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Ο

ι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Επαρχίας Κερύνειας, της μόνης Επαρχίας
που κατέχεται εξ ολοκλήρου από τα
τουρκικά στρατεύματα εδώ και 46
χρόνια, πραγματοποίησαν και φέτος τις Αντικατοχικές τους Εκδηλώσεις με βασική απαίτηση το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πρόσφυγα να επιστρέψει πίσω ελεύθερος στον
τόπο που γεννήθηκε και να επανασυνδεθεί
με τις ιστορικές και θρησκευτικές του ρίζες.
Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν από κοινού οι
τρεις Δήμοι της Επαρχίας Κερύνειας: Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, οι τριανταέξι
Κοινότητες της Επαρχίας μας, τα Προσφυγικά Σωματεία Λαπήθου και Καραβά και ο
Όμιλος Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας. Παρευρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση σχεδόν όλα τα υπόλοιπα Σωματεία και
οι Οργανώσεις της Eπαρχίας μας.
Η Ιερά Μητρόπολη Κερύνειας τέλεσε το εκκλησιαστικό μνημόσυνο των θυμάτων και
των υπερασπιστών της πατρίδας, που θυσιάστηκαν κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974, καθώς και των αποθανόντων
στην προσφυγιά συνεπαρχιωτών μας.
Το μνημόσυνο τελέστηκε την Κυριακή, 19
Ιουλίου 2020, στον Ιερό Ναό Αποστόλου
Βαρνάβα στην Κοκκινοτριμιθιά, προϊσταμένου του Πανιεροτάτου Μητροπολίτη Κερύνειας κ.κ Χρυσοστόμου. Στο τέλος αναπέμφθηκε δέηση για τη διακρίβωση της τύχης
των αγνοουμένων μας.
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Η Εκδήλωση Καταδίκης, στην οποία υπήρξε
μαζική συμμετοχή των Κερυνειωτών, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή, ο οποίος εκπροσώπησε τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Ν. Αναστασιάδη, πραγματοποιήθηκε στον
ιερό χώρο του Τύμβου της Μακεδονίτισσας
την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020, στις 7:00
το απόγευμα, σημαδιακή ημερομηνία και
ώρα, κατά την οποία το 1974 έπεσε η Κερύνεια στα χέρια των Τούρκων εισβολέων.
Η Εκδήλωση άρχισε με Τρισάγιο από τον
Πανιερότατο Μητροπολίτη Κερύνειας, ακολούθησε καλωσόρισμα και ομιλία από τη
Δήμαρχο Κερύνειας κ. Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη εκ μέρους των διοργανωτών και η
όλη εκδήλωση έκλεισε με κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων υπερασπιστών της ελευθερίας κατά τη διάρκεια της
τουρκικής εισβολής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους, εκτός από τον Υπουργό Εσωτερικών
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Eκπρόσωποι
Κομμάτων, νυν και πρώην Βουλευτές,
Eκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
του Στρατού και της Αστυνομίας και αρκετοί
άλλοι επίσημοι. Στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκαν αρκετά Σωματεία και Οργανώσεις
της επαρχίας μας.
Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των Κερυνειωτών
για τον συνεχιζόμενο για 46 χρόνια βίαιο
εκτοπισμό μας από τα πάτρια εδάφη συμπληρώθηκαν με την αποστολή ψηφισμάτων
προς στις Πρεσβείες των πέντε Μονίμων
Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, στα
ίδια τα Ηνωμένα Έθνη και προς την Πολιτική
μας Ηγεσία. Φέτος, αντί για προσωπικές
επαφές όπως συνηθίζετο παλιά, τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας στάληκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λόγω της πανδημίας
που μας έπληξε πρόσφατα. Εξαίρεση αποτέλεσε ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στην

Κύπρο, τον οποίο συνάντησε η Αντιπροσωπεία των διοργανωτών στις 23 Ιουλίου, τόσο για την επίδοση του ψηφίσματος, όσο
και για σκοπούς γνωριμίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο καθιερωμένο μήνυμά του που διάβασε ο Υπουργός
Εσωτερικών, διακήρυξε για άλλη μια φορά
πως λύση του Κυπριακού που να μην εξασφαλίζει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα
των Κερυνειωτών δε θα υπάρξει ποτέ. Κατηγόρησε δε την Τουρκία ως πηγή αστάθειας
και ανωμαλίας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, ως αιτία αποσταθεροποίησης
της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, αφού
συντηρεί καθημερινά φιλοπολεμικό κλίμα,
απειλώντας τους πάντες. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διερωτήθηκε για άλλη μια φορά
πότε η μικρή Κύπρος θα επανενωθεί και θα
δικαιωθεί με μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, όταν απέναντί της καθημερινά έχει να αντιμετωπίσει μια τόσο αλαζονική, αδιάλλακτη,
παράλογη και προκλητική Τουρκία.
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Έφυγαν μακριά μας…
Στη διάρκεια της περιόδου Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020,
έφυγαν από τη ζωή με τον πόθο της επιστροφής ανεκπλήρωτο και
ετάφησαν μακριά από τη γενέτειρά τους Λάπηθο οι κάτωθι:
30.03.2020

Αντρέας Καπνουλλάς (58 ετών).

31.03.2020

Τάκης Ελευθερίου (Γυμναστής) (82 ετών). Στη μνήμη του
έγιναν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Λαπήθου ύψους €530.

02.04.2020

Χριστόδουλος Παναγιώτου (Τάκης Πέτσας) (84 ετών).

03.04.2020

Ρογήρος Λ. Κύρρης (84 ετών).

21.04.2020

Γεώργιος Α. Χατζηδημητρίου (66 ετών).

29.04.2020

Γιαννάκης Κόμπος (69 ετών).

30.04.2020

Σωτήρης Κατελάρης (74 ετών).

07.05.2020

Ανδρέας Χαννίδης (80 ετών).

15.06.2020

Ευαγγελία Βανέζη (44 ετών). Θυγατέρα του Ντίνου και
της Τέσσυ Βανέζη – Αθανασιάδη.

15.06.2020

Πανίκος Λαπηθιώτης (75 ετών).

17.06.2020

Βασιλική Μιχάλη Βασιλείου (74 ετών).

20.06.2020

Αντρέας Παρασκευά (Ξερογύρη) (71 ετών),
με καταγωγή τη Βασίλεια, νυμφευμένος με την Εύα
Θεοδώρου.

21.06.2020

Σωτήρης Χάβαρος (74 ετών). Στη μνήμη του έγιναν
εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου
ύψους €2255.

22.06.2020

Ανθούλα (Ανθούσα) Ιορδάνου (87 ετών),
εκπαιδευτικός.

26.06.2020

Νίκη Μαγειρούδη (84 ετών), σύζυγος Κωστάκη
Σολομωνίδη, απόδημη κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας.

29.06.2020

Αντρούλα Λάππατα – Λεάνδρου (74 ετών). Στη μνήμη
της έγιναν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Λαπήθου ύψους €900, για λογαριασμό της οικογένειας.

30.06.2020

Νίτσα Τάκη Καπαρτή (64 ετών), το γένος Ανδρέα
Κατσαρή, κάτοικος Αγίου Ερμολάου.

06.07.2020

Θεόκλης Θεοκλέους (73 ετών).

09.07.2020

Ανδρονίκη Χαραλαμπίδου – Καπετάνιου (83 ετών).

11.07.2020

Νίκος Αγαθοκλέους (89 ετών).

14.07.2020

Αντώνης Χρυσάνθου – Ρούσου (59 ετών).

27.07.2020

Οδυσσέας Αγγελή – Αγαπίου (76 ετών).

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει και αιώνια η μνήμη τους.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Προδρόμου 36, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία - Κύπρος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22427733, ΦΑΞ: 22427731
E-mail: demos@lapithos.org.cy
www.lapithos.org.cy
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μάρω Φυττή
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΕΛΙΔΩΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Τυπογραφείο Theopress Ltd
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Επιτροπή Τύπου και Εκδόσεων Δήμου Λαπήθου
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
ευχαριστούν θερμά όλους τους χορηγούς
για την οικονομική στήριξη της εφημερίδας.

ΕΓΙΝΑΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου
Χρηματικό βραβείο, προϊόν διαγωνισμού τηλεοπτικού προγράμματος
«Αδύναμος Κρίκος» του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου
€1370
Το ζεύγος Σωτηρούλα Μαυριδάκη και Γιάννης Βαρέλα,
στη μνήμη της Ειρήνης Θωμά Μαυριδάκη
€150
Θεόδωρος Χρυσάνθου – Ρούσου, στη μνήμη του αδελφού
του Αντώνη Χρυσάνθου – Ρούσου
€100
Λεωνίδας Παντέχη, στη μνήμη του παππού και της γιαγιάς του,
Λεωνίδα και Μαρούλας Παντέχη
€100
Οικ. Ηρούλας Ελευθερίου – Γεωργιάδου, στη μνήμη του αδελφού της
γυμναστή Τάκη Ελευθερίου
€100
Έλλη Σολομωνίδου, στη μνήμη του αδελφού της γυμναστή
Τάκη Ελευθερίου
€100
Οικ. Σωτηρούλας Ελευθερίου – Αγγελή, στη μνήμη του αδελφού της
Οδυσσέα Αγαπίου Αγγελή
€100
Ελένη Αγαπίου - Αγγελή, στη μνήμη του αδελφού της Οδυσσέα
Αγαπίου Αγγελή
€50
Νεοπτόλεμος Κότσαπας, στη μνήμη του ξάδελφού του Οδυσσέα
Αγαπίου Αγγελή
€50
Σχολική Εφορεία Λαπήθου, στη μνήμη του γυμναστή Τάκη Ελευθερίου €50
Οικ. Αναστασίας Γεωργιάδου – Σάββα, στη μνήμη του γυμναστή
Τάκη Ελευθερίου
€50
Μιχάλης Χάλκος, στη μνήμη του γυμναστή Τάκη Ελευθερίου
€50
Οικ. Αντώνη και Μαρούλλας Σπανού, στη μνήμη Ανδρέα Χαννίδη
€50
Ανδρέας Πουλλή, στη μνήμη Ανδρέα Χαννίδη
€50
Άλκης Ππάσιος, στη μνήμη Σωτήρη Χάβαρου
€50
Οικ. Σωτήρη Χάβαρου, στη μνήμη Σωτήρη Χάβαρου
€50
Σωτήρης και Γιάννα Μαραθεύτη, στη μνήμη Σωτήρη Χάβαρου
€50
Τράπεζα Κύπρου (388), στη μνήμη Σωτήρη Χάβαρου
€50
Λάκης Πολεμίτης, στη μνήμη Σωτήρη Χάβαρου
€40
Σωτηρούλα Τυρίμου, στη μνήμη του γυμναστή Τάκη Ελευθερίου
€40
Σάββας Κυριακίδης, στη μνήμη Σωτήρη Χάβαρου
€30
Δυστυχώς μικρότερες εισφορές που έχουν δοθεί δεν
ανακοινώνονται από τη στήλη αυτή για πρακτικούς λόγους, όμως:

Για μας και η πιο μικρή εισφορά
δεν παύει να είναι μεγάλης «ΑΞΙΑΣ»!
Οι πιο κάτω εισφορές (δεν αφορούσαν την Κοινωνική
Πρόνοια Λαπήθου), δόθηκαν ειδικά για οικονομική στήριξη
του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» ως ακολούθως:
Κυριάκος Μούης, απόδημος Λονδίνου, στη μνήμη των γονέων του
Χρίστου και Αθανασίας και της αδελφής και γαμβρού του,
Ελένης και Χριστάκη Αριστοτέλους

€1000

Εταιρεία EXCELO LTD Σάββας Χριστοφίδης, στη μνήμη των γονέων του
Χρίστου και Ανθούλας Χριστοφίδου
€200
Μελανή Χατζησάββα, στη μνήμη του συζύγου της Σάββα Χατζησάββα €100
Κλείτος Παύλου, στη μνήμη Ανδρέα Μαυροθέρη

€100

Με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

T

ην επομένη της Αντικατοχικής Εκδήλωσης των
εκτοπισμένων κατοίκων της επαρχίας Κερύνειας, Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020, αντιπροσωπεία
των διοργανωτών πραγματοποίησε επίσκεψη
στην Πρεσβεία της Ελλάδας και είχε συνάντηση με
τον νέο Έλληνα Πρέσβη στην Κύπρο κ. Θεοχάρη Λαλάκο. Η συνάντηση είχε διπλό χαρακτήρα. Πρώτα η
αντιπροσωπεία παρέδωσε το ψήφισμα της αντικατοχικής εκδήλωσης με τις θέσεις και τις προτάσεις των
Κερυνειωτών για μια δίκαιη και λειτουργική λύση και
αφετέρου η συνάντηση πήρε αλληλοενημερωτικό χαρακτήρα γνωριμίας, αφού ήταν και η πρώτη φορά που
συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρέσβη.
Ο κ. Λαλάκος ήταν αρκετά ενημερωτικός πάνω στις
τρέχουσες εξελίξεις και βαθύς γνώστης των Ελληνοτουρκικών θεμάτων, αφού διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδος, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δύο φορές στην Άγκυρα.
Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι Δήμαρχοι Λαπήθου και Καραβά, εκπρόσωπος του Δήμου Κερύνειας, οι Πρόεδροι των Προσφυγικών Σωματείων «ΛΑΠΗΘΟΥ» και «ΚΑΡΑΒΑ» και η Πρόεδρος του Ομίλου Γυναικών της Επαρχίας Κερύνειας.

«OUR DEMAND: TURKISH TROOPS AND SETTLERS OUT OF CYPRUS»
«∞·›ÙËÛ‹ Ì·˜: Δ· ÙÔ˘ÚÎÈÎ¿ ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·È ÔÈ ¤ÔÈÎÔÈ ¤Íˆ ·ﬁ ÙËÓ ∫‡ÚÔ»

Γ

ια πολλά χρόνια, μια πολύ μεγάλη μεταλλική πινακίδα με
την πιο πάνω επιγραφή στα αγγλικά, πέραν από την απαίτηση για την απαλλαγή της Κύπρου μας από τα τουρκικά
στρατεύματα και τους εποίκους, έδινε επίσης το μήνυμα
στους διερχομένους για την επιθυμία των Λαπηθιωτών για επιστροφή πίσω στη γενέθλια γη. Την απελευθέρωση του τόπου μας
και επιστροφή στη δική μας γη, ως ελεύθεροι Ευρωπαίοι πολίτες.
Με πρωτοβουλία του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», η εν λόγω πινακίδα με το αντικατοχικό περιεχόμενο τοποθετήθηκε πριν από 25 χρόνια στον αυτοκινητόδρομο που
οδηγεί από την έξοδο του Διεθνούς Αεροδρόμιου Λάρνακας
προς τον κυκλικό κόμβο του Καλού Χωριού. Τον περασμένο
Μάιο εκπλαγήκαμε και στεναχωρηθήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι

κάποιοι άγνωστοι βεβήλωσαν την πινακίδα μπογιατίζοντάς την,
εξαφανίζοντας και το γνωστό αντικατοχικό μήνυμα. Σύσσωμοι
καταδικάσαμε αυτήν την απαράδεκτη χειρονομία, η οποία άφησε πίσω της και πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Λίγες εβδομάδες αργότερα η πινακίδα ευτυχώς αποκαταστάθηκε στην αρχική
της μορφή και συνεχίζει να δίνει σε ξένους και ντόπιους τα σωστά μηνύματα και την απαίτηση του προσφυγικού κόσμου για επιστροφή και δίκαιη λύση του προβλήματός μας που συνεχίζεται
εδώ και 46 χρόνια.
Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς την εταιρεία
«EXCELO LTD» του συγχωριανού μας κ. Σάββα Χριστοφίδη, ο
οποίος κάλυψε τα έξοδα της επανεγγραφής της πινακίδας και αποκατάστασής της στην αρχική της μορφή.
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ΛΑΠΗΘΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
«ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΠΗΘΟΣ ΕΣΤΙ ΠΟΛΙΣ ΥΦΟΡΜΟΝ ΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΝΕΩΡΙΑ
ΛΑΚΩΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΥ...» (Στράβωνας)
«ΛΑΠΗΘΟΣ ΠΟΛΙΣ ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ ΕΣΤΙ...» (Aλέξανδρος Εφέσιος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΛΑΠΗΘΟΥ
Ιστορική πορεία από το έτος 1955 μέχρι σήμερα

T

ο έτος 1955, ταυτόχρονα με την έναρξη
του απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.,
συστάθηκε η Κοινωνική Πρόνοια Λαπήθου,
με αρχικό σκοπό να βοηθά οικονομικά και
να στηρίζει με κάθε τρόπο τις οικογένειες των
αγωνιστών, τους οποίους οι Άγγλοι έκλειναν στα κρατητήρια, άλλους για μικρά και άλλους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σιωπηλά και χωρίς τυμπανοκρουσίες, η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας
έφερε εις πέρας επάξια το έργο της καθ΄ όλη τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, ενώ μετά τη λήξη του, όχι μόνο δεν ατόνησε, αλλά αντιθέτως ανέπτυξε ευρύτερη και πολύμορφη κοινωνική
δράση μέσα στην κοινότητα της Λαπήθου για βοήθεια δυσπραγούντων συγχωριανών μας.

νική Μεραρχία που ήταν αποσπασμένη στην Κύπρο.
Δημιούργησε ενοριακά κέντρα Πρώτων Βοηθειών
και τα εξόπλισε με τα σχετικά εφόδια, ενώ το 1974
κατά την περίοδο του πολέμου συνέλεγε καθημερινά για 15 και πλέον μέρες είδη ρουχισμού και πρώτης ανάγκης και τροφοδοτούσε το Νοσοκομείο Λαπήθου και ομάδες
υπερασπιστών για περίθαλψη των τραυματιών των καθημερινών πολεμικών συγκρούσεων. Σε συνεργασία με άλλους φορείς της Λαπήθου ανέλαβε τη διεξαγωγή εράνου για την ανέγερση του Μνημείου
του Κωνσταντίνου Κανάρη στην Ασπρόβρυση της Λαπήθου, ένα μεγαλεπήβολο μνημείο του οποίου η κατασκευή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της τουρκικής εισβολής, ενώ τα χρήματα του εράνου βρίσκονται μέχρι σήμερα στη φύλαξη του Δήμου Λαπήθου.

Βασικός λόγος αυτής της επιτυχίας ήταν η υπεράνω πολιτικών καταστάσεων και κομματικών παρατάξεων στάση που κράτησε η Επιτροπή, καθώς επίσης και η στελέχωσή της με άτομα από όλες τις βαθμίδες της Λαπηθιώτικης κοινωνίας.

Από το 1974 μέχρι το 2011, για 37 ολόκληρα χρόνια, η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου σε μεγάλο βαθμό αδρανοποιήθηκε λόγω της προσφυγιάς, με εξαίρεση τις δεκαετίες 1990 και
2000, όπου για κάποιες χρονικές περιόδους ρόλο κοινωνικού φορέα και κοινωνικής προσφοράς προς τους Λαπηθιώτες είχαν αναλάβει ο Δήμος Λαπήθου και το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ». Ο νυν Δήμαρχος Λαπήθου, αναγνωρίζοντας τα σημαντικά
οφέλη και το ευάρεστο έργο που μπορούσε να προσφέρει ξανά η
Κοινωνική Πρόνοια, ανέλαβε πρωτοβουλία ανάμεσα στα Οργανωμένα Σύνολα και Φορείς της Λαπήθου για επανασύσταση και επαναδραστηριοποίηση του θεσμού, κάτι που επιτεύχθηκε, πολύ σύντομα, χάρις στην άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων παραγόντων. Ο πρώτος που συνεχάρη τον Δήμαρχο ήταν ο ευρισκόμενος εν ζωή τότε εκπαιδευτικός και πρώην Πρόεδρος Γρηγόριος Ορφανίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανάφερε χαρακτηριστικά: «…Θα
βρείτε δυσκολίες στο έργο σας, αλλά μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια, γιατί το έργο της φιλανθρωπίας είναι θεάρεστο και η
αγάπη του κόσμου που θα βοηθάτε θα είναι απέραντη…».

Την πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούσαν οι: Παναγιώτης Γιαγκόπουλος (Πρόεδρος) και Μέλη: Κωστάκης Ταλιαδώρος, Ανδρέας Αλλαμένος και Κώστας Αγαθοκλέους. Από το 1961 την προεδρία ανέλαβε ο μ. Γρηγόρης Ορφανίδης, μετά την παραίτηση του
μ. Παναγιώτη Γιαγκόπουλου, ο οποίος στη συνέχεια εξελέγη Δήμαρχος Λαπήθου, ενώ τον Κωστάκη Ταλιαδώρο αντικατέστησε ο Αιδεσιμότατος Πάτερ Παπαπολύβιος Πέτρου.
Τα Μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου τα οποία
αποτελούσαν και τη Γενική Συνέλευση, πέραν των τεσσάρων Μελών
της Εκτελεστικής Επιτροπής, ήσαν ολόκληρη η Δημοτική Επιτροπή,
οι Ενοριακές Αρχές και οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές των έξι ενοριών
της Λαπήθου, η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λαπήθου, το Συνεργατικό Παντοπωλείο, ο Καθηγητικός και Διδασκαλικός Σύλλογος, η Σχολική Εφορεία Λαπήθου, ο Σύνδεσμος των Λεμονοπαραγωγών, οι Επιτροπές των διαφόρων Σωματείων και Παρατάξεων
ΑΣΕΛ, ΑΟΛ, Λαϊκές Οργανώσεις κ.ά. Όλα αυτά τα Σώματα αντιπροσωπεύονταν με ένα εκπρόσωπο.
Οι πόροι της Επιτροπής ήταν εθελοντικές εισφορές και έσοδα εράνων
που διεξήγοντο σε πανηγύρια και εκκλησίες κυρίως κατά τις Κυριακές
και τις μεγάλες εορτές. Σήμερα οι πόροι της Επιτροπής προέρχονται
βασικά από εισφορές τόσο ατομικές, όσο και από εισφορές κηδειών
αγαπημένων μας προσώπων, αντί στεφάνων και λουλουδιών.
Μέχρι το 1974 είχαν συσταθεί ενοριακές υποεπιτροπές που κατάρτιζαν κατάλογους απόρων Λαπηθιωτών. Σήμερα υπάρχει η Επιτροπή
Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου, η οποία ερευνά περιπτώσεις
δυσπραγούντων Λαπηθιωτών και προτείνει το ύψος της χρηματικής
βοήθειας ή το είδος της άμεσης ανάγκης.
Μέχρι το 1974, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η Επιτροπή βοήθησε και σε κάποιες σημαντικές δραστηριότητες, όπως την οικονομική βοήθεια της κατασκευής των παράκτιων φυλακίων (πολυβολείων)
στη περιοχή της Λαπήθου, τα οποία επάνδρωνε το 1963 η Α’ Ελλη-

Ανασκοπώντας το παρελθόν και συνεχίζοντας και σήμερα την ιστορική πορεία του έργου της Κοινωνικής μας Πρόνοιας δραττόμαστε
της ευκαιρίας να εκφράσουμε τις απέραντες ευχαριστίες μας προς
στους συγγενείς των προσφιλών μας προσώπων που έφυγαν από τη
ζωή με τον πόθο του γυρισμού ανεκπλήρωτο και την πικρία της προσφυγιάς ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους. Άξιοι συγχαρητηρίων
είναι οι συγγενείς των 114 θανόντων συγχωριανών μας που έδωσαν την άδεια και τη συγκατάθεσή τους να γίνουν εισφορές στη μνήμη τους στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου. Η πράξη τους
είναι θεάρεστη και η προσφορά τους απέραντη προς στους συνανθρώπους μας.
Χάριν της ιστορίας και τιμώντας την μνήμη τους δημοσιεύουμε τον
επίσημο κατάλογο με τα ονόματα των θανόντων και την ημερομηνία
της τέλεσης της κηδείας τους, (της εξοδίου ακολουθίας και ταφής
τους) στην προσφυγιά. Τα εισπραχθέντα ποσά της κάθε περίπτωσης
έχουν ήδη δημοσιευτεί κατά καιρούς στην εφημερίδα «Τα Νέα της
Λαπήθου», ενώ οι αναλυτικοί κατάλογοι με τους εισφορείς απεστάλησαν στους οικείους τους.
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Χρήστος Αθανασίου 28.02.2013, Ειρήνη Ζιγκουλή 18.04.2013,
Φαίδωνας Λαδόμματος 22.04.2013, Νίκη Μαυροθέρη 8.05.2013,
Γλυκερία Γεωργίου - Φυττή 17.06.2013, Ηρακλής Αγαθοκλέους
3.07.2013, Αμβρόσιος Προκοπίου 15.07.2013, Ευγενία Μιλτιάδους
- Ιακώβου 17.07.2013, Παναγιώτης Θρασυβούλου 18.07.2013,
Ελένη Χειλέτη - Κατσαρή 2.08.2013, Χρυστάλλα Χατζησάββα
28.12.2013, Γεώργιος Νικολάου 8.01.2014, Δημήτρης Χατζηχαρίτου 1.02.2014, Φάνος Προεστός 26.02.2014, Σαλώμη Τσιούλλου
8.02.2014, Ανδρέας Δημητριάδης 16.04.2014, Γεώργιος Σιακίδης
20.05.2014, Σοφούλα Σπαστρή 22.05.2014, Μερόπη Αποστολίδου
24.05.2014, Σοφούλα Φιλιππίδου 27.05.2014, Χαριτίνη Τερζή
5.06.2014, Κύπρος Τσιούλλος 15.06.2014, Ανδρέας Καρολίδης
8.07.2014, Χαράλαμπος Κυπριανού - Οδυσσέως 10.07.2014, Παναγιώτης Παντελή 2.08.2014, Ανδρέας Ρούσος 16.08.2014, Αφροδίτη Ζιγκουλή 20.08.2014, Χρίστος Αχιλλέως Δεμέτης 2.09.2014,
Ανδρέας Μελή Λαδόμματος 11.11.2014, Σταυρούλα Κώστα Αγαπίου 21.09.2014, Ιάκωβος Σάββα (Γιακουμής) 8.11.2014, Θράσος
Αυγουστή – Κωνσταντίνου 10.11.2014, Αγαθάγγελος Αγαθοκλέους
(Κοτρόζος) 29.11.2014, Ελένη Πογιατζιή 8.12.2014, Παναγιώτης
Νίρος 23.12.2014, Μάρω Μιχαηλίδου - Ελληνόπουλλου 7.01.2015,
Χριστόφορος Μαρκίδης 19.01.2015, Νικόλας Σιαμπουρτής
21.01.2015, Μάρω Αποστολίδου 26.01.2015, Χρήστος Γιαννήταης
31.01.2015, Μαρίτσα Χατζηλία 7.02.2015, Χρυστάλλα Μηνά - Λαζούρα 26.02.2015, Ευγενία Κ. Χατζηλοή 28.03.2015, Ηλίας Κωνσταντίνου 8.04.2015, Διονύσης Σιακαλλής 21.04.2015, Ελένη Πρωτόγερου 20.05.2015, Κώστας Σούπασιης 3.06.2015, Χαράλαμπος
Χαραλαμπίδης (Χαμπής) 30.06.2015, Ανδρέας Σιακίδης (Αυστραλέζος) 3.08.2015, Θεοδώρα Σάββα Παρπέρη 4.08.2015, Χριστοφής
Κουρούγιαννης 30.09.2015, Μαρούλα Δημητριάδη 13.11.2015,
Κλεάνθης Θρασυβούλου (Λούλλης) 19.11.2015, Ήβη Κατελάρη
16.12.2015, Αγνή Θεοκλέους 11.01.2016, Ρένος Φιούρη
9.05.2016, Κώστας Γαβριήλ 7.07.2016, Ανδρέας Ζυμαρίδης
19.07.2016, Μαρούλα Σπύρου – Πασιαρδή 30.07.2016, Σταυρούλα Παπαπαύλου -Σάββα Μούζουρου 22.08.2016, Χρίστος Χατζηευτυχίου 29.11.2016, Πέτρος Μούγη 3.01.2017, Γεώργιος Μασούρεκκος 10.01.2017, Λεωνίδας Κωνσταντίνου - Χατζηνικολή
17.01.2017, Βασιλική Γ. Λουκά - Θρούμπου 25.01.2017, Δημήτρης
Λαδόμματος 9.02.2017, Κύρος Ραμμένος 21.02.2017, Θεοδώρα Ν.
Διαουρή 4.03.2017, Έλλη Κύρου - Ραμμένου 12.04.2017, Περσεφόνη Παπαπαύλου - Γαβριήλ 30.05.2017, Σταυρούλα Ευσταθίου
15.07.2017, Νίκος Αντωνίου - Χατζηευτυχίου 5.08.2017, Γρηγόρης
Ορφανίδης 12.08,2017, Αναστασία Θεμιστοκλέους 5.10.2017, Μέλπω Χρίστου - Θεοκλέους 27.12.2017, Ανθούλα Χριστοφίδου
27.01.2018, Μαρούλα Λαδόμματου 31.01.2018, Ελένη Μαρκίδου
7.02.2018, Δέσποινα Μαγγανή - Λαζαρίδου 26.02.2018, Νίκος Κυριακίδης 23.03.2018, Σωτήρης Θρασυβούλου 10.04.2018, Ανδρέας Μακρίδης 10.04.2018, Κλεάνθης Μόρτης - Γιατρού 26.04.2018,
Αρέστης Σ. Αγγειοπλάστη - Πακτάουρος 28.04.2018, Παναγιώτης
Ασπρής 16.05.2018, Ελένη Μαντράλη 4.06.2018, Βασιλική Γεωργίου - Κυπριανού 10.07.2018, Νεόφυτος (Φυτής) Χριστοδούλου
28.06.2018, Ελένη Κοσιάρη 27.07.2018, Πάρης Θρούμπου
23.08.2018, Μαρούλα Τσουλούπα - Αλλαμένου 8.09.2018, Αντρούλα Ηλία Παπαπαύλου 15.10.2018, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
(Βλαμπή) 29.10.2018, Χρυσταλλένη Θεοκλέους 8.12.2018, Κρινούλα Λιβέρη 12.12.2018, Ειρήνη Ζαχαρίου - Κουδουνά
28.12.2018, Θεόφιλος Γρηγορίου (σύζυγος Ευγενίας Μάρδη)
17.01.2019, Σάββας Χατζησάββα 23.01.2019, Ελένη Λιλλίκα Φιλαλήθη 8.02.2019, Τασούλα Χατζηξενοφώντος - Αθανασίου
4.03.2019, Αρτεμούλα Τεύκρου Μούρεττου 13.03.2019, Φειδίας
Χατζηξενοφώντος 16.04.2019, Ευάγγελος Φιλιππίδης 4.06.2019,
Κυριάκος Κουδουνάς 15.07.2019, Χρυσούλα Αγαθοκλέους - Κοτρόζου 15.07.2019, Ελένη Γ. Καρολίδη 22.07.2019, Άννα Χατζηλία
27.08.2019, Κωστάκης (Βαγγέλη) Βασιλείου 30.08.2019, Άλκιστη
Χαριτωνίδου 29.11.2019, Θεόδωρος (Σιορής) Σάββα 21.12.2019,
Γεώργιος (Κοκής) Τηλεμάχου 21.02.2020, Τάκης Σιακίδης
29.02.2020, Τάκης Ελευθερίου 31.03.2020, Σωτήρης Χάβαρος
21.06.2020.

5

Ευχαριστίες εκφράζουμε και προς όλους όσοι κατά καιρούς ενισχύουν το Ταμείο μας με προσωπικές εισφορές.
Το έτος 2020 έχει φανεί μέχρις στιγμής ως το πιο δύσκολο έτος
στην πορεία της Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου, λόγω της πανδημίας του «COVID 19». Εκείνο που μας στενοχώρησε ιδιαίτερα δεν
ήταν τόσο η μείωση των εσόδων του Ταμείου (σχεδόν μηδενικά
έσοδα), αλλά η τραγικότητα των στιγμών και των υποχρεωτικών διαταγμάτων που μας απαγόρευαν να μαζευόμαστε στους Iερούς μας
Nαούς για να απευθύνουμε το τελευταίο αντίο προς τα αγαπημένα
μας πρόσωπα, συγγενείς και φίλους. Γι’ αυτούς που είχαν την ατυχία να αφήσουν τα εγκόσμια αυτή τη δύσκολη περίοδο, κάποιοι
συγγενείς τους έδωσαν την συγκατάθεσή τους για εισφορές στη μνήμη τους. Παρ’ όλα, αυτά όχι μόνο δεν κατέστη δυνατόν να παραβρεθούν άτομα της Επιτροπής μας στους Ιερούς Ναούς για παραλαβή των εισφορών, αλλά ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταφέραμε να καταθέσουμε ούτε και το στεφάνι του Δήμου Λαπήθου, με
το οποίο ο αγαπημένος τους Δήμος συνηθίζει να τους αποχαιρετά
στην τελευταία τους κατοικία. Ευχόμαστε τέτοιες θλιβερές μέρες να
μην τις ξαναζήσουμε. Ευτυχώς στα μέσα Ιουνίου 2020, στην περίπτωση της κηδείας του μ. Σωτήρη Χάβαρου, είδαμε μια σημαντική χαλάρωση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων με αποτέλεσμα η Κοινωνική Πρόνοια Λαπήθου να επανέρχεται στους Ιερούς Ναούς, ενώ
περισσότεροι συγγενείς και φίλοι κατάφεραν να κατευοδώσουν τον
θανόντα στην τελευταία του κατοικία και να συλλυπηθούν την οικογένειά του. Ευχόμαστε πλήρη επιστροφή στην ομαλότητα.
Μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο έφυγαν από τη ζωή μεταξύ άλλων και οι κάτωθι συνδημότες μας και παρά τις δύσκολες συνθήκες
που επικρατούσαν, κάποιοι συγγενείς και φίλοι μπόρεσαν εκ των
υστέρων να εισφέρουν στη μνήμη τους. Ακολουθεί ο αναλυτικός κατάλογος με τους εισφορείς και τα ποσά που εισέφεραν. Εμείς τους
ευχαριστούμε θερμότατα και μνημονεύουμε τους θανόντες:
Εις μνήμην του μ. Ανδρέα Ζοππή, στις 19/02/2020
Εισέφεραν: Νίκος και Βασιλική Κ. Καλαμαρά €20, Αναστασία Κατσώνη €10.
Εις μνήμην του μ. Τάκη Ελευθερίου, στις 31/03/2020
Εισέφεραν: Οικ. Ηρούλας Ελευθερίου – Γεωργιάδου €100, Έλλη
Σολομωνίδου €100, Οικ. Αναστασίας Γεωργιάδου - Σάββα €50,
Μιχάλης Χάλκος €50, Σχολική Εφορεία Λαπήθου €50, Σωτηρούλα Τυρίμου €40, Λεύκος Ελευθερίου €20, Οικ. Σώτου Σιακίδη €20,
Οικ. Νεοπτόλεμου Κότσαπα €20, Γεωργία Παντέχη – Παντούρη
€20, Νίκος Κ. Καλαμαράς €20, Σοφοκλής Φυττής €20, Σούλα Μούρεττου €10, Ελευθερία Κασιάουρου €10, Σύνολο €530.
Εις μνήμην του μ. Γιαννάκη Κόμπου, στις 29/04/2020
Εισέφεραν: Οικ. Νίκου Κ. Καλαμαρά €30, Αναστασία Κατσώνη €10.
Εις μνήμην του μ. Σωτήρη Κατελάρη, στις 30/04/2020
Εισέφεραν: Σοφοκλής Φυττής €20, Νεοπτόλεμος Κότσαπας €20.
Εις μνήμην του μ. Ανδρέα Χαννίδη, στις 7/05/2020
Εισέφεραν: Αντώνης και Μαρούλα Σπανού €50, Ανδρέας Πουλλή
€50, Σοφοκλής Φυττής €20, Κατίνα Φυττή €20, Νίκος Κ. Καλαμαράς
€20, Μελανή Μούρεττου €10, Ουρανία Εμμανουήλ - Μανώλη €10.
Σύνολο €180.

Αιωνία τους η μνήμη…
Συνέχεια στη σελ. 7
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΟ WEMBLEY ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΟ 1924
Η συμμετοχή της Κύπρου και της Λαπήθου

Π

ρόκειται για μια περίφημη και αξιόλογη Έκθεση της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας, παγκόσμιας εμβέλειας, που άνοιξε τις πύλες της
πριν από σχεδόν ένα αιώνα στο Wembley το 1924.

Ήταν μια εντυπωσιακή Έκθεση που διήρκεσε 5 συνεχόμενους μήνες, με
κύριο χαρακτηριστικό την πολυεθνικότητά της. Είχε επισκέπτες πάσας φυλής και εθνικότητας, οι οποίοι μιλούσαν ποικίλες γλώσσες, προβάλλοντας εκατοντάδες διαφορετικά ήθη και έθιμα των χωρών τους.
Λεπτομέρειες και περιγραφές εκείνης της μεγάλης εντυπωσιακής Έκθεσης είναι δύσκολο να περιγραφούν σήμερα, ένα όμως είναι το σημαντικό που την χαρακτήρισε. Όταν η Έκθεση έκλεισε επίσημα τις πύλες της, ο χώρος παρέμεινε για αρκετούς μήνες μετά κέντρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης για τους κατοίκους του Λονδίνου και των γύρω περιοχών. Τότε το «Wembley» ήταν περιοχή εκτός του αστικού
κέντρου και για μετάβαση του κόσμου χρησιμοποιούνταν τρένα και
λεωφορεία και θεωρείτο ταξίδι μιας και πλέον ώρας με τα μέσα της
εποχής, η δε Έκθεση κατείχε τεράστια έκταση παραπλεύρως του σημερινού ομώνυμου σταδίου.
Η διοργάνωση ήταν ομολογουμένως καταπληκτική και ο επισκέπτης
έβλεπε στα περίπτερα την τεράστια πρόοδο των αποικιών και το
άφθαστο βρετανικό μεγαλείο της εποχής εκείνης.

σαν να θαυμάσουν τα ωραιότατα κεντήματα, τα εφυαλωμένα κεραμικά αγγεία και τα είδη μαχαιροποιίας.
Για τα ωραιότατα κεντήματα αξιόλογη προβολή είχαν τα Λεύκαρα με
το «Λευκαρίτικο κέντημα» και η Λάπηθος με τη «Λαπηθιώτικη δαντέλα», ενώ για τα εφυαλωμένα κεραμικά αγγεία και τα σιδηρουργικά
μαχαίρια είχε τον πρώτο λόγο και πάλι η Λάπηθος. Δυστυχώς, ενώ
για τα κεντήματα και τη μαχαιροποιία έχουμε προφορικές ενδείξεις ότι
εντυπωσίασαν και βραβεύτηκαν, εντούτοις δεν έχουμε βρει μέχρι σήμερα γραπτές αποδείξεις. Για την εφυαλωμένη κεραμική της Λαπήθου
τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ατράνταχτα. Ο Λαπηθιώτης αιωνόβιος αγγειοπλάστης, Δημήτρης Τσιμούρης, πήρε το πρώτο βραβείο με
τα αλειφτά εκθέματά του, καθηλώνοντας τους κριτές με τα θαυμάσια
στεγανά και αλειφτά αγγεία του με το χαρακτηριστικό διάκοσμό τους.
Το βραβείο του διασώθηκε μέχρι και το 1974, ευτυχώς φωτογραφήθηκε τότε για να το έχουμε και εμείς σήμερα ως αυθεντικό τεκμήριο, η τύχη του όμως χάθηκε, μάλλον κατά τα τέλη της δεκαετίας του
1970 και παραμένει άγνωστος ο σημερινός κάτοχός του,
Θα πρέπει όμως σ’ αυτό το σημείο να κλείσουμε αυτό το οδοιπορικό ιστορικής μνήμης στο παρελθόν με μια ακόμα όχι και τόσο ευχά-

Το πρώτο εντυπωσιακό περίπτερο ήταν το Κυβερνητικό, με εκθέτες
το Βασιλιά και τη Βασίλισσα και ήταν εμπλουτισμένο με αξιόλογα εκθέματα από το αγγλικό παλάτι, ενώ στη συνέχεια εκτίθεντο αξιόλογα
αντικείμενα από τα Υπουργεία των Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εκπαίδευσης, Υγιεινής και του Ναυαρχείου.
Την είσοδο του περιπτέρου κοσμούσαν έξι υπερμεγέθη καθήμενα
λιοντάρια, κατασκευασμένα από γρανίτη, προερχόμενα μάλλον από
αποικίες - χώρες του Ανατέλλοντος Ηλίου.
Σεβασμό και ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούσε και το Διαμέρισμα
Ηρώων, εντός του οποίου υπήρχαν προτομές ηρώων, πολεμικές εικόνες και απέραντες λίστες με ονόματα θυμάτων, αιχμαλώτων και
αγνοουμένων, τόσο της Μ. Βρετανίας, όσο και όλων των αποικιών
της που έλαβαν μέρος στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον πίνακα των
στρατευθέντων η Κύπρος αναγραφόταν με 3000 εθελοντές.
Κατά γενική ομολογία όλα τα περίπτερα προκαλούσαν δέος στον επισκέπτη και απρόσμενες εκπλήξεις για τα δεδομένα της εποχής εκείνης.
Κάποια εκθέματα φάνταζαν ως παραμύθια και απίστευτες πραγματικότητες, αφού ο επισκέπτης βρισκόταν μπροστά σε νέες κοσμογονικές ανακαλύψεις που θα άλλαζαν ριζικά την πρόοδο της ανθρωπότητας. Πρωτογενείς μορφές αυτοκινήτων, αεροπλάνων, μηχανών διαφόρων τύπων, μηχανημάτων μαζικής παραγωγής προϊόντων και ένας
τεράστιος αριθμός βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, πρώτες
ύλες από μετάξι, κλωστή βαμβάκι, μαλλί και τόσα άλλα που δεν πίστευαν οι επισκέπτες στα μάτια τους.
Από την έκθεση δεν έλειψαν και οι πάρα πολλές εκπλήξεις. Ανάμεσά
τους και μια επίχρυση στήλη ύψους 30 μέτρων, που έγραφε πάνω την
αξία του χρυσού και του διαμαντιού (εκατομμύρια στερλίνες), που είχε ανορυχθεί τότε από την περιοχή του «Τρανσβάαλ» της Νοτίου
Αφρικής. Επίσης εκτεθειμένο στο περίπτερο της Αυστραλίας ήταν το μεγαλύτερο τυρί της εποχής που ζύγιζε 3.800 αγγλικές λίπρες.
Ανάμεσα στα μεγάλα και εντυπωσιακά περίπτερα, την προσοχή των
επισκεπτών επέσυρε και το μικρό περίπτερο της Κύπρου, εντός του
οποίου μπορούσαν να απολαύσουν τα παραδοσιακά και εύγευστα
προϊόντα της, όπως κρασί και κουμανταρία, λάδι και ελιές, δημητριακά προϊόντα, οπωροκηπευτικά, χαλβά και λουκούμια. Εκεί μπορού-

Κυπριακό Περίπτερο.
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ριστη πληροφορία. Παρόλο που όλα τα περίπτερα ήσαν κατασκευασμένα και αποτύπωναν τον ιστορικό αρχιτεκτονικό ρυθμό της κάθε
χώρας, το μικρό κυπριακό περίπτερο, παραδόξως τότε, όχι όμως
άξιον απορίας σήμερα, ήταν κατασκευασμένο σε σχήμα μουσουλμανικού τεμένους (τζαμιού), που του έλειπε μόνο ο μιναρές, φέροντας
ελληνική επιγραφή στην μια πλευρά και τουρκική στην άλλη.
Οι προθέσεις των Άγγλων αποικιοκρατών φαίνεται να ήταν από τότε

διαχωριστικές, αγνοώντας πλήρως το 82% του ελληνοχριστιανικού
στοιχείου της μεγαλονήσου και προβάλλοντας από τότε το μουσουλμανικό στοιχείο και προωθώντας την τουρκοποίηση της Κύπρου. Ειλικρινά μέχρι σήμερα, ένα αιώνα μετά, με τόσα γεγονότα που
μεσολάβησαν, διερωτόμαστε ακόμα πόσοι από εμάς έχουν κατανοήσει την πραγματική πολιτική των Άγγλων απέναντί μας και τον
πρωταγωνιστικό τους ρόλο εναντίον μας, προτάσσοντάς μας καθημερινά την ύπουλη διπλωματία τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΛΑΠΗΘΟΥ: Ιστορική πορεία από το έτος 1955 μέχρι σήμερα
Εις μνήμην του μ. Πανίκου Λαπηθιώτη, στις 15/06/2020
Εισέφερε: ο Νίκος Κ. Καλαμαράς €20.
Εις μνήμην του μ. Σωτήρη Χάβαρου, στις 21/06/2020
Έγιναν συνολικές εισφορές ύψους €2235.
Κλείνοντας αυτή την ιστορική διαδρομή της Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου αναφέρουμε ότι οι δυσπραγούντες συνάνθρωποί μας
που βοηθούνται και στηρίζονται είναι αρκετές δεκάδες και τα βοηθήματα ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ ετησίως. Επειδή
κρατική βοήθεια δεν παραχωρείται στο Ταμείο, εξυπακούεται ότι
όσο πιο πολλά έσοδα έχουμε τόσο περισσότερα δίνουμε, ενώ
σε αντίθετη περίπτωση μειωμένα έσοδα σημαίνει λιγότερη στήριξη προς τους πάσχοντες και έχοντες ανάγκη συνδημότες μας.
Κάνουμε έκκληση όπως το Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου παραμείνει εύρωστο για να συνεχιστεί το θεάρεστο και σημαντικό έργο του. Από εμάς εξαρτάται γιατί: «και η πιο μικρή εισφορά είναι μεγάλη σε αξία».
Οφείλουμε να επισημάνουμε ακόμη ότι το Ταμείο Κοινωνικής
Πρόνοιας Λαπήθου λειτουργεί ανεξάρτητα εντός του Πολιτιστι-

7

Συνέχεια από τη σελ. 5

κού Ιδρύματος Λαπήθου, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις
νέες νομοθεσίες Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους,
ελέγχεται από εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο και καταθέτει επίσημα ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς – ισολογισμούς προς
τα αρμόδια Σώματα και Υπουργεία.
Επίσης οι εισφορές προς το Ταμείο είναι φοροαπαλλαγμένες
γι’ αυτούς που εισφέρουν μέχρι του ποσού που τους επιτρέπει
η φορολογική τους δήλωση για τα ετήσιά τους εισοδήματα.
Σήμερα την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου αποτελούν:
Νεοπτόλεμος Κότσαπας, Αντρέας Κόμπος, Δημήτρης Μηνά, Σούλα Μούρεττου, Ρένος Κουμή, Γεωργία Χατζησοφοκλέους, Ελένη
Πιερή Κάκουρου, Παύλος Αριστείδου, Κυριάκος Χριστοδούλου,
Δέσπω Μασούρεκκου, Σοφοκλής Φυττής, Γιωργούλλα Παντέχη,
Ανδρέας Σταυρινός, Λεύκος Ελευθερίου και Πανίκος Μιχαήλ.
Σημείωση: Οι πληροφορίες για το παρελθόν δόθηκαν από άτομα
τα οποία είχαν προσωπική εμπλοκή στα δρώμενα της Κοινωνικής
Πρόνοιας Λαπήθου.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ε βάση τον ετήσιο προγραμματισμό εκδηλώσεων, τόσο του
Δήμου Λαπήθου, όσο και των Οργανωμένων Συνόλων της
Κωμόπολής μας, βρεθήκαμε αυτή την περίοδο σε μια απρόβλεπτη
και πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της
νόσου «COVID 19».

Μ

Με βάση τα περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα που εξήγγειλε η
Κυπριακή Κυβέρνηση για αναχαίτιση της ασθένειας και προστασίας
του πληθυσμού, είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με τις
οδηγίες του κράτους και να εφαρμόσουμε πιστά τη νομοθεσία που
εξαγγέλθηκε. Παρά τη σχετική χαλάρωση, τα μέτρα εξακολουθούν
να υφίστανται. Κάποιες εκδηλώσεις με σχετικά περιορισμένη συμμετοχή ατόμων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:
Σημ.: Για κάθε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί θα προηγηθεί επίσημη ανακοίνωση και επιβεβαίωση με sms.
Επόμενες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να γίνουν είναι οι
εξής:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου
2020, η ώρα 7:30 μ.μ., στο χώρο εκδηλώσεων του Δήμου Λαπήθου, Προδρόμου 36, 2063 Λευκωσία.
Θα βραβευθούν οι Απόφοιτοι Λυκείου της φετινής σχολικής χρονιάς
2019-2020, οι οποίοι πήραν βαθμό στο απολυτήριό τους από 18.5
στα 20 ή 92.5 στα 100 και άνω. Δικαιούχοι είναι όλοι οι απόφοιτοι με το βαθμό «άριστα», οι οποίοι αποφοίτησαν, τόσο από τα Λύκεια της Κύπρου, όσο και από τις Τεχνικές και Ιδιωτικές Σχολές.
Όσοι πληρούν το κριτήριο της βαθμολογίας θα πρέπει απαραιτήτως
οι ίδιοι να ενημερώσουν τους διοργανωτές στο τηλέφωνο του Δήμου
Λαπήθου, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και ένα αντίγραφο του απολυτηρίου τους, με οποιονδήποτε τρόπο, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Λαπήθου: Προδρόμου 36, 2063 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22427733, Φαξ: 22427731
Email: demos@lapithos.org.cy

 Βράβευση Άριστων Αποφοίτων Λυκείων σχολικής
χρονιάς 2019-2020, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020,
ώρα 7:30 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης της υποβολής ενημερωτικών στοιχείων καθορίστηκε η Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020. Η οποιαδήποτε
ενημέρωση πέραν της ημερομηνίας λήξης δε θα λαμβάνεται καθόλου υπόψη.

Δήμος Λαπήθου, η Σχολική Εφορεία Λαπήθου και το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαπήθου, διοργανώνουν εκδήλωση για «Βράβευση Άριστων Αποφοίτων Λυκείων» της σχολικής χρονιάς 2019-2020, με καταγωγή τη Λάπηθο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη φετινή χρονιά η ευθύνη ενημέρωσης
βαρύνει περισσότερο τους δικαιούχους. Λόγω της νέας νομοθεσίας για προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι διοργανωτές
αδυνατούν να ενημερωθούν από τις Σχολικές Γραμματείες επαρκώς,
όπως γινόταν κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Ο
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 Πρόσκληση για συμμετοχή στην χαρτογράφηση του
DNA Λαπηθιωτών για τη Βιοτράπεζα του Κέντρου
Αριστείας

 Προσκυνηματική Εκδρομή Λαπηθιωτών
άνω των 60 ετών Κυριακή,
18 Οκτωβρίου 2020

Δήμος Λαπήθου σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας
Έρευνας και Καινοτομίας CY-Biobank του Πανεπιστημίου
Κύπρου, σας προσκαλούν στην παγκύπρια εκστρατεία δοτών, την
οποία διεξάγει η Βιοτράπεζα του Κέντρου Αριστείας , στα πλαίσια
της συλλογής βιολογικού υλικού. Η διάλεξη προγραμματίζεται
να γίνει την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, η ώρα 7:30 μ.μ. στα
γραφεία του Δήμου Λαπήθου, Προδρόμου 36, 2063 Λευκωσία.

Δήμος Λαπήθου και το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» ανακοινώνουν την πραγματοποίηση της καθιερωμένης ετήσιας προσκυνηματικής εκδρομής των Λαπηθιωτών, ηλικίας άνω των 60 ετών, με προορισμό προσκυνήματα της περιοχής
Σταυροβουνίου: Σταυροβούνι, Αγία Βαρβάρα και Αγία Θέκλα.

Ομιλιτής: Δρ Κωνσταντίνος Δέλτας, Καθηγητής Γενετικής, Διευθυντής Κέντρου Αριστείας – Βιοτράπεζα και Βιοϊατρικής Έρευνας
Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Η εκδρομή είναι δωρεάν, προσφορά των διοργανωτών και σ΄
αυτήν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι Δημότες της Λαπήθου,
ηλικίας πέραν των 60 ετών. Εξαίρεση αποτελούν τα ανδρόγυνα, εκ
των οποίων έστω ο ένας έχει συμπληρώσει το όριο των εξήντα,
όπου σε αυτή την περίπτωση θεωρούνται και οι δύο δικαιούχοι.

Ο

Η εκστρατεία εντάσσεται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΜΙΤΟΣ-1 το οποίο αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ερευνητικού έργου για τη μελέτη των κληρονομικών νεφροπαθειών
και στοχεύει στη σε βάθος ανάλυση του DNA των Κυπρίων. Ως
εκ τούτου, απαραίτητη προϋπόθεση για να στεφθεί με επιτυχία το
πρόγραμμα αυτό είναι και η ενεργή συμμετοχή ατόμων (ελληνοκυπρίων) που να προέρχονται από τις κατεχόμενες μας περιοχές.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντές μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, ηλικίας άνω των 18 ετών, που δεν πάσχουν από
χρόνιες παθήσεις, και χωρίς ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό
καρκίνου. Κατά την εγγραφή τους, θα τους δώσουμε λεπτομέρειες
για το έργο, για το τι πρέπει να κάνουν και θα τους ζητήσουμε να
υπογράψουν έντυπο συγκατάθεσης, εγκεκριμένο από την Εθνική
Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου.
Με την πρόσκληση αυτή στοχεύουμε στην εγγραφή Λαπηθιωτών, κατά προτίμηση ζευγαριών εκ των οποίων τουλάχιστον
το ένα μέλος κατάγεται από τη Λάπηθο.

Ο

Γεύμα θα δοθεί στο οικογενειακό κέντρο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ» στην
Αλάμπρα.

Άτομα κάτω των 60 ετών και κυρίως παιδιά, καθώς και μη Δημότες Λαπήθου, δε θα γίνονται αποδεκτά. Επίσης, σε άτομα με βεβαρημένο ιστορικό υγείας οι διοργανωτές δε θα μπορούν να
προσφέρουν καμιά ιατρική βοήθεια και ασφάλεια.
Σημεία αναχώρησης και δηλώσεις συμμετοχής:
Λευκωσία:
α) Αναχώρηση από την ανατολική πλευρά του κτηρίου της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, δυτικά της Πύλης Πάφου και της Πλατείας Σολωμού, η ώρα 8:30 π.μ.
β) Αναχώρηση από την Υπεραγορά «Μετρό» στη Λακατάμεια, η
ώρα 8:45 π.μ.
γ) Αναχώρηση από τα καφενεία του Συνοικισμού Ανθούπολης, η
ώρα 8:30 π.μ.
Λεμεσός: Αναχώρηση από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Χαβούζας, η ώρα 8:30 π.μ.

Εκτιμούμε ότι η ζεστή ανταπόκριση και η αλτρουιστική συμβολή
των Λαπηθιωτών ως εθελοντές δότες είναι καταλυτική για την επιτυχία του προγράμματος.

Πάφος: Περίπτερο «TIME OUT» στην οδό Νικολάου ΄Ελληνα
και από τον νέο χώρο στάθμευσης των λεωφορείων πίσω από
το «ΠΑΦΙΑΚΟ» γήπεδο, η ώρα 7:30 π.μ.

Επένδυση στη Βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο!

Λάρνακα: Αναχώρηση από το Καφενείο Δροσιάς, η ώρα 8:30 π.μ.
Δηλώσεις παγκύπρια στο τηλέφωνο του Δήμου Λαπήθου:
22427733

ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Από τη Μεγάλη Βρετανία
ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου-Καραβά
και Περιχώρων Μ.Β. ανακοινώνει
ότι λόγω της πανδημίας «COVID 19»
ο καθιερωμένος ετήσιος χορός του Λεμονιού
είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί
φέτος, καθότι έχουν στενέψει και τα χρονικά
περιθώρια προγραμματισμού του.

Λευκωσία
Σούλα Μούρεττου:
Δημήτρης Μηνά:
Ματθαίος Μαστραππάς:
Λεμεσός
Ανδρέας Ιακώβου:
Ρένος Κουμή:
Αντρέας Ιωάννου:
Λάρνακα
Λεύκος Ελευθερίου:
Πανίκος Ιακώβου:
Πάφος
Πανίκος Μιχαήλ:

99498949
99609670
99797779
99898939
99323027
99550430
99315197
99628520
99413123

Σε περίπτωση που δικαιούχοι επιθυμούν να μεταβούν στο χώρο
της επίσκεψης με ιδιωτικά οχήματα, αλλά μετά να συμμετάσχουν
στο γεύμα, οφείλουν έγκαιρα να ενημερώσουν τους διοργανωτές
στο τηλέφωνο του Δήμου.

