ταΛΑΤΣΙΑ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΤΣΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 | ΤΕΥΧΟΣ 18

Έφυγε ο κύριος
της πολιτικής και
των πολιτικών

Ο αδόκητος χαμός του
Τάσου Μητσόπουλου, λίγο
μετά την ανάληψη του
Υπουργείου Άμυνας, αφήνει
ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
Έφυγε ο κύριος της πολιτικής και των πολιτικών! Ένας
πολιτικός ο οποίος διακρίθηκε για την εντιμότητα, το
ήθος, την αξιοπρέπεια και
την συνέπεια του. Ένας πολιτικός ο οποίος αγαπήθηκε
από όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων.
Είναι γι’ αυτό που ο πρόωρος χαμός του βύθισε στο
πένθος ολόκληρη την Κύπρο.
Ο Δήμος Λατσιών συμμετέχοντας στο δημόσιο πένθος
ακύρωσε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, οι σημαίες
στον Δήμο μας κυμάτιζαν
μεσίστιες για τρεις ημέρες
και απεύθυνε στους οικείους του θερμά συλλυπητήρια.
Αιωνία του η μνήμη.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν
οι εθνικές επέτειοι

Καλό Πάσχα!

Happy Easter
Христос воскрес
Честит Великден

Paște fericit
šťastné Veľká noc

Ρίγη εθνικής συγκίνησης
σκόρπισαν και φέτος οι εκδηλώσεις για εορτασμό της 25ης
Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 στον Δήμο μας.
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων η δοξολογία και η παρέλαση των οργανωμένων
συνόλων του Δήμου, των
σχολείων και της Πολιτικής
Άμυνας ανήμερα της 25ης
Μαρτίου.
Δείτε φωτό στις σελ. 4,5,6
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ευχές για το Πάσχα από τον Δήμαρχο Λατσιών
κ. Παναγιώτη Α. Κυπριανού

Με αισθήματα χαράς, μέσα στις
μυρωδιές και τα χρώματα της
αναζωογονημένης φύσης, σας
στέλλω μήνυμα αγάπης, φίλοι
δημότες, μήνυμα Αναστάσιμο.
Σε μια δύσκολη περίοδο για την

Πατρίδα μας, καλούμαστε, με
πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης να αγωνιστούμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε τα
μεγάλα προβλήματα που έχουν
πλήξει και τις τοπικές κοινωνίες
και να διαχειριστούμε με επιτυχία τις προκλήσεις της. Οφείλουμε όλοι μας συναισθανόμενοι την κρισιμότητα των καιρών
να διαφυλάξουμε και να διευρύ-

νουμε τα αποθέματα αγάπης, πίστης και εμπιστοσύνης ανάμεσά
μας για το κοινό καλό, την πρόοδο και την προκοπή.
Το ισχυρό μήνυμα της ελπίδας
που μας κληροδοτεί η Ανάσταση του Κυρίου ας κυριαρχήσει
στις ζωές μας και ας φωτίσει το
μέλλον μας. Η θυσία του θεανθρώπου, ας αποτελέσει φάρο
Αγάπης, Ελπίδας και Ειρήνης,

γιατί μόνο μέσα από αυτά θα
μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα
προβλήματα.
Εύχομαι Καλή Ανάσταση και
Καλό Πάσχα σε όλους σας και
κυρίως άνοιξη στις καρδιές μας,
με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελο. Με την ευχή και την ελπίδα
για επιστροφή των προσφύγων
μας στις κατεχόμενες πόλεις και
χωριά τους.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μια νέα εταιρεία με 10 καταστήματα και νέα δομή
Αγίου Αμβροσίου Κερυνείας
Λτδ ολοκληρώθηκε με επιτυχία
στις 17 Μαρτίου 2014.
Η νέα εταιρεία διατηρεί 10 καταστήματα στον χώρο εργασιών της εταιρείας για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι
πελάτες της εταιρείας έχουν την
δυνατότητα να εξυπηρετηθούν
πλήρως από οποιοδήποτε από
τα καταστήματα της εταιρείας
αλλά και από το δίκτυο των
ΑΤΜ που διατηρεί η εταιρεία
αλλά και το Συνεργατικό Κίνημα.

ση και ικανοποιητικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Η
οργανωτική δομή των ΣΠΙ θα
διαμορφωθεί σύμφωνα με την
στρατηγική αναδιάρθρωσης και
ανακαιφαλαιοποίσης του Συνεργατισμού διασφαλίζοντας
έτσι τα συμφέροντα του Κύπριου πολίτη ο οποίος ουσιαστικά
συνδράμει στην ανακαιφαλαιο- Τέλος, η εταιρεία με την καποίση του Συνεργατισμού. Επι- θοδήγηση της Συνεργατικής
πρόσθετα, θα επιτευχθούν οικο- Κεντρικής Τράπεζας Λτδ – Κενομίες κλίμακος με τα οφέλη να ντρικό Φορέα ξεκίνησε την
μετακυλίονται στους πελάτες. υλοποίηση του σχεδίου αναΤέλος, θα διασφαλιστεί η συνέ- διάρθρωσης. Σε Ειδική Γενική
χιση του κοινωνικοοικονομικού Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 24/03/2014 εγκρίθηρόλου του Συνεργατισμού.
Οι συγχωνεύσεις και των 18 καν οι νέοι Ειδικοί Κανονισμοί
ΣΠΙ έχουν ολοκληρωθεί με επι- της Εταιρείας. Επιπρόσθετα,
τυχία. H Συγχώνευση της Περι- έχει οριστεί στις 15/04/2014 η
φερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας Λτδ πρώτη γενική συνέλευση της
με την ΣΠΕ Λατσιών Λτδ, Νέα εταιρείας Συμμετοχών που θα
εκπροσωπεί
τα υφιστάμενα
τοπική
αγορά.
ΣΠΕ Γερίου Λτδ και την ΣΠΕ
μέλη.

Η εφημερίδα
του Δήμου μας
κοντά στις
επιχειρήσεις!

Ο Δήμος
Λατσιών
ευρισκόμενος πάντα δίπλα
στους δημότες, την
τοπική κοιΠροβάλετε τα
νωνία και
προϊόντα σας
αγορά, πασε ειδικές τιμές! ραχωρεί από
σήμερα σε ειδικές,
χαμηλές τιμές
τις διαφημίσεις που θα δημοσιεύονται
στην εφημερίδα του Δήμου.
Η εφημερίδα τυπώνεται σε 6500 αντίτυπα και μοιράζεται σε όλα τα νοικοκυριά του Δήμου και τις επιχειρήσεις
ενώ αντίτυπά της αποστέλλονται και
σε άλλους Δήμους και Δημόσιες υπηρεσίες.
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

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

3

τιμη στον πρωτοπρεσβυτερο π. κυριακο γεωργιου

Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας Λτδ
Ο Συνεργατισμός είναι ίσως η
μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική κατάκτηση του Κυπριακού
λαού. Για πάνω από 100 χρόνια
είναι δίπλα από τον κάθε Κύπριο. Δημιούργημα του ανθρώπου για να υπηρετεί τον ίδιο τον
άνθρωπο. Εντούτοις, ένεκα της
οικονομικής κρίσης που έπληξε
την Κυπριακή Οικονομία και ως
εκ τούτου τον Τραπεζικό Τομέα
κρίθηκε αναγκαίο όπως γίνει
αναδιάρθρωση του Συνεργατικού Τομέα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του.
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ – Κεντρικός Φορέας
ετοίμασε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οποίου στόχος
είναι η δημιουργία 18 νέων
Συνεργατικών
Πιστωτικών
Ιδρυμάτων (ΣΠΙ). Τα 18 νέα
ΣΠΙ εφαρμόζοντας το σχέδιο
αναδιάρθρωσης θα είναι σε
θέση να ανταπεξέλθουν στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει
σήμερα ο τραπεζικός τομέας.
Μέσω του σχεδίου αναδιάρθρωσης τα 18 νέα ΣΠΙ θα είναι
σε θέση να εφαρμόσουν με επιτυχία την εταιρική διακυβέρνη-
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€ 200

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

u Περισσότερες πληροφορίες για τις Διαφημίσεις
στο τηλ. 22783232

«Ο ουρανός τον τρέφει και τον ζωοποιεί»

Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, οι ιερείς και ο πιστός λαός της ενορίας του
αγίου Γεωργίου Λατσιών τίμησαν, εν μέσω της
κυριακάτικης λατρευτικής συνάξεως, τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Κυριάκο Γεωργίου, για την πολυετή προσφορά του στην ενορία αλλά και στην
Εκκλησία της Κύπρου, με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τις τάξεις του κλήρου.

π. Κυριάκος Γεωργίου:
‘‘ Έχω βάλει στους ώμους
μου το βαρύ φορτίο
και τον ζυγό της
χάριτος του Θεού’’

Ο π. Κυριάκος συμπλήρωσε το 80ο έτος της ηλικίας του και προσμετρά 53 χρόνια σπουδαίας
δράσης στον ιερό κλήρο της πατρίδας μας. Πρόκειται για ένα κληρικό με πνεύμα Θεού, με εκκλησιαστικό φρόνημα και ήθος, με άψογη ιερατική παρουσία, θαυμάσιο λειτουργό, γλυκύτατο
στη ψαλμωδία και αριστοκράτη στους τρόπους
και στο πνεύμα.
Χειροτονήθηκε διάκονος, την 9η Ιουλίου 1961,
στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στην
Λευκωσία και υπηρέτησε ως Αρχιδιάκονος,
για 16 χρόνια τον αείμνηστο Εθνάρχη Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Γ΄. Μετά τον θάνατο του
Μακαρίου υπηρέτησε για άλλα 5 χρόνια και
τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον
Α΄, από τα χέρια του οποίου έλαβε τον δεύτερο
βαθμό της ιερωσύνης, στις 16 Μαΐου 1982, στον
ιερό ναό του αγίου Γεωργίου Λατσιών, ναό τον
οποίο διακόνησε στην συνέχεια για 31 ολόκληρα χρόνια.
Το πρωί της Κυριακής 30 Μαρτίου 2014 τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, ο οποίος στο κήρυγμά του
και αναλύοντας την ευαγγελική περικοπή της
ημέρας, στάθηκε στη φράση «ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι» και αναφέρθηκε στο μεγαλείο της πίστεως, η οποία μπορεί
και «όρη μεθιστάνειν».
«Και στην εποχή μας, στις ημέρες που ζούμε, η
πίστης χρειάζεται υπέρ ποτέ άλλοτε. Χρειαζόμεθα όλοι μια πίστη σταθερά και ακλόνητο ούτως
ώστε να έλθει το θαύμα και να υπερβούμε όλες
τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις αντιξοότητες που βιώνει ο τόπος και ο λαός μας. Η πίστης προς τον Θεό μας ενώνει μετά του Θεού
και η ανθρώπινη αδυναμία μας, δια της παντοδυναμίας του Θεού, μας κάνει να υπερπηδούμε όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της
ζωής», επεσήμανε.
«Σήμερα με τα τόσα προβλήματα και με τις τόσες δυσκολίες, που περνά ο λαός μας, χρειάζεται
από όλους μας μια ζωντανή πίστη και να ’μαστε
σίγουροι ότι δια της πίστεως θα υπερβούμε όλες

τις δυσκολίες και όλα τα προβλήματα της ζωής.
Το θαύμα θα συντελεστεί, όπως ακριβώς έγινε
και με τον νεαρό άρρωστο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής», είπε.
Κλείνοντας την ομιλία του ο Μακαριώτατος
ευχήθηκε, «όπως συνέβη τότε να συμβεί και
σήμερα και να βιώσουμε όλοι μας την χαρά και
της Αναστάσεως, που θα έχουμε σε λίγες εβδομάδες, αλλά και την χαρά της επιλύσεως όλων
των προβλημάτων που απασχολούν τον τόπο
και τον λαό μας».
Λίγο πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο π.
Ανδρέας Παναγή, εκ μέρους της εκκλησιαστικής επιτροπής της ενορίας του αγίου Γεωργίου,
προσέφερε στον πρωτοπρεσβύτερο π. Κυριάκο,
την εικόνα του πολιούχου αγίου των Λατσιών,
ως ένδειξη αναγνώρισης της μεγάλης προσφοράς του.

«Ανέλαβε την διαποίμανση της ενορίας μας το
1982 και έμελλε για 31 χρόνια να λειτουργεί και
να αγιάζει με τον απλό και γεμάτο φόβο και την
χάρη του Θεού ξεχωριστό χαρακτήρα του. Το
ήθος του και η ακεραιότητά του τον κατέστησαν τον σεβαστό ιερέα που μέχρι και σήμερα
εξακολουθεί να αφήνει το ιδιαίτερο σημάδι του
στην πόλη μας», τόνισε.
«Ο παπά Κυριάκος, αν και στα επίγεια και στα
καθημερινά ήταν πολυπράγμων και πολυάσχολος, ουδέποτε αμέλησε ή παραμέλησε τα ουράνια. Ουρανός και γη γι’ αυτόν ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα. Οι ουράνιες υποθέσεις
ουδέποτε επισκιάσθηκαν από τις επίγειες, αλλά
αντίθετα μάλιστα. Ο ουρανός τον τρέφει και τον
ζωοποιεί και του δίνει δύναμη και θάρρος» υπογράμμισε.
«Με πολλή χαρά ήλθα και εγώ εδώ σήμερα γιατί
ήθελα με τον πιο επίσημο τρόπο να τιμήσουμε
τον πατέρα Κυριάκο επί τη αφυπηρετήσει», τόνισε, στην συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, για να εκφράσει την βεβαιότητα ότι
«ποτέ δεν θα απομακρυνθεί από το θυσιαστήριο γιατί έζησε μια ολόκληρη πορεία ζωής μέσα
στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι δύσκολο
στους κληρικούς μας και δη τους αφοσιωμένους
να απομακρυνθούν από το θυσιαστήριο ή τον
ναό. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα τον βλέπουμε να υπηρετεί μέσα στον ναό έστω και αν δεν
θα έχει διατεταγμένη υπηρεσία. Οι καλοί μας
κληρικοί έτσι συμπεριφέρονται».
Ο Μακαριώτατος ευχήθηκε «να του δώσει ο
Θεός χρόνια πολλά και δύναμη να υπηρετεί τον
λαό του Θεού, γιατί αυτή είναι η αποστολή του
κληρικού, μέχρι της τελευταίας του αναπνοής,
να ενδιαφέρεται και να υπηρετεί τον λαό του
Θεού».
Φανερά συγκινημένος, ο π. Κυριάκος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του και σημείωσε πως «έχω
βάλει στους ώμους μου το βαρύ φορτίο και τον
ζυγό της χάριτος του Θεού για να γίνω δούλος
του Θεού. Δούλος των μυστηρίων της χάριτος
Του. Δούλος των ανθρώπων που διψούν γι’ Αυτόν».
«Με την βοήθεια και την χάρη του Θεού, που τα
ασθενή θεραπεύει και τα ελλείποντα αναπληροί,
με βοήθησε να υπηρετήσω πρώτα Εκείνον και
ύστερα τους χριστιανούς της κοινότητας μου»,
κατέληξε.
Λουκάς Α. Παναγιώτου
Πηγή: www.maistorcy.blogspot.com
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Τιμή στους ήρωες του 1821 και στα ηρωϊκά
παλληκάρια της Ε.Ο.Κ.Α.
Ο Δήμος μας τίμησε με κάθε λαμπρότητα την προσφορά τους
Με κάθε λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέτος στο Δήμο μας οι Εθνικές Επέτειοι της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 -59.
Στις 25 Μαρτίου μετά την πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, ο υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.
Παρόντες σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Δήμαρχο, εκπρόσωποι από όλα τα οργανωμένα σύνολα του Δήμου –
σωματεία και σχολεία.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων στη συμβολή των Λεωφόρων Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
και Γιάννου Κρανιδιώτη και στη συνέχεια η καθιερωμένη παρέλαση
του Δήμου στην οποία συμμετείχαν η Πολιτική Άμυνα Λατσιών, τα
σχολεία μας, οι πρόσκοποι, Σωματεία και άλλα οργανωμένα σύνολα
των Λατσιών.
Ρίγη εθνικής συγκίνησης πλημμύρισαν την σημαιοστολισμένη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη και το πλήθος κόσμου που παρευρέθηκε
χειροκρότησε όλα τα τμήματα για την αρτιότητα και την καθόλα οργανωμένη συμμετοχή τους.
Όλα τα σύνολα του Δήμου μας παρέλασαν με περηφάνια τιμώντας
τους αγώνες του Έθνους για ελευθερία.
Παρόντες στη παρέλαση αντιπροσωπεία του αδελφού Δήμου Κιλκίς
με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο κ. Πρόδρομο Πεντζερεντζή μαζί με
τον αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη και τους δημοτικούς
συμβούλους Παναγιώτα Μαρινίδου-Καλογιάννη και Κωνσταντίνο
Ζώτο.
Η Φιλαρμονική του Δήμου μας, την οποία αποτελούν παιδιά των
Λατσιών υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Γιάννη Μιράλλη εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με τον συγχρονισμό και την οργανωμένη παρουσία της.
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Χριστίνα Σταύρου, ο δικός μας Αστυνομικός της Γειτονιάς:

«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον
Δήμο μας πιο ασφαλή»
Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς στον Δήμο μας είναι
η κυρία Χριστίνα Σταύρου η οποία, όπως λέει και
το σλόγκαν της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί
«είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά μας όταν
τον χρειαζόμαστε»!

Ζητήσαμε από την κ. Σταύρου να μας πει τον ρόλο
και τα καθήκοντα που έχει ο Αστυνομικός της Γειτονιάς. Όπως μας απάντησε, τα καθήκοντα κάθε
Αστυνομικού της Γειτονιάς είναι τα ίδια, δηλαδή:
• Έχει κύρια έγνοια του την ασφάλεια και την ευημερία των δημοτών
• Είναι έτοιμος να βοηθήσει στην επίλυση τυχόν
προβλημάτων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας
• Συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας στη γειτονιά μας
• Επιδεικνύει προσωπικό ενδιαφέρον και παρέχει
συμβουλές σε θέματα της αρμοδιότητας του
• Ενημερώνει για θέματα ασφάλειας που αφορούν
τους δημότες προσωπικά αλλά και τη γειτονία μας
• Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών
• Συμβάλλει στον χειρισμό ανθρωπιστικών θεμά-

χρειαστεί.
Η κ. Σταύρου επισημαίνει ότι όλοι
μας πρέπει να νιώθουμε την ευθύνη
που έχουμε για να δημιουργήσουμε
μια πιο ασφαλή κοινωνία και σίγουρα όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα προς αυτή
την κατεύθυνση.
των της γειτονίας μας
• Καθοδηγεί τους νέους και τα παιδιά όσον αφορά
την ενασχόλησή τους με υγιείς δραστηριότητες,
και
• Εφαρμόζει τη νομοθεσία όπου και όταν αυτό

«Ο θεσμός του Αστυνομικού της
Γειτονιάς, σημειώνει, έχει ως κύριο στόχο να ενδυναμώσει το αίσθημα της ασφάλειας μεταξύ των
δημοτών και αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα εάν όλοι συνεργαστούμε εποικοδομητικά.»
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Καλό Πάσχα με αγάπη!

Ευχές από τους εκπροσώπους των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ομάδων στο Συμβούλιο
Η εφημερίδα μας ζήτησε από τους εκπροσώπους των δημοτικών ομάδων στο Συμβούλιο να απευθύνουν ευχές στους δημότες για το Πάσχα. Για το φετινό Πάσχα
που μας βρίσκει με ανέχεια, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ανεργία και έλλειψη ελπίδας. Οι επικεφαλείς των δημοτικών ομάδων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ
ανταποκρίθηκαν πρόθυμα, τονίζοντας το κοινό αίσθημα αλληλεγγύης που πρέπει να μας διακατέχει όλους καθημερινά και ειδικά τις γιορτινές ημέρες. Μαζί με τις
ευχές του Δημάρχου, όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων των δημοτικών ομάδων, η εφημερίδα μας εύχεται σε όλους καλή δύναμη και
συναδέλφωση για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες ημέρες ενωμένοι και στο πνεύμα της αγάπης που κηρύσσει ο αναστημένος Ιησούς.

Κωνσταντίνος Γιάλλουρος
ΔΗΣΥ

Κυριάκος Παρπούνας
ΑΚΕΛ

Ευαγόρας Γαβριηλίδης
ΔΗΚΟ

«Οι δημότες μας που υποφέρουν δεν είναι μόνοι, είμαστε κοντά τους»

«Η σκέψη μας στους λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους μας»

«Ευκαιρία για έμπρακτη αγάπη και
ψυχική ανάταση»

«Εκ μέρους της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ θα
ήθελα να ευχηθώ στον
κάθε δημότη μας και
στον κάθε αναγνώστη
της εφημερίδας, Χρόνια
Πολλά και Καλή Ανάσταση.
Εύχομαστε όλοι, όπως η
οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο μας ξεπεραστεί γρήγορα και όσο γίνεται πιο ανώδυνα.
Γνωρίζουμε ότι ένας αριθμός δημοτών μας βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας και εμείς
σαν Δήμος προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να
προσπαθούμε να έρθουμε αρωγοί και να απαλύνουμε τις συνέπειες της κρίσης. Θέλουμε να πούμε σε όλους τους δημότες μας που υποφέρουν
ότι δεν είναι μόνοι, ότι μας έχουν κοντά τους, όχι
μόνο με λόγια αλλά και έργα και ότι η προσπάθεια του Δήμου μας προς αυτή την κατεύθυνση
είναι καθημερινή
Εύχομαι να τα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε
γρήγορα την κρίση που μαστίζει τον τόπο μας,
μια προσπάθεια η οποία ελπίζω ότι θα μας βγάλει
πιο δυνατούς.
Αυτές τις άγιες ημέρες ας πορευτούμε όλοι στο
πνεύμα της αγάπης και της αλληλεγγύης, κάτι
που ιδιαίτερα φέτος, το έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Καλή Ανάσταση»

«Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα ευχόμαστε
σε όλους τους Δημότες μας
αλλά και στους υπόλοιπους
συμπατριώτες μας καλό Πάσχα με υγεία και καλή καρδιά.
Αυτή τη δύσκολη περίοδο που ο τόπος μας δοκιμάζεται από τις συνέπειες
της σοβαρής οικονομικής κρίσης, το μυαλό
όλων μας πρέπει να είναι στους λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους μας που υποφέρουν περισσότερο από αυτή την κρίση. Τους άνεργους, τους
χαμηλοσυνταξιούχους, τους ασθενείς και όσους
με ιδιαίτερη δυσκολία θα περάσουν αυτές τις
γιορτινές μέρες. Το περίσσευμα ή και το υστέρημα μας, θα τους βοηθήσει να περάσουν αυτές
τις μέρες πιο ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια. Ας
στρέψουμε το βλέμμα μας προς όλους αυτούς
ενισχύοντας όσο μπορούμε τις πρωτοβουλίες
ανακούφισης τους (κοινωνικό παντοπωλείο,
εκκλησιαστικοί σύνδεσμοι κ.λπ.). Η μικρή αυτή
βοήθεια μας θα είναι και το καλύτερο δώρο προς
τον υποφέροντα και αναστηθέντα Κύριο Ιησού
Χριστό. Ας αφήσουμε το Άγιο Φως να φωτίσει τις καρδιές μας και ας αγκαλιάσουμε όσους
έχουν ανάγκη αυτές τις άγιες μέρες της αγάπης.
Αν σφίξουμε τα δόντια και με σκληρή δουλειά να
βοηθήσουμε τον τόπο μας να ορθοποδήσει ελπίζοντας και στην τελική λύτρωση και συνένωση
της σκλαβωμένης μας πατρίδας, μέσα από μια
δίκαιη λύση του χρονίζοντος προβλήματος της
εισβολής και κατοχής της.»

«Οι ημέρες του Πάσχα
αποτελούν ευκαιρία για
έμπρακτη αγάπη και ψυχική ανάταση για όλους
μας. Ταυτόχρονα είναι
ημέρες περισυλλογής
και αναστοχασμού σε
μια κρίσιμη και δύσκολη για όλους μας συγκυρία.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης που κορυφώνεται με το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού.
Το μήνυμα αυτό είναι επίκαιρο, όσο ποτέ άλλοτε, σήμερα για την πατρίδα μας που διέρχεται
μια πολύ δύσκολη περίοδο, κατά την οποία κυριαρχεί η οικονομική κρίση, αλλά και η αβεβαιότητα για σωστή και δίκαιη λύση του πολιτικού
μας προβλήματος σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κι ασταθές διεθνές περιβάλλον.
Η Ανάσταση του Θεανθρώπου, ας μας δώσει τη
δύναμη που χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που βιώνουμε. Ας αποτελέσει πηγή φώτισης, ελπίδας, φάρο έμπνευσης
και ψυχικής ανάτασης πίστης αισιοδοξίας για
να προχωρήσουμε μπροστά. Καλή Ανάσταση
και Χρόνια Πολλά κι Ευλογημένα.»

Η ηλιακή ενέργεια κατακτά τα Λατσιά
Μέσα στα πλαίσια της υπογραφής του “Συμφώνου των Δημάρχων” για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα με χρονικό ορίζοντα το
2020, ο Δήμος μας καταβάλλει προσπάθειες για πλήρη συμμόρφωση και για
αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Ο Δήμος Λατσιών σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, την Α.Η.Κ και την Εταιρεία Gesolar συγχρηματοδότησε την ενεργειακή απόδοση σε νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα στα Λατσιά και ήδη
έγινε ακόμη μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε οικία με σαφή
στόχευση την μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED.

Σε επαναλειτουργία τα Φωτοβολταϊκά
του Δημαρχείου
Τα φωτοβολταϊκά εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στο Δημαρχείο Λατσιών
το 2008, όταν ο Δήμος μας έλαβε μέρος σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαζί με

το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δυστυχώς λόγω δυσκολιών τα φωτοβολταϊκά ήταν
εκτός λειτουργίας τα δύο τελευταία χρόνια. Φέτος προχωρήσαμε στην επαναλειτουργία των φωτοβολταϊκών με τη μέθοδο του συμψηφισμού Net Mettering.
Αναμένεται ότι θα αποφέρει περίπου 250 € όφελος στο Δήμο ανά διμηνία, αφού
είναι δυναμικότητας 2,8 kw. Το συνολικό κόστος για το Δήμο ήταν μόνο 295 €,
ενώ το υπόλοιπο κόστος είναι χορηγία της GESOLAR.

Έχεις σκύλο,
έχεις ευθύνες!
ευθύνη όλων η καθαριότητα του Δήμου μας

Ο δήμος Λατσιών επιθυμεί να πληροφορήσει
τους ιδιοκτήτες σκύλων ότι υποβάλλονται τακτικά παράπονα στο δήμο ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες σκύλων αφήνουν ή/και επιτρέπουν στα
σκυλιά τους να αφοδεύουν ή/και να ουρούν σε
δημόσιους ή/και ιδιωτικούς χώρους με αποτέλεσμα να προκαλείται οχληρία σε δημότες και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
Παράκληση μας είναι να καταβληθεί προσπάθεια από τους ιδιοκτήτες, να μην αφήνουν /επιτρέπουν στα σκυλιά τους να αφοδεύουν οπουδήποτε και αν αυτό συμβεί κατά τον περίπατο του/
των σκύλου/λων τους, τα πρόσωπα που τα συνοδεύουν να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα
για τη συλλογή των περιττωμάτων.
Ενόψει των πιο πάνω ο δήμος Λατσιών ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων, ότι θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο
μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών σκύλων που ευθύνονται για το ανθυγιεινό αυτό φαινόμενο.
Είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων, έναντι των
συνανθρώπων μας, να διατηρείται πάντοτε καθαρός ο δήμος και το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΛΑΔΙΩΝ - ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2014
Η συλλογή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων θα γίνει από συνεργείο του δήμου σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αποσταλεί στους
δημότες και εχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου. Καλείστε όπως τηρείτε πιστά τις
ημερομηνίες και να μην απορρίπτετε απόβλητα
σε ανοικτούς τόπους του δήμου πολύ πριν και
μετά την ημέρα συλλογής των αποβλήτων από
την περιοχή σας. Λόγω της οικονομικής κρίσης
οι περίοδοι συλλογής αυτών έχουν μειωθεί σε
τρεις και παρακαλούμε όπως επαναχρησιμοποιείτε και ανακυκλώνετε τα απόβλητα και
μειώσετε την παραγωγή αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε
στα τηλ. 22878688-22878675.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται μέσα
στην οικιστική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη
του δήμου, καθώς και οι ιδιοκτήτες χωραφιών των
οποίων τα τεμάχια εφάπτονται οικιών ή άλλων
οικοδομών ή συνορεύουν με τις πιο πάνω ζώνες,
όπως μέχρι τις 23 Απριλίου 2014, προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση όλων των ακαθαρσιών που θα προκύψουν από
αυτά ή οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά ή αντικείμενα ή πράγματα, ανεξάρτητα αν άλλο πρόσωπο απέρριψε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιο τους.
Η εγκατάλειψη μικροσωρών αχρήστων ή ο διασκορπισμός των αχρήστων μέσα στα τεμάχια ή η
μεταφορά των αχρήστων σε γειτονικά τεμάχια δεν
αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό αυτών.
Μετά τις 23 Απριλίου 2014 συνεργείο του δήμου
θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα

τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν ή δεν θα
έχουν καθαριστεί ικανοποιητικά και θα χρεώσει
τους ιδιοκτήτες τους με τα έξοδα που θα υποστεί
ο δήμος. Προσωπικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται
στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο κτηματικό μητρώο. Σε περίπτωση που αυτή έχει αλλάξει, οφείλει ο ιδιοκτήτης της γης να προβεί στις
αναγκαίες ενέργειες για να καταχωρηθεί η νέα του
διεύθυνση στο κτηματικό μητρώο.
Ο δήμος Λατσιών ζητά τη συνεργασία των πολιτών για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περιοχής και γενικότερα του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου στα τηλέφωνα 22 878675 και
22 878688 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
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Ξεκούραση και διασκέδαση

στην Παιδική Κατασκήνωση του Δήμου μασ στα Αγρίδια

Ο Δήμος Λατσιών ανακοινώνει τη
φετινή λειτουργία της Παιδικής
του Κατασκήνωσης, στη κοινότητα
Αγριδιών της επαρχίας Λεμεσού. Η
λειτουργία της Κατασκήνωσης θα
διαρκέσει από τις 23 Ιουνίου μέχρι
τις 4 Αυγούστου 2014.
Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας
ο Αντιδήμαρχος Λατσιών κ. Χρίστος Πιτταράς, η Παιδική Κατασκήνωση βρίσκεται σε υψόμετρο
1100 μέτρων, δίπλα από τα κεφαλοχώρια της ορεινής Πιτσιλιάς Αγρό
και Κυπερούντα, μέσα σε ένα καταπράσινο και δροσερό περιβάλλον.

Η κουζίνα και οι χώροι των κοιτώνων έχουν ανακαινιστεί ενώ
ανεγέρθηκε από τον Δήμο και νέο
κτίριο που έχει αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κατασκηνώσεις. Όπως
επισημαίνει ο κ. Πιτταράς: «Μετά
από όλες αυτές τις βελτιώσεις,
τολμώ να πω ότι ο κατασκηνωτικός μας χώρος είναι ένας από τους
καλύτερους παιδικούς κατασκηνωτικούς χώρους που υπάρχουν στην
Κύπρο. Ως αποτέλεσμα του καλού
ονόματος που απέκτησε η κατασκήνωση μας απευθύνθηκαν κοντά
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius προσφέρει
αναμφισβήτητα αξέχαστες εμπειρίες και γνώσεις
τόσο στους μαθητές, όσο και στους καθηγητές.
Το Σχολείο μας συμμετέχει για άλλη μια φορά στο
Πρόγραμμα αυτό, με το project “Signposts of careers
for the Future jobs and core competencies”. Το θέμα
είναι κοινό για τις εταιρικές χώρες της Πολωνίας,
Ιταλίας, Λιθουανίας, Λετονίας και Τουρκίας.
Την εβδομάδα μεταξύ 24ης και 28ης Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας
των συνεργαζόμενων χωρών στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στο Scuola Secondaria di Primo Grado
“Ramiro Fabiani” στο χωριό Barbarano της πόλης
Vicenza.
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν από το σχολείο
μας έξι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου συνοδευόμενοι
από δύο καθηγητές – μέλη της επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το ιταλικό σχολείο κτισμένο
κάτω από το βουνό, με καταπράσινη αυλή, καθαρή
και συγυρισμένη δίνει την ευκαιρία στους μαθητές
ν΄ απολαμβάνουν καθημερινά την ηρεμία και τη μαγεία της φύσης.
Εκείνο, όμως, που μας εντυπωσίασε περισσότερο
ήταν η ευγένεια, η καλοσύνη, η φιλοξενία της Διευθύντριας του Σχολείου, των καθηγητών και των
μαθητών, αλλά κυρίως των οικογενειών που πραγματικά αγκάλιασαν τα παιδιά του Σχολείου μας,
άνοιξαν τα σπίτια τους αλλά και τις καρδιές τους,
δημιουργώντας φιλίες που θα κρατήσουν για χρόνια.
Η διοργάνωση από μέρους του ιταλικού σχολείου
ήταν εξαιρετική. Τα εργαστήρια και οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Είχαμε, ακόμα την ευκαιρία ν΄ απολαύσουμε
ένα εντυπωσιακό κονσέρτο από τους Ιταλούς μαθητές.

Το χωριό Βarbarano ανήκει στην πόλη Vincenza.
Είναι ένα μικρό ορεινό χωριό με λίγους, αλλά πολύ
φιλόξενους κατοίκους. Σε πολύ κοντινή απόσταση
από το χωριό υπάρχουν και βιομηχανίες παρασκευής τυριού και βιομηχανία κατασκευής πλαστικών,
τις οποίες είχαμε την τύχη να επισκεφθούμε, αφού
το project με το οποίο ασχολούμαστε σχετίζεται με
την ανεργία και τις προοπτικές απασχόλησης των
νέων.
Εκείνο που κάνει το πρόγραμμα ξεχωριστό είναι το
γεγονός ότι, εκτός από τις καινούργιες γνώσεις,
έχει κανείς την ευκαιρία να γνωρίσει έναν λαό και
την κουλτούρα του. Έρχεται κανείς σε άμεση επαφή με τον τρόπο ζωής του λαού της φιλοξενούσας

χώρας, τις συνήθειες, τις αντιλήψεις, την καθημερινότητά του. Δίνει και παίρνει, ανταλλάσει απόψεις,
συγκρίνει στάσεις και συμπεριφορές, έχει την ευκαιρία να μιλήσει σε άλλη γλώσσα και να αντιληφθεί ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που μας
ενώνουν και ελάχιστα που μας χωρίζουν…
Ευχαριστούμε θερμά τους Ιταλούς εταίρους μας για
τη ζεστή φιλοξενία και την αγάπη τους, καθώς και
όλους τους άλλους εταίρους για την υπέροχη εβδομάδα που περάσαμε μαζί.
Αγαπημένοι μας φίλοι, σας περιμένουμε όλους στο
νησί μας, την Κύπρο τη θαλασσοφίλητη, τον Μάιο.
ΟΜΑΔΑ COMENIUS

Φρουταρία Κ & Α
ΣΙΓΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΑ ΛΤΔ

Αρχηγοί της κατασκήνωσης σε όλα
τα χρόνια λειτουργίας της, διορίστηκαν καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, κάτοικοι του Δήμου Λατσιών
ενώ ομαδάρχες και ομαδάρχισσες
διορίστηκαν φοιτητές και φοιτήτριες.
Τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος
στην κατασκήνωση, η οποία διοργανώνεται τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο είναι ηλικίας 11
με 12 χρόνων, μαθητές της Ε΄ και
Στ΄ τάξης δημοτικού.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

μας και εγκρίναμε την παραχώρηση της και σε άλλα οργανωμένα
σύνολα τα οποία έδειξαν ενδιαφέρον».
Ο κ. Πιτταράς πρόσθεσε ότι το
πρόγραμμα των κατασκηνώσεων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων όπως παιγνίδια,
περιπάτους στο χωριό και στη μαγευτική του φύση, διαγωνισμούς,
χορούς, τραγούδι, εκδρομές, κατασκευές και άλλα ενδιαφέροντα.
«Τα παιδιά αποκτούν νέες εμπειρίες και κοινωνικές δεξιότητες. Σκοπός μας είναι να αξιοποιούνται οι
κατασκηνώσεις ολόχρονα και από
άλλα οργανωμένα σύνολα του Δήμου μας. Η παρουσία μας εκεί προσφέρει ζωή στην κοινότητα Αγριδιών ενώ μας φέρνει πιο κοντά στη
ζωή της υπαίθρου.» συμπληρώνει.

Ποιοι και πώς μπορούν
να συμμετέχουν
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά των Ε’ και Στ’ τάξεων των
Δημοτικών Σχολείων Λατσιών, Λυθροδόντα καθώς και παιδιά των ίδιων
τάξεων από την Κοινότητα Αγριδιών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όλοι
οι μαθητές των Λατσιών που φοιτούν σε άλλα σχολεία.
2. Προτεραιότητα θα δοθεί στους μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης και

όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής.

3. Ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια που θα συμμετάσχει στην κατασκήνωση θα
καταβάλει στο Δήμο το συμβολικό ποσό των πενήντα πέντε ευρώ (€55,00).
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς από το Δημαρχείο
Λατσιών στα Αγρίδια και αντίστροφα, εκδρομή με λεωφορείο και τα καθημερινά έξοδα διατροφής και διαμονής.
4. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία της Κατα-

σκήνωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
του Δήμου www.latsia.eu ή να τηλεφωνήσουν στο τηλ 22878688.

ΣυνεργασΔήμου Λατσιών-θεάτρου «Λέξη»
Μεγάλες προσφoρές σε φρούτα και φθαρτά!
Μέχρι 60% φθηνότερα!
Όλα τα προϊόντα μας πάντοτε φρέσκα!
Εγγύηση η πείρα μας!
Λεωφόρος Μακαρίου 22 Λατσιά Τηλ. 22482294
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Με κέφι, μουσική, λαγάνες και κρασί!
Εορτασμός καθαράς Δευτέρας
Με χαρούμενη διάθεση, ο Δήμος
Λατσιών για ακόμη μια φορά διοργάνωσε για τους δημότες του
εκδήλωση στο πνεύμα του εθίμου για την Καθαρά Δευτέρα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο χώρο πρασίνου του Συνοικισμού Αποστόλου Λουκά στα
Λατσιά.
Ένα ωραίο πρόγραμμα με ζωντανή μουσική οργάνωσε ο συνδημότης μας συνθέτης Μάριος
Μελετίου. Τραγούδησαν η Έλενα Ανδρέου και ο Παντελής Παπανδρέου.
Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν λαγάνες και κρασί.
Τα τελευταία χρόνια ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας,

Δη-

Οι επιτυχίες συνεχίζονται
Γράφει:
Άντρεα Ευδοξίου,
Υπεύθυνη «Ανοικτού
Σχολείου» Δήμου
Λατσιών

έγινε θεσμός. Οι υπηρεσίες του
Δήμου μας με φροντίδα και αγάπη προς τους δημότες διοργανώνουν κάθε έτος τις εκδηλώσεις για εορτασμό του εθίμου
και συντήρηση της παράδοσης.

Στις 8 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία στο Δημοτικό
Θέατρο Λατσιών η θεατρική παράσταση «Κατά
Φαντασία Ασθενής» του Μολιέρου από τη
Θεατρική ομάδα του Ανοικτού Σχολείου. Την
παράσταση σκηνοθέτησε η σκηνοθέτης Μαρία
Βαρνακκίδου, ενώ τους ρόλους ερμήνευσαν
οι Άγγελος Αγγελή, Αγγέλα Κωνσταντινίδου,
Άντρη Μήνα, Άννα Τσαγκάρη, Γιώργος Ιουλιανός, Ηρακλής Κυριάκου, Θεράπων Θεράποντος και Χρύσανθος Δημητριάδης.

Οι δημότες που παρευρέθηκαν
στην εκδήλωση εξέφρασαν την
ικανοποίηση τους για την διοργάνωση και ήρθαν πιο κοντά ο
ένας με τον άλλο. Όπως επεσήμανε δημότης: «Τέτοιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη
για τον τόπο μας περίοδο, δίνουν
κουράγιο και ενδυναμώνουν την
θέληση μας να τα καταφέρουμε
παρόλες τις δυσκολίες.»
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Οινολογία

μο-

Το μάθημα της Οινολογίας που προσφέρεται από το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λατσιών,
δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να έχουν
άμεση επαφή με το κρασί. Τα μαθήματα περιέχουν θεωρία, καλύπτοντας όλα τα βασικά
κεφάλαια της Οινολογίας αλλά και πρακτική κατάρτιση έτσι ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν καλύτερα με το σωστό τρόπο απόλαυσης αλλά και αξιολόγησης του κρασιού.
Οι εκπαιδευόμενοι μαζί με τον εκπαιδευτή
τους κ. Δημήτρη Παυλίδη επισκέπτονται
συχνά κάβες κρασιών στα πλαίσια του προγράμματος

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα
από τη γιορτή τη γιορτή της
Καθαράς Δευτέρας.

ΟΜΑΔΑ ΖΟΥΜΠΑΣ

Ο Δήμος Λατσιών τίμησε στις
8 Μαρτίου, όπως πράττει κάθε
χρόνο, την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας.

Η ομάδα της Ζούμπας συμμετείχε στη φιλανθρωπική εκδήλωση
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου που πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ομάδα της Ζούμπας συμμετέχει σε αρκετές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ενισχύοντας συνανθρώπους
μας που το έχουν ανάγκη.

Το μήνυμα της ημέρας ανέπτυξε η κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, Διευθύντρια του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου Κύπρου.

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Δημοτική Χορωδία και τους Στέλλα

Στυλιανού,
τραγούδι
Αντρέα Αντρέου, πιάνο.

Ξιφασκία

Το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λατσιών σημείωσε ακόμα μια επιτυχία στους αγώνες Ξιφασκίας «Κύπελλο
Άνοιξης» που έγιναν στη Λεμεσό στις 29 Μαρτίου.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος 19 αθλητές και ο μαθητής μας Δημητρής Δημητρούδης (6 ετών), με προπονήτρια την εκπαιδεύτρια μας Ειρήνη Ντουπινίνα,
κατέλαβε την 6η θέση.

Παγκοσμια Ημέρα της ΓυναΙκας

Τιμήθηκαν οι Διευθύντριες των
Σχολείων του Δήμου, όχι μόνο
για την προσφορά τους στην
εκπαίδευση και στα κοινά του
Δήμου μας, αλλά κυρίως γιατί
αποδεικνύουν έμπρακτα, τον
πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον οι γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία και
ότι είναι ικανές να προσφέρουν
από οποιαδήποτε θέση.
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ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ - «ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Στο πλαίσιο του θεσμού του «Τριημέρου Εργασίας για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου», το
Λύκειο Λατσιών και ο Σύνδεσμος Γονέων του
Σχολείου οργάνωσαν πρόγραμμα εκδηλώσεων, με πρωινές και βραδινές διαλέξεις. Διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν ποικιλία
θεμάτων ειδικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Στόχος του προγράμματος ήταν η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών και
μαθητριών, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αφ’
ενός τις πιο κατάλληλες επιλογές μαθημάτων
και αφ’ ετέρου τις πιο σωστές για τον καθένα
επαγγελματικές επιλογές.
Μεταξύ των ομιλητών που παρουσίασαν θέματά
της ειδικότητάς τους ήταν η δρ Φώφη Κωνσταντινίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Χριστάκης Χριστοφίδης, Νομικός, πρώην Δήμαρχος Λατσιών,
ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, τέως Επίτροπος
Περιβάλλοντος, ο δρ Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός Σύμβουλος, ο κ. Σόλων Κασίνης, Σύμβουλος
Επιχειρήσεων, ο δρ Κώστας Μαυρίδης, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής και ο δρ Θεόδωρος
Παναγιώτου, Διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Διεύθυνσης Κύπρου – CIIM.
Οι πρωινές διαλέξεις απευθύνονταν στους μαθητές της Α΄τάξης και οι βραδινές σε ευρύτερο
κοινό, στους μαθητές όλων των τάξεων, στους
γονείς τους, στο διδακτικό προσωπικό αλλά και
σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.
Μέσα από τις συζητήσεις και τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε, διαφάνηκε πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να αφήνονται να επιλέγουν
ως επάγγελμα αυτό που τα ίδια αγαπούν. Μόνο
έτσι ολοκληρώνονται πραγματικά ως προσωπικότητες, διαμορφώνονται σε δημιουργικούς
και παραγωγικούς επαγγελματίες, νιώθουν ικανοποίηση και χαρά μέσα από την άσκηση του
επαγγέλματός τους.
Σημαντικό συμπέρασμα που, επίσης, προέκυψε
είναι ότι οι νέοι δε θα πρέπει να αποδυθούν
απλώς σε έναν αγώνα απόκτησης γνώσεων και
διπλωμάτων, αλλά να αποκτήσουν, παράλληλα,
την απαραίτητη τεχνογνωσία στον τομέα της
επιλογής τους.
Παρά τις δυσκολίες των ημερών, σε σχέση με
την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων,
δόθηκε από αρκετούς ομιλητές ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στους νέους μας: με τα σημερινά δε-

δομένα της κυπριακής πραγματικότητας, είναι
ακόμα πολλοί οι τομείς στους οποίους μπορούν

να εργοδοτηθούν, όπως αυτοί που σχετίζονται
με την ενέργεια, το περιβάλλον αλλά και αλλού.
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Δράσεις Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λατσιών
Γράφει:
Κυπριανός
Φιλίππου
Πρόεδρος
Δημοτικού
Συμβουλίου
Νεολαίας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο τελικός του Talent Show των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας
Λατσιών και Έγκωμης
Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας Λατσιών και Έγκωμης, συνδιοργάνωσαν Talent Show, με σκοπό την ανάδειξη του ταλέντου
της νεολαίας του τόπου μας. Την
κριτική επιτροπή του διαγωνισμού απάρτιζαν άτομα καταξιωμένα στον καλλιτεχνικό χώρο.Οι
συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν
στις κατηγορίες του τραγουδιού,
μουσικού οργάνου, μουσικού συγκροτήματος, χορού και θεάτρου.
Ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών ανήλθε στις 40 και γι’ αυτό

Μεγάλη επιτυχία ο τελικός
Talent Show

χρειάστηκε να προηγηθεί προκριματικός γύρος, από τον οποίο
η κριτική επιτροπή επέλεξε 18
συμμετοχές για τον τελικό.
Τα τελικά αποτελέσματα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κριτικής
επιτροπής, Γιώργος Τσιάκκας,
που συγχάρηκε όλους τους διαγωνιζόμενους για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους. Το
πρώτο βραβείο κέρδισε η καταπληκτική Άντρια Αγγελή ερμη-

Συναυλία με Φάλτσα Όνειρα

νεύοντας το τραγούδι “Listen”,
το δεύτερο βραβείο μοιράστηκαν
εξίσου τα αδέλφια Ελένη και Δημήτρης Χαραλάμπους στην ερμηνεία τραγουδιού και η Ελεάνα
Χαραλάμπους στον χορό, ενώ το
τρίτο βραβείο απέσπασε η ομάδα
χορού T.S.O. Dance Group.
Επίσης τα Δημοτικά Συμβούλια
Νεολαίας Λατσιών και Έγκωμης
Λατσιών, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των οικονομικών προ-

Οι εκδρομεσ μασ

Στιγμιότυπα από τις δυο εκδρομές στον Λυθροδόντα Μαχαιρά, και Μονάγρι- Λάνια-Όμοδος.
Συναυλία με το νεανικό συγκρότημα ΦΑΛΤΣΑ
ΟΝΕΙΡΑ «Τραγουδώ για τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ». Η
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη.

1ο ΔΙΑΘΛΟ ΛΑΤΣΙΩΝ «ΤΡΕΧΩ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών σε συνεργασία
με το Σωματείο
Δρομέων Κύπρου
"Περικλής Δημητρίου", την Κυπριακή Ομοσπονδία
Καράτε, το Cycling
Club Latsia, την
Πο δηλατοπαρ εά
Λατσιών διοργάνωσαν με μεγάλη
επιτυχία το 1ο Δίαθλο Λατσιών «Τρέχω και Ποδηλατώ» την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 στις 10 π.μ. στα Λατσιά. Χαιρετισμό απηύθυνε η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου.

βλημάτων των συμπολιτών μας,
αποφάσισαν να προσφέρουν το
ποσό που συγκεντρώθηκε από
την είσοδο για τη στήριξη άπορων μαθητών των δύο Δήμων.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για
την στήριξη.
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Let’ s Do It Cyprus!
Ο Δήμος Λατσιών στα πλαίσια του προγράμματος Let’s Do It Cyprus,
διοργάνωσε εκστρατεία καθαριότητας στα Λατσιά, στην οποία συμμετείχαν πέραν των 60 ατόμων. Την εκστρατεία στήριξαν το Γυμνάσιο και
το Λύκειο Λατσιών, το 297 Σύστημα Προσκόπων Λατσιών, ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών, το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λατσιών και προσωπικό του Δήμου
Λατσιών.

