
Π όσο δίκαιο είχαν οι αρχαίοι
πρόγονοί μας, όταν μιλού-
σαν για αλλαγή της τύχης.

«Τα πάντα ρει». Έρχεται ξαφνικά
μια αναποδιά και όλα αναποδογυ-
ρίζονται, αναφέρει στον πρόλογο
για τον απολογισμό της, η δήμαρχος
Λευκονοίκου, Ζήνα Λυσάνδρου-
Παναγίδη, αναφερόμενη στην παν-
δημία η οποία μαστίζει ολόκληρο
τον πλανήτη. 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ. Εμείς προ-
σπαθήσαμε να είμαστε, υπό τας
περιστάσεις, όσο μπορούσαμε πιο
κοντά στον κόσμο μας, αφού δεν
μπορούσαμε να οργανώσουμε τις
εκδηλώσεις μας και να συναντη-
θούμε ούτε να επισκεφτούμε πολ-
λούς στα σπίτια τους. Προσπαθή-
σαμε να εμψυχώσουμε τους δη-
μότες μας, να τους εμφυσήσουμε
θάρρος και δύναμη για να περά-
σουν και αυτή τη λαίλαπα, και,
όπου ήταν δυνατόν, να έχουμε μια
πιο στενή επικοινωνία και συνερ-
γασία μέσω άλλων μέσων. 
Αυτή τη δύσκολη, λοιπόν, χρονιά,
εμείς προσπαθήσαμε να εκμεταλ-
λευτούμε τον χρόνο για να ετοι-
μάσουμε εργασίες για τη ζωή, τον
πολιτισμό και τις παραδόσεις του
Λευκονοίκου μας. Ετοιμάσαμε και
εκδώσαμε μια διαφωτιστική μπρο-
σούρα για το Λευκόνοικο δυο μικρά
βιβλιαράκια για το Λευκόνοικο, σε
έξη γλώσσες, με αρκετά στοιχεία
από το έργο του ακάματου πνευ-
ματικού ανδρός του Δήμου μας,
του πατρός Κυριάκου Ρήγα, αγα-
πημένου μας καθηγητή, τον οποίο
ευγνωμονώ για το εξαιρετικό έργο
που μας άφησε. Η ιδέα για τη δη-
μιουργία αυτού του διαφωτιστικού
εντύπου για συνδημότες μας, συμ-
πατριώτες μας και ξένους, για σκο-
πούς διαφώτισης, ξεκίνησε από
τον Μάη του 2018, όταν σε επί-
σκεψή μας στην Ουάσινγκτον, σε
συνέδριο της ΠΣΕΚΑ, με τον Δή-
μαρχο Καραβά, ως εκπροσώπων
της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων,
ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να
έχουμε κάποιο έντυπο σύγχρονο
για να τους διαφωτίζουμε για την
κωμόπολή μας, για τη σύληση των
περιουσιών μας, την καταστροφή
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
την καταπάτηση των ανθρώπινών
μας δικαιωμάτων και για τους νε-
κρούς και τους αγνοούμενούς μας.
Έτσι, η έκδοσή μας περιλαμβάνει
πληροφορίες για την καταστροφή
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
για τη φύση, για την Ιστορία, για
τις εκκλησίες και τα ξωκκλήσια,
για την Παιδεία στο Λευκόνοικο,
για την Υφαντική Τέχνη, για τις γεύ-
σεις του Λευκονοίκου, για τα κτήρια,
τον Συνεργατισμό, για την προ-
σφορά του Λευκονοίκου στους
Εθνικούς Αγώνες, για το Λευκόνοικο
και τους ανθρώπους του χθες και
σήμερα. 
Επιπλέον, ετοιμάσαμε εργασίες για
τα Λευκονοικιάτικα Υφαντά μας,
το Οφτόν μας, την Τσιπόπιτά μας,
αλλά και για τα Γαλακτοκομικά
Προϊόντα μας και τα Ζυμώματά
μας, Όλες αυτές οι εργασίες είναι

αποτέλεσμα προφορικών διηγή-
σεων αρκετών φίλων από το Λευ-
κόνοικο, ανδρών και γυναικών,
τους οποίους/-ες ευχαριστώ και
ευγνωμονώ για άλλη μια φορά. Εί-
ναι εργασίες από πρωτογενείς πη-
γές, από μαρτυρίες ανθρώπων που
τα έζησαν και τα θυμούνται. 
Οι άνθρωποί μας φεύγουν ο ένας
μετά τον άλλο στην προσφυγιά. Η
γενιά που ήταν γύρω στα σαράντα
στο Λευκόνοικο, σήμερα οδεύει
προς το τέλος. Βέβαια, υπάρχουν
και οι εξαιρέσεις που ζουν περισ-
σότερα χρόνια". 

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΓΕΓΟΝΟΤΑ.Το
2020 για τον Δήμο Λευκονοίκου
υπήρξαν μεταξύ άλλων οι πιο κάτω
δράσεις, εκδηλώσεις και γεγονό-
τα:
1) Χριστουγεννιάτικες παιδικές
γιορτές στη Λευκωσία, τη Λεμεσό
και τη Λάρνακα 
2) Διήμερα σε ξενοδοχείο στην
Πάφο από τα Επαρχιακά Συμβούλια
Λεμεσού και Λευκωσίας
3) Εκδήλωση για τις Σήκωσες το
βράδυ της 1ης Μαρτίου, από  το
Επαρχιακό Συμβούλιο Λάρνακας-
Αμμοχώστου του Προσφυγικού Σω-
ματείου «Το Λευκόνοικο»
4) Επίσκεψη του Επαρχιακού Γραμ-
ματέα του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, κ.
Νίκου Γεωργίου, στο Δημαρχείο
Λευκονοίκου
5) Έφυγε ο τέως Δήμαρχος Λευκο-
νοίκου, Μιχάλης Πήλικος, μετά από
πολύχρονη μάχη με ανίατη ασθέ-
νεια. Ο Μιχάλης Πήλικος υπήρξε

υπήρξε μια πολύπλευρη προσωπι-
κότητα με σημαντικές διακρίσεις
στην κοινωνική και οικονομική ζωή
του τόπου μας, που άφησε τη σφρα-
γίδα του τόσο στον Δήμο Λευκο-
νοίκου όσο και στην ΟΕΒ.
6)Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκο-
νοίκου σε συνεδρία του στις 3 Ιου-
νίου 2020, τήρησε μονόλεπτη σιγή
στη μνήμη του αποθανόντος τέως
Δημάρχου Λευκονοίκου, Μιχάλη
Πήλικου, και αποφάσισε όπως οι
σημαίες στο προσωρινό Οίκημα
του Δήμου Λευκονοίκου στην
Αγλαντζιά   κυματίζουν μεσίστιες
για 40 μέρες.
Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα στις
δύο αίθουσες του ισογείου να δο-
θούν τα ονόματα των δύο αείμνη-
στων Δημάρχων, Λυκούργου Κάππα
και Μιχάλη Πήλικου, λόγω της με-
γάλης προσφοράς τους στον
Δήμο.Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε
η εισφορά 1000 ευρώ στα Φιλαν-
θρωπικά Ιδρύματα του Λευκονοίκου
στη μνήμη του Μιχάλη Πήλικου. 
7)Φιλοφρονητική επίσκεψη, μετά
από πρόσκληση του Αρχηγού της
Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου
Δημόκριτου Ζερβάκη, της Δημάρ-
χου Λευκονοίκου, Ζήνας Λυσάν-
δρου Παναγίδη, στο ΓΕΕΦ
8) Aντικατοχική εκδήλωση Μνήμης,
Τιμής και Αγώνα στον Τύμβο της
Μακεδονίτισσας στην παρουσία
του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς,
Αντιστράτηγου Δημόκριτου Ζερβά-
κη, συγγενών των ηρώων, αρχηγών
ή εκπροσώπων κομμάτων και άλ-
λων.

9) Μνημόσυνο ηρώων, γυμνασιαρ-
χών, καθηγητών, μαθητών Ανωτέ-
ρας Σχολής-Γυμνασίου Λευκονοί-
κου
10) Αποχώρηση Δημοτικού Γραμ-
ματέα, κ. Λούη Αθανασίου.
Ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου
Λευκονοίκου, κ. Λούης Αθανασίου,
τερμάτισε τις υπηρεσίες του στον
Δήμο μας μετά από πολύχρονη και
ευδόκιμη υπηρεσία.
11) Συμπαράσταση Δήμου Λευκο-
νοίκου στον Δήμο Αμμοχώστου
12) Συνάντηση αντιπροσωπείας του
Δήμου Λευκονοίκου με τον Δήμαρ-
χο Αγλαντζιάς
13) Συμπαράσταση στον αδελφό
Δήμο της Νέας Ιωνίας που κηρύ-
χτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης
14) Συνάντηση Δημάρχου Λευκο-
νοίκου με τον Δήμαρχο Στροβό-
λου
15) Συνάντηση Δημάρχων Στροβό-
λου και Λευκονοίκου με τον Ηγού-
μενο της Μονής Μαχαιρά, Γέροντα
Επιφάνιο.
16)Συνάντηση  Δημάρχου Λευκο-
νοίκου με την Επίτροπο Περιβάλ-
λοντος, κ. Κλέλια Βασιλείου
17) Μνημόσυνο Βασίλη Μιχαηλίδη,
Ελένης Θ. Σαββίδου και Κυριακής
Ν. Θούπα
18) Διαμαρτυρία Δήμου Λευκονοί-
κου για τη νέα αήθη και προσβλη-
τική συμπεριφορά των Τουρκοκυ-
πρίων που κατοικούν στο Λευκό-
νοικο να διοργανώσουν παζαράκι
μέσα στον Ι. Ν. του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ  στο Λευκόνοικο. 

19) Ευχαριστίες Δήμου Λευκονοί-
κου στον Δήμο Αγλαντζιάς για τη
βοήθειά του μετά την αποχώρηση
του τέως Γραμματέα, κ. Λούη Αθα-
νασίου. 
20)Τα δύο Δημαρχεία, Αγλαντζιάς
και Λευκονοίκου, υπέγραψαν, στις
16 Δεκεμβρίου 2020, Συμφωνία
Διάθεσης Υπηρεσιών, με την οποία
η κ. Αντιγόνη Χατζηγεωργίου θα
απασχολείται μερικώς στη θέση
της αναπληρώτριας γραμματέα του
Δήμου Λευκονοίκου.
21) Αποστολή από το γραφείο του
Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας του Ελέγχου Καταστά-
σεων Εισπράξεων και Πληρωμών
του Δήμου Λευκονοίκου για τα έτη
2017, 2018, 2019, ο οποίος έχει
δημοσιευτεί και στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
στις 27 Νοεμβρίου 2020(ΜΕΡΟΣ
Β΄). Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται
ότι «οι καταχωρήσεις στα λογιστικά
βιβλία είναι τεκμηριωμένες σε πολύ
μεγάλο βαθμό και ο τρόπος με τον
οποίο φυλάγονται τα διάφορα απο-
δεικτικά στοιχεία είναι πολύ ικα-
νοποιητικός». 
22)Αξίζει να αναφερθεί ότι η Δή-
μαρχος επισκέφθηκε διάφορα δη-
μοτικά σχολεία, όπως και Λύκεια,
και μίλησε για το Λευκόνοικο, ενώ
δημοσίευσε πολλά άρθρα σε εφη-
μερίδες, παρουσιάστηκε σε αρκε-
τούς τηλεοπτικούς σταθμούς  σε
Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία, αλλά
μίλησε και σε ραδιοφωνικές εκ-
πομπές για το Λευκόνοικο.
23) Έκδοση Ημερολογίου για το
2021 με θέμα: «Η Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821 στην ποίηση
του Βασίλη Μιχαηλίδη», για τη δη-
μιουργία του οποίου εκφράζονται
ευχαριστίες στον Δρα Κυριάκο Ιωάν-
νου, οτρηρό και ακάματο μελετητή
του Βασίλη Μιχαηλίδη, αλλά και
τη γραφίστριά μας, κ. Αλεξία Στάι-
κου, για την καλλιτεχνική της πα-
ρέμβαση. 
24)Μετά από πρόσκληση του Δι-
οικητή της ΕΛΔΥΚ, Συνταγματάρχη
Στυλιανού Τίνανα, η Δήμαρχος μαζί
με μια μικρή ομάδα φίλων επισκέ-
φθηκαν το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ
στη Μαλούντα και ξεναγήθηκαν
στο εξαιρετικό Μουσείο της ΕΛ-
ΔΥΚ.
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4 Άνθρωποι και
οργανισμοί
δοκίμασαν τις
αντοχές τους,
αναζήτησαν
δημιουργικές
λύσεις για την
αντιμετώπιση της
νόσου και των
συνεπακόλουθων
συνεπειών της και
ανακάλυψαν
τρόπους
προσαρμογής στα
νέα δεδομένα

Οι δραστηριότητες υπό συνθήκες πανδημίας  

Η Δήμαρχος Λευκονοίκου μεταξύ άλλων
σημείωσε τα εξής: "Το 2020 ήταν μία
χρονιά πρόκληση για όλες και όλους. Άν-

θρωποι και οργανισμοί δοκίμασαν τις αντοχές
τους, αναζήτησαν δημιουργικές λύσεις για την
αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 και των συνε-
πακόλουθων συνεπειών της, ανακάλυψαν τρόπους
προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Εμπέδωσε ο
καθένας και η καθεμιά από εμάς το ευμετάβλητο
της καθημερινότητας και την αστάθεια της συνή-
θειας.

Είπα στον γιο μου ότι εμείς στα είκοσί μας χρόνια
βιώσαμε την προσφυγιά, και αυτή η γενιά σε
αυτή την τρυφερή ηλικία βίωσε την πανδημία,
όπως βέβαια όλοι  και όλες μας. Χρειάζεται υπο-
μονή, δύναμη, προσευχή, ελπίδα, αισιοδοξία. Κα-
ταλάβαμε πόσο σπουδαία είναι η υγεία στη ζωή
μας. Καταλάβαμε ότι άλλες είναι οι αξίες στις
οποίες πρέπει να δίνουμε σημασία, πέρα από τις
οικονομικές. Καταλάβαμε ότι έπρεπε να εντείνουμε
την προσευχή μας για να αντλήσουμε δυνάμεις
για να αντέξουμε την περίοδο της καραντίνας.

Έτος πρόκλησης το 2020    
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