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Τάσος Χαnέσιnς, ο Χρυσός nανκοσμιονίκnς της Κuθρέας! 

ο Τάσος Χαπέσιπς γεννιiθπκε στις 26 
Φεβρουαρίου 1987 στπν ΚοΦίνου από πρό
σφυγες γονείς. ο πατέρας του Πανίκκος 

κατάγεται από τον Άγιο Αμβρόσιο τπς 

Κερύνειας και π μπτέρα του Μάρω, το γένος 

Σάββα Χ"Χριστοφιi ιππαμπόJ από τπ Χαρδα

κιώτισσα τπς Κυθρέας. Γιαγιά του π Ανα

στασία το γένος Ούρρπ από τον Κουτσοβέ

ντπ, π οποία κατοικούσε στπν Κυθραία με 

το σύζυγό τπς Νίκο Χατζπχριστοφιi. Από το 

γάμο τους απέκτπσαν τπ Μάρω που είναι 

το πρώτο παιδί τπς οικογένειας και ακολου

θούν ακόμα τρία: ο Χρυσόστομος ιΣούλnςJ, 

π Άννα και π Φωτούλλα. 

ο Τάσος είναι το τρίτο παιδί τπς οικογένειας 

του Πανίκκου και τπς Μάρως Χαπέσιπ που 

παντρεύτπκαν στπν προσφυγιά και έχει 

ακόμα τρία αδέλφια: το Βασίλπ, το Νίκο και 

τπ Ναταλένα. Κατοικούν ακόμπ στπν ΚοΦί

νου προσδοκώντας να επιστρέψουν πίσω 

στα σκλαβωμένα χωριά τους. 

ο Τάσος σπούδασε Sρort Scieπce στο πανεπιστιiμιο Λευκωσίας και είναι κάτοχος Bachelor 
Degree. Από τπν πλικία των 14 χρόνων και παράλλπλα με τn Φοίτπσιi του στο Γυμνάσιο, 
ο νεαρός Τάσος ξεκίνπσε και τπ σκοποβολιi. Το ππγαίο ταλέντο του φάνπκε πολύ σύντο

μα και στπν πορεία κατάφερε να κατακτιiσει πολλές παγκύπριες νίκες και να εκπροσωπιi

σει τπ χώρα μας με πολύ καλά αποτελέσματα σε αγώνες στο εξωτερικό. Αναλυτικά ανα

φέρουμε συμμετοχιi του στα: 

e Παγκόσμιο Κύπελλο SΚΕΕτ !Αίγυπτος-Κάιρο) 

e Cyprus Graπd Priχ 2004 <Λεμεσός), 3π Θέσπ 

e πανελλιiνιους Αγώνες 2005 <Θεσσαλονίκπ-ΛαγκαδάςJ, 2π θέσπ 

e Cyprus Graπd Ρrίχ 2005 <ΛευκωσίαJ, 1n θέσn 
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• Cyprus Grand Prix 2006 <Λευκωσία), 4n θέσn 

• Πανελλr\νιους Αγώνες 2007 ιΚρr\τn-ΧανιάJ, 3n θέσn 

• Πανελλήνιους Αγώνες 2007 ιeεσσαλονίκn-ΛαγκαδάςΙ, 1n Θέσn 

Κορυφαία όμως στιγμr\ για τον Τάσο, τους Κυθραιώτες και για τους Αγιαμβροσίτες r\ταν n 
κατάκτnσn του χρυσού μεταλλίου στους Παγκόσμιους Αγώνες το Σεπτέμβριο του 2007, 
στους αγιδνες εΦtiβων. 

Για τnν επιτυχία του αυτιi, ο Διiμος Κυθρέας σε ειδική εκδιiλωσr\ του για τnν παρουσίασn 

του nμερολογίου του Διiμου για το 2008 τίμnσε τον Παγκοσμιονίκn μας με ειδικό τιμnτι
κό δίπλωμα. 

Φέτος, λαμβάνοντας πλέον μέρος στους αγώνες ανδρών, κερδίζει τnν πρόκρισr\ του για 

τους πανευρωπαϊκούς αγώνες, που θα γίνουν στnν Κύπρο τον Ιούλιο του 2008. 

Όνειρο του νεαρού συγχωριανού μας είναι να λάβει μέρος στnν κορυφαία συνάvτnσn των 

αθλnτών στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου. 

του το ευχόμαστε ολόψυχα! 
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F-
tι .. 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜIΛΟΣ 

ΚVΘΡΕΑΣ 

του πσvrεflιi Χόπflαρσυ 

Γενικού Οργανωτικού και Χσρσδιδάσκαtισυ 

ο Λαογραφικός Όμιλος Κυθρέας ιδρύθnκε το Δεκέμβριο του 2006 και έχει εγγραφεί επί
σnμα ως Σωματείο το Φλεβάρn του 2007 με αριθμό Μnτρώου 2990. 

Είναι ένα μn κερδοσκοπικό σωματείο, που ασχολείται με τn λαογραφία τnς Κυθρέας και 

τnς Κύπρου γενικότερα. Δnμιουργnθnκε από παλιούς χορευτές, λαϊκούς τραγουδιστές και 

μουσικούς από τnν κατεχόμενn Κυθρέα, όχι μόνο για δικn τους ψυχαγωγία, αλλά μέσα 

από το συναπάντnμα τnς παλιάς γενιάς με τn νέα για να διατnριiσει ζωντανn τn λαϊκn μας 

παράδοσn, λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις εκδnλώσεις του κατεχόμενου Διiμου, των 

σωματείων, όπως και σε άλλες παραστάσεις στnν Κύπρο και στο εξωτερικό. Στους δύσκο· 

λους καιρούς που περνούμε, n διατnρnσn των nθών και των εθίμων και τnς λαϊκnς μας 

παράδοσnς είναι κάτι περισσότερο από εnιβεβλnμένn. 

το Διοικnτικό Συμβούλιο του Ομίλου απαρτίζεται από τους: rεώργιο Χάπλαρο, Πρόεδρο, 

Νόρα Τζερκέζου Αντιπρόεδρο, Παναγιώτα Βουτουρn Γραμματέα, Νίκn Δ. Κολιού Ταμία, 

παντελιl Χόπλαρο rενικό οργανωτικό και Μαρία ΧριστοΦόρου, Έλενα Μιχαnλίδου, Κώστα 

χτιακουμιi, Νίτσα Πανταζιi, Αντρούλλα Χ' rιάγκου και Ανδρέα rρουτίδn, Μέλn. 
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Στο σύντομο διάστημα από την ίδρυσri του, έχει riδη οργανώσει και λάβει μέρος σε πάρα 

πολλές εκδηλώσεις με μεγάλη επιτυχία. Μεταξύ άλλων, στις 7 Μαρτίου 2007 σε εκπρο
σώπους της επιτροπriς της Ευρωπαϊκriς Ένωσης για διατriρηση της λαογραφίας των 

χωρών της Ευρώηης 

Στις 26 Μαρτίου 2007 με χορευτικri συμμετοχri του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Εντέ
χνωr;,, του ΡαδιοφωνικοιJ ΙδριJματος Κύπρου. 

Στις 31 Οκτωβρίου 2007 εκδriλωση με ευκαιρία την άφιξη στην Κύπρο των Ευρωπαϊκών 
δικτύων των TraVeL AGEηts Τσεχίας- Γερμανίας. 

Στις 3 Μα1Όυ 2008, προσκλriθηκε με 40 χορευτές και χορεύτριες όλων των ηλικιών στο 
μεγάλο Παμποντιακό Πανnγύρι Σουρμένων Ποντίων στην Αθriνα για να παρουσιάσει 

κυπριακούς χορούς, τραγούδια, παραδοσιακά παιχνίδια καθώς και έθιμα από τον κυπρια

κό γάμο. 

Τον ερχόμενο Αύγουστο θα ταξιδέψει στις Ινδίες για να λάβει μέρος σε σειρά εκδηλώσε

ων στο Νέο Δελχί και σε άλλες πόλεις. Χορηγοί οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπ. παιδείας και 

Πολιτισμού, ο κυπριακός Οργανισμός τουρισμού και τουριστικά Πρακτορεία Ινδιών σε 

συνεργασία με το SEA·HAT TRAVEL& TOURS LTD. 

ο Όμιλος ανriκει σε όλους εμάς του Κυθρεώτες. Με την σκέψη λοιπόν όλων μας στην 

αyαπnμένη μας Κυθρέα, κοιτάζουμε με αισιοδοξία μπροστά, έχοντας βαθειά ριζωμένο 

στην καρδιά μας το δίστιχο του λαϊκού ποιητri: 

«Ούλλα τα μέρη τζι αν χαθούν, Τζυρκά μου μη κακό σου 

που έσιεις για καμάρι σου τον Τζιεφαλόβρυσό σου» 




