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λύρα
Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ :
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στην Κυπριακή Δημοκρατία του 1960.
Ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α ξεκίνησε με ένα σκοπό: την
ένωση της Κύπρου και την απαλλαγή της από τον
Αγγλικό ζυγό. Έτσι έγινε, με πολλές μάχες, με πολλές θυσίες, και με πολλή πιστή προς τον τίμιο αγώνα, ο ελληνοκυπριακός λαός ήταν έτοιμος να υποδεχτεί την ανεξαρτησία της Κύπρου.
Η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος στις 16 Αυγούστου του 1960 με βάση τις
συμφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου. Το πολίτευμα της
χώρας είναι προεδρική Δημοκρατία με σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής, και δικαστικής εξουσίας. Σύμφωνα με το
Σύνταγμα, την εκτελεστική εξουσία ασκούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δια μέσου του Υπουργικού Συμβουλίου, η νομοθετική εξουσία ασκείται
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και η δικαστική
από το Ανώτατο Δικαστήριο, τα Κακουργιοδικεία,
και τα Επαρχιακά Δικαστήρια. Η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1960 έγινε μέλος του ΟΗΕ και σταδιακά μέλος όλων των εξειδικευμένων Υπηρεσιών
του.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Με αφορμή τη γιορτή της
μάνας, το Σωματείο μας

Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Υπεύθυνος Καλλιτεχνικών & Νεολαίας Δ.Σ.

απόγευμά του στις 7/5 η
ώρα 16:00 σε όλες τις
γυναίκες του Σωματείου
και της Κοινότητας.
Κοπιάστε το απόγευμα της
Κυριακής για τσάι, και
λάβετε δωρεάν μετρήσεις
ευεξίας και περιποίηση
προσώπου, μια προσφορά
της Herbal Life.
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Από την Ε.Ο.Κ.Α του 1955

21/5

αφιερώνει το Κυριακάτικο

Μ Α Ι Ο Σ

Είναι επίσης μέλος της Κοινοπολιτείας, του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου, του Συμβουλίου της
Ευρώπης, και του Οργανισμού για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιουλίου 1960 και στις 7 Αυγούστου
1960 έλαβαν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των
Κοινοτικών Συνελεύσεων. Οι εκλογές διεξήχθησαν

με πλειοψηφικό σύστημα και με βάση την αποικιακή
νομοθεσία, και ήταν οι μοναδικές εκλογές στις οποίες
συμμετείχαν και οι Τουρκοκύπριοι. Ο αριθμός των
βουλευτών οριζόταν συνταγματικά στους πενήντα
(50), από τους οποίους οι τριάντα πέντε (35), δηλαδή
το 70%, εκλέγονταν από την ελληνική κοινότητα, ενώ
οι δεκαπέντε (15), δηλαδή το 30%, από την τουρκική
κοινότητα. Η νεοσύστατη Βουλή του 1960 αντιμετώπισε εξαρχής προβλήματα, που αφορούσαν την ομαλή λειτουργία της και τα οποία προέρχονταν από
αδυναμίες του Συντάγματος. Το δοτό Σύνταγμα της
Κύπρου, που εκπονήθηκε από μια μικτή συνταγματική επιτροπή, παρόλο που διασφάλιζε τις βασικές
ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών, εμπεριείχε διαιρετικά στοιχεία που αποτέλεσαν εξαρχής τροχοπέδη στην ομαλή πορεία και εξέλιξη του κράτους.
Τέτοιες πρόνοιες ήταν, ανάμεσα σε άλλες, το δικαίωμα αρνησικυρίας του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, η εκλογή από τις δύο κοινότητες χωριστών δήμων
στις πέντε κυριότερες πόλεις, και η χωριστή πλειοψηφία Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων βουλευτών
για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου και για τη
θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τους δήμους, τους
φόρους, και τα τέλη. Σύμφωνα με την τελευταία αυτή
διάταξη μια μικρή μειοψηφία Τουρκοκύπριων βουλευτών έχει δικαίωμα να ανατρέψει τη θέληση της
πλειοψηφίας.
Το 1961 οι Τουρκοκύπριοι βουλευτές κάνοντας χρήση
του δικαιώματος αυτού, καταψήφισαν το νομοσχέδιο
για παράταση του φορολογικού νόμου και στη συνέχεια το νομοσχέδιο περί φόρου εισοδήματος, με
αποτέλεσμα να μείνει η Δημοκρατία χωρίς σχετική
νομοθεσία για τέσσερα (4) χρόνια.
Το Δεκέμβριο του 1963, μετά τις διακοινοτικές ταραχές, οι Τουρκοκύπριοι βουλευτές αποχώρησαν από
την Βουλή. Το ίδιο έπραξαν και όλοι οι Τουρκοκύπριοι πολιτικοί αξιωματούχοι της Κυβέρνησης και του
Δημόσιου τομέα. Έκτοτε οι θέσεις τους παρέμειναν
κενές, και η Βουλή συνέχισε να λειτουργεί με βάση
τις ισχύουσες συνταγματικές ρυθμίσεις, με ορισμένες
τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της νομιμότητας.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ
Απόλλωνος 1, Λύμπια
Τ.Κ.: 2566
Λευκωσία - Κύπρος
________________________
Email: info@apollonlympion.com
FB: /apollonlympion

Αν θες αλλαγή, Γ Ι Ν Ε Η Α Λ Λ Α Γ Η !

Μήνυμα Προέδρου Κοινότητας Λυμπιών
Χαιρετίζω και εύχομαι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,
Απευθύνομαι κυρίως προς τα νεαρά μέλη της
επιτροπής του Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών,
που αποδεικνύουν επάξια με την εργατικότητα και τον ζήλο τους, ότι όλα είναι δυνατά
όταν υπάρχει θέληση, γιατί όλα όσα κάνουν
για το Σωματείο τους και συνάμα την κοινότητά τους αυτό αποδεικνύει.

Μιχάλης Γεωργίου
Κοινοτάρχης Λυμπιών

Με την αστείρευτη όρεξη τους έχουν αναλάβει
την αναβάθμιση τόσο στον Αθλητικό τομέα,
όσο και στον Πολιτιστικό τομέα, που περιλαμβάνει θέατρο, χορούς, και μουσική. Έχουν
δώσει όμως και άλλη μορφή στην ενημέρωση
όχι μόνο των οπαδών του Σωματείου αλλά και
των κατοίκων των Λυμπιών με τη χρήση των
γνώσεων τους στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και στην έντυπη μορφή.
Είναι χαρά μας σαν Κοινοτικό Συμβούλιο να
έχουμε στην κοινότητα μας μία τόσο δραστήρια ομάδα από ένα οργανωμένο σύνολο.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα αξιοποιήσει τόσο
την ομάδα του ΑΠΟΛΛΩΝ καθώς και τα υπόλοιπα οργανωμένα σύνολα που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα μας για την ανάδειξη
του πολιτισμού και της κουλτούρας μας.

Το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πολύ νεαρά άτομα έχει την πρόθεση να συνεργαστεί με όλους τους εθελοντές
που ασχολούνται με οτιδήποτε στην κοινότητα μας, είτε ανήκουν σε οργανωμένο σύνολο,
είτε όχι για την:
- Υγιή απασχόληση των νέων και την επιμόρφωσή τους.
- Βοήθεια προς τις ευπαθείς ομάδες.

- Καθαριότητα της κοινότητας μας.
- Δημιουργία χώρων για αναψυχή και ξεκούραση.
- Υλοποίηση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, κ.ά.
για μικρούς και μεγάλους.
Χωρίς την βοήθεια σας το ΚΣ Λυμπιών δεν
μπορεί να υλοποιήσει όλους αυτούς τους
στόχους.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που
μου δίνετε μέσα από το έντυπο σας να εκφράσω τις απόψεις μας.
Καλή πρόοδο και επιτυχία σε ότι έχετε προγραμματίσει για την περαιτέρω πορεία σας.

