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ΔΗΜΟΣ
ΛΑΠΗΘΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ
κ. Νεοπτόλεμου Κότσαπα

A

γαπητοί συνδημότες, απόδημοι του εξωτερικού, φίλοι και
συνεργάτες. Η ημέρα της Ανάστασης για άλλη μια φορά πλησιάζει,
οι Ουρανοί θα αγάλλονται, η γη και
τα σύμπαντα θα γεμίσουν με χαρά
και θα λαμπρυνθούν οι λαοί για να
γιορτάσουν και να πανηγυρίσουν το
Πάσχα του Κυρίου.
Ας ευχηθούμε όπως το ανέσπερο φως
της Δόξας του Αναστηθέντος Λυτρωτή και Κυρίου μας να απαλύνει και τις
δικές μας ανθρώπινες ψυχές και να
μας απαλλάξει από τα δεινά, την αδικία και τα κάθε λογής προβλήματα
που μας βασανίζουν καθημερινά.
Σαράντα πέντε χρόνια βίαιου εκτοπισμού και προσφυγιάς μέσα στην ίδια
μας την πατρίδα είναι πολλά και δυσβάστακτα. Για σαράντα πέντε χρόνια παραμένουμε απομονωμένοι,
απομακρυσμένοι και αποκομμένοι
από την πατρώα γη, από τους θρησκευτικούς τόπους λατρείας μας και
τη μακραίωνη ιστορική μας διαδρομή. Τα σαράντα πέντε συναπτά έτη
μακριά από τις αλειτούργητες εκκλησίες και τα ξωκλήσια μας συνιστούν
κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας. Συνιστούν καταπάτηση και εκφυλισμό των Αρχών
και των Αξιών που χαρακτηρίζουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσωπικότητα του κάθε ατόμου.
Ας ευχηθούμε λοιπόν να τερματιστεί
σύντομα η βασανιστική μας πορεία
προς τον δικό μας Γολγοθά, για να έρθει επί τέλους και η δική μας Ανάσταση, όμοια με τη ζωηφόρο Ανάσταση
του Κυρίου μας. Ας πρυτανεύσει παντού πνεύμα ειρήνης, χαράς και δικαιοσύνης, για να μπορέσουμε και εμείς να
ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Σε
μια αναβαθμισμένη, σωστή, ευημερούσα και δίκαιηκοινωνία,μια ενωμένη ελεύθερη Κύπρο που θα μας οδηγήσει ελεύθερους πια στην πατρική
μας γη για να συνεχίσουμε την ένδοξη
ιστορική μας διαδρομή και πορεία.

Καλό Πάσχα,
Σύντομα Λευτεριά,
Χριστός Ανέστη
Χρόνια Πολλά!!!
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Δήμος Λαπήθου, σε συνεργασία με το Λεβέντειο
Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και με τη στήριξη
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς επίσης και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Λαπήθου προχώρησε στην έκδοση του βιβλίου
«Αγγείων Τέχνη από τη γη της
Λαπήθου». Πρόκειται για μια αξιόλογη έκδοση, δίγλωσση (Ελληνικά
και Αγγλικά), ιστορικού-αρχαιολογικού περιεχομένου, με επιστημονική προσέγγιση και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η πανάρχαια και
πανέμορφη τέχνη και τεχνική κατασκευής των λαπηθιώτικων αγγείων
παρουσιάζεται τόσο επιστημονικά
από έγκυρες πηγές και ερευνητικές
διατριβές, όσο και από τις εμπειρίες
και τις γνώσεις των αγγειοπλαστών
της Λαπήθου, της παλιάς και της νέας γενιάς.
Για την έκδοση, την επιστημονική
επιμέλεια της οποίας είχε η Διευθύντρια του Λεβέντειου Μουσείου κ. Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή, συνεργάστηκαν καταξιωμένοι επιστήμονες και ερευνητές:
Για τη γεωλογία της Λαπήθου και
τις ιδιότητες του χώματός της, οι
γεωλόγοι κ. Γιώργος Κωνσταντίνου και ο αείμνηστος Ιωάννης Παναγίδης. Για την λαπηθιώτικη κεραμική παραγωγή κατά την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού η
αρχαιολόγος καθηγήτρια κ. Jennifer Webb. Για τη σύσταση της
κεραμικής της ίδιας περιόδου η
αρχαιολόγος ερευνήτρια κ. Μαρία
Δικωμίτου-Ηλιάδου, ενώ η αρχαιολόγος-ερευνήτρια κ. Άννα Γεωρ-

γιάδου συνεργάστηκε με άρθρο
για την κεραμική της Λαπήθου της
Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.
Η αρχαιολόγος κ. Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή συμμετέχει
στην έκδοση με άρθρο για τη Μεσαιωνική Εφυαλωμένη Κεραμική,
όπου αποδεικνύεται με αναμφισβήτητα επιχειρήματα πως η τεχνική της εφυάλωσης στη Λάπηθο συνεχίζοντας αδιάκοπα από
τον Μεσαίωνα έως τις μέρες μας.
Το ίδιο επιβεβαιώνει και η κ. Ελένη Παπαδημητρίου με άρθρο για
τη νεότερη λαπηθιώτικη κεραμική. Άρθρο που αναφέρεται στην
παρουσία των Μικρασιατών αγ-

«Η πανάρχαια και πανέμορφη τέχνη και τεχνική
κατασκευής των λαπηθιώτικων αγγείων
παρουσιάζεται τόσο επιστημονικά από έγκυρες
πηγές και ερευνητικές διατριβές, όσο και από τις
εμπειρίες και τις γνώσεις των αγγειοπλαστών
της Λαπήθου, της παλιάς και της νέας γενιάς»
γειοπλαστών στη Λάπηθο με συνεργασία από την κ. Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή και τον κ.
Νεοπτόλεμο Κότσαπα κλείνει εν
είδει επιλόγου την έκδοση.
Το βιβλίο και η έρευνα γύρω από
την κεραμική τέχνη από την προϊστορική περίοδο έως και τη σύγχρονη αγγειοπλαστική της Λαπήθου φέρνει στο φως νέα δεδομένα
και αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Λάπηθος υπήρξε ένα

σπάνιο διαχρονικό και σημαντικό
κέντρο παραγωγής αγγείων.
Η έκδοση «Αγγείων Τέχνη από
τη γη της Λαπήθου» απευθύνεται όχι μόνο στους απλούς αναγνώστες αλλά αποτελεί και σημαντικό εγχειρίδιο για αρχαιολόγους, ιστορικούς της τέχνης,
ερευνητές και φιλότεχνους οι
οποίοι ενδιαφέρονται για την κεραμική τέχνη και την τεχνολογία
της αγγειοπλαστικής.

Ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Νεοπτόλεμος Κότσαπας,
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το Προσωπικό του Δήμου,

σας εύχονται Καλό Πάσχα με Υγεία, Αγάπη, Ειρήνη και Ελευθερία στην Κύπρο μας.
Ευχές απευθύνουν επίσης: Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»,
η Πρόεδρος και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου
Νεολαίας του Δήμου Λαπήθου, οι Κοινοτάρχες των έξι ενοριών της Λαπήθου και ο Πρόεδρος και τα Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποδήμων Λαπήθου-Καραβά και Περιχώρων Μ. Βρετανίας.

ISSN: 1450 - 2828

52 LAPITHOS-S1_teliko:Layout 1

52 LAPITHOS-S1_teliko:Layout 1

4/15/19

1:26 PM

Page 2

τα νέα της Λαπήθου

2

Ετήσιο Πλάνο Δραστηριοτήτων
Δήμου Λαπήθου για το 2019

Ο

Δήμος Λαπήθου, μέσα στα πλαίσια της λιτότητας
και των οικονομικών του δυνατοτήτων, υπόσχεται να προσφέρει στους Δημότες του όσες εκδηλώσεις μπορεί και μάλιστα αναβαθμισμένες, όπως:
• Κόψιμο Βασιλόπιτας και Παιδική Χριστουγεννιάτικη
Εκδήλωση
• Παρουσίαση βιβλίων Λαπηθιωτών Συγγραφέων
• Πανδημοτικές Συγκεντρώσεις Λαπηθιωτών
• Μνημόσυνο Ευφροσύνης Προεστού
• Βράβευση άριστων αποφοίτων μαθητών Λυκείου
• Εκδήλωση για τα παιδιά της Λαπήθου
• Συνάντηση με τα Οργανωμένα Σύνολα της Λαπήθου
• Εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων»
(Ένωση Κατεχόμενων Δήμων)
• Εκδηλώσεις Μνήμης, Τιμής και Αγώνα (Επαρχιακή)
• Συνεστίαση ή Χοροεσπερίδα (Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»)
• Επίσκεψη στο υιοθετημένο Φυλάκιο «Αφύσαλλος»
• Συνέδριο - Διαλέξεις - Παρουσιάσεις με επίκαιρα και
άλλα ενδιαφέροντα θέματα
• Εκδρομή Συνταξιούχων Λαπηθιωτών
• Δραστηριότητες Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου
Λαπήθου (διάφορες)
Σημ: Κάποιες από τις εκδηλώσεις γίνονται από κοινού ή σε
συνεργασία με τα Οργανωμένα Σύνολα της Λαπήθου.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•
•
•
•
•

Έκδοση εφημερίδας «Τα Νέα της Λαπήθου»
Συμπλήρωση του Μητρώου Λαπηθιωτών
Συντήρηση και βελτίωση της Ιστοσελίδας του Δήμου
Εκδόσεις για τη Λάπηθο
Συλλογή στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
για το Αρχείο του Δήμου
• Εμπλουτισμός του Μουσείου του Δήμου με εκθέματα
Λαϊκής Τέχνης της Λαπήθου

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΠΗΘΟΥ
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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.

Έφυγαν μακριά μας…
Στη διάρκεια της περιόδου Δεκεμβρίου 2018 - Απριλίου 2019,
έφυγαν από τη ζωή με τον πόθο της επιστροφής ανεκπλήρωτο και
ετάφησαν μακριά από τη γενέτειρά τους Λάπηθο οι κάτωθι:
12.12.2018

Κρινούλα Λιβέρη (το γένος Τσαγγαρίδη) (87 ετών). Στη μνήμη της έγιναν
εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €245.

28.12.2018

Ειρήνη Ζαχαρίου –Κουδουνά (87ετών). Στη μνήμη της έγιναν εισφορές στο
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €930.

31.12.2018

Σταυρούλα Κουπεπίδου (78 ετών), κάτοικος Καϊμακλίου.

08.01.2019

Μαρίτσα Ιωσήφ Δρουσιώτη (94 ετών).

12.01.2019

Θεοδώρα Ιγνατίου (80 ετών).

17.01.2019

Θεόφιλος Γρηγορίου (σύζυγος Ευγενούλας Μάρδη) (82 ετών).
Στη μνήμη του έγιναν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου
ύψους €1080.

23.01.2019

Σάββας Χ”Σάββας (74 ετών). Στη μνήμη του έγιναν εισφορές στο Ταμείο
Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €2910.

28.01.2019

Μαρούλλα Ανδριώτη (Λοΐζου - Αγαπίου) (78 ετών), από τη Λάπηθο,
απόδημος Αυστραλίας.

30.01.2019

Μαρία Κώστα Ιωάννου (63 ετών).

31.01.2019

Στέλιος Πηδιάς (77 ετών).

08.02.2019

Λιλλίκα Φιλαλήθη (91 ετών) (το γένος Τσαγγαρίδη). Στη μνήμη της έγιναν
εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €1405.

10.02.2019

Νίκη Μανώλη (79 ετών).

18.02.2019

Αναστάσης Χριστοφόρου (82 ετών).

28.02.2019

Αίμιλη Σταυρίδου – Γερούδη (68 ετών). Δημοτική Σύμβουλος Δήμου
Κερύνειας και πρώην Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Κερύνειας.

04.03.2019

Τασούλα Χ”Ξενοφώντος - Αθανασίου (65 ετών). Στη μνήμη της έγιναν
εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €5125.

05.03.2019

Κυριάκος (Κίκης) Φλουδιώτη (85 ετών), απόδημος κάτοικος Νοτίου Αφρικής.

13.03.2019

Αρτεμούλα Τεύκρου Μούρεττου (83 ετών). Στη μνήμη της έγιναν εισφορές
στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €1865.

04.04.2019

Σωτήρα Ελευθερίου – Κυριάκου (74 ετων)

08.04.2019

Μαρούλα Ζήνωνος Σιαμπέττα (81 ετών), απόδημη κάτοικος Αυστραλίας.

16.04.2019

Φειδίας Χατζηξενοφώντος από τον ΄Αγιο Θεόδωρο Λαπήθου (96 ετών).
Στη μνήμη του έγιναν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Λαπήθου, το ύψος των οποίων θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει και αιώνια η μνήμη τους.

ΕΓΙΝΑΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου
Οικογένειες: Φωτεινής Λουϊζίδη, Αναστασίας Βογιατζή, Παναγιώτη Φιλαλήθη και Αναστάσιου
Φιλαλήθη, στη μνήμη Λιλίκας Φιλαλήθη – Κωνσταντινίδη (το γένος Τσαγγαρίδη)
€200
Μάριος και Παναγιώτης Δημητρίου (από Λάπηθο και Αλάμπρα),
στη μνήμη του πατέρα τους Γιαννάκη Δημητρίου
€100
Ανώνυμη, στη μνήμη συγγενών και θανόντων Λαπηθιωτών
€100
Σοφούλα Διονυσίου Καρατζιά, στη μνήμη των γονέων της Διονύση και Ειρήνης
€50
Τάκης και Καίτη Μαξούλη, στη μνήμη των γονέων τους Ερωτόκριτου και Γεσθημανής
€50
Ήβη Μάκη Σάββα, στη μνήμη των γονέων της Μάκη και Μαρούλας Σάββα
€50
Οικ. Σταυρούλας Χ”Λοή – Τορναρίτη, στη μνήμη του ζεύγους Ευαγγελίας και
Χαράλαμπου Παπαξενόπουλου – Αμμόχωστος
€50
Ανώνυμος
€50
Τάκης Α. Καρολίδης, στη μνήμη των γονέων του Ανδρέα και Ελένης Καρολίδου
€20
Γρηγόρης Μαυροκέφαλος, στη μνήμη Ευσταθούλας Ιωαννάτου
€10

Στο Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»
Ανώνυμη, στη μνήμη συγγενών και θανόντων Λαπηθιωτών
Πανίκος και Κατίνα Μαστραππά στη μνήμη των γονέων τους Σάββα – Χρυσταλλούς
Μαστραππά και Σοφόκλη (Εγγλέζου) – Ειρήνης Ιγνατίου

€100
€50
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΕΣΤΟΥ
ελέστηκε την Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, στον Ιερό Ναό
Παναγίας της Φανερωμένης, στη Λευκωσία, το επίσημο
μνημόσυνο της «Κυράς της Λαπήθου» Ευφροσύνης Προεστού.

Μετά την τέλεση του μνημοσύνου, ακολούθησε τρισάγιο στο
χώρο του μνημείου της μ. Ευφροσύνης Προεστού, παρά το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας και κατάθεση στεφάνων.
Τόσο του μνημοσύνου, όσο και του τρισαγίου, προέστη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Ευρωβουλευτής κ. Κώστας Μαυρίδης.
Το μνημόσυνο διοργανώθηκε από τον Δήμο Λαπήθου, τον Σύνδεσμο Επιζώντων Πολεμιστών 286 Μ.Τ. Πεζικού, την οικογένεια
της Ηρωίδας και τους δώδεκα διασωθέντες στρατιώτες.

T

Απογευματινό τσάι Λαπηθιωτών

ο Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» πραγματοποίησε απογευματινό τσάι Λαπηθιωτών το
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019,
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Η
εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με τη Νεολαία της Λαπήθου, υπό την αιγίδα του Δήμου Λαπήθου και εντασσόταν μέσα στα
πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του
Σωματείου, περιλάμβανε δε ένα αρκετά
ποιοτικό πρόγραμμα. Άρχισε με μουσική
παρένθεση 4 τραγουδιών από το νεαρό
Στέφανο Καρατζή, ο οποίος ενθουσίασε
τους παρευρισκομένους. Ακολούθησε ολιγόλεπτο φιλμάκι του Ανδρέα Χειμωνίδη με
περιδιάβαση στη Λάπηθο και έκλεισε με
χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο του Σωματείου Δ. Μηνά, τον Δήμαρχο Λαπήθου
Ν. Κότσαπα και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η διάλεξη του
Ψυχίατρου – Νευρολόγου και Επιστημονικού Διευθυντή του ΚΕΝΘΕΑ Δρ. Κυριάκου
Βερεσιέ με θέμα «Σύγχρονες εξαρτήσεις
και πώς αντιμετωπίζονται». Το συντονισμό
της διάλεξης είχε ο Οργανωτικός Γραμματέας του Σωματείου κ. Λεύκος Ελευθερίου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Μητροπολίτης Κυρηνείας, οι Δήμαρχοι Λαπήθου και Καραβά, εκπρόσωπος του Δήμου Κερύνειας, η Πρόεδρος
του Ομίλου Γυναικών Κερύνειας, άλλοι
φίλοι προσκεκλημένοι και Λαπηθιώτες.
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ 44 ΧΡΟΝΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ

Μ

ε μεγάλη συγκίνηση, θρησκευτική ευλάβεια και με βαθιά
πίστη προς το Θεό και τον ΄Αγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη, τετρακόσια και πλέον άτομα, στην πλειοψηφία τους
Λαπηθιώτες, μετέβησαν στη Λάπηθο και τέλεσαν θρησκευτική παράκληση στην ομώνυμη ενοριακή εκκλησία.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019,
μια ημέρα μετά την 8ην του μηνός, κατά την οποία η εκκλησία μας
εορτάζει επίσημα τον αποκεφαλισμό του Αγίου Θεοδώρου του
Στρατηλάτη.
Παρά τη βροχερή μέρα, οι χριστιανοί παρέμειναν για αρκετή ώρα, τόσο μέσα στο Ναό, όσο και έξω από αυτόν και υπό βροχή πραγματοποίησαν λιτανεία και περιφορά της εικόνας του Αγίου γύρω από
την εκκλησία, δακρύζοντες, παρακαλώντας τον Άγιο Θεόδωρο να
κάνει το θαύμα του, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε κοντά του
και να λειτουργήσουμε κανονικά όπως και πριν από 44 και πλέον
χρόνια.
Μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας που διοργάνωσαν αυτήν την επίσκεψη δήλωσαν ότι έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι από την πραγματοποίησή της μέσα σε κόσμια ατμόσφαιρα, ευχαριστώντας και την ομάδα
των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι ανέλαβαν με δικά τους έξοδα και δική τους πρωτοβουλία να καθαρίσουν τον Ναό και να τον παραδώσουν
τη συγκεκριμένη ημερομηνία έτοιμο για την παράκληση. Ταυτόχρονα
υποσχέθηκαν παρόμοιες πρωτοβουλίες να αναλάβουν και στο μέλλον
σε κάποιους από τους άλλους Ναούς της κωμόπολής μας. Στο σημείο
αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι, με εξαίρεση τον Ιερό Ναό του Τιμίου
Προδρόμου στο κέντρο της Λαπήθου, η Αγία Παρασκευή εξακολουθεί να παραμένει τζαμί, ο Ναός του Αγίου Μηνά είναι αρκετά λερωμένος στο εσωτερικό του, ενώ η Αγία Αναστασία και ο Άγιος Λουκάς
επηρεάζονται άμεσα από ιδιωτικά τουρκικά συμφέροντα, αφού ο μεν
πρώτος ναός λειτουργεί ως χοροδιδασκαλείο και ο δεύτερος βρίσκεται εντός παράνομα ανεγερθείσας ξενοδοχειακής μονάδας.

Τους πιστούς συνόδευαν οι Λαπηθιώτες ιερείς Πάτερ Ματθαίος Παπαδόπουλος και Πάτερ Χαράλαμπος Χ”Χαρίτου, ο οποίος είναι
απόδημος στην Ελλάδα.
Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης χαρακτηρίζεται ως ένα από τα
γενναιότερα και αθλητικότερα παραστήματα της χριστιανικής παράταξης. Καταγόταν από τα Ευχάϊτα της Γαλάτιας και κατοικούσε στην
Ηράκλεια του Εύξεινου Πόντου. Στρατιωτικός το επάγγελμα διακρίθηκε πολύ γρήγορα και προήχθη στους μεγαλύτερους βαθμούς της
στρατιωτικής ιεραρχίας. Ως γνήσιος χριστιανός ήταν γενναίος και
σεμνότατος.

Η γενναιότητα και τα χαρίσματα του Στρατηλάτη Θεόδωρου εξέπληξαν τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Λικίνιο, ο οποίος όμως απογοητεύτηκε όταν έμαθε στη συνέχεια ότι ήταν χριστιανός. Προσπάθησε με
κάθε τρόπο να τον πείσει να αλλάξει πίστη, όμως ο Θεόδωρος, όχι
μόνο δεν δέχτηκε, αλλά και αντιστάθηκε, λέγοντας στο βασιλιά ότι
δεν μπορεί να τον κατηγορεί και να τον απειλεί με θάνατο για τα πιστεύω του, αφού ποτέ προηγουμένως δεν τον κατηγόρησε κανένας
για ανέντιμο βίο και κακή συμπεριφορά έναντι οποιουδήποτε.
Παρ’ όλα αυτά ο Λικίνιος δεν έδειξε ούτε ίχνος ευσπλαχνίας και σεβασμού και προχώρησε πρώτα στην καθαίρεσή του, μετά σε κακομεταχείριση και άγρια βασανιστήρια, για να τον αποκεφαλίσει στο
τέλος, αφού προηγουμένως τον σταύρωσαν.

Απολυτίκιον:
Στρατολογία αληθεί Αθλοφόρε,
του ουρανίου στρατηγός Βασιλέως,
περικαλλής γεγένησαι Θεόδωρε· όπλοις
γαρ της πίστεως, παρετάξω εμφρόνως,
και κατεξωλοθρεύσας, των δαιμόνων τα
στίφη, και νικηφόρος ώφθης Αθλητής·
όθεν σε πίστει, αεί μακαρίζομεν.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο

Δήμος Λαπήθου, με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, δήλωσε συμμετοχή στην 83η Διεθνή ΄Εκθεση Χειροτεχνίας και ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Λαών
της Ευρώπης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Απριλίου μέχρι την 1ην Μαΐου 2019, στη Φλωρεντία της Ιταλίας.
Η συμμετοχή και στήριξη του Δήμου Λαπήθου, καθώς και η
επιλογή του από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, εντάσσεται στα
πλαίσια του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2015 – 2020»
και στο υποπρόγραμμα «Λαϊκός Πολιτισμός». Η όλη στήριξη εδράζεται στις δραστηριότητες για τη διατήρηση της ΄Αυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Παραδοσιακού Πολιτισμού
(2018) και προσφέρεται σε φορείς, ομάδες προσώπων, καθώς και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μόνο σε αυτές που
έχουν εγγράψει στοιχεία στον Εθνικό Κατάλογο ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου).
Σκοπός του όλου προγράμματος είναι η στήριξη και προβολή
σε δραστηριότητες, που συμβάλλουν θετικά στην ενίσχυση της
δημιουργικότητας και στην καταγραφή, προβολή, εκπαίδευση
και μεταβίβαση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς
και η ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού και της κινητικότητας, καθώς και η διεθνής συνεργασία των δημιουργών.
Ως «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά» θεωρούνται γενικότερα
οι παραδόσεις και οι ζωντανές εκφράσεις που μεταβιβάζονται
από γενιά σε γενιά, όπως είναι οι προφορικές παραδόσεις, οι
παραστατικές τέχνες, οι κοινωνικές πρακτικές, οι εορταστικές
εκδηλώσεις και τελετουργίες, καθώς και γνώσεις και πρακτικές που σχετίζονται με τη φύση, το σύμπαν και τις τεχνικές για
δημιουργία χειροποίητων κατασκευών.
Σ’ αυτό το τελευταίο, που αφορά τη δημιουργία χειροποίητων
κατασκευών, ο Δήμος Λαπήθου, όπως είναι γνωστό, είχε εγγράψει στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου τρία στοιχεία. Την εφυαλωμένη Κεραμική της
Λαπήθου, τη Λαπηθιώτικη Δαντέλλα – Πιπίλλα και το Λαπηθιώτικο Μαχαίρι – Τσιακκούδι. Πάνω σε αυτά τα τρία στοιχεία
θα στηρίξει ο Δήμος Λαπήθου τη συμμετοχή του και την προβολή τους σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με δύο τρόπους: α) Με έκθεση επιλεγμένων αντικειμένων (προϊόντων παραγωγής) και έντυπου υλικού από τα τρία στοιχεία και β) με την
ηλεκτρονική προβολή του τρόπου κατασκευής και παραγωγής
των προϊόντων αυτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από επίσημα στατιστικά δεδομένα των
διοργανωτών τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία γίνεται κάθε
χρόνο και φέτος είναι η 83η, την επισκέπτονται τα τελευταία
χρόνια ενάμισι και πλέον εκατομμύρια επισκέπτες.
Ο Δήμος Λαπήθου, σε συνεργασία με τα Οργανωμένα Σύνολα της σκλαβωμένης κωμόπολης, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία
στην προβολή και συνέχεια της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τόπου μας, γιατί τη θεωρούμε και ως αναπόσπαστο κομμάτι του ιστορικού μας πολιτισμού.
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Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαπήθου
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2019, στα προσωρινά Γραφεία του Δήμου Λαπήθου στη Λευκωσία, η καθιερωμένη ανά διετία Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου
Νεολαίας του Δήμου Λαπήθου. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγινε απολογισμός πεπραγμένων από τον απερχόμενο
Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Γιώργο Φυττή και ανάλυση ταμειακής κατάστασης από τον απερχόμενο Ταμία κ. Κωνσταντίνο Χατζηπαναγή.
Ακολούθησε εκλογική διαδικασία και ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και στη συνέχεια καταρτισμός Σώματος ως ακολούθως:

Το νέο Συμβούλιο Νεολαίας Λαπήθου επικύρωσε τους στόχους
του, τους οποίους θα προσπαθήσει να υλοποιήσει μέσα από τις
δράσεις του:
Γνωριμία με τον τόπο μας, τη Λάπηθο και απόκτηση γνώσεων για
την κωμόπολή μας,
Σύσφιξη των σχέσεων των νέων της Λαπήθου και διατήρηση
άσβεστου του πόθου για επιστροφή,
Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λαπήθου.

Πρόεδρος: επανεκλέγηκε ο κ. Γεώργιος Φυττής
Αντιπρόεδρος: κ. Αντρέας Σάββα
Γραμματέας: κ. Λουκία Πική
Βοηθός Γραμματέας: κ. Ηλιάνα Νικολαΐδου
Ταμίας: επανεκλέγηκε ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηπαναγή
Βοηθός Ταμίας: κ. Ανδρέας Ευθυμίου
Μέλη: κ. Αγγέλικα Κυπριανίδου, κ. Αντρέας Αγαπίου,
κ. Γεωργία Χατζησοφοκλέους, κ. Κυριάκος Ιωάννου,
κ. Λέανδρος Σάββα, κ. Ματθαίος Μαστραππά, κ. Χριστιάνα
Κυπριανίδου.

Μια περιδιάβαση στην ιστορική Λάπηθο
Γνωρίζοντας τη γη της Λαπήθου και τις πατρογονικές μας εστίες

T

o Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
του Δήμου Λαπήθου διοργάνωσε
την Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019, εκπαιδευτική αποστολή στην ιστορική
και κατεχόμενη Λάπηθο. Ο σκοπός της
αποστολής ήταν η δημιουργία βιωματικών
εμπειριών των νέων της Λαπήθου στον τόπο των γονέων τους, τον τόπο τους, κάτι
που τους στέρησε η εισβολή του 1974. Οι
νέοι Λαπηθιώτες στερήθηκαν το δικαίωμα
να γεννηθούν και να ζήσουν σε μια πανέμορφη περιοχή με μεγάλη ιστορία, που χρονολογείται μέχρι και 3000 χρόνια πριν. Σκοπός της αποστολής στην κατεχόμενη Λάπηθο ήταν επίσης η αλληλογνωριμία των νέων της Λαπήθου και η σύσφιγξη των μεταξύ τους σχέσεων, αλλά και η επιτόπου απόκτηση
γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τη θρησκευτική, ιστορική, αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά της κατεχόμενης κωμόπολης Λαπήθου.
Στην αποστολή συμμετείχαν 80 νέοι της Λαπήθου, οι οποίοι συνοδεύονταν από μεγαλύτερους Λαπηθιώτες, οι οποίοι επεξηγούσαν τα
μέρη της περιδιάβασης. Οι νέοι της Λαπήθου είχαν την ευκαιρία να περιπατήσουν στα γραφικά δρομάκια της Λαπήθου και να δουν
από κοντά χαρακτηριστικά μνημεία και τοποθεσίες της Λαπήθου όπως τις επτά ενορίες της, το Κεφαλόβρυσο, την Ακτή Κανάρη, το
Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου, το Νοσοκομείο, την Πλατεία Ηρώων, το Δημαρχείο Λαπήθου, το ιστορικό Κινηματοθέατρο Ίρις, το
Εμπορικό Κέντρο, το Δημοτικό Κήπο, το σπίτι της Ευφροσύνης Προεστού (Κυράς της Λαπήθου), το παρεκκλήσι της Παναγίας της Αϊρκώτισσας, το παραλιακό μέτωπο της Λαπήθου, την περιοχή Γερόνησος και το Αμμάτι (το οποίο ήταν φυσικό λιμανάκι).
Η γνωριμία με τον κατεχόμενο τόπο μας και η ενδυνάμωση του αισθήματος για επιστροφή είναι ο πρωταρχικός και πιο σημαντικός
στόχος και λόγος ύπαρξης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαπήθου.
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τ

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΛΑΠΗΘΙΩΤΩΝ

ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαπήθου αποφάσισε
όπως οι Πανδημοτικές Συγκεντρώσεις, που πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όπως μετατεθούν για το
δεύτερο εξάμηνο του 2019. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
ξεχωριστά κατά πόλεις, όπως γινόταν στο παρελθόν, ή να γίνει
μια γενική συγκέντρωση σε χώρο που θα βολεύει καλύτερα όλες
τις επαρχίες.
Τόσο ο χώρος, όσο και ο τρόπος πραγματοποίησης της συγκέντρωσης ή των συγκεντρώσεων θα ανακοινωθούν αναλυτικά στο
επόμενο τεύχος της εφημερίδας «Τα νέα της Λαπήθου».

Ο

Παγκόσμια Μέρα Παιδιού

Δήμος Λαπήθου, το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» και το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαπήθου,
με την ενεργό συμμετοχή του 144ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Λαπήθου, διοργανώνουν εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού την Παρασκευή, 31η Μαΐου 2019 και
ώρα 6:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στους εξωτερικούς χώρους των Γραφείων του Δήμου Λαπήθου,
στην οδό Προδρόμου 36, 2063 Στρόβολος - Λευκωσία.
Όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα. Θα τους δοθεί η ευκαιρία να
παίξουν, να διασκεδάσουν και να διαγωνιστούν σε παραδοσιακά
αθλήματα.
Είσοδος ελεύθερη

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ο

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ §·ËıÈˆÙÒÓ ™˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ
Î·È ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË §¿ËıÔ

Δήμος Λαπήθου μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας του απεφάσισε να προβάλλει βιβλία Λαπηθιωτών συγγραφέων ή βιβλία που έχουν
σχέση με τη Λάπηθο νοουμένου ότι οι εκδότες θα ενημερώνουν την επιτροπή τύπου έγκαιρα, αποστέλλοντας έστω και ένα
αντίτυπο με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες.
Ο Δήμος σε περίπτωση πραγματοποίησης
εκδήλωσης για παρουσίαση των εν λόγω

εκδόσεων στη Λευκωσία, κατόπιν προσυνεννόησης με τους εκδότες, είναι έτοιμος
να φιλοξενεί αυτές τις παρουσιάσεις
στους εξωτερικούς χώρους του Δήμου
Λαπήθου παραχωρώντας τον χώρο δωρεάν και με όλες τις δυνατές διευκολύνσεις.
Επειδή ο χώρος είναι ανοικτός αλλά στεγασμένος, εξυπακούεται ότι δεν θα προσφέρεται για τέτοιες εκδηλώσεις κατά
τους χειμερινούς μήνες από το τέλος Νο-

«Το κορίτσι της εισβολής
στην Καππαδοκία»
Συγγραφέας:
Αναστασία Χειμωνίδου

εμβρίου μέχρι τις αρχές Απριλίου. Πέραν
της επίσημης παρουσίασης των βιβλίων,
σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος
χώρος μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας «Τα Νέα της Λαπήθου», τα βιβλία θα
μπορούν να προβάλλονται με μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου τους με
δημοσίευση προς γενική ενημέρωση.
Βιβλία που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια πού και πότε έχουν ως ακολούθως:

«Σταυροδρόμι»
(συλλογή ποιημάτων)
Συγγραφέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος
Παρουσιάστρια:
Αναστασία Χ”Λοή - Κατσώνη

Παρουσίαση: και των δύο βιβλίων Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, 7:00 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, Μιλήτου 2, 2028 Στρόβολος Λευκωσία

«με το μέλι και
το σφηλικούντρι τους»

«Σαράντα εννιά μέρες στην κόλαση»

Συγγραφέας:
Γεώργιος Χαριτωνίδης

Παρουσίαση στη Μεγάλη Βρετανία
Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, 7:00 μ.μ.
στο «Cyprus Brother Hood», Ν. London,
Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, 7:00 μ.μ.
στο «Helenic Center». Παρουσιαστής:
Θανάσης Γκαβός (δημοσιογράφος)

Παρουσίαση:
Σάββατο 1η Ιουνίου 2019, 7:00 μ.μ.
Χώρος εκδηλώσεων Δήμου Λαπήθου,
Προδρόμου 36, 2063 Λευκωσία

Συγγραφέας: Σάββας Παυλίδης

Στην Κύπρο: Μέσα Ιουνίου 2019,
στην Αίθουσα «Καστελιώτισσα».
Παρουσιαστής: Πέτρος Παπαπολυβίου
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

«Η ΛΑΠΗΘΟΣ»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»

Τ

ο Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» καλεί τα μέλη του σε Γενική Καταστατική Συνέλευση για
έγκριση της τροποποίησης του Kαταστατικού του, σύμφωνα με τον «Ως ο Περί Σωματείων Νόμος
του 2017» (104(1)/2017). Η Γενική Καταστατική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 19
Μαΐου 2019, ώρα 10׃30 π.μ. στα προσωρινά Γραφεία του Δήμου Λαπήθου, οδός Προδρόμου 36,
2063 Λευκωσία. Το νέο τροποποιημένο Καταστατικό, για τα ενδιαφερόμενα μέλη, θα είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαπήθου (www.lapithos.org), στο παράρτημα Οργανωμένα Σύνολα –
Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ».
Για τυχόν παρατηρήσεις και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Σωματείου
κ. Δημήτρη Μηνά, τηλ.: 99609670.
Η παρουσία όλων των Μελών είναι απαραίτητη, καθότι η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός του
Καταστατικού του Σωματείου μας είναι υποχρεωτικός δια νόμου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο
΄Εφορος Σωματείων έχει δικαίωμα να αδρανοποιήσει ή και να διαγράψει παντελώς τα Σωματεία που δεν
θα ανταποκριθούν.
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

«Η ΛΑΠΗΘΟΣ»

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΛΑΠΗΘΙΩΤΩΝ

Το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» διοργανώνει για άλλη μια χρονιά στην προσφυγιά την καθιερωμένη
Παγκύπρια Συνεστίαση των Λαπηθιωτών και Φίλων της Λαπήθου, στο κέντρο «ΦΑΡΟΣ» στην Ακτή του Κυβερνήτη
(GOVERNOR’S BEACH), στο Πεντάκωμο, την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Η
εκδήλωση θα περιλαμβάνει συναπάντημα φίλων και γνωστών, γεύμα και διασκέδαση μέσα σ΄ ένα ευχάριστο
περιβάλλον και σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Καλούνται οι Λαπηθιώτες όλων των ηλικιών, μαζί με συγγενείς και φίλους, να δώσουν το παρών τους. Σε περίπτωση που απόδημοι Λαπηθιώτες θα βρίσκονται στην Κύπρο για διακοπές, η παρουσία και η συμμετοχή τους στην
εκδήλωση θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για μας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έγκαιρα, το αργότερο μέχρι τις 30 Μαΐου 2019,
στο τηλέφωνο του Δήμου Λαπήθου 22427733, καθώς επίσης και στους κάτωθι: Δημήτρη Μηνά: 99609670,
Ρένο Κουμή: 99323027, Λεύκο Ελευθερίου: 99315197 και Πανίκκο Μιχαήλ: 99413123
Τιμή εισόδου για φαγητό – ποτό: € 15 για ενήλικες
€ 7 για παιδιά μέχρι 12 ετών.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαπήθου.

Με την στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

