ταΛΑΤΣΙΑ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΤΣΙΩΝ
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Πληρώστε τους
φόρους σας
πριν από τις
15 Οκτωβρίου!

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ
ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

Ποιος θα είναι ο ρόλος
του δευτεροβάθμιου
οργάνου στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση;

Καλούνται όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν
τακτοποιήσει μέχρι σήμερα
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος
2013 (τέλη σκυβάλων, τέλη
ακίνητης ιδιοκτησίας, επαγγελματικό φόρο) να το πράξουν το συντομότερο και όχι
αργότερα από τις 15 Οκτωβρίου 2014.
Μετά την ημερομηνία αυτή,
ο Δήμος Λατσιών συμμορφούμενος με τις οδηγίες του
Γενικού Ελεγκτή, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει
στην λήψη δικαστικών μέτρων για την είσπραξη των
οφειλόμενων ποσών.

Με άρθρο του στην
εφημερίδα μας, ο
Δήμαρχος
Λατσιών
Παναγιώτης Α. Κυπριανού αναφέρεται
στη
συντονισμένη
προσπάθεια που καταβάλλεται από την
πολιτεία για αντιμετώπιση των συνεπειών της πρωτόγνωρης οικονομικής
κρίσης και εκσυγχρονισμού του θεσμού
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως αναφέρει, σύντομα επίκεινται δραστικές αλλαγές στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη βάση μελετών και σε συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών με το σύνολο των Δημάρχων. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η απόφαση για δημιουργία
ενός δευτεροβάθμιου οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ αντικείμενο μελέτης και επιχειρηματολογίας
αποτελούν οι αρμοδιότητες που θα μεταφερθούν από τους Δήμους και τις Κοινότητες στο όργανο αυτό.
Διαβάστε την προσωπική άποψη του Δημάρχου για το θέμα και τον ρόλο που θα πρέπει να επιτελέσει το
δευτεροβάθμιο όργανο. Υπάρχει τρόπος να ενισχυθεί η Τοποική Αυτοδιοίκηση ώστε να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν τον ρόλο και τις δυνατότητες της;
Σελίδα 3

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η παρούσα ειδοποίηση δεν
ισχύει για τα τέλη σκυβάλων
και ακίνητης ιδιοκτησίας για
το έτος 2014.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2014

Το Πολυδύναμο
Κέντρο στηρίζει
την Τρίτη ηλικία
Από τις 8 Σεπτεμβρίου επαναλειτούργησε το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Λατσιών το οποίο ευρίσκεται στον Συνοικισμό Αγίου
Ελευθερίου. Πρωταρχικός
στόχος του Δήμου μας είναι
η στήριξη των ανθρώπων
της τρίτης ηλικίας, επιδιώκοντας τη συμμετοχή τους
στα κοινωνικά δρώμενα, ως
ζωντανό και πολύτιμο κύτταρο του κοινωνικού ιστού.
Σελίδα 3

Ποιος και πώς ελέγχει
το νερό που πίνουμε;

Το ερώτημα υποβάλλεται συχνά από όλους μας,
ιδιαίτερα μετά τα κρούσματα εντοπισμού ακατάλληλου νερού στο δημόσιο δίκτυο υδατοπρομήθειας σε περιοχές εκτός του Δήμου μας. Η εφημερίδα
μας έψαξε το θέμα και σε συντομία σας παρουσιάζει πώς η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου μας
σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους
ελέγχει την καταλληλότητα του πόσιμου νερού
στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, στα βυτία αυτόματης μηχανής πώλησης νερού με κερματοδέκτη,
στα σχολεία, νηπιαγωγεία και γηροκομεία που
λειτουργούν στα όρια του Δήμου μας.
Σελίδα 11

Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία ο ποδηλατικός γύρος των Λατσιών την Κυριακή 21
Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση εντασσόταν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας και
αρκετοί δημότες μας συμμετείχαν με τα ποδήλατα
τους σε μια όμορφη διαδρομή στους δρόμους του
δήμου μας. Παράλληλα διοργανώθηκε έκθεση παλαιού ποδηλάτου.
Σελίδα 8

Εκατοντάδες προβλήματα
έλυσε το Γραφείο
Εξυπηρέτησης του Δημότη
Ο αριθμός των προβλημάτων που λύθηκαν μέσω του
Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη επιβεβαιώνει
την αναγκαιότητα ύπαρξής του αλλά και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του. Χιλιάδες είναι
τα προβλήματα που λύθηκαν στα τέσσερα χρόνια
λειτουργίας του Γραφείου. Τα γραπτά στοιχεία αναφέρουν 4000 χιλιάδες προβλήματα που έχουν επιλυθεί
μέχρι σήμερα ενώ μόνο για το 2014 τα προβλήματα
που βρήκαν λύση ανέρχονται για την ώρα, στα 250.
Μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο στη σελίδα 2.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επαναλειτουργεί το Πολυδύναμο Κέντρο ......Σελ.3
Αντικατοχική εκδήλωση Δήμου Λατσιών........Σελ. 4
Ανοικτό Σχολείο - 4ος χρόνος λειτουργίας .....Σελ. 4
Αφιέρωμα στο παλιό ελληνικό
κινηματογράφο...............................................Σελ. 5
Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν σκύλο; ....Σελ. 6
Οι μαθητές ξανά στα θρανία ..........................Σελ.7
Γιορτή χαράς για τα παιδιά ............................Σελ. 6
Ποδηλατικός γύρος Λατσιών .........................Σελ. 9
Η κυπριακή διάλεκτος ..................................Σελ. 10
Ποιος ελέγχει το νερό που πίνουμε; .............Σελ. 11
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας .............Σελ. 12 - 13
Grooming: Ο κίνδυνος για τα παιδιά ............Σελ. 14
Πίσω στο σχολείο! - Υγιεινό πρόγευμα μαθητών.Σελ. 14
Ποδιατρική .................................................. Σελ. 15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
22878688
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
22480440
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
22489232
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΨΟΦΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ 99203982
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ 77777733
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 22367900 / 97770303
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22467496
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
22467007
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99635871
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 99592081
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ
99636968
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ
22483254

Τριμηνιαία έκδοση του Δήμου Λατσιών
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Μιχάλης Σωκράτους, Δημοτικός Γραματέας
Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Δημοτικής
Υπηρεσίας
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΙΔΕΑ Εκδόσεις - Διαδίκτυο - Τηλ. 22780007
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες - Τηλ. 22783232

ΤΟΠΙΚΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη
Μήνυμα Δημάρχου Λατσιών

Μόνο μέσα στο 2014 επιλύθηκαν
250 προβλήματα
Σκοπός της Δημιουργίας του
Γραφείου Εξυπηρέτησης του
Δημότη ήταν και είναι η άμεση ανταπόκριση της υπηρεσίας
του Δήμου μας στα προβλήματα που χορηγούν άμεση λύση.
Η ίδρυση του θεωρήθηκε αναγκαία και φάνηκε στο διάστημα
των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του ότι αρκετά προβλήματα λύθηκαν με τη δική του
παρέμβαση. Όλο το προσωπικό
του Γ.Ε.Δ. υπό την επιτήρηση
του κύριου Μάριου Κυριάκου
εργάζεται φιλότιμα και μετά
από σωστό προγραμματισμό
δίνουν λύση στα καθημερινά
προβλήματα των Δημοτών μας.
Στη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων το Γ.Ε.Δ. ανταποκρίθηκε σε 4000 προβλήματα
και έδινε άμεσα λύση. Για το
2014 μέχρι σήμερα, λύθηκαν
250 προβλήματα.
Τα προβλήματα – παράπονα
των Δημοτών μας είναι καθαρισμός χόρτων και κλάδεμα

Οι αρμοδιότητες του δευτεροβάθμιου οργάνου
και η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης

κλαδιών, επικίνδυνων καταστάσεων όπως ο καθαρισμός
δρόμων και πεζοδρόμων, αδέσποτοι σκύλοι, περισυλλογή
ζώων και φροντίδα πάρκων. Το
Γ.Ε.Δ εκτός από τα πιο πάνω
έχει την ευθύνη της μεταφοράς
των ηλικιωμένων (που έχουν
προβλήματα διακίνησης και
κινητικότητας) στο Πολυδύναμο Κέντρο Ηλικιωμένων στο
συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου
κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη.
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης των
δημοτών έχει την ευθύνη του
Κοινωνικού Παντοπωλείου το
οποίο βοηθά στο διαμερισμό
και διανομή των τροφίμων, που
παραχωρούνται από Δημότες
και Οργανισμούς, σε 200 οικογένειες του Δήμου Λατσιών
που έχουν ανάγκη.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας με
το Γ.Ε.Δ είναι 77777733 και το
φαξ είναι 22878992 σε εργάσιμες ώρες .

Η εφημερίδα
του Δήμου μας
κοντά στις
επιχειρήσεις!

Ο Δήμος
Λατσιών
ευρισκόμενος πάντα
δίπλα στους
δημότες,
την τοπική
κοινωνία
Προβάλετε τα
και
αγορά,
προϊόντα σας
π αρ αχω ρ ε ί
σε ειδικές τιμές! 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
τοπική αγορά.

Αγαπητοί δημότες,

στρατηγούσε τις Αρχές της Αμεσότητας και της
Εγγύτητας προς τους δημότες και έχει προβεί
στις δικές της προτάσεις.

Η δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε ο
τόπος μας συνεπεία της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει τη πατρίδα μας,
άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στους πολίτες και κατ’επέκταση στις τοπικές κοινωνίες.

Προσωπικά πιστεύω ότι το δευτεροβάθμιο όργανο θα πρέπει να λειτουργήσει ως ενισχυτικό
και υποστηρικτικό του πρωτοβάθμιου οργάνου.
Να ενισχυθεί δηλαδή η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση μέσα από την αποκέντρωση εξουσιών από
το Κράτος και όχι να επέλθει κατεδάφιση του
υφιστάμενου συστήματος. Άλλωστε ο βαθμός
ανάπτυξης μιας χώρας αντικατοπτρίζεται στην
αποκεντρωτική δομή του κράτους, προκειμένου
η Αυτοδιοίκηση να ανοίξει τα φτερά της και να
αναλάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν τον ρόλο αλλά και τις δυνατότητες της.

Μέσα σ’αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η πολιτεία
προσπαθεί απεγνωσμένα να συμμορφωθεί με
τη νέα τάξη πραγμάτων προκειμένου να διορθωθούν τα μέχρι σήμερα κακώς έχοντα στην
λειτουργία της κρατικής μηχανής κατά τρόπο
ώστε αυτή να γίνει πιο αποδοτική. Επιπρόσθετα, μέλημα της πολιτείας είναι η εξοικονόμηση
κρατικών πόρων η οποία μπορεί να γίνει μόνο
μέσα από μία σειρά διορθωτικών κινήσεων, κυρίως μεταρρυθμιστικών.
Υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων, θα έχετε αντιληφθεί ότι καταβάλλεται συντονισμένη
προσπάθεια εκσυγχρονισμού και του θεσμού
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ότι σύντομα
επίκεινται δραστικές αλλαγές.

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

Μετά από μελέτες οι οποίες έγιναν αλλά και
ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο και το σύνολο
των Δημάρχων, αποφασίστηκε η δημιουργία
ενός δευτεροβάθμιου οργάνου η οποία και επικυρώθηκε στις 8 Ιουλίου 2014 από τη Γενική
Συνέλευση της Ένωσης Δήμων.
Η Γενική Συνέλευση ωστόσο δεν συμφώνησε
με την μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων των
Δήμων και Κοινοτήτων στο δευτεροβάθμιο όργανο που θα δημιουργηθεί γιατί αυτό θα κατα-

«Προσωπικά πιστεύω ότι
πρέπει να ενισχυθεί η
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
μέσα από την
αποκέντρωση εξουσιών από
το Κράτος και όχι να
επέλθει κατεδάφιση του
υφιστάμενου συστήματος»

ΑΡΧΙΣΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΤΣΙΩΝ
Από τις 8 Σεπτεμβρίου 2014 επαναλειτούργησε το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λατσιών
το οποίο ευρίσκεται στον Συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου.

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

Πρωταρχικός στόχος του Δήμου μας είναι η στήριξη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, επιδιώκοντας τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα, ως ζωντανό και πολύτιμο κύτταρο
του κοινωνικού ιστού.

u Περισσότερες πληροφορίες για τις Διαφημίσεις
στο τηλ. 22783232

Είναι μέσα στις προτεραιότητες μας η καλυτέρευση των συνθηκών των συνταξιούχων μας
και μέλημα μας να τους προσφέρουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια και ποιότητα.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού, πρόθεση του Δημοτικού
Συμβουλίου είναι η ενίσχυση αυτής της σημαντικής δράσης, ώστε να βρισκόμαστε δίπλα
στον συνάνθρωπο μας καθημερινά, με ευαισθησία και πραγματικό ενδιαφέρον.
Όσοι συνταξιούχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του Πολυδύναμου,
μπορούν να επικοινωνούν με την κα Άντρεα Ευδοξίου στο τηλ.97752844.

Σε κάθε περίπτωση, οι τοπικές αρχές πρέπει
να έχουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες αλλά και
τους ανάλογους πόρους για να τις ασκούν. Να
προσφέρουν, όπως είναι υποχρεωμένες, τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες, χωρίς να είναι
υποχρεωμένοι οι τελευταίοι να βάζουν συνεχώς
το χέρι στην τσέπη για το κάθε τι.
Διαφορετικά, οποιαδήποτε απόπειρα για μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης θα
καταλήξει άκαρπη και αδιέξοδη. Αν δεν αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα των
δήμων, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει
σε κάτι τέτοιο.
Παναγιώτης Α. Κυπριανού
Δήμαρχος Λατσιών
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Τραγούδια που αγαπήθηκαν με πάθος

4ος ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λατσιών εισέρχεται φέτος στην τέταρτη χρονιά λειτουργίας του με ένα εμπλουτισμένο και δημιουργικό πρόγραμμα
για μικρούς και μεγάλους δημότες. Τα σχολικά κτίρια του Δήμου μας μετατρέπονται κάθε χρόνο σε Κέντρα Πολιτισμού, Αθλητισμού, και Πνευματικής Δημιουργίας όπου οι δημότες ενεργοποιούνται στα κοινωνικά
δρώμενα και αναπτύσσουν φιλικούς και κοινωνικούς δεσμούς.
Η δική σας ανάγκη είναι το δικό μας όραμα. Γι’ αυτό και τη φετινή χρονιά
εμπλουτίσαμε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα μας με δραστηριότητες
τις οποίες εσείς μας ζητήσατε. Προσφέρουμε 25 δραστηριότητες για τους
μικρούς μας φίλους και 33 για ενήλικες από τις οποίες οι 17 είναι νέες
δραστηριότητες.
Δεν μένουμε όμως μόνο στις δραστηριότητες που προσφέρουμε. Αναπτύσσουμε συνεργασίες και με άλλους φορείς για να μπορέσουμε να προσφέρουμε σε εσάς τα καλύτερα. Αναπτύξαμε για τη φετινή χρονιά συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
και τον Ψηφιακό Πρωταθλητή το πρόγραμμα CoderDojo Cy, δωρεάν
μαθήματα προγραμματισμού για παιδιά που φοιτούν στην Γ’ Δημοτικού
μέχρι τη Β’ Γυμνασίου.
Ταυτόχρονα αντιλαμβανόμενοι τις δύσκολες ώρες που διάγει η κοινωνία
μας προχωρούμε και φέτος στην πραγματοποίηση δωρεάν δραστηριοτήτων στο Κέντρο Συνταξιούχων καθώς και στα παιδιά του Κρατικού Νηπιαγωγείου Λατσιών ως μέρος της κοινωνικής μας προσφοράς προς την
τοπική κοινωνία του Δήμου Λατσιών. Επιπρόσθετα εθελοντικές ομάδες
από τις δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου συμμετέχουν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις όπως το international bazaar του Ιδρύματος Στέλιου Ιωάννου και πολλές άλλες για να προσφέρουμε με το δικό μας τρόπο
σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ – 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΑ
Ο Δήμος μας δεν ξεχνά την κατοχή της μισής μας πατρίδας και
μέσω της αντικατοχικής εκδήλωσης μνήμης στέλλει τα δικά του
μηνύματα, μηνύματα αγώνα και πίστης για τη δικαίωση. Μια
δικαίωση που περιμένει εδώ και 40 χρόνια, που θα φέρει την
επιστροφή στα κατεχόμενα χωριά και πόλεις μας. Μιλώντας ο
έντιμος Υπουργός Παιδείας και πολιτισμού μας κ. Κώστας
Καδής, ανάφερε. «Η συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση
των ημερών αυτών είναι μεγάλη, καθώς όπως κάθε χρόνο από
το 1974 – Καταδικάζουμε την Τουρκική Εισβολή και αναλογιζόμαστε τις πληγές που προκάλεσε.» Και συνεχίζοντας ανάφερε: «Η σημερινή εκδήλωση του Δήμου Λατσιών είναι μία ακόμα
απόδειξη της άρνησης του Κυπριακού Ελληνισμού να αποδεχτεί τη σημερινή οδυνηρή κατάσταση».
Η συναυλία περιλάμβανε τραγούδια από τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λατσιών με τη συνοδεία της φιλαρμονικής της
Αστυνομίας Κύπρου και των τραγουδιστών της. Στην εκδήλωση ακούστηκαν τραγούδια της αντίστασης τραγούδια αντικατοχικά για τη μικρή μας πατρίδα και ο Εθνικός Ύμνος.
Να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Λατσιών διέθεσε λεωφορεία για
τη μεταφορά των δημοτών μας από τους συνοικισμούς προς το
Δημοτικό Θέατρο.
Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από την νεαρή συνδημότισσα μας Νάσια Κελεπέσιη.

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Εφτά τραγούδια θα
σου πω…», ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα
στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, που
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Ιουνίου,
στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Η εκδήλωση,
αποτέλεσε μία συνδιοργάνωση του Δήμου
Λατσιών και της Αστυνομίας Κύπρου, που
για ακόμα μια φορά μέσα από μια άριστη
συνεργασία, κατάφεραν να συνενώσουν επί σκηνής τη Φιλαρμονική
της Αστυνομίας, τη Δημοτική Χορωδία Λατσιών και το Λαογραφικό
Όμιλο «Ακρίτες» Γερίου και να ζωντανέψουν τον παλιό καλό Ελληνικό
Κινηματογράφο μέσα από τις ερμηνείες των ωραιότερων τραγουδιών
από ταινίες που όλοι αγαπήσαμε.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα σύντομο χαιρετισμό από το Δήμαρχο Λατσιών, κ. Παναγιώτη Κυπριανού ο οποίος υπογράμμισε, πως είναι τιμή
για το Δήμο Λατσιών να γίνονται τέτοιες συνεργασίες που προωθούν
το κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των Δήμων μας, επισημαίνοντας τους άρρηκτους δεσμούς Λατσιων - Γεριου και την στενή συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου.
Το δικό του χαιρετισμό, απεύθυνε επίσης, και ο Εκπρόσωπος του Αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου, Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας
κ. Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος δήλωσε πως το έργο της Αστυνομίας δε μένει μόνο στην πρόληψη και πάταξη του εγκλήματος, αλλά
προωθεί κι ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών κοινωνικού, ψυχαγωγικού και
καλλιτεχνικού χαρακτήρα, και μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις συνδράμει στη σύσφιξη των σχέσεων κοινού και αστυνομίας. Οι ομιλητές
συνεχάρησαν επίσης τους μαέστρους και τα μέλη της Φιλαρμονικής
της Αστυνομίας Κύπρου και της Δημοτικής Χορωδίας Λατσιών, καθώς
και τους χορευτές του Λαογραφικού Ομίλου «Ακρίτες» Γερίου που
με κόπο και αγάπη για τη μουσική καταφέρνουν σε κάθε συνεργασία
τους να φέρουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα για το μουσικόφιλο κοινό.
Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης ταξίδεψε το κοινό σε αλησμόνητα μουσικά μονοπάτια, με αξέχαστες μουσικές επιτυχίες πολυγραφότατων συνθετών του κινηματογράφου που άφησαν εποχή και
τραγουδιούνται ακόμη και σήμερα. Δεν έχει δρόμο να διαβώ, Όνειρο
δεμένο, Μάτια βουρκωμένα, Ο Μαθητής, Στο ‘πα μια και δυο και
τρεις, Εφτά τραγούδια θα σου πω, Έχω ένα μυστικό, Του αγοριού
απέναντι, Θα πιω απόψε το φεγγάρι, Έκλαψα χθες είναι μόνο μερικά

από τα τραγούδια που ερμηνεύτηκαν μοναδικά στη μουσικοχορευτική
εκδήλωση «Εφτά τραγούδια θα σου πω..» και άφησαν ευχαριστημένο
και τον πιο απαιτητικό ακροατή.
Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από την νεαρή συνδημότισσα μας
Ευριδίκη Κασάπη.
Ευρυδίκη Κασαπη

AROMA GARDEN
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROYAL HOLLOWAY
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ROYALS SCHOOLS OF MUSIC
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 99132534+99132536
( ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ )
ΚΙΜΩΝΟΣ 19,2230 ΛΑΤΣΙΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ;

4 ερωτήσεις-απαντήσεις για
κατόχους σκύλων

1. Είμαι κάτοικος του δήμου Λατσιών και κατέχω
σκύλο, θα πρέπει να εξασφαλίσω οποιαδήποτε άδεια;
Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184(Ι)/2002,
κάθε ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει από μόνος του να
δηλώνει στην αρμόδια αρχή ότι κατέχει σκύλο και
να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου.
Έντυπο Αίτησης για εξασφάλιση άδειας κατοχής
σκύλου υπάρχει στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του δήμου.
2. Τι πρέπει να κάμω για να εξασφαλίσω άδεια κατοχής του σκύλου μου;
Για να εξασφαλίσει άδεια κατοχής σκύλου ένας ιδιοκτήτης σκύλου, πρέπει να αποταθεί σε εγγεγραμμένο κτηνίατρο, ο οποίος θα τοποθετήσει υποδόρια
μικροπομπό «microchip» στον σκύλο του. Ο κτηνίατρος θα εκδώσει πιστοποιητικό σήμανσης και
πιστοποιητικό υγείας του σκύλου. Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του σκύλου να τα
προσκομίσει στον δήμο και αφού συμπληρώσει την
σχετική αίτηση και καταβάλει τα δικαιώματα που
προβλέπονται από το νόμο, ο δήμος θα του εκδώσει
τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου. Τα δικαιώματα
που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με το νόμο
που ισχύει σήμερα είναι €20.50.
3. Ως ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας ενός ή περισσότερων σκύλων τι άλλο πρέπει να γνωρίζω για την νομοθεσία που διέπει τους σκύλους;

Γενικές πληροφορίες -επεξηγήσεις:
Ιδιοκτήτης σκύλου: Σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κατοχή του σκύλο, νοουμένου ότι είναι πάνω από 16 ετών και δεν έχει καταδικαστεί σε
κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην
Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμο
Ν.46(Ι)/1994, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
Σκύλος: Για τους σκοπούς του Περί Σκύλων Νόμου, σημαίνει κάθε σκύλο, κάθε φυλής και γένους ηλικίας άνω των τριών μηνών.
Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει:
➢να διατηρεί το σκύλο του σε κατάλληλο υποστατικό που να διασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες
διαβίωσης όπως απαιτούνται για τη φυλή, γένος και
βάρος του σκύλου, να είναι επαρκές και άνετο σε

εμβαδό, ευήλιο και ευάερο. Οι
συνθήκες διαβίωσης του σκύλου πρέπει να μην αντιβαίνουν
τις διατάξεις του Περί Προστασίας και Ευημερίας των
ζώων Νόμου. Το υποστατικό
του σκύλου θα είναι κατά τέτοιον τρόπο κατασκευασμένο
ώστε ο σκύλος να μην μπορεί
να δραπετεύσει ή να διαφύγει.
➢ να καθαρίζει κάθε μέρα σχολαστικά τον χώρο όπου διατηρεί τον σκύλο του,
➢ να διατηρεί τον σκύλο του
καθαρό και απαλλαγμένο από
παράσιτα,
➢ να περιποιείται και να φροντίζει τον σκύλο του ικανοποιητικά (τροφή, νερό, στέγη κλπ.),
➢ να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε από
τη διατήρηση του σκύλου του να μην προκαλείται
ενόχληση ή οχληρία στους περιοίκους,
➢ να αναρτά έξω από την είσοδο της κατοικίας ή
του υποστατικού όπου θα διατηρεί τον σκύλο του,
πινακίδα με την προειδοποίηση «Προσοχή σκύλος»
➢ να μην αφήνει τον σκύλο του να πλανάται στους
δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους.
➢κάθε ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας σκύλου όταν
βγάζει σκύλο για περίπατο οφείλει να τον κρατά
δεμένο με λουρί, εκτός κι’ αν βρίσκεται σε καθορισμένη περιοχή κυνηγιού ή περιοχή για άσκηση
σκύλων. Σκύλος που εντοπίζεται να πλανάται σε
δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους,
εκτός των πιο πάνω χωρίς να τον κρατά δεμένο με
λουρί ο ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας του, συλλαμβάνεται και/ή διατίθεται όπως προνοεί ο νόμος.
Εάν εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης του μπορεί να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα έξοδα του δήμου και
εξώδικο πρόστιμο για τυχόν παραβάσεις του νόμου
που έγιναν.
➢να μην αφήνει /επιτρέπει στα σκυλιά του να αφοδεύουν οπουδήποτε και αν αυτό συμβεί κατά τον
περίπατο του/των σκύλου/λων τους, τα πρόσωπα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

Αίθουσα Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου
Λατσιών 7 Οκτωβρίου 2014

Καλούνται οι αιμοδότες Λατσιών, και όχι μόνο, στην 2η Τοπική Αιμοδοσία
για το 2014 που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη
στην αίθουσα της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου από τις 5:00μμ μέχρι τις 9:30μμ.
Η αιμοδοσία είναι μία πράξη αγάπης και ζωής προς το συνάνθρωπό μας που
έχει ανάγκη από αίμα. Τονίζεται ότι
η αιμοδοσία είναι ανώδυνη και χωρίς
κίνδυνο για τη ζωή μας. Αφιερώνοντας λίγο από το χρόνο μας μπορούμε να σώσουμε ζωές.
Καλούμε ιδιαίτερα τους νέους μας,
ηλικίας 17 ετών και άνω, να δώσουν
το παρόν τους, γιατί αυτοί είναι το
μέλλον των αιμοδοτών.

που τα συνοδεύουν να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη συλλογή των περιττωμάτων.
➢να δηλώνει έγκαιρα οποιαδήποτε αλλαγή επήλθε
όσον αφορά την κατοχή του σκύλου του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Έντυπο δήλωσης αλλαγής
στην κατοχή σκύλου υπάρχει στην ιστοσελίδα του
δήμου στα «Χρήσιμα έντυπα».
Η άδεια κατοχής σκύλου λήγει ένα χρόνο μετά την
έκδοση της και πρέπει να ανανεώνεται 15 μέρες πριν
τη λήξη της. Για την ανανέωση της χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας το οποίο εκδίδεται
από εγγεγραμμένο κτηνίατρο και έχει πρόσφατη
ημερομηνία. Η ημερομηνία θεωρείται πρόσφατη
όταν δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία
της προηγούμενης πιστοποίησης του κτηνιάτρου.
4. Σε περίπτωση που χάσω τον σκύλο μου
μπορεί ο δήμος να με βοηθήσει να τον βρω;
Ο δήμος μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση ενός
πλανώμενου σκύλου στην περίπτωση που γίνει κατορθωτή η σύλληψη του. Με τη χρήση ανιχνευτή θα
διαβαστεί ο αριθμός του μικροπομπού και εφόσον
ο σκύλος είναι δηλωμένος στο μητρώο σκύλων του
δήμου, θα ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης του να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα σχετικά έξοδα του δήμου.
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Συνάντηση Δημάρχου Λατσιών με τις διευθυνσεις Οι μαθητές μας στα θρανία
των σχολείων μας

Μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Α. Κυπριανού και με την ευκαιρία της νέας
σχολικής χρονιάς 2014 – 2015
πραγματοποιήθηκε συνάντηση
γνωριμίας στις 16 Σεπτεμβρίου
2014 στο Δημαρχείο Λατσιών
με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολείων μας. Ο
Δήμαρχος καλωσορίζοντας τους
Διευθυντές και τις Διευθύντριες,
τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους και την άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση και ανέφερε: «Σκοπός της συνάντησης
είναι η αλληλογνωριμία και η
επέκταση της συνεργασίας και
σε άλλους τομείς που αφορούν
το Δήμο, με κοινές δράσεις στον
τομέα των πολιτιστικών, δεντροφυτεύσεις σε σχολεία και βοήθεια προς τους άπορους μαθητές.

Ευχήθηκε δε για μια παραγωγική
και δημιουργική χρονιά και τόνισε την άριστη συνεργασία μεταξύ
Δήμου και σχολικής εφορείας, η
οποία θα συνεχιστεί και φέτος».
Η συζήτηση ήταν εγκάρδια, εποικοδομητική και εκφράστηκαν
απόψεις, εισηγήσεις και οι προβληματισμοί των διευθυντών για
θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων μας.
Στη συνάντηση παρευρίσκετο και
ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου μας κ. Μιχάλης Σωκράτους.
Με τη σειρά τους όλοι οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς το
Δημαρχείο Λατσιών για τη μέχρι
τώρα βοήθεια και συνεργασία
στην επίλυση των προβλημάτων.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην
ανάγκη δημιουργίας κέντρου
εξυπηρέτησης του πολίτη (ήταν
ένα από τα θέματα που έθεσε ο
Δήμαρχος προς το Υπουργείο
Οικονομικών), προβλήματα παραβατικότητας, καθαριότητας
και εξωραϊσμός σχολικών χώρων
με συμμετοχή του Δήμου πριν
την έναρξη της σχολικής χρονιάς
και πολλά άλλα.

Μουσική Επαφή
Προσφερόμενα Προγράμματα:
♫ Μουσικοθεραπεία
♫ Χοροθεραπεία
♫ Χαλάρωση με Μουσική και Κίνηση
♫ Τάξεις Ευεξίας για Εγκύους
♫ Μουσικοκινητικά Εργαστήρια
♫ Θεατρικά Εργαστήρια
♫ Μουσικό Θέατρο
♫ Προετοιμασία για Δραματικές
Σχολές
Ιδιωτικά και Ομαδικά Τμήματα για
Παιδιά και Ενήλικες

Πλάτωνος Στυλιανού 3, 2224 Λατσιά

(απέναντι από Αστυνομικό Σταθμό Λατσιών)

Τηλ. 99773278

Οι ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού έφθασαν στο τέλος τους. Οι μαθητές μας,
οι νεαροί δημότες μας, έχουν
κατακλύσει και πάλι τα Σχολεία μας, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις.
Τα πρωτάκια μας όπως πάντα
έκλεψαν την παράσταση με
τα αθώα βλέμματα τους και
την έκδηλη ανησυχία τους
για το άγνωστο. Θα βρουν
όμως σιγά-σιγά και αυτά το
δρόμο τους αρχίζοντας τα
δικά τους όνειρα για το μέλλον.
Με
επιστολή
του
σε
όλα
τα
εκπαιδευτήρια,
ο
Δήμαρχος
Λατσιών,
κ. Παναγιώτης Κυπριανού
ευχήθηκε σε όλους εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές,
να έχουν μια δημιουργική και
παραγωγική σχολική χρονιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ (ΠΟΔΙΑΤΡΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ (BSc Podiatry,
University of Southampton)
ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ 49 (ΕΝΑΝΤΙ KFC),
ΓΡΑΦΕΙΟ 201
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΙΑΤΡΕΙΟ: 22 521358
ΚΙΝΗΤΟ: 99 133869
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ
(ΠΟΔΙΑΤΡΩΝ) ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ποδηλατικός γύρος Λατσιών
Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία ο ποδηλατικός γύρος των Λατσιών την
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.
Η εκδήλωση εντασσόταν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας
και αρκετοί δημότες μας συμμετείχαν με τα ποδήλατα τους σε μια όμορφη διαδρομή
στους δρόμους του δήμου μας.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπριανού, «η Ευρωπαϊκή κινητικότητα στέλλει ένα ηχηρό μήνυμα, ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινή μας ζωή και το περιβάλλον. Η
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον πρέπει να είναι η προτεραιότητα μας και αυτό
επιβάλλει την χρήση μαζικών μέσω μεταφοράς και της ποδηλασίας η οποία συνδέεται με όλες τις πτυχές που καθιστούν μια πόλη βιώσιμη».
Ο Δήμαρχος εξέφρασε ακόμη τις θερμές του ευχαριστίες προς την ποδηλατοπαρέα
Λατσιών και το Cycling Club Latsia, δύο ποδηλατικές κινήσεις που εδρεύουν στο
Δήμο μας, απαριθμούν πολλά μέλη, κυρίως νέους, και στηρίζουν ποικιλοτρόπως τις
εκδηλώσεις του Δήμου.

Έκθεση Παλαιού Ποδηλάτου

Έκθεση Παλαιού Ποδηλάτου και πάρτυ κινητικότητας που διοργάνωσε
το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας σε συνεργασία με το Cycling Club
Latsia, την Ποδηλατοπαρέα Λατσιών και την Κοινοτική Αστυνόμευση
στις 19 Σεπτεμβρίου.

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η τρίτη περίοδος συλλογής κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων θα γίνει
από συνεργείο του δήμου σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί και διανεμηθεί σε όλα τα υποστατικά του δήμου από την αρχή του
έτους. Η συλλογή θα ξεκινήσει στις 10/11/2014 και θα διαρκέσει μέχρι
και τις 10/12/2014. Καλούνται οι δημότες όπως τηρήσουν πιστά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα και να μην απορρίπτουν
απόβλητα σε ανοικτούς τόπους του δήμου πολύ πριν και μετά την ημέ-

ρα συλλογής των αποβλήτων από την περιοχή τους. Δεν πρέπει να τοποθετούνται προς συλλογή οικιακά απορρίμματα, άχρηστα οικοδομικά
υλικά, οποιαδήποτε είδη μετάλλων και ανακυκλώσιμα υλικά. Λόγω της
οικονομικής κρίσης οι περίοδοι συλλογής αυτών έχουν μειωθεί και παρακαλούμε όπως επαναχρησιμοποιείτε και ανακυκλώνετε τα απόβλητα και
μειώσετε την παραγωγή αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας στα τηλ. 22878688-

9
ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Ένα τρίωρο δημιουργίας και ενημέρωσης στις 13 Ιουνίου 2014 στο Δημοτικό Στάδιο Λατσιών
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η καθιερωμένη εκδήλωση για τα παιδιά του Δήμου
Λατσιών και όχι μόνο, στις 13 Ιουνίου 2014 στο Α Δημοτικό Γήπεδο Λατσιων . Μια γιορτή
που έγινε πλέον θεσμός αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά επ’ ευκαιρίας της Ημέρας του Παιδιού(6 Ιουνίου). Ο δήμος μας προσέφερε στα παιδιά Δωρεάν φαγητό (Hot dogs, παγωτό,
λουκουμάδες, Pop – corn), έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουν πήλινες κατασκευές, να
ζωγραφίσουν και να φτιάξουν βραχιολάκια, να ψαρέψουν και να ενημερωθούν για την ανακύκλωση.
Στην όλη εκδήλωση συμμετείχε και η Αστυνομία Κύπρου με δικά της περίπτερα όπου τα
παιδιά ασχολήθηκαν με το ποδοσφαιράκι, το χόκεϋ, την καλαθόσφαιρα, κερδίζοντας πολλά δωράκια από τις επιτυχίες τους. Το ευχάριστο τρίωρο δημιουργίας και ενημέρωσης συμπλήρωσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή διάφορων μουσικών και χορευτικών σχημάτων από το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Λατσιών, της παιδικής μας χορωδίας, τη
φιλαρμονικής της αστυνομίας, τη σχολή χορού «Honey» και το χορευτικό όμιλο «Το Βήμα».
Να αναφέρουμε ότι ένα παιδάκι ήταν ο τυχερός της βραδιάς, αφού κέρδισε ένα ολοκαίνουργιο ποδήλατο προσφορά του Δήμου Λατσιών. συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η Κοινοτική Αστυνομία, χορηγός η Green Dot, το Ανοικτό Σχολείο και το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας Δήμου Λατσιών.
Σημαντική ήταν η παρουσία των εθελοντών και εθελοντριών και του προσωπικού του Δήμου μας που για μια ακόμη φορά προσέφεραν στα παιδιά ένα τρίωρο χαράς και ευτυχίας
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

OKΤΩΒΡΙΟΣ 2014
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ΑΡΘΡΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η κυπριακή διάλεκτος (α’ μέρος - ιστορική αναδρομή)
Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας
katoomba@cytanet.com.cy
Η κυπριακή διάλεκτος αποτελεί μιαν από τις αρχαιότερες διαλέκτους της Ελληνικής. Λόγω της
πολύχρονης παρουσίας της στο ρου της ιστορίας και της λογοτεχνίας, των ιδιαιτεροτήτων της
και του μεγάλου αριθμού των ομιλητών της, έχει
εξεταστεί επισταμένα από διάφορους ερευνητές.
Ποια είναι όμως η ιστορία και η σημασία της;
Ιστορική αναδρομή
Όταν οι Μυκηναίοι έμποροι μετοίκησαν στην
Κύπρο (1400-1300 π.Χ.), μιλούσαν τη λεγόμενη
αρκαδοκυπριακή διάλεκτο, παρόμοια με αυτήν
που μιλούσαν οι Αχαιοί που μετοίκησαν μεταξύ
1230-1050 π.Χ. Ωστόσο, μέχρι το 1050 π.Χ. δεν
μαρτυρούνται επιγραφές της Γραμμικής Β’, παρά
μόνο της κυπρομινωικής γραφής, η οποία απέδιδε μεν την ντόπια Κυπριακή γλώσσα, αλλά δεν
ανταποκρινόταν στις ανάγκες της Ελληνικής.
Στη συνέχεια, εμφανίζεται το κυπριακό συλλαβάριο, το οποίο ήταν επηρεασμένο από τη Γραμμική Β’ και απέδιδε την κυπροαρκαδική· μόνο
μετά το 750 π.Χ. εμφανίζεται το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα, το οποίο εκτοπίζει πλήρως το
ντόπιο σύστημα γραφής περί το 312 π.Χ., ύστερα από 4 και πλέον αιώνες παράλληλης χρήσης.
Ας σημειωθεί ότι το ελληνικό αλφάβητο, με τη
σημερινή του μορφή, καθιέρωσαν οι Αθηναίοι
το 403 π.Χ. βάσει διαφόρων τοπικών αλφαβήτων που είχαν δημιουργηθεί γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ.
Η αρχαία κυπριακή διάλεκτος ουσιαστικά είχε
διαμορφωθεί μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου (π. 1184 π.Χ.) έως την αρχή των ελληνιστικών χρόνων (π. 323 π.Χ.), όταν πλέον καθιερώθηκε η Ελληνιστική Κοινή, η οποία ομιλείτο
από όλους σχεδόν τους ελληνόφωνους χωρίς
διαλεκτικές ή άλλες ιδιομορφίες, εξού και ο χαρακτηρισμός «κοινή». Πράγματι, δεν φαίνεται
να σώζεται σήμερα κανένα στοιχείο της αρχαίας
κυπριακής, η οποία άρχισε να φθίνει λόγω της
ευρύτερης επικοινωνίας του νησιού μας με τα
διάφορα ελληνιστικά κράτη και την καθιέρωση
της κοινής.
Η πρώτη επώνυμη χρήση της κυπριακής διαλέκτου - έντονα επηρεασμένη από τη λόγια Βυζαντινή γλώσσα - ανάγεται στα μέσα του 7ο αιώνα
μ.Χ. και είναι ο «Βίος του Αγίου Ιωάννου του
Ελεήμονος» του Επισκόπου Νεαπόλεως, Λεόντιου. Η πρώτη σωζόμενη πραγματική χρήση
της κυπριακής διαλέκτου αποδίδεται στον Άγιο
Νεόφυτο τον Έγκλειστο (1134-1219). Στα τέλη
του 13ου/αρχές του 14ου αιώνα οι «Ασσίζες»,
κωδικοποιημένοι και ταξινομημένοι νόμοι που
αρχικά ίσχυαν για το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ,
μεταφράστηκαν και αποδόθηκαν στο τοπικό
ιδίωμα· λόγω της επίσημης Γαλλικής γλώσσας,
απαντούμε πολλές κυπριακές λέξεις με γαλλική
προέλευση.

Η μεγαλύτερη, όμως, έντυπη συνεισφορά της
κυπριακής διαλέκτου έγινε από το Λεόντιο Μαχαιρά (1369-1458) στην «Εξήγησιν της γλυκείας
χώρας Κύπρου, η οποία λέγεται Κρόνακα, τουτέστιν χρονικόν», γνωστό ως «Χρονικό». Παρόμοιο Χρονικό ή Διήγηση έγραψε και ο Γεώργιος
Βουστρώνιος (1456-1501), ενώ γνωστά είναι
και τα 156 ερωτικά ποιήματα (Ρίμες της Αγάπης) που έγραψε μεταξύ 1546-1570 άγνωστος
Κύπριος που μιμείται τον Πετράρχη. Εντούτοις,
αυτά δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την κυπριακή διάλεκτο, όντας ένα μίγμα της λόγιας και της
Κύπριας γλώσσας.

Η πραγματική Κυπριακή διάλεκτος διαφαίνεται για πρώτη φορά στα δημοτικά τραγούδια
(Το Τραούιν του Διγενή, Η Αροδαφνούσα, Ο
Πραματευτής, Η Τριανταφυλλένη, Η Πέρτικα
κτλ), τα οποία δεν είναι γνωστό ποιος ή ποιοι τα
εμπνεύστηκαν, ούτε και πότε ακριβώς συνετέθησαν: εκτιμάται ότι αποκρυσταλλώθηκαν από
τα μέσα της Βυζαντινής περιόδου μέχρι τα τέλη
της Ενετοκρατίας. Βασισμένα σε αυτά τα δημοτικά άσματα είναι και τα περίφημα τσιαττιστά
(ποιητικά δίστιχα, παρόμοια με τις κρητικές μαντινάδες), τα οποία τραγουδούσαν οι ποιητάρηδες στους γάμους, τα βαφτίσια και τις γιορτές.
Η περίοδος της Τουρκοκρατίας δεν έχει να μας
δώσει αξιόλογο διαλεκτικό έργο, καθώς κατά
τα δύσκολα εκείνα χρόνια γινόταν εκτεταμένη
χρήση της λόγιας Ελληνικής, χρησιμοποιώντας
ελάχιστες κυπριακές λέξεις. Σε αυτό μεγάλο
ρόλο διαδραμάτισε η εθνάρχουσα Εκκλησία, η
οποία εξασφάλιζε πολλά προνόμια και χαλαρώσεις εκ μέρους της οθωμανικής διοίκησης, με
την οποία οι Κύπριοι ιεράρχες είχαν αρκετά καλές σχέσεις. Από τα ελάχιστα διαλεκτικά δείγματα της Τουρκοκρατίας, υπάρχουν τα δημώδη
(Θρήνος της Κύπρου, Άσμα των δραγομάνων
Γεωργή και Μαρκουλλή, Άσμα Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, Τραγούδιν των Δεσποτάδων) και
τα λόγια [Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού (1788), καθώς και διάφορα έργα του Νεόφυτου Ροδινού
(1579-1660)].
Στο μεταίχμιο Τουρκοκρατίας και Αγγλοκρατίας εμφανίζονται οι δύο εθνικοί ποιητές, Βασίλης
Μιχαηλίδης (1849-1917) από το Λευκόνοικο και
Δημήτρης Λιπέρτης (1866-1937) εκ Θέρμιας και

Ομόδους. Οι κορυφαίοι αυτοί ποιητές χρησιμοποίησαν τόσο την κυπριακή διάλεκτο όσο και
τη δημοτική και την καθαρεύουσα. Ιδιαίτερα ο
Λιπέρτης, ο βάρδος της κυπριακής λαϊκής ψυχής, από το 1911 στρέφεται οριστικά στην κυπριακή διάλεκτο. Τα γνωστότερα έργα του μεν
Μιχαηλίδη είναι τα «9η Ιουλίου», «Ανεράδα»,
«Μυλλωμένα» και «Χιώτισσα», του δε Λιπέρτη
τα «Βούττημαν Ήλιου», «Καρτερούμεν μέραν
νύχταν», «Τα μαύρα μάθκια» και «Τζυπριώτικα
Τραούδκια».
Υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι αξιοπρόσεκτοι
ποιητές και πεζογράφοι που έγραψαν στην
κυπριακή διάλεκτο, όπως ο Παύλος Λιασίδης
(1901-1985) από τη Λύση και ο Κώστας Μόντης (1914-2004) εξ Αμμοχώστου και Λαπήθου.
Ωστόσο, οι πλείστοι ποιητές και όλοι σχεδόν οι
πεζογράφοι χρησιμοποιούν τη δημοτική γλώσσα για τα ποιήματά τους. Από το πλήθος των
λαϊκών ποιητών του τόπου μας, ας αναφέρουμε
τους Χριστόφορο Παλαίσιη (1872-1949) από
την Αυγόρου, Κυριάκο Καρνέρα (1900-1986)
από την Ξυλοτύμπου, Γιακουμή Ατσίκκο (19111995) από τη Λύση και Ανδρέα Π. Μαππούρα
(1918-1998) από την Αραδίππου.
Στην προσπάθεια διατήρησης της διαλέκτου
μας, από ιδρύσεώς του (1953) το ΡΙΚ μεταδίδει από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα το γνωστό
«Κυπριώτικο σκετς». Παράλληλα, υπάρχουν
αξιόλογοι ερμηνευτές τραγουδιών στην κυπριακή διάλεκτο, όπως οι Ελληνοκύπριοι Κυριακού
Πελαγία από το Παραλίμνι (γ. 1936), Μιχάλης
Βιολάρης από την Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας (γ.
1944), Μιχάλης Τερλικκάς από το Καπούτι (γ.
1955), Ευαγόρας Καραγιώργης από την Τσάδα
(γ. 1957) και ο Μαρωνιτοκύπριος Τώνης Σολωμού από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας (γ.
1959). Οι γνήσιες αυτές λαϊκές φωνές της κυπριακής γης μας φέρνουν σε επαφή με την ιστορία και τους προγόνους μας όταν τραγουδούν
τα πασίγνωστα «Είπα σου χτενίστου λλίον», «Η
γέριμη η βράκα», «Μαρινιωτού», «Τα ριάλια»,
«Τηλλυρκώτισσα», «Το πορίζιν» και «Χαλάλιν
του».
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Πώς ελέγχεται το πόσιμο νερό στο Δήμο μας;

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
Στο πλαίσιο των ελέγχων για την υγιεινή
του πόσιμου νερού από το δίκτυο υδατοπρομήθειας και από τα βυτία αυτόματης
μηχανής πώλησης νερού με κερματοδέκτη, η Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία
προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους
που αφορούν τη μικροβιολογική ποιότητα
του νερού.
Τα δείγματα πόσιμου νερού προσκομίζονται και αναλύονται στο Γενικό Χημείο
του Κράτους.
Στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του πόσιμου
νερού γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι
έξι φορές τον χρόνο από εφτά σημεία /
περιοχές του δήμου, στα βυτία αυτόματης
μηχανής πώλησης νερού με κερματοδέκτη
γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύο με
τρεις φορές τον χρόνο σε όλα τα βυτία.
Στα σχολεία, νηπιαγωγεία και γηροκομία
γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύο
φορές τον χρόνο. Τα αποτελέσματα από
τις πιο πάνω δειγματοληψίες κρίνονται
ικανοποιητικά.

Τις τελευταίες δεκαετίες προβάλλονται δεκάδες τηλεοπτικές σειρές που χρησιμοποιούν
την κυπριακή διάλεκτο, μερικές από τις οποίες
άφησαν εποχή. Μαζί με ορισμένα προγράμματα
που ασχολούνται με την κυπριακή διάλεκτο, μας
μαθαίνουν «νέες» λέξεις (στην ουσία διαλεκτικές λέξεις που έχουν ξεπέσει) και μας δίνουν τη
δυνατότητα να κρίνουμε αισθητικά τη διάλεκτό
μας, αλλά και να ακούσουμε την κριτική των
ομιλητών της κοινής Ελληνικής. Τέλος, να αναφέρουμε ότι έχουν κυκλοφορήσει αρκετά χρήσιμα ερμηνευτικά/ετυμολογικά λεξικά της κυπριακής διαλέκτου, καθώς επίσης γραμματική και
λεξικό ιδιωματισμών της κυπριακής διαλέκτου.
(η συνέχεια στο επόμενο)
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(Πανω από Εστιατοριο ΑΝΤΟΧΕΣ)

12

OKΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Φεστιβάλ αδελφοποίησης Νεολαιών
Δήμων Λατσιών - Πυλαίας Χορτιάτη

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ 15
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 99942465
www.latsia.org
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο με θέμα «Αρχή της
Ζωής και Βιοηθική: Προβλήματα
και Προβληματισμοί» που συνδιοργάνωσαν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών
και το Ανοικτό Σχολείο Δήμου
Λατσιών. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Μαΐου,
στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του
κτηρίου της κεντρικής διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου
στη Λευκωσία. Χορηγός του Συνεδρίου ήταν ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ενώ το στήριξαν ο Δήμος Λατσιών, τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας των Δήμων
Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου, το Πολιτισμικό
Σπουδαστήριο «Άγιος Νικόλαος», η Τράπεζα Κύπρου
και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Στήριξης Οικογένειας και
Παιδιού «Κιβωτός».
Τις εργασίες του Συνεδρίου κήρυξε ο Έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Καδής, ενώ
χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κώστας Χρίστου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λατσιών κ. Κυπριανός Φιλίππου εκ μέρους του Δημάρχου κ. Παναγιώτη
Α. Κυπριανού. Επίσης, αναγνώστηκαν χαιρετισμοί από
εκπροσώπους του Έντιμου Υπουργού Υγείας, Δρα Φίλιππου Πατσαλή και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομου Β΄.
Το Συνέδριο ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα της Αρχής της Ζωής υπό τη σκοπιά της βιοηθικής, ενώ μετά
τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση και ανακοινώθηκαν τα πορίσματα. Συγκεκριμένα, οι ομιλητές και το
θεματολόγιο είχαν ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών, διοργάνωσε διήμερο αδελφοποίησης των Νεολαιών του Δήμου Λατσιών και του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης).
Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ το πρόγραμμα περιλάμβανε παραδοσιακούς χορούς από νέους του Δήμου Λατσιών και του Λαογραφικού Ομίλου «Το Βήμα» , Παραδοσιακά Ελληνικά Τραγούδια από την Χορωδία
Νέων του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη και από το μουσικό σχήμα ΠΥΛΕΣ
LIVE. Την δεύτερη μέρα ξεκίνησε το φεστιβάλ με μουσικό πρόγραμμα με
το νεανικό συγκρότημα «ΤαΞύδια Ατελείωτα» και συνεχίστηκε με τα νεανικά μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα του Δήμου Λατσιών, του Πυθαγόρειου Ωδείου Λατσιών, με μοντέρνους χορούς απ’ τη σχολή χορού
Honey. Μετά ακολούθησε η τελετή αδελφοποίησης των νεολαιών των
δύο Δήμων όπου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του
Δήμου Λατσιών κ. Κυπριανός Φιλίππου και ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας
του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Σωκράτης Δωρής υπέγραψαν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Αδελφοποίησης των Δύο Νεολαιών. Την αδελφοποίηση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπριανού και
ο εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ.Κώστα Καδή,
ο Ανώτερος Λειτουργός Εκπαίδευσης κ. Ανδρέας Παπούλας. Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό συγκρότημα της ΕΛΔΥΚ.
Τέλος ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ με το νεανικό ροκ μουσικό σχήμα
«PROSPECTUS».
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* Η Αξία της Αγέννητης Ζωής: Τα Ζητήματα της
Έκτρωσης και της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
(Επίκ. Καθηγ. Μιλτιάδης Βάντσος, Θεολογική Σχολή,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
* Φυσιολογική Σύλληψη – Δημιουργία Εμβρύων στο
Εργαστήριο (Δρ Νίκος Ζωττής, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πρότυπος Γυναικολογική Κλινική Λήδρα)
* Η νομοθετική αντιμετώπιση των ζητημάτων που
αναφύονται στην αρχή της ανθρώπινης ζωής λόγω της
χρήσης μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Λέκτορας Θεόδωρος Τροκάνας, Τμήμα Νομικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
* Ιδιωτική και Δημόσια Φύλαξη Αίματος Ομφάλιου

Λώρου (Δρ Καρολίνα Στυλιανού, Αρχιεπιθεωρήτρια
Κέντρων Ιστών και Κυττάρων, Εθνικός αντιπρόσωπος
για θέματα Ιστών και Κυττάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης, Υπουργείο Υγείας)
* Γενετικός Προεμφυτευτικός Έλεγχος. Μετέωρα
Βήματα; (Επίκ. Καθηγ. Ανδρέας Προκοπίου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Saint George,
University of London)

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
Σημαντική είναι η παρουσία των εθελοντών δημοτών μας σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Λατσιών σε εποχή οικονομικής κρίσης που μαστίζει
τον Κυπριακό λαό. Μεταξύ των εθελοντών είναι και νέες μας όπως η Ευριδίκη Κασάπη και η Νάσια Κελεπέσιη,
οι οποίες παρουσίασαν εκδηλώσεις
του Δήμου με μεγάλη επιτυχία. Εκδηλώσεις όπως ήταν το αφιέρωμα στον
Ελληνικό κινηματογράφο και η αντικατοχική. Τις ευχαριστούμε.

Χελωνονηστικάκια
Στιγμιότυπο από την φιλανθρωπική εκδήλωση - επιθεώρηση «Χελωνονηστικάκια» η οποία παρουσιάστηκε με επιτυχία και χάρισε χαμόγελα στους παριστάμενους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δημήτρη Γιωρκάτζιη ο οποίος
συντόνισε την όλη προσπάθεια.

Αφιέρωμα στον
Δημήτρη Μητροπάνο
Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 Ώρα 8:30μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών θα
δοθεί μια συναυλία αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο
Τη συναυλία διοργανώνει η Λαϊκή Ορχήστρα του ΡΙΚ με τους Έλενα Ανδρέου, Γεωργία Λάρδου, Μιχάλη Μαύρο και Γιώργο Σταματάρη.
Διευθύνει ο Μάριος Μελετίου.
Τη συναυλία στηρίζει ο Δήμος Λατσιών. Είσοδος ελεύθερη.
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Grooming: O μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά στο διαδίκτυο!
Γράφει
ο Δρ Σίμος Μ Καζαμίας MD
Γενικός Ιατρός

Το grooming (αποπλάνηση ανηλίκου) είναι η διαδικασία κατά την οποία, παιδόφιλοι, προσποιούμενοι
ότι είναι έφηβοι, χρησιμοποιούν τα δωμάτια ανοιχτής
επικοινωνίας (chat rooms), τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χώρους διαδικτυακής επικοινωνίας για να προσελκύσουν παιδιά με σκοπό να
τα κακοποιήσουν.
Συχνά τέτοιου είδους ιστοχώροι θεωρούνται από τα
παιδιά ασφαλείς τόποι συνομιλίας στο Διαδίκτυο,
τόσο εξαιτίας της δημόσιας φύσης της συζήτησης,
αλλά και της λανθασμένης εκτίμησης των παιδιών
ότι διατηρείται η ανωνυμία τους.
Οι παιδόφιλοι ξεκινούν συζητήσεις με τα πιθανά θύματα με σκοπό να αναπτύξουν φιλική σχέση με αυτά
και να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διαμονής τους,
τα ενδιαφέροντα, τα χόμπι και τις σεξουαλικές τους
εμπειρίες. Οι συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν ημέρες, εβδομάδες, ακόμη και μήνες, μέχρι ο παιδόφιλος
να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του παιδιού.
Μέσα από την σχέση αυτή προκαλούν σιγά σιγά συζητήσεις σεξουαλικής φύσεως και πολλές φορές οι
παιδόφιλοι στέλνουν στα υποψήφια θύματα φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας αλλά και πορνογραφίας ενηλίκων για να δώσουν την αίσθηση ότι αυτό
είναι κάτι το αποδεκτό και φυσιολογικό. Η τακτική
αυτή χρησιμοποιείται για να υπονομεύσει την απροθυμία των παιδιών στο να λάβουν μέρος σε σεξουαλική επαφή. Χρησιμοποιείται επίσης για να αποτρέψει το θύμα από το να ζητήσει προστασία από τους

γονείς και τους δασκάλους του, αφού καταλήγει να
νιώθει ένοχο που έχει ανταλλάξει τέτοιου είδους φωτογραφίες.
Ποιοι απειλούνται περισσότερο;
Οι έφηβοι εμφανίζονται ως η πιο ευάλωτη ηλικιακή
ομάδα σε ότι αφορά το φαινόμενο του grooming.
Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού «Journal of
Adolescent Health», το 76% των ατόμων που υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση η οποία ξεκίνησε μέσω
διαδικτυακής επικοινωνίας ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα των 13 έως 15 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι κορίτσια.
Κατά την περίοδο της εφηβείας τα νεαρά άτομα εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους και προσπαθούν
να ανεξαρτητοποιηθούν, κάνοντας την «προσωπική
τους επανάσταση». Αυτή η στάση ανεξαρτησίας και
η αναζήτηση νέων γνωριμιών μέσω Διαδικτύου, ως
αγαπητού μέσου επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, καθιστούν τους εφήβους την πιο ευαίσθητη
ομάδα στο ζήτημα της πορνογραφίας αλλά και της
σεξουαλικής παρενόχλησης.
Τι πρέπει να κάνετε:
Συζητήστε με το παιδί το γεγονός ότι στο Διαδίκτυο

μπορούν να υπάρχουν και άνθρωποι που να επιθυμούν να το βλάψουν. Παροτρύνετέ το να είναι επιφυλακτικό με τις ηλεκτρονικές του γνωριμίες καθώς
δεν μπορεί ποτέ να είναι σίγουρο για την πραγματική
ταυτότητα των εικονικών φίλων.
Ρωτήστε το παιδί ποιους ιστοχώρους ηλεκτρονικής
επικοινωνίας χρησιμοποιεί. Ελέγξτε αν οι χώροι αυτοί
είναι κατάλληλοι για τα παιδιά και αν υπάρχει επίβλεψη (moderation). Ερευνήστε στο Διαδίκτυο και προτείνετε στο παιδί chat rooms με αυστηρό έλεγχο σε
ιστοχώρους που εμπιστεύεστε.
Υποδείξετε στο παιδί πώς μπορεί να κρατά αντίγραφο
των συνομιλιών του στα chat rooms. Κάτι τέτοιο είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο για να μπορέσετε να κάνετε κάποια
καταγγελία στην περίπτωση που κάποιος προσπαθεί
να παρενοχλήσει το παιδί.
Τονίστε στο παιδί την αξία των προσωπικών δεδομένων, κυρίως αυτών που βοηθούν στον εντοπισμό του
στο φυσικό κόσμο ενημερώνοντας το ότι δεν είναι
ασφαλές να δίνει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σε ένα chat room. Άλλωστε, αν κάποιος επιτήδειος
γνωρίζει το (κινητό) τηλέφωνο, τη διεύθυνση κατοικίας ή το σχολείο του παιδιού, μπορεί εύκολα να το
εντοπίσει στο φυσικό κόσμο, ακόμη και αν το παιδί
αποφασίσει να αποφύγει τη διαδικτυακή επικοινωνία.
Τονίστε στο παιδί ότι δεν πρέπει να κανονίζει συναντήσεις με άτομα που γνωρίζει μόνο μέσω Διαδικτύου. Εάν όμως επιμένει να γνωρίσει κάποιο διαδικτυακό του φίλο, τότε η συνάντηση θα λάβει χώρα μόνο σε
δημόσιο χώρο και μόνο υπό τη δική σας συνοδεία ή
τη συνοδεία ατόμου της απολύτου εμπιστοσύνης σας.

Πηγή Πληροφοριών : Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

Γιατί η υγεία «ξεκινάει» από τα πόδια μας

Η ποδιατρική (ποδολογία) είναι ένα ανεπτυγμένο
επάγγελμα στη χώρα μας και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Ασχολείται με
τις διάφορες επιπλοκές ή δυσλειτουργίες που επηρεάζουν το κάτω μέρος του ποδιού όπως είναι οι δερματικές και ονυχικές αλλοιώσεις, πόνους στην περιοχή του
αστραγάλου και στα γόνατα. Επιπρόσθετα, διάφορες
συστηματικές παθήσεις όπως ο διαβήτης , η ρευματοειδής αρθρίτιδα εκδηλώνουν επιπλοκές στο πόδι γι’ αυτό
και οι ασθενείς χρειάζεται να επισκέπτονται τον ποδίατρο για την επιμελή φροντίδα των ποδιών τους. Ο ποδίατρος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον παθολόγο, διαβητολόγο, ρευματολόγο, φυσιοθεραπευτή ή
ορθοπεδικό του ασθενή για την άμεση, ολοκληρωμένη
και σωστή προσέγγιση του προβλήματος του ασθενή.
Ο ποδολόγος μπορεί να επέμβει και να προσφέρει τις
υπηρεσίες του σε άτομα με:
1. Δερματικές παθήσεις όπως μυκητιάσεις, μυρμηγκιές,
κάλοι και σκληρότητες του δέρματος.
2. Παθήσεις νυχιών για παράδειγμα ονυχικές μολύνσεις/ αλλοιώσεις, πάχυνση νυχιών
3. Επιπλοκές στο διαβητικό πόδι (πρόληψη και αντιμετώπιση), στο ρευματικό πόδι
4. Επιπλοκές νευρολογικής φύσεως στο πόδι
5. Επιπλοκές του παιδικού ποδιού
6. Εμβιομηχανική του ποδιού (πλατυποδία, ραιβοποδία,
πτώση μετατάρσιων, μεταταρσάλγια, άκανθα πτέρνας)
7. Αθλητικές κακώσεις όπως διάστρεμμα, τενοντίτιδες
8. Ανισοσκέλια (λειτουργική/ ανατομική), σκολίωση
Κύριο μέλημα του ποδολόγου είναι η προστασία, η
πρόληψη και η σωστή διόρθωση του προβλήματος.
Ένας ακόμη σημαντικός ρόλος του ποδολόγου είναι η
επαρκής ενημέρωση του ασθενή γύρω από την πάθησή
του, αυτό γίνεται με την παροχή ενημερωτικού υλικού
και συμβουλών από την πλευρά του ποδολόγου.
Όπως προαναφέρθηκε, ο ποδολόγος ασχολείται από
τις πιο απλές θεραπείες όπως η αντιμετώπιση κάλων
και η σκληρότητα του δέρματος μέχρι την κατασκευή
ορθωτικών πελμάτων και τη στενή παρακολούθηση
ασθενών με συστηματικές παθήσεις. Στην πρώτη συ-

νεδρίαση ο ποδολόγος θα καταγράψει σχολαστικά το
ιστορικό του ασθενή με την τυχόν φαρμακευτική θεραπεία που έχει. Ακολούθως, θα σημειωθούν τα τυχόν
συμπτώματα ή και πόνος που έχει ο ασθενής για την
ολοκλήρωση της διάγνωσης. Επίσης στον ασθενή ίσως
ζητηθεί να του γίνουν κάποιες απλές αλλά απαραίτητες
εξετάσεις κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο ποδολόγος συζητά με τον ασθενή τη θεραπεία του προβλήματος.
Στην περίπτωση που θα κριθεί απαραίτητη η κατασκευή
ορθωτικών πελμάτων τότε γίνεται η χρήση πελματογράφου. Το πελματογράφημα είναι μια διαγνωστική
εξέταση κατά την οποία εξετάζουμε τα πέλματα του ανθρώπινου ποδιού τόσο στη στατική όσο και στη δυναμική φάση. Ο πελματογράφος αποτελείται από χιλιάδες
αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη
βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές
παραστάσεις. Έτσι, με την ανάλυση αυτή, τις διάφορες
παρατηρήσεις του ποδολόγου και τις ακτινογραφίες
που ίσως τεθούν ως απαραίτητες στέλνονται στο εργαστήριο για την κατασκευή των ορθωτικών πελμάτων. Ο
ασθενής θα πρέπει να επισκέπτεται τον ποδολόγο για
επανεξέταση κάθε 6 μήνες. Το χρονικό διάστημα για
επανεξέταση καθορίζεται από τον ποδολόγο και εξαρτάται από την σοβαρότητα της κατάστασης.
Επιπρόσθετη ομάδα ασθενών που εξετάζει ο ποδολό-

Η απουσία προγεύματος μπορεί να προκαλέσει:

•Αδυναμία και κόπωση κατά την διάρκεια της ημέρας.
•Μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και απορρόφησης πληροφοριών.
•Παχυσαρκία.
•Έλλειψη θρεπτικών συστατικών.
•Μειωμένη εγρήγορση και κινητικότητα.
•Κατάπτωση και μειωμένη απόδοση.
Έρευνες μάλιστα έχουν αποδείξει ότι η μη κατανάλωση πρωινού από τα παιδιά συσχετίστηκε με μειωμένη
απόδοση στα μαθήματα και χαμηλότερους βαθμούς!
H σημασία ενός σωστού πρωινού είναι να καλύπτει
τουλάχιστον το 25% (1/4) των θρεπτικών και ενεργει-

θα συμπεριλαμβάνει, αφού οι σκοποί κατανάλωσής
του μόνον έτσι επιτυγχάνονται . Οι επιλογές για τους
μικρούς μας φίλους θα πρέπει να έχουν επαρκή ποσότητα ενέργειας, υδατάνθρακα και πρωτεΐνης, βιταμίνης C, σιδήρου, φυτικών ινών ασβεστίου, θειαμίνης,
ριβοφλαβίνης και βιταμίνης D.

Θρεπτικές Ιδέες για ένα Υγιεινό
Πρόγευμα:

ακών αναγκών που χρειάζεται καθημερινά έτσι ώστε
να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες που αναφέραμε πιο πάνω.
Φροντιζοντας λοιπόν το παιδί μας να τρώει πρόγευμα:
Το εφοδιαζουμε με ενέργεια!
Οργανωνούμε σωστά την μέρα του παιδιού μας αφού
αυτό συμβάλλει στην μείωση της πείνας και στον έλεγχο του τσιμπολογήματος μεταξύ των γευμάτων του!
Συνισφέρουμε σημαντικά στην καλύτερη του επίδοση
αφού αυτό μπορεί να αυξήσει τις επιδόσεις του μαθητή.
Προλαμβάνουμε τυχόν αυξήσεις βάρους-μείωση της
πιθανότητας εμφάνισης παχυσαρκίας.
Η προετοιμασία ενός πρωινού (ιδιαίτερα στις μη
σχολικές μέρες) μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη
στιγμή συνεύρεσης της οικογένειας αφού τα παιδιά
μπορούν να συμμετάσχουν με τους γονείς στην προπαρασκευή του κολατσιού τους φτιάχνοντας μόνα
τους το πρώτο γεύμα της ημέρας τους! Με αυτό τον
τρόπο η διάθεση αμέσως φτιάχνεται και η μέρα μας
ξεκινά με αισιοδοξία!
Φυσικά η αξία του προγεύματος έγκειται στο τι αυτό

•Δημητριακά ολικής άλεσης (αποφύγετε αυτά με σοκολάτα και πρόσθετη ζάχαρη) με αποβουτυρωμένο
γάλα (μόνο για παιδιά άνω των 2 ετών) και φρούτα
ωμά ή αποξηραμένα.
•Ψωμί ολικής άλεσης αλειμμένο με φέτες μήλου ή
ροδάκινου + τυρί χαμηλών λιπαρών με ένα φλιτζάνι
γάλα αποβουτυρωμένο.
•Κρακεράκια ολικής άλεσης με φυστικοβούτηρο και
1 ποτήρι φρέσκο χυμό.
•Αραβική πίτα με τυρί χαμηλών λιπαρών + γαλοπούλα (ή αναρή ή χαλούμι Light) και λαχανικά (π.χ.
ντοματίνια). Συνοδεύουμε με ένα ποτήρι γάλα αποβουτυρωμένο.
•Ψωμί ολικής άλεσης ή φραντζολάκι αλειμμένο με
τυρί χαμηλών λιπαρών, αυγό βραστό και πολύχρωμα
λαχανικά. Συνοδεύουμε με ένα ποτήρι φυσικό χυμό
πορτοκάλι.

Μαρία Κουρουζίδου
Κλινική Διατροφολόγος- Διαιτολόγος
τηλ. επικοινωνίας: 99743000, 22878727
email: mariakourouzidou@cytanet.com.cy
Χαραλάμπου Μούσκου 16, Λατσιά - Λευκωσία
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Ποδιατρική:

Υγιεινό πρόγευμα μαθητών

Γιατί πρέπει να τρώω πρόγευμα; Έξυπνες ιδέες κολατσιού και σημαντικές συμβουλές για τους μικρούς μας
φίλους!!
Οι καλοκαιρινές διακοπές όμορφες και δροσερές τελείωσαν αφήνοντας ωραίες αναμνήσεις και στιγμές!
Το σχολείο δεν άργησε να ξεκινήσει και οι μαθητές
μας είναι έτοιμοι να αρχίσουν την καινούρια σχολική
χρονιά! Οι ρυθμοί αλλάζουν και το καθημερινό άγχος
των γονιών αυξάνεται αφού έχουν να τρέξουν πλέον
φροντιστήρια, δραστηριότητες αλλά και να επιβλέψουν τις εργασίες των παιδιών τους. Παράλληλα πολλές μητέρες ανησυχούν για τη διατροφή των παιδιών
τους τα οποία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να ανταπεξέλθουν στους
γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.
Τώρα τα παιδιά ξυπνούν πολύ πιο νωρίς και προσπαθούν να “αξιοποιήσουν” και το τελευταίο λεπτό
ύπνου με αποτέλεσμα να φεύγουν από το σπίτι χωρίς
πρόγευμα ή πίνοντας μόνο ένα ποτήρι γάλα. Είναι
όμως αυτό σωστό; Φυσικά και όχι!

OKΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Προσφέρουμε επίσης: Αναγνωστήριο για παιδιά δημοτικού
Θα μας βρείτε: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 25, Λατσιά Τηλ: 22 - 383787

γος είναι τα άτομα που πάσχουν από κάποια συστηματική πάθηση όπως ο διαβήτης. Ο διαβήτης είναι μια
μεταβολική ασθένεια και χαρακτηρίζεται από την απόλυτη ή μερικώς ανεπάρκεια της ινσουλίνης στον οργανισμό. Δύο από τις επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη
είναι η διαβητική μικροαγγειοπάθεια και η διαβητική
μακροαγγειοπάθεια. Στη διαβητική μακροαγγειοπάθεια υπάρχει η εμφάνιση των αγγειακών εγκεφαλικών
επεισοδίων, της περιφερειακής αγγειακής νόσου ή της
στεφανιαίας νόσου. Στην μικροαγγειοπάθεια παρουσιάζεται η διαβητική νεφροπάθεια, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια κατά την οποία επηρεάζεται η όραση
του ασθενή, ή και διαβητική νευροπάθεια. Το τελευταίο
είναι και η αιτία των διαφόρων ελκών στο διαβητικό
πόδι. Τα μεγάλα ποσοστά γλυκόζης οδηγούν στη νέκρωση των μικροαγγειών και των νευρών στο κάτω
άκρο του ποδιού με αποτέλεσμα το πάσχων άτομο να
μην έχει αίσθηση πόνου στα πόδια του οδηγώντας στη
δημιουργία ελκών. Έτσι, οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει
να ελέγχονται τακτικά από τον ποδολόγο για την πρόληψη, επιμόρφωση ή και θεραπεία τυχών πληγών στα
πόδια τους.
Εν κατακλείδι, το έργο του ποδολόγου είναι πολυδιάστατο και αγγίζει κάθε άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας ή
φύλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποδιατρική είναι κάτι
το διαφορετικό και πιο εξειδικευμένο από ένα απλό μανικιούρ ή μια απλή περιποίηση ποδιών. Ο ποδολόγος
προσφέρει θεραπεία η οποία είναι περισσότερο ιατρικού περιεχομένου με στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων.
Ο επαγγελματίας υγείας που μέχρι τώρα ονομαζόταν
ποδίατρος αλλάζει το όνομά του σε ποδολόγος, για
σκοπούς κυρίως διευκρινιστικούς και για αποφυγή
μπερδέματος με τον κλάδο της ιατρικής. Εξακολουθούμε να είμαστε οι ίδιοι επαγγελματίες υγείας με τα ίδια
προσόντα και δράση όπως τους ποδιάτρους που γνωρίζατε.
Παναγιώτα Μιχαήλ - Ποδολόγος
BSc Podiatry (Hons), University of Southampton
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ¨49, Διαμ.201, Λατσιά
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ΤΟΠΙΚΑ

OKΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Εκδηλώσεις Οκτωβρίου 2014
1. Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014
Ώρα 5:30 – 9:30μ.μ.
Τοπική Αιμοδοσία Λατσιών
Καλούνται οι Εθελοντές αιμοδότες να δώσουν το παρόν τους στην
αιμοδοσία.
Χώρος: Αίθουσα Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Λατσιών
2. Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Ώρα 8:30μ.μ.

3. Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

Ώρα 8:30π.μ.

4. Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Ώρα 7:30μ.μ.

Συναυλία αφιερωμένη στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο
Η Λαϊκή Ορχήστρα του ΡΙΚ διοργανώνει συναυλία με τους Έλενα
Ανδρέου, Γεωργία Λάρδου, Μιχάλη Μαύρο, Γιώργο Σταματάρη.
Διευθύνει ο Μάριος Μελετίου.
Στηρίζει ο Δήμος Λατσιών.
Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Λατσιών
Είσοδος ελεύθερη.
Ραδιομαραθώνιος 2014 – Πεζοπορία
Αντιπροσωπείες των σχολείων μας θα παρουσιάσουν καλλιτεχνικό
πρόγραμμα πριν την εκκίνηση των πεζοπόρων για τη Λεμεσό.
Χώρος: Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών
Όλοι ευπρόσδεκτοι.
Έκθεση ζωγραφικής ερασιτεχνών Δημοτών μας.
Χώρος: Αίθουσα Υποδοχής Δημοτικού Μεγάρου.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρις τις 2 Νοεμβρίου 2014.

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ
ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑΣ

Φεγγάρι στο κογχύλι
9 Σεπτεμβρίου 2014

Με τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου μας και την
ορχήστρας της Αστυνομίας Κύπρου κάτω από το φως της Πανσέληνου
ερμήνευσαν τραγούδια διαχρονικά παρουσία αρκετών δημοτών μας που
απόλαυσαν τη βραδιά.
Μια όμορφη εκδήλωση στον καταφώτιστο, φυσικό περιβάλλον και χώρο
του φαραγγιού της Κακκαρίστρας παρέα με τ’ αστέρια.
Ο Δήμαρχος Λατσιών σε σύντομο χαιρετισμό του καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε τον Μαέστρο της Δημοτικής
Χορωδίας κ.Φώτη Μουσουλίδη και την ορχήστρα της Αστυνομίας
Κύπρου για την όλη καλλιτεχνική παρουσία τους. Ανάμεσα στους
παρευρισκομένους ήταν και ο πρώην μαέστρος της Δημοτικής Χορωδίας
Λατσιών κ. Νεόφυτος Ρούσος.
Στους δημότες μας προσφέρθηκαν διάφορα εδέσματα από τα
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά,
νερό, Ζιβανία και ξηρούς καρπούς.

