 προειδοποιήσεις, 
ενώ η επικοινωνία με τους κατα-
στηματάρχες και διακινούμενους, 
αποτελούν καθημερινή πρακτική. 
Πρόσθετα και έχοντας υπόψη τις 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
που βιώνουμε, η Επιτροπή έχει δι-
ατηρήσει το αντίτιμο καταβολής σε 
χώρους στάθμευσης που ελέγχονται 
από χρονομετρητές (παρκόμετρα) 
στο φθηνότερο επίπεδο από όλους 
τους δήμους της μείζονος Λευκωσί-
ας (30σ/30λεπτά. και 50σ/60λεπτά). 
Πολιτικές που έχουν θεσπιστεί με 
εισήγηση της Επιτροπής, όπως η 
δωρεάν στάθμευση ατόμων με ανα-
πηρίες και ιδιοκτητών υβριδικών 
και ηλεκτρικών οχημάτων, εξυπη-
ρετούν την προσβασιμότητα και 
μείωση των ρύπων στην πόλη μας 
αντίστοιχα.
Τέλος, η δράση της Επιτροπής δεν 
περιορίζεται μόνο στις νομικές της 
υποχρεώσεις αλλά έχει ανάπτυξη 
πολυδιάστατη δραστηριότητα στο 
ευρύτερο τομέα της ασφάλειας 
του κοινού. Εποχιακές εκστρατείες 
διαφώτισης για την ασφαλή οδή-
γηση, καθώς και η διοργάνωση εκ-
δηλώσεων στο πλαίσιο της ετήσιας 
Εβδομάδας Κινητικότητας συμπλη-
ρώνουν το πλέγμα λειτουργίας της 
Επιτροπής και εκπληρώνουν όχι 
μόνο τις υποχρεώσεις που έχουμε 
ως Δήμος αναλάβει με την συνυ-
πογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας, 
αλλά αποδεικνύουν το ειλικρινές 
και έμπρακτο ενδιαφέρον για την 
ποιότητα ζωής των συνδημοτών 
μας. 
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τα μέλη της Επιτροπής και τους 
συνεργάτες για το αμείωτο ενδιαφέ-
ρον που επιδεικνύουν για την επί-
λυση των οδικών προβλημάτων που 
απασχολούν το Δήμο μας, καθώς 
και τους δημοτικούς υπάλληλους 
για την καθημερινή τους συμβολή 
στο φάσμα λειτουργίας της Επιτρο-

η οδίκη ασφαλέία στοΝ δημο μασ η δημοσία υγέία καί καθαρίοτητα 
έίΝαί υποθέση ολωΝ μασ
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φίλοδοξο προγραμμα σέ συΝέργασία μέ τουσ δημοτέσ, τοΝ δημο καί τηΝ αστυΝομία

Ο Παρατηρητής της γειτονιάς 
στην… γειτονιά μας!

Ο θεσμός του Παρατηρητή Της Γει-
τονιάς είναι πια πραγματικότητα 
και στον Δήμο μας. Μετά την πρώ-
τη συνάντηση των Παρατηρητών 
της Γειτονιάς του Δήμου Λατσιών, 
αισθανόμαστε ότι το αίσθημα αλλά 
και το επίπεδο της ασφάλειας στην 
πόλη μας έχει ενισχυθεί. Η αθρόα 
προσέλευση παρατηρητών και η 
ευρεία συμμετοχή στον θεσμό επι-
βεβαίωσαν όσα ο Δήμαρχος Πα-
ναγιώτης Α. Κυπριανού ανέφερε 
στους παρισταμένους. Ότι δηλαδή 
«η συμμετοχή όλων είναι απαραί-
τητη για να πετύχει η όλη ιδέα ενός 
τόσο σοβαρού θέματος που αφορά 
τη δική μας ασφάλεια και την ασφά-
λεια των συμπολιτών μας.»
Ήδη οι Παρατηρητές της Γειτονιάς 
στα Λατσιά αριθμούν 550 άτομα!
Σημειώνεται πως αιτήσεις για παρα-
τηρητές μπορούν να παραδίδονται 
στα γραφεία του Δήμου ή να απο-
στέλλονται ηλεκτρονικά στο email: 
latsia@latsia.org.cy. Αιτήσεις βρί-
σκονται τόσο στα γραφεία του Δή-
μου όσο στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.latsia.org.cy.
 
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ‘ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ’
Με απλά λόγια το φιλόδοξο πρό-
γραμμα «Παρατηρητής της Γειτο-
νιάς» που στηρίζει ο Δήμος μας και το 
υλοποιεί σε συνεργασία με την Αστυ-
νομία Κύπρου, είναι μια οργανωμένη 
προσπάθεια με συμμετοχή των δημο-
τών, πρόληψης του εγκλήματος. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος:
• οι πολίτες παρατηρούν και ενημε-
ρώνουν την Αστυνομία για ασυνήθι-
στες/ύποπτες/εγκληματικές δραστη-
ριότητες που γίνονται στην περιοχή 
τους
• ο Αστυνομικός της Γειτονιάς συμ-
βουλεύει τους πολίτες σε τεχνικές 
πρόληψης του εγκλήματος όπως:
πώς να κάνουν τα σπίτια και την 
περιουσία τους λιγότερο ελκυστικά 
στους εγκληματίες
πώς να είναι σε εγρήγορση για ύπο-
πτες/εγκληματικές δραστηριότητες 
στην περιοχή τους
• η Αστυνομία δεν ενθαρρύνει τους 
πολίτες να παίρνουν το νόμο στα χέ-
ρια τους
• η Αστυνομία δεν ζητά από κανένα 
να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για 
πρόληψη του εγκλήματος

• Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 
ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕ-
ΝΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ, ΔΗΛΑΔΗ 
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
Οι Παρατηρητές της Γειτονιάς είναι 
σε εγρήγορση και λειτουργούν όπως 
«τα μάτια και τα αυτιά» της Αστυνο-
μίας η οποία δεν μπορεί να είναι συ-
νεχώς σε κάθε γωνιά μέρα και νύχτα.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Ο Συντονιστής είναι ο σύνδεσμος με-
ταξύ της Αστυνομίας και των παρατη-
ρητών της γειτονιάς και μερικές από 
τις ευθύνες του είναι οι ακόλουθες:
• Οργάνωση συναντήσεων των Πα-
ρατηρητών της Γειτονιάς
• Συχνή επαφή με την Αστυνομία/
Αστυνομικό της Γειτονιάς
• Προώθηση δράσεων ενδυνάμωσης 
του Προγράμματος
• Προσέλκυση νέων Παρατηρητών 
της Γειτονιάς

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΠΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ:
- Διατηρήστε την ψυχραιμία σας
- Παραμείνετε εκεί που είσαστε
- Μην πλησιάζετε ύποπτα πρόσωπα
- Συνεχίστε να παρακολουθείτε και 
ενημερώνετε την Αστυνομία

ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
• Εάν έχετε την εντύπωση ότι γίνε-
ται ένα έγκλημα, βλέπετε ή ακούτε 
οτιδήποτε το ύποπτο, τηλεφωνήστε 
στο 112. 
• Αν έχετε αμφιβολία κατά πόσο εί-
ναι ή όχι κάτι επείγον, τηλεφωνήστε 
στο 112. 
• Δεν έχει σημασία αν κάνατε λάθος 
εκτίμηση, εκείνο που έχει σημασία εί-
ναι το ότι έχετε ενημερώσει την Αστυ-
νομία. 
 
Σε μη επείγοντα περιστατικά να επι-
κοινωνείτε με τον τοπικό Αστυνομικό 
Σταθμό Λατσιών στο τηλ : 22607300. 
 
Τι πληροφορίες χρειάζεται η Αστυνο-
μία  Περιγραφή ύποπτων οχημάτων: 
-Αυτοκίνητο/φορτηγό/λεωφορείο 
κ.λ.π. 
- Μάρκα και μοντέλο 
- Χρώμα 
- Αριθμό εγγραφής 
- Κατεύθυνση 
- Άλλες λεπτομέρειες, κάποια ζημιά, 
κ.λ.π. 
 
Περιγραφή ενός ύποπτου προσώπου: 
- Άνδρας/γυναίκα 
- Σχήμα και χαρακτηριστικά προσώ-
που 

- Χρώμα δέρματος 
- Σημάδια, ουλές, ταττού κ.λ.π. 
- Ύψος και σωματική διάπλαση 
- Σχήμα και χρώμα ματιών 
- Ηλικία 
- Χρώμα, μέγεθος και τύπος μαλλιών 
- Ενδυμασία: χρώματα κ.λ.π. 
- Εθνικότητα 
- Γλώσσα  

Από τους παρατηρητές της γειτο-
νιάς ζητείται να ενημερώνουν την 
Αστυνομία για οποιαδήποτε ασυ-
νήθιστη , ύποπτη ή εγκληματική 
συμπεριφορά και να κάνουν  δύ-
σκολη την είσοδο των κλεφτών σε 
οποιαδήποτε περιουσία. 

Προσοχή! Σε περίπτωση που θα 
απουσιάζετε από το σπίτι σας, να 
ενημερώνετε ένα
έμπιστο γείτονά σας και προσέχετε 
το σπίτι του γείτονα σας όταν αυ-
τός απουσιάζει!

Ο Συντονιστής είναι ο σύνδεσμος 
μεταξύ της Αστυνομίας και των 
παρατηρητών της γειτονιάς

Να θυμάστε: Η Αστυνομία προτι-
μά να καλείται και να μη χρειάζε-
ται, παρά να χρειάζεται και να μην 
καλείται.
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Με την ευκαιρία του διακρατικού συνέδρίου του 
Ευρωπαϊκού έργου GreenInfraNet (Δίκτυο Πρά-
σινων Υποδομών) που διοργανώθηκε στην Κύπρο 
το διήμερο 23 & 24 Οκτωβρίου 2013 με συμμε-
τοχή εκπροσώπων από 11 οργανισμούς από τις 
χώρες μέλη της ΕΕ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευ-
κωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ διοργάνωσε, την Πέμπτη 
24 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Λατσιών, 
διάσκεψη τύπου με θέμα: «Δημιουργία Πανευρω-
παϊκού Δικτύου Γνώσης Πράσινων Υποδομών».

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Δ.Σ. της 
ΑΝΕΛ – Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυ-
πριανού τόνισε ότι οι Δήμοι μέλη της ΑΝΕΛ, παρά 
τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, συνεχίζουν 
να σχεδιάζουν και να λειτουργούν προς όφελος 
της τοπικής ανάπτυξης, αποκτώντας γνώσεις και 
εμπειρίες από άλλες χώρες διά εκπροσώπησης της 
ΑΝΕΛ σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου, ανέφερε 
ότι παρέχει πλήρη υποστήριξη στην πρωτοβουλία 
της ΑΝΕΛ γιατί η δημιουργία Πράσινων Υπο-
δομών αποτελεί κομβικό σημείο για την πράσινη 
ανάπτυξη και η δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου 
Πράσινων Υποδομών αποτελεί ένα σημαντικό ερ-

γαλείο  εφαρμογής. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, κ. 
Κώστας Χατζηπαναγιώτου, με τη σειρά του, υπο-
γράμμισε ότι το θέμα των πράσινων υποδομών 
έχει συμπεριληφθεί στην Εθνική Στρατηγική για τη 
Βιοποικιλότητα, η οποία αναμένεται σύντομα να 
υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 
Συνεχάρη επίσης θερμά την Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Λευκωσίας για την προσπάθειά της αυτή, αφού κα-
θιστά την ΑΝΕΛ πρωτοπόρο για το θέμα της πρά-
σινης υποδομής όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρω-
παϊκό επίπεδο και  απηύθυνε τη θερμή υποστήριξη 
του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα 
“GreenInfraNet” και για τα ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα διαπεριφερειακής συνεργασίας παρείχαν ο Ανα-
πληρωτής Επίτροπος του Βασιλιά της Ολλανδίας, 
κ. Bert Gijsberts, η κα Ανθή Φιλιππίδου, Α’ Λει-
τουργός Προγραμματισμού από το Γραφείο Προ-
γραμματισμού καθώς επίσης η κα Ingrid Henzen, 
υπεύθυνη του προγράμματος “GreenInfraNet”, εκ-
προσωπώντας την επαρχία Flevoland της Ολλαν-
δίας.

Η σημαντικότερη είδηση ανακοινώθηκε στο τέλος 
της διάσκεψης τύπου από τον κ. Ελευθέριο Λοΐζου, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Εταιρεί-
ας Λευκωσίας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα ότι 
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, λήφθηκε η από-
φαση δημιουργίας Πανευρωπαϊκού Δικτύου Γνώ-
σης για τις Πράσινες Υποδομές. Με τη σύμφωνο 
γνώμη και καθολική υποστήριξη από όλους τους 
εταίρους του προγράμματος, αποφασίστηκε ότι η 
βάση του Πανευρωπαϊκού Δικτύου θα είναι η Κύ-
προς, με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας να 
τίθεται επικεφαλής, έχοντας την ευθύνη διαχείρι-
σης του Δικτύου. Όπως ανέφερε ο κ. Λοΐζου, το 
γεγονός αυτό αποτελεί τεράστια επιτυχία για τη 
χώρα μας, αφού για πρώτη φορά Πανευρωπαϊκό 
Δίκτυο εγκαθιστά τη βάση του στην Κύπρο, κάτι 
που έχει επιτευχθεί με σκληρή δουλειά. Ο κ. Λοΐ-
ζου ενημέρωσε, τέλος, ότι έχει κληθεί σε σύσκεψη 
από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
διαπραγμάτευση εξασφάλισης ετήσιας χρηματο-
δότησης για λειτουργία του εν λόγω Δικτύου από 
ευρωπαϊκούς πόρους που προέρχονται απευθείας 
από τον κεντρικό ετήσιο προϋπολογισμό της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.     

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο γνώσης 
για τις Πράσινες Υποδομές

μέγαλη έπίτυΧία γία τηΝ κυπρο μέσω τησ αΝέλ καί έυρωπαϊκου προγραμματοσ 

Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για τον Δήμο μας η 
επανεκλογή του Δημάρχου Λατσιών Παναγιώ-
τη Α. Κυπριανού στην προεδρία της  Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) για δεύ-
τερη θητεία.

Η ΑΝΕΛ πραγματοποίησε τη δεύτερη Γενική 
(Εκλογική) της Συνέλευση, την Πέμπτη 31η Οκτω-
βρίου 2013. Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΛ, 
Δήμαρχος Λατσιών Παναγιώτης Α. Κυπριανού, 
ανέφερε ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα λει-
τουργίας της, η ΑΝΕΛ κατάφερε να παρουσιάσει 

σημαντικότατο έργο, δημιουργώντας καινοτόμες 
υπηρεσίες που τράβηξαν ακόμη και το ενδιαφέρον 
ΜΜΕ από άλλες χώρες του εξωτερικού. Ακολού-
θως, τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας παρου-
σίασαν στα μέλη τον απολογισμό των δραστηριο 
τήτων, όπως και τις ελεγμένες οικονομικές κατα-
στάσεις της Εταιρείας. Στη συνέχεια ακολούθησε 
εκλογική διαδικασία καταρτισμού του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Πρόεδρος του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ επανεξελέγη 
ομόφωνα ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Α. 
Κυπριανού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
Δήμαρχος Λατσιών, κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού  
(Πρόεδρος) Δήμαρχος Στροβόλου, Δρ Λάζαρος Σ. 
Σαββίδης, Δήμαρχος Έγκωμης, κ. Ζαχαρίας Κυριά-
κου, Δήμαρχος Ιδαλίου, κ. Λεόντιος Καλλένος, Δή-
μαρχος Λακατάμειας, κ. Λούκας Ιατρού, Δήμαρχος 
Γερίου, κ. Αργύρης Αργυρού Δήμαρχος Τσερίου, κ. 
Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου, Δήμαρχος Αγλαντζιάς, 
κ. Κώστας Κόρτας, Τα μέλη της Γενικής Συνέλευ-
σης έχουν επαναδιορίσει Γραμματέα του Δ.Σ. τον 
Δρα Μιχάλη Σωκράτους, Δημοτικό Γραμματέα Λα-
τσιών.

Επανεκλογή του Δημάρχου λατσιών 
στην προεδρία της ΑΝΕλ
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ΓΡΑΦΕΙ: 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Δημοτικός 
Σύμβουλος 
Λατσιών, Πρόεδρος 
Δημοτικού 
Συμβουλίου 
Νεολαίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 
του Δήμου Λατσιών μετά τις διακοπές 
του καλοκαιριού και  με την έναρξη 
της νέας ακαδημαϊκής  χρονιάς μπήκε 
δυναμικά συνεχίζοντας την παρουσία 
του στα δημοτικά δρώμενα και μετά 
από την  επιτυχημένη ολοκλήρωση 
των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
“Youth in Action” - «Συμμετοχή νέων 
μέσω ψηφιακής ψηφοφορίας», τα 
οποία ανέλαβε ο Δήμος Λατσιών και 
το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας  
σε συνεργασία με το Δήμο Πυλαίας 
Χορτιάτη Πανοράματος και την άτυ-
πη ομάδα Youthorama, συνεχίζει με 
διάφορες άλλες δράσεις. Να σημει-
ωθεί ότι οι δράσεις που έγιναν τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο 
στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία αφού 
ανταποκρίθηκαν πολλοί νέοι και των 
δύο δήμων. Η ψηφιακή πλατφόρ-
μα παραμένει στο www.latsia.org/
erotematologio και όποιος  επιθυμεί 
μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΕΜβΡΙΟΥ  
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η νεα-
νική μπουάτ που διοργανώθηκε στο 
Πολυδύναμο Κέντρο «Κωνσταντίνος 
Χρ. Καποδίστριας» στις 29 Νοεμβρί-
ου με την Μαρία Ματθαίου στο πιάνο 
και τη Μαρία Βασιλείου στο τραγού-
δι. Ήταν μια όμορφη βραδιά, γεμά-
τη από έντεχνο ελληνικό και λαϊκό 
ρεπερτόριο, με τραγούδια γνωστών 
καλλιτεχνών λ.χ. Ασλανίδου, Βιτάλη, 
Αλεξίου, Πρωτοψάλτη,Μητροπάνο, 
Τερζή κ.α. Θα πραγματοποιηθεί και 
δεύτερη μπουάτ στις 20 Δεκεμβρίου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜβΡΙΟΥ 2013
Επίσης συνδιοργανώνουμε Talent 
Show, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας Δήμου Έγκωμης. Η πρώ-
τη φάση για επιλογή των καλύτερων 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρί-
ου και η τελική εκδήλωση από τις 18 
Νοεμβρίου που θα γινόταν αναβλή-
θηκε και μεταφέρθηκε για τις 23 Δε-

κεμβρίου στις 7.30μ.μ, λόγω του δη-
μοσίου πένθους που κηρύχθηκε από 
την πολιτεία και ως ελάχιστο φόρο 
τιμής στον αείμνηστο Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκο Κλη-
ρίδη. Οι συμμετέχοντες διαγωνίστη-
καν στις κατηγορίες του θεάτρου, του 
τραγουδιού, του  μουσικού οργάνου, 
του  μουσικού συγκροτήματος και του 
χορού. Σκοπός της συγκεκριμένης εκ-
δήλωσης είναι να προσφέρει τη δυνα-
τότητα στους νέους να παρουσιάσουν 
τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους, 
γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημα-
σία στη παρούσα δυσχερή κοινωνικό-
οικονομική συγκυρία.
Στις 8 Δεκεμβρίου 2013 το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών 
διοργανώνει μεγάλη αθλητική γιορτή 
το 1ο ΔΙΑΘΛΟ ΛΑΤΣΙΩΝ «ΤΡΕΧΩ 
ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩ». Η πανηγυρική 
εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί μπρό-
στα από την καφετέρια εστιατόριο LE 
CARRE.Επίσης, οι παρευρισκόμενοι 
θα ενημερωθούν για διάφορα θέματα 
όπως, για τις βασικές αρχές της καρδι-
οαναπνευστικής αναζωογόνησης, για 
θέματα που αφορούν  το περιβάλλον, 
την οδική συνείδηση, την  ασφάλεια 
των πεζών και ποδηλατιστών. Στη 
διάρκεια της διαδρομής, που θα είναι 
συντομότερη για τους δρομείς, θα 
υπάρχουν δυο ενδιάμεσοι σταθμοί, 
όπου οι συμμετέχοντες εκτός από 
τον ανεφοδιασμό σε νερό και ανα-
ψυκτικά, θα έχουν την ευκαιρία για 
ένα σύντομο αλλά χρήσιμο έλεγχο 
υγείας (check-up),από τους εθελο-
ντές γιατρούς και νοσοκόμους μας. 
Στο τέρμα της διαδρομής, θα δοθούν 
τιμητικά διπλώματα σε όλες και όλους 
τους συμμετέχοντες. Στην εκδήλωση 
θα συμμετάσχουν πλήθος αθλητικών 
ομάδων και μαθητών του δήμου μας 
αλλά και πολλοί άλλοι. Θα δοθεί στο 
μεγαλύτερο και στον μικρότερο σε 
ηλικία αθλητή  ένα ειδικό  μπλουζάκι 
ποδηλασίας. Η εκδήλωση είναι ανοι-
χτή για όλους τους δημότες ανεξαρτή-
τως ηλικίας.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Στις 15 Δεκεμβρίου τα λεωφορεία 
ξεκινούν πρώτα για το χωριό Μονά-
γρι και πιο συγκεκριμένα για το πα-
ραδοσιακό εργαστήριο παρασκευής 
παραδοσιακών προϊόντων «Ευανθία 

Κονναρή».Εκεί θα παρακολουθήσου-
με την παρασκευή ππαλουζέ και σιου-
σιούκκου. Κατόπιν θα επισκεφθούμε 
το μεσαιωνικό μοναστήρι του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ που επαναλειτούργησε 
από Αγιορείτες μοναχούς. Επίσης θα 
επισκεφθούμε και το μεσαιωνικό γυναι-
κείο μοναστήρι της Παναγίας Αμασγού. 
Θα ακολουθήσει μετάβαση στο χωριό 
Λάνια, το οποίο θεωρείται το χωριό των 
ζωγράφων. Εκεί θα ξεναγηθούμε στο 
χωριό από τον κοινοτάρχη στα μουσεία 
(Λινός, Μουσείο Κουμανταρίας, Ελιό-
μυλος) και σε παραδοσιακά διατηρη-
μένα σπίτια. Μετά το μεσημεριανό θα 
αναχωρήσουμε για το Όμοδος όπου και 
θα προσκυνήσουμε στο μοναστήρι του 
Τιμίου Σταυρού και θα περιηγηθούμε 
στα στενά του χωριού. 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
Στις 4 του Ιανουαρίου 2014 διορ-
γανώνουμε μονοήμερη εκδρομή 
στην κοινότητα Λυθροδόντα 
και στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Μαχαιρά . Κατά την επίσκεψη θα 
έχουμε την ευκαιρία να ανταλ-
λάξουμε απόψεις για διάφορα 
θέματα με νέους του Λυθροδόντα, 
να ξεναγηθούμε στο χωριό και να 
προσκυνήσουμε στην ιερά Μονή 
της Παναγίας Μαχαιρά. Επίσης θα 
επισκεφθούμε το κρησφύγετο του 
ήρωα της Λύσης, του υπαρχηγού 
της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου εκεί 
όπου άφησε την τελευταία του 
πνοή μαχόμενος κατά του αγγλι-
κού ζυγού. Να σημειωθεί ότι τους 
εκδρομείς  θα συνοδεύουν οι νέοι 
του «Cycling Club Latsia» και της 
«Ποδηλατοπαρέας Λατσιών».
Στο σημείο αυτό θα ήθελα καλέσω 
όσους επιθυμούν να ενημερώνο-
νται για τις εκδηλώσεις του συμ-
βουλίου ή να ασχοληθούν με το 
Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν να 
συμπληρώσουν τα στοιχεία τους 
στις ειδικές στήλες (Επικοινωνία 
και Γίνε Εθελοντής) στην σελίδα 
www.latsia.org

Επίσημες σελίδες στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης: 
www.facebook.com/NEOLAIALATSION 
www.youtube.com/NEOLAIALATSION
www.twitter.com/NEOLAIALATSION

Δράσεις Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Δήμου λατσιών
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φέγγαρί 
στο 

κοΧυλί
Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 
οι δημότες των Λατσιών είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν μια μα-
γική βραδιά κάτω από το φως της 
πανσελήνου, στο Φαράγγι της 
Κακκαρίστρας. Το Φαράγγι με την 
πλούσια ιστορία και τη φυσική 
ομορφιά.

Ο Δημήτρης Φανής και η ορχήστρα 
του, μαζί με την Έλενα Χατζηαυξέ-
ντη χάρισαν με τα υπέροχα τρα-
γούδια τους μια μοναδική βραδιά, 
ενώ ο κόσμος είχε την ευκαιρία να 
τραγουδήσει μαζί με τους καλλι-
τέχνες υπέροχες ερμηνείες. Η δη-
μοτική χορωδία συνόδευσε τους 
καλλιτέχνες  προσδίδοντας ακόμη 
μεγαλύτερη ποιότητα στην όλη εκ-
δήλωση.

Μια κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε στο δήμο μας σε συνεργασία με το Ρωσικό Ορ-
γανισμό IPCES η οποία περιλάμβανε όπερα, οπερέτα, 
μπαλέτο και θέαμα με φως και λέιζερ και τελούσε υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας κ. Νίκου Αναστασιάδη.
Ο Δήμος Λατσιών μέσα από τη συνεργασία αυτή κα-
τάφερε να προσφέρει στους δημότες του, σε όλους 
τους πολίτες μια μοναδική και ανεπανάληπτη πολι-
τιστική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 
και 5 Οκτωβρίου στο δημοτικό θέατρο Λατσιών.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο 
διάσημο Ρώσο θεατρικό συγγραφέα 
Constantin Stanislavski με την ευ-
καιρία της συμπλήρωσης 150 χρόνων 
από τη γέννησή του.
Διάσημοι καλλιτέχνες από όλο τον 
Ευρωπαϊκό χώρο όπως οι Κατερίνα 
Μηνά (σοπράνο), Σάββα Τίχονοφ 
(τενόρος), Φεντερίκο Λέπρε (τενό-
ρος), Ναταλία Παύλοβα (σοπράνο), 
Ιρίνα Μέζενεβα (σοπράνο) και Αλε-
ξέι Σβιρίντοφ (βαρύτονος), η δημο-
τική ορχήστρα της πόλης Σεργκιέφ 
Ποσάντ υπό τη διεύθυνση του δια-
κεκριμένου Ρώσου Καλλιτέχνη Βλα-
ντισλάφ Καντέρσκι, το χορευτικό 
θέατρο «Γκολούμπκα» και η Αλένα 
Λιδιάκι (μπαλέτο), ικανοποίησαν και 
τους πιο απαιτητικούς θεατές, προ-
σφέροντας σε όλους δύο νύκτες μαγι-
κές και ονειρεμένες.
Ο δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης 
Κυπριανού σε χαιρετισμό του τόνισε 
μεταξύ άλλων ότι η προσπάθεια του 
δήμου είναι να συντονίσει το βηματι-
σμό του με σημαντικές πολιτιστικές 
διοργανώσεις επενδύοντας στον πο-
λιτισμό, ευχαρίστησε τον Οργανισμό 
IPCES για τη συνεργασία και την 
ανάληψη όλων των εξόδων για την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης καθώς και τις εται-
ρείες, οργανισμούς που με τις ευγενείς χορηγίες τους 
κάλυψαν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τα λειτουργικά έξοδα 
του δήμου. Χαιρετισμούς απηύθηναν επίσης ο Υπουρ-
γός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκος Κενεβέζος 
και ο Ρώσος Πρέσβης κ. Stanislav Osadchiy οι οποίοι 
εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πραγματο-
ποίηση μιας σημαντικής πολιτιστικής εκδήλωσης το-
νίζοντας τις άριστες σχέσεις της Κύπρου με τη φίλη 
χώρα της Ρωσίας.

Πολυθέαμα με Οπερα - 
Οπερέτα - μπαλέτο - 

Θέαμα με φως και λεϊζερ

δυο Νυκτέσ μαγίκέσ καί οΝέίρέμέΝέσ στο δημο λατσίωΝ 
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Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η 
παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Άντη 
Κανάκη με τίτλο «Μόσχευμα».
Ο Ποιητής δεν είναι άλλος από τον πρώην δή-
μαρχο Λατσιών κ. Ανδρέα Κουκουμά, ο οποίος 
συνεχίζει με ζήλο την καταγραφή εξαιρετικών 
ποιημάτων.

Εμπεριστατωμένη παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής έγινε στο προαύλιο του δημοτικού θε-
άτρου τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 από τον 

κ. Λεωνίδα Γαλάζη, Βοηθό Διευθυντή του Γυμνασίου Λατσιών και υπέροχες 
απαγγελίες των ποιημάτων από τον ηθοποιό κ. Ανδρέα Τσουρή και τον ίδιο τον 

ποιητή με τη συνοδεία στο πιάνο της κ. Μαρίας Ματθαίου.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του δημάρχου κ. Παναγιώτη Κυπριανού 
ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η αγνότητα 
της σκέψης και της ψυχής του ποιητή αναπόδραστα έχει μεταφερθεί και στα 
ποιήματά του, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρά, φωτεινά μηνύματα, μηνύματα 
αγάπης και αισιοδοξίας, βγαλμένα μέσα από την καθημερινότητα και τα βιώμα-
τα του λαού μας.»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο τέως Υπουργός Άμυνας κ. Δη-
μήτρης  Ηλιάδης, ο τέως Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Τίτος Χριστοφίδης, 
η βουλευτής κ. Σκεύη Κουκουμά καθώς και άλλοι επίσημοι όπως και αρκετοί 
δημότες των Λατσιών, ο Κοινοτάρχης και αρκετοί δημότες της Αγκαστίνας 
τόπο καταγωγής του ποιητή.

μαγευτική 
συναυλία με τον 
μάριο μελετίου

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συ-
νεργασίας μεταξύ του δήμου Λατσιών και της Κοινότητας Λυθροδόντα η οποία 
επισφραγίσθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2011.
Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε στην πανέμορφη 
Πλατεία του Λυθροδόντα κοινή πολιτιστική εκδήλωση στην οποία ο μουσικός 
και μαέστρος Μάριος Μελετίου και η λαϊκή ορχήστρα του μάγεψαν τον κόσμο 
που παρευρέθηκε με τα υπέροχα τραγούδια τους.
Η συναυλία με τίτλο «Ο λαός τραγούδι θέλει» είχε έντονο κοινωνικό χαρακτή-
ρα αφού πραγματοποιήθηκε συλλογή τροφίμων για τις άπορες οικογένειες του 
Λυθροδόντα.
Τόσο ο δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπριανού όσο και ο Πρόεδρος του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Λυθροδόντα κ. Λάμπρος Λάμπρου τόνισαν σε σύντο-
μο χαιρετισμό τους ότι αυτές οι Πολιτιστικές ανταλλαγές θα συνεχιστούν ανα-
δεικνύοντας έτσι τους άρρηκτους δεσμούς Λατσιών και Λυθροδόντα.

δυο ΧροΝία συμφωΝο φίλίασ λατσίωΝ – λυθροδοΝτα

παρουσίαση ποίητίκησ συλλογησ αΝτη καΝακη



14 ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2013 ρΕπόρταΖ

Κατά γενική παραδοχή, ο Δήμος Λατσιών πέτυχε σε 
μεγάλο βαθμό στην ένστασή του κατά των προνοιών 
του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας το οποίο δημοσιεύτηκε 
στις 29/7/2011.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο κ. Παναγιώ-
τη Α. Κυπριανού, μας ανέφερε ότι η επιτυχία σε αρκετές 
πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, οφείλεται 
στη διεκδικητικότητα και ταυτόχρονα στο σωστό προ-
γραμματισμό, μεθοδικότητα και οργάνωση η οποία 
επιδείκτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου και τη στενή συνεργασία με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Πρωτοβουλίας κ. Χάρη Συμε-
ωνίδη.

Όπως μας ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, «ο Δήμος φρόντισε 
να παρουσιάσει στο Πολεοδομικό Συμβούλιο μια εμπε-
ριστατωμένη όσο και τεκμηριωμένη επιστημονική μελέ-
τη, η οποία, σε συνδυασμό με την υπεύθυνη στάση που 
τήρησε το Δημοτικό Συμβούλιο όταν επήλθε ακύρωση 

του προηγούμενου τοπικού σχεδίου, μας 
βοήθησε ουσιαστικά στην προώθηση των 
προτάσεών μας. Θα ήταν παράλειψή μου 
να μην ευχαριστήσω και εκ μέρους του 
Δημοτικού Συμβουλίου, την Επιστημονική 
Ομάδα της ΕΤΑΜ Α.Ε. η οποία ετοίμασε 
τη μελέτη του Δήμου, τον κ. Χάρη Συμε-
ωνίδη για την άριστη συνεργασία, καθώς 
και τον Δημοτικό Μηχανικό κ. Φίλιππο 
Λευκάτη για τη σημαντική του βοήθεια».
Σε σχετική ερώτησή μας, ο κ. Δήμαρχος 
ανέφερε ότι ο Δήμος πέτυχε κυρίως στην 
επέκταση των οικιστικών του ζωνών, στην 
αναβάθμιση συντελεστών δόμησης σε 
εμπορικές και οικιστικές περιοχές, στην 
επέκταση της ζώνης ειδικών χρήσεων με 
ταυτόχρονη αναβάθμιση του συντελεστή δόμησης, κα-
θώς και στον αποχαρακτηρισμό μέρους της ζώνης προ-
στασίας σε Γεωργική. Θα συνεχίσουμε 
– κατέληξε ο κ. Δήμαρχος - τη προσπάθειά μας για πλή-

ρη εφαρμογή των εισηγήσεων και προτάσεών μας ως 
αυτές περιέχονται στην εμπεριστατωμένη μελέτη του 
Δήμου, γιατί ως θέμα αρχής, οι εισηγήσεις της Αρμόδιας 
Αρχής θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το 
Πολεοδομικό Συμβούλιο.

Δικαίωση του Δήμου λατσιών 
στο τοπικό σχέδιο λευκωσίας

ΦΩΤΕΙΝΗ Χ. ΑζΝΑΟΥΡΙΔΟΥ
Νηπιαγωγός 

Το παιδί από το 19ο αιώνα αντιμετωπίζεται από 
την τέχνη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με αφετηρία τον 
Jean- Jacques Rousseau. To παιδί είναι μια αυθύπαρ-
κτη προσωπικότητα με τη δική του αξία . Στην τέ-
χνη αποτυπώνεται ως σύμβολο της αθωότητας, της 
καλοσύνης, της αγάπης, της τελειότητας.
Η παιδική μορφή είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους 
ζωγράφους κυρίως στα πλαίσια της ηθογραφίας. Η 
Νεοελληνική τέχνη επηρεάστηκε από τη δυτικοευ-
ρωπαική τέχνη από μορφολογικής, αλλά και θεμα-
τικής άποψης.
Η εικονογραφία του παιδιού στη ζωγραφική  ιστο-
ρεί στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής του παιδιού, 
τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Τα παιδιά στην τέχνη, 
μέσα από  την ενδυμασία, τα αβρά και εξευγενισμέ-
να πρόσωπα προβάλλονται ως φορείς μηνυμάτων. 
Σε ένα μεγάλο αριθμό έργων τέχνης αποτυπώνο-
νται στιγμιότυπα και καταστάσεις που φωτίζουν 
την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Οι δημιουργοί προ-
σπαθούν να πλάσουν εκφραστικά παιδικές υπάρξεις 
που δρουν αυτόνομα στο δικό τους κόσμο, ανε-
ξάρτητα από τον κόσμο των ενηλίκων. Υπάρχει μια 
επίμονη παρουσία του παππού και της γιαγιάς που 
προσφέρει μια εκδοχή αυτής της σχέσης με κάποιες 
ρεαλιστικές αναζητήσεις.
Οι δημιουργοί πέρα από τα εξωτερικά δεδομένα 
ενός έργου της ζωγραφικής τέχνης με παιδιά προ-
σπαθούν να ιχνηλατήσουν το «εσωτερικό πρόσω-
πο» του εικονιζομένου. Δίνουν έμφαση στην ομι-
λητική έκφραση, στη στάση, στη χειρονομία, στη 
δράση και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του παι-
διού. 
Ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος Ν.Γύζης σημειώνει 
ότι «όλα στον πίνακά μου πρέπει να είναι ζωντανά, 

όχι όμως ανήσυχα, τα πρόσωπα πρέπει να έχουν 
το  χαρακτήρα τους». Στις αρχές του 20ου αιώνα 
οι παιδικές φιγούρες του Σ.Σαββίδη μεταφέρουν 
μηνύματα με σημείο αναφοράς τον ιμπρεσιονισμό. 
Οι δημιουργίες του Σ,Σαββίδη ,του Ν.Λύτρα και άλ-
λων μεγάλων ζωγράφων σηματοδοτούν νέες αντι-
λήψεις και αρχές που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα 
μέσα στον αιώνα διαμορφώνοντας ένα καινούριο 
πρότυπο της Νεοελληνικής τέχνης με άμεσο αντί-
κτυπο στην εικαστική φυσιογνωμία του παιδιού. 
Έτσι δίνεται μια ελευθερία κινήσεων στους Έλληνες 
δημιουργούς. Το βλέμμα του καλλιτέχνη είναι πιο 
διεισδυτικό και προσπαθεί να αποδώσει ζωγραφικά 
την πλαστικότητα των παιδικών προσώπων. 
Η έμφαση άλλοτε στο σχέδιο και άλλοτε στο χρώμα 
γίνεται βασικό μέσο έκφρασης του δημιουργού.
Η εικόνα του παιδιού γίνεται συχνά φορέας κοινω-
νιολογικών, ιδεολογικών και αισθητικών προβλημα-
τισμών με αναφορά στη σύγχρονη πραγματικότητα 
, στην κουλτούρα της κοινωνίας, αλλά και στην ίδια 
τη γλώσσα της τέχνης.
Στη δεκαετία το ’80 έχει πλέον υποχωρήσει ο έντο-
νος προβληματισμός κοινωνικοπολιτικού χαρακτή-
ρα που προσανατόλιζε πολλούς Έλληνες δημιουρ-
γούς. Αρκετοί καλλιτέχνες ενδιαφέρονται για  μια 
νέα θεματική που τονίζει την προσωπική ευαισθη-
σία του δημιουργού, με αποτέλεσμα να δίνουν έμ-
φαση στην εσωτερική ζωή και στην υποκειμενικό-
τητα των προσώπων ξεφεύγοντας από το ουδέτερο 
και τυποποιημένο κλίμα.
Ήδη λοιπόν από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι 
σήμερα οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν πολύτροπα 
το παιδί και τον κόσμο του. Οι Έλληνες δημιουρ-
γοί έχουν πλέον χειραφετηθεί και δημιουργούν αρι-
στουργήματα της ζωγραφικής τέχνης και όχι μόνο, 
με βασικό θέμα το παιδί και τον κόσμο του.

βΙβΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Arnason, Η. Η., Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης. 
Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Φωτογρα-
φία, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995 
-Γιαφφέ, Χανς - Ρότερς, Εμπερχαρτ, Η Ζωγραφική 
στον 20ο Αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα, 1984 
-Χαραλαμπίδης, Αλκης, Η Τέχνη του 20ου Αιώνα, 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1990-
- Κούρια Αφροδίτη-Οράτη Ειρήνη, Καθημερινή 
1994

το παίδί στηΝ έίκαστίκη  τέΧΝη 



15ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2013kaλoσ ΔΗμότΗσ

έκκληση δημαρΧου, συμβουλίου καί δημοτίκωΝ υπηρέσίωΝ:

τα λατσιά 
αγαπούν το 
ποδήλατο!

Όλο και περισσότεροι δημότες των Λατσιών χρησιμοποιούν κα-
θημερινά το ποδήλατό τους τόσο για ψυχαγωγία όσο και ως με-
ταφορικό μέσο. Ως φανατικοί ποδηλάτες ξεχωρίζουν οι νέοι του 
Δήμου μας οι οποίοι σε ομάδες ή και ατομικά κυκλοφορούν στους 
ποδηλατόδρομους και αλλού με το αγαπημένο τους ποδήλατο. 
Η αγάπη για το ποδήλατο στον Δήμο μας έχει ενδυναμωθεί με 
τις προσπάθειες της Ποδηλατοπαρέας Λατσιών και  του «Cycling 
Club Latsia» και βεβαίως με την σταθερή και φανερή υποστήριξη 
που τους παρέχει επίσημα ο Δήμος μας.

αυξαΝοΝταί οί ποδηλατέσ στηΝ πολη μασ

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν στη δημόσια υγεία 
αλλά και στις υπηρεσίες του Δήμου μας τα άχρηστα 
ογκώδη αντικείμενα από κιβώτια, βαρέλια μέχρι και 
αυτοκίνητα που κάποιοι, λίγοι, ασυνείδητοι εγκατα-
λείπουν σε δημόσιους χώρους. 
Αν και ο Δήμος Λατσιών είναι ένας από τους πιο κα-
θαρούς δήμους, το πρόβλημα με τα συγκεκριμένα 
αντικείμενα καταστρέφει την καλή εικόνα και δημι-
ουργεί επιβάρυνση στη δημόσια υγεία. Επιπλέον απο-
τελούν οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο ο οποίος 
καλείται να απομακρύνει τα ογκώδη αντικείμενα, τα 
τρωκτικά, τα κουνούπια και τα ερπετά που φωλιάζουν 
γύρω τους.
Σε συνομιλία που είχαμε με τον Δήμαρχο για το σημα-
ντικό αυτό θέμα, κάλεσε τους δημότες να συμμορφώ-
νονται με τις εκστρατείες συλλογής του Δήμου και να 
αποφεύγουν να εγκαταλείπουν ακαθαρσίες και ογκώ-
δη αντικείμενα σε ανοικτούς χώρους. 
“Το φαινόμενο αυτό πρέπει να εκλείψει από έναν 
πολιτισμένο και περήφανο δήμο όπως τον δικό μας. 
Εκτός από την ακαλαισθησία εις βάρος του περιβάλ-
λοντος και την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου 
μας σε μια περίοδο κρίσης, τίθεται σε κίνδυνο και η 
δημόσια υγεία. Κάνω έκκληση στον κάθε ένα δημό-
τη να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του Δήμου και να 
αποδείξει στην πράξη το ενδιαφέρον για το περιβάλ-
λον και την κοινωνική του ευαισθησία. Ο καθένας από 
εμάς μπορεί να κάνει την διαφορά και καλώ όλους να 
νοιαστούμε ακόμη περισσότερο για την καθαριότητα 
στους χώρους διαβίωσης μας.” 
Ο κ. Δήμαρχος επισημαίνει ακόμη ότι τόσον ο ίδιος 
όσον και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι δημο-

τικές υπηρεσίες είναι αποφασισμένοι να εντείνουν 
τις εκστρατείες για καθαριότητα και ότι θεωρούν κύριο 
σύμμαχο σε αυτές τις προσπάθειες τον κάθε ένα δημότη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΣΚΥΛΩΝ
Σε επικοινωνία μας με τον Υγειονομικό Επιθεωρη-
τή κ. Αντώνη Γαβριήλ, μας ανέφερε ότι είναι ση-
μαντικό οι δημότες να συμμετέχουν στις εκστρα-
τείες συλλογής του Δήμου. Κάνει επίσης έκκληση 
στους ιδιοκτήτες σκύλων όπως να αποφεύγουν 
να λερώνουν τα πεζοδρόμια όταν τους βγάζουν 
βόλτα και να μαζεύουν τα περιττώματα των ζώων 
τους, τα οποία μπορούν να πετούν στους ειδικούς 
καλάθους που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος. Καλεί 
δε, κάθε ιδιοκτήτη σκύλου να μεταφέρει νάιλον 
σακούλα για τα περιττώματα κάθε φορά που βγά-
ζει το κατοικίδιό του βόλτα.  Επεσήμανε ακόμη ότι 
κανείς δεν θέλει να εφαρμοστούν οι ειδικοί νόμοι 
για εξόδικα σε όσους παρανομούν.  

Όλοι μαζί να διατηρήσουμε 
καθαρό τον Δήμο μας!

ΟΧΙ ΑΛΛΑ  ΑΧΡΗΣΤΑ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Εκστρατεία εξεύρεσης 
εστιών δηλητηρίασης 

σκύλων και γάτων
Εκστρατεία εξεύρεσης εστιών δηλητηρίασης σκύλων 
και γάτων ενεργοποίησε ο Δήμος Λατσιών. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου μας, μετά από 
παράπονα δημοτών και σε συνεννόηση με τοπικούς 
κτηνιάτρους για δηλητηρίαση κατοικίδιων ζώων ο 
Δήμαρχος Λατσιών Παναγιώτης Α. Κυπριανού έδω-
σε οδηγwίες για άμεση ενεργοποίηση των συνερ-
γείων του Δήμου, τα οποία έλαβαν όλα τα δυνατά 
μέτρα για συλλογή στοιχείων που αποδεικνύουν πι-
θανές εστίες δηλητηρίασης σκύλων και γάτων. 

Ο Δήμαρχος Λατσιών κάλεσε τη Δημοτική Υπηρε-
σία και τον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό να εξαντλή-
σει όλα τα δυνατά μέτρα πρόληψης του δυσάρεστου 
αυτού φαινομένου.

Ο Δήμος Λατσιών ενεργοποίησε επίσης το θεσμό 
του Παρατηρητή της Γειτονιάς αποστέλλοντας τη-
λεφωνικό γραπτό μήνυμα σε 610 συνδημότες για 
συνεργασία στην αποτροπή αυτής της εγκληματικής 
ενέργειας και καλεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί για την προστασία των σκύλων τους 
αυτή την περίοδο.

Αναφέρει, τέλος, ότι τέτοια φαινόμενα είναι απαρά-
δεκτο να συμβαίνουν στην εποχή μας.
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Ισοσκελισμένος ο 
προϋπολογισμός του Δήμου 
μας για το 2014

Ισοσκελισμένος παρουσιάζεται ο τακτικός προϋ-
πολογισμός του Δήμου μας για το 2014 ο οποίος 
προβλέπει συνολικά έσοδα €4.768.133,00 και έξο-
δα €4.764.159,00. Ο τακτικός προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από πνεύμα 
περισυλλογής και οικονομικού νοικοκυρέματος δημιουργώντας τις προϋπο-
θέσεις για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Δήμου παρά τη σαρωτική 
μείωση των εσόδων ως απόρροια των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη γενικότερη προσπάθεια για βελτίωση της οικο-
νομικής κατάστασης του Δήμου, εκ των πραγμάτων προχώρησε σε σοβαρές 
περικοπές σε σχέση με τα έξοδά του. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου για τον προϋπολογισμό έχει ως επίκεντρο τον πολίτη και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής του. Είναι αντιληπτό ότι ο Δήμος εντός του 2014 δεν θα 
προχωρήσει σε οποιαδήποτε έργα ανάπτυξης. Σε καμία όμως περίπτωση δεν 
υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μεγάλη και ξεχωριστή τιμή 
για το Δήμο μας αποτέλεσε η 
παρουσία του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερώνυμου στην Εκκλησία 
Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 3 
Νοεμβρίου.

Τον Μακαριώτατο προσφώ-
νησαν ο δήμαρχος Λατσιών 
και ο Πρωτοπρεσβύτερος 
της Εκκλησίας Αγίου Γεωργί-
ου Πατήρ Ανδρέας οι οποίοι 
αφού τον καλωσόρισαν,  τον 
ευχαρίστησαν για τη σεβαστή 
του παρουσία και εξήραν το 
θεάρεστο έργο του.

Σε μια σεμνή τελετή ο Μα-
καριώτατος και η Εκκλησία 
Αγίου Γεωργίου  τίμησαν την 
κ. Μαρούλλα Χρυσοστόμου  
- Κυθρεώτου για την ευγενή 
της χειρονομία να προσφέρει 
Ιερά Κειμήλια για ανακούφιση 
των Ελλήνων Αδελφών μας 
στη δύσκολη περίοδο της οι-
κονομικής κρίσης που βίωνε η 
Ελλάδα.
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν οι Μητροπολίτης Κιτίου, 
Σεβασμιώτατοι, καθώς και 
πλήθος κόσμου.

Τιμή για το Δήμο μας 
η επίσκεψη του 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος 

ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΡΙΑ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΚΥθΡΕΩΤΟΥ
Σε μια σύντομη και σεμνή τελετή στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού του 
αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, ο Μακαριώ-
τατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, τίμησε την κυρία 
Μαρία Χρυσοστόμου - Κυθρεώτου με το 
παράσημο της Αγίας Φιλοθέης σε ένδειξη 
ευγνωμοσύνης προς τον κυπριακό λαό για 
τη βοήθεια που έχει προσφέρει στα συσσί-
τια της Εκκλησίας της Ελλάδος.


