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Ζήτω η 25η Μαρτίου 
και η 1η Απριλίου!

Με μεγάλη λαμπρότητα γιόρτασε ο Δήμος μας τις επε-
τείους της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 
με κορυφαία εκδήλωση την παρέλαση στις 25 Μαρτίου 
2016. 
Αντιπροσωπεία από τον Αδελφοποιημένο Δήμο Κιλκίς 
με επικεφαλή τον Επίτιμο Δημότη Λατσιών και Πρόεδρο 
της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων  κ. Θεόδωρο Παυλίδη, 
παρευρέθηκαν για τους εορτασμούς των επετείων. 
Ομιλητής στην εκδήλωση που έγινε στις 23 Μαρτίου 
ήταν ο κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτης Καθη-
γητής Σύχρονης Ελληνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην δοξολογία, εκ μέρους της 
Κυβέρνησης, τον πανηγυρικό εκφώνησε ο Υπουργός 
Υγείας Δρ Γιώργος Παμπορίδης.
Μεγάλο φωτορεπορτάζ από την δοξολογία και την 
παρέλαση στις σελίδες 8 - 11. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕÈ

  Happy Easter
Христос воскрес

Paște fericit
Великден

   šťastné Veľká noc

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο 
και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες 

του Δήμου Λατσιών, 
εύχονται σε όλους Καλό Πάσχα, 

με την ευχή να είναι το τελευταίο που 
περνούμε με μοιρασμένη την πατρίδα μας.

复活节快乐

        Καλό Πάσχα!

Δήμαρχος και  Δημοτικό Συμβούλιο αισθά-
νονται περήφανοι για την έναρξη ανέγερ-
σης νέου Κέντρου Υγείας στο Δήμο μας.  
Και αυτό γιατί πολύ σύντομα οι δημότες 
μας θα μπορούν να απολαμβάνουν πλέον 
αναβαθμισμένη Ιατρική Φροντίδα σε ένα 
σύγχρονο χώρο ο οποίος θα πληρεί όλες 
τις αναγκαίες προδιαγραφές πλαισιωμένο 
με κατάλληλα καταρτισμένο και επαρκές 
Ιατρικό προσωπικό.
Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη έκ-
δοση της εφημερίδας μας το Κέντρο Υγεί-
ας αναμένεται όπως ολοκληρωθεί εντός 17 
μηνών και ο Προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στα €2.625.000 ευρώ.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

 ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΑΤΣΙΩΝ

Μεγάλη επιτυχία για τα Λατσιά
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απονέμεται στο Γυμνά-
σιο Λατσιών το πρώτο βραβείο σχολικού θεάτρου από 
το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη Θεατρι-
κή παράσταση "Αγαπητέ Θεέ" του Ερικ Εμανουελ Σμίτ 
στο πλαίσιο των 27ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων  
Θεάτρου. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την έξοχη ερμη-
νεία των ρόλων τους και στους καθηγητές τους.
Περισσότερα για την παράσταση στη σελ. 6.
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

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         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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ 
ΣΕ FACEBOOK KAI TWITTER

www.facebook.com/latsia.openschool

www.facebook.com/latsia.municipality

www.facebook.com/NEOLAIALATSION

www.facebook.com/pages/Κοινωνικό-

Παντοπωλείο-Δήμου-Λατσιών

twitter.com/NEOLAIALATSION

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ:

www.latsia.org.cy

www.latsia.org

Όρκος Ιπποτών Αειφορίας:
Προστατεύουμε τους φυσι-
κούς μας πόρους και δρούμε 
ΣΗΜΕΡΑ για να προστα-
τεύσουμε τον κόσμο που θα 
ζήσουμε ΑΥΡΙΟ, εμείς και 
τα παιδιά μας!!!

Για αυτό το λόγο στο σχολείο και στο σπίτι: 
►Εξοικονομούμε νερό και ενέργεια
►Εξοικονομούμε και επαναχρησιμοποιούμε 
υλικά
►Περιορίζουμε τις αγορές μας σε όσα είναι 
αναγκαία
►Ανακυκλώνουμε χαρτί,  πλαστικό και μπατα-
ρίες
►Μειώνουμε  τα απορρίμματα
►Μαζεύουμε χρησιμοποιημένα μαγειρικά λά-
δια από τηγάνι, φούρνο, τόνο, σαλάτα που 
ρυπαίνουν το έδαφος και βουλώνουν σωλήνες 
και αποχετευτικά συστήματα. Αυτά τα παραδί-
δουμε για να μετατραπούν σε βιοντίζελ 
►Ενημερώνουμε συμμαθητές, γονείς και συ-
μπολίτες μας
►Οργανώνουμε δράσεις επαναχρησιμοποίη-
σης
►Διατηρούμε καθαρό το περιβάλλον

► Συλλέγουμε και παραδίδουμε για ενίσχυση 
του Αντιρευματικού Συνδέσμου εκατοντάδες 
κιλά πλαστικά καπάκια. Ταυτόχρονα συμμετέ-
χουμε στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Πολιτισμού «Δεν χορταίνω τα καπάκια» 
και έχουμε μέχρι τώρα μια αρκετά καλή θέση. 
Τα πρώτα τρία σχολεία από κάθε επαρχία, με 
βάση τον αριθμό των μαθητών και την ποσό-
τητα που θα συλλέξουν, θα επιβραβευθούν σε 
ειδική τελετή τον Μάιο του 2016 στα πλαίσια 
της Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέρωσης για τις 
Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις, με 
δώρα συνολικής αξίας 10,000 ευρώ για αγορά 
σχολικού εξοπλισμού (διαδραστικούς πίνακες, 
υπολογιστές κλπ.). 

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…
Μαζέψτε τα πλαστικά καπάκια από μπουκάλες 
νερού, γάλακτος, χυμού και άλλων ποτών που 
πίνετε στην δουλειά και στο σπίτι. Αντί να τα 
πετάτε στα σκουπίδια φέρτε τα στο σχολείο, 
και εμείς θα φροντίσουμε αυτά τα «σκουπίδια» 
να γίνουν βοηθήματα για συνανθρώπους μας 
που τα έχουν ανάγκη.
ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΙΠΠΟΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ! 
ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!!

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου 
Λατσιών Α΄ γίναμε  ΙΠΠΟΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ:

Η εφημερίδα 
του Δήμου μας 

κοντά στις 
επιχειρήσεις!
Προβάλετε τα 
προϊόντα σας 

σε ειδικές τιμές!

Ο Δήμος Λα-
τσιών ευρισκόμε-
νος πάντα δίπλα 
στους δημότες, 
την τοπική κοι-
νωνία και αγορά, 
παραχωρεί από 
σήμερα σε ειδικές, 
χαμηλές τιμές τις 
διαφημίσεις που 
θα δημοσιεύονται 
στην εφημερίδα του 
Δήμου. 

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

Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας 
μας το μήνυμά σας φθάνει άμεσα και 
αποτελεσματικά σε κάθε δημότη σε, 
ειδικές, επιχορηγημένες από τον Δήμο 
τιμές με στόχο να τονωθεί η τοπική 
αγορά.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ολοσέλιδη  (23x33cm)                    €  250

Δισέλιδη                         €  400

1/2 σελίδα                       € 100

1/4 σελίδας ή λωρίδα                     € 70

Κείμενα / Advertorial                    € 300

1/4 σελίδας ή λωρίδα 

σε εξωτερική (πίσω) σελίδα         € 200

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

u ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΤΗΛ. 22878791, 22783232
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Αγαπητοί Δημότες,
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλώ όλους σε κοινό 
προβληματισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό 
πρόβλημα της καθαριότητας στα όρια του Δήμου μας.  Το πρό-
βλημα αυτό αφορά την αυθαίρετη εναπόθεση ακαθαρσιών σε 
ανοικτούς χώρους και οικόπεδα. 
Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας διαπιστώνει ότι πολ-
λοί δημότες μας απορρίπτουν ανεξέλεγκτα σε ανοικτούς χώρους 
και οικόπεδα διάφορες ακαθαρσίες (κλαδεύματα, άχρηστα 
οικοδομικά υλικά, παλιά αντικείμενα, σακούλες με σκύβαλα) με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ακαλαισθησία και σοβαρές συνέ-
πειες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Η γειτονιά σας είναι ο δικός σας χώρος.  Μην επιτρέπετε σε 
γείτονες σας να παραβαίνουν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιει-
νής.  Προστατέψτε την υγεία τη δική σας, των παιδιών σας, των 
συμπολιτών σας. Προστατέψτε την γειτονιά σας!
Το Δημοτικό μας Συμβούλιο και η Υπηρεσία Καθαριότητας του 
Δήμου προσπαθεί κάθε χρόνο να διατηρεί σε ψηλά επίπεδα 

καθαριότητας την πόλη μας.  Σε αυτά τα πλαίσια ετοιμάζει Πρό-
γραμμα Καθαριότητας το οποίο κοινοποιείται σε όλους.
Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Καθαρι-
ότητας καλείστε όπως τηρείτε πιστά τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας αναφορικά με τη περισυλλογή κλαδευμάτων και 
άλλων ακαθαρσιών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα το οποίο απο-
στέλλετε σε όλα τα νοικοκυριά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα περι-
συλλογής εποχιακών κλαδευμάτων και άλλων αντικειμένων 
μπορείτε να αποτείνεστε στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δή-
μου στα τηλέφωνα 22878675 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πιο όμορφες τις γειτονιές μας 
και να τις διατηρούμε με σεβασμό.

Σας ευχαριστούμε όλους!
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο

Ολοκληρώνεται εντός των ημερών η ανέγερση νέων σύγχρονων γκαράζ στον Συνοικισμό 
Αποστόλου Λουκά.  Η οχληρία από τα παλιά γκαράζ τα οποία ήσαν κατασκευασμένα με 
ευτελή υλικά δίνει πλέον τη θέση της σε μια πολύ όμορφη εικόνα.  Η ακαλαισθησία απο-
τελεί πια παρελθόν, ενώ οι πρόσφυγες δημότες θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την 
στέγαση των οχημάτων τους.
Ο Συνοικισμός Αποστόλου Λουκά είναι ο πρώτος Συνοικισμός ο οποίος πολύ σύντομα 
θα καταστεί υπόδειγμα για όλους τους προσφυγικούς οικισμούς αφού θα κατεδαφιστούν 
και τα τελευταία παράνομα γκαράζ. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς 
προσφύγων είναι στις προτεραιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΚΑΡΑΖ 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ

Έτσι θέλουμε τις γειτονιές μας;

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ ΔΗΛΩ-
ΣΕ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟ-

ΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
«ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 2016»

Εκατομμύρια πολίτες σε περισσότερες 
από 135 χώρες από όλο τον κόσμο συμ-
μετείχαν στο παγκόσμιο γεγονός «σβη-
σίματος των φώτων» στις 19 Μαρτίου 
2016 από τις 8:30 μ.μ. μέχρι τις 9:30 μ.μ.
Ο Δήμος μας συμμετείχε ενεργά με το 
σβήσιμο των φώτων σε όλες τις εγκα-
ταστάσεις του. Ταυτόχρονα ενημέρωσε 
τους Δημότες του για να συμμετέχουν 
στην προσπάθεια για την ευαισθητοποί-
ηση του κοινού για την εξοικονόμηση 
ενέργειας.  Σίγουρα ήταν μια συμβο-
λική ενέργεια το σβήσιμο των φώτων 
για μια ώρα, όμως ο στόχος είναι η ευ-
αισθητοποίηση του κόσμου κατά των 
κλιματικών αλλαγών και τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας αλλά και της 
μείωσης χρησιμοποίησης της πλαστικής 
σακούλας.
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Ο άστατος καιρός υποχρέωσε τους Δημότες μας να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα στη αίθουσα του Γυμνασίου Λατσιών. Οι 
πρωινές βροχές και ο δυνατός παγωμένος αέρας δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή της καθιερωμένης εκδήλωσης στο πάρκο Αποστό-
λου Λουκά στον ομώνυμο συνοικισμό. Στην εκδήλωση προσφέρθηκαν λαγάνες, ελιές, δαχτυλιές, χόρτα, φρούτα, ταχινόπιτες και 
κρασί σε όλους του παρευρισκόμενους. Από πλευράς καλλιτεχνικού προγράμματος το μουσικό σχήμα Νίκου Αδάμου επί τέσσερις 
ώρες διασκέδασαν τους φιλοξενούμενους του Δήμου Λατσιών με κυπριακά τραγούδια και ελληνικές επιτυχίες. Ο Λαογραφικός 
Όμιλος Το Βήμα  παρέσυρε τους χορευτές και της χορεύτριες ώστε να επιδείξουν της χορευτικές ικανότητες τους. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκε και αποστολή από την Ελλάδα φιλοξενούμενοι του Κυνηγετικού Συλλόγου ΣΠΙΘΑ Λατσιών.

Ο Δήμος Λατσιών έκοψε «τη μούττη 
της Σαρακοστής» 

Δημοτική αιμοδοσία – Η αλληλεγγύη στη πράξη.
Ακόμα μια φορά οι αιμοδότες του Δήμου Λατσιών προσέφεραν το αίμα τους για τον πάσχοντα συνάν-
θρωπο τους. Για μια ακόμα φορά οι Δημότες αιμοδότες μας έδωσαν αίμα προσφέροντας υγεία, αγάπη, 
χαρά και ένα χαμόγελο ζωής σ’ αυτούς που το έχουν ανάγκη. Η αιμοδοσία είναι απλή, ανώδυνη, γρήγορη, 
ακίνδυνη και κάθε σταγόνα αίμα που προσφέρουμε είναι πολύτιμη. Καλούμε τους νέους και τις νέες μας 
από την ηλικία των 18 ετών να ενταχθούν στις τάξεις των εθελοντών αιμοδοτών για να ανεβάσουμε πιο 
ψηλά την προσφορά μας σε αίμα. Η αιμοδοσία έγινε τις 12 Απριλίου 2016 στην αίθουσα της εκκλησίας 
Αγίου Γεωργίου Λατσιών σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης Λευ-
κωσίας. Ευχαριστούμε θερμά τους υποστηριχτές της μεγάλης αυτής προσπάθειας του Δήμου Λατσιών, 
την Κοινοτική Αστυνομία, την Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας, τα Αρτοποιεία Κωνσταντινίδη, την ALFA 
Pizza, τις ταβέρνες Τάκης & Πάμπος, Υπάρχω, 3 + 1, Αυθεντικές Γεύσεις και Χρύσανθος.

ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
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xΗμέρα πρασίνου στο Δήμο Λατσιών
Η πάγια πολιτική του Δήμου μας για ανάπτυξη των χώρων πρασίνου και τη δη-
μιουργία πνευμόνων πρασίνου συνεχίζεται αμείωτος και στη φετινή χρονιά με 
δεντροφυτεύσεις. Στις 6 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε μεγάλη δεντρο-
φύτευση  σε χώρους πρασίνου δυτικά του Δήμου μας . 
Η υπηρεσία πρασίνου και περιβάλλοντος του Δήμου Λατσιών φρόντισε και φρο-
ντίζει τους χώρους πρασίνου και τα αποτελέσματα είναι εμφανή σε όλη την επι-
κράτεια του Δήμου. Στην εκστρατεία δεντροφύτευσης, που πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Ιωάννας Παναγιώτου, παρου-
σία του βουλευτή των Οικολόγων κ. Γιώργου Περδίκη  . Τίτλος της εκστρατείας 
ήταν «Ένα δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται». Πάνω από 100 δέντρα φυ-
τεύτηκαν από ανάδοχους γονείς και τοποθετήθηκαν σε ειδικά καρτελάκια τα 
ονόματα παιδιών που γεννήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.     
Οι φωτογραφίες είναι από τη δεντροφύτευση στις 6 Φεβρουαρίου 2016.
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Συναυλία-Αφιέρωμα στον αξέχαστο 
Δημήτρη Μητροπάνο.

 Λατσιά -  Φίλυρο. Μαζί ξανά!! 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ΄

Έχει καθιερωθεί πλέον η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Λατσιών να 
εντυπωσιάζει με τα εξαιρετικά σε επιλογή έργα της αλλά και τις ερμη-
νείες επιπέδου επαγγελματιών. Το κοινό καθηλωμένο παρακολούθησε 
το έργο "Αγαπητέ Θεέ" του Ερικ Εμανουελ Σμίτ στο πλαίσιο των 27ων 
Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων  Θεάτρου και έζησε όπως και οι χαρα-
κτήρες του την κάθε στιγμή σαν να είναι μοναδική. Ανακάλυψε  συναι-
σθήματα και αλήθειες ξεχασμένες αλλά και τείχη που ανορθώνονται 
καθημερινά και μας περικυκλώνουν εμποδίζοντας μας έτσι να δούμε, 
να ονειρευτούμε, να ζήσουμε...

Συγχαρητήρια στη  Διεύθυνση του σχολείου και σ' όλους τους συντε-
λεστές αυτής της εξαιρετικής θεατρικής παράστασης. Ιδιαίτερα συγχα-
ρητήρια στα νεαρά μας ταλέντα που σε μια αντιπνευματική  εποχή με 
την κρίση των ηθικών αξιών μας  και πολλές προκλήσεις ασχολούνται 

με τέτοιου είδους  εποικοδομητικές και δημιουργικές δραστηριότητες 
δίνοντας ελπίδα στο μέλλον της νεολαίας και του τόπου μας. Τέλος ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στην κα. Άννα Παφίτη, Φιλόλογο που με την αγάπη 
της στα παιδιά και το θέατρο αλλά και με τη μοναδική της σκηνοθετική 
φαντασία και δημιουργικότητα μας χάρισε και φέτος ένα αριστούρ-
γημα. Ένα μοναδικό παιχνίδι πάνω στο γυροβόλι, που όλοι κάποτε 
σαν παιδιά ανεβήκαμε κι όμως σήμερα ξεχάσαμε την ύπαρξη του όπως 
επίσης τις αξίες και την ομορφιά της ζωής.

ΔΙΑΝΟΜΗ (ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ) 

Αφηγητής: Αναστάσης Κωνσταντίνου  Β4, 
Αφηγήτρια: Ανδριανή Κακουλλή Γ4
Αφηγήτρια: Φρειδερίκη Ηρακλέους  Β2, 
Αφηγήτρια: Ισαβέλλα Αλεξάνδρου  Γ4
Αφηγητής: Τάσος Τόσκας  Γ4, Όσκαρ: Ανδρέας Δημητριάδης  Γ4
Γιατρός Ντίσελντορφ: Αλέξανδρος Χριστοφόρου  Γ4, Νοσοκόμα: Μαρία 
Παπαγιάννη  Γ1, Θεία Ροζ: Σταυρινή Κωνσταντίνου  Γ6, Πατέρας  Όσκαρ: 
Χρίστος Ιωνά  Γ2, Μητέρα Όσκαρ: Μαρία Βασιλειάδου  Γ4, Κινέζα: Ευαν-
θία Τουμπή  Γ5, Μπέϊκον: Μάριος Κωνσταντίνου Γ4, Αϊνστάιν: Ανδρέας 
Λόρδος  Β4
Κόρακας: Νικόλας Παρίσσης  Γ5, Ποπ-Κορν: Ανδρέας Χαραλαμπίδης  Γ6
Κοκκινίλας: Ιάκωβος Σιακαλής  Γ6, Πατερίτσα: Χρυσή Γαβριήλ  Γ2, 
Πέγκι Μπλου: Βικτώρια Γάη  Γ3

Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης, Διασκευή: Αγγελική Χρίστου, Άννα 
Παφίτη Σκηνοθεσία, Μουσική επιμέλεια: Άννα Παφίτη, Σκηνικά: Σοφία 
Χατζηγεωργίου Κοστούμια: Σωτηρούλα Αργυρίδου, Ελένη Πογιατζή, 
Φροντιστήριο: Μαρία Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνα Ευσταθίου, Χριστιά-
να Γεωργίου, Βοηθοί Σκηνοθέτη: Λεωνίδας Ιωάννου Γ6, Κωνσταντίνα 
Ερωτοκρίτου Γ4, Πρόγραμμα: Νικολέττα Βασιλείου, Ήχος: Γρηγόρης 
Καζίνος, Φωτισμός: Οδυσσέας Κορομίας.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Δημοτικό Σχολείο 
Λατσιών Γ΄, άνοιξε την αγκαλιά του και υποδέ-
χτηκε παιδιά και εκπαιδευτικούς από το Φίλυρο, 
στο πλαίσιο αδελφοποίησης με το 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Φιλύρου. Δίπλα στη  διεύθυνση και το 
προσωπικό του σχολείου, συνεργάτες  και υπο-
στηρικτές, το Δημαρχείο Λατσιών,   το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λατσιών,  ο 
Έφορος του σχολείου και πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λατσιών 
κ. Κυπριανός Φιλίππου, ο Σύνδεσμος Γονέων 
του Σχολείου, οι οικογένειες που φιλοξένησαν τα 
παιδιά, αλλά και γονείς, παππούδες και γιαγιά-
δες, που με πολλή προθυμία και αγάπη πρόσφε-
ραν τα μέγιστα. Μεγάλος χορηγός το ξενοδοχείο 
"Σεμέλη" στη Λευκωσία. 

Τα δύο σχολεία, ξεκίνησαν  τη συνεργασία τους 
μετά την αδελφοποίηση των  Δημοτικών Συμ-
βουλίων Νεολαίων των δύο Δήμων. Με την 
αδελφοποίηση τους,  επισφράγισαν τη θέλησή 
τους για συνέχιση της  κοινής τους πορείας, η 
οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη   χρονιά 
και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία.

Κατά τη φετινή χρονιά, μαθητές και εκπαιδευ-
τικοί των δύο σχολείων,  τίμησαν  μαζί την επέ-
τειο της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, καθώς και την έναρξη του αγώνα της 
ΕΟΚΑ την 1ηΑπριλίου. Τα παιδιά της Ε΄ και  Στ΄ 
τάξης, του Γ΄ Λατσιών με την καθοδήγηση  δα-
σκάλων τους,  παρουσίασαν ένα εξαιρετικό καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα με θεατρικά, απαγγελίες, 
τραγούδια και χορούς, σκορπώντας ρίγη συγκί-

νησης και περηφάνιας σε όλους. Στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν και τα παιδιά από το Φίλυρο.  Την 
όλη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκ-
πρόσωποι του Δήμου Λατσιών, του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού,   των Εκκλησιαστικών 
Αρχών, του Συνδέσμου  Γονέων του σχολείου,  
γονείς και άλλοι προσκεκλημένοι.  
Τα φιλοξενούμενα παιδιά παρέλασαν επίσης, μαζί 
με τους Κύπριους συμμαθητές τους στην παρέλα-
ση του Δήμου Λατσιών κρατώντας την Ελληνική 
Σημαία. Επισκέφτηκαν την Βουλή των Αντιπρο-
σώπων της Κύπρου  και το φυλάκιο της «πράσι-
νης γραμμής» στην Οδό Λήδρας. Ξεναγήθηκαν 
στα Λεύκαρα, σε ένα παραδοσιακό χωριό, όπου 
γνώρισαν από κοντά  την κατασκευή αργυρών 
κοσμημάτων σε εργαστήριο αργυροχοΐας,  καθώς 
και την κατασκευή παραδοσιακών κεντημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί του Φιλύρου την Πέμπτη 
24.3.16,   ακολούθησαν  πρόγραμμα που διοργά-
νωσε το Δημαρχείο Λατσιών και είχαν την ευκαι-
ρία να επισκεφτούν τη Δερύνεια, τον μαρτυρικό 
τόπο, όπου δολοφονήθηκαν οι Τάσος Ισαάκ και  
Σολωμός Σολωμού από τους Τούρκους κατακτη-

τές τον Αύγουστο του 1996. 
Η θέα της νεκρής πόλης της Αμμοχώστου σόκα-
ρε και τους πιο ψυχρούς παρατηρητές.

Τα παιδιά  που φιλοξένησαν και φιλοξενήθηκαν 
στις οικογένειες, βίωσαν  πολύ δυνατά συναισθή-
ματα και δημιούργησαν υπέροχες αναμνήσεις, 
αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά τους ισχυρούς 
δεσμούς που έχουν δημιουργηθεί. Μικροί και 
μεγάλοι έζησαν ανεπανάληπτες εμπειρίες και μο-
ναδικές στιγμές, που θα τους συνοδεύουν σε όλη 
τους τη ζωή. 
Διαβεβαίωσαν όλοι ακόμη μια φορά, ότι θα συ-
μπορευτούν στη συνέχεια, ως θεματοφύλακες 
του κοινού πολιτισμού τους, ατενίζοντας με αισι-
οδοξία το μέλλον, γιατί μαζί, μπορούν καλύτερα. 
Ευχή όλων, την επόμενη φορά που θα μας επισκε-
φτούν να μπορούμε ελεύθερα να προσκυνήσου-
με στον Απόστολο Ανδρέα και  να ταξιδέψουμε  
σε όλη την Κύπρο, χωρίς συρματοπλέγματα και 
στρατούς κατοχής.

Ελένη Θεοδούλου 
Διευθύντρια

Αγαπητέ Θεέ – Θεατρική παράσταση Γυμνασίου Λατσιών
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Τα Νέα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Δήμου Λατσιών

 Στις 13 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία της 
Βουλής του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας (Παιδοβουλή, Βουλή 
Εφήβων και Βουλή Νέων) όπου οι νέοι  του Δήμου Λατσιών είχαν την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νε-
ολαίας κ. Παναγιώτη Σεντόνα. Οι μαθητές, έφηβοι και νέοι κατέθεσαν 
τις ανησυχίες τους, τις προτάσεις τους και τα ερωτήματά τους και μέσα 
από ένα δημιουργικό διάλογο βγήκαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα.

Το ίδιο συνάμα πραγωγική συνάντηση ήταν και η δεύτερη συνεδρία 
της Βουλής των Νέων που πραγματοποποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2016 
όπου η επίσημη φιλοξενούμενη ήταν επίτροπος Περιβάλλοντος κυρία 
Ιωάννα Παναγιώτου. Οι νέοι αντάλλαξαν τις απόψεις τους με την επί-
τροπο γύρω από την μόλυνση του πλανήτη και κατέθεσαν εισηγήσεις 
για το πως θα ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας και το πως θα προστατέ-
ψουμε το περιβάλλον μας το οποίο εκπέμπει σήματα κινδύνου.

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εκδρομές του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας που πραγματοποιήσε στα Λεύκαρα - Κάτω Δρύ 
στις 24 Ιανουαρίου και στον Αγρό- Παλαιχώρι και Φοινί στις 6-7 Φεβρουαρίου 2016.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το καρναβαλίστικο 
πάρτυ του Δ.Σ.Νεολαίας για    μαθητές 12-15 χρονών.
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Με μεγάλη λαμπρότητα γιόρτασε ο Δή-
μος μας τις επετείους της 25ης Μαρτίου 
1821 και 1ης Απριλίου 1955 με κορυφαία 
εκδήλωση την παρέλαση στις 25 Μαρτίου 
2016. Συγκεκριμένα στις 23 Μαρτίου 2016 
διοργάνωσε επετειακή εκδήλωση στο Δη-
μοτικό Θέατρο Λατσιών. Παρουσιάστηκε 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τα μουσικά 
σχήματα του Δήμου μας. Οι Δημοτικές Χο-
ρωδίες και η Φιλαρμονική του Ανοικτού 
Σχολείου ήταν για μια ακόμα φορά εντυ-
πωσιακές με τα τραγούδια και τη μου-
σική τους. Η Ομάδα Λαϊκών Χορών του 
Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λατσιών και 
ο Λαογραφικός Όμιλος Το Βήμα παρου-
σίασαν Ελληνικούς Δημοτικούς χορούς . 
Ομιλητής στην εκδήλωση μας ήταν ο κ. 
Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτης 
Καθηγητής Σύχρονης Ελληνικής Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Να αναφέρουμε ότι αντιπροσωπεία από 
τον Αδελφοποιημένο Δήμο Κιλκίς με επικεφαλή τον 
Επίτιμο Δημότη Λατσιών και Πρόεδρο της Επιτρο-
πής Αδελφοποιήσεων  κ. Θεόδωρο Παυλίδη, παρευ-
ρέθηκαν για τους εορτασμούς των επετείων. Στην 
δοξολογία, εκ μέρους της Κυβέρνησης, τον πανη-
γυρικό εκφώνησε ο Υπουργός Υγείας Δρ Γιώργος 
Παμπορίδης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο 
Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων στη συμβολή 
Γ. Κρανιδιώτη και Αρχ. Κυπριανού, όπου η Δημοτι-
κή Χορωδία τραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο και παρέ-
λαση κατά μήκος της Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη. Το χαι-
ρετισμό της παρέλασης δέχθηκε ο Υπουργός Υγείας 
πλαισιωμένος από το Δήμαρχο Λατσιών και τον 
Πρωτοπρεσβύτερο της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου 
Οικονόμος Ανδρέα Παναγή στην παρουσία επισή-
μων καθώς και από πλήθος κόσμου. Για μια ακόμα 
φορά τα σχολεία μας, τα σωματεία μας, η Πολιτική 
Άμυνα, οι Πρόσκοποι και οι Εθνοφύλακες του ΤΕΘ 
121 εντυπωσίασαν με την παρουσία τους και απέ-
σπασαν το χειροκρότημα του κόσμου. Να αναφέ-
ρουμε ότι στην παρέλαση συμμετείχαν μαθητές από 
το Β’ Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου, Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη, το οποίο είναι αδελφοποιημένο με το Γ’ 
Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Η παρέλαση έκλεισε με 
την αποχώρηση της φιλαρμονικής και των επισή-
μων3, που για μια ακόμα φορά ήταν εντυπωσιακή.

Εορτασμοί των επετείων της 
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955
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Μαθητές δημοτικών μας 
σχολείων
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ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Τα κουνούπια εκκολάπτονται όπου υπάρχουν στάσιμα νερά στα οποία 
γεννούν τα αυγά τους. Τα αυγά για να εκκολαφθούν και να εξέλθει το τέ-
λειο έντομο, χρειάζονται από 8 έως 12 μέρες. Ο βιολογικός κύκλος των κου-
νουπιών διέρχεται από τέσσερα στάδια μεταμόρφωσης:

Νύμφη
Τα κουνούπια τρέφονται με νέκταρ λουλουδιών και χυμούς φρούτων ή φυ-
τών. Μόνο το θηλυκό κουνούπι απομυζά αίμα και τούτο το κάνει πριν να 
γεννήσει τα αυγά του. Τα συστατικά του αίματος τα χρησιμοποιεί για να 
ωριμάσουν τα αυγά στο σώμα του. Τα κουνούπια κυκλοφορούν τη νύκτα 
και την ημέρα κρύβονται σε σκοτεινά και σκιερά μέρη. 
Μέτρα για παρεμπόδιση της ανάπτυξης κουνουπιών και για καταπολέ-
μηση τους. 
1.Να αποφεύγεται η εγκατάλειψη ανοικτών δοχείων ή αντικειμένων στα 
οποία μπορεί να συγκρατηθεί νερό, όπως κουβάδες, βαρέλια, γλάστρες, φι-
άλες, ελαστικά οχημάτων, ντεπόζιτα νερού, ντενεκέδες, ποτίστρες και άλλα 
παρόμοια αντικείμενα.
2.Ντεπόζιτα, βαρέλια ή δοχεία στα οποία υπάρχει ανάγκη να φυλαχθεί νερό, 
θα πρέπει να φέρουν κάλυμμα που να εφαρμόζει ερμητικά πάνω στο στόμιο 
τους και να μην έχουν τρύπες, σχισμές ή άλλα ανοίγματα από τα οποία να 
μπορούν να εισέλθουν κουνούπια μέσα σε αυτά και να εκκολαφθούν.
3.Να επιδιορθώνονται έγκαιρα τα καλύμματα λάκκων και φρεατίων επίσκε-
ψης των αποχετευτικών συστημάτων υποστατικών, τα οποία θα πρέπει να 
εφαρμόζουν ερμητικά και να μην έχουν τρύπες, σχισμές ή ρωγμές από τις 
οποίες να μπορούν να εισέρχονται κουνούπια μέσα στους λάκκους ή στα 
φρεάτια και να εκκολάπτονται.
4.Να καλύπτεται το στόμιο των αγωγών εξαερισμού των αποχετεύσεων 
των οικοδομών με πυκνό δικτυωτό πλέγμα.
5.Να μη βαρυποτίζονται λουλούδια σε γλάστρες, το γρασίδι ή άλλα φυτά 
στους κήπους υποστατικών ή άλλους ανοικτούς τόπους. Επίσης το νερό 
που συσσωρεύεται στους δίσκους αποστράγγισης των γλαστρών πρέπει να 
κενώνεται μετά από κάθε πότισμα.
6.Να ελέγχονται τα σημεία εκροής των συμπυκνωμάτων νερού των κλιμα-
τιστικών συσκευών ώστε να μην δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά. Είναι 
πιο σωστό να λαμβάνεται πρόνοια κατά την ανέγερση των οικοδομών, 
ώστε τα συμπυκνώματα των κλιματιστικών να διοχετεύονται σε μικρό 
απορροφητικό λάκκο που θα κλείνει ερμητικά.
7.Να γίνεται τακτικός έλεγχος των υδρορροών και σωλήνων ύδρευσης των 
υποστατικών, για διαρροές και επιδιόρθωση βρυσών που τυχόν στάζουν 
ώστε να μη δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά.
8.Να μην αντλούνται και να διοχετεύονται στους οχετούς όμβριων υδάτων 
του δήμου ή αλλού, νερά τα οποία λιμνάζουν και δημιουργούν εστίες εκκό-
λαψης κουνουπιών.
9.Να γίνεται τακτικά ψεκασμός από αδειούχα συνεργεία με κατάλληλα 
προνυμφοκτόνα φάρμακα στα φρεάτια των αποχετεύσεων, στη σηπτική δε-
ξαμενή και στον απορροφητικό λάκκο λυμάτων των οικοδομών.
10.Να γίνεται έλεγχος σε χωράφια και οικόπεδα μετά τη βροχή και απο-
στράγγιση τυχόν λιμναζόντων νερών σε κοιλότητες, οι οποίες θα πρέπει 
να ισοπεδώνονται ή να διορθώνονται ώστε το νερό να ρέει και να μην λι-
μνάζει. Να καθαρίζεται από την άγρια βλάστηση η επιφάνεια του εδάφους 
σε σημεία που υπάρχει ροή νερού για να διευκολύνεται η ροή του και να 
αποφεύγεται η δημιουργία στάσιμων και λιμναζόντων νερών.
11.Να γίνεται συνεχής ανανέωση του νερού κολυμβητικών δεξαμενών και 
σιντριβανιών, επαρκής χλωρίωση και άδειασμα του νερού όταν αυτά δεν 
χρησιμοποιούνται.
Η λήψη των πιο πάνω προληπτικών μέτρων σε κατοικίες, πολυκατοικίες, 
εργοστάσια ή άλλα ιδιωτικά υποστατικά, χωράφια, οικόπεδα ή άλλους 
ανοικτούς ιδιωτικούς τόπους, αποτελεί νομική υποχρέωση των ιδιοκτητών 
τους να τα λαμβάνουν, όχι μόνο γιατί προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά 
και για λόγους προστασίας της υγείας μας και της υγείας των παιδιών μας.
Άλλα μέτρα για προστασία από τα κουνούπια που μπορούν να ληφθούν 
είναι:
►Η τοποθέτηση πυκνού διχτυωτού πλέγματος στις πόρτες και τα παρά-
θυρα ή άλλα ανοίγματα αερισμού οικοδομών για παρεμπόδιση της εισόδου 
των κουνουπιών.
►Η τοποθέτηση της παραδοσιακής κουνουπιέρας πάνω από τα κρεβάτια 
κατά τη διάρκεια του ύπνου.
►Χρήση βιολογικών τρόπων απώθησης των κουνουπιών, όπως η φύτευση 
στον κήπο ή σε γλάστρες στα περβάζια παραθύρων, φυτών ή λουλουδιών 
που απωθούν τα κουνούπια, όπως ο βασιλικός, τα γεράνια, το δεντρολίβα-
νο, το φασκόμηλο και άλλα.
►Εφαρμογή άλλων τρόπων απώθησης, όπως η χρήση κατάλληλων και 
εγκεκριμένων συσκευών, στις οποίες τοποθετούνται δοχεία υγρών ή πλακί-
δια εμποτισμένα με κατάλληλες χημικές ουσίες που απωθούν τα κουνούπια 
ή άλλα απωθητικά σκευάσματα. 

•Η παρουσία ποντικών στους χώρους 
κατοικίας και εργασίας, εγκυμονεί 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία και 
γενικότερα υποβαθμίζει την ποιότητα 
ζωής.
•Αποτελεί υποχρέωση κάθε πολίτη να 
λαμβάνει μέτρα πρόληψης και καταπο-
λέμησης των ποντικών στους χώρους 
του.
•Ο δήμος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για πρόληψη και καταπολέμηση της 
ποντίκας στους δημόσιους χώρους και 
όποιους άλλους χώρους κρίνει σκόπι-
μο.
•Στις περιπτώσεις που κάποιοι δημό-
τες διατηρούν χώρους ακάθαρτους 
ή επιτρέπουν όπως δικοί τους χώροι 
αποτελούν εστίες πολλαπλασιασμού 
και ανάπτυξης ποντικών, ο δήμος θα 
υποχρεωθεί να λάβει τα προβλεπόμε-
να από τη νομοθεσία μέτρα.
•Η συνεισφορά σας είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη των επιθυμητών απο-
τελεσμάτων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Προτρέπονται οι πολίτες να ακολου-
θούν τις πιο κάτω συμβουλές, για σκο-
πούς πρόληψης και βελτίωσης της υγι-
εινής του περιβάλλοντος και μείωσης 
των ζημιών που προκαλούνται από 
τους ποντικούς.
•Μην απορρίπτετε σκουπίδια ή κλα-
δέματα ή άχρηστα αντικείμενα σε μη 
εγκεκριμένους τόπους.
•Να τοποθετείτε τα οικιακά απόβλητα 
σε κατάλληλα και κλειστά σκυβαλο-
δοχεία ή κατάλληλες σκυβαλαποθή-
κες.
•Καθαρίζετε καθημερινά τα υπολείμ-
ματα τροφής οικιακών ζώων και πτη-
νών.
•Κλείστε όλες τις τρύπες και ρωγμές 
στα σπίτια και στις αποθήκες σας, κα-
θώς είναι χώροι που εισέρχονται και 
αναπαράγονται οι ποντικοί.
•Καλύψτε τις πηγές νερού (π.χ. δε-
ξαμενές, ντεπόζιτα) έτσι ώστε να μην 
έχουν πρόσβαση οι ποντικοί σε νερό.
•Καθαρίζετε τακτικά και συντηρείτε 
τους κήπους και τους χώρους πρασί-
νου σας (καλό κλάδεμα θάμνων πε-
ρίφραξης, πυκνών θάμνων, δέντρων 
κλπ.).
•Να διατηρείτε τα οικόπεδα και χω-
ράφια σας απαλλαγμένα από άχρηστα 
υλικά και ξηρά χόρτα.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
Στην αγορά υπάρχουν ποντικοδολώ-
ματα σε διάφορες μορφές όπως:
► Κόκκοι σιτηρών (cereal baits)► Μι-
κροί σβώλοι (pellets) ►Κύβοι παραφί-
νης (paraffin wax) ►Πάστες (pastes).

1.Τοποθέτηση ποντικοκτόνων δολω-
μάτων.
Τα δολώματα χρησιμοποιούνται πά-
ντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα του προ-
ϊόντος. Δεν διασκορπίζονται οπου-
δήποτε. Τοποθετούνται πάντοτε σε 
σταθμούς δολώσεως για αποφυγή δη-
λητηριάσεων άλλων ζώων ή πτηνών 
μη στόχων. Στην αγορά διατίθενται 
κατάλληλοι σταθμοί διαφόρων δια-
στάσεων. Στην ύπαιθρο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αυτοσχέδιοι σταθ-

μοί που να διαθέτουν τουλάχιστον τις 
βασικές αρχές των σταθμών δολώσε-
ως, όπως: (α) κλειστό κουτί που διαθέ-
τει είσοδο και έξοδο,(β) παρεμπόδιση 
της εισόδου εντός του σταθμού δο-
λώσεως άλλων ζώων ή πτηνών και (γ) 
εμπόδιο ώστε ο ποντικός να μην μπο-
ρεί εύκολα να βγάλει το δόλωμα εκτός 
του σταθμού.
Οι σταθμοί δολώσεως τοποθετούνται 
σε απόκρυφους τόπους, επειδή οι πο-
ντικοί δεν αρέσκονται να τρώνε σε 
ανοικτούς και φωτεινούς τόπους. Οι 
σταθμοί παρακολουθούνται τακτικά, 
καθαρίζονται από τυχόν περιττώματα 
ή ακαθαρσίες και προστίθεται νέο δό-
λωμα όταν καταναλωθεί το προηγού-
μενο.
Σε περίπτωση που εντοπίζονται ψό-
φιοι ποντικοί, αυτοί πρέπει να θάβο-
νται βαθιά στο έδαφος. Όπου υπάρχει 
μεγάλος πληθυσμός ποντικών (πχ. 
κτηνοτροφικά υποστατικά, αποθήκες 
ζωοτροφών) οι τόποι όπου εντοπίζο-
νται ψόφιοι ποντικοί, οι φωλιές και τα 
περάσματα τους, πρέπει να ψεκάζο-
νται με κατάλληλα εντομοκτόνα.

2.Συσκευές παγίδευσης
Οι παγίδες σχεδιάζονται να παγιδεύ-
ουν τους ποντικούς ζωντανούς ή να 
τους σκοτώνουν και χρησιμοποιούνται 
με δόλωμα ή χωρίς δόλωμα. Οι παγί-
δες συνήθως είναι αποτελεσματικές 
την πρώτη ή τις πρώτες ημέρες μετά 
την τοποθέτηση τους. Στη συνέχεια οι 
ποντικοί αντιλαμβάνονται τις παγίδες 
και διαφοροποιούν τη συμπεριφορά 
τους. Γι αυτό συστήνεται να γίνεται 
χρήση μεγαλύτερου αριθμού παγίδων 
σε σχέση με τον αριθμό των ποντικών 
και να τοποθετούνται διαφορετικά 
είδη παγίδων κάθε φορά. Παγίδες που 
κυκλοφορούν στην αγορά είναι:
► Κλουβιά παγίδες ► Κολλητική πα-
γίδα ►Φάκα ►Παγίδα ηλεκτροπληξί-
ας ► Συσκευές απώθησης (Πχ. ήχου, 
ραδιοκυμάτων).

3.Βιολογικοί ή άλλοι τρόποι καταπο-
λέμησης των ποντικών.
•Τοποθέτηση γύρω από τους κορμούς 
δέντρων (πχ. χαρουπιάς, ροδιάς ή άλ-
λων οπωροφόρων δέντρων) λαμαρί-
νας ύψους περίπου 50εκ., ώστε να μην 
μπορεί να σκαρφαλώσει ο ποντικός σε 
αυτά και να βρίσκει τροφή. 
•Στην φύση υπάρχουν αρπακτικά ζώα 
ή πτηνά που τρώνε τους ποντικούς, 
όπως το ανθρωποπούλι, η κουκουβά-
για το γεράκι, οι γυπαετοί, τα ερπετά, 
ο σκαντζόχοιρος οι αλεπούδες κά. 
Αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος 
στην τελευταία περίπτωση, είναι να 
μην σκοτώνει τα ζώα ή τα πτηνά αυτά 
και να μην χαλά τις φωλιές τους. Σε 
χωράφια ή αγροτικές περιοχές μπορεί 
να τοποθετήσει ο ίδιος κατάλληλες 
φωλιές για πουλιά για να βοηθήσει 
στην αναπαραγωγή τους, ώστε χωρίς 
τη χρήση δηλητηρίων ή παγίδων να 
μειώνεται ο πληθυσμός των ποντικών 

Πληροφορίες: Δημοτική Υγειονομική 
Υπηρεσία τηλ. 22-878675, 22-868788. 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος. 
Τηλ. 22-408521, 22-408532.

ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΠΟΝΤΙΚΩΝ 
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Η ετήσια τελετή βράβευσης
των αθλητών της ΣΚΟΛΕΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

•Συνδυάστηκε με την κοπή της βασιλόπιτας του σωματείου
•Οι αθλητές του σωματείου της πρωτεύουσας «τα πήραν όλα κι έφυ-
γαν» στα πρωταθλήματα της ΣΚΟΚ. Σε 28 κατηγορίες αγωνισμάτων 
η ΣΚΟΛΕΥ ανέδειξε 19 πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, 12 δευτερα-
θλητές και 7 τριταθλητές
•Τα «Έπαθλα του Δήμου Λατσιών», στη νεάνιδα Κάλλια Παπασωζομέ-
νου και στους νεαρούς αθλητές του σταθερού στόχου Στέφανο Κυπρι-
ανού και Αίαντα Πολυκάρπου
•Tιμήθηκαν επίσης, ο Δήμαρχος Λατσιών, καθώς και άτομα και οργα-
νωμένα σύνολα για την προσφορά τους στο σωματείο

Σε μια όμορφη, λιτή αλλά ζεστή και ζωντανή ατμόσφαιρα, η Σκοπευτική 
Οργάνωση Λευκωσίας τίμησε τους αθλητές και αθλήτριές της, για τις 
επιτυχίες τους τη χρονιά που μας πέρασε. Μια χρονιά την οποία ο πρό-
εδρος Λουκάς Ψημολοφίτης, την χαρακτήρισε πολύ πετυχημένη, αφού 
όπως ανέφερε, από τις 28 κατηγορίες αγωνισμάτων που βραβεύει η Σκο-
πευτική Ομοσπονδία Κύπρου, η ΣΚΟΛΕΥ ανέδειξε 19 πρωταθλητές και 
πρωταθλήτριες, 12 δευτεραθλητές και 7 τριταθλητές.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο και όπως και 
τα προηγούμενα χρόνια τελούσε υπό την αιγίδα του δημάρχου Λατσιών 
Παναγιώτη Κυπριανού, ενώ χορηγός για άλλη μια χρονιά ήταν η εται-
ρία «ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΠΑΓΩΤΑ». Η διοργάνωση συνδυάστηκε και 
φέτος με την κοπή της βασιλόπιτας της ΣΚΟΛΕΥ, όπου αναδείχτηκε ο 
τυχερός της χρονιάς και ο τυχερός αθλητής του 2015, ενώ όλοι είχαν την 
ευκαιρία να κερδίσουν διάφορά δώρα στην καθιερωμένη κλήρωση.

Την εκδήλωση, τίμησαν με την παρουσία τους, ο γ. γραμματέας της ΚΟΕ, 
ο πρόεδρος και μέλη του δ.σ. της ΣΚΟΚ, ο αντιδήμαρχος Χρίστος Πιτ-
ταράς και οι δημοτικοί σύμβουλοι Λατσιών Ευαγόρας Γαβριηλίδης και 
Κυπριανός Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΚΟΚ & ΔΑΖ Λευκωσίας, εκπρό-
σωπος του Αρχηγού Αστυνομίας, καθώς και εκπρόσωποι άλλων σωμα-
τείων και οργανώσεων. Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του σωματείου 
συγχάρηκε τους αθλητές που με τις επιδόσεις τους ανέδειξαν τη Σκοπευ-
τική Οργάνωση Λευκωσίας ως το «Κορυφαίο Σκοπευτικό Σωματείο» και 
ευχαρίστησε τις οικογένειες των αθλητών καθώς και όλους, άτομα και 
οργανωμένα που στηρίζουν το σωματείο και τις προσπάθειες των αθλη-
τών.  Τους αθλητές και το δ.σ. της ΣΚΟΛΕΥ συγχάρηκαν όλοι οι ομιλητές 
και τους ευχήθηκαν ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις και επιτυχίες τη νέα 
χρονιά. 

Εκτός από τους αθλητές και αθλήτριες, για τις παγκύπριες και διεθνείς 
επιτυχίες τους το 2015, βραβεύτηκαν επίσης, άτομα και οργανωμένα σύ-
νολα για την προσφορά τους προς το σωματείο και την κυπριακή σκοπο-
βολή. Τα «Έπαθλα του Δήμου Λατσιών», που απονέμονται σε έφηβους ή 
παίδες και νεάνιδες ή κορασίδες, που δεν βρίσκονται στα προγράμματα 
επιχορήγησης της ΣΚΟΚ, φέτος απονεμήθηκαν, στους νεαρούς αθλητές 
του σταθερού στόχου Στέφανο Κυπριανού και Αίαντα Πολυκάρπου και 
στην νεάνιδα Κάλλια Παπασωζομένου.  Βραβεύτηκαν επίσης, για τις δι-
εθνείς επιτυχίες τους, η πρωταθλήτρια στο αεροβόλο τουφέκι Μαριλένα 
Κωνσταντίνου (χάλκινο στους ΑΜΚΕ), οι διεθνείς αθλητές του σκητ 
Μενέλαος Μιχαηλίδης (χρυσό στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα) και 
Νικόλας Βασιλείου (αργυρό στους Πανευρωπαϊκούς και στους Παγκό-
σμιους Αγώνες εφήβων) και τα μέλη της εθνικής ομάδας κόμπακ Πέτρος 
Ιωάννου και Ηλίας Ηλία, που εξασφάλισαν το χάλκινο μετάλλιο στους 
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες κόμπακ.  

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τιμήθηκαν οι Γιώργος Καπο-
δίστριας, Ιάκωβος Στυλιανού και Βασίλης Ραχιέρου, για την προσφορά 
τους, ο Κυνηγετικός Σύλλογος «ΦΤΕΛΙΑ» Γερίου και η Εταιρία Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας, για τη συμβολή τους στην 
προώθηση και διάδοση της σκοποβολής και ο Δήμαρχος Λατσιών Πανα-
γιώτης Κυπριανού, για την όλη προσφορά του προς το σωματείο. 

Ο φετινός τυχερός της βασιλόπιτας του σωματείου (ασημένιο κωσταντι-
νάτο) ήταν ο εκπρόσωπος του Αρχηγού Αστυνομίας υπαστυνόμος Πα-
νίκος Νικολάου, ενώ «τυχερή σκοπεύτρια» της κλήρωσης, που κέρδισε 
την επιχορήγηση του σωματείου, αναδείχθηκε η νεάνιδα αθλήτρια στο 
αεροβόλο τουφέκι Κάλλια Παπασωζομένου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

1.Το «Έπαθλο του Δήμου Λατσιών», απονε-
μήθηκε από τον αντιδήμαρχο Χρίστο Πιτ-
ταρά, στους Αίαντα Πολυκάρπου, Στέφανο 
Κυπριανού και Κάλλια Παπασωζομένου
2.Ο Δήμαρχος Λατσιών, τιμήθηκε για την 
προσφορά του προς τη ΣΚΟΛΕΥ και παρέ-
λαβε την τιμητική διάκριση, από το γραμμα-
τέα της Οργάνωσης Ανδρέα Λαζανίτη
3.Οι πρωταθλητές στο αεροβόλο πιστόλι αν-
δρών και γυναικών, μετά τη βράβευσή τους, 
μαζί με το Δημοτικό Σύμβουλο Λατσιών Ευ-
αγόρα Γαβριηλίδη
4.Οι διεθνείς Νικόλας Βασιλείου και Μενέ-
λαος Μιχαηλίδης, μετά τη βράβευσή τους, 
μαζί με το Δήμαρχο Λατσιών Παναγιώτη Κυ-
πριανού

1. 2.

3. 4.

5.

Για τις επιτυχίες του στα διάφορα πρωταθλήματα της ΣΚΟΚ το 2015 
βραβεύτηκαν οι ακόλουθοι αθλητές και αθλήτριες:

ΣΚΗΤ: Νικόλας Βασιλείου,  Κωνσταντίνος Περικλέους και Μενέλαος Μιχα-
ηλίδης

ΤΡΑΠ: Μάριος Σοφοκλέους , Γεωργία Κωνσταντινίδου, Αγαθόπουλος Πα-
σχάλη, Άδωνης Μυλωνάς και Παύλος Κουτσόφτας

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος Πολυκάπρου, Στέφα-
νος Κυπριανού, Στυλιανός Γρηγορίου, Μαριλένα Κωνσταντίνου, Άρτεμις Πα-
ντελή, Ιακωβία Πιτταρά και Χριστιάνα Μοξούρη

ΑΕΡ. ΠΙΣΤΟΛΙ: Χρίστος Γερασίμου, Ευριπίδης Γεωργίου, Κωνσταντίνα Πρα-
τσή και Μάριος Γεωργίου 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ: Σάββας Πάτσαλος, Γιάννος Νεοφύτου, Πέτρος Ιωάννου, Κων-
σταντίνος Κωνσταντίνου και Ηλίας Ηλία

ΚΟΜΠΑΚ: Πέτρος Ιωάννου, Γιάννος Νεοφύτου, Ηλίας Ηλία, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντίνου και Σάββας Πάτσαλος

5.Τιμητική διάκριση στην Μαριλένα Κωνσταντίνου από το δημοτικό σύμ-
βουλο Λατσιών Κυπριανό Φιλίππου, για τις επιτυχίες της στους ΑΜΚΕ
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Η υπέρταση αποτελεί ένα από τα συχνότερα 
προβλήματα υγείας παγκοσμίως αφού  επη-
ρεάζει σχεδόν  ένα δισεκατομμύριο κόσμο 
και είναι πλέον μια ασθένεια που βλάπτει την 
δημόσια υγεία, καθιστώντας την έγκαιρη διά-
γνωση, την πρόληψη αλλά και την αντιμετώ-
πιση της ως απαραίτητα. Αποκαλείται μάλιστα 
«σιωπηρός δολοφόνος», γιατί μπορεί να μην 
δίνει συμπτώματα, αλλά ξαφνικά να οδηγήσει 
σε εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβο-
λή. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας η υπέρταση προκαλεί 7,5 εκατομμύρια 
θανάτους το χρόνο, το οποίο αντιστοιχεί στο 
12,8% των θανάτων.

Η διάγνωση και η φαρμακευτική θεραπεία:
Με τον όρο υπέρταση αναφερόμαστε στην αύ-
ξηση της αρτηριακής πίεσης σε επαναλαμβα-
νόμενες μετρήσεις της συστολικής >140mmHg  
και της διαστολικής πίεσης >90mmHg καθώς 
η πλειοψηφία των ερευνών έδειξε ότι η αύξηση 
της πίεσης πέραν αυτών των επιπέδων προ-
καλούσε διπλασιασμό των καρδιαγγειακών 
παθήσεων συγκριτικά με χαμηλότερες τιμές 
(120/80 mmHg). Σημαντικό είναι να αναφερ-
θεί ότι παλιότερα πολλοί ερευνητές θεωρού-
σαν ως υπερτασικό, έναν ασθενή με μεμονω-
μένη ψηλή διαστολική πίεση απορρίπτοντας 
ως υπερτασικά τα άτομα με υψηλή συστολική 
πίεση.   Πλέον όμως είναι παγκόσμια αποδε-
κτό πως για την διάγνωση της υπέρτασης  εί-
ναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη τόσο 
η συστολική όσο και η διαστολική πίεση, αφού 
και οι 2 τιμές έχουν άμεσα συσχετιστεί με τον 
κίνδυνο για εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου, 
καρδιακών παθήσεων και στεφανιαίων νόσων. 
Ως εκ τούτου, η φαρμακευτική θεραπεία της 
υπέρτασης είναι απαραίτητη και βασικός στό-
χος είναι η μείωση της αρτηριακής πίεσης όσο 
το δυνατόν χαμηλότερα (120/80mmHg). 
Διάφορα  φάρμακα χρησιμοποιούνται με σκο-
πό την κανονικοποίηση της αρτηριακής πί-
εσης. Τα διουρητικά, αποτελούν την πρώτη 
γραμμή θεραπείας και δίδονται με προσοχή 
στην κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας του 
ασθενή ενώ οι αποκλειστές των β-υποδοχέων  
υπήρξαν για πολύ καιρό τα δεύτερα κατά προ-
τίμηση φάρμακα αφού η δράση τους συμβά-
λει όχι μόνο στην μείωση της πίεσης αλλά και 
στην προστασία της καρδιακής λειτουργίας 
ιδιαίτερα μετά από έμφραγμα. Παρόλα αυτά οι 
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγ-
γειοτενσίνης, οι α-αποκλειστές και οι αποκλει-
στές διαύλων ασβεστίου είναι εξίσου γνωστά 
αντιυπερτασικά φάρμακα που χρησιμοποιού-
νται κατά τη αντιυπερτασική θεραπεία με σε-
βαστά αποτελέσματα.
Είναι όμως η φαρμακευτική θεραπεία ή μο-
ναδική θεραπεία της υπέρτασης; Η απάντηση 
είναι πως όχι. 
Μελέτες έχουν περίτρανα αποδείξει την τερά-
στια σημασία της μείωσης του σωματικού βά-
ρους αλλά και της υιοθέτησης ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής στην προσπάθεια ελέγχου των 
επιπέδων της αρτηριακής πίεσης. Ας δούμε 
αναλυτικότερα όμως πως η διατροφή αλλά 

και το σωματικό βάρος  μας μπορούν να συμ-
βάλουν στην αντιμετώπιση της υπέρτασης 
αλλά και στην μείωση των αντιυπερτασικών 
φαρμάκων.
►Αντιμετωπίστε την παχυσαρκία χάνοντας 
βάρος! Το υπερβάλλον σωματικό βάρος συν-
δέεται άμεσα με την εμφάνιση ψηλής αρτηρια-
κής πίεσης. Συγκεκριμένα, η εναπόθεση λίπους 
στην περιοχή της κοιλιάς (κεντρικού τύπου 
παχυσαρκία) παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην 
ενεργοποίηση της έκκρισης κάποιων ουσιών οι 
οποίες οδηγούν στην αύξηση της πίεσης όσο 
και στην  υπερενεργητικότητα του συμπαθη-
τικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα 
παχυσαρκία και υπέρταση συνήθως να συνυ-
πάρχουν. Δεν είναι τυχαίο που σε πρόσφατες  
έρευνες των 4874 ανθρώπων αποδείχτηκε πως 
η απώλεια βάρους της τάξης τν 5 kg μείωσε 
κατά 4.4/3.6mmHg την συστολική και διαστο-
λική πίεση αντίστοιχα. 
►Αυξήστε την άσκηση! Η ενίσχυση της φυσι-
κής δραστηριότητας στην καθημερινότητά μας 
μόνο ωφέλεια μπορεί να μας δώσει ως προς την 
μείωση της πίεσης αφού συμβάλει στην μείωση 
του σωματικού βάρους ενισχύοντας τον μετα-
βολισμό. Επίσης η μέτριας έντασης αερόβια 
άσκηση 3-4 φορές την βδομάδα επηρεάζει θε-
τικά την ινσουλινοαντίσταση που τις περισσό-
τερες φορές συνυπάρχει με την παχυσαρκία και  
διεγείρει την αύξηση της πίεσης του αίματος.
►Μειώστε την πρόσληψη νατρίου-αλατιού! 
Μείωση της πρόσληψης νατρίου κάτω από 
2400mg την ημέρα που αντιστοιχεί σε 6 g 
αλατιού επιφέρει πτώση της πίεσης κατά 2-8 
mmHg. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δρα-
στική μείωση του προστιθέμενου αλατιού στο 
φαγητό, αποφυγή των ιδιαίτερα αλατισμένων 
τροφών (παστά, αλλαντικά, κονσέρβες), μείω-
ση στην  κατανάλωση επεξεργασμένων τροφί-
μων και προτίμηση των φυσικών (π.χ. φρέσκα 
λαχανικά και όχι κατεψυγμένα) αλλά και απο-
φυγή των τροφών με πολλά συντηρητικά όπως 
είναι οι έτοιμες σάλτσες και τα έτοιμα φαγητά. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διαβάζονται οι ετικέτες 
των επεξεργασμένων τροφίμων και να επιλέ-
γονται όσα είναι χαμηλά σε νάτριο (ίσο με ή 
κάτω από 0,1 g ανά 100 g τροφίμου). Για βελτί-
ωση της γεύσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μπαχαρικά και βότανα.
►Αυξήστε την πρόσληψη Καλίου μέσω της 
διατροφής σας! Υπάρχουν 6 προτεινόμενοι 
μηχανισμοί που συνδέουν την πρόσληψη 3.5gr 
και άνω με την μείωση της συστολικής αλλά 
και της διαστολικής πίεσης. Καταναλώνοντας 
φρέσκα φρούτα πλούσια σε κάλιο όπως η μπα-
νάνα, το πορτοκάλι, το ακτινίδιο και λαχανικά 
όπως η ντομάτα, οι μπάμιες, το σπανάκι και 
τροφές όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως.
►Μην ξεχνάτε να καταναλώνετε γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπα-
ρά! Έρευνες έχουν εξηγήσει εκτενώς πως η 
επαρκής κατανάλωση ασβεστίου κοντά στα 
1000Mg/day οδήγησε στην μείωση της συ-
στολικής μόνο πίεσης κατά 1.44mmHg. Αυτό 
επιτυγχάνεται εύκολα με 2-3 μερίδες γαλακτο-
κομικών.

► Καταναλώστε Μαγνήσιο! Τρώγοντας πρά-
σινα φυλλώδη λαχανικά, δημητριακά ολικής 
αλέσεως, πολύσπορο ψωμί, σπανάκι, ξηρούς 
καρπούς αλλά και ορισμένα όσπρια (π.χ. ρεβί-
θια) εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη πρόσλη-
ψη μαγνησίου η οποία βοηθά στην μείωση της 
υπέρτασης.
►Μέτρια κατανάλωση αλκοόλ! Για τους άν-
δρες συστήνονται όχι πάνω από 30ml αιθα-
νόλης/ημέρα, ενώ για τις γυναίκες η σύσταση 
περιορίζεται στα μισά γύρω στα 15ml. Τα 30ml 
αιθανόλης μεταφράζονται σε 720ml μπύρας, 
300ml κρασί ή 60ml ουίσκι ή βότκα. Υπερκα-
τανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε αύξηση της αρτη-
ριακής πίεσης και αυξημένο κίνδυνο για εμφά-
νιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
►Μετριάστε την κατανάλωση ζωικού λίπους! 
Αντίθετα με τα κορεσμένα λιπαρά η κατανά-
λωση ω-3 λιπαρών από ιχθυέλαια και ψάρια 
καθώς και η πρόσληψη μονοακόρεστων λιπα-
ρών από το ελαιόλαδο φάνηκε σε κάποιες πε-
ριπτώσεις να μειώνει την αρτηριακή πίεση. 
►Άμεση διακοπή του καπνίσματος και μέτρια 
κατανάλωση καφέ!
* Ένα καλό παράδειγμα διατροφής το οποίο 
φαίνεται να εντάσσει όλα τα παραπάνω δια-
τροφικά στοιχεία είναι η DASH DIET (Dietary 
Approaches To Stop Hypertension). Η συγκε-
κριμένη διατροφή προτείνει 6 μερίδες φρού-
των και 6 μερίδες λαχανικών την ημέρα, κατα-
νάλωση κυρίως άπαχου κρέατος (κοτόπουλο, 
γαλοπούλα, μοσχάρι), ξηρούς καρπούς, κατα-
νάλωση γαλακτοκομικών χαμηλών σε λιπα-
ρά, μείωση της πρόσληψης κόκκινου κρέατος, 
αποφυγή ζάχαρης και αναψυκτικών, μείωση 
στην πρόσληψη αλατιού και έμφαση στην κα-
τανάλωση ψαριών. Ο συνδυασμός αυτός έχει 
δείξει εκπληκτικά αποτελέσματα στην βιβλιο-
γραφία σχετικά με την μείωση της υπέρτασης.

ΣΥΜBΟΥΛΗ: Η υπέρταση μπορεί να ρυθ-
μιστεί με την βοήθεια των αντιυπερτασικών 
φαρμάκων και της ακολουθίας συγκεκριμένων 
διατροφικών επιλογών. Η βοήθεια ενός κλινι-
κού διαιτολόγου είναι απαραίτητη για μια υγιή 
απώλεια βάρους μέσω εξειδικευμένων διαιτο-
λογίων αλλά και με φροντίδα για την επαρκή 
πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών 
που ο καθένας μας χρειάζεται!

 
 

 ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τι είναι; Πως μπορούμε 
να το αντιμετωπίσουμε;
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Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε στην ιστορία και 
τον υπολογισμό της ημερομηνίας του εορτασμού 
του Πάσχα.

Το 325 η Α’ Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε ότι: 
α) Το Πάσχα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά 
την πανσέληνο κατά ή αμέσως μετά την εαρινή 
ισημερία και β) Εάν η πανσέληνος πέσει Κυριακή, 
τότε το Πάσχα εορτάζεται την επόμενη Κυριακή 
(εξασφαλίζοντας ότι δεν θα συμπίπτει με το εβρα-
ϊκό Πάσχα, 14 Νισάν).

Ωστόσο, λόγω γεωγραφικών και ημερολογιακών 
παρεκκλίσεων, η Ρώμη και η Αλεξάνδρεια διαφωνούσαν ως προς την ημέρα της 
εαρινής ισημερίας. Τελικά υπερίσχυσε η Αλεξάνδρεια, κέντρο των επιστημών και 
της αστρονομίας, που χρησιμοποιούσε το 19ετή κύκλο το Μέτωνα και ταύτιζε 
την εαρινή ισημερία με την 21η Μαρτίου. Ο κύκλος αυτός, όμως, είχε ένα σφάλμα 
περίπου 0,0864 ημερών (2 ώρες και 4 λεπτά)/19ετία, έτσι οι τελικοί Πασχάλιοι 
Πίνακες που συνέταξε το 525 ο Σκύθης Αββάς Διονύσιος ο Μικρός είχαν ήδη μια 
απόκλιση 4-5 ημερών• τους πίνακες αυτούς υιοθέτησαν σταδιακά όλοι οι Χρι-
στιανοί της ηπειρωτικής Ευρώπης μέχρι τα χρόνια του Καρλομάγνου (771-814), 
με εξαίρεση κάποια απομονωμένα κελτικά (μέχρι το 716) και βρετανικά μονα-
στήρια (μέχρι το 931).

Εντούτοις, ήταν ζήτημα χρόνου να προκύψει πρόβλημα, αφού 
το ιουλιανό ημερολόγιο (το οποίο χρησιμοποιόταν την εποχή 
εκείνη) ήταν εξαρχής ανακριβές: η διαφορά περίπου 0,0078 
ημερών (11 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα) με το πραγματικό έτος 
έγινε ιδιαίτερα αισθητή ως προς την εαρινή ισημερία, προ-
σκρούοντας έτσι στον πρώτο όρο της Συνόδου. Το σφάλμα 
υπολογίστηκε για πρώτη φορά στη Δύση το 1267 και στο Βυ-
ζάντιο το 1324, μα οι επιστημονικές εισηγήσεις για μεταρρύθ-
μιση προσέκρουσαν σε άγονο έδαφος, από φόβο σχίσματος. 
Εντούτοις, με την εκλογή του Πάπα Γρηγορίου ΙΓ’ (1572), επι-
κράτησε θετική αντιμετώπιση, έτσι ο Βαυαρός μαθηματικός 
Χριστόφορος Κλάβιος και ο Καλαβρός αστρονόμος Αλοΐσιος 
Λίλιο υπέβαλαν πρόταση μεταρρύθμισης του ημερολογίου.

Με παπική βούλλα αποφασίστηκε ότι την 4η Οκτωβρίου 
1582 θα ακολουθούσε η 15η Οκτωβρίου και μέχρι το 1590 
είχε εφαρμοστεί σε όλες τις καθολικές χώρες της Ευρώπης. 
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, όμως, δεν υιοθέτησαν αρχικά οι Προτεστάντες 
και οι Ορθόδοξοι, από μίσος προς τον Πάπα, αλλά  και διότι 
το εβραϊκό Πάσχα εορταζόταν πλέον στις 15 Νισάν, παραβιά-
ζοντας έτσι το πνεύμα του δεύτερου όρου της Συνόδου.

Σταδιακά, μεταξύ 1610-1811, το γρηγοριανό ημερολόγιο υιο-
θέτησαν και οι Διαμαρτυρόμενοι, για οικονομικούς και διπλω-
ματικούς λόγους• στις ορθόδοξες χώρες, όμως, ο περίπλοκος 
υπολογισμός του Πάσχα δεν επέτρεπε την υιοθέτηση του 
νέου ημερολογίου, το οποίο όμως έγινε αποδεκτό ως πολιτικό 
μεταξύ 1916-1924, όπως και στις μη χριστιανικές χώρες (κυρί-
ως μεταξύ 1873-1927). Μετά από Πανορθόδοξο Συνέδριο το 
Μάιο του 1923, μόνο τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως 
και οι Εκκλησίες Ελλάδας και Ρουμανίας υιοθέτησαν το νέο 
ημερολόγιο στις 1/14 Οκτωβρίου 1923. Την οριστική λύση 
έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος Ζ’, με την απο-
δοχή του γρηγοριανού ημερολογίου, αλλά υπολογισμό του 
Πάσχα βάσει του ιουλιανού και ημέρα αλλαγής την Κυριακή, 
10/23 Μαρτίου 1924.

Μόνο η Εκκλησία της Κύπρου εφάρμοσε την απόφαση αυτή: 
διαφώνησαν οι πλείστες Εκκλησίες (Αλεξάνδρειας, Ιεροσο-
λύμων, Αντιόχειας, Ρωσσίας, Σερβίας, Γεωργίας, Βουλγαρίας 
και Πολωνίας), η Αρχιεπισκοπή του Σινά, το Άγιο Όρος, κα-
θώς και οι σχισματικοί Παλαιοημερολογίτες. Τα Πατριαρχεία 
Αλεξάνδρειας και Αντιοχείας την υιοθέτησαν τελικά το 1928, 
ενώ το Πατριαρχείο Βουλγαρίας το 1968. Οι Φινλανδοί και οι 
Εσθονοί Ορθόδοξοι εορτάζουν το Πάσχα μαζί με τους Δια-
μαρτυρόμενους από το 1921, λόγω των περίπλοκων κοινωνι-
κοπολιτικών καταστάσεων της Βαλτικής.

Οι Αιθίοπες, οι Ερυθραίοι και οι Κόπτες εορτάζουν το Πάσχα 
με βάση το ιουλιανό ημερολόγιο, ενώ οι Αρμένιοι, οι Σύροι 
(Ιακωβίτες), η Ινδική Εκκλησία στο Μαλαμπάρ και οι Νεστο-

ριανοί (Ασσύριοι ή Χαλδαίοι) το γιορτάζουν με βάση το γρηγοριανό από το 1923, 
1953, 1956 και 1964, αντίστοιχα.

Σήμερα, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες εορτάζουν το Πάσχα με βάση το παλαιό ημε-
ρολόγιο, τηρώντας απαρεγκλίτως το δεύτερο όρο της Συνόδου, συχνά όμως 
αθετώντας τον πρώτο. Εάν η εαρινή πανσέληνος συμβεί μεταξύ 21-30 Μαρτίου, 
δεν θεωρείται πασχαλινή από τους Ορθόδοξους, οι οποίοι περιμένουν την επό-
μενη 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 Δυτικό Πάσχα συμπίπτει ή εορτάζεται μια εβδο-
μάδα πριν. Το Δυτικό Πάσχα κυμαίνεται μεταξύ 22 Μαρτίου-25 Απριλίου, ενώ το 
Ορθόδοξο μεταξύ 4 Απριλίου-8 Μαΐου. Για να έχουμε Κοινό Πάσχα, θα πρέπει η 
γρηγοριανή και η ιουλιανή πανσέληνος να συμβούν από την Κυριακή μέχρι και 
την Τρίτη της ίδιας εβδομάδας.

Η όποια διαφορά ανάμεσα στο Ορθόδοξο και το Δυτικό Πάσχα οφείλεται 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 εορτά-
ζουν και αγάλλονται κάθε μέρα και ώρα, αφού δεν περιορίζονται ούτε εξαντλού-
νται από τους δικούς μας εορτασμούς. Καλή Ανάσταση και του χρόνου Κοινό 
Πάσχα στις 16 Απριλίου!

Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας
          katoomba@cytanet.com.cy



16 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΤΟΠΙΚΑ

ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας έχει προετοιμαστεί 
πλήρως σε μια προσπάθεια όπως όλες οι οικογένειες στο Δήμο 
μας να έχουν όλα τα αναγκαία εδέσματα στο πασχαλινό τους 
τραπέζι.
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών με επικεφαλής τον κ. Μάριο 
Κυριάκου έχει προβεί ήδη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου το Κοινωνικό 
μας Παντοπωλείο 
να εφοδιαστεί με τις 
κατάλληλες ποσότητες 
τροφίμων.
Ο Δήμος μας εκφράζει 
ευχαριστίες προς όλους 
όσοι προσέφεραν τρόφιμα 
ή και με τις εισφορές 
τους συνέτειναν ώστε 
το Κοινωνικό μας 
Παντοπωλείο να είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί με 
επάρκεια στο ρόλο του.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

Ο Δήμος Λατσιών 
σας εύχεται Καλό Πάσχα

29 Απριλίου 2016 (Μεγάλη Παρασκευή  Ώρα 9.00μμ) Περιφορά 
Επιταφίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λατσιών από την Λεωφόρο 
Γιάννου Κρανιδιώτη,  Κουρίου, Αγιασμάτων, Αχαιών και Ικάρου.

30 Απριλίου 2016 (Μεγάλο Σάββατο  Ώρα 9.00μμ) Άναμμα 
Λαμπρατζιάς και κάψιμο του Ιούδα δίπλα από την Εκκλησία Αγίου 
Γεωργίου Λατσιών.   

1 Μαΐου 2016 (Κυριακή του Πάσχα  Ώρα 4.00μμ) Χώρο στάθμευσης 
Περιφερειακής ΣΠΕ Λατσιών.
 Πασχαλινά παιχνίδια, κυπριακά τραγούδια  και παραδοσιακή μουσική 
από το μουσικό σχήμα ΗΣΙΟΔΟΣ, χοροί από το Ανοιχτό Σχολείο 
Δήμου Λατσιών  Κουταλοδρομίες, Σακκουλοδρομίες, Γαιδουροδρομίες, 
Σχοινί και πολλά άλλα.

6 Μαΐου 2016 (Παρασκευή  Ώρα 8.00μμ) Δημοτικό θέατρο Λατσιών. 
Παγκόσμια ημέρα χορού με την συμμετοχή του Ανοιχτού σχολείου 
Δήμου Λατσιών . Είσοδος ελεύθερη.

12 Μαΐου 2016 (Πέμπτη  Ώρα 7.00μμ) Χώρος υποδοχής Δημοτικού 
Μεγάρου Λατσιών. Διάλεξη από υπηρεσία Ανταγωνισμού και 
Προστασίας Καταναλωτών.  Θέμα 

30 Μαΐου 2016 (Δευτέρα  Ώρα 8.00μμ) Δημοτικό θέατρο Λατσιών.  
«Στου αιώνα την παράγκα». Συναυλία αφιέρωμα στο λαϊκό ερμηνευτή 
Δημήτρη Μητροπάνο με τον Δημήτρη Φανή. Συμμετέχουν η Χριστιάνα 
Παύλου,  η Δημοτική χορωδία Λατσιών, ο χορευτικός όμιλος «Ρύμβος» 
και πολυμελής ορχήστρα.  

3 Ιουνίου 2016 
(Παρασκευή  Ώρα 
4.00μμ) Α Δημοτικό 
στάδιο Λατσιών.  
Παγκόσμια ημέρα 
του παιδιού. Φαγητό, 
παιγνίδια, κατασκευές 
και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είσοδος ελεύθερη για όλα τα παιδιά.

23, 27, 30 Ιουνίου, 4 και  7 Ιουλίου 2016.  Δ Δημοτικό σχολείο  
Λατσιών  .  Καλοκαιρινό σινεμά.    Είσοδος ελεύθερη για όλους.  Ώρα 
έναρξης κινηματογραφικών παραστάσεων 9.00μμ.  Οι ταινίες θα είναι 
μεταγλωττισμένες και θα ανακοινωθούν αργότερα.  
Υποστηρικτές 
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 
Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας 
Κοινοτική Αστυνομία 
Χορηγοί επικοινωνίας
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