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Επέκταση της Συμφωνίας
με Δήμο Γερίου

Οι Δήμοι Λατσιών και Γερίου συνεχίζουν να πρωτοπορούν με δυναμισμό και αποφασιστικότητα προς
την σωστή κατεύθυνση, αυτής της συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών, συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις
των καιρών που επιβάλλουν συνεργασίες με σκοπό
την μείωση των εξόδων, αύξηση των εσόδων τους
και αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.
Η αρχή της συνεργασίας έγινε το 2013 και προέβλεπε την παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς το Δήμο
Γερίου. Η συνεργασία αυτή είχε θετικά αποτελέσματα και για τους δύο δήμους με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η επέκτασЂ της και σε άλλους τομείς όπως
στις υγειονομικές υπηρεσίες και στο Αρχείο.
Όπως μας δήλωσε ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπριανού «η επέκταση της Συμφωνίας με
το Δήμο Γερίου για ακόμη 2 χρόνια σηματοδοτεί μια
νέα σελίδα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και
είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αναγκαιότητα
προσαρμογής στα υφιστάμενα οικονομικά δεδομένα. Το πιο σημαντικό – κατέληξε- είναι ότι με το
Δήμο Γερίου υπάρχει μια έντιμη, ειλικρινής και παρα-

γωγική συνεργασία
η οποία είναι ωφέλιμη και για τους
δύο δήμους.»
Στις διαβουλεύσεις με το Δήμο
Γερίου, συμμετείχαν από το Δήμο
μας οι Δήμαρχος
ύ ΔηΔ
κ. Παναγιώτης Κυπριανού,
μοτικός Γραμματέας κ. Μιχάλης Σωκράτους και οι
προϊστάμενοι των υπηρεσιών, ενώ από το Δήμο Γερίου οι Δήμαρχος κ. Αργύρης Αργυρού, Αντιδήμαρχος
κ. Κυριάκος Λάμπρου και η Δημοτική Γραμματέας κα
Ζανέττα Τσακρή. Τα Δημοτικά Συμβούλια Λατσιών
και Γερίου ενέκριναν ομόφωνα την επέκταση της
Συμφωνίας η οποία θα αποφέρει οικονομικό όφελος
για το Δήμο Λατσιών €120.000 ετησίως ενώ ο Δήμος
Γερίου αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την παροχή
υπηρεσιών προς τους δημότες του.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Ο Δήμος μας εύχεται
καλές γιορτές σε όλους
Happy Holidays to all!
Sarbatori fericite tuturor
Наш муниципалитет желает
веселых праздников для вссс
Wesołych Świąt dla wszystkich!
Happy Holidays sa lahat!
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Όπως και το 2013, έτσι και το 2014 καμία αύξηση δεν παρατηρήθηκε στα τέλη σκυβάλων. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον
Δήμαρχο Λατσιών μας αναφέρθηκε ότι δεν φαίνεται οποιαδήποτε
αύξηση ούτε και για το 2015 αφού το Δημοτικό Συμβούλιο δεν
θέλει σε καμία περίπτωση να επιβαρύνει τα νοικοκυριά σε μια δύσκολη περίοδο για όλους.
Περαιτέρω ο κ. Δήμαρχος μας επισήμανε ότι ο Δήμος μας με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρέχει κάθε δυνατή
διευκόλυνση στην αποπληρωμή των τελών με μηνιαίες δόσεις.

Περήφανοι για τους
δημότες μας!
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμουϟ϶ϟϧϯϦЀϫϭϫϰϟϧ
την ανάγκη αυτές τις
μέρες της αγάπης να
επικοινωνήσουν με
τους δημότες και να
τους εκφράσουν ένα
μεγάλο ευχαριστώ
αλλά και την περηφάνεια τους για
την απάντηση ανθρωπιάς που δίνουν
καθημερινά στις δύσκολες συνθήκες
που όλοι βιώνουμε.
Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Παναγιώτης Α. Κυπριανού «Ο Δήμος μας στηρίζει όλη αυτή τη περίοδο, συνδημότες
που έχουν περισσότερες ανάγκες από
εμάς, με τη δημιουργία Κοινωνικού
Παντοπωλείου, και τη παροχή διευκολύνσεων σε πολλούς τομείς. Αυτή την
δυνατότητα μας την προσφέρετε εσείς
με την συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης που πραγματοποιεί
ο Δήμος μας, με την κατανόηση, την
απλοχεριά, την αγάπη και την συμπαράστασή σας. Η τοπική μας κοινωνία
σε όλη τη περίοδο της κρίσης ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται ακόμη σε
κάθε κάλεσμα και πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης του δήμου και
κατανόησε τις επιλογές που μπορούν
να οδηγήσουν σε κοινωνική
σταθερότητα”
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του
Δημάρχου στη σελίδα 3, ευχές των
δημοτικών ομάδων στην σελίδα 4 και
του προέδρου της Σχολικής Εφορείας
στη σελ. 5.
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Προς Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών

ZZZIDFHERRNFRPODWVLDRSHQVFKRRO

Κύριοι,

5 Νοεμβρίου 2014
ZZZIDFHERRNFRPODWVLDPXQLFLSDOLW\
ZZZIDFHERRNFRP1(2/$,$/$76,21
ZZZIDFHERRNFRPSDJHVȀȠȚȞȦȞȚțȩ
ȆĮȞĲȠʌȦȜİȓȠǻȒȝȠȣȁĮĲıȚȫȞ

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να επαινέσουμε και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην Υπηρεσία
Πρασίνου του Δήμου μας για τον έγκαιρο καθαρισμό της γέφυρας παρά την οδό Αντρέα Αβρααμίδη
από την πυκνή βλάστηση, και το πολύ καλό κλάδεμα από τα πυκνά δέντρα και τις ακακίες για να
μη φράξει η ροή του νερού του ποταμού και πλημμυρίσουμε. Τέτοιες μέρες ξυπνούν μέσα μας κακές
μνήμες παλαιοτέρων χρονών που δεν είχε καθαριστεί η γέφυρα με αποτέλεσμα να φράξει και να πλημμυρίσουμε.
Κύριοι , θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας τονίσουμε ότι με τέτοιες υπηρεσίες όπως την Υπηρεσία Πρασίνου , ο Δήμος μας θα πάει ακόμη καλύτερα.
Με εκτίμηση,
Κάτοικοι οδού Ανδρέα Αβρααμίδη
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ìéÞØßáÚêÞÔÜâåçÚ
ǻǾȂȅȈȁǹȉȈǿȍȃ
ǻǾȂȅȉǿȀǾǺǿǺȁǿȅĬǾȀǾ
ǻǾȂȅȉǿȀǼȈǹȆȅĬǾȀǼȈ
ȈȊȃǼȇīǼǿȅǼȀȉǹȀȉǾȈǹȃǹīȀǾȈ
ȈȊȁȁȅīǾȌȅĭǿȍȃǽȍȍȃȀǹǿȆȉǾȃȍȃ

īȇǹĭǼǿȅǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈǻǾȂȅȉǾ
ǻǾȂȅȉǿȀȅĬǼǹȉȇȅ
ǹīȇȅȉǿȀȅȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȀǼȃȉȇȅ
ǹȈȉȊȃȅȂǿȀȅȈȈȉǹĬȂȅȈ

Υ.Γ. Οι καταρρακτώδεις βροχές την Παρασκευή 31/10/2014 Και η μεγάλη ροή του ποταμού που παρέσυρε και αρκετά αντικείμενα μαζί, ίσως θα είχαμε κλείσιμο του γεφυριού με τις γνωστές συνέπειες αν
δεν καθαριζόταν έγκαιρα από τις Υπηρεσίες Πρασίνου του Δήμου μας.

Συλλογή αποβλήτων κήπων
Τι είναι τα απόβλητα κήπων και πάρκων;
Τα απόβλητα κήπων και πάρκων είναι κλαδέματα/
φύλλα δέντρων και θάμνων, χόρτα, γρασίδι, ριζώματα
δέντρων, απόβλητα φλοιών και φελλών, κατάλοιπα
ξυλείας και πριονίδι, τσίπουρα κουκούτσια ελιών και
ξεφλουδίσματα αμυγδάλων.
Πως συλλέγονται;
Τα απόβλητα κήπων και πάρκων συλλέγονται και μεταφέρονται από συνεργείο του δήμου σε αδειοδοτημένες μονάδες κομποστοποίησης. ΜϣϰЀτη λειτουργία των πράσινων σημείων οι δημότες θα πρέπει να
τα μεταφέρουν και να τα παραδίδουν εκεί. Μέχρι να
γίνουν αυτά, καλούμε όλους τους δημότες μας όπως
τα απόβλητα κήπων και πάρκων τα τοποθετούν
χωριστά από άλλα απόβλητα για να γίνεται ξεχωριστά η συλλογή τους.
Καλούμε τους δημότες μας όπως κόβουν σε μικρά τεμάχια τα κλαδιά, να τα δένουν σε δεμάτια και να τα
τοποθετούν προς συλλογή στο πεζοδρόμιο μπροστά

από την κατοικία τους το απόγευμα της ημέρας που
προηγείται των ημερομηνιών που ανακοινώνονται
από το αρμόδιο τμήμα του δήμου. Τα φύλλα, χόρτα,
λουλούδια να τοποθετούνται μέσα σε βιοδιασπώμενες σακούλες.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τα τοποθετείτε σε άλλους ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους.
ΠαράκλησЂ μας είναι να μην τοποθετείτε προς συλλογή οικιακά απορρίμματα, άχρηστα οικοδομικά υλικά, οποιαδήποτε είδη μετάλλων και ανακυκλώσιμα
υλικά.
Στόχος όλων πρέπει να είναι η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων και όχι η
απόρριψη. Ας διατηρήσουμε το δήμο και το περιβάλλον μας καθαρό.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας στα τηλ.
22878688-22878675.

ȀȅǿȃȅȉǹȇȋǾȈǼȃǹīǿȅȊīǼȍȇīǿȅȊ
ȀȅǿȃȅȉǹȇȋǾȈǼȃǹīǼȁǼȊĬǼȇǿȅȊ
ȀȅǿȃȅȉǹȇȋǾȈǼȃǹȇȋȂǿȋǹǾȁ
ȈȋȅȁǿȀǾǼĭȅȇǼǿǹȁǹȉȈǿȍȃ

êéßáÞçßÚßÚÜàÒèØÞêèëÒÞáèëÔÚêØßåç
ȈȊȃȉǹȀȉǿȀǾǼȆǿȉȇȅȆǾ

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

Μιχάλης Σωκράτους, Δημοτικός Γραματέας
Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Δημοτικής
Υπηρεσίας
ȀǹȁȁǿȉǼȋȃǿȀǾǼȆǿȂǼȁǼǿǹȆǹȇǹīȍīǾ

ΙΔΕΑ Εκδόσεις - Διαδίκτυο - Τηλ. 22780007
ǻǾȂȅȈǿȅīȇǹĭǿȀǾǼȆǿȂǼȁǼǿǹ

“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες - Τηλ. 22783232

ÜùĊûĀùąóøõ
ĈăĉÙòĀăĉĀõĆ
þăāĈðćĈýĆ
ùĄýċùýąòćùýĆ

Ο Δήμος
Λατσιών
ευρισκόμενος πάντα
δίπλα στους
δημότες,
την τοπική
κοινωνία και
åąăöðÿùĈùĈõ
αγορά,
παĄąăĎĐāĈõćõĆ
ραχωρεί από
ćùùýøýþñĆĈýĀñĆ 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.

ȉǿȂȅȀǹȉǹȁȅīȅȈ
ǻǿǹĭǾȂǿȈǼȍȃ
Ολοσέλιδη

€ 250

Δισέλιδη

€ 400

1/2 σελίδα

€ 100

1/4 σελίδας ή λωρίδα

€ 70

Κείμενα / Advertorial

€ 300

1/4 σελίδας ή λωρίδα
σε εξωτερική (πίσω) σελίδα

€ 200

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

X

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 22783232
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Περήφανοι για τους δημότες μας!
Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Η πατρίδα μας βιώνει αυτή τη περίοδο πολύ
δύσκολες στιγμές, πολύ περισσότερες όμως δυσκολίες, βιώνουν οι τοπικές μας κοινωνίες, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες που ζουν στα όρια της
φτώχειας. Τις μέρες αυτές συνηθίζεται και επιβάλλεται να κάνουμε τον απολογισμό μας, να
αναλογιζόμαστε λάθη και παραλείψεις και από
αυτά να παίρνουμε τη δύναμη της ευχής και του
προγραμματισμού για το νέο έτος που έρχεται.
Ο Δήμος μας όπως και τα προηγούμενα χρόνια
, έτσι και σε όλη τη διάρκεια του 2014 φρόντισε
με ορθή και νοικοκυρεμένη πολιτική να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και τα προβλήματα,
φροντίζοντας όπως παρέχει ικανοποιητικές
υπηρεσίες στους δημότες. Όλες οι επιτροπές
του Δήμου, το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό εργάστηκαν σκληρά, προγραμματίζοντας
έργα που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής του δημότη, κυρίως στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και ποιοτικότερου περιβάλλοντος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι η Δημοτική Αρχή παρά τα προβλήματα και
τις καθημερινές δυσκολίες, αγωνίζεται ολόψυχα
και αταλάντευτα προς αυτή την κατεύθυνση.
Αγαπητοί μου συμπολίτες
Η κρίση που βιώνουμε σήμερα δεν είναι μόνο
οικονομική, είναι κρίση θεσμών και αξιών. Γι’
αυτό τώρα μας δίνεται μια ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τις σκέψεις και τον τρόπο ζωής μας
. Να δούμε πώς μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένα και με λιγότερα. Να θυμηθούμε την
αξία της αλληλεγγύης και της προσφοράς που
αποτελούν ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπιάς.
Εξάλλου η αδιαφορία δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μας.

Ο Δήμος μας στηρίζει όλη αυτή τη περίοδο,
συνδημότες που έχουν περισσότερες ανάγκες
από εμάς, με τη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, και τη παροχή διευκολύνσεων σε
πολλούς τομείς. Αυτή την δυνατότητα μας την
προσφέρετε εσείς με την συμμετοχή σας στις
εκδηλώσεις αλληλεγγύης που πραγματοποιεί ο
Δήμος μας, με την κατανόηση, την απλοχεριά,
την αγάπη και την συμπαράστασή σας. Η τοπική μας κοινωνία σε όλη τη περίοδο της κρίσης ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται ακόμη
σε κάθε κάλεσμα και πρωτοβουλία κοινωνικής
αλληλεγγύης του δήμου και κατανόησε τις επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική
σταθερότητα. Οφείλω λοιπόν να σας συγχαρώ
και να αναφέρω ότι Δήμαρχος και Δημοτικό
Συμβούλιο είμαστε περήφανοι για εσάς, τους
δημότες μας, για την απάντηση ανθρωπιάς που
δίνετε καθημερινά.

««Δήμαρχος και Δημοτικό
Συμβούλιο είμαστε
περήφανοι για εσάς, τους
δημότες μας, για την
απάντηση ανθρωπιάς που
δίνετε καθημερινά.»»

Αγαπητοί μου συμπολίτες
Η γιορτή των Χριστουγέννων, ας ενδυναμώνει
τη ψυχή μας με αγάπη και υπομονή για ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας.
Ευχή όλων μας όπως το νέο έτος 2015 φέρει
επιτέλους για τη Κύπρο μας την πολυπόθητη
επιστροφή στις κατεχόμενες πόλεις και χωριά
μας. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου οι άγιες
μέρες των Χριστουγέννων και η νέα χρονιά να
είναι για όλους η αφετηρία μιας καλύτερης και
πιο δημιουργικής περιόδου που θα εκπληρώσει
τους στόχους και επιδιώξεις μας, θα φωτίσει τις
σκέψεις μας και θα δικαιώσει της επιλογές μας.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!

Διεκδικούμε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Με νέα επιστολή του ο Δήμαρχος Λατσιών, Παναγιώτης
Κυπριανού, διεκδικεί από το Υπουργείο Οικονομικών την
εγκατάσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη (Κ.Ε.Π.) στο
Δήμο Λατσιών.
Επιχειρηματολογώντας στην επιστολή του ημερομηνίας 17
Οκτωβρίου 2014 ο
κ. Δήμαρχος προβάλλει την επιτακτική αναγκαιότητα για τη
δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη στα Λατσιά, για
τους πιο κάτω λόγους :
1.To Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη είναι ένας αξιόλογος
θεσμός που βελτιώνει και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που η
πολιτεία παρέχει στο πολίτη.
2.Με τη δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη στα

δημοτικά όρια Λατσιών θα εξυπηρετούνται άμεσα και ευκολότερα τουλάχιστον 50.000 πολίτες ήτοι οι δημότες των
Λατσιών, Γερίου, Ιδαλίου Στροβόλου (περιοχή Γ.Σ.Π.)
3.Η μη ύπαρξη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη σε περιφερειακό Δήμο προκαλεί τεράστια και αχρείαστη ταλαιπωρία
στους πολίτες που αναφέρονται πιο πάνω.
4.Η μη ύπαρξη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη στα Λατσιά
επιβαρύνει το κέντρο της Λευκωσίας με περισσότερη κυκλοφοριακή κίνηση σε ώρες αιχμής.
Ο κ. Δήμαρχος κάλεσε τον Έντιμο Υπουργό Οικονομικών κ.
Χάρη Γεωργιάδη να εγκρίνει το δικαιολογημένο αίτημα του
Δήμου Λατσιών το οποίο αποτελεί πάγια θέση του Δήμου
μας από το έτος 2009.

7

уфщфысѐшюё

ÜçÒÞáå

 από τις δημοτικές ομάδες
Θερμές ευχές


ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ Δήμου Λατσιών

Θερμές ευχές
Αγαπητοί συνδημότες, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού θα ήθελα να σας μεταφέρω τις θερμότερες μας ευχές.
Τις μέρες των Χριστουγέννων γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού,
ρ
που με
μ την
η ενσάρρ
κωσή Του χάρισε στον άνθρωπο την ελπίδα. Την ελπίδα
που ιδιαίτερα σήμερα είναι αναγκαία για να μπορέσουμε
να αντεπεξέλθουμε τις αντιξοότητες και τους δύσκολους
καιρούς που βιώνουμε.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος μας, στο μέτρο
των δυνατοτήτων του, θα σταθεί δίπλα στους ανθρώπους
που πλήττονται απ’ την οικονομική κρίση, δείχνοντας
τον δρόμο της αλληλεγγύης και της έμπρακτης προσφοράς.
Καταληκτικά εύχομαι σε όλους, η νέα χρονιά που έρχεται να είναι γεμάτη υγεία, αγάπη και ευτυχία.
Κώστας Γιάλλουρος, επικεφαλής Δ.Ο. ΔΗΣΥ

Χαρούμενη και δημιουργική χρονιά
Το 2014 σε λίγες μέρες θα αποτελεί παρελθόν. Ένας νέος χρόνος γεμάτος με ελπίδα και
αισιοδοξία ατενίζει μπροστά μας. Το 2014 σημαδεύτηκε , για μια ακόμη χρονιά , από
την οικονομική κρίση ɀου μαστίζει χιλιάδες συμπατριώτες μας.
Αγαπητοί δημότες ,
Η γιορτή των Χριστουγέννων μας διδάσκει την απλότητα , την ταπεινοφροσύνη και
τη
την αγάπη. Τα Χριστούγεννα είναι η βοήθεια, η αλληλεγγύη και
η συμπαράσταση προς του συνανθρώπους μας .Ευχή όλων μας
εείναι όπως το 2015 φέρει σε όλο τον κόσμο υγεία , χαρά και κάθε
π
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ευχόμαστε όπως το 2015
ννα είναι ο χρόνος της Κύπρου , ο χρόνος της δικαίωσης της
πατρίδας μας όπου όλοι μας θα ζήσουμε ειρηνικά μακριά από
π
σ
στρατούς και συρματοπλέγματα.Καλά Χριστούγεννα και Καλή
χχρονιά.
Δημοτική Ομάδα ΔΗΚΟ Λατσιων.
Δ
Ευαγόρας Γαβριηλίδης, επικεφαλής Δ.Ο. ΔΗΚΟ

Υγεία, ευτυχία και
αισθήματα αγάπης
Αγαπητοί συνδημότες
Στις δύσκολες μέρες που περνά η κυπριακή
κοινωνία , οι σκέψεις μας είναι με τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν λόγω της
οικονομικής κρίσης και με τους συνανθρώπους
μας που έχουν προβλήματα υγείας. Η έμπρακτη
αλληλεγγύη όλων μας πρέπει να έχει συνέχεια
και να προσφέρεται απλόχερα .
Εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ Λατσιων και επ΄ ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων ευχόμαστε σε όλους υγεία, ευτυχία και
η ταπεινότητα του Θεανθρώπου να γεμίσει τις
καρδιές μας με αισθήματα αγάπης και συμπόνιας προς τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται.
Σε όλους τους συμπατριώτες μας ευχόμαστε ο
νέος χρόνος να φέρει τη δικαίωση στην πολύπαθη πατρίδα μας.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, οι τεταμένες σχέσεις
στη Μεσόγειο υπομνήζουν πως μόνο με μια
αμοιβαία αποδεκτή λύση του κυπριακού μπορεί
να μετατραπεί η περιοχή μας σε περιοχή ειρήνης
και ευημερίας για
τους λαούς της
περιοχής και το
λαό μας.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟ
Κυριάκος Παρπούνας, επικεφαλής
Δ.Ο. ΑΚΕΛ

ÒÞáèêßàÚ
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Λίγε μέρες μας απομένουν μέχρι τη μεγαλύτερη γιορΛίγες
τή της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα. Ο Θεός
τού τη βραδιά γίνεται άνθρωπος από αγάπη για
τούτη
τον άνθρωπο, γίνεται άνθρωπος για να σώσει τον
άνθ
άνθρωπο, γεννιέται φτωχός και ταπεινός, δείχνοντάς
ντά μας τον δρόμο της Αγάπης, της Προσφοράς,
της Ταπεινοφροσύνης, της Συγνώμης και της Λύτρω
τρωσης, το δρόμο του Φωτός.
Ιδι
Ιδιαίτερα
τούτες τις δύσκολες μέρες που η πατρίδα μας δοκιμάζεται όσο ποτέ, με την οικονομική
κρίση να κτυπά την πόρτα σε πολλά σπιτικά, με
χιλιάδες ανέργους, με γονείς χωρίς δουλειές, με παιδιά που δεν μπορούν
να έχουν τα βασικά, όπως φαγητό, ρούχα, παιγνίδια, τα μηνύματα του
Θείου Βρέφους θα πρέπει να κατευθύνουν τις σκέψεις, τις καρδιές και τις
πράξεις μας. Ας ξεφύγουμε από το εγώ μας και ας κοιτάξουμε τον πλησίον
μας, τον οποιονδήποτε πλησίον μας, που μπορεί να μας έχει ανάγκη και ας
απλώσουμε το χέρι για να χαρίσουμε χαρά, χαμόγελο, αγάπη και ζεστασιά.
Μόνο έτσι θα πορευτούμε προς το φως του Θεανθρώπου, θα βρούμε την
πραγματική ευτυχία, το πραγματικό νόημα της ζωής, θα βρούμε τις ισορροπίες με τον εαυτό μας.
Καλά Χριστούγεννα, ειρηνικό και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2015.
Ιωσήφ Αγγελίδης, πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Λατσιών

ÚÑÑÔßàÚ-ÜÔÔÞçßàÚ-ßêÚÔßàÚ
ÜçÒëáÚêÚ
áèçêÜéçÚàÚßàÔÚØØßàÚ
áßàéÚàÚßáÜÑÚÔÚáÜÑÜÓÞ

ÜàÖêåØÞ

ÑßÚêèçáÞçÚÒÜàÜáÛéßè

Woman `s Secret
ȳʐʆɲɿʃɸʀɲ Θ Ȱʆɷʌɿʃɳ Θ Ȼʏɲʄɿʃɳ

ϵϴ Ȱʌʖ͘ ɀɲʃɲʌʀʉʐ ȻȻȻ͕ ȿɲʏʍɿɳ͕ Ɉɻʄ͗ ϮϮ ϰϴϴϮϬϮ
;ɹʆɲʆʏɿ ȴɻʅʉʏɿʃʉʑ ɇʖʉʄɸʀʉʐͿ
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Συναυλία-Αφιέρωμα στον αξέχαστο
Δημήτρη Μητροπάνο
Έγινε το αδιαχώρητο στο Δημοτικό Θέατρο
Λατσιών στη συναυλία-αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο στις 13 Οκτωβρίου 2014
η οποία συνδυάστηκε με την συλλογή τροφίμων για ενίσχυση του κοινωνικού μας παντοπωλείου. Τόσο η ερμηνεία και κυρίως τα
τραγούδια του αξέχαστου λαϊκού τραγουδιστή καθήλωσαν τους 600 και πλέον θεατές
μέχρι το τελευταίο τραγούδι που ακούστηκε
από την Λαϊκή Ορχήστρα του ΡΙΚ. Όλοι οι
τραγουδιστές ήταν εξαιρετικοί, Έλενα Ανδρέου, Γεωργία Λάρδου, Μιχάλης Μαύρος και
Γιώργος Σταματάρης «παρέσυραν» τον κόσμο
είτε τραγουδώντας μαζί τους είτε σε παρατεταμένα ρυθμικά παλαμάκια. Με τον μαέστρο,
Μάριο Μελετίου, να διευθύνει την ορχήστρα
και να ξεσηκώνει τους θεατές με το πηγαίο
χιούμορ του, δίνοντας μια χαρούμενη διάσταση στη συναυλία,ακούστηκαν τραγούδια
ɀϭϱαγαπήθηκαν Ѕɀϵ϶j͔ϟ͌ϟϢЀϢϧϨϟ

Σβήσε το φεγγάρι, Εθνική μας μοναξιά,
Πες μου που πουλάν ϨϟϮϢϧЁ϶ ͒ЅϤϟϨϟϧ
Σ΄αναζητώ στη Σαλονίκη».
Σε σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος, κ. Παναγιώτης Κυπριανού, ανέφερε χαρακτηριστικά : «Τι να πει κανείς γι’ αυτή την αποψινή
συγκλονιστική παρουσία σας. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας για την
αγάπη, αλληλεγγύη, εκτίμηση που δείχνετε
έμπρακτα σε συνδημότες μας που έχουν αυτή
την περίοδο περισσότερες ανάγκες από εμάς.
Ενισχύοντας το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου μας το ενδυναμώνετε με αποθέματα
αγάπης και ανθρωπιάς. Ένα μεγάλο εύγε…»
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος χαρακτήρισε τον
μαέστρο Μάριο Μελετίου ως ένα εξαιρετικό
και χαρισματικό συνδημότη και εξέφρασε τις
ευχαριστίες του Δήμου Λατσιών στο κρατικό
κανάλι ΡΙΚ για τη αδιάλειπτη συνεργασία
του με το δήμο μας.

ΑΛΛΑΞΕ ΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Γ.Σ.Π.
Μετά από ενέργειες του δήμου μας έγινε κατορθωτή η
φύτευση δεντρυλλίων κατά μήκος της οδού Φίλιππου
Παπακυπριανού.
Αυτό, σε συνδυασμό με την υπέροχη τοπιοτέχνηση που

έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στον κυκλοφοριακό κόμβο του Γ.Σ.Π., είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει
προς το καλύτερο η εικόνα της γύρω περιοχής. Η καλαισθησία και το πράσινο ήταν και παραμένει στις προτεραιότητες του δημοτικού συμβουλίου.

ÒÞáèêßàÚ
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Έκθεση ζωγραφικής ερασιτεχνών δημοτών μας
Με την συμμετοχή 20 και πλέον από Ερασιτέχνες Ζωγράφους από τον Δήμο μας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία έκθεση
ζωγραφικής στις 29 Οκτωβρίου 2014. Τα
εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπριανού ο οποίος σε
σύντομο χαιρετισμό του ανάφερε :
Αγαπητοί καλλιτέχνες,
Αγαπητοί φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζω την έκθεση Ζωγραφικής αυτοδίδακτων ερασιτεχνών ζωγράφων, 20 συνολικά στον αριθμό, οι οποίοι προέρχονται από το Δήμο μας, μια εκδήλωση που θα
καταστεί θεσμός. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία, να απολαύσετε και να χαρείτε 47 εκθέματα
μέσα από μια πλούσια και όμορφη καλλιτεχνική
δημιουργία.
Όπως θα διαπιστώσετε, τα καλλιτεχνήματα στο
σύνολο τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και
διάφορες τεχνικές της ζωγραφικής. Έργα τα
οποία χαρακτηρίζονται από ελεύθερη καλλιτεχνική αντίληψη με ποικίλες δομές και λαμπερά
χρώματα. Τοπία και πορτρέτα που δίνουν έμφαση στα ειλικρινή, δυνατά και φυσικά γνωρίσματα. Έργα που απεικονίζουν την φύση, ευρύτερα
την μοντέρνα τέχνη, πίνακες που αναπόφευκτα
παραπέμπουν σε κατεχόμενες πόλεις και χωριά
μας (και δη στο κατεχόμενο χωριό της Τύμπου)
καθώς και ένα έργο Αγιογραφίας.
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα εκθέματα είναι προϊόν της αγάπης των καλλιτεχνών συνδημοτών
μας, της αγάπης τους για δημιουργία και εξωτερίκευση των συναισθημάτων αλλά και των
βαθύτερων σκέψεων και στοχασμών τους.
Eπισημαίνω, με ξεχωριστή χαρά, ότι αρκετοί

Ö

από τους αυτοδίδακτους ζωγράφους έχουν βοηθηθεί σημαντικά από το Ανοικτό Σχολείο και
το Εργαστήρι Τέχνης του Δήμου μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Ζωγράφους συνδημότες οι οποίοι εργάστηκαν με ζήλο, κέφι
και αγάπη, παρουσιάζοντας πολύ όμορφα έργα
αλλά και για την προθυμία τους να συνεισφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
μας σε περίπτωση πώλησης έργων τους.
Συγχαίρω τους ζωγράφους για την εξαίρετη
δουλειά τους και εκτιμώ το ότι πάντα δίνουν
πρόθυμα το καλλιτεχνικό τους παρών συνεργαζόμενοι με τα Δήμο μας στις διάφορες εκδηλώσεις.
Αγαπητοί καλλιτέχνες
Σας εύχομαι να έχετε δύναμη, έμπνευση και

υγεία να συνεχίσετε αυτή την όμορφη προσπάθεια σας !
Στην έκθεση ζωγραφικής συμμετείχαν οι πιο
κάτω τους οποίους ευχαριστούμε: Ξένιος Νίκου, Ελευθερία Χατζηστυλλή, Πόπη Σπύρου,
Κική Δημητρίου, Γαβριέλλα Περικλέους, Έλλη
Τσακαλάκη, Ελένη Ιωαννίδου, Άννια Οικονομίδου, Φωτεινή Παραγιάλη, Ιωάννης Μιχαήλ,
Chiriac Mihaela, Κατερίνα Ματθαίου, Νεόφυτος Νεοφύτου, Βαρβάρα Μιχαήλ Ανδρέου,
Πάμπος Σιάμισιη, Στάλω Ασιήκκα, Αντιγόνη
Φανάρη, Νικολέττα Βασιλείου Κρίγκου, Μαρία
Καραβόλια Γιαννάκη, Φίλιππος Καρατσιόλης.
Επίσης ευχαριστούμε την Μαρίνα Καρατσιόλη
και την Κατερίνα Καντού για την επιμέλεια της
έκθεσης.

;
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Δενδροφυτεύσεις με ειδικά
συστήματα ελάχιστης άρδευσης

Η Κύπρος μαστιζόταν πάντα και συνεχίζει να μαστίζεται από λειψυδρία.
Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι αν δεν γίνονταν όσες δράσεις συλλογής του βρόχινου νερού έγιναν (φράγματα) και στη συνέχεια οι μονάδες
αφαλάτωσης, ο τόπος θα είχε ήδη εισέλθει σε κατάσταση εκτεταμένης
ερήμωσης. Μέρος της προσπάθειας για αποφυγή της ερημοποίησης και
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, αποτελεί και η προσπάθεια των Τοπικών Αρχών με συνεχείς δενδροφυτεύσεις να πρασινίσουν
τις πόλεις μας. Ενώ η δράση όμως αυτή είναι σαφώς θετική για τον τόπο,
δημιουργεί αυξημένες πιέσεις στο υδατικό ισοζύγιο, αφού όλα αυτά τα δέντρα που καλώς φυτεύονται, έχουν ανάγκη τουλάχιστον όσο είναι μικρά,
συστηματικής άρδευσης. Με την παραδοσιακή μέθοδο φύτευσης αυτό
αποτελούσε πάντα ένα αρνητικό συνεπακόλουθο μιας θετικής κατά τα
άλλα πρωτοβουλίας.

Οι εξοικονομήσεις που δημιουργεί το σύστημα φύτευσης δεν είναι μόνο
στο νερό αλλά και στον εξοπλισμό και το προσωπικό του Δήμου. Τα πάρκα αυτά δεν χρειάζονται λαστιχώσεις και τα ποτίσματα είναι ελάχιστα περιορίζοντας δραματικά τη χρήση οχημάτων και προσωπικού του Δήμου
για το πότισμα, ειδικά το καλοκαίρι.
Στόχος του Δήμου είναι να συνεχίσει αυτή την πρακτική φύτευσης αφού
είναι μια αποδεδειγμένη πλέον οικονομική και οικολογική λύση που πετυχαίνει με ένα σμπάρο δυό τρυγόνια για το Δήμο.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ
(κ. Λευτέρης Αστερής, Τηλ. 96 263892)

Στα πλαίσια αποφυγής αυτού του διλήμματος αλλά και στη λογική μιας
νέας στρατηγικής με βάση την επάρκεια των πόρων, στο Δήμο Λατσιών
αποφασίστηκε προ διετίας να δοκιμαστεί μια νέα μέθοδος φύτευσης, η
οποία ελαχιστοποιεί τις ανάγκες της άρδευσης των δέντρων.
Η μέθοδος προσφέρεται για κάθε τύπο δέντρου και η μόνη προϋπόθεση
που υπάρχει είναι τα δέντρα να είναι σχετικά μικρά κατά τη φύτευση τους.
Η βασική ιδέα της μεθόδου φύτευσης αυτής είναι η δημιουργία κάτω από
τη ρίζα του νέου δέντρου που φυτεύεται, ενός ταμιευτήρα νερού, διαμορφωμένου από υλικά που συγκρατούν το νερό και την υγρασία για μεγάλα
χρονικά διαστήματα για να την αξιοποιεί το νέο δέντρο. Στην ουσία, αυτό
που συμβαίνει όταν ποτίζουμε ένα δέντρο, μόνο μια μικρή ποσότητα νερού αξιοποιείται από το δέντρο και το υπόλοιπο νερό καταλήγει είτε στο
υπέδαφος είτε εξατμίζεται. Με τον ταμιευτήρα νερού που είναι κάτω από
τη ρίζα του δέντρου, σχεδόν όλο το νερό που θα κατέληγε στο υπέδαφος
αποθηκεύεται για να το αξιοποιήσει το δέντρο σταδιακά για τις ανάγκες
του.
Ακολουθήθηκαν τότε οι οδηγίες του κ. Λευτέρη Αστερή που μας πρότεινε
αυτό το σύστημα φύτευσης και της ανατέθηκε η φύτευση ενός μικρού
πάρκου 20 δέντρων για να διαφανεί αν ίσχυαν τα όσα είχαν παρουσιαστεί. Τα αποτελέσματα ήταν όντως εντυπωσιακά. Από τις 20 φυτεύσεις
που έγιναν, υπήρξαν μόνο 4 απώλειες δέντρων. Τα υπόλοιπα δέντρα αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται κανονικά έχοντας ανάγκη για 1 πότισμα
το χρόνο (στο μέσο του καλοκαιριού), σε σύγκριση με 20 ποτίσματα για
τα δέντρα που φυτεύονται με την παραδοσιακή μέθοδο.
Η επιτυχία της πρώτης δοκιμής το 2013 οδήγησε το 2014 σε φύτευση
ακόμη 150 δέντρων με αυτή τη μέθοδο φύτευσης.

Το σύστημα δενδροφύτευσης αποτελείται από τα παρακάτω τρία βασικά
στοιχεία με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται.

1. ΑΔΡΑΝΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
Είναι ένα αδρανές υλικό το οποίο έχει ψηθεί και διογκωθεί σε θερμοκρασία 1.000 C, πλήρως οικολογικό.

2. ΛΕΠΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Βιοδιασπώμενα πλήρως, σε 5 έως 6 χρόνια.

3. COMPOST
Χώμα, λίπασμα, προϊόν κομποστοποίησης από οργανικά και ανόργανα
κατάλοιπα, πλήρως οικολογικό.
Το σύστημα κατασκευάζεται ανάλογα με το είδος της δενδροφυτεύσης
που στοχεύεται (αναδασώσεις , δημιουργία πάρκων και κήπων κτλ).
Ο σκοπός του συστήματος είναι να εξοικονομείτε έως και 90% της ποσότητας του νερού που χρειάζεται για πότισμα.
Η τροφοδότηση του συστήματος με νερό γίνεται με το νερό της βροχής
που αποθηκεύεται στο κάτω μέρος του ριζικού συστήματος.
Η ποσότητα του νερού οπού μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από το ριζικό
σύστημα είναι από 10 έως 100 λίτρα.
Η διάρκεια ζωής του συστήματος είναι 5 με 10 χρόνια. Το δέντρο συνήθως μετά από αυτή την περίοδο είναι αρκετά μεγάλο για να είναι αυτάρκες σε νερό και να μην χρειάζεται πότισμα.
ȀȊȇǿǹȀȅȈȆǹȇȆȅȊȃǹȈ
ȆȇȅǼǻȇȅȈǼȆǿȉȇȅȆǾȈȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈȀǹǿȆȇǹȈǿȃȅȊ
ǻǾȂȅȈȁǹȉȈǿȍȃ
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Μαθητές δημοτικών μας σχολείων
καταδίκασαν το ψευδοκράτος

Τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων Λατσιών Γ’ και Δ’, στις 17 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποίησαν πορεία προς το Δημαρχείο Λατσιών για
επίδοση ψηφίσματος καταδίκης του Ψευδοκράτους. Το ψήφισμα παρέλαβε ο Δήμαρχος, κ. Παναγιώτης Κυπριανού, από εκπρόσωπο των
δύο σχολείων με παράκληση όπως το προωθήσει ο Δήμος Λατσιών σε
Φορείς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Το ψήφισμα αναφέρει:
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα του Ο.Η.Ε. Μπαν Κι Μουν,
Είμαστε οι μαθητές των Γ’ και Δ’ Δημοτικών Σχολείων Λατσιών από το
σκλαβωμένο νησί την Κύπρο. Με την ευκαιρία της επετείου, της παράνομης ανακήρυξης του «ψευδοκράτους» από τους Τούρκους, στις 15
Νοεμβρίου 1983, θα θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε γι’ αυτή την εγκληματική ενέργεια εις βάρος των Ελληνοκυπρίων.
Γι’ αυτό ζητούμε και διεκδικούμε:
Να σταματήσει η τουρκική κατοχή στην Κύπρο μας!
Να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και οι έποικοι.
Να μπορέσουν οι πρόσφυγες Ελληνοκύπριοι, οι νόμιμοι κάτοικοι, να
επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες.
Να διακριβωθεί η τύχη των αγνοουμένων μας και να λήξει το δράμα
των οικογενειών τους.
Να λειτουργήσουν ξανά οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα σχολεία
μας.
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Οι τελευταίες καταρρακτώδεις βροχές στο Δήμο μας στις
31 Οκτωβρίου 2014 δημιούργησαν αναπόφευκτα προβλήματα σε ορισμένες οικίες. Πάντοτε οι πρώτες δυνατές βροχές δημιουργούν προβλήματα τα οποία και οι υπηρεσίες
του δήμου φροντίζουν να τα επιλύουν αμέσως. Από την
πρώτη στιγμή συνεργεία του δήμου μας με επικεφαλής τον
Δημοτικό Μηχανικό κ. Φίλιππο Λευκάτη ευρίσκονταν σε
εγρήγορση και επιφυλακή αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Ταυτόχρονα
έγινε η καταγραφή των προβληματικών σημείων με σκοπό
τη λήψη μέτρων. Για ακόμη μια φορά το κανάλι της Αιόλου
στον πυρήνα των Λατσιών και το κανάλι του Αποστόλου
Λουκά λειτούργησαν αποτελεσματικά, αποδεικνύοντας
ότι ο Δήμος μας επένδυσε σωστά τα τελευταία χρόνια σε
έργα υποδομής.

Να επιστραφούν όλοι οι ιστορικοί, πολιτιστικοί, θρησκευτικοί μας θησαυροί, που έχουν κλαπεί από τους Τούρκους.
Να μπορούν οι νόμιμοι κάτοικοι της πατρίδας μας να διακινούνται
ελεύθερα, χωρίς φόβο.
Να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών στο νησί μας.
Να καταβάλει η Τουρκία αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσαν
κατά τη διάρκεια τουρκικής εισβολής.
Ελπίζουμε πως θα πάρετε σοβαρά αυτά που ζητούμε και διεκδικούμε.
Σύντομα να λάβουμε την απάντηση σας με πράξεις.
Με εκτίμηση
οι μαθητές των
Γ’ και Δ’ Δημοτικών Σχολείων Λατσιών
Σε σύντομο του χαιρετισμό προς τα παιδιά ο Δήμαρχος τα συνεχάρηκε
για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους αναφέροντας ότι το μήνυμα γνωρίζω-δεν ξεχνώ-διεκδικώ πρέπει να γίνει βίωμα όλων μας. Ο Δήμαρχος
επεσήμανε με ικανοποίηση ότι οι μαθητές μας έμπρακτα πλέον διεκδικούν ειρηνικά το δίκαιο της πατρίδας μας περνώντας και στο στάδιο
διεκδίκησης μέσω της επίδοσης του ψηφίσματος στο Γενικό Γραμματέα
του Ο.Η.Ε. Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Μέγαρο.

4=

уфщфысѐшюё

êèÖßàÚ

áèçèÞÚÑÚÖÞáÖèéÜß

Ραδιομαραθώνιος 2014 - Μια ξεχωριστή
γιορτή για ξεχωριστούς ανθρώπους
Με διάφορες εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της Κύπρου διεξήχθη ο φετινός Ραδιομαραθώνιος 2014 που είχε σαν τίτλο
«Μόνο η αγάπη μπορεί» από τις 13 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου
2014.
Ο Δήμος μας στα πλαίσια της ευρύτερης ενίσχυσης του θεσμού και της πολύπλευρης ανθρωπιστικής προσφοράς του
προς τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα, οργάνωσε καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο οποίο
συμμετείχαν τα σχολεία μας για την σήμανση έναρξης της
«Εκκίνησης πορείας πεζοπόρων προς τη Λεμεσό».
Ο Δήμαρχος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους πεζοπόρους, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας

για την συμβολή τους στο θεσμό.
Στην εκδήλωση παραδόθηκαν εισφορές προς τους πεζοπόρους από τον Δήμαρχο Λατσιών, τα σχολεία μας και το
προσωπικό του Δήμου.
Του καλλιτεχνικού προγράμματος προηγήθηκε αγιασμός
από τον Πατήρ Θεοχάρη της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου.
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα έλαβαν μέρος τα σχολεία Β,Γ
και Δ Δημοτικά , Β και Γ Δημόσια Νηπιαγωγεία , το Γυμνάσιο και το Λύκειο Λατσιών .
Οι πεζοπόροι αναχώρησαν για την Λεμεσό αφού ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για τη συνεχή και αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια προς τον Ραδιομαραθώνιο.
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“Make a difference – Be a green
Entrepreneur -Κάνουμε τη διαφορά, γινόμαστε πράσινοι επιχειρηματίες” είναι ο τίτλος του
διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει
για δεύτερη σχολική χρονιά το
Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών.
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προγράμματος μαθητές του σχολείου ανέλαβαν
τη διοργάνωση μιας εκστρατείας
ενημέρωσης για την εξοικονόμηση
της ενέργειας και την ανακύκλωση. Ετοίμασαν συνθήματα, αφίσες και σελιδοδείκτες με οικολογικά μηνύματα. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν
διάφορα σημεία της κοινότητας όπως το ταχυδρομείο, τη ΣΠΕ Λατσιών, την Τράπεζα, το Δημαρχείο κλπ, μοίρασαν σελιδοδείκτες, αφίσες
και φώναξαν τα συνθήματά τους με στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους κατοίκους της κοινότητας.
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Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
βάφτιση, αντί στη ενσάρκωση του Χριστού.

Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας
katoomba@cytanet.com.cy
Για άλλη μια χρονιά γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε στη
χρονολογία και την ημερομηνία του εορτασμού
της Θείας Γέννησης.
Με βάση τις διηγήσεις των Ευαγγελίων και τα
αστρονομικά γεγονότα, ο Ιησούς θα πρέπει
γεννήθηκε μεταξύ 7-2 π.Χ., μάλλον την άνοιξη
(εβραϊκό Πάσχα), ίσως δε το φθινόπωρο ή το
καλοκαίρι, όχι όμως το χειμώνα. Τα Χριστούγεννα
φαίνεται πως άρχισαν να εορτάζονται το 134 μ.Χ.,
με απόφαση του Πάπα Τελεσφόρου. Σε μια εποχή
που επικρατούσε η ειδωλολατρία και οι Χριστιανοί διώκονταν, η νέα θρησκεία έπρεπε να κτίσει
πάνω σε υφιστάμενες δομές: εορτάζονταν είτε
στις 6 Ιανουαρίου (εορτή του θεού Ήλιου στην
Ανατολή) είτε στις 22 Δεκεμβρίου (Μπρουμάλια,
χειμερινό ηλιοστάσιο). Τελικώς, τα Χριστούγεννα
καθιερώθηκαν ως ξεχωριστή εορτή στη Ρώμη επί
Πάπα Ιουλίου Α’ (336-352) στις 25 Δεκεμβρίου,
ημέρα του Ανίκητου Ήλιου στη Δύση.
Στην Κωνσταντινούπολη ο εορτασμός των
Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου καθιερώθηκε
το 379 και στην Αντιόχεια το 386, από τον Άγιο
Ιωάννη το Χρυσόστομο, ενώ στην Αλεξάνδρεια
μόλις το 430. Ας σημειωθεί ότι ο συνεορτασμός
Χριστουγέννων και Θεοφανίων είχε ως αποτέλεσμα να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη

Η ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου επικράτησε, αφού
συνέπιπτε με τις μεγάλες ειδωλολατρικές εορτές
Σατουρνάλια (εορτή του Θεού Κρόνου) και
Μπρουμάλια (χειμερινό ηλιοστάσιο), τη γιορτή
του Ανίκητου Ήλιου, τη γέννηση του θεού Μίθρα
και την εβραϊκή γιορτή των Φώτων (Χανουκά),
ικανοποιούσε δε τόσο τη Δύση όσο και την
Ανατολή. Επιπλέον, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συσχετίστηκε με την εαρινή ισημερία, ενώ το
θερινό ηλιοστάσιο και η φθινοπωρινή ισημερία
συσχετίστηκαν με τη γέννηση και τη σύλληψη
του Αγίου Ιωάννη, αντίστοιχα. Έτσι, η Χριστιανική Εκκλησία κατάφερε να αντικαταστήσει τις
ειδωλολατρικές εορτές με χριστιανικές.
Αν και όλοι οι Χριστιανοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, αυτό δεν συμβαίνει την ίδια ημέρα για όλα
τα δόγματα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί και Ανατολικοί
Καθολικοί (Ουνίτες), οι Αγγλικανοί και οι Προτεστάντες εορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 25
Δεκεμβρίου και τα Θεοφάνια στις 6 Ιανουαρίου,
όπως και οι Ανατολικοί Ορθόδοξοι που ακολουθούν το αναθεωρημένο ιουλιανό ημερολόγιο
(Οικουμενικό Πατριαρχείο, Πατριαρχεία Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας,
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Κύπρου, Ελλάδας,
Πολωνίας, Αλβανίας και Αυτόνομες Εκκλησίες
Τσεχίας & Σλοβακίας, Φινλανδίας και Εσθονίας
και Ορθόδοξη Εκκλησία Αμερικής), δύο Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες (Συριακή ή Ιακωβιτική και
Ινδική Εκκλησία στο Μαλαμπάρ) και οι Νεστοριανοί (Ασσυριακή ή Χαλδαϊκή Εκκλησία).

ιΟι Ανατολικοί Ορθόδοξοι που
ύν
ακολουθούν
ό
το ιουλιανό
ο
ημερολόγιο
(Πατριαρχεία Ιεροσολύμων,
Ρωσσίας,
Σερβίας
και Γεωργίας, Αρχιεπισκοπή Όρους Σινά και
Άγιον Όρος), εορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 7
Ιανουαρίου και τα Θεοφάνια στις 19 Ιανουαρίου
(γρηγοριανές ημερομηνίες που αντιστοιχούν
στις ιουλιανές 25 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουαρίου,
αντίστοιχα), όπως και οι σχισματικοί Παλαιοημερολογίτες, καθώς και μερικές από τις Παλαιές
Ανατολικές Εκκλησίες (Αιθιοπική, Ερυθραίας,
Κοπτική).
Εξαίρεση αποτελεί η Αρμενική Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία συνεχίζει το συνεορτασμό των Χριστουγέννων μαζί με τα Θεοφάνια
στις 6 Ιανουαρίου, κάτι που αποτελεί αδιάσπαστη
συνέχεια της παλαιάς χριστιανικής παράδοσης. Οι
Αρμενορθόδοξοι ακολουθούν το νέο (γρηγοριανό) ημερολόγιο, εκτός από το Αρμενικό Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, το οποίο ακολουθεί το
παλαιό ημερολόγιο και συνεορτάζει τα Χριστούγεννα με τα Θεοφάνια στις 19 Ιανουαρίου, ημερομηνία που στο ιουλιανό ημερολόγιο αντιστοιχεί με
την 6η Ιανουαρίου.
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ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Μέρος των εσόδων διατέθηκαν για θεραπεία
ασθενούς στο εξωτερικό
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν οι φετινοί
ετήσιοι σκοπευτικοί αγώνες του Κυνηγετικού
Συλλόγου “ΣΠΙΘΑ” Λατσιών, οι οποίοι έγιναν
στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο στις 28 Οκτωβρίου, λίγες μέρες πριν την έναρξη της κυνηγετικής
περιόδου, με χορηγό και αθλοθέτη την εταιρία
εξαρτημάτων αυτοκινήτων ΧΡ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ. Η φετινή διοργάνωση είχε
και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού μέρος των
εσόδων, δόθηκαν για τις ανάγκες ασθενούς,
που βρίσκεται στο εξωτερικό για θεραπεία. Στην
κατηγορία των κυνηγών πρώτευσε ο Χρίστος
Μαππουρίδης με 47 επιτυχίες στους 50 δίσκους
και με το ίδιο αποτέλεσμα ο Κύπρος Κυπριανού
πρώτευσε στην κατηγορία των σκοπευτών, ενώ
ο Γιώργος Καλαφάτης με 42/50 ήταν ο νικητής
μεταξύ των μελών του συλλόγου. Πρώτος στους
βετεράνους σκοπευτές ήταν ο Μάικ Τύμβιος με
42/50, στους βετεράνους κυνηγούς ο Ανδρέας Κακουλλής με 39/50 και στους έφηβους ο
Αλέξανδρος Τσαγγαρίδης με 36/50, ενώ ο Μάριος Εφέ με 46/50 πήρε την πρώτη θέση στο REENTRY. Τέλος, στην ομαδική κατάταξη πρώτευσε η ομάδα του Κ.Σ. “ΣΠΙΘΑ”, με τους Μάριο
Καραπατάκη, Μάριο Εφέ και Γιώργο Καλαφάτη,
με συνολικό αποτέλεσμα 119/150.
Η τελετή βράβευσης των νικητών πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του συλλόγου στην παρουσία
του δημάρχου Λατσιών, ο οποίος συγχάρηκε
τους οργανωμένους κυνηγούς του Δήμου για
την όλη προσφορά τους προς την τοπική κοινωνία των Λατσιών και ευχήθηκε, τέτοιες ενάργειες

να βρουν μιμητές και στους άλλους συλλόγους
και οργανωμένα σύνολα των Λατσιών. Πριν από
την απονομή των επάθλων, προηγήθηκε αγιασμός των όπλων, εν όψει της πρώτης κυνηγετικής εξόρμησης, από τον πάτερ Θεοχάρη.
Σε κάθε κατηγορία βραβεύτηκαν οι ακόλουθοι:
ΚΥΝΗΓΟΙ
1. Χρίστος Μαππουρίδης
2. Γιώργος Σκουφαρίδης
3. Χρίστος Παρασκευαΐδης
4. Γιάννος Ιωάννου
5. Θέμης Θεμιστοκλέους
6. Κώστας Χύτης
ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ
1. Κύπρος Κυπριανού
2. Γιάννος Αντωνίου
3. Σοφοκλής Στυλιανού

47/50
46/50
43/50
43/50
42/50
40/50

47/50
47/50
47/50

ΚΥΝΗΓΟΙ ΜΕΛΗ
1. Γιώργος Καλαφάτης
2. Μάριος Καραπατάκης
3. Σάκης Καουρτίσιης

42/50
39/50
39/50

ΕΦΗΒΟΙ
1. Αλέξανδρος Τσαγγαρίδης 36/50
2. Νικόλας Ευσταθίου
3. Ανδρέας Ξενοφώντος

28/50
26/50

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ
1. Ανδρέας Κακουλλής
2. Σταύρος Στυλιανού
3. Ανδρέας Λαζανίτης

39/50
36/50
32/50

PULL-SHOT
1. Χαράλαμπος Μιχαήλ
2. Νίκος Χατζηαποστόλου

10/10
10/10
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European Restart a Heart Day
Στοχεύοντας στο παγκόσμιο ρεκόρ Guiness !

Το European Resuscitation Council είχε καθορίσει φέτος την 16 Οκτωβρίου
2014 ως μέρα ενημέρωσης για την καρδιακή ανακοπή (European Restart a
Heart Day). Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού οργανώθηκε ο σχηματισμός μιας μεγάλης καρδιάς από ποδήλατα στο χώρο έξω από το στάδιο ΓΣΠ. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιηθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2014. Την εκδήλωση οργάνωσαν

το Cycling Club Latsia,το ΚΥΣΑΝ και το AWOL . H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τη κατάρριψη του Guiness World Record στην κατηγορία Largest bicycle image. H νεολαία του Δήμου Λατσιών στήριξε αυτή την
προσπάθεια με την συμμετοχή αρκετών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας με καθοριστική συμβολή στην επιτυχία της όλης διοργάνωσης
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Διάλεξη και συζήτηση με θέμα τις ουσίες εξάρτησης πραγματοποιήθηκε
στο Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών στις
19 Νοεμβρίου 2014.Η διάλεξη - συζήτηση διοργανώθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας του ΔήμουΛατσιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Καταπολέμησης Ναρκωτικών, με την
Κοινοτική Αστυνόμευση και τις Διευθύνσεις του Γυμνασίου και Λυκείου
Λατσιών. Αυτό είναι το πρώτο μέρος
από σειρά ενημερωτικών συναντήσεων με νέους των Λατσιών για το συγκεκριμένο θέμα.Τις εκδηλώσεις στηρίζει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου .

Μουσική βραδιά για τη νέα
σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών και
η Κοινοτική ΑστυνЅϣϱϯϥ Λατσιών διοργάνωσαν μουσική βραδιά – συναυλία την 1 Οκτωβρίου 2014 αφιερωμένη στους μαθητές και φοιτητές μας αλλά και για
όλους του νέους μας, στα πλαίσια της νέας σχολικής
και ακαδημαϊκής χρονιάς! Χαιρετισμό στην εκδήλωση
απηυθύνε ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη Επιτρόπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων . Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδι με την Σκεύη Κουλουμπρή και τον Γιώργο Γρηγορίου . Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα κορίτσια της
Σχολής Χορού HONEY για την εντυπωσιακή παρουσία
τους στην εκδήλωση με τους μοντέρνους χορούς.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ TALENT SHOW
Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας Δήμων Λατσιών, Έγκωμης, Ιδαλίου,
Λακατάμιας και η Επιτροπή Νεολαίας Δήμου Γερίου διοργανώνουν στις 22
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ TALENT SHOW

Στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών και ώρα 6:45 μ.μ.
ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΧΟΡΟΣ
Είσοδος: € 5
Κατηγορίες: μαθητές κάτω των 12 ετών, νέοι άνω των 12
ετών μέχρι 35.
* Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος θα διεξαχθούν
προκριματικοί στις 20 Δεκεμβρίου στις 2 μ.μ. στο
Αθλητικό Κέντρο Σωτήρης Μέσσιος.
Δικαίωμα συμμετοχής: €10 οι ατομικές, €25 οι

ομαδικές συμμετοχές.
Τελευταία ημέρα υποβολής συμμετοχής: 17 Δεκεμβρίου μέχρι 3 μ.μ. στα
γραφεία του Δήμου Λατσιών ή στο τηλεομοιότυπο 22878992.
Αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να παραλάβετε από τους Δήμους Λατσιών
και Γερίου και από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
www.latsia.org.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22481755 (Γέρι) 22878791
(Λατσιά)
Κριτική Επιτροπή: Γιώργος Τσιάκκας (Σκηνοθέτης, σεναριογράφος)
Δημήτρης Ιεροδιακόνου (Καθηγητής Μουσικής)
Αντιγόνη Τασουρή (Καθηγήτρια Χορού, Χορογοράφος)
Σταύρος Σταύρου (Στιχουργός)
Μιχάλης Σωκράτους (Μουσικός)
* Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν σε άπορες οικογένειες.
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Ποδηλατικός Όμιλος Λατσιών/
Cycling Club Latsia

Ποιοι είμαστε:
Μία παρέα από ποδηλάτες που οργανώνουμε διάφορες ποδηλατικές εκδηλώσεις, με αφετηρία το Δημαρχείο Λατσιών και προορισμό νέα μέρη και καινούργιες εμπειρίες!
Στόχος μας:
Σαν ομάδα από ποδηλάτες προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε να βγει στο πετάλι. Προωθούμε εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης στην πόλη, αφού με το ποδήλατο παρέχεται η δυνατότητα
άθλησης και διακίνησης στην πόλη, σε ένα πιο υγιές περιβάλλον, μακριά από
καυσαέρια.
Πού μας βρίσκετε:
Σαν σύγχρονοι ποδηλάτες, δεν θα μπορούσαμε να μην είχαμε το δικό μας
χώρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, Instagram αλλά και
στο Youtube. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις
για την κοινή μας αγάπη, το ποδήλατο.
Εβδομαδιαία ποδηλασία κάθε Πέμπτη. Συνάντηση στο χώρο του Δημαρχείου
Λατσιών στις 7:45 μ.μ και αναχώρηση στις 8:00 μ.μ. Κάθε βδομάδα νέος προορισμός!
ΣΑΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΕΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ.

ΓΙΑ ΤHΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΜΈΛΗ ΜΑΣ ΠΡΕΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΤΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΑΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
ΟΔΗΓΩ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΟΔΗΓΩ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ηλικίες πάνω των 18+
-Cycling Club LatsiaΘΕΛΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΤΗΝ ΠΟΟΔΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ CYCLING CLUB
B
LATSIA
Είμαι και εγώ ένας Ποδηλάτης/τρια
α
που συμμετέχω στις ποδηλασίες τουυ
Cycling Club Latsia.
Αισθάνομαι ότι το Cycling Club
b
Latsia χρειάζεται και την ΔΙΚΗ μου , ενεργή συμμετοχή
ώστε να γίνεται αρμονικά , απολαυστικά , ομαδικά και με ασφάλεια.
Εξάλλου , όλη η φάση βασίζεται στην αυτοοργάνωση των συμμετεχόντων σε
αυτή, οπότε δεν είναι απλά θεμιτό , αλλά απαραίτητο !

Ποδηλατοπαρέα Λατσιών 

Η Ποδηλατοπαρέα Λατσιών είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει και η λέξη!!! Μια παρέα
ανθρώπων που αγαπάνε το ποδήλατο και οι
οποίοι προσπαθούν να το εντάξουν στη ζωή
μικρών αλλά και μεγάλων. Σκοπός είναι να
γνωρίσουν τα παιδιά το ποδήλατο, να έρθουν
πιο κοντά στη φύση, να κοινωνικοποιηθούν
και να κάνουν φίλους!!
Η Ποδηλατοπαρέα Λατσιών δεν είναι όμιλος και ούτε απαιτείτε καμία συνδρομή για
να συμμετέχει κάποιος στις βόλτες και τις
δραστηριότητες που γίνονται. Ευπρόσδεκτοι
είναι όλοι, μικροί και μεγάλοι. Οι ποδηλατοβόλτες ξεκινάνε από το χώρο στάθμευσης του
καφέ LeCarre κάθε Κυριακή στις 10:30.
Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις βόλτες μας
αλλά και για διάφορες άλλες μας δραστηριότητες στην σελίδα μας στο facebook: www.
facebook.com/PodilatopareaLatsiwn
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Σκοπός είναι να έχ
έχετε πάντα συνείδηση και γνώση
της κατάστασης της υγείας σας, γιατί ο μεγαλύτερος
γιατρός και εκείνος που θα νοιαστεί το περισσότερο
για εσάς είστε εσείς ο ίδιος και κανένας μεγαλογιατρός στο καλύτερο νοσοκομείο της χώρας.
Η ασυμπτωματική φύση πολλών νοσημάτων, όπως
είναι η υπέρταση και ο διαβήτης κάνει τις προληπτικές εξετάσεις ακόμα πιο αναγκαίες και απαραίτητες
για την υγεία μας.
Μπορεί πολλές από αυτές τις εξετάσεις να μην είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, ούτε και πολύ οικονομικές,
αλλά αν αναρωτηθείτε πόσο πιο σημαντική είναι η
πρόληψη μιας ασθένειας από το πόσο δύσκολη είναι
ενίοτε η αντιμετώπισή της, δεν θα αργήσετε να κλείσετε τα παρακάτω ραντεβού.
Ο σκοπός δεν είναι να τρομάξετε, γιατί το πιθανότερο
είναι να μην έχετε τίποτα, αλλά να έχετε πάντα συνείδηση και γνώση της κατάστασης της υγείας σας, γιατί
ο μεγαλύτερος γιατρός και εκείνος που θα νοιαστεί το
περισσότερο για εσάς είστε εσείς ο ίδιος και κανένας
μεγαλογιατρός στο καλύτερο νοσοκομείο της χώρας.
1. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Εάν έχετε ιστορικό στην οικογένεια, ανοιχτόχρωμη
επιδερμίδα και πολλές ελιές καλό είναι κάθε 6 μήνες
να κάνετε μια επίσκεψη στο δερματολόγο για να τσεκάρει ότι όλα βαίνουν καλώς στο σώμα σας και δεν
παρατηρούνται ύποπτες ελιές, όγκοι ή πληγές.
Εάν δεν έχετε ιστορικό ή ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα
ή πολλές ελιές, τότε κάντε το ραντεβού μια φορά το
χρόνο, αλλά μη θεωρείτε σε καμία περίπτωση πως είστε στο απυρόβλητο του καρκίνου του δέρματος.
2. ΤΕΣΤ ΠΑΠ
Όσον αφορά το τεστ Παπανικολάου, που ευθύνεται
για την μείωση των θανάτων από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας κατά μεγάλο ποσοστό ανά το παγκόσμιο, οι απόψεις ποικίλουν για το κάθε πότε πρέπει
γίνεται. Για κάποιους η επανάληψη κάθε τρία χρόνια
είναι αρκετός χρόνος για να προλάβετε την οποιαδήποτε εξέλιξη, ενώ κάποιοι άλλοι επιμένουν να γίνεται
η εξέταση σε ετήσια βάση.
Όποιας θεωρίας είστε εσείς ή ο γιατρός σας, αρκεί να
είναι μέσα στις προτεραιότητές σας η τακτική επίσκεψη στο γυναικολόγο που σας παρακολουθεί και
παίρνει το δείγμα για το ΠΑΠ, καθώς με αυτή την επίσκεψη συνδυάζεται και με την εξέταση για τον ιό του
HPV, του οποίου η πρόληψη είναι επίσης σημαντική
για την αντιμετώπιση.
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Κάθε φορά που αλλάζετε σύντροφο ή ακόμα περισσότερο, αν έχετε πολλούς, καλό είναι να παίρνετε πάντα τις προφυλάξεις σας και να κάνετε εξετάσεις αίματος, ούρων και κολπικών υγρών για τον εντοπισμό
τυχόν σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Όσο
πιο άμεσα εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν, τόσο
το καλύτερο, καθώς αν μείνουν χωρίς την πρέπουσα
αγωγή, είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα
γονιμότητας στο μέλλον. Καλό, επίσης, είναι οι νέοι
στη δεκαετία των 20, να εξετάζονται κάποια στιγμή
για τον ιό HIV, ακόμα και δεν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

4. ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Οι περισσότεροι γιατροί συνιστούν η εξέταση της μαστογραφίας να ξεκινάει στην ηλικία των 40 ή νωρίτερα αν υπάρχει ανάλογο ιστορικό στην οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό η κάθε γυναίκα να έχει από νωρίς
συνείδηση και επίγνωση της υγείας της, ενώ άκρως
βοηθητική είναι και η ψηλάφηση που κάνει ο γιατρός
σε κάθε επίσκεψη, η οποία μπορεί να γίνει και από την
ίδια τη γυναίκα, έχοντας έτσι πάντα πλήρη εικόνα της
κατάστασης του στήθους.
5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ
Η εξέταση χοληστερίνης εντοπίζει τα επίπεδα της
κακής (LDL), της καλής (HDL) και τα τριγλυκερίδια
που βρίσκονται στο αίμα. Αρχικά συστήνεται η επανάληψή της ανά 4 χρόνια, αλλά αν είστε παχύσαρκοι,
καπνίζετε, έχετε υπέρταση ή υπάρχει κάποιο ιστορικό
καρδιοπάθειας στην οικογένεια, καλό είναι μετά τα
50 να γίνεται ετησίως η εξέταση. Η διατήρηση της χοληστερίνης σε καλά επίπεδα προστατεύει από το ρίσκο εγκεφαλικού και καρδιακού επεισοδίου και αυτό
είναι που κάνει την εξέταση από τις πιο σημαντικές.
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ
Το πιεσόμετρο είναι στο φαρμακείο των περισσότερων σπιτιών, αλλά αν δεν έχετε ιστορικό, δε χρειάζεται να μετράτε την πίεσή σας περισσότερο από μια
φορά το χρόνο και στα πλαίσια του ετήσιου τσεκαπ. Η υψηλή αρτηριακή πίεση ευθύνεται για πολλές
ασθένειες όπως είναι το εγκεφαλικό, η νεφρική ανεπάρκεια και άλλα σοβαρά νοσήματα, γι’ αυτό καλό
είναι να μην ξεχνάτε να τη μετράτε, έστω και αραιά.
7. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ακόμα και αν δεν είχατε ποτέ προβλήματα όρασης,
μετά την ηλικία των 40 καλό θα ήταν να εντάξετε στους ετήσιους ελέγχους σας και την επίσκεψη
στον οφθαλμίατρο. Όσο μεγαλώνουμε αυξάνονται
οι πιθανότητες ασθενειών, όπως είναι το γλαύκωμα,
το οποίο είναι ασυμπτωματικό, κάνοντας ακόμα πιο
επιτακτική την ανάγκη των προληπτικών εξετάσεων.
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μέσω των εξετάσεων των
ματιών, μπορούν να εντοπιστούν και άλλες ασθένειες, όπως είναι ο διαβήτης ή η υψηλή αρτηριακή πίεση.
Οι αναλυτικές εξετάσεις των ματιών μπορούν να γίνονται ανά 5ετία, αλλά συχνότερα αν φοράτε συχνά
φακούς επαφής.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (A1C) (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ)
Η εν λόγω αιματολογική εξέταση μετράει τα επίπεδα
του ζαχάρου στο αίμα, τους τελευταίους τρεις μήνες,
δίνοντας στο γιατρό σας τα στοιχεία που χρειάζεται
για να κρίνει αν πάσχετε από διαβήτη. Η εξέταση
μπορεί να γίνει πρώτη φορά στην ηλικία των 45,
εκτός και αν το άτομο πάσχει από παχυσαρκία, έχει
στην οικογένεια κάποιο διαβητικό ή έχει υψηλή αρτηριακή πίεση, οπότε καλό είναι να ξεκινήσει η καθιέρωση της εξέτασης νωρίτερα.
9. ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
Όσο δυσάρεστη και να είναι μια τέτοια εξέταση είναι
απαραίτητη όταν φτάσετε τα 50, καθώς έτσι θα διαπιστωθεί η τυχόν ύπαρξη πολύποδων, όγκων, αιμορραγιών ή άλλων πληγών στο έντερο. Η κολονοσκόπηση, άλλωστε, είναι ο πιο εγγυημένος τρόπος για την
πρόληψη απέναντι στον καρκίνο του παχέος εντέρου,
που είναι ο τρίτος συχνότερος τύπος καρκίνου.
10. DEXA ΣΑΡΩΣΗ Η ΑΛΛΙΩΣ ΤΕΣΤ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Η Dexa σάρωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να
ελέγξει ο γιατρός σας την οστική σας πυκνότητα και
συστήνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν ξεπεράσει
τα 65, αλλά και όταν μπαίνουν αρχικά στην εμμηνόπαυση και αυξάνεται το ρίσκο της οστεοπόρωσης και
ιδιαίτερα, μάλιστα, αν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου όσον αφορά την
οστεοπόρωση είναι οι γυναίκες που καπνίζουν, δεν
καταναλώνουν πολύ ασβέστιο, έχουν ιστορικό οστεοπόρωσης στην οικογένεια και είναι πολύ αδύνατες.
11. ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (TSH)
Οι απόψεις διίστανται για την αναγκαιότητα της
εξέτασης του θυρεοειδούς αδένα, αλλά αν έχετε συμπτώματα κούρασης, αδικαιολόγητη αύξηση βάρους
ή αλλαγές στην περίοδό σας, καλό θα ήταν να ελέγξετε τα επίπεδα της TSH. Οι περισσότερες περιπτώσεις ανεπάρκειας του θυρεοειδούς εντοπίζονται στις
δεκαετίες των 20 και των 30 και μια εξέταση είναι αρκετή για την επιβεβαίωση τυχόν υποψιών.
Πηγή πληροφοριών: Ελληνικές Ιατρικές ιστοσελίδες
και άρθρα.
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Στο προηγούμενο άρθρο μας έγινε μια αναδρομή στη μακραίωνη ιστορία της κυπριακής
διαλέκτου. Το παρόν άρθρο ασχολείται με τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της, ενώ στο
επόμενο και τελευταίο μέρος θα μιλήσουμε για
τη σημασία και το μέλλον της.

tϰϥ϶ϟϮϳϟЃϟ϶ϢϧϟϩЁϨϰϭϱϰϵϫ͂ϳϟϧЈϫ
tϰϥ϶ϨϩϟϯϯϧϨЂ϶ϣɀϭϳЂ϶ϰϭϱ͐ϪЂϮϭϱ
t ϰϥ϶ ϣϩϩϥϫϧϯϰϧϨЂ϶ ϨϭϧϫЂ϶ ͆ϱϟϡϡЁϩϧϟ  ͋ϟϧϫЂ
Διαθήκη, Εκκλησία).
tϠϱϤϟϫϰϧϫЁ϶ϨϟϧϩϟϰϧϫϧϨЁ϶
tϟϮϟϠϧϨЁ϶ ϟɀЅϣɀϧϢϮϭϪЁ϶ϨϟϧϣɀϭϧϨϧϯϪϭІ϶ 
tϡϟϩϩϧϨЁ϶ ϲϮЀϡϨϧϨϣ϶ ϟϮϳϟϧϭϡϟϩϩϧϨЁ϶ϨϟϧɀϮϭβηγκιανές) και ιταλικές/ενετικές.
tϰϭϱϮϨϧϨЁ϶ ϰϭϱϮϨϭϡϣϫϣЃ϶ ϭϦϵϪϟϫϧϨЁ϶ ϟϮϟϠϧκές και περσικές).
tϟϡϡϩϧϨЁ϶

ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Σε λεξιλογικό επίπεδο, πέραν των αρχαϊσμών
(π.χ. θωρώ, λαλώ και συντυχάννω), των ιδιωματισμών (π.χ. χαρτωμένος, από το χαρτί του προικοσύμφωνου) και των παλαιών δανείων από
άλλες γλώσσες [π.χ. βλαντζίν, πεζούνιν, φουκού
(γαλλικά), ρότσα, τάτσα (προβηγκιανά), δυσπυρκώ, κουλιάζω (γαλλοϊταλικά), καράολος,
λαβέζιν (ενετικά), λαμιντζάνα (ιταλοενετικό),
λάντα, λαπορτάρω, ριάλια, φουντάνα, φκιόρον
(ιταλικά), πούγκα, στουππώννω (λατινικά),
κουέλλα (αραγωνικό), κκελλέ, κοτσιάνι, λαφαζάνης, ππαλουζές, τσιακκίλιν, χαζίριν (τουρκικά), παττίχα (αραβικό) και μούχτιν (περσικό)],
υπάρχουν ορισμένες διαλεκτικές λέξεις που, ενώ
είναι ελληνικότατες, απλά δεν χρησιμοποιούνται στην κοινή Ελληνική (π.χ. αιτητής, εργοδοτώ, μετροφυλλώ, παγοποίηση, σοβαρομιλώ,
τροχιοδρομώ, υδατοπρομήθεια κτλ). Ορισμένες
δε λέξεις έχουν διαφορετική σημασία (π.χ. ανηψιός, απολογούμαι, γόμα/κόλλα).

Η κυπριακή διάλεκτος συγκαταλέγεται στις
ανατολικές ελληνικές διαλέκτους (διατήρηση
του τελικού -ν), μαζί με τα ιδιώματα της Χίου,
Ικαρίας και Μικράς Ασίας, είναι δε ουσιαστικά
μια από τις αρχαιότερες ελληνικές διαλέκτους
που έχει επιζήσει στο σύγχρονο κόσμο όπου επικρατεί ισοπεδωτικά ολοένα και περισσότερο η
νεοελληνική. Όσον αφορά τη διατήρηση ή όχι
όλων των φωνηέντων, η κυπριακή θεωρείται νότια διάλεκτος· επιπρόσθετα, κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη βόρεια ή νότια διάλεκτο,
έχει διατηρήσει τα διπλά σύμφωνα της αρχαίας
Ελληνικής και της ελληνιστικής Κοινής. Τέλος, η
κυπριακή διάλεκτος μπορεί να ταξινομηθεί στη
νησιωτική ζώνη του ίντα, επειδή χρησιμοποιεί
την αντωνυμία ίντα αντί του τι στην εισαγωγή
ερωτηματικών προτάσεων, μαζί με την κρητική
διάλεκτο και τα ιδιώματα των Κυκλάδων και
των Δωδεκανήσων.
Η κυπριακή είναι μια πολυδύναμη και πολυδιάστατη διάλεκτος, η οποία μπορεί να σταθεί
ισάξια δίπλα από τη νέα Ελληνική. Εξάλλου, η
σύγχρονη γλωσσολογία αντιμετωπίζει τις διαλέκτους ως ισότιμες με την «επίσημη» γλώσσα,
νοουμένου ότι εξυπηρετούν το ίδιο καλά τους
ομιλητές τους, ενώ πλέον προωθείται και η διδασκαλία των διαλέκτων αυτών.
Άλλος ένας λόγος για την ιδιομορφία και τη
δυναμική της κυπριακής διαλέκτου είναι οι
πάμπολλες ξένες προσμίξεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πολυτάραχη ιστορία του νησιού μας: αρχίζουμε με τις αραβικές επιδρομές
(632-965), τη Φραγκοκρατία (1192-1489), την
Ενετοκρατία (1489-1570), την Τουρκοκρατία
(1571-1878) και την Αγγλοκρατία (1878-1960)
και συνεχίζουμε με τις διάφορες εσωτερικές επιδράσεις από τις διάφορες εθνότητες που ζούσαν
ή ζουν στην Κύπρο (Αιγύπτιοι, Αιθίοπες, Αλβανοί, Άραβες, Αρμένιοι, Βούλγαροι, Γεωργιανοί,
Εβραίοι, Επτανήσιοι, Λατίνοι, Μαρωνίτες, Σύροι, Τσιγγάνοι, καθώς και διάφοροι τουρκόφωνοι λαοί).
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι διάφοροι λαοί που
πέρασαν από την Κύπρο μας άφησαν λέξεις,
τις οποίες αφομοιώσαμε στη διάλεκτό μας. Να
αναφέρουμε, επίσης, σε μικρότερο βαθμό, την
επίδραση της Λατινικής (επίσημη γλώσσα του
Βυζαντίου μέχρι το 620 μ.Χ.). Η κυπριακή είναι
η μόνη ελληνική διάλεκτος που έχει δεχθεί παλαιόθεν επιδράσεις από τη Γαλλική και η μόνη
που δεν έχει πάρει λέξεις άμεσα από τα Αλβανικά ή τις σλαβικές γλώσσες. Ο λεξιλογικός της
πλούτος μπορεί να διαχωριστεί σε λέξεις:

(αμφότερα κατάλοιπα της αρχαίας ελληνικής
κληρονομιάς) ή ο διπλασιασμός απλών συμφώνων/δάσυνση τους (από την ελληνιστική εποχή), π.χ. θάλασσα, σήμερα και ποτέ· επίσης, η
σίγηση (π.χ. φοούμαι), η αφομοίωση (π.χ. ανθός
-> αθθός ή τηλ λάμπαν) και η δάσυνση μερικών
ενδοφωνηεντικών συμφώνων (π.χ. λουκούμι),
καθώς και η ουράνωση και ο δασύς τσιτακισμός,
με αποτέλεσμα τους συριστικούς ήχους dj (γγ ή
κ), ch (κ), sh (σ), zh (ζ), ksh (ξ) και psh (ψ). Τα
ηχηρά οδοντικά (γκ, μπ, ντ) συχνά αντικαθίστανται από άηχα οδοντικά (κ, π, τ), π.χ. καρακιόζης. Τα αρνητικά μόρια δεν και μην προφέρονται
εν και μεν, ενώ το θηλυκό άρθρο της αιτιατικής
πληθυντικού τις προφέρεται τες.

Παραδοσιακά θεωρείται ότι υπάρχουν συνολικά
18 ιδιώματα της κυπριακής διαλέκτου (Μεσαορίας, δυτικής Μεσαορίας, Κερύνειας, Καρπασίας, Ορεινής, Σολέας, Τηλλυρίας, βορειοδυτικής
Πάφου, κεντρικής Πάφου, νότιας Πάφου, Μαραθάσας, Πιτσιλιάς, Κρασοχωριών, Επισκοπής,
Λεμεσού, Λάρνακας, Κοκκινοχωρίων και Παραλιμνίου), το κάθε ένα με τα χαρακτηριστικά και
τις ιδιομορφίες του, π.χ. υπερβολικό κράτημα
της φωνής (Μόρφου), βαριά, ελλειπτική προφορά (Πάφος) κτλ. Σήμερα έχει αλλοιωθεί η εγγενής προφορά, λόγω της επίδρασης της κοινής
Ελληνικής μέσω της εκπαίδευσης και των διαφόρων μέσων ενημέρωσης, αλλά και λόγω της
άνευ προηγουμένου προσμίξεως των διαφόρων
τοπικών ιδιωμάτων, συνέπεια της τουρκικής εισβολής του 1974.
Επιπλέον, οι Κύπριοι στερούνται γλωσσικού
αισθήματος και πολλές φορές δεν μπορούν να
διακρίνουν τι είναι διαλεκτικό, τι τοπικό και τι
κοινό· σταδιακά, λόγω της πρωτεύουσας θέσης
του, το ιδίωμα της Λευκωσίας πάει να αντικαταστήσει τα επί μέρους ιδιώματα, καθώς έχει γίνει
η κοινή κυπριακή, ανεπίσημη γλώσσα επικοινωνίας.
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
Σε φωνολογικό επίπεδο, χαρακτηριστική είναι η
διατήρηση/ανάπτυξη του τελικού -ν στο τέλος
των λέξεων και η προφορά διπλών συμφώνων

Όσον αφορά τη μορφολογία, να αναφέρουμε
τη διατήρηση των αρχαίων ρηματικών καταλήξεων -ασιν, -ουμεν και -ουσιν, την παρουσία
της κατάληξης -ίσκω, όπως και την αύξηση ε- σε
παρελθοντικούς χρόνους (ακόμη και όταν δεν
είναι φορέας τόνου, π.χ. εμιλούσαμεν). Τα ρήματα είναι πάντα ασυναίρετα και ποτέ συνηρημένα
(π.χ. μιλώ, αντί μιλάω), ωστόσο όταν κλείνονται
χρησιμοποιείται διαφορετικής μορφής συναίρεση (π.χ. ενοχλάς/φορείς, αντί ενοχλείς/φοράς).
Σε μερικά ρήματα το αρχικό φωνήεν εκπίπτει
(π.χ. δρώνω/γοράζω, αντί ιδρώνω/αγοράζω)
ή, όταν έχουμε άρνηση, εμφανίζεται ο ήχος i
(π.χ. εν ιξέρω ή εν ιστέλλω), καθαρή τουρκική
επίδραση. Τα υποκοριστικά και τα μεγεθυντικά
επίσης διαφέρουν (π.χ. κοπελλούιν, κάτταρος,
πύρουλλος, σιοίρατσος).
Σε γραμματικοσυντακτικό επίπεδο χαρακτηριστική είναι η επίταξη του εγκλιτικού τύπου της
αντωνυμίας μετά το ρήμα, όπως συμβαίνει και
σε άλλα νησιωτικά ιδιώματα (π.χ. δείχνει μου,
αντί μου δείχνει), ενώ αξιοσημείωτη είναι η εμφατική άρνηση εν τζιαι, αντί του απλού (δ)εν, η
χρήση του περιφραστικού εννά για τους μελλοντικούς χρόνους (αντί του θα) και η χρήση
των εμφαντικών ίνταμπου, ίνταλως και όξα στη
θέση των ερωτηματικών τι, πώς και ή. Επίσης,
χρησιμοποιείται η αιτιατική στη θέση της γενικής (τα σπίθκια τους Εγγλέζους), ενώ τα ρήματα σε -άγω και -στέλλω κλίνονται διαφορετικά
(π.χ. να εισάξω, αντί να εισαγάγω και αποστάληκε, αντί αποστάλθηκε).
(στο επόμενο το τελευταίο μέρος)
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Χριστούγεννα
στα Λατσιά!
Τα Χριστούγεννα στα Λατσιά θα είναι και φέτος, όπως και κάθε
χρονιά... μαγικά! Ο Δήμος μας σας καλεί όπως παρευρεθείτε
στις μεγάλες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει
για να γιορτάσουμε από κοινού την μεγάλη γιορτή, ενωμένοι
και γεμάτοι ελπίδα για τη νέα χρονιά.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014
Ώρα 9:30πμ.
Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών
•Θεατρική Παιδική Παράσταση «Η Καστανομαλλούσα» του
Γιώργου Τσιάκκα
• Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα από την Παιδική Χορωδία του
Δήμου Λατσιών
•Παιχνίδια στο χιόνι
•Συμμετοχή των Συνδέσμων Γονέων των Σχολείων των
Λατσιών με διάφορα παζαράκια
•Συμμετοχή της Κοινοτικής Αστυνομίας
•Συμμετοχή Συστήματος Προσκόπων
Διοργανωτής:
Δήμος Λατσιων
Υποστηρικτές :
Θέατρο Λέξη / Party Ice / Κοινοτική Αστυνομία / Πολιτιστικές
Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας / Περιφερειακή Λευκωσίας

è Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ
ΛΙΤΟΣ
ÚØ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Λιτός θα είναι και πάλι ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος την περίοδο των εορτών αφού η τοποθέτησή του θα γίνει μόνο στις Λεωφόρους Γιάννου Κρανιδιώτη και Μακαρίου και σε κεντρικά σημεία στο Δήμο.
Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, αλλά και με το Σύμφωνο των
Δημάρχων που υπέγραψε ο Δήμος μας και προνοεί τη λήψη μέτρων για τη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ευρύτερα της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Δήμος μας θεωρεί ότι θα ήταν το λιγότερο πρόκληση
η τοποθέτηση πλούσιου διάκοσμου σε μια περίοδο που αρκετές οικογένειες στα Λατσιά στερούνται τα χρειώδη αγαθά για τη συντήρησή τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΣΕ
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ
Ο Δήμος μας και η εκκλησία Αγίου Γεωργίου Λατσιών, στέλνουν ένα σαφέστατο μήνυμα για την περίοδο των Χριστουγέννων. Μήνυμα αγάπης
και αλληλεγγύης σε συνδημότες μας που λόγω οικονομικών δυσκολιών στερούνται της δυνατότητας να προσφέρουν τα απαραίτητα στις οικογένειες τους.
Καταβάλλονται κοινές προσπάθειες Δήμου και Εκκλησίας όπως οι άπορες
οικογένειες στο Δήμο μας προμηθευτούν δωρεάν από μία γαλοπούλα και άλλα
εδέσματα για το Χριστουγεννιάτικό τους τραπέζι (κρέας, μελομακάρονα, τυριά,
φρούτα). Επειδή οι ανάγκες είναι μεγάλες για την επίτευξη του στόχου μας,
απευθύνουμε έκκληση προς όλους για κάθε δυνατή βοήθεια επικοινωνώντας με
το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο 77777733.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη συμπαράσταση όλων σας. Εξάλλου η αδιαφορία δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μας. Τα αποθέματα αγάπης και ανθρωπιάς
εξακολουθούν να υπάρχουν.
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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ ΦΩΣ! ΒΡΕΣ
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 4:15 μ.μ.
Ανάβουμε στον Άγιο Γεώργιο Λατσιών
Τα δικά μας φαναράκια για τη διαδρομή αγάπης στον πυρήνα των Λατσιών.
Οι μελωδίες της Φιλαρμονικής και τα τραγούδια των παιδιών
ας μιλήσουν στις καρδιές μας.
Στα ξωπόρτια γυναίκες ας μας ευωδιάσουν με τις μερρέχες τους.
Το τέλος της διαδρομής είναι μονάχα η αρχή
Για τη γιορτή της αγάπης στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.

•Τραγούδια και μελωδίες
•Δωρεάν λουκουμάδες, σούπα, κάστανα και πίττες.
Σας περιμένουμε με χαρά!
Διοργανωτές: Δήμος Λατσιών, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών «Άγιος
Γεώργιος» Λατσιών και Πολιτιστικό Σωματείο «ΤΑΜΑ»
Συμμετέχουν: Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών, Α’, Γ’, Δ’ Δημοτικά Σχολεία Λατσιών, Γυμνάσιο και Λύκειο Λατσιών, Χορωδία Δήμου Λατσιών και
Φιλαρμονική Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λατσιών
Διαδρομή: Αγίου Γεωργίου, Γιάννου Κρανιδιώτη, Ελευθέριου Βενιζέλου,
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
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