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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Λ ΑΤ Σ Ι Ω ΝΛΑΤΣΙΑταΛΑΤΣΙΑτα

Η ΗμερομΗνία του 
Πασχα 
σεΛ. 3

κατασκΗνώσείσ 
του ΔΗμου μασ!

σεΛ. 6

τα νεα του συμ-
βουΛίου νεοΛαίασ

σεΛ. 12

αγαΠώ τΗ ΖώΗ – 
κυκΛοφορώ με 

ασφαΛεία
σεΛ. 13

υγεία - συνΔρομο 
ΠοΛυκυστίκών 

ώοθΗκών
σεΛ. 14

κυΠρίακΗ ΔίαΛε-
κτοσ (γ’ μεροσ)

σεΛ. 15

Εθνική ανάταση στις 
εθνικές επετείους

Εκ μέρους του 
Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λατσιών, 
ο δήμαρχος Πα-
ναγιώτης Α. 
Κυπριανού απά-
ντησε γραπτώς, 
σε όλες τις “κα-
ταγγελίες” που 
έγιναν εις βά-
ρος του Δήμου 
μας στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας κ. Οδυσ-
σέα Μιχαηλίδη.

Όπως αναφέρεται στην απάντη-
ση προς τον Γενικό Ελεγκτή, όλες 
οι καταγγελίες είναι αβάσιμες και 
ανυπόστατες. Όπως επισημαίνεται 
“πίσω από τις ανώνυμες καταγγελίες 
κρύβονται ανακρίβειες και αλλότρια 
προσωπικά ή κομματικά κίνητρα”.

Επειδή στο Δήμο μας κυριαρχεί η 
διαφάνεια και η νομιμότητα και όλα 
γίνονται με ξεκάθαρες διαδικασίες, 
η εφημερίδα μας δημοσιεύει σήμερα 
ολόκληρη την επιστολή και τις διευ-
κρινήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
σημείο προς σημείο. Διαβάστε τα στις 
σελίδες 4- 5.

ΔίαβαστεÈ

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!

Μόνο η διαφάνεια 
κυριαρχεί στον 
Δήμο Λατσιών 

Σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας γιορτάστηκαν και φέτος οι επέτειοι της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης 
Απριλίου 1955 στον Δήμο Λατσιών. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων η δοξολογία και η παρέλαση συνόλων 
του Δήμου, των σχολείων, της Πολιτικής Άμυνας και των Εθνοφυλάκων μας στις 25 Μαρτίου.
Όσοι συμμετείχαν και παρακολούθησαν τις εκδλώσεις και ιδιαίτερα την μεγάλη παρέλαση ένιωσαν ιδιαίτερη 
συγκίνηση και ψυχική ανάταση. 
Δείτε φωτογραφίες από την παρέλαση και τη δοξολογία στις σελίδες 8-11. 

Βραβείο καλύτερης παράστασης σύγχρονου 
θεάτρου στο Γυμνάσιο Λατσιών! 

Μπράβο παιδιά είμαστε υπερήφανοι για σας!

                                                  

        Καλό Πάσχα!

  Happy Easter
Христос воскрес

Paște fericit
Великден

   šťastné Veľká noc

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και 
το προσωπικό του Δήμου Λατσιών σας εύχονται

复活节快乐
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τρίμΗνίαία εκΔοσΗ του ΔΗμου Λατσίών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παναγιώτης Α. Κυπριανού, Δήμαρχος

(κατά νόμον υπεύθυνος)

Χρίστος Πιτταράς, Αντιδήμαρχος

Κυπριανός Φιλίππου, Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μιχάλης Σωκράτους, Δημοτικός Γραματέας

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΙΔΕΑ Εκδόσεις - Διαδίκτυο - Τηλ. 22780007

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες - Τηλ. 22783232

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 / 97881151

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

χρΗσίμα τΗΛεφώνα

Καθαρισμός 
οικοπέδων στον 
Δήμο Λατσιών

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών 
ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται μέσα στην οι-
κιστική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη του δήμου, 
καθώς και οι ιδιοκτήτες χωραφιών των οποίων τα τε-
μάχια εφάπτονται οικιών ή άλλων οικοδομών ή συνο-
ρεύουν με τις πιο πάνω ζώνες, όπως μέχρι τις 30 Απρι-
λίου 2015, προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό τους 
και στην απομάκρυνση όλων των ακαθαρσιών που θα 
προκύψουν από αυτά ή οποιαδήποτε άλλα άχρηστα 
υλικά ή αντικείμενα ή πράγματα, ανεξάρτητα αν άλλο 
πρόσωπο απέρριψε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιο 
τους. Η εγκατάλειψη μικροσωρών αχρήστων ή ο δι-
ασκορπισμός των αχρήστων μέσα στα τεμάχια ή η 
μεταφορά των αχρήστων σε γειτονικά τεμάχια δεν 
αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό αυτών.

Μετά τις 30 Απριλίου 2014 συνεργείο του δήμου θα 
καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα τεμάχια 
γης που δεν θα καθαριστούν ή δεν θα έχουν καθα-
ριστεί ικανοποιητικά και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες 
τους με τα έξοδα που θα υποστεί ο δήμος. Προσω-
πικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση 
που είναι καταχωρημένη στο κτηματικό μητρώο. Σε 
περίπτωση που αυτή έχει αλλάξει, οφείλει ο ιδιοκτή-
της της γης να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για 
να καταχωρηθεί η νέα του διεύθυνση στο κτηματικό 
μητρώο.
Ο δήμος Λατσιών ζητά τη συνεργασία των πολιτών 
για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου κα-
θαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περι-
οχής και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθα-
ριότητας του Δήμου στα τηλέφωνα 22 878675 και 22 
878688 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Από τον Δήμο Λατσιών
3 Απριλίου 2015

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗβρείτε μασ στο Facebook:

www.facebook.com/latsia.openschool

www.facebook.com/latsia.municipality

www.facebook.com/NEOLAIALATSION

www.facebook.com/pages/Κοινωνικό-

Παντοπωλείο-Δήμου-Λατσιών

ίστοσεΛίΔεσ του ΔΗμου μασ:

www.latsia.org.cy

www.latsia.org

Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας
   katoomba@cytanet.com.cy

Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε στην 
ιστορία και τον υπολογισμό της ημερομη-
νίας του εορτασμού του Πάσχα.

Το 325 η Α’ Οικουμενική Σύνοδος απο-
φάσισε ότι: α) Το Πάσχα εορτάζεται την 

πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο κατά ή αμέσως μετά την εαρινή ιση-
μερία και β) Εάν η πανσέληνος πέσει Κυριακή, τότε το Πάσχα γιορτάζεται 
την επόμενη Κυριακή (εξασφαλίζοντας ότι δεν θα συνέπιπτε με το εβρα-
ϊκό Πάσχα, 14 Νισάν).

Λόγω γεωγραφικών και ημερολογιακών παρεκκλίσεων, η Ρώμη και η Αλε-
ξάνδρεια διαφωνούσαν ως προς την ημέρα της εαρινής ισημερίας. Τελικά 
υπερίσχυσε η Αλεξάνδρεια, που χρησιμοποιούσε το 19ετή κύκλο το Μέ-
τωνα και ταύτιζε την ισημερία με την 21η Μαρτίου. Ο κύκλος αυτός, όμως, 
είχε ένα σφάλμα 0,086399 ημερών/19ετία, έτσι οι τελικοί Πασχάλιοι Πίνα-
κες που συνέταξε το 525 ο Αββάς Διονύσιος είχαν ήδη μια απόκλιση 4-5 
ημερών· τους Πίνακες υιοθέτησαν όλοι οι Χριστιανοί μέχρι τον 8ο αιώνα.

Εντούτοις, ήταν ζήτημα χρόνου να προκύψει πρόβλημα, αφού το ιουλια-
νό ημερολόγιο ήταν εξαρχής ανακριβές: η διαφορά 0,007801 ημερών με 
το πραγματικό έτος έγινε ιδιαίτερα αισθητή ως προς την εαρινή ισημερία, 
προσκρούοντας έτσι στον πρώτο όρο της Συνόδου. Το σφάλμα υπολογί-
στηκε στη Δύση το 13ο και στην Ανατολή το 14ο αιώνα, μα οι αστρονομι-
κοί υπολογισμοί προσέκρουσαν σε άγονο έδαφος. Ωστόσο, με την εκλογή 
του Πάπα Γρηγορίου ΙΓ’ (1572) επικράτησε θετική αντιμετώπιση, έτσι ο 
μαθηματικός Κρίστοφερ Κλάβιος και ο φυσικός Λουίτζι Λίλιο υπέβαλαν 
πρόταση μεταρρύθμισης.

Με παπική βούλλα αποφασίστηκε ότι την 4η Οκτωβρίου 1582 θα ακολου-
θούσε η 15η Οκτωβρίου. Η αλλαγή αυτή μετατόπισε την ισημερία από τις 
11 στις 21 Μαρτίου και αντικατέστησε το χρυσό μετώνειο αριθμό με την 
επακτή (με σφάλμα 1 ημέρας/20.000 χρόνια). Το γρηγοριανό ημερολόγιο 
δεν υιοθέτησαν αρχικά οι Προτεστάντες και οι Ορθόδοξοι, από μίσος προς 

τον Πάπα και διότι το εβραϊκό Πάσχα εορταζόταν πλέον στις 15 Νισάν, 
παραβιάζοντας έτσι το πνεύμα του δεύτερου όρου.

Σταδιακά, μέχρι το 18ο αιώνα, το γρηγοριανό ημερολόγιο υιοθέτησαν και 
οι Διαμαρτυρόμενοι για οικονομικούς και διπλωματικούς λόγους· στις ορ-
θόδοξες χώρες, όμως, ο περίπλοκος υπολογισμός του Πάσχα δεν επέτρε-
πε την υιοθέτηση του νέου ημερολογίου, το οποίο όμως έγινε αποδεκτό 
ως πολιτικό μεταξύ 1916-1924. Την οριστική λύση έδωσε ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Γρηγόριος Ζ’, με την αποδοχή του γρηγοριανού ημερολογίου, 
αλλά υπολογισμό του Πάσχα βάσει του ιουλιανού και ημέρα αλλαγής την 
Κυριακή, 10/23 Μαρτίου 1923 - κάτι με το οποίο διαφώνησαν μερικές Εκ-
κλησίες, καθώς και οι σχισματικοί Παλαιοημερολογίτες.

Οι Αιθίοπες, οι Ερυθραίοι και οι Κόπτες εορτάζουν το Πάσχα με βάση το 
ιουλιανό ημερολόγιο, ενώ οι Αρμένιοι, οι Σύροι (Ιακωβίτες), η Ινδική Εκ-
κλησία στο Μαλαμπάρ και οι Νεστοριανοί (Ασσύριοι ή Χαλδαίοι) το γιορ-
τάζουν με βάση το γρηγοριανό από το 1923, 1953, 1956 και 1964, αντίστοι-
χα.

Σήμερα όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες εορτάζουν το Πάσχα με βάση το 
παλαιό ημερολόγιο, τηρώντας απαρεγκλίτως το δεύτερο όρο της Συνό-
δου, συχνά αθετώντας όμως τον πρώτο. Εάν η εαρινή πανσέληνος συμβεί 
πριν τις 30 Μαρτίου δεν θεωρείται πασχαλινή από τους Ορθόδοξους, οι 
οποίοι περιμένουν την επόμενη πανσέληνο, με αποτέλεσμα να εορτάζουν 
το Πάσχα 4-6 εβδομάδες μετά τους Δυτικούς. Εάν η πανσέληνος συμβεί 
από τις 30 Μαρτίου και μετά θεωρείται πασχαλινή από όλους, έτσι το Δυ-
τικό Πάσχα συμπίπτει ή εορτάζεται μια εβδομάδα πριν. Το Δυτικό Πάσχα 
κυμαίνεται μεταξύ 22 Μαρτίου-25 Απριλίου, ενώ το Ορθόδοξο μεταξύ 4 
Απριλίου-8 Μαΐου.

Η όποια διαφορά ανάμεσα στο Ορθόδοξο και το Δυτικό Πάσχα οφείλε-
ται σε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του και όχι σε δογματικά αίτια. Τα 
ημερολόγια είναι ανθρώπινες επινοήσεις και, ως τέτοιες, δεν διεκδικούν το 
αλάθητο. Μπορεί να ουράνια φαινόμενα να μην πειθαρχούν σε κανέναν, 
ωστόσο οι ουρανοί εορτάζουν και αγάλλονται κάθε μέρα και ώρα, αφού 
δεν περιορίζονται ούτε εξαντλούνται από τους δικούς μας εορτασμούς. 
Καλή Ανάσταση και του χρόνου την 1η Μαΐου!!!

Η ΗμερομΗνία του Πασχα

Διοργανώθηκε την 1η Απριλίου 
στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο 
Λευκωσίας, υπό την αιγίδα του 
Δήμου Λατσιών, με πρωτοβου-
λία της Σκοπευτικής Οργάνωσης 
Λευκωσίας και με συνδιοργανω-
τές, τον Κυνηγετικό Σύλλογο 
“ΣΠΙΘΑ” Λατσιών, τον Σύλλογο 
Τοξοβολίας “ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” και 
την Ελληνική Εφιπποτοξοτική 
Εταιρία
Με σύνθημα «Σημαδεύουμε ... 
Φιλανθρωπικά - Σκοπεύουμε ... 
για Καλό Πάσχα!», η Σκοπευτι-
κή Οργάνωση Λευκωσίας, διορ-
γάνωσε την Τετάρτη 1η Απριλί-
ου στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο, 
φιέστα σκοποβολής και τοξο-
βολίας, για ενίσχυση των από-
ρων οικογενειών του Δήμου 
Λατσιών. Συνδιοργανωτές της 
εκδήλωσης, η οποία στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία, ήταν ο Κυνη-
γετικός Σύλλογος “ΣΠΙΘΑ” Λα-
τσιών, ο Σύλλογος Τοξοβολίας 
“ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” και η Ελληνική 
Εφιπποτοξοτική Εταιρεία, ενώ ο 
Δήμος Λατσιών έθεσε την όλη 
εκδήλωση υπό την αιγίδα του. 
Υποστηρικτές της προσπάθειας 
ήταν, η εταιρίες G&L CALIBERS 
LTD (φυσίγγια VICTORY), 
ANASTASIOU AWARDS 
CENTER LTD, Φούρνοι ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Ταπελλο-
γραφείο Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

Στη φιέστα ο κάθε ενδιαφερόμε-
νος μπορούσε να λάβει μέρος σε 
αγώνα σπόρτιγκ, σε διαγωνισμό 
PULL SHOT με δίσκους φλας, 
καθώς και διαγωνισμούς με αε-
ροβόλα (τουφέκι και πιστόλι), 
αγωνιστικό τόξο και παραδοσι-
ακό τόξο.
Με δεδομένο το σκοπό της 
όλης διοργάνωσης, νικητές θε-
ωρούνται όλοι όσοι συμμετεί-
χαν, αφού με τη συμμετοχή τους 
συνεβαλαν στην επίτευξη του 
στόχου και τη στήριξη απόρων 
συνανθρώπων μας. Όμως για 
την ιστορία καταγράφονται οι 
νικητές σε κάθε αγώνισμα και 
κατηγορία:

ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ
1. Γιάννος Αντωνίου              28/30
2. Μάριος Βαρβάτσης           25/30
3. Βάκης Παναγίδης              25/50
  
ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΚΥΝΗΓΟΙ
1. Χρίστος Παρασκευαΐδης 26/30
2. Γιώργος Κλεάνθους          26/30
3. Στέλιος Στυλιανού            25/30
4. Μάριος Εφέ              25/30
5. Νίκος Δημητρίου              24/30
6. Πέτρος Στυλιανίδης        23/30

ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΕΦΗΒΟΙ
1. Ανδρέας Ξενοφώντος      18/30
2. Γιάγκος Παπανικολάου    16/30
3. Σταύρος Καμμιτζής           13/50

 ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ
1. Ανδρέας Εφέ               25/30
2. Ανδρέας Αγαθοκλέους    21/30
3. Σωτήρης Γρηγορίου         21/30

ΟΜΑΔΕΣ – ΣΠΟΡΤΙΓΚ
1. ΣΚ.Ο. Λευκωσίας             76/90
2. Κ.Σ. “ΣΠΙΘΑ” Λατσιών   72/50

ΑΕΡΟΒΟΛΑ / ΤΟΞΑ – 
ΑΝΔΡΕΣ
1. Γιώργος Αντωνιου 154
2. Κυριάκος Ματσικάρης 126
3. Σάββας Χριστοφόρου 111

ΑΕΡΟΒΟΛΑ / ΤΟΞΑ – 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. Ειρήνη Παντελή  116
2. Κωνσταντία Νικολάου 109
3. Μόσχω Παπασωζόμενου 86

ΑΕΡΟΒΟΛΑ / ΤΟΞΑ – 
ΕΦΗΒΟΙ
1. Στυλιανός Χριστοδούλου 103
2. Θεόδωρος Ηρακλέους 98
3. Ιάσονας Αντωνίου 94

ΑΕΡΟΒΟΛΑ / ΤΟΞΑ – 
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
1. Χριστίνα Κακουλλή 85
2. Ιακωβία Πιτταρά                   78
3. Άρτεμις Θεφάνους 74
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μουσίκο χορευτίκο αφίερώμα 

«Πίσω από τις ανώνυμες καταγγελίες κρύβονται ανα-
κρίβειες και αλλότρια προσωπικά ή κομματικά κίνητρα»
Επειδή το οικοδόμημα του Δήμου Λατσιών στηρίζεται στη διαφάνεια, δη-
μοσιεύουμε κατωτέρω την απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου Λατσιών 
μέσω επιστολής του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Α.Κυπριανού, σε καταγγελίες 
που έγιναν από ανώνυμους προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Σημειώνουμε ότι το πρόσφατο δημοσίευμα της Εφημερίδας  «Πολίτης» 
ότι πριν 15 χρόνια πιθανό να υπήρξε διαπλοκή γιατί δεν κατατέθησαν στο 
Ταμείο του δήμου λεφτά από εκμίσθωση τεμαχίων αποδεικνύεται αναληθές 
και ψευδές αφού το Δημοτικό ταμείο παρουσίασε τις αποδείξεις κατάθεσης 
των λεφτών από τη πρώτη στιγμή.  Σίγουρα τέτοια αναληθή δημοσιεύματα 
θα ήταν σωστό να αποφεύγονται.

Ο Δήμος Λατσιών είναι από τους Δήμους που ενεργούν πάντοτε στα 
πλαίσια της διαφάνειας και την νομιμότητας.  Ακούσιες και μη ηθελημένες 

παρατυπίες είτε από την υπηρεσία είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί 
να συμβαίνουν όπως και σε κάθε άλλο Οργανισμό που ακολουθεί σωρεία 
διαδικασιών κυρίως για την εκτέλεση έργων.

Ποινικά κολάσιμες πράξεις 
με την έννοια της διαπλο-
κής δεν πρόκειται να συ-
ναντήσει ποτέ κανείς στον 
Δήμο μας.  Είναι γενική η 
πεποίθηση όλων ότι πίσω 
από τις ανώνυμες καταγγε-
λίες οι οποίες εμπεριέχουν 
υπερβολές και ανακρίβει-
ες, κρύβονται αλλότρια 
προσωπικά ή κομματικά 
κίνητρα.

Μόνο η διαφάνεια κυριαρχεί 
στον Δήμο Λατσιών 

26 Μαρτίου 2015

Κύριο
Οδυσσέα Φ. Μιχαηλίδη
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη,

Θέμα : ΚΑΤ’ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΝ καταγγελίες εναντίον 
Δήμου Λατσιών για παρανομίες και παρατυπίες 

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επισυνάπτω ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 την 
απάντησή μας στις ανώνυμες καταγγελίες εναντίον του Δήμου μας.

Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι μέσα από μια απλή ανάγνωση των καταγγε-
λιών και συνακόλουθα των απαντήσεών μας, θα έχετε διαπιστώσει ότι 
στην ολότητά τους είναι και εκ πρώτης όψεως παντελώς αβάσιμες και 
ανυπόστατες.

Είμαι ακόμη βέβαιος ότι οι Λειτουργοί του Γραφείου σας οι οποίοι ήσαν 
επιφορτισμένοι όλα αυτά τα χρόνια με τον συστηματικό έλεγχο του 
Δήμου μας, θα είναι σε θέση να σας ενημερώσουν ότι ο Δήμος Λατσιών 
δεν έχει δώσει ποτέ δείγματα ενός Οργανισμού ο οποίος παρανομεί ή και 
εκφεύγει από τα πλαίσια της νομιμότητας.

Όπως επίσης γνωρίζετε, οι ίδιες καταγγελίες εναντίον του Δήμου μας 
υποβλήθηκαν προ ενός έτους και παρά το γεγονός ότι και τότε η επιστο-
λή ήταν ανώνυμη, περιείχε ανυπόστατες και δυσφημιστικές αναφορές, 
κρίθηκε σκόπιμο να τις απαντήσουμε, για σκοπούς διαφάνειας, τόσο στο 
Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών.(βλ. Παραρ-
τήματα 1 και 2 στην επιστολή μας ημερ. 20.3.2015).

Παρά τα πιο πάνω και κυρίως για να μην αιωρούνται οι όποιες σκιές 
εναντίον του Δήμου μας, έχει απαντηθεί ένας έκαστος των ισχυρισμών, 
από όπου θα διαφανεί ότι και επί της ουσίας τους οι καταγγελίες είναι 
αβάσιμες και ανυπόστατες.

Να μου επιτρέψετε ωστόσο, σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας συνομιλί-
ας, να εκφράσω εκ νέου τον έντονο προβληματισμό μου για το γεγονός 
ότι καλούμαστε να απαντήσουμε σε ανώνυμες και ανυπόγραφες καταγ-
γελίες οι οποίες πιθανότατα είναι απόρροια μικροκομματικών ή άλλων 
σκοπιμοτήτων.  Είναι η άποψή μου ότι ενθαρρύνεται ο οποιοσδήποτε 
κακόπιστος ο οποίος καθοδηγείται από αλλότρια κίνητρα, όπως προκαλεί 
αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία ενός δήμου και/ή στους αξιωμα-
τούχους του.  Διερωτούμαι, τι γίνεται τώρα που επίκεινται σε ένα χρόνο 

δημοτικές εκλογές, αν ο οποιοσ-
δήποτε ανθυποψήφιος δημάρχου 
ή μέλους Δημοτικού Συμβουλίου, 
προβαίνει εσκεμμένα σε ανώνυμες, 
ανυπόστατες ή αναληθείς καταγγε-
λίες και τις διαρρέει σκοπίμως στα 
Μ.Μ.Ε.  Όταν η σαφής πρόθεσή 
του είναι να προκαλέσει έστω και 
πρόσκαιρα ζημιά σε ανθυποψήφιό 
του;  Το χειρότερο όμως, είναι ότι 
ενθαρρύνονται όλοι όσοι θα έχουν 
όφελος από παρόμοιες ενέργειες να 
ρίχνουν λάσπη σε αξιωματούχους 
και να τους προκαλούν ζημιά ακόμη 
και στην προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή.  Ερωτώ 
λοιπόν εάν είναι ορθό να τους δίδουμε αυτή την ευκαιρία με τόσο μεγάλη 
ευκολία.  

Κατά τη δική μου άποψη επιβάλλεται η υιοθέτηση ενός πλαισίου εντός 
του οποίου θα τεθούν οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα 
διασφαλίζουν αφενός την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των αιρε-
τών και αφετέρου την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

Όλα τα πιο πάνω τα αναφέρω για προβληματισμό δικό σας και της 
υπηρεσίας σας.  Δεν αμφισβητώ καθόλου ότι η Υπηρεσία σας θα προχω-
ρήσει – όπως πάντοτε – στη δέουσα έρευνα και ότι το ανυπόστατο των 
καταγγελιών θα επιβεβαιωθεί.  Ούτε και αμφισβητώ καθόλου το δικαίωμα 
που έχετε να εξετάσετε την οποιαδήποτε καταγγελία τίθεται ενώπιόν σας 
έστω και αν αυτή είναι ανώνυμη.  Αυτή είναι και η δική μας επιθυμία στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. 

Εκείνο όμως που ζητώ, είναι όπως οι καταγγελίες που έγιναν εναντίον 
του Δήμου μας, εξεταστούν το συντομότερο καθότι δυστυχώς η περιρρέ-
ουσα ατμόσφαιρα είναι τέτοια που ο απλός πολίτης συνειρμικά παραπέ-
μπεται στην τέλεση ποινικά κολάσιμων πράξεων.   

Προς τούτο, θέτω τον εαυτό μου και τις υπηρεσίες του δήμου στη 
διάθεση των Λειτουργών σας προκειμένου η έρευνα να ολοκληρωθεί το 
συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Α. Κυπριανού 
Δήμαρχος Λατσιών

ΠαραρτΗμα - 
αΠαντΗσΗ στίσ καταγγεΛίεσ

1.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 1:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών δεν εκτελεί έργα 
βιτρίνας, παρά μόνο έργα που είναι προς όφελος των 
δημοτών του και για την κατασκευή οιουδήποτε έργου 
λαμβάνονται νομότυπα αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
Ο Δήμος Λατσιών δεν έχει διοργανώσει καμία εκδή-
λωση σε καιρό οικονομικής κρίσης η οποία να είναι 
προκλητική και είναι αναφαίρετο δικαίωμα του Δήμου 
να εκτελεί πολιτιστικές εκδηλώσεις νοουμένου ότι αυτές 
εντάσσονται στα πλαίσια του προϋπολογισμού του. 
Ουδεμία εκδήλωση δεν έχει πραγματοποιηθεί η οποία 
να είναι εκτός προϋπολογισμού.
Όσον αφορά την πολιτιστική εκδήλωση για το Ρωσικό 
μπαλέτο, αυτή έχει διοργανωθεί από την Εταιρεία 
«ΑΠΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΛΤΔ» και έχει κοστίσει στην 
Εταιρεία περίπου 4500 ευρώ. Ποσό πέραν των €100.000 
έχει καταβληθεί από Ρωσικό Οργανισμό ο οποίος προ-
άγει τον πολιτισμό της Ρωσίας. Αντίθετα, η συνεργασία 
μας με το συγκεκριμένο Οργανισμό αποτελεί μια τερά-
στια επιτυχία για το Δήμο μας και θα ήταν ευχής έργον 
όπως συνεχιστεί καθότι αυτή είναι προς όφελος των 
δημοτών μας και στοχεύει στην προώθηση των σχέσεων 
μεταξύ Κύπρου – Ρωσίας.
Όσον αφορά τη διοργάνωση της εκδήλωσης για την 
«Γιορτή της Γυναίκας», δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου 
το έτος 2013, ενώ έχει πραγματοποιηθεί το 2014 με προ-
βλεπόμενο κονδύλι στον προϋπολογισμό, του πενιχρού 
ποσού των €1500.
Επομένως, οι ισχυρισμοί για δαπάνη €50.000 για τη 
διοργάνωση των ανωτέρω πολιτιστικών εκδηλώσεων 
είναι εξόφθαλμα ανυπόστατοι.

2.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 2:
Κατηγορηματικά αναφέρω ότι ο Δήμος Λατσιών δεν 
έχει συνάψει κανένα δάνειο για την κατασκευή οιουδή-
ποτε πάρκου και ασφαλώς είναι δικαίωμα του Δήμου να 
συνάψει δάνειο για την εκτέλεση ενός έργου νοουμένου 
ότι το επιτρέπουν αυτό τα οικονομικά του.
Ο Δήμος Λατσιών έχει το δικαίωμα να δαπανήσει χρή-
ματα από ειδικό ταμείο για την κατασκευή οιουδήποτε 
πάρκου και δεν διατηρεί κανένα ταμείο δημοτών. 
 
3.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 3:
Ο Δήμος Λατσιών διατηρεί δύο πολύ σημαντικές Εται-
ρείες. Την Εταιρεία «ΑΠΑΛΟΣ» Πολιτισμός Λτδ η οποία 
διαχειρίζεται το Δημοτικό Θέατρο Λατσιών και την 
Εταιρεία Διαχείρισης Κλειστής Αίθουσας Αθλοπαιδιών 
Δήμου Λατσιών «ΤΑ ΛΑΤΣΙΑ» η οποία διαχειρίζεται 
το κλειστό αθλητικό κέντρο ένα έργο της τάξης των 
€5.000.000.
Όσον αφορά την Εταιρεία «ΑΠΑΛΟΣ»  Πολιτισμός Λτδ, 
το διοικητικό συμβούλιο προχώρησε στην απόλυση του 
διαχειριστή του θεάτρου του οποίου ο μισθός ανερχόταν 
στις €1.591,59 μηνιαίως και προχώρησε στην ανάθεση 
της διαχείρισης στον Γραμματέα της Εταιρείας και Δημο-
τικό Γραμματέα του Δήμου με μισθό €300,00 μηνιαίως.
Όσον αφορά την Εταιρεία Διαχείρισης Κλειστής Αίθου-
σας Αθλοπαιδιών Δήμου Λατσιών «ΤΑ ΛΑΤΣΙΑ» το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή μισθού 
€250,00 μηνιαίως στο Γραμματέα της Εταιρείας και 
Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου, με σκοπό την αποδοτι-
κότερη λειτουργία της Εταιρείας με αποκλειστικό στόχο 
την αύξηση των εσόδων της Εταιρείας. 
Σημειώνω ότι λόγω της σημαντικότητας ύπαρξης των 
δύο ανωτέρω εταιρειών για το Δήμο μας, του μεγάλου 
όγκου εργασιών που απαιτείται για τη διαχείρισή τους 
και έχοντας υπόψη ότι ο Δημοτικός Γραμματέας ασκεί 
καθήκοντα πέραν των προβλεπομένων στο σχέδιο 
υπηρεσίας του, η παραχώρηση μισθού ήταν εκ των 
πραγμάτων επιβαλλόμενη.
Είναι λοιπόν φανερό από τα πιο πάνω ότι οι αποφάσεις 
των διοικητικών συμβουλίων των 2 εταιρειών ήταν 
εξόφθαλμα προς όφελος του Δήμου.
Διευκρινίζω ότι ο Δήμος Λατσιών εδήλωνε τους ανωτέ-
ρω μισθούς προς το Φόρο Εισοδήματος και κατέβαλλε 
κανονικά τις κοινωνικές ασφαλίσεις και συνεπώς ο 
Δήμος μας δεν επλήρωνε αφορολόγητα από την «πίσω 
πόρτα».  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ακόμη ότι ο Δημοτικός Γραμ-
ματέας έδωσε την παραίτηση του από τις 2 ανωτέρω 
εταιρείες προ της συγκεκριμένης καταγγελίας (μεταξύ 
άλλων λόγω φόρτου εργασίας) και αυτό επιβεβαιώνει 
και καταδεικνύει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των συ-
γκεκριμένων εταιρειών δεν είχαν πρόθεση να ευνοήσουν 

κανένα.

4. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 4:
Στις 2 εταιρείες που αναφέρονται δεν πραγματοποιού-
νται συνεδριάσεις που να στοιχίζουν 1000 ευρώ η κάθε 
μία.  
Ο ισχυρισμός αυτός είναι εκτός από γελοίος, παντελώς 
ανυπόστατος.
 
5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 5:
Το Ανοικτό Σχολείο και το Πολυδύναμο Δημοτικό 
Κέντρο δεν είναι εταιρείες.
Το Ανοικτό Σχολείο είναι ένας θεσμός που έχει καθι-
ερώσει το Υπουργείο Παιδείας και εφαρμόζεται στη 
πλειοψηφία των Δήμων με επιχορήγηση από το εν 
λόγω Υπουργείο.  Επισημαίνω ότι το Ανοικτό Σχολείου 
του Δήμου Λατσιών απαριθμεί περίπου 2.000 μέλη και 
παρέχει τη δυνατότητα κυρίως σε οικογένειες με χαμηλά 
εισοδήματα να συμμετέχουν σε αυτό και καλύπτει ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
Με τις υποδείξεις του Υπουργείου Παιδείας, ο δήμος 
μας δημιούργησε Διοικούσα Επιτροπή του Ανοικτού 
Σχολείου η οποία ακολουθώντας νομότυπη διαδικασία 
μέσα από διαγωνισμό προσέλαβε υπεύθυνη για το 
Ανοικτό Σχολείο.
Το Υπουργείο εντόπισε πρόβλημα καθόσον αφορά την 
λειτουργία των Ανοικτών Σχολείων και μαζί με τους 
Δήμους καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσής του.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ότι αν δεν εξευρεθεί λύση στο πρόβλη-
μα που παρατηρήθηκε και αφορά όλους τους Δήμους 
που λειτουργούν το θεσμό του Ανοικτού Σχολείου, θα 
αποτελέσει ένα τεράστιο μείον για τις τοπικές κοινωνίες 
ιδιαίτερα σ’αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνουν οι 
πολίτες εν καιρώ οικονομικής κρίσης.
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο εργοδοτεί με ομό-
φωνη απόφασή του ένα μόνο άτομο με μισθό €386,45.- 
μηνιαίως.

6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 6:
Δεν υπάρχει Δήμος και/ή Οργανισμός που να μην 
παραχωρεί για χρήση κινητά τηλέφωνα στο προσωπικό 
του και αυτό για πρακτικούς λόγους και/ή για λόγους 
ασφάλειας.
Σε όσους παραχωρήθηκαν κινητά τηλέφωνα είναι για να 
διασφαλιστεί ότι κυρίως σε ώρα μη υπηρεσίας θα αντα-
ποκρίνονται έγκαιρα και άμεσα σε επείγοντα τηλεφω-
νήματα από το Δήμο (π.χ. πλημμύρες, θεομηνίες, κλπ.), 
για να ανταποκρίνονται αμέσως σε κλήσεις δημόσιων 
υπηρεσιών, για να ανταποκρίνονται αμέσως σε κλήσεις 
δημοτών σε ώρα μη υπηρεσίας (συνεργείο έκτακτης 
ανάγκης on call).

Σημειώνω ότι μέλη του προσωπικού τα οποία χρησι-
μοποιούν κινητά τηλέφωνα τα παραδίδουν στο Δήμο 
ταυτόχρονα με την αποχώρησή τους από την εργασία 
πλην συγκεκριμένων υπαλλήλων που επιβάλλεται να τα 
κατέχουν για λόγους ασφάλειας, ως επεξηγώ ανωτέρω.
Επιπρόσθετα σημειώνω ότι για να μην παρατηρείται 
άσκοπη χρήση από τους δικαιούχους, υπάρχει περιορι-
σμός στη χρήση τους ήτοι συμφωνημένα πακέτα (MTN) 
με περιορισμένο ποσό και ως εκ τούτου το μηνιαίο 
κόστος για τον Δήμο είναι μηδαμινό.
Ο δε ισχυρισμός ότι κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται 
από ευνοούμενους του Δημάρχου και του Δημοτικού 
Γραμματέα είναι ανάξιος σχολιασμού.

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 7:
Ο Δήμαρχος και/ή ο Δημοτικός Γραμματέας δεν 
επέτρεψαν ποτέ σε μη δικαιούχο άτομο να χρησιμο-
ποιεί αυτοκίνητο του δήμου για προσωπική του χρήση. 
Υπάλληλος, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο της 
υπηρεσίας μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς.

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 8:
Η χρήση αυτοκινήτων από υπαλληλικό προσωπικό, 
γίνεται αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς 
σκοπούς. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιώ είχε έμβλημα 
του δήμου στην πινακίδα του και έδωσα οδηγίες για 
την αφαίρεσή του  γιατί είμαι της άποψης ότι μόνο ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Υπουργοί ή Πρέσβεις είναι 
απαραίτητο να διατηρούν έμβλημα στα οχήματά τους.

Εν πάση περιπτώσει, σημειώνω και επισημαίνω ότι ο 
Δήμαρχος Λατσιών ως δικαιούχος χρησιμοποιεί όχημα 
του δήμου μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς και ως επί 
το πλείστον κυκλοφορεί με το δικό του όχημα ακόμη και 
σε ώρα υπηρεσίας.

Να μου επιτρέψετε λοιπόν να αναφέρω ότι η καταγγελία 
αυτή στερείται σοβαρότητας και είναι παντελώς αβάσι-
μη και ανυπόστατη.

9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 9:
Ο Δήμος Λατσιών τηρεί και ακολουθεί τις σωστές διαδι-
κασίες για τις προσφορές σε θέματα μηχανογράφησης, 
συντήρησης υπολογιστών και ασφάλειας κτιρίου.  Για το 
σκοπό αυτό υπάρχει υπεύθυνος εποπτείας προσφορών 
στην υπηρεσία ο οποίος ακολουθεί τη διαδικασία ως 
αυτή προβλέπεται υπό του Νόμου.

10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 10:
Το θέμα αυτό εξετάστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
το οποίο ομόφωνα έκρινε ότι ουδεμία παρακολούθηση 
τηλεφώνων έγινε από το Δημοτικό Γραμματέα του 
Δήμου.

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ.11:
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν χάρισε σε κανένα ιδιώτη 
χώρους πρασίνου ή χαλίτικη γη με σκοπό να τις χρησι-
μοποιήσει για τις επιχειρήσεις του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν χάρισε σε κανένα ιδιώτη 
χαλίτικη γη γιατί ιδιοκτήτης της χαλίτικης γης είναι το 
κράτος και οι Δήμοι – όπως γνωρίζετε – εκφράζουν 
απλά απόψεις προς τα αρμόδια τμήματα του Κράτους 
σε θέματα ανταλλαγής ή παραχώρησης και η τελική 
έγκριση ή απόρριψη ενός αιτήματος εναπόκειται στο 
ίδιο το Κράτος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν  χάρισε σε κανένα ιδιώτη 
χώρους πρασίνου. Η πάγια πολιτική του Δήμου μας στο 
θέμα αυτό – όπως συμβαίνει και σε άλλους δήμους – 
είναι όπως ενθαρρύνει την εμπλοκή ενδιαφερόμενων για 
αξιοποίηση χώρων πρασίνου ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ότι οι εν-
διαφερόμενοι δεν οικειοποιούνται τους χώρους αυτούς, 
αλλά όλοι οι δημότες δύνανται να τους χρησιμοποιούν 
και να τους απολαμβάνουν.  
Με την πρακτική αυτή, οι συγκεκριμένοι χώροι διατη-
ρούνται καθαροί, αναβαθμίζεται το πράσινο και ο Δήμος 
περιορίζει τα έξοδα του.

12. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 12:
Δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος ο οποίος να είναι ευνο-
ούμενος Υπουργού της Κυβέρνησης και ουδεμία παρέμ-
βαση υπήρξε από οιονδήποτε Υπουργό για οιονδήποτε 
υπάλληλο και/ή στην εκτέλεση των καθηκόντων μας.
Περαιτέρω, δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος στον Δήμο 
Λατσιών οποίος να μην ακολουθεί το ωράριο εργασίας 
χωρίς να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά.

13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ. 13:
Δηλώνουμε περήφανοι για τη συνεργασία μας με τον 
Δήμο Γερίου η οποία εντάσσεται στις γενικότερες 
προσπάθειες που καταβάλλουμε όπως εξεύρουμε αποτε-
λεσματικές λύσεις που θα οδηγήσουν στην οικονομική 
ενδυνάμωση καθώς και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-
τα των Δήμων μας.
Το όφελος μέσα από αυτή τη συνεργασία λειτουργεί αμ-
φίδρομα. Ο Δήμος Λατσιών έχει οικονομικό όφελος, ενώ 
ο Δήμος Γερίου αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του προς τους 
δημότες του και ταυτόχρονα εξοικονομεί πόρους από τη 
μη δημιουργία πρόσθετων δικών του υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, η πρωτοποριακή αυτή ενέργεια των 2 δή-
μων ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις διάφορες μελέτες 
οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί καθώς επίσης και με τη 
βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών για συμπλεγμα-
τοποιήσεις και/ή ενοποιήσεις υπηρεσιών.
Επισυνάπτω ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2, 3 & 4 τις υπογρα-
φείσες Συμφωνίες οι οποίες καταδεικνύουν πέραν πάσης 
αμφιβολίας το οικονομικό όφελος το οποίο καρπούται 
ο Δήμος Λατσιών προς όφελος του Δήμου μας και των 
δημοτών του και το οποίο ανέρχεται στις €125.000 
ετησίως.
Περαιτέρω, η συνεργασία αυτή δεν επηρεάζει καθόλου 
την λειτουργική ικανότητα της υπηρεσίας (κυρίως λόγω 
της μείωσης του όγκου εργασιών της) και δεν υποβαθ-
μίζει ούτε και στο ελάχιστο την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών προς τους δημότες μας.

Σημειώνω ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λατσιών για το πιο πάνω θέμα ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ.

εΠίστοΛΗ του ΔΗμου Λατσίών Προσ τον γενίκο εΛεγκτΗ
Παντελώς αβάσιμες και ανυπόστατες οι καταγγελίες
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Η πάγια πολιτική του Δήμου μας για ανάπτυξη 
των χώρων πρασίνου και τη δημιουργία πνευ-
μόνων πρασίνου συνεχίζεται αμείωτος και στη 
φετινή χρονιά με δεντροφυτεύσεις σε συνεργα-
σία με τις διευθύνσεις των σχολείων μας. Στις 
28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη 
δεντροφύτευση στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο και 
σε χώρους πρασίνου έξω από το Γυμνάσιο Λα-
τσιών. 
Η υπηρεσία πρασίνου και περιβάλλοντος του 
Δήμου Λατσιών φρόντισε και φροντίζει τους 
χώρους πρασίνου και τα αποτελέσματα εί-
ναι εμφανή σε όλη την επικράτεια του Δήμου. 
Στην εκστρατεία δεντροφύτευσης, που πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου 
περιβάλλοντος κ. Ιωάννας Παναγιώτου, στην 
παρουσία του προέδρου του Κινήματος Περι-
βαλλοντιστών κ. Γιώργου Περδίκη, η συμμε-
τοχή του κόσμου ήταν αρθρόα. Τίτλος της εκ-
στρατείας ήταν «Ένα δέντρο για κάθε παιδί που 
γεννιέται». Πάνω από 120 δέντρα φυτεύτηκαν 
από ανάδοχους γονείς και τοποθετήθηκαν σε 
ειδικά καρτελάκια τα ονόματα παιδιών που γεν-
νήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.     
Στα υπόλοιπα σχολεία πραγματοποιήθηκαν δε-
ντροφυτεύσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου με τη συμμετοχή των παιδιών του κάθε 
σχολείου. 
Επιπρόσθετα, ο χώρος πρασίνου ανατολικά του 
Γυμνασίου Λατσιών ονομάστηκε Πάρκο Πεσό-
ντων Μαθητών, εις μνήμη των πεσόντων μα-
θητών στους αγώνες υπέρ της Ελευθερίας της 
Κύπρου, μετά από πρωτοβουλία του Γυμνασίου 
Λατσιών σε συνεργασία με το Δήμο μας. Τα 
εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πο-
λιτισμού κ. Κώστας Καδής στις 5 Μαρτίου 2015 
σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε το Γυμνάσιο 
μας. 
Οι φωτογραφίες είναι από τη δεντροφύτευση 
στις 28 Φεβρουαρίου 2015 έξω από το Γυμνάσιο 
Λατσιών.

Δεντροφύτευση στο Δήμο ΛατσιώνΣυναυλία-Αφιέρωμα στον αξέχαστο 
Δημήτρη Μητροπάνο.

αγαΠώ τΗ ΖώΗ – κυκΛο-
φορώ με ασφαΛεία

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η δίμηνη εκστρατεία ενημέρωσης για την 
οδική ασφάλεια με θέμα «Αγαπώ τη Ζωή – Κυκλοφορώ με ασφάλεια». 
Μια συνεργασία μεταξύ του Δήμου Λατσιών και του Τμήματος Τρο-
χαίας Αρχηγείου Αστυνομίας που είχε σαν στόχο την ευαισθητοποίηση 
όλων για να φθάσουμε στο μηδέν θανάτους από τροχαία ατυχήματα.
Στις δραστηριότητες που άρχισαν στις 11 Φεβρουαρίου περιλαμβά-
νονταν διαλέξεις, για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων, των Γυ-
μνασίων Λατσιών και Γερίου και του Λυκείου Λατσιών στο Δημοτικό 
Θέατρο Λατσιών, διαγωνισμό ζωγραφικής για τα παιδιά με θέμα την 
οδική ασφάλεια και διανομή ενημερωτικού υλικού στους δρόμους 
των Λατσιών συμμετέχοντας ενεργά το προσωπικό του Δήμου και της 
Τροχαίας. 
Σημαντική συμβολή στην εκστρατεία είχαν και οι ποδηλατικές ομάδες 
των Λατσιών, Cycling Club και Ποδηλατοπαρέα, οι οποίες αφιέρωσαν 
τις βόλτες τους στην οδική ασφάλεια.
Η εκστρατεία τελείωσε με την Τελετή Λήξης στις 11 Μαρτίου 2015 στο 
Δημοτικό Θέατρο Λατσιών όπου βραβεύτηκαν οι μαθητές που συμμε-
τείχαν στο διαγωνισμό ζωγραφικής και παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα από παιδιά του Γυμνασίου Λατσιών και την ομάδα ζούμπας 
του ανοικτού Σχολείου του Δήμου μας.     

Ο Δήμος  Λατσιών τίμησε τις 
γυναίκες για την Παγκόσμια

 Ημέρα της Γυναίκας στις 9/3/2015
Σε ένα κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο, η Λαϊκή Ορχήστρα του ΡΙΚ υπό την διεύθυνση 
του Μάριου Μελετίου ξεσήκωσε τον κόσμο με τα τραγούδια τους για ένα δίωρο. Τρα-
γούδια που αγαπήθηκαν και τραγουδιούνται ακόμη αφιερωμένα στην γυναίκα όπως 
: «Της γυναίκας η καρδιά», «Όποια νάσαι», «Εσύ ‘σαι η αιτία που υποφέρω και πολλά 
άλλα».
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κυρίας Ιωάννας 
Παναγιώτου η οποία έκανε τη δική της παρέμβαση στην εκδήλωση.
Σε σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπριανού ανάφερε 
μεταξύ άλλων : «Δίκαια ολόκληρη η ανθρωπότητα αφιέρωσε την 8η Μαρτίου στην 
γυναίκα, στην γυναίκα η οποία αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ευτυχίας και καρτερικό-
τητας» και συνέχισε «εμείς αφιερώνουμε την συναυλία μας στην γυναίκα της Κύπρου 
που κατά την διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 έδωσε το δικό της 
αγωνιστικό στίγμα, στην Κυπριώ-
τισσα μάνα που από την περίοδο 
της Τουρκικής Εισβολής μέχρι σή-
μερα φρόντισε να δώσει κουράγιο 
και ελπίδα στα παιδιά της και στην 
γυναίκα Κύπρια Εγκλωβισμένη». 
Τονίζεται ότι η είσοδος για το κοι-
νό ήταν δωρεάν.
Παραθέτουμε φωτογραφίες από 
την εκδήλωση για την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας.
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Με παρέλαση των σχολείων μας, των οργανωμένων συνόλων, της 
πολιτικής άμυνας και των εφέδρων του 121 ΤΕΘ Λατσιών, ο Δήμος 
Λατσιών γιόρτασε τις επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και του απε-
λευθερωτικού αγώνα της 1ης Απριλίου 1955-1959.
Οι εορτασμοί άρχισαν με την επετειακή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέα-
τρο Λατσιών τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 με κύ-
ρια Ομιλήτρια την πρώην Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού κα Κλαίρη Αγγελίδου.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος τα μουσικά σχή-
ματα του Δήμου Λατσιών (Παιδική και Δημοτική 
Χορωδία) καθώς και η Φιλαρμονική του Ανοι-
κτού Σχολείου Δήμου Λατσιών όλοι τους ήταν 
εντυπωσιακοί και ξεχώρισαν με την παρουσία 
τους. Μεγάλο ενθουσιασμό προκάλεσε και το χο-
ρευτικό συγκρότημα της ΕΛΔΥΚ με Ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς.
Τον πανηγυρικό της ημέρας μετά το πέρας της 
δοξολογίας στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου εκφώ-
νησε ο τέως Δήμαρχος Λατσιών και Αναπληρω-
τής Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ κ. Κωστής Ευστα-
θίου ο οποίος μεταξύ άλλων ανάφερε  : 
“Αν έχει κάτι να μας διδάξει η σημερινή ημέρα και 
οι θυσίες των ηρώων μας είναι το εξής: 
Αν θέλουμε ελευθερία ας μιλάμε λιγότερο, ας 
αγαπήσουμε την ίδια μας την πατρίδα, ας ελευ-
θερώσουμε πρώτα τα μυαλά και τις ψυχές μας 
από την εθελούσια δουλεία, την υποταγή και το 
στρατηγικό καταναγκασμό που μας επέβαλε η Τουρκία συστηματικά 
και βαθμιαία. Δεν θα ανεβεί κανείς στην πλάτη μας εκτός και αν εμείς 
σκύψουμε γιατί στο κάτω κάτω όπως εύστοχα επεσήμανε ο Θουκυδί-

δης,  ο καθένας οφείλει την ελευθερία του στην δύναμή του’’. 

Ακολούθησε κατάθεση Στεφάνων στο μνημείων πεσόντων και αγνο-
ουμένων. Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με την παρέλαση, την Τετάρτη 
25 Μαρτίου 2015 κατά μήκος της Γιάννου Κρανιδιώτη. Για μια ακόμη 

φορά τα σχολεία μας έκλεψαν την παράσταση 
με τη δική τους επιβλητική παρουσία. Όλα τα 
οργανωμένα σύνολα, η Πολιτική Άμυνα και οι 
Εθνοφύλακες απέσπασαν το χειροκρότημα των 
δημοτών μας. Να αναφέρουμε ότι την παρέλα-
ση παρακολούθησαν βουλευτές, οι δήμαρχοι 
Γερίου και Ακανθούς και πλήθος κόσμου που 
κατέκλυσαν τη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 
από το ύψος της Περιφερειακής ΣΠΕ Λευκω-
σίας μέχρι τα φώτα Τροχαίας της Λεωφόρου 
Φιλίππου Παπακυπριανού.

Στα πλαίσια της αδελφοποίησης των Δήμων 
Λατσιών και Κιλκίς, αντιπροσωπεία του Δημο-
τικού συμβουλίου από την Ελλάδα, φιλοξενή-
θηκε και παρέστηκε στους εορτασμούς των δύο 
επετείων με επικεφαλής το δημοτικό Σύμβουλο 
Δημήτριο Κυριακίδη. Στην υπόλοιπη αποστολή 
συμμετείχαν οι πιο κάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
Αθανάσιος Γραμματικόπουλος, Νικόλαος Τα-
χτσίδης, Νικόλαος Στανημερόπουλος και Αγ-
γελική Αντωνιάδη.    

Φωτογραφίες από  την παρέλαση στις 25 Μαρτίου 2015 κατά μήκος 
της Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη στα Λατσιά.

Μαθητές δημοτικών μας σχολείων
  καταδίκασαν το ψευδοκράτος 

Ο Δήμος Λατσιών τίμησε τις 
επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 

και της 1ης Απριλίου 1955

Από τον πανηγυρικό στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
Αριστερά οι πρώην δήμαρχος Λατσιών Κωστής Ευσταθίου 

και δεξιά ο νύν δήμαρχος Παναγιώτης Α. Κυπριανού.

Ο τέως Δήμαρχος Λατσιών και Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Κ.Σ.ΕΔΕΚ κ. Κωστής Ευσταθίου 
εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας.

Επίσημοι κατά τη κατάθεση στεφάνων.

Φιλαρμονική Ανοικτού Σχολείου. Άγημα με την ελληνική και την κυπριακή σημαία. 

Β' Δημοτικό Σχολείο (ΚΑ) Λατσιών.
Β' Δημοτικό Σχολείο (ΚΒ) Λατσιών.

Από τον πανηγυρικό στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
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Εθνικός Λατσιών.  Α' Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. 

Κατεχόμενα σχολεία. Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ.

Γυμνάσιο Λατσιών.

Σωματείο Ελεύθερη Χάρτζια.

Δ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών.

Λύκειο Λατσιών.

Σύστημα Προσκόπων. Εθνοφύλακες 121 ΤΕΘ Λατσιών.

Κυνηγετικός Σύλλογος 
Σπίθα Λατσιών.

Πολιτική Άμυνα Λατσιών.

Σωματείο Α.Σ. Λατσιών.

Σωματείο η Ακανθού.

Σωματείο Λευκοθέα Λατσιών.
Σωματείο Παρθενώνας 
Προσφύγων Λατσιών.
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Η Αδελφοποίηση των Νεολαιών των Δήμων Λατσιών 
και Πυλαίας Χορτιάτη Θεσσαλονίκης έχει διευρυνθεί 
και με αδελφοποιήσεις Σχολείων των δύο Δήμων. Την 
Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 στο χώρο του Γ’ Δημοτικού 
Σχολείου Λατσιών Κύπρου υπογράφτηκε το Πρωτό-
κολλο Αδελφοποίησης από τις Διευθύντριες του Γ’ 
Δημοτικό Σχολείου Λατσιών κας Ελένης Θεοδούλου 
και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου κας Χρύσας 
Παπαμόσχου.Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από 
την διευθύντρια του σχολείου κ.Χρύσα Παπαμόσχου 
και δύο εκπαιδευτικούς τον κ.Τάσο Μπούτζα και τη 
κα.Μαρία Τοπαλίδου καθώς και από 5 μαθητές της Ε’ 
τάξης, Γεωργιάδη Άλκη- Καλαμπάκα Ευγένιο – Λα-
κερίδου Δανάη-Παυλάκη Αναστασία και Πουρνάρα 
Ανδρέα, οι οποίοι φιλοξενούνταν σε οικογένειες του Γ’ 
Δημοτικού Σχολείου Λατσιών.Την αποστολή συνόδεψε 
και η Aντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ανατολή Κωνσταντινίδου 
εκπροσωπώντας το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη .
 
 Ακολουθεί σχετικό χαρακτηριστικό απόσπασμα 
από δημοσίευση της  ιστοσελίδα του 2ου Δημοτι-
κού Σχολείου Φιλύρου. http://2dim-filyr.thess.sch.gr/
archives/7187
 
Την Τρίτη 24 Μαρτίου στο χώρο του Γ’ Δημοτικού Σχο-
λείου Λατσιών Κύπρου υπογράφτηκε το πρωτόκολλο 
αδελφοποίησης από τις διευθύντριες του Γ’ Δημοτικό 
σχολείου Λατσιών κας Ελένης Θεοδούλου και του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου κας  Χρύσας Παπαμό-
σχου. Παρόντες στην υπογραφή του πρωτοκόλλου 
αδελφοποίησης ήταν ο Δήμαρχος Λατσιών κος Πανα-
γιώτης Κυπριανού, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πο-
λιτισμού & Νεολαίας  Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κα 
Ανατολή Κωνσταντινίδη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου  Νεολαίας Λατσιών κος Κυπριανός Φιλίπ-
που, εκπρόσωποι του Δήμου Κιλκίς (αδελφοποιημένος 
Δήμος με το Δήμο Λατσιών), η επιθεωρήτρια παιδείας 
κα Ροδούλα Θεοδώρου,  ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Γονέων του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών κος Προ-
κόπης Προκοπίου, εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων και 
πολλοί άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι . Η εκδήλωση 
αδελφοποίησης έγινε κατά την καθιερωμένη εκδήλωση 
του σχολείου των Λατσιών για την 25η Μαρτίου 1821.
Όλα όμως άρχισαν τον περασμένο Ιούνιο όταν το 
σχολείο μας ήρθε σε επαφή με τον Πρόεδρο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λατσιών κο Κυπριανό 
Φιλίππου με θέμα τη συνεργασία με ένα σχολείο του 
Δήμου Λατσιών. Η περιοχή των Λατσιών Κύπρου επι-
λέχθηκε λόγω της αδελφοποίησης που είχε προηγηθεί, 
το Πάσχα του 2014, της Νεολαίας του Δήμου Πυλαίας 
– Χορτιάτη με τη Νεολαία του Δήμου Λατσιών.
Η συνεργασία με το Γ’ Δημοτικό Σχολείο ξεκίνησε 
υλοποιώντας από κοινού το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό 
πρόγραμμα e-twinning με θέμα «Το περιβάλλον του 
τόπου μας και τα μνημεία του». Οι μαθητές της Ε’ τά-
ξης των δύο σχολείων με τους εκπαιδευτικούς ,  Χρίστα 
Χρήστου, Πόπη Στυλιανίδου και Ελένη Παναγή των 
Λατσιών και Μπούτζα Τάσο, Τοπαλίδου Μαρία του Φι-
λύρου άνοιξαν με τη συνεργασία τους το δρόμο για την 
αδελφοποίηση των δύο σχολείων.
Το ταξίδι της αντιπροσωπείας του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου για την Κύπρο ετοιμάστηκε μήνες πριν. Η 
αντιπροσωπεία αποτελούνταν από την διευθύντρια 
του σχολείου μας και τους δύο εκπαιδευτικούς του 
προγράμματος καθώς και από 5 μαθητές της Ε’ τάξης, 
Γεωργιάδη Άλκη- Καλαμπάκα Ευγένιο – Λακερίδου 
Δανάη-Παυλάκη Αναστασία και Πουρνάρα Ανδρέα, οι 
οποίοι θα φιλοξενούνταν σε οικογένειες του Γ’ Δημοτι-
κού Σχολείου Λατσιών.

Η Φιλυριώτικη αντιπροσωπεία έφτασε  στο αεροδρό-
μιο της Λάρνακας το μεσημέρι της Δευτέρας 23 του 
Μάρτη. Ο Δήμος Λατσιών διέθεσε λεωφορείο από την 
πρώτη στιγμή για όλες τις μετακινήσεις της Φιλυριώ-
τικης αντιπροσωπείας. Οι εκδηλώσεις αλλά και οι επι-
σκέψεις ήταν πάρα πολλές.
Οι πιο συγκινητικές στιγμές ήταν η παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου 1821 στον κεντρικό δρόμο του Δήμου Λα-
τσιών όπου μαθητές από όλα τα σχολεία του Δήμου , 
σωματεία, σύλλογοι αλλά και οι άντρες της εθνοφυ-
λακής παρέλασαν κρατώντας ψηλά την ελληνική και 
την κυπριακή σημαία. Στην παρέλαση συμμετείχαν και 
οι μαθητές του σχολείου μας κρατώντας την ελληνική 
σημαία.

Λίγο πριν την αναχώρηση της αντιπροσωπείας από 
το Δήμο Λατσιών και από το Γ’ Δημοτικό σχολείο Λα-
τσιών οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε 
μία όμορφη εκδήλωση του σχολείου. Η διευθύντρια 
του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών έδωσε αναμνηστι-
κά δωράκια στους μαθητές του Φιλύρου. Παίρνοντας 
το μικρόφωνο οι μικροί μαθητές εξέφρασαν την επιθυ-
μία αλλά και την ευχή να συναντηθούν ξανά με τους 
αγαπημένους τους φίλους από τα Λατσιά της Κύπρου.
Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα γι αυτή την υπέροχη 
εμπειρία τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νεολαίας Δήμου Λατσιών , την κυρία Ελένη 
Θεοδούλου Διευθύντρια του Γ Δημοτικού Λατσιών,, 
όλους τους εκπαιδευτικούς του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου 
Λατσιών, τον Σύνδεσμο Γονέων του Γ΄Δημοτικού Σχο-
λείου Λατσιών, τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβού-
λιο Λατσιών, το Ξενοδοχείο SEMELI HOTEL για την 
άψογη φιλοξενία του καθώς και όλους τους γονείς και 
μαθητές του κυπριακού σχολείου.

ΔΗμοτίκο συμβουΛίο νεοΛαίασ ΔΗμου Λατσίών

Φίλυρο–Λατσιά…
μια αδελφική αγκαλιά!

μεγαΛΗ εΠίτυχία του γυμνασίου Λατσίών 
ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΣΑΣ

Το Γυμνάσιο Λατσιών συμμετείχε στους 26ους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου 
με το έργο του Ζαν Ζιρωντού "Ο Πόλεμος της Τροίας δεν θα γίνει" και του απενεμήθη το  
Βραβείο της καλύτερης παράστασης σύγχρονου θεάτρου στην επαρχία Λευκωσίας.
Οι θαυμάσιες ερμηνείες από τους μαθητές μας οι οποίες θύμιζαν επαγγελματίες ηθοποιούς 
εντυπωσίασαν και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό. Η σκηνοθεσία ήταν της φιλολόγου 
Άννας Παφίτη και τα σκηνικά της καθηγήτριας τέχνης Ναταλί Χριστοφίδου. Η παράσταση 
έγινε στις 31 Μαρτίου 2015 στο κατάμεστο Δημοτικό θέατρο Λατσιών.

Συγχαρητήρια σε όλους 
τους συντελεστές.

θεατρίκΗ ΠαραστασΗ αΠο το Λυκείο Λατσίών 
αρίστοφανΗ ΛυσίστρατΗ

Το Λύκειο Λατσιών σε συνεργασία με τον Δήμο Λατσιών ανέβασε για φιλανθρωπικό 
σκοπό στις 20 Μαρτίου 2015, τη θεατρική παράσταση Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, η 
οποία παρουσιάστηκε και στις 2/3/15 στα πλαίσια του 26ου Παγκύπριου Διαγωνισμού 
Θεάτρου. Όλα τα έσοδα δόθηκαν προς βοήθεια οικογένειας δημοτών μας.

Ο Δήμος Λατσιών αναγγέλλει τη φετινή λειτουργία της Παιδικής του Κα-
τασκήνωσης, στη κοινότητα Αγριδιών της επαρχίας Λεμεσού. Η λειτουργία 
της Κατασκήνωσης θα διαρκέσει από τις 22 
Ιουνίου μέχρι τις 3 Αυγούστου 2015. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά των Ε’ και Στ’ 
τάξεων των Δημοτικών Σχολείων Λατσιών, Γε-
ρίου, Λυθροδόντα καθώς και παιδιά των ίδιων 
τάξεων από την Κοινότητα Αγριδιών. Προτε-
ραιότητα θα δοθεί στους μαθητές και μαθήτρι-
ες της Στ’ τάξης . Ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια 
που θα συμμετάσχει στην κατασκήνωση θα 

καταβάλει στο Δήμο το συμβολικό ποσό των πενήντα πέντε ευρώ (€55,00). 
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς από το Δημαρχείο Λα-
τσιών στα Αγρίδια και αντίστροφα, εκδρομή με λεωφορείο και τα καθημερινά 
έξοδα διατροφής και  διαμονής. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με 
τη λειτουργία της Κατασκήνωσης, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
του Δήμου www.latsia.eu ή τηλεφωνείστε στο τηλέφωνο  22878688.
Οι περίοδοι που έχουν ορισθεί για την φετινή λειτουργία των κατασκηνώσε-
ων του Δήμου Λατσιών στα Χωριό Αγρίδια . 
1η   περίοδος  22/06 – 29/06/2015, 2η  περίοδος 29/06 – 06/07/2015,  
3η  περίοδος   06/07 – 13/07/2015, 4η περίοδος  13/07 – 20/07/2015, 
5η  περίοδος  20/07 – 27/07/2015 και  6η περίοδος  27/07 – 03/08/2015

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΙΔΙΑ

Αντιπροσωπεία των Δήμων Κιλκίς 
και Λατσιών ξεναγήθηκε

στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού 
σκοπευτηρίου

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου, 
αντιπροσωπεία των Δή-
μων Λατσιών και Κιλκίς, 
με επικεφαλής το Δήμαρχο 
Λατσιών, Παναγιώτη Κυ-
πριανού, επισκέφτηκαν το 
Ολυμπιακό σκοπευτήριο 
και ξεναγήθηκαν στις εγκα-
ταστάσεις του. 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθη-
κε με την ευκαιρία της φιλοξενίας αντιπροσώπων του Δήμου 
Κιλκίς από το Δήμο Λατσιών, η οποία εντάσσεται μέσα στα 
πλαίσια της Αδελφοποίησης των δυο Δήμων. Στη διάρκεια της 
ξενάγησής τους, οι εκπρόσωποι των δυο Δήμων είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν από κοντά όλα τα αγωνίσματα της σκο-
ποβολής που καλλιεργούνται στην Κύπρο και να δοκιμάσουν 
τις σκοπευτικές τους ... ικανότητες, στην αίθουσα του σταθερού 
στόχου (αεροβόλο τουφέκι και πιστόλι), καθώς και στο σπόρ-
τιγκ. Το δ.σ της ΣΚΟΛΕΥ πρόσφερε στην αντιπροσωπεία του 
Δήμου Κιλκίς, αναμνηστική κασετίνα με τα μετάλλια (χρυσό, 
αργυρό και χάλκινο) των Πανευρωπαϊκών Αγώνων που έγιναν 
στο Ολυμπιακό ακοπευτήριο, ενώ σ’ όλα τα μέλη της αποστολής 
προσφέρθηκε από ένα αναμνηστικό μετάλλιο της διοργάνωσης 
μαζί με το σήμα του σωματείου.
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Η κυΠρίακΗ ΔίαΛεκτοσ (γ’ μεροσ - Η σΗμασία καί το μεΛΛον τΗσ)

Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας
          katoomba@cytanet.com.cy

Στα προηγούμενα μας άρθρα έγινε μια αναδρομή 
στην ιστορία, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
της κυπριακής διαλέκτου, ενώ στο σημερινό και 
τελευταίο μέρος θα αναφερθούμε στη σημασία 
και το μέλλον της. Για τους σκοπούς του άρθρου 
αυτού, ως Ελληνική γλώσσα θεωρείται η Κοινή 
Νέα Ελληνική (ΚΝΕ).

Η σημασία της κυπριακής διαλέκτου

Η κυπριακή διάλεκτος είναι μια από τις αρχαιό-
τερες ελληνικές διαλέκτους. Η γεωγραφική της 
απομόνωση, σε συνδυασμό με τις αλλεπάλλη-
λες και μακροχρόνιες κατακτήσεις από αλλό-
γλωσσους λαούς (Φράγκοι, Ενετοί, Οθωμανοί, 
Άγγλοι), είχαν ως αποτέλεσμα να διαμορφώσει 
τη δική της μοναδική ταυτότητα. Πολυδύναμη 
και πολυδιάστατη, σε ορισμένες περιπτώσεις το 
πλούσιο λεξιλόγιό της καλύπτει έννοιες και ιδέες 
που δεν υπάρχουν στην ΚΝΕ ή, τουλάχιστον, εκ-
φράζονται με περιφραστικό και περιγραφικό τρό-
πο, ενώ στην κυπριακή διάλεκτο υπάρχουν ήδη 
μονολεκτικές (π.χ. κοψιάς, λάντα, στρατουρώ).

Στοιχείο της ταυτότητας, της καταγωγής και της 
ιδιοσυγκρασίας μας, η κυπριακή διάλεκτος δεν 
είναι μόνο η προφορά, αλλά και το πλούσιο λε-
ξιλόγιό, η ξεχωριστή σύνταξη, τα τοπωνύμιά μας, 
καθώς και οι εύστοχες παροιμίες και εκφράσεις, 
βγαλμένες από τη συλλογική σοφία των προγό-
νων μας.

Για όσους αγνοούν και υποτιμούν την κυπριακή 
διάλεκτο, θεωρώντας την «χωρκάτικη», να ανα-
φέρουμε ότι - πέραν του παραδοσιακού λεξιλογι-
κού - έχει δημιουργήσει και λόγιες λέξεις που δεν 
χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα (π.χ. αιτητής/
αιτήτρια, υδατοπρομήθεια, εργοδοτώ/εργοδό-
τηση). Επιπλέον, έχει παράξει πολύ μεγάλα έργα 
πεζογραφίας και ποίησης, όχι μόνο τα τσιαττιστά 
των ποιητάρηδων (τα οποία είναι μνημεία πολι-
τιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ), αλλά και 
έργα λογοτεχνών. Επομένως, θα πρέπει να πάψει 
η αρνητική στάση απέναντί της.

Το μέλλον της διαλέκτου μας

Για τους Κύπριους η κυπριακή διάλεκτος είναι η 
γλώσσα της καρδιάς, της ψυχής και του μυαλού. 
Επομένως, θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα, 
αλλά και η ευρύτερη κοινωνία μας, να συνειδητο-
ποιήσουν το γεγονός αυτό και να αξιοποιήσουν 
την κυπριακή διάλεκτο προς όφελος των Κυπρί-
ων και των υπόλοιπων ελληνόφωνων. Αυτό εξάλ-
λου γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου 
παράλληλα με την επίσημη γλώσσα διδάσκεται 
και καλλιεργείται η τοπική διάλεκτος. Το ζήτημα 
της διαφορετικής τοπικής διαλέκτου και γλώσσας 
υπάρχει σε πολλές άλλες χώρες, όπως Βρετανία, 
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία, Ελ-
βετία κτλ, να θυμίσουμε δε ότι παλαιότερα και 
οι Έλληνες μιλούσαν διαφορετικά (δημοτική) απ’ 
ό,τι έγραφαν (καθαρεύουσα).

Δεν είναι η κυπριακή διάλεκτος που ευθύνεται για 
την όποια «αδυναμία» των Κυπρίων να εκφρα-
στούν και να έχουν την ίδια ευφράδεια με τους 
φυσικούς ομιλητές της ΚΝΕ. Φαίνεται ότι τα αίτια 
είναι περισσότερο κοινωνικά παρά γλωσσολογι-
κά, είναι δε λυπηρές και καταδικαστέες οι απόψεις 

μερικών που προσπαθούν να παραγκωνίσουν την 
κυπριακή διάλεκτο, δαιμονοποιώντας την και 
φορτώνοντάς της την ευθύνη για διάφορες ελλεί-
ψεις. Διά του λόγου το αληθές, παρατηρούμε ότι 
η έλλειψη ευφράδειας (ως προς το περιεχόμενο 
του λόγου) υπάρχει και όταν χρησιμοποιούμε τη 
διάλεκτό μας.

Εκτός αυτού, είναι σχήμα οξύμωρο μερικοί να 
στιγματίζουν και να αποφεύγουν τη χρήση της 
κυπριακής διαλέκτου με πρόσχημα ότι απειλεί-
ται η ΚΝΕ, αφού στην ουσία είναι η διάλεκτος 
μας που απειλείται. Οι μαθητές δεν συγχύζονται 
(=μπερδεύονται) επειδή μιλούν την κυπριακή δι-
άλεκτο, αλλά επειδή δεν διδάσκονται πώς να ξε-
χωρίζουν τη διάλεκτο και την ΚΝΕ, τόσο σε φω-
νητικό/λεκτικό/γραμματικοσυντακτικό επίπεδο, 
όσο και σε επίπεδο εκφράσεων και ψευδόφιλων 
λέξεων (π.χ. ανηψιός, γόμα, ταράσσω κτλ).

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, οι δίγλωσσοι 
χρησιμοποιούν εντατικότερα τον εγκέφαλό τους 
από αυτούς που μιλούν μία μόνο γλώσσα, κάτι 
που φαίνεται να ισχύει και για τους διδιαλεκτι-
κούς. Οι ομιλητές της κυπριακής διαλέκτου, ακρι-
βώς επειδή είναι ταυτόχρονα και ομιλητές της 
ΚΝΕ, προβαίνουν σε εναλλαγή κώδικα ανάλογα 
με το πλαίσιο και τα άτομα με τα οποία συζητούν, 
κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον από κοινωνι-
ογλωσσολογικής άποψης. Αναλόγως με το πόσο 
καλά κατέχουν τις δύο ποικιλίες, κυπριακή διάλε-
κτο και ΚΝΕ, είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και 
τις δύο ταυτόχρονα ή/και παράλληλα, π.χ. με τον 
Κύπριο συνομιλητή τους θα αναφερθούν στην 
παττίχα, ενώ με τον Έλληνα συνομιλητή τους στο 
καρπούζι.

Είναι ενδιαφέρον ότι καμία από τις πιο πάνω 
λέξεις δεν είναι ελληνικής προέλευσης, αφού η 
μεν παττίχα είναι αραβική, ενώ το καρπούζι είναι 
τουρκική λέξη· για όσους ψάχνουν την καθαρά 
ελληνική λέξη, αυτή είναι το υδροπέπονο, η οποία 
όμως είναι σπάνια και αποτελεί μεταφραστικό δά-
νειο από το αγγλικό watermelon.

Εδώ να αναφέρουμε ότι το επιχείρημα μερικών 
ότι τάχα η κυπριακή διάλεκτος είναι νοθευμένη 
από τις διάφορες ξένες λέξεις είναι εντελώς αβά-
σιμο: οι λέξεις που εντάσσονται και προσαρμόζο-
νται σε μία γλώσσα θεωρούνται πλέον λέξεις της 
γλώσσας αυτής, είναι δε χαρακτηριστική περί-
πτωση η λέξη λεβέντης, η οποία προέρχεται από 
τα Τουρκικά και χρησιμοποιείται κατά κόρον σε 
αναφορά για τους Έλληνες ήρωες και αγωνιστές. 
Επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι η ΚΝΕ χρησιμοποι-

εί πολλές φορές λέξεις μη ελληνικής καταγωγής, 
εκεί που η κυπριακή διάλεκτος έχει διατηρήσει 
τον αρχαιοελληνικό τύπο [π.χ. κότα (σλάβικο) 
και όρνιθα (ελληνικό)], όπως και το αντίστροφο 
[π.χ. πεζούνι (γαλλικό) και περιστέρι (ελληνικό)].

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να συνειδητοποιήσου-
με ότι σε εμάς πέφτει το βάρος και η ευθύνη για 
τη διατήρηση της κυπριακής διαλέκτου, σε μια 
εποχή όπου οι διάλεκτοι ισοπεδώνονται από την 
ΚΝΕ. Ας αποβάλουμε τις ενοχές μας και ας νιώ-
σουμε περήφανοι για τη διάλεκτό μας!
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Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΟ) απο-
τελεί ένα από τα πιο συχνά εμφανιζόμενα ενδοκρι-
νικά προβλήματα στις γυναίκες αναπαραγωγικής 
ηλικίας σήμερα. Αν και ο επιπολασμός του συνδρό-
μου ποικίλει σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γεγονός ότι 
επηρεάζει το 5-10% των γυναικών, ενώ σε κάποιες 
περιοχές αγγίζει το 20% (Αγγλία) και 28% (Ισπανικό 
πληθυσμό). Δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό εφήβων 
και γυναικών παραμένει αδιάγνωστο με αποτέλεσμα 
τα ποσοστά αυτά να είναι στην πραγματικότητα 
πολύ μεγαλύτερα.

Διάγνωση, Αιτιολογία και Συμπτώματα: 
Για πολλά χρόνια η διάγνωση του συνδρόμου ήταν 
αντικείμενο διαφωνίας από τους ερευνητές αλλά από 
το 2004 έχει δοθεί επίσημα ο ορισμός του (European 
Society for Human Reproduction and Embryology, 
American Society for Reproductive Medicine), κατά 
τον οποίον 2 από τα 3 κριτήρια πρέπει να υπάρχουν:
1.Η ανεύρεση μέσω υπερήχων μίας τουλάχιστον κύ-
στης στις ωοθήκες.
2.Διαταραγμένος κύκλος εμμήνου ρύσης (αμηνόρ-
ροια ή ολιγόρροια).
3.Κλινική ή βιοχημική τεκμηρίωση αυξημένων αν-
δρογόνων.
Επομένως γυναίκες με κανονικό κύκλο ή ακόμα και 
χωρίς καν την ύπαρξη κυστών στις ωοθήκες μπο-
ρούν να διαγνωστούν με το σύνδρομο!

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών είναι κατά 
κύριο λόγο κληρονομικό αφού έρευνες έχουν απο-
δείξει ότι το 22-40% αυτών των γυναικών είχαν ήδη 
αδερφή ή κόρη ή μητέρα με ΣΠΟ. Φυσικά στα αίτιά 
του μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και περιβαλλο-
ντικοί παράγοντες (π.χ. τρόπος ζωής, μεταβολικές 
διαταραχές, αυξημένο βάρος γέννησης, ανεπαρκής 
ανάπτυξη πλακούντα) οι οποίοι αναμένεται να τεκ-
μηριωθούν πλήρως σύντομα.
Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα ποικίλουν ανά πε-
ριστατικό καθώς πρόκειται για ένα ετερογενή σύν-
δρομο. Παρ’ όλα αυτά αν έχετε ΣΠΟ μπορεί τα συ-
μπτώματα να είναι:
•Ανωμαλίες στον κύκλο της περιόδου.
•Υπογονιμότητα, λόγω έλλειψης ωορρηξίας.
•Παχυσαρκία και δυσκολία απώλειας βάρους.
•Έντονη ακμή.
•Αυξημένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο, στο στήθος και 
στην κοιλιά (λόγω υψηλών ανδρογόνων).
•Αραίωση των μαλλιών και λέπτυνση των τριχών 
της κεφαλής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος υγείας των ασθε-
νών είναι ιδιαίτερα αυξημένος αφού οι μακροπρό-
θεσμες επιπλοκές του συνδρόμου  αφορούν στην 
εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης και διαβήτη τύπου 
2, ψηλών λιπιδίων στο αίμα (τριγλυκερίδια και χο-
ληστερόλη) με συνεπακόλουθο οι γυναίκες αυτές να 
τρέφουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση υψηλής 
αρτηριακής πίεσης και εμφράγματος του μυοκαρδί-
ου, ενώ το 50% περίπου παρουσιάζει πρόβλημα πα-
χυσαρκίας (ΔΜΣ>30) και συγκεκριμένα κεντρικού 
τύπου – ο οποίος είναι ένας επιπλέον ανεξάρτητος 
παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. 
Λόγω των προβλημάτων αισθητικής (ακμή και τρι-
χοφυΐα, παχυσαρκία) αλλά και των μεταβολικών ανι-
σορροπιών (ινσουλινοαντισταση)οι γυναίκες αυτές 
συχνά εμφανίζουν έντονο στρες, κατάθλιψη και προ-
βλήματα άγχους  τα οποία οδηγούν σε διατροφικές 
διαταραχές. Γι’ αυτό λοιπόν η συμπτωματολογία και 
οι επιπλοκές του συνδρόμου απαιτούν εξειδικευμένη 
ιατρική και διατροφική αντιμετώπιση με σκοπό την 
άμβλυνση των συμπτωμάτων, την μείωση του καρ-
διαγγειακού κινδύνου καθώς και την διόρθωση της 
ψυχολογίας των γυναικών αυτών.

Σωστή διατροφική συμπεριφορά και αλλα-
γή του τρόπου ζωής για τη αντιμετώπιση του 
ΣΠΟ:
Βασικοί στόχοι της διαιτητικής αντιμετώπισης 
αποτελούν η βελτίωση της 
ινσουλινοαντίστασης και η αποτροπή της περαιτέ-
ρω αύξησης του σωματικού βάρους. Για την επίτευ-
ξη των στόχων αυτών απαιτείται η παρακολούθηση 
ενός εξειδικευμένου αλλά  θερμιδικά περιορισμένου 
διαιτολογίου για το κάθε περιστατικό, το οποίο θα 
επιτρέπει μια σταδιακή μείωση βάρους. Μείωση του 
βάρους της τάξεως του 5-10% του αρχικού, μπορεί 
να βελτιώσει σημαντικά όλες τις εκδηλώσεις του 
Συνδρόμου Πολυκυστικών ωοθηκών. Έμφαση πρέ-
πει να δοθεί όμως στην σωστή επιλογή τροφών με 
σκοπό την ομαλοποίηση του σακχάρου στο αίμα για 
την βελτίωση της έκκρισης ινσουλίνης καθώς αυτή 
καθορίζει όχι μόνο την βελτίωση των συμπτωμάτων 
αλλά και τον ρυθμό αδυνατίσματος.
• Συνίσταται η προτίμηση φαγητών χαμηλών σε 
γλυκαιμικό δείκτη (ΓΔ.). Ο δείκτης αυτός εκφράζει 
το πόσο γρήγορα αυξάνεται η γλυκόζη του αίματος 
μετά την πρόσληψη αμυλούχων τροφών. Δίαιτες με 
χαμηλό ΓΔ καθυστερούν τις απότομες αυξήσεις της 
γλυκόζης στο αίμα και άρα αυτό μπορεί να βελτιώσει 
την έκκριση ινσουλίνης και άρα η μείωση του βάρους 
να επιταχυνθεί ενώ τα συμπτώματα (ακμή και τριχο-
φυία) λόγω υψηλών ανδρογόνων (κυρίως τεστοστε-
ρόνης) περιορίζονται. 
• Δεν χρειάζεται να μειωθεί η κατανάλωση υδα-
τανθράκων καθώς αυτό δεν φαίνεται να προσφέρει 
επιπλέον στην απώλεια βάρους. Συστήνεται όμως 
η ομοιόμορφη κατανομή τους σε ένα σωστά σχεδι-
ασμένο διατροφικό πλάνο κατά την διάρκεια των 
γευμάτων. Η προσθήκη άπαχης πρωτεΐνης (στήθος 
κοτόπουλου, ψάρια, γαλακτοκομικά χαμηλών λιπα-
ρών) σε κάθε γεύμα ή σνακ είναι σημαντική καθώς 
έτσι επιτυγχάνεται επιπλέον μείωση του σακχάρου 
στο αίμα.
• Προτίμηση φαγητών πλούσιων σε φυτικές ίνες. 
Όπως και στην περίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2, δημητριακά και ψωμιά ολικής, φρούτα και 
λαχανικά, όσπρια και σνακς ολικής είναι στην πρώτη 
γραμμή κατανάλωσης.

• Αποφυγή κατανάλωσης τροφών, χυμών και άλλων 
αφεψημάτων πλούσιων σε ζάχαρη καθώς αυτά επι-
δεινώνουν την αύξηση σακχάρου στο αίμα.
• Επαρκής ενυδάτωση και κατανάλωση μικρών και 
συχνών γευμάτων είναι σημαντικά αφού έτσι ο με-
ταβολισμός ενισχύεται και άρα η μείωση βάρους δι-
ευκολύνεται.
• Αποφυγή των διαιτών εξπρές μέσω χημικών συ-
μπληρωμάτων ή με εξαντλητικά χαμηλά σε θερμίδες 
διαιτολόγια. Αυτό μπορεί να επιφέρει σοβαρή απορ-
ρύθμιση τόσο της εμμήνου ρύσης όσο και της ινσου-
λίνης διογκώνοντας την ένταση των συμπτωμάτων. 
Μια απότομη απώλεια βάρους μπορεί να ακούγεται 
φανταστική αλλά αμέσως μετά οι συνέπειες της μπο-
ρούν να είναι επώδυνες σε ψυχολογικό (λόγω ταχεί-
ας επαναπρόσληψης του βάρους) και μεταβολικό 
επίπεδο.
• Σημαντικότατη η επίδραση της αερόβιας άσκησης 
όχι μόνο στην κανονικοποίηση της έκκρισης ινσουλί-
νης αλλά στην απώλεια βάρους. 

Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η κάθε γυναίκα 
να υιοθετήσει τέτοιες διατροφικές συμπεριφορές οι 
οποίες να ταιριάζουν στον τρόπο ζωής της και να 
αποσκοπούν παράλληλα στην βελτίωση της υγείας 
της. Αφού η διατροφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
στην θεραπεία του συνδρόμου, είναι βασικό να λη-
φθούν υπόψη τα κοινωνικά, ιατρικά και ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά του κάθε περιστατικού και να προ-
γραμματιστεί με την βοήθεια ενός Κλινικού Διατρο-
φολόγου ή διαιτολόγου ένα πλήρες, μετρημένο και 
ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα. Αν αυτό γίνει 
τρόπος ζωής, τότε με την βοήθεια της κατάλληλης 
φαρμακευτικής αγωγής και άσκησης μπορούν να 
προληφθούν όλα τα μακροπρόθεσμα επικίνδυνα για 
την υγεία νοσήματα που συνδέονται με το ΣΠΟ.

Μαρία Κουρουζίδου
Κλινική Διατροφολόγος- Διαιτολόγος
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