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Αγαπητοί Λατίνοι,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια θέματα, και ειδικά τα πρώτα
σημαντικά για εσάς αυτή την περίοδο.

δύο ίσως να είναι ιδιαίτερα

1. Λατίνοι εθνοφρουροί
Υπάρχει απόφαση του Υπουργού Άμυνας από το 2009 όπου στρατεύσιμοι νέοι που ανήκουν στη Λατινική
Κοινότητα, θα διευκολύνονται με το να υπηρετούν μόνο σε πόλεις που υπάρχουν Καθολικές Εκκλησιές για
να μπορούν να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Αυτό γίνεται μετά την βασική τους εκπαίδευση.
Επομένως οι νέοι μας πρέπει να παρουσιάσουν στην Εθνική Φρουρά πιστοποιητικό ότι ανήκουν στη
Λατινική Κοινότητα.
Καθολικές Εκκλησιές υπάρχουν σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
2. Λατίνοι μαθητές ιδιωτικών σχολείων
Σας υπενθυμίζω πως υπάρχουν κρατικές χορηγίες για όλα τα παιδιά που ανήκουν στη Λατινική Κοινότητα
και φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία.
3. Δράσεις φιλόπτωχων οργανώσεων της Κοινότητας
- Η φιλανθρωπική αγορά Αγίας Αικατερίνης Λεμεσού μάζεψε € 2100 από πασχαλινό παζάρακι και λαχεία
στις 24 Απριλίου.
- Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας συγκέντρωσε € 4000 από το παζαράκι και λαχεία
στις 13 Ιουνίου.
Θα ήθελα να συγχαρώ τους εθελοντές και όσους πρόσφεραν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
4. Συμφωνία παρουσίας της Λατινικής Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Europeana
Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
προσφέρει στη Λατινική Κοινότητα υπηρεσίες που έχουν σκοπό την αρχειοθέτηση, διάσωση και προβολή
της Κοινότητας μας στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana.
Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μια ψηφιοποιημένη συλλογή στη Europeana που να
αναδεικνύει την πολιτιστική ιστορία των Λατίνων της Κύπρου.
Στη Europeana ήδη συμμετέχουν Δήμοι, Κοινότητες, Ιδρύματα και άλλες Θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου.
Παρακαλώ όπως επικοινωνήσει μαζί μας οποιοδήποτε μέλος κατέχει οτιδήποτε υλικό προβάλει την
πολιτιστική ταυτότητα της Λατινική Κοινότητας. Υλικό μπορεί να είναι - παλιές φωτογραφίες (από διάφορα
θρησκευτικά μυστήρια πχ Βάπτιση / Πρώτη Κοινωνία, εκδηλώσεις, φωτογραφίες από Λατινικά σχολεία κτλ),
αποκόμματα εφημερίδων ή παλιά πιστοποιητικά κ.α.
Όλα τα αντικείμενα που θα διατεθούν στο πρόγραμμα θα σας επιστραφούν και θα πρέπει να είναι εντελώς
ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα.
Η πολιτιστική ιστορία της Λατινικής Κοινότητας είχε έντονη και ουσιαστική επίδραση στην Κυπριακή
Κοινωνία. Ελπίζω στην ανταπόκριση σας γιατί μέσω του προγράμματος αυτού θα προβάλλεται η ιστορία
της Κοινότητας μας, άμεσα προσβάσιμη από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται οπουδήποτε στον κόσμο.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους Καλό Καλοκαίρι.
Με εκτίμηση,
Αντωνέλλα Μαντοβάνη

