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Ο

ι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Επαρχίας
Κερύνειας για άλλη μια φορά, πικραμένοι και απογοητευμένοι, καταδίκασαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο
τη συνεχιζόμενη για 45 χρόνια παράνομη κατοχή ολόκληρης της Επαρχίας μας και του 37%
του κυπριακού εδάφους. Σύσσωμοι οι κάτοικοι των τριών Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και
Καραβά και των 36 Κοινοτήτων της Επαρχίας
Κερύνειας μαζί με τα Οργανωμένα Σύνολα
ολόκληρης της Επαρχίας, πραγματοποίησαν εκδήλωση Μνήμης, Τιμής και Καταδίκης της
Τουρκίας για τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή και το βίαιο εκτοπισμό των νομίμων κατοίκων από τις πατρογονικές τους εστίες.

Η εκδήλωση άρχισε με τρισάγιο στη μνήμη
των θυμάτων της τουρκικής εισβολής, καθώς
και των εν ειρήνη τελειωθέντων συνεπαρχιωτών μας στη προσφυγιά. Το τρισάγιο τέλεσε
ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κερύνειας κ.κ.
Χρυσόστομος, ο οποίος και χαιρέτησε την
εκδήλωση, καταδικάζοντας τη συνέχιση της
παράνομης κατοχής, ευχόμενος ταυτόχρονα
σύντομο τερματισμό των δεινών και του άδικου εκτοπισμού του προσφυγικού κόσμου.
Ο Πανιερότατος ανέπεμψε και δέηση για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων της
τουρκικής εισβολής και για τερματισμό του
δράματος των συγγενών τους.
Κύριος ομιλητής στη συγκέντρωση, εκ μέρους
των διοργανωτών, ήταν φέτος ο Δήμαρχος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ
ο Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»
πραγματοποίησε Εκδήλωση Καταδίκης
της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και
της κατάληψης της Λαπήθου στις 6 Αυγούστου 1974 από τα στρατεύματα του Αττίλα.

Τ

Λαπήθου κ. Νεοπτόλεμος Κότσαπας, ο οποίος,
αφού καταδίκασε την τουρκική εισβολή και
τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της πατρογονικής μας γης, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη φθίνουσα ιστορική πορεία του σημερινού Ελληνισμού. Τόνισε την αδυναμία
του να αντιδράσει πιο αποτελεσματικά στις
επιβουλές των ξένων, που καταπατούν τα δικά μας συμφέροντα και στηρίζουν μόνο τα
δικά τους, προωθώντας τα μέσω της αδικίας,
της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικονομικής εκμετάλλευσης.
Μέσα σε αυτά τα 45 χρόνια της σκοτεινής
ιστορίας της Κύπρου που πέρασαν και σημάδεψαν με το χειρότερο τρόπο τη ζωή των
προσφύγων μας, λέξεις όπως βαρβαρότητα,
βεβήλωση, καταστροφή, βιασμοί, θάνατοι,
αγνοούμενοι και αιχμάλωτοι, μη ειρηνική συνύπαρξη και δυστυχία έχουν επισκιάσει λέξεις
όπως Αρχές, Αξίες της ζωής, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιοσύνη και Ευτυχία. Μια σημαντική λέξη όμως δεν κατάφεραν να επισκιάσουν: την Ελπίδα! Όταν έχουμε Ελπίδα

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» το βράδυ
της 6ης Αυγούστου 2019, στο οδόφραγμα
του Λήδρα Πάλας, ένα χώρο αρκετά συμβολικό για τη Λάπηθο, αφού εκεί είναι τοποθετημένο και το μνημείο της «Κυράς της Λαπήθου»,
ηρωίδας Ευφροσύνης Προεστού.
Στο χώρο τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των
Λαπηθιωτών θυμάτων της τουρκικής θηριω-

και αληθινή πίστη στο Θεό καμιά κατακτητική
επιβουλή δεν θα καταφέρει να διαπεράσει τη
θέληση και την αντίστασή μας.
Η μνήμη από την ιστορική κατεχόμενη γη μας
είναι άσβεστη. Ακόμα ηχούν στ’ αυτιά μας οι
μελωδικοί ήχοι από τα καμπαναριά των εκκλησιών μας. Οι σκέψεις και οι καρδιές μας
είναι στραμμένες εκεί.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος
Προδρόμου, αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος δεν
παρέστη για λόγους υγείας.
Παράλληλα, στα πλαίσια της εκδήλωσης Μνήμης, Τιμής και Καταδίκης της Τουρκίας, αντιπροσωπείες των διοργανωτών επισκέφθηκαν
διάφορες Πρεσβείες, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Εκπροσώπους των
Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, συζητώντας το κυπριακό πρόβλημα και
επιδίδοντας ταυτόχρονα ψηφίσματα διαμαρτυρίας.

δίας (οι οποίοι ανέρχονται στα 96 άτομα), καθώς και όλων των άλλων υπερασπιστών, που
θυσίασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους
να κρατήσουν ελεύθερη την πατρίδα μας.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί, κατάθεση στεφάνων, σύντομο επίκαιρο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, καθώς επίσης και επίδοση ψηφίσματος
διαμαρτυρίας προς τα Ηνωμένα Έθνη.

ISSN: 1450 - 2828

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ιερό
χώρο του Τύμβου της Μακεδονίτισσας, τη
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019, η ώρα 7:00 μ.μ.
Την ίδια ακριβώς αποφράδα ημερομηνία,
ημέρα και ώρα, που τότε, πριν από 45 χρόνια, τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής επιχείρησαν και πέτυχαν την κατάληψη της
όμορφης πόλης της Κερύνειας, προκαλώντας
θλίψη, αποτροπιασμό και αγανάκτηση στον
απανταχού Ελληνισμό.
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Ετήσιο Πλάνο Δραστηριοτήτων
Δήμου Λαπήθου για το 2019
• Διάλεξη της Εκπαιδευτικού ΄Ηβης Σιακαλλή-Αργυρίδου με θέμα
«Πνευματικοί ΄Ανθρωποι και Αγωνιστές της Ελευθερίας», στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, στις 11/09/2019
• Βράβευση ΄Αριστων Αποφοίτων Λυκείων σχολικής χρονιάς
2018 – 2019, στο Δήμο Λαπήθου, στις 25/09/2019
• Προσκυνηματική εκδρομή των Λαπηθιωτών πέραν των 60
χρόνων, στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο, στις
6/10/2019
• Εκδήλωση στη μνήμη Παναγιώτη Μουζάκη, στις 7/10/2019:
Διοργανωτές η ΄Ενωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας και ο
Δήμος Λαπήθου
• Παρουσίαση βιβλίου «Αγγείων Τέχνη από τη γη της Λαπήθου».
΄Εκδοση με συνεργασία του Δήμου Λαπήθου και του Λεβέντειου
Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας.
• Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα
στη Δασούπολη, στις 21/10/2019
• Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019:
Λαπηθιώτικο μαχαίρι – τσιακκούδι, τριήμερη ζωντανή
παρουσίαση της κατασκευής του και προβολή ντοκιμαντέρ για
τη μαχαιροποιία της Λαπήθου, στις 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2019
• Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Λαπήθου στο υιοθετημένο
φυλάκιο «ΑΦΥΣΑΛΛΟΣ»
Ιανουάριος 2020
Κόψιμο βασιλόπιττας 2020 και Παιδική Χριστουγεννιάτικη
Εκδήλωση (αρχές Ιανουαρίου 2020), στις 5/01/2020 ή
12/01/2020. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.

Έφυγαν μακριά μας…
Στη διάρκεια της περιόδου Απριλίου 2019 – Αυγούστου 2019,
έφυγαν από τη ζωή με τον πόθο της επιστροφής ανεκπλήρωτο και
ετάφησαν μακριά από τη γενέτειρά τους Λάπηθο οι κάτωθι:
Μάρτιος 2019 Άλκης Παναγή, σύζυγος Σωτηρούλας Παναγή – Μασιά.
16.04.2019

Φειδίας Χατζηξενοφώντος (96 ετών). Στη μνήμη του έγιναν εισφορές
στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους€1330.

27.05.2019

Παναγιώτης Παρμάτζιας (81 ετών).

30.05.2019

Έλλη Μαχαιρίδου (79 ετών), το γένος Χρ. Λαδόμματου.

01.06.2019

Μιλτιάδης Αβραάμ (85 ετών).

04.06.2019

Ευάγγελος Κ. Φιλιππίδης (65 ετών). Στη μνήμη του έγιναν εισφορές
στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €2165.

10.06.2019

Πέτρος Μιχαήλ Κότσαπας (70 ετών), νυμφευμένος στη Βασίλεια.

04.07.2019

Ιωάννα (Νίτσα) Καπλάνη (88 ετών), κάτοικος Αγίου Δομετίου, σύζυγος
Πολυδεύκη Καπλάνη.

06.07.2019

Τάκης Γιακουμή Ιακώβου (81 ετών).

08.07.2019

Μαρία Κώστα Σιακαλλή (59 ετών).

11.07.2019

Ευάγγελος Α. Ευαγγελίδης (97 ετών).

15.07.2019

Χρυσούλα Αγαθοκλέους – Κοτρόζου (79 ετών). Στη μνήμη της έγιναν
εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €625.

15.07.2019

Κυριάκος Κουδουνάς (95 ετών). Στη μνήμη του έγιναν εισφορές στο
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €1230.

22.07.2019

Ελένη Γ. Καρολίδου (94ετών). Στη μνήμη της έγιναν εισφορές στο
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €410.

Ο Αλέξης Γαλανός (79 ετών), Δήμαρχος Αμμοχώστου και Πρόεδρος της Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων απεβίωσε την 15 Ιουλίου 2019.

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

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

ΕΓΙΝΑΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου
Σωτηρούλα Παναγή (Μασιά), στη μνήμη του συζύγου της Άλκη Παναγή
Ήβη Σιακαλλή – Αργυρίδου, στη μνήμη της μητέρας της Ισμήνης Σιακαλλή
Πολύκαρπος Αγαθοκλέους, στη μνήμη του Κυριάκου Παναή Μούη (Δασοφύλακα) και
Κυριάκου (Κίκη) Φλουδιώτη
Δώρος Αγαθοκλέους και Λάκης Αγαθοκλέους, στη μνήμη Ευάγγελου Φιλιππίδη
Μελίτα Κυριακίδου, στη μνήμη της γιαγιάς της Ευφροσύνης Προεστού
Μαρούλα Μαγγανή, στη μνήμη των θανόντων συγγενών της
Τάκης Καρολίδης, στη μνήμη των γονέων του Ανδρέα και Ελένης Καρολίδου
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€60
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€40
€20

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.

Με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

«Η ΛΑΠΗΘΟΣ»

Γ

22η Παγκύπρια Συνάντηση Συνεστίαση Λαπηθιωτών

ια 22η φορά στην προσφυγιά, το Προσφυγικό Σωματείο
«Η ΛΑΠΗΘΟΣ» πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση των Λαπηθιωτών και φίλων της Λαπήθου,
την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019, στο Κέντρο «Φάρος» στην
Ακτή του Κυβερνήτη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Ευρωβουλευτής
κ. Κώστας Μαυρίδης, οι τρεις Βουλευτές της Επαρχίας Κερύνειας, κ.κ. Ελένη Μαύρου, Μαριέλλα Αριστείδου και ο κ. Μάριος
Μαυρίδης, ο Δήμαρχος Καραβά κ. Νίκος Χατζηστεφάνου και ο
Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης. Παρόντες και ο Δήμαρχος Λαπήθου
κ. Νεοπτόλεμος Κότσαπας, ο πρώην Δήμαρχος Λαπήθου κ. Νί-

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
για δημιουργία Θεατρικής Ομάδας
Νεολαίας Δήμου Λαπήθου

Τ

ο Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαπήθου ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Λαπηθιώτισσες / Λαπηθιώτες για δημιουργία «Θεατρικής ομάδας
της Νεολαίας Λαπήθου». Η ομάδα θα είναι υπό την
καθοδήγηση και επίβλεψη της θεατρολόγου και
Γραμματέως του Συμβουλίου, κ. Λουκίας Πική.
Η πρώτη συνάντηση για σύσταση και οργάνωση της
ομάδας αναμένεται να γίνει εντός Οκτωβρίου 2019,
με σκοπό να ανεβεί στη σκηνή το πρώτο θεατρικό
έργο εντός Μαΐου 2020.
Δηλώσεις ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες:
Λουκία Πική:
99138076
Γιώργος Φυττής: 99528723

3

κος Ευαγγέλου, καθώς επίσης και οι πρώην Πρόεδροι του Προσφυγικού Σωματείου κ.κ. Σοφοκλής Φυττής και Ανδρέας Σταυρινός. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Προσφυγικού
Σωματείου κ. Δημήτρης Μηνά και ο Δήμαρχος Λαπήθου.
Φιλοξενούμενος στην εκδήλωση ήταν και ο μόλις πρόσφατα διατελέσας Αναπληρωτής Έπαρχος Κερύνειας κ. Ανδρέας Λουκά, τον
οποίο τίμησαν από κοινού το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» και ο Δήμος Λαπήθου για την πολύπλευρη προσφορά
και στήριξή του προς τα δύο Σώματα, κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως Αναπληρωτής ΄Επαρχος.
Η όλη εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Λαπήθου, έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας Δήμου Λαπήθου
Ψυχαγωγική Κρουαζιέρα

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου
Λαπήθου διοργάνωσε στις 22 Ιουνίου 2019
ολιγόωρη κρουαζιέρα στον κόλπο της Λάρνακας, με μικρό σκάφος.

Η εκδήλωση είχε ψυχαγωγικό χαρακτήρα και έδωσε την ευκαιρία στους νέους μας για ένα καλό συναπάντημα, με στόχο τη
σύσφιξη και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τους.
Σε όσους παρευρέθηκαν δόθηκε η ευκαιρία να περάσουν υπέροχα, αφού το πρόγραμμα των διοργανωτών περιελάμβανε,
εκτός από ξενάγηση, γεύμα, ερασιτεχνικό ψάρεμα και κολύμπι!
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΠΗΘΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»

A

Μετά τις νέες καταστατικές αλλαγές
μια νέα εποχή αρχίζει

πό την 1η Ιουλίου 2019 έχουν τεθεί σε εφαρμογή
νέοι κανονισμοί και ρυθμιστικές νομοθετικές διατάξεις, με βάση τις οποίες έπρεπε να εναρμονιστούν
υποχρεωτικά και να λειτουργήσουν όλα τα Σωματεία και τα Ιδρύματα στην Κυπριακή επικράτεια. Όπως ήταν
αναμενόμενο, τόσο το Προσφυγικό σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», όσο και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπήθου, προχώρησαν στις αναγκαίες τροποποιήσεις των Καταστατικών τους,
ώστε να συνάδουν με τη νέα νομοθεσία.
Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»
Στο Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» τα δεδομένα
ήσαν πιο απλά και οι αναγκαίες ρυθμίσεις έγιναν με μεγαλύτερη ευκολία και σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Στόχοι, σκοποί και υποχρεώσεις παρέμειναν τα ίδια ως βασικές
αρχές λειτουργίας του Σωματείου. Εκείνο που ουσιαστικά
έχει αλλάξει είναι η μείωση των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου από 40 σε 27 και η αύξηση της θητείας τους
από δύο σε τρία χρόνια. Όποιες άλλες αλλαγές επήλθαν
ήσαν δευτερεύουσας σημασίας ή απλά έγιναν για εναρμόνιση με τη νέα νομοθεσία.
Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπήθου
Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπήθου τα πράγματα ήταν κάπως
δυσκολότερα, γιατί κάποια άρθρα είχαν μεγαλύτερη απόκλιση από την νέα νομοθεσία ή δεν υπήρχαν καθόλου και έπρεπε να δημιουργηθούν εξ υπαρχής. Το πιο σημαντικό που
αφορά άμεσα τους δημότες Λαπήθου είναι η δημιουργία Μητρώου Μελών, όπως την καθορίζει το Άρθρο 19 (21) του
νέου τροποποιημένου Καταστατικού του Ιδρύματος. Με βάση το άρθρο αυτό πρέπει απαραιτήτως να δημιουργηθεί
Μητρώο Μελών, κάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως και
τα Μέλη του να είναι 21 και άνω. Ο κατώτερος αριθμός
20 είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία.
Το άρθρο δημοσιεύεται στην παρούσα έκδοση της εφημερίδας μας και καλούνται όσοι πληρούν τα κριτήρια και είναι
σε θέση να προσφέρουν να ζητήσουν έντυπο υποβολής αίτησης από τα Γραφεία του Δήμου Λαπήθου, στο τηλέφωνο
22427733. Το Μητρώο πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019, γιατί εντός Δεκεμβρίου η
ολομέλεια των Μελών του θα πρέπει να πραγματοποιήσει την
πρώτη της Γενική Συνέλευση, την οποία θα επαναλαμβάνει
κάθε τέλος του ημερολογιακού έτους.

Αρθρο 19 (21) του νέου καταστατικού του Π.Ι.Λαπήθου
ΑΡΘΡΟ 19 (21): ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ
α) Μέλη του Ιδρύματος δύνανται να εγγραφούν άτομα που
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, αποδέχονται τους σκοπούς και τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού
του Ιδρύματος και εγκρίνονται κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Τα Μέλη πρέπει απαραιτήτως να είναι Δημότες Λαπήθου, σύζυγοι Λαπηθιωτών και
απόγονοί τους. γ) Προτεραιότητα, κατά το δυνατόν, θα δίνεται σε Λαπηθιώτες που διετέλεσαν Μέλη του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Λαπήθου από την ίδρυσή του και μετά, Δήμαρχοι
και Μέλη των εκάστοτε Δημοτικών Συμβουλίων και Πρόεδροι
και Μέλη των Οργανωμένων Συνόλων της κωμόπολης της Λαπήθου (Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», Σχολικής
Εφορείας Λαπήθου και Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαπήθου. δ) Βασικά κριτήρια έγκρισης της αίτησης του αιτητή που
θα λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν είναι ο πρότερος έντιμος
βίος, το επίπεδο μόρφωσης, η έμπρακτη προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα, στα κοινά, την Κοινωνική Πρόνοια και τη
φιλανθρωπία, καθώς επίσης και η ενασχόλησή τους ως συγγραφέας, λογοτέχνης και ιστορικός ερευνητής.
Η αίτηση θα εξετάζεται άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος στην πρώτη συνεδρία του που θα ακολουθεί
μετά την κατάθεσή της. ε) Όλα τα Μέλη έχουν το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Λαπήθου, ως εξ οφίκιο Μέλη, θεωρούνται ήδη εκλελεγμένα. ζ) Κατώτερος αριθμός των
Μελών του Ιδρύματος καθορίζεται στους πενήντα και ο ανώτερός τους στο εξήντα. Από τη στιγμή που ο κατώτερος αριθμός των 50 (πενήντα) Μελών συμπληρώνεται, οι επιπλέον αιτήσεις ενδιαφερομένων καταγράφονται με σειρά προτεραιότητας και εξετάζονται με βάση τα καθορισμένα κριτήρια όταν
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Οι θέσεις από 51-60 παραμένουν στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την κάλυψη εξαιρετικών περιπτώσεων ή
υποχρεωτικών αναγκών που προκύπτουν σύμφωνα με το Καταστατικό. Η εγγραφή των Μελών στις τελευταίες 10 θέσεις
πρέπει να γίνεται με φειδώ και να καλύπτει μόνο τις ανάγκες
αφήνοντας πάντοτε και περιθώριο για μελλοντική πλήρωση
θέσεων. η) Τα Μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, αφού προηγουμένως ενημερώσουν
γραπτώς το Διοικητικό Συμβούλιο. θ) Σε περίπτωση θανάτου
ή αποχώρησης Μέλους η κενωθείσα θέση συμπληρώνεται με
βάση τη διαδικασία που προνοείται στο παρόν άρθρο. Εάν το
Μέλος που αποχωρεί είναι Δημοτικός Σύμβουλος αντικαθίσταται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν προέρχεται από τον κατάλογο του Μητρώου αντικαθίσταται από τον
1ον επιλαχόντα ή από άλλο Μέλος κοινά αποδεκτό, μέχρι την
επόμενη εκλογική Γενική Συνέλευση.
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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)
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Ο

Δήμος Λαπήθου συμμετείχε στην 83η Διεθνή Έκθεση
Χειροτεχνίας και Ιστορικού Πολιτισμού 2019, προβάλλοντας επάξια τη Λάπηθο στον Ευρωπαϊκό χώρο,
ένα χώρο που πιστεύει, συνεχίζει να δημιουργεί και να
προβάλλει στοιχεία ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και κουλτούρας των λαών της Ευρώπης.
Το περίπτερο της Κύπρου τράβηξε το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ΄Εκθεσης, που άρχισε στις 24
Απριλίου και έληξε την 1η Μαΐου 2019 και συναγωνίστηκε περίπτερα, τόσο κρατικά, όσο και περιφερειακά, χωρών και περιοχών με πλούσια και παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και Ιστορικό Πολιτισμό.
Ο Δήμος Λαπήθου εμφανίστηκε στην έκθεση με τρία παραδοσιακά στοιχεία εγγεγραμμένα στον Εθνικό Κατάλογο ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου. Πρόκειται για την «Εμφυαλωμένη Κεραμική της Λαπήθου», τη «Λαπηθιώτικη Δαντέλα – Πιπίλλα» και το «Λαπηθιώτικο Μαχαίρι – Τσιακκούδι».
Πέραν της παρουσίασης των στοιχείων με εκθέματα και με προβολή του τρόπου κατασκευής τους μέσω τηλεοπτικής εικόνας, την
ενημέρωση των επισκεπτών συμπλήρωνε τρίπτυχο φυλλάδιο με
πληροφορίες στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά.
Στην αντιπροσωπεία της Κύπρου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Λαπήθου
κ. Νεοπτόλεμος Κότσαπας, η Αντιδήμαρχος κ. Σούλα Μούρεττου, ο
Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου Λαπήθου και Αντιπρόεδρος του
Προσφυγικού Σωματείου «Η Λάπηθος» κ. Ρένος Κουμή και ο παραδοσιακός τεχνίτης μαχαιροποιός κ. Παναγιώτης Μαύρος.
Λόγω της Αγίας Εβδομάδας και των εορτών του Ορθόδοξου
Πάσχα, η αντιπροσωπεία του Δήμου Λαπήθου, παρά το βεβα-

ρημένο της πρόγραμμα, κατάφερε να εκκλησιαστεί σε δύο περιπτώσεις: Μεγάλη Παρασκευή κατά την περιφορά του Επιταφίου
και την Κυριακή του Πάσχα στη λειτουργία της Αναστάσεως, στο
μοναδικό Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό της Φλωρεντίας, του Αγίου Ιακώβου του Ελεήμονα.
Κατά τη σύντομη παραμονή της αντιπροσωπείας στην εκκλησία
δόθηκε στα Μέλη της αποστολής η ευκαιρία να συναντήσουν την
Ελληνίδα Πρόξενο της Φλωρεντίας και Μέλη της Ελληνικής Παροικίας στην πόλη, με τους οποίους αντάλλαξαν ευχές και έγινε
αλληλοενημέρωση.
Η όλη αποστολή πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη και την πολύτιμη οικονομική βοήθεια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίες κάλυψαν σημαντικό μέρος των εξόδων.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Bιβλία Λαπηθιωτών Συγγραφέων ή Βιβλία που το περιεχόμενο τους
έχει σχέση με τη Λάπηθο, κυκλοφόρησαν και παρουσιάστηκαν πρόσφατα
«ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ»
(συλλογή ποιημάτων)
Συγγραφέας:
Ιωάννης Αθανασόπουλος

Π

αρουσιάστηκε στις 10 Μαΐου 2019, στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, με τη
στήριξη των Δήμων Λαπήθου και Καραβά, το βιβλίο του Φιλόλογου Καθηγητή κ. Ιωάννη Αθανασόπουλου (με καταγωγή τον Πειραιά), νυμφευμένου στη Λάπηθο πριν το 1974. Πρόκειται για
μια αξιόλογη συλλογή με ποιήματα ψηλού πνευματικού επιπέδου, στοχαστικά και ωραία βγαλμένα από τον εσωτερικό κόσμο του συγγραφέα, ο οποίος
όντας και αυτός πρόσφυγας αναπολεί τους παλιούς καλούς καιρούς που έζησε μαζί μας στην όμορφη Λάπηθο πριν το 1974. Μέχρι σήμερα βιώνει και συμπάσχει μαζί μας όλα τα δεινά και τις επιπτώσεις του ξεριζωμού.
Ο συγγραφέας δεν είναι πολυγραφότατος, όμως άφησε πίσω του αξιόλογο
πνευματικό έργο σε συνεργασία με τους μαθητές του, όταν υπηρετούσε την
Παιδεία και τα Κοινά ως Καθηγητής στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου. Η παρουσίαση του βιβλίου έδωσε την ευκαιρία μιας αλλιώτικης σύναξης και συνάντησης, μετά από 45 χρόνια, του Καθηγητή με τους μαθητές του και όπως
ήταν φυσικό είχαν να πουν πολλά μεταξύ τους, τόσο από παλιές καλές αναμνήσεις, όσο και για προβληματισμούς του μέλλοντος.
Το βιβλίο παρουσίασε η μαθήτρια του συγγραφέα Φιλόλογος – Καθηγήτρια
κ. Αναστασία Χ”Λοή – Κατσώνη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο από την κόρη του
συγγραφέα, κ. Δέσποινα Αθανασοπούλου, στο τηλ. 99482946.

«Το κορίτσι ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
στην Καππαδοκία»
Συγγραφέας:
Αναστασία Χειμωνίδου

Π

αρουσιάστηκε στις 22 Μαΐου 2019, στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών στη
Λευκωσία, με τη στήριξη των Δήμων Λαπήθου και Καραβά, το βιβλίο με τίτλο «Το κορίτσι ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ στην Καππαδοκία», της κ. Αναστασίας Χειμωνίδου. Πρόκειται για ένα βιβλίο που κατατάσσεται στην κατηγορία του μυθιστορήματος, διαβάζοντας όμως προσεκτικά σε συναρπάζει και δεν απέχει καθόλου μακριά από μια πραγματική ιστορία. Η δομή του
βιβλίου είναι βασισμένη πάνω στα πραγματικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής
του 1974, θλιβερά γεγονότα που αμαύρωσαν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου
και που δεν αφήνουν τον αναγνώστη να σκεφτεί ότι πρόκειται για μυθιστόρημα.
Το περιεχόμενο του βιβλίου μοιάζει να είναι μια πραγματική ιστορία. Συναρπάζει,
συγκινεί και ταυτόχρονα διδάσκει αξίες της ζωής, όπως την Αγάπη, την Ειρήνη,
την Αποδοχή της διαφορετικότητας των λαών, των θρησκειών και πολλές άλλες.
Ταυτόχρονα, πριν το ευχάριστο τέλος της ιστορίας του βιβλίου, η συγγραφέας ταξιδεύει
τους πρωταγωνιστές της διαμέσου της γνωστής ιστορικής πορείας – περιδιάβασης του
ιστορικού Ελληνισμού: Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Σμύρνη και Πόντος. Μια περιδιάβαση με αξιόλογο ελληνικό ιστορικό πολιτισμό, με πολλά διδάγματα παγκόσμιας
αποδοχής, ταυτόχρονα όμως και με πολλά αναπάντητα ερωτηματικά.

Η Αναστασία Χειμωνίδου κατάγεται από τη Λάπηθο, είναι συνταξιούχα Δικηγόρος
και ζει μόνιμα στην Ελλάδα, στους Αγίους Θεοδώρους της Πελοποννήσου. Πριν
από τρία χρόνια μάς παρουσίασε το άλλο της βιβλίο με τίτλο «Αναμνήσεις με άρωμα λεμονανθών».
Το βιβλίο παρουσιάστηκε από την πρώην Εκπαιδευτικό – Επιθεωρήτρια κ. Φραντζέσκα Φραντζέσκου – Εμμανουήλ και την πρώην Ευρωβουλευτή κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου - Περικλέους. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Νεοπτόλεμος Κότσαπας και ο κ. Σοφοκλής Φυττής, πρώην Βουλευτής Κερύνειας
(Δ.Η.Κ.Ο.) και ο Δήμαρχος Καραβά κ. Ν. Χατζηστεφάνου.
Σε περίπτωση που κάποιοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το βιβλίο θα πρέπει
να επικοινωνήσουν με τον αδελφό της συγγραφέως κ. Αντρέα Χειμωνίδη, στο τηλέφωνο 99623313.

«με το μέλι και το
σφηλικούντρι τους»
Συγγραφέας:
Γεώργιος Χαριτωνίδης

Π

αρουσιάστηκε στο χώρο Εκδηλώσεων
του Δήμου Λαπήθου στη Λευκωσία, την
1η Ιουνίου 2019, το βιβλίο του κ. Γεώργιου Χαριτωνίδη «με το μέλι και το σφηλικούντρι τους». Πρόκειται για μια αφηγηματική ιστορία με πολλά περιστατικά, όλα
αληθινά, με πρωταγωνιστή τον συνομήλικο του συγγραφέα κ. Άκη Κατελάρη και
με περιεχόμενο τις νεανικές τους τρέλες, τα παιδικά τους παιχνίδια, τα κοινά τους
βιώματα και κατορθώματα. Όλα διαδραματίζονται κυρίως κατά την περίοδο του
1960 – 1974, στη μικρή ενορία του Τιμίου Προδρόμου της Λαπήθου. Παράλληλα με τα βιώματα των δύο συνομηλίκων καταγράφονται και τα βιώματα των λιγοστών παιδιών της ενορίας. Όλοι μαζί ήσαν λιγότεροι από μια εντεκάδα ομάδας
ποδοσφαίρου, όμως έστω και λίγοι έδιναν ζωή στη γειτονιά και διασκέδαζαν μεγάλους και μικρούς με τις ιστορίες και τα παιχνίδια τους.
Ο τίτλος του βιβλίου είναι πολύ παραστατικός, αφού κάλλιστα περιστρέφεται γύρω από τα βιώματα των παιδιών της ενορίας του Τιμίου Προδρόμου της Λαπήθου.
Συγχρόνως όμως καταγράφει γεωγραφικά τοπωνύμια, αναφέρει σημαντικά ιστορικά στοιχεία, κτήρια, χώρους, αφηγείται ήθη και έθιμα, ακόμη δε και αυτά τα θλιβερά γεγονότα που συνέβησαν το 1974 και άλλαξαν ριζικά τη ζωή μας.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο αναφοράς είναι η επαφή και η συνεργασία με
το σύνοικο στοιχείο, τους Τουρκοκύπριους της Λαπήθου, οι οποίοι έζησαν μαζί με
τους Ελληνοκύπριους αδελφικά μέχρι το 1963, οπότε και εξαναγκάστηκαν από
τους ομοϊδεάτες τους να φύγουν. Η γειτνίαση της ενορίας του Τιμίου Προδρόμου,
η οποία βρισκόταν στο μέσον των δύο Τουρκομαχαλλάδων, ήταν ιδανική για να
αναπτυχθούν καλές σχέσεις και φιλίες.
Γενικά μέσα από τις σελίδες του βιβλίου συναντούμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, σημαντικές πληροφορίες και ιστορικές αναφορές.
Στην οργάνωση της εκδήλωσης βοήθησε και το Λαογραφικό Μουσείο Σοφοκλή
Φυττή. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Λαπήθου και ο τέως Βουλευτής Κερύνειας και Λαπηθιώτης κ. Σοφοκλής Φυττής.
Το βιβλίο παρουσίασε η εκπαιδευτικός κ. Φραντζέσκα Φραντζέσκου Εμμανουήλ.
Επίσης στο τέλος ευχαρίστησαν τους οργανωτές και τους παρόντες οι κ.κ. Γιώργος Χαριτωνίδης και Άκης Κατελάρης.
Το βιβλίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τον ίδιο το συγγραφέα στο τηλέφωνο 96393276.
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«ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ»
Συγγραφέας: Σάββας Παυλίδης

Π

αρουσιάστηκε το βιβλίο του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού των Καταδρομών κ. Σάββα Παυλίδη με τίτλο «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΜΕΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ». Πρόκειται για ένα ιστορικό βιβλίο που περιγράφει τα βιώματα του συγγραφέα, καθώς και την ενεργό συμμετοχή του ιδίου και των συναγωνιστών του στις διάφορες συγκρούσεις, στις οποίες ήρθε αντιμέτωπος ο λόχος του με τα
τουρκικά στρατεύματα το καλοκαίρι του 1974. Κύριο πεδίο της δράσης του λόχου του ΄Εφεδρου Ανθυπολοχαγού ήταν ο Πενταδάκτυλος, κατά την κρίσιμη περίοδο της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου 1974, περίοδο κατά την οποία οι Τούρκοι προσπάθησαν
να καταλάβουν τις κωμοπόλεις Λαπήθου και Καραβά μέσω του βουνού.
Ο Δήμαρχος Λαπήθου στο χαιρετισμό του τόνισε χαρακτηριστικά για τον συγγραφέα: «...Επιλέξατε συνειδητά, ως γνήσιος πατριώτης να σταθείτε αντιμέτωπος με
το κατεστημένο και με την απαράδεκτη κατάσταση της προδοσίας που επικρατούσε τη χρονική περίοδο πριν το 1974. Με απαράμιλλο σθένος, πειθαρχία και ηρωισμό
πολεμήσατε μέχρις εσχάτων, τιμώντας επάξια την τιμημένη στολή του Έλληνα Αξιωματικού.
Η αξιοπιστία του βιβλίου και η εγκυρότητα των πληροφοριών του κατατάσσουν το έντυπο αυτό ανάμεσα στα πιο αξιόλογα και σοβαρά βιβλία της κατηγορίας του, που
έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας...».
Το βιβλίο παρουσιάστηκε δύο φορές στο Λονδίνο, 22 και 23 Μαΐου 2019, στο «Cyprus Brother Hood», Ν. London και στο «Helenic Center» αντίστοιχα. Στην Κύπρο παρουσιάστηκε στην Αίθουσα «Καστελιώτισσα», στη Λευκωσία, με παρουσιαστή τον ιστορικό κ. Πέτρο Παπαπολυβίου. Ακολούθως παρουσιάστηκε στο Σωματείο «Λάρνακας της Λαπήθου» και στο «Σολομωνίδειο Κέντρο» στη Λεμεσό.
Ο κ. Σάββας Παυλίδης, με καταγωγή τη Λάπηθο, γεννήθηκε στο Λάρνακα της Λαπήθου, είναι απόδημος στο Λονδίνο και νυν Πρόεδρος του «Συνδέσμου Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων», στη Μεγάλη Βρετανία.
Το βιβλίο διατίθεται από τις εκδόσεις Ηλίας Επιφανίου Λτδ, τηλ. 99641122 και 22456140.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ
Στο Δήμο Λαπήθου την Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019, η ώρα 8:00
μ.μ. θα αναβιώσει το καλοκαιρινό σινεμά «ΣΙΝΕ ΙΡΙΣ», με προβολή
του έργου «Η αρχόντισσα κι ο αλήτης», παραγωγή της δεκαετίας
1960. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στο χώρο εκδηλώσεων του
Δήμου Λαπήθου, στη Λευκωσία και θα επαναληφθεί μια εβδομάδα
αργότερα Β’ προβολή στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με το έργο
«Μια κυρία στα μπουζούκια» της ίδιας χρονικής περιόδου.
Α΄ προβολή: Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019, η ώρα 8:00 μ.μ.
Β΄ προβολή: Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019, η ώρα 8:00 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη:
«ΣΙΝΕ ΙΡΙΣ» Αναμνήσεις από τη Λάπηθο προ του 1974

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 Διάλεξη με θέμα «Πνευματικοί Άνθρωποι και
Αγωνιστές της Ελευθερίας»
Στα πλαίσια στήριξης του Δήμου Λαπήθου προς στους πνευματικούς
ανθρώπους, συγγραφείς και λογοτέχνες με καταγωγή τη Λάπηθο,
πραγματοποιείται διάλεξη της Εκπαιδευτικού κ. ΄Ηβης Σιακαλλή - Αργυρίδου, με θέμα «Πνευματικοί ΄Ανθρωποι και Αγωνιστές της Ελευθερίας»: Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Κυκκώτης και Δώρος Άλαστος.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και με τη στήριξη του Δήμου Καραβά
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, Μιλήτου 2, 2028 Στρόβολος,
Λευκωσία, την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019, η ώρα 7:30 μ.μ.

 Βράβευση Άριστων Αποφοίτων Λυκείων σχολικής
χρονιάς 2018-2019, Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019,
ώρα 7:30 μ.μ.
Ο 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 ΄Αριστων Αποφοίτων Λυκείων» της σχολικής χρονιάς
2018-2019, με καταγωγή τη Λάπηθο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου
2019, 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
2018 – 2019, 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
Ημερομηνία λήξης της υποβολής ενημερωτικών στοιχείων καθορίστηκε η Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019. Η οποιαδήποτε ενημέρωση πέραν της ημερομηνίας λήξης δε θα λαμβάνεται καθόλου υπόψη.
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.

53 LAPITHOS-S1_dd:Layout 1

8/2/19

1:04 PM

Page 8

τα νέα της Λαπήθου

8

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΠΑΦΟΣ
Πανίκος Μιχαήλ: 99413123

 Συνεστίαση Αποφοίτων Ελληνικού Γυμνασίου

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.

Λαπήθου σχολικής χρονιάς 1968-1969

Γιορτάζοντας τα 50χρονα της αποφοίτησης τους, από το Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθoυ, οι συμμαθητές της σχολικής χρονιάς 1968-1969,
πραγματοποιούν συνεστίαση στο Ξενοδοχείο «CLEOPATRA» στη
Λευκωσία την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, η ώρα 8:00μ.μ.
Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους: Αίγλη Καβαλάρη 96606767,
Σούλα Μούρεττου 99498949, Ανδρέα Χαραλάμπους 99688362
μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

 Προσκυνηματική Εκδρομή Λαπηθιωτών

άνω των 60 ετών – Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019

Ο 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 την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο. Γεύμα
θα δοθεί στο οικογενειακό κέντρο «GOLFIANA» στη Τσάδα.
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.
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 7:15 π.μ.
β) Αναχώρηση από την Υπεραγορά «ΜΕΤΡΟ» στη Λακατάμεια,
η ώρα 7:30 π.μ.
γ) Αναχώρηση από τα καφενεία του Συνοικισμού Ανθούπολης, η
ώρα 7:15 π.μ.
Λεμεσός: Αναχώρηση από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου
Χαβούζας, η ώρα 8:30 π.μ.
Πάφος: Αναχώρηση από το χώρο στάθμευσης «ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ», η
ώρα 9:00 π.μ. (Από την Πάφο ενδέχεται να μη δρομολογηθεί λεωφορείο)
Λάρνακα: Αναχώρηση από το Καφενείο Δροσιάς, η ώρα 7:30 π.μ.
Δηλώσεις παγκύπρια στο τηλέφωνο του Δήμου Λαπήθου:
22427733
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σούλα Μούρεττου: 99498949, Δημήτρης Μηνά: 99609670
Ματθαίος Μαστραππάς: 99797779
ΛΕΜΕΣΟΣ
Ανδρέας Ιακώβου: 99898939, Ρένος Κουμή: 99323027
Αντρέας Ιωάννου: 99550430
ΛΑΡΝΑΚΑ
Λεύκος Ελευθερίου: 99315197, Πανίκος Ιακώβου: 99628520

 Εκδήλωση στη μνήμη Παναγιώτη Μουζάκη
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Η ΄Ενωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας και ο Δήμος Λαπήθου
διοργανώνουν εκδήλωση στη μνήμη του αποθανόντα πρώην Αντιπροέδρου της ΄Ενωσης και πρώην Κοινοτάρχη του Αγίου Ερμολάου
μ. Παναγιώτη Μουζάκη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019,
στο χώρο εκδηλώσεων του Δήμου Λαπήθου, Προδρόμου 36, 2063
Στρόβολος, Λευκωσία, η ώρα 7:30 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Δήμου Λαπήθου 22427733 και ΄Ενωση Κοινοτήτων 99515831.

 Παρουσίαση βιβλίου:

«Αγγείων Τέχνη από τη γη της Λαπήθου»

Ο Δήμος Λαπήθου και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο
Λευκωσίας θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Αγγείων Τέχνη από τη γη της Λαπήθου». Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.

 Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου – Δευτέρα, 21.10.2019
Ο καθιερωμένος εσπερινός του Αγίου Ευλαλίου (Α΄ Επισκόπου Λαμπούσης), προγραμματίζεται και φέτος να γίνει τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, στις 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα
στη Δασούπολη, Λευκωσία.
Διοργανωτές οι Δήμοι Λαπήθου και Καραβά και τα Προσφυγικά Σωματεία «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» και «Ο ΚΑΡΑΒΑΣ».

 Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019
Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Ο Δήμος Λαπήθου και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπήθου, μέσα στα
πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διοργανώνουν τριήμερο φεστιβάλ κατασκευής του αυθεντικού Λαπηθιώτικου Μαχαιριού. Στα πλαίσια του φεστιβάλ οι επισκέπτες θα έχουν
τη δυνατότατα να παρακολουθήσουν την θεωρητική, αλλά και την
πρακτική κατασκευή του μαχαιριού. Θα μπορούν ακόμα να προμηθευτούν τα παραδοσιακά μαχαίρια και τσιακκούδκια της Λαπήθου,
τόσο για χρήση, όσο και για ενθύμιο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2019, ημέρες Τρίτη, Τετάρτη
και Πέμπτη, από τις 2:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ. καθημερινά.

 ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ (ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ)
Από τον Σύνδεσμο Αποδήμων Λαπήθου-Καραβά και
Περιχώρων Μ. Βρετανίας.

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019, 6:30 μ.μ.
Στην αίθουσα τελετών της Κοινότητας Τιμίου Σταυρού
και Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Golders Green Road, London, NW11 8HL

