
Βιογραφικό 
Ο Νεοπτόλεμος Κότσαπας γεννήθηκε στη Λάπηθο τον Αύγουστο του 1953. 
Απεφοίτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο της Λαπήθου το 1971 και ακολούθως 
υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά, στις τάξεις των Δυνάμεων 
Καταδρομών Κύπρου (33η ΜΚ Πέλλαπαϊς, Κερύνειας).  
 
Η τουρκική εισβολή τον βρήκε να αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή, αρχικά στη 
τιτάνια προσπάθεια κατάληψης του Αγίου Ιλαρίωνα και ακολούθως στην 
απεγνωσμένη και ριψοκίνδυνη ενέργεια για προσβολή του τούρκικου 
προγεφυρώματος στο Πέντε-Μίλι, την ώρα που οι εισβολείς ξεκίνησαν 
στοχεύοντας την κατάληψη της Κερύνειας. Στην πορεία εγκλωβίζεται, 
συλλαμβάνεται αιχμάλωτος και μεταφέρεται στις φυλακές της Τουρκίας. 
Απελευθερώνεται στις 27 Οκτωβρίου 1974 και αρχίζει τον δύσκολο αγώνα 
επιβίωσης. Νυμφεύεται τη Σοφία Μαρκίδου από το Αργάκι, με την οποία 
αποκτούν τρία παιδιά. Σήμερα ασχολείται με το εισαγωγικό εμπόριο και τη 
συντήρηση αντικειμένων λαϊκής τέχνης. Στο χώρο που εργάζεται τις ελεύθερες 
του ώρες δημιούργησε τη Λαογραφική Λέσχη Λαπήθου, στεγάζοντας 
ταυτόχρονα και ένα μικρό πρότυπο Μουσείο αντικειμένων Λαϊκής Τέχνης της 
Λαπήθου. 
 
Υπηρετεί τα κοινά από τα μαθητικά του χρόνια: Ερυθρός Σταυρός Κερύνειας – 
Τμήμα Νέων (πριν 1974), ΠαγκύπριοςΣύνδεσμος Αιχμαλώτων, Παγκύπρια 
Επιτροπή Εγκλωβισμένων, Προσφυγικό Σωματείο ‘Η Λάπηθος’, 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων, Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης κ.α. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Λαπήθου και Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λαπήθου. Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Λαπήθου και εμπνευστής της επανασύστασης και 
λειτουργίας της ΚοινωνικήςΠρόνοιας Λαπήθου, η οποία λειτουργούσε πριν το 
1974. Είναι επίσης Μέλος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Επιτροπής 
Κατεχόμενων Δήμων. Σε εθελοντική βάση είναι συνεργάτης της Διερευνητικής 
Επιτροπής Αγνοουμένων. Σήμερα είναι Δήμαρχος Λαπήθου. 
 
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την έρευνα, τη συλλογή και καταγραφή 
στοιχείων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομίατης Λαπήθου και των 
Λαπηθιωτών. Ταυτόχρονα διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή αντικειμένων από τις 
λαϊκές τέχνες της Λαπήθου και ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο, κυρίως από 
τα κατεχόμενα.  
 
Εξέδωσε τα βιβλία ‘Μαύρη Βίβλος’ (Το Ημερολόγιο ενός Αιχμαλώτου το 1975) 
και (Λάπηθος-Εγκλήματα Πολέμου το 1976). Το 2008 εξέδωσε το ‘Κερύνεια 
Εάλω’ και το 2010 το ‘Λάπηθος – Καραβάς δια Πυρός και Σιδήρου’. 
 
Πρόσφατα στα πλαίσια λειτουργίας της Λαογραφικής Λέσχης συνέπτυξε και 
επανέκδωσε σε ένα τόμο το ‘Χρονικό της Λαπήθου’ την έκδοση των οποίων 
σκοπεύει να συνεχίσει. 


