
  

 

Το Κυπριακό Πρόβλημα 

Το Κυπριακό Πρόβλημα, είναι ζήτημα διεθνούς δικαίου που   
οφείλεται στην παράνομη στρατιωτική εισβολή και κατοχή του 
βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την      
Τουρκία.  Αρχικά, το Κυπριακό ήταν αποικιακό ζήτημα, που δη-
μιουργήθηκε όταν η Αγγλία προσάρτησε την Κύπρο στις 5 Νοεμ-
βρίου 1914, καθιστώντας την «αποικία του Στέμματος». Για να 
αντιμετωπίσουν το αίτημα των Ελλήνων της Κύπρου για αυτο-
διάθεση και τη σχετική προσφυγή της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε., οι 
Άγγλοι ευνόησαν την εμπλοκή της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
και της Τουρκίας, επιδιώκοντας τη μετατροπή του Κυπριακού σε 
δικοινοτική διαφορά Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και σε 
διμερή διακρατική διαφορά της Ελλάδας και της Τουρκίας.  

Διαπραγματεύσεις για την επίλυση του 
Κυπριακού διεξάγονται από το 1975, υπό 
την αιγίδα του Ο.Η.Ε., στη βάση των ψη-
φισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
(Σ.Α.). Η Συμφωνία του 1977 μεταξύ του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Τουρκο-
κύπριου ηγέτη Ραούφ Ντεκτάς, έθετε τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις μετέπειτα 
διαπραγματεύσεις. Στόχος ήταν η εγκαθί-
δρυση ανεξάρτητης, διζωνικής, δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας, με μια κεντρική κυβέρ-
νηση και με τέτοιες εξουσίες ώστε να δια-
σφαλίζεται η ενότητα της χώρας. Η Συμ-
φωνία Υψηλού Επιπέδου του 1979 μεταξύ 
του Προέδρου Σπύρου Κυπριανού και του 
Ραούφ Ντεκτάς, συμπεριέλαβε επίσης 
στις πρόνοιές της τον σεβασμό των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών 
ελευθεριών, την αποστρατιωτικοποίηση, 
καθώς και ικανοποιητικές εγγυήσεις για 
την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιό-
τητα της Δημοκρατίας. Η τουρκική αδιαλ-
λαξία όμως, υπονόμευσε  την ειρηνευτική 
διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) 
και εμπόδισε την επίτευξη προόδου. Τον 
Δεκέμβριο του 1999, τα Η.Ε. εγκαινίασαν 
νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού 
Προβλήματος με «εκ του σύνεγγυς συνο-
μιλίες», στη βάση των ψηφισμάτων των 
Η.Ε. Ωστόσο, ούτε σε αυτές τις συνομιλίες 
σημειώθηκε πρόοδος λόγω της εμμονής 
του Τουρκοκύπριου ηγέτη για αναγνώριση 
του παράνομου καθεστώτος των κατεχο-
μένων, ως ξεχωριστό, κυρίαρχο «κράτος». 
 

 
Στις 16 Ιανουαρίου 2002, άρχισαν ξανά οι «απευθείας» συνομι-
λίες μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου 
Κληρίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, χωρίς 
όμως να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Στις 10 Μαρτίου 2003, 
ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε., κάλεσε τον νέο Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο και τον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη να διενεργήσουν ξεχωριστά δημοψηφίσματα για το 
σχέδιο Ανάν. Σύμφωνα με το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε 
στις 24 Απριλίου 2004, το 64,9% των Τουρκοκυπρίων ενέκρινε 
το σχέδιο, ενώ  με καθαρή πλειοψηφία του 75,8% των Ελληνο-
κυπρίων,  το απέρριψε. Το όχι των Ελληνοκυπρίων δεν ήταν  
απόρριψη της επανένωσης του νησιού. Ήταν η έκφραση πραγ-
ματικών ανησυχιών για ένα σχέδιο με σοβαρά μειονεκτήματα. 
Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, αμέ-
σως μετά την εκλογή του  τον Φεβρουάριο του 2008, επιδίωξε 
να συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Κατά τη συνάντησή 
τους στις 21 Μαρτίου 2008, αποφασίστηκε να προχωρήσει η 
σύσταση ομάδων εργασίας και τεχνικών επιτροπών και να κα-
ταρτιστεί κατάλογος των θεμάτων προς εξέταση. Ταυτόχρονα, 
αποφασίστηκε η διάνοιξη της οδού Λήδρας στις 3 Απριλίου του 
2008. Εν τω μεταξύ, θέλοντας να τονίσει τη σημασία που αποδί-
δει ο Ο.Η.Ε. στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Γενικός 
Γραμματέας των Η.Ε. πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη στην 
Κύπρο στις αρχές του 2010, για να εκφράσει την προσωπική του 
υποστήριξη στις συνομιλίες. Στις 26 Μαΐου του 2010, πραγματο-
ποιείται η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Δημήτρη Χριστόφια και 
του νέου Τ/Κ ηγέτη Ντερβίς Έρογλου, ο οποίος διαδέχθηκε τον 
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Μέχρι την 1η Ιουλίου 2012, οπότε η Κύπρος 
ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.), πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις μετα-
ξύ του Δημήτρη Χριστόφια και του Έρογλου, χωρίς όμως αποτέ-
λεσμα, λόγω της αδιάλλακτης στάσης της τουρκική πλευράς. 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2013, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας εξελέγη ο Νίκος Αναστασιάδης. Κατά τις συναντήσεις των 
δύο ηγετών των δύο κοινοτήτων υιοθετήθηκε Κοινή Δήλωση, η 
οποία κατοχυρώνει τον σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Η υιοθέτηση της Κοινής Δήλωσης και η 
δρομολόγηση νέας διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
με στόχο την επίλυση του Κυπριακού, ανανέωσε το διεθνές ενδι-
αφέρον, δημιουργώντας μία νέα θετική δυναμική για επίλυση του 
προβλήματος. Η επανέναρξη των συνομιλιών χαιρετίστηκε τόσο 
από τα Η. Ε. και την Ε.Ε., όσο και από μεγάλο αριθμό χωρών.   
        
Πηγές: 
http://www.mfa.gov.cy/mfa/ 

https://el.wikipedia.org/  

 

 

Μαθητική εφημερίδα Β΄  Τεχνικής  Σχολής Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντ ίου»           
Σ χ ο λ ι κ ή  Χ ρ ο ν ι ά  2 0 1 5 - 2 0 1 6  

Κύπρος   1974 - 2015 
Δεν ξεχνώ… διεκδικώ… δημιουργώ 

Μια μνήμη  

Ένα πάθος 

Μια αγωνία 

Ένας πόνος 

Μια ελπίδα 

Ένα χρέος 

Τα αχνάρια των προγόνων 

Τα αποτυπώματα των  

    αιώνων 

Η έκπαγλη θεά 

Η φύση 

Ο ήλιος  

Η θάλασσα 

Το έπος  

Λυρισμός και τραγούδι 

Η γη 

Ο ουρανός  

Τα αγριολούλουδα 

Το ιδανικό 

Το όνειρο 

Έτη φωτός!!! 
 

Φαίδρος Καβαλλάρης 

Πιο γενναίος απ' όλους                
ο πρόσφυγας 

που του αρκεί ο ήλιος                 
να βαδίζει εμπρός, 

ένα κεραμίδι στο χέρι                  
να το ξαναστήσει, 

μια βάρκα να σωθεί  
για να επιστρέψει. 

 

              Ιωσήφ Ιωσηφίδης 

 

«Τι άλλο να σου πω, πατέρα, 
για να 'ρθεις μαζί μου; 

Δεν βλέπεις τις πύρινες 
γλώσσες, 

δεν ακούς τα ποδοβολητά, 
τις ιαχές των Αχαιών;». 

Να 'χες το σθένος του Αινεία! 
 

            Λεωνίδας Γαλάζης 

Διαβάστε: 

σ. 2 

σ. 3 - 12 

σ. 13 - 25 

σ. 26 

σ. 27 - 29 

σ. 30 - 31 

σ. 32 

σ. 33 - 38 

35 αιώνες ελληνικής ιστορίας  

σε μια σελίδα! 

Κύπρος 1974: Η ανείπωτη        

τραγωδία... 

Δεν Ξεχνώ 

Ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. για  το 

Κυπριακό 

Αγωνίζομαι  -  Διεκδικώ 

Η ομορφιά του παρελθόντος και 

η ερημιά του παρόντος 

Οι προφητείες για το  

Κυπριακό 

Δημιουργώ 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/508D2E7A921737ACC22574160029C82F?OpenDocument
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus02_gr/cyprus02_gr?OpenDocument
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_(%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1)
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Ένας από τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κύπρος 1974 - 2015», είναι η γνωριμία με τον κυπριακό ελληνισμό, όχι 
μόνο μετά την εκδήλωση της τουρκικής εισβολής του 1974, αλλά και η γνωριμία από τα αρχαία χρόνια. Γι’ αυτόν τον λόγο, κρίναμε 
αναγκαίο να παρουσιάσουμε με πολύ σύντομο τρόπο, την ιστορία της Κύπρου από την εποχή που πρωτοεμφανίστηκαν οι Έλληνες 

στην Κύπρο, δηλαδή από τους μυκηναϊκούς χρόνους...  

Ο μύθος, οι αρχαίες πηγές και οι αρχαιολογικές 
ανασκαφές, μιλούν για την ίδρυση κυπριακών 
πόλεων κατά την αρχαιότητα από βασιλείς ή 
ήρωες του Τρωικού Πολέμου (Εποχή του Χαλκού, 
2500 – 1050 π. Χ.). Έτσι, ο Αγαπήνορας ίδρυσε 
την Πάφο, ο Ακάμας τους Σόλους, ο Χύτρος την 
Κυθρέα, ο Χαλκάνωρας το Ιδάλιον, οι Αργείοι το 
Κούριο, ο Τεύκρος τη Σαλαμίνα, ο Πράξανδρος τη 
Λάπηθο, ο Κηφέας την Κερύνεια...  

Την Κυπρογεωμετρική εποχή (1050 - 750 π.Χ.), οι Φοίνι-
κες, ένας από τους σημαντικότερους ναυτικούς και εμπορι-
κούς λαούς της αρχαιότητας, εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο 
ως έμποροι. Είναι μάλιστα πιθανόν, οι Έλληνες να συναντή-
θηκαν στην Κύπρο με τους Φοίνικες και να γνώρισαν εδώ το 
φοινικικό αλφάβητο, το οποίο προσάρμοσαν στις ανάγκες 
τους, προσθέτοντας τα φωνήεντα. Παρόλην την παρακμή του 
μυκηναϊκού πολιτισμού στον ελλαδικό χώρο, η επίδρασή του 
διατηρήθηκε στο νησί, με αποκορύφωμα τη διαμόρφωση των 
κυπριακών βασιλείων, σύμφωνα με τα πρότυπα των μυκηνα-
ϊκών. 

Την Κυπροαρχαϊκή εποχή (750 – 475 π.Χ.), η Κύπρος 
κατακτήθηκε από τους Ασσύριους, τους Αιγύπτιους και 
τους Πέρσες. Επειδή όμως οι Κύπριοι βασιλιάδες διατήρη-
σαν την αυτονομία τους πληρώνοντας φόρο υποτέλειας 
στους κατακτητές, παρατηρήθηκε ανάπτυξη εμπορίου, 
γραμμάτων και τεχνών, με τη Σαλαμίνα ως πρωτεύουσα 
να προβάλλει τον ελληνικό τρόπο ζωής και τον ελληνικό 
πολιτισμό γενικότερα. 

Την Κυπροκλασική εποχή (475 – 325 π.Χ.) σημάδε-
ψαν τέσσερις μεγάλες προσωπικότητες: Ο Ονήσιλος, 
σύμβολο αυτοθυσίας και αγάπης για την πατρίδα, ο   
Κίμωνας, που έμεινε γνωστός με τη φράση «και νεκρός 
ενίκα», ο Ευαγόρας, ο οραματιστής της Πανελλήνιας  
Ιδέας και ο Μέγας Αλέξανδρος, που στηρίχτηκε στον κυ-
πριακό στόλο και στα καράβια που του έφτιαξαν οι Κύ-
πριοι για να κατακτήσει την απόρθητη Τύρο. 

Τη Βυζαντινή εποχή (325 – 1191 μ.Χ.), η Κύπρος ως επαρχία του Βυζα-
ντινού κράτους, αποτέλεσε το προπύργιο του Χριστιανισμού στην Ανατολή 
για χίλια περίπου χρόνια. Η προσήλωση των Κυπρίων στον Χριστιανισμό, 
αλλά και η αγάπη τους για τη Θεοτόκο, είναι εμφα-
νής σε κάθε τοιχογραφία ναού και σε κάθε ψηφιδωτή 
εικόνα. Η μετάβαση από τη λατρεία των θεών του 
Ολύμπου στη χριστιανική θρησκεία, έγινε αρκετά 
ομαλά. Η αγάπη για τη Θεοτόκο αντικατέστησε τη 
λατρεία της θεάς Αφροδίτης και στη θέση των ειδω-
λολατρικών ναών χτίστηκαν χριστιανικοί ναοί, μονα-
στήρια και ξωκλήσια. 

Η περίοδος της Φραγκοκρατίας   
(1192 – 1489 μ. Χ.), ήταν εποχή κα-
ταπίεσης και εκμετάλλευσης του κυ-
πριακού λαού, ο οποίος προσπα-
θούσε με κάθε τρόπο να διατηρήσει 
την εθνική και θρησκευτική του ταυ-
τότητα. Οι Φράγκοι Λουζινιανοί βασι-
λείς ήταν πολλές φορές αδίστακτοι, 
σκληροί και βάναυσοι στις αποφά-
σεις τους σε βάρος του κυπριακού 
λαού. Η εγκαθίδρυση στην Κύπρο 
της λατινικής Εκκλησίας ως επίση-
μου θεσμού του κράτους, είχε ως 
αποτέλεσμα να υποστεί η ορθόδοξη 
Εκκλησία συστηματικούς διωγμούς. 
Αποκορύφωμα των διώξεων ήταν το 
μαρτύριο των δεκατριών μοναχών 
της  Καντάρας το 1231, οι οποίοι α-
φού φυλακίστηκαν, υποβλήθηκαν για 
τρία χρόνια σε βασανιστήρια και στο 
τέλος καταδικάστη-
καν ως αιρετικοί και 
κάηκαν ζωντανοί. 

Η τελευταία βασίλισ-
σα της Κύπρου Αικα-
τερίνη Κορνάρο, μετά 
τον θάνατο του συζύ-
γου της Φράγκου βα-
σιλιά Ιακώβου Β΄, 

εξαναγκάστηκε  να παραδώσει τη 
διοίκηση της Κύπρου στους Ενετούς, 
να εγκαταλείψει το νησί και να ξεκινή-
σει έτσι η περίο-
δος της      Ενε-
τοκρατίας (1489 
– 1571 μ. Χ.) για 
την Κύπρο. Η  
ενετική κατοχή 
αποδείχτηκε για 
τους Έλληνες της      
Κύπρου χειρότε-
ρη από εκείνη 
των Λουζινιανών. 
Οι  Ενετοί αντιμετώπιζαν το νησί ως 
μια αποικία, την οποία μπορούσαν 
να εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Το ενδιαφέρον τους 
περιοριζόταν στη συλλογή των φό-
ρων και στην προσπάθεια για συνέ-
χιση της κατοχής του σημαντικού αυ-
τού εμπορικού κέντρου της Μεσογεί-
ου. Προς το τέλος της περιόδου, οι 
Ενετοί, λόγω του τουρκικού κινδύ-
νου, φρόντισαν ιδιαίτερα για την οχύ-
ρωση της Λευκωσίας και της Αμμο-
χώστου. Παρ’ όλες όμως τις προ-
σπάθειές τους, το νησί δεν απέφυγε 
την τουρκική κατάκτηση. 

Η επανάσταση του 1821 εναντίον του 
Τούρκου κατακτητή στην Ελλάδα, δεν 
άφησε ασυγκίνητη και αμέτοχη την 
Κύπρο. Οι Έλληνες Κύπριοι μυήθη-
καν στη Φιλική Εταιρεία και ενίσχυ-
σαν τον αγώνα υλικά και ηθικά. Η 
ένοπλη δράση, η προσφορά αίματος, 
η παρουσία στην παιδεία και στη διοί-
κηση της επανάστασης, συνοψίζουν 
την κυπριακή συμβολή στον Αγώνα 
της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Κορυφαίο 
γεγονός αποτελεί η μεγάλη σφαγή 
των αρχιερέων και των προκρίτων 
του νησιού. Πρώτος απαγχονίστηκε ο 
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και ακο-
λούθησε ο αποκεφαλισμός των Μη-
τροπολιτών Πάφου, Κιτίου και Κυρη-
νείας. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, 
αρνούμενος να εγκαταλείψει το ποί-
μνιό του, βάδισε συνειδητά προς τον 
θάνατο, κερδίζοντας την αθανασία 

στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού. 
Σ’ αυτήν του την απόφαση εκδηλώνε-
ται η ελληνορθόδοξη παράδοση της 
Κύπρου και συμπυκνώνεται το πνεύ-
μα του ελληνισμού στον αγώνα του 
για την πατρίδα και την ελευθερία. 
Αυτό το πνεύμα εκφράζει και η απά-
ντηση που έδωσε στις απειλές του 
Τούρκου κυβερνήτη της Κύπρου περί 
αφανισμού των Ρωμιών, με την οποία 
διασώζει ταυ-
τόχρονα και 
την εθνική μας 
αξιοπρέπεια:  

Η Ρωμιοσύνη έν φυλή  

συνότζιαιρη του κό-
σμου 

 Κανένας δεν ευρέθηκε  
για να την ιξηλείψη 

Κανένας γιατί σσιέπει 
την πού τάψη ο Θεός 

μου. 
Η Ρωμιοσύνη εν να 

χαθή όντας ο κόσμος 
λείψη. 

Tο 1878, οι Άγγλοι πήραν το πολύ-
παθο νησί μας από τους Τούρκους 
και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να 
αφελληνίσουν τον κυπριακό λαό, 
παρά τις αρχικές τους υποσχέσεις 
για ισονομία, ανεξιθρησκία και ισο-
πολιτεία. Επιπλέον, κατέφυγαν σε 
κάθε είδους βαρβαρότητα και ωμό-
τητα: κατ’ οίκον περιορισμούς, συλ-
λήψεις, φυλακίσεις, βασανισμούς, 
εκτελέσεις, απαγχονισμούς, δολοφο-

νίες παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμέ-
νων. Τα παλικάρια της Κύπρου, μη 

μπορώντας ν’ αντέξουν άλλο τη βα-
ναυσότητα των Άγγλων κατακτητών, 
πιστοί στις παραδόσεις και την ιστο-
ρία της φυλής, την 1η Απριλίου του 
1955, σήκωσαν ψηλά τη σημαία της 
λευτεριάς και κρατώντας «πυρσό 
στο χέρι από τη φωτιά του Μαραθώ-
να», πήραν τα βουνά και τα          
λαγκάδια. Μεθυσμένοι με το αθάνα-

το κρασί του ’21, κι  ακούγοντας από 
τον θρόνο της Αρχιεπισκοπής το  
εγερτήριο σάλπισμα του Μακαρίου 
Γ΄ και από τον κυπριακό Όλυμπο το 
πολεμικό πρόσταγμα του στρατηγού      
Γεώργιου Γρίβα Διγενή, ρίχτηκαν στα 
«μαρμαρένια αλώνια» για το θείο 
δώρο στον άνθρωπο, την             
Ελευθερία. Ηρωικές μορφές κάθε 
εποχής της ελληνικής ιστορίας, ημί-
θεοι και λεοντόκαρδοι, με τα ίδια πι-
στεύω και ιδανικά, ξαναγεννήθηκαν 

για να πολεμήσουν για τους ίδιους 
αγνούς και ιερούς σκοπούς: Για την 
Πίστη, την Πατρίδα, την Τιμή, την            
Οικογένεια, για τη Δόξα και το Μεγα-
λείο του Ελληνικού Έθνους.  
Μετά το τέλος του απελευθερωτικού 
αγώνα (1955 - 1959), η Κύπρος ανα-
κηρύχθηκε ανεξάρτητη δημοκρατία 
με τις Συμφωνίες Ζυρίχης -          
Λονδίνου. Ακολούθως, παρουσιά-
στηκε ανάπτυξη στη βιομηχανία, την 
εκπαίδευση, τη λογοτεχνία και τις 
καλές τέχνες. Εν τούτοις, υπήρξαν  
διάφορες συγκρούσεις μεταξύ Ελλη-
νοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με 
την Τουρκία να απειλεί διαρκώς για 
εισβολή στην Κύπρο. Τελικά, το 
προδοτικό πραξικόπημα εναντίον 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 
έδωσε την  ευκαιρία στην Τουρκία να 
εισβάλει στο μαρτυρικό νησί μας, το 
πρωί της 20ης Ιουλίου του 1974. Οι 
Τούρκοι διέπραξαν  δεύτερη εισβολή 

στις 14 Αυγούστου και με νέα πολε-
μική δράση κατέλαβαν το 37% του 
κυπριακού εδάφους. Οι νεκροί και οι 
αγνοούμενοι είναι μια πτυχή του κυ-
πριακού δράματος. Μια άλλη τραγι-
κή συνέπεια της εισβολής είναι η κα-
ταστροφή της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς και η αλλοίωση του δημογραφι-
κού χαρακτήρα του νησιού. Εκκλησί-
ες, μοναστήρια και αρχαιολογικοί 
θησαυροί λεηλατήθηκαν και κατα-
στράφηκε μια παράδοση αιώνων.  
Χιλιάδες Τούρκοι έποικοι εγκαταστά-
θηκαν στις κατεχόμενες περιοχές και 
οικειοποιήθηκαν τις περιουσίες των 
Ελληνοκυπρίων. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος των πλουτοπαραγωγικών πό-
ρων του νησιού, το αεροδρόμιο Λευ-
κωσίας και το κυριότερο εμπορικό 
λιμάνι - η Αμμόχωστος -  έπεσαν στα 
χέρια των εισβολέων… 

Συντακτική Επιτροπή 

                                35 αιώνες ελληνικής ιστορίας σε μια σελίδα! 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 
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Η τουρκική εισβολή του 1974 

Ιούλιος  1974.  Στιγμές   που  σημα-
δεύουν  την  ιστορία  της  μικρής  
μας  πατρίδας  και  ολόκληρου  του  
έθνους.  Θρήνος  και  καταστροφή. 
Μάνες  δίχως  γιους.  Σπίτια  ορφα-
νεμένα.  Μέρες  μαύρες,  ανείπωτης  
θλίψης. Κραυγές  αδικίας,  γεμάτες 
απόγνωση.  Το  δάκρυ  γίνεται    
βροχή, η ψυχή στερεύει. Κάθε Ιούλι-
ο, οι καρδιές μας ραγίζουν στις θύ-
μησες της τουρκικής εισβολής του 
1974. Ήταν ένας μαύρος Ιούλης, 
που είχε τραγικές συνέπειες στις 
ζωές του κυπριακού λαού και άφησε 
ανεξίτηλα τα σημάδια του μέχρι σή-
μερα.     
 

Η τουρκική εισβολή του 1974 με την  
ονομασία «Αττίλας», έγινε σε δύο 
φάσεις. Η πρώτη φάση (20 - 23 Ιου-
λίου), άρχισε το πρωί της 20ης 

 Ιουλί-
ου, με την αποβίβαση τουρκικών 
στρατιωτικών μονάδων στην περιο-
χή Πέντε Μίλι, λίγο έξω από την Κε-
ρύνεια. Η πλευρά του Πενταδακτύ-
λου που κοιτάζει προς τα παράλια 
της Τουρκίας, ήταν εντελώς απρο-
στάτευτη, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι 
να καταλάβουν αρχικά την παραλία 
και στη συνέχεια να προχωρήσουν 
προς την πόλη της Κερύνειας. Γύρω 
στις 4:00 το πρωί, αποβατικές δυνά-
μεις βρίσκονταν λίγο έξω από την 
Κερύνεια. Η εθνική φρουρά αντέ-
δρασε, αλλά ήταν αργά. Λίγο πριν 
τις 5:00, άρχισαν βομβαρδισμοί. Στις 
8:40 το πρωί, η Αθήνα έδωσε εντο-
λή να εφαρμοστεί ο πολεμικός σχε-
διασμός της Ελλάδας, ενώ οι Τούρ-
κοι είχαν ήδη δημιουργήσει προγε-
φύρωμα από το Πέντε Μίλι μέχρι τον 
Άγιο Ιλαρίωνα, με σκοπό να επιτύ-
χουν τη σύνδεσή του με τον τουρκο-
κυπριακό θύλακα της Λευκωσίας. Οι 
μονάδες της εθνικής φρουράς και 
της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου 
(ΕΛΔΥΚ) άρχισαν να πολεμούν με 
ηρωική αυτοθυσία, χωρίς να διαθέ-
τουν αεροπορική κάλυψη και σύγ-
χρονο οπλισμό. Λίγο αργότερα, 
άρχισε να κινητοποιείται και ο ελλη-
νοκυπριακός ανδρικός πληθυσμός 
και να συμμετέχει στον άνισο αγώ-
να. Μέχρι το μεσημέρι, αποβιβάστη-
καν στο νησί περίπου 6 000 Τούρκοι 
στρατιώτες με προμήθειες. Έπειτα, 
οι τουρκικές μονάδες προχώρησαν 
προς την Κερύνεια, ενώ από τους 
τουρκοκυπριακούς θύλακες ξεκίνη-
σαν τη διαδικασία για το γεφύρωμα 
Κερύνειας - Λευκωσίας. Παράλληλα, 
οι Τούρκοι βομβάρδισαν κυρίως τη 
Λευκωσία και την Αμμόχωστο. Με 
αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τρο-
μοκρατήσουν τους πολίτες και να 
αρχίσουν τη φυγή τους προς το    
νότιο μέρος του νησιού. Το βράδυ 
της 20ης Ιουλίου, παρά τις επιχειρή-
σεις της ΕΛΔΥΚ για επίθεση στον 
θύλακα Λευκωσίας - Αγύρτας, οι 
Τούρκοι κατάφεραν να αντεπιτε-
θούν. Στις 22 Ιουλίου ολοκληρώθηκε 
η πρώτη φάση της εισβολής του Ατ-
τίλα. Το πρωί εκείνης της ημέρας, 
στις 11:34, κατέλαβαν την Κερύνεια 
και πραγματοποιήθηκε η συνένωση 
με τον θύλακα του Αγίου Ιλαρίωνα,                 
ολοκληρώνοντας το προγεφύρωμα 
Κερύνειας - Λευκωσίας. Τέλος, στις 

6 Αυγούστου κατέλαβαν τον Καραβά 
και τη Λάπηθο. 

Η δεύτερη φάση (14 - 17              
Αυγούστου) της εισβολής του Αττί-
λα, ξεκίνησε το πρωί της 14ης       
Αυγούστου. Οι  Τούρκοι κατέλαβαν 
την πεδιάδα της Μεσαορίας και την 
επόμενη μέρα περιορίστηκαν στο να 
συνενώσουν τον τουρκοκυπριακό 
θύλακα με την εντός των τειχών   
πόλη της Αμμοχώστου. Στις 17    
Αυγούστου, κατέλαβαν ολόκληρη 
την Αμμόχωστο. Επιπρόσθετα τμή-
ματα του τουρκικού στρατού κινήθη-
καν προς τη Λάρνακα και η προέλα-
σή τους σταμάτησε στο χωριό    
Τρούλλοι. Επίσης, στις 15 Αυγού-
στου καταλείφθηκε η πόλη της Μόρ-
φου. Το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ 
ηττήθηκε μετά από μάχες τριών ημε-
ρών, από τρεις λόχους της           
τουρκικής δύναμης. 
 

Η απόβαση των τουρκικών στρατευ-
μάτων είχε ως αποτέλεσμα την πα-
ράνομη κατοχή του 37% της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Περίπου        
200 000 Ελληνοκύπριοι εκδιώχθη-
καν από τα σπίτια τους και έγιναν 
πρόσφυγες στην ίδιά τους την πα-
τρίδα. Οι νεκροί ανήλθαν στις 4 000 
και 1 619 συμπατριώτες μας δηλώ-
θηκαν ως αγνοούμενοι. Οι Τούρκοι 
κατακτούν το 65% της καλλιεργήσι-
μης έκτασης, το 70% του ορυκτού 
πλούτου, το 70% της βιομηχανίας, 
το 80% των τουριστικών εγκαταστά-
σεων. Άοπλοι πολίτες δολοφονήθη-
καν, γυναίκες βιάστηκαν και αιχμά-
λωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. 
 

Η δήθεν «ειρηνευτική επέμβαση» 
που ισχυρίστηκε ότι έκανε η         
Τουρκία, για να επαναφέρει τη συ-
νταγματική τάξη στην Κύπρο που 
είχε χαθεί από το πραξικόπημα κατά 
του Μακαρίου, για μας ήταν και θα 
είναι μια παράνομη εισβολή, η οποία 
πέραν από τον ανθρώπινο πόνο και 
τον ξεριζωμό, είχε ως αποτέλεσμα 
την καταστροφή των κατεχόμενων 
περιοχών μας, την καταστροφή   
εκκλησιών και την αλλοίωση της   
πολιτιστικής και ιστορικής μας      
κληρονομιάς.  

Ιωάννου Μελίνα 

Πηγές: 
http://toorama.blogspot.com.cy 

https://el.wikipedia.org/wiki 

http://www.sansimera.gr/articles/649 

http://www.moi.gov.cy/  

 

 

 
 

 

Δεν υπάρχει τόπος να σταθούμε, 

γκρεμισμένα τα σπίτια μας,        

πεσμένα 

τα δέντρα μας, ένας σωρός         

ερειπίων. 

Δεν υπάρχει χώρος να                 

ονειρευτούμε. 

Η σπορά των ονείρων                

προϋποθέτει ένα κομμάτι ουρανό. 

Κι ο ουρανός πεσμένος,                

τη θέση του  

μαύρος καπνός την έχει καταλάβει. 

Τ’ άστρα και αυτά πεσμένα      

σκουριάζουν βουλιαγμένα μέσα 

στο χώμα. 

Κι όμως, αυτό το τοπίο η μνήμη το 

φυλάγει. 

Σε άλλα χρόνια πρέπει να το έχω 

ξαναζήσει. 

Θυμάμαι το σύννεφο το μαύρο που 

καθόταν 

απάνω στο διαμελισμένο σώμα  

της πόλης μας, που δεν ήταν πια 

πόλη,  

αλλά πέτρες, κεραμίδια και άλλα 

υλικά οικοδομής, χωρίς τάξη. 

                        Θεοδόσης Νικολάου  

                                       Κύπρος 1974: Η ανείπωτη τραγωδία... 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Τουρκική Εισβολή ΙΙ  

                Κώστας Μόντης 

 Αυτή η κούκλα με το      
κομμένο χέρι 

που κρεμάστηκε στο          
παράθυρο 

του γκρεμισμένου σπιτιού, 

ποιο παιδάκι ήθελε              
ν’ αποχαιρετήσει, 

σε ποιο παιδάκι σύρθηκε ως 
το παράθυρο 

     ν’ ανεμίσει το χέρι και της το                                   

     ’κοψαν;  

http://toorama.blogspot.com.cy/2011/07/20-1974.html
https://el.wikipedia.org/wiki
http://www.sansimera.gr/articles/649
http://www.moi.gov.cy/


 4 

 

Αγνοούμενοι 

Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 
1974 δημιούργησε έναν μακρύ κατά-
λογο αγνοούμενων προσώπων, οι 
οποίοι ονομάζονται Αγνοούμενοι της 
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. 
Αρχικά, ο αριθμός των αγνοουμένων 
ήταν 1 619. Οι αγνοούμενοι ήταν  
τόσο στρατιωτικοί, όσο και άμαχοι 
πολίτες, στους οποίους συμπεριλαμ-
βάνονται γυναίκες και παιδιά, που 
είτε συνελήφθηκαν από τις τουρκικές 
δυνάμεις, είτε εξαφανίστηκαν μετά τη 
λήξη των εχθροπραξιών, σε περιο-
χές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο 
του τουρκικού στρατού. Η τύχη των 
περισσότερων αγνοουμένων δεν 
έχει εξακριβωθεί μέχρι σήμερα.    

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους 
Αγνοούμενους (ΔΕΑ) έχει ως πρω-
ταρχικό σκοπό να παραδώσει τα 
λείψανα των αγνοουμένων στις οικο-
γένειές τους, ώστε να γίνει η πρέ-
πουσα ταφή και να τερματιστεί μία 
μακρόχρονη περίοδος αγωνίας και 
αβεβαιότητας. Το πρόγραμμα που 
ακολουθεί η ΔΕΑ γι’ αυτόν τον σκο-
πό περιλαμβάνει τις ακόλουθες φά-
σεις: Η αρχαιολογική φάση, η οποία     
αφορά την εκταφή λειψάνων αγνο-
ουμένων. Οι εκταφές διενεργούνται 

και στις δύο πλευρές της ουδέτερης 
ζώνης από δικοινοτικές ομάδες που 
απαρτίζονται από περισσότερους 
από 55 Κύπριους αρχαιολόγους. Με 
βάση  τις πληροφορίες που συγκε-
ντρώνονται από τους ερευνητές της 
ΔΕΑ ή από άλλες πηγές, οι ομάδες 
αυτές, τόσο με μηχανήματα όσο και 
με χειρωνακτικά μέσα, προχωρούν 
στην ανασκαφή πιθανών χώρων 
ταφής. Σε κάθε στάδιο καταγρά-
φουν, φωτογραφίζουν και χρησιμο-
ποιούν σχεδιαγράμματα με κώδικες 
αναφοράς. Ακολουθεί η ανθρωπολο-
γική φάση στο εργαστήριο της ΔΕΑ, 
η οποία σχετίζεται με την ανάλυση 

των           
λειψάνων. 

Το εργαστή-
ριο της ΔΕΑ 
βρίσκεται 
στην προ-
στατευόμενη 
από τα Ηνω-
μένα Έθνη 
περιοχή του 
παλαιού   
αεροδρομίου 
της Λευκωσί-
ας και βρί-
σκεται σε    
λειτουργία 
από τον Αύ-
γουστο του 

2006.  Εκεί στεγάζουν τον χώρο φύ-
λαξης των λειψάνων που έχουν ε-
κταφεί και ενημερώνουν τους συγγε-
νείς για τα αγαπημένα τους          
πρόσωπα.  

Η επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός 
αγνοουμένου γίνεται μέσω του DNA. 
Εάν το δείγμα αίματος από τους 
συγγενείς ξεπεράσει το όριο        
συμβατότητας του 99,95%, τότε   
επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα από 
το εργαστήριο της ΔΕΑ. 

Τέλος, ακολουθεί η επιστροφή των 
λειψάνων 
στις οικογέ-
νειες των 
αγνοουμέ-
νων. 
 

Μια από τις 
οικογένειες 
αγνοουμέ-
νων είναι 
και η δική 
μου,    αφού 
ο πατέρας 
της γιαγιάς 
μου ήταν 
αγνοούμε-
νος. Τα  
οστά του 

βρέθηκαν πριν 2 χρόνια και η κηδεία 
του πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυ-
γούστου του 2014, στην εκκλησία 
του Αγίου Στυλιανού στη Λινόπετρα, 
στη Λεμεσό. Πιο κάτω, θα διηγηθώ 
την ιστορία του, όπως ακριβώς μου 
την εξιστόρησε η γιαγιά μου. 

«Ήταν το καλοκαίρι του 1974, στο 
χωριό Περιστερωνοπηγή 
Αμμοχώστου. Η εισβολή 
είχε αρχίσει και γι’ αυτό βρί-
σκονταν όλοι στο σπίτι και 
άκουγαν τα αεροπλάνα που 
πετούσαν πάνω από το χω-
ριό. Εν τω μεταξύ,   είχαμε 
ενημερωθεί πως έπρεπε να 
φύγουμε από το χωριό γιατί 
οι Τούρκοι εισέβαλαν στην 
περιοχή. Έτσι, πήραμε ότι 
προλάβαμε και μπήκαμε σ’ 
ένα λεωφορείο. Ο πατέρας 
μου, ο Κλείτος Ζένιου, αρνή-
θηκε  να φύγει από το χωριό 
και  με δάκρυα στα μάτια, 
είπε: «Εγώ εδώ γεννήθηκα 
και εδώ θέλω να πεθάνω». 
Σταθερός στην απόφασή 
του παρακίνησε την υπόλοι-
πη οικογένεια να φύγει, με 
την προϋπόθεση να γυρίσει πίσω 
όταν ηρεμήσουν τα πράγματα. 
Ένα απόγευμα, δέχτηκα τηλεφώνη-
μα από τη ΔΕΑ. Μου ανακοινώθηκε 
πως βρέθηκαν τα οστά του τότε 
64τετράχρονου Κλείτου Ζένιου, σε  
απορρίμματα ζώων, με ακόμη δύο 
άτομα, στην περιοχή του χωριού 
Μάραθα. Με κάλεσαν στο εργαστή-
ριο της ΔΕΑ. Όταν πήγαμε με τον 
παππού σου και τις τρεις μας κόρες, 
μας παρουσίασαν  με βιντεοπροβο-
λή τον τόπο όπου βρέθηκαν τα οστά 
και την πορεία της εκταφής των λει-
ψάνων. Ειδικοί ανθρωπολόγοι και 
αρχαιολόγοι μας οδήγησαν σε ένα 
δωμάτιο, το οποίο είχε συναρμολο-
γημένα τα λείψανα του πατέρα μου, 
του Κλείτου Ζένιου. Δίπλα από τα 

λείψανα είχαν τοποθετήσει λουλού-
δια και ένα αναμμένο καντήλι. Στη 
συνέχεια, μας υπέδειξαν τα μέρη του 
σώματός του που πιθανόν να έχουν 
υποστεί τραυματισμούς και κακοποί-

ηση (τραυματισμοί στην περιοχή της 
σπονδυλικής στήλης, στο αριστερό 
πόδι και στο δεξί σαγόνι). Τα μόνα 
αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του 
και δεν αλλοιώθηκαν, ήταν τα δερ-
μάτινα παπούτσια του».                                                
Μετά από αυτά τα γεγονότα, η     
οικογένειά μας νιώθει ανακούφιση  
και ηρεμία γιατί τώρα γνωρίζει που 
βρίσκεται ο δικός της άνθρωπος. 
Μετά από 40 χρόνια απόγνωσης, 
αναμονής και καθημερινής στεναχώ-
ριας, επήλθε γαλήνη και ηρεμία στις 
ψυχές μας… 

                           Λοΐζου Μυροφόρα  

Πηγή: 

http://www.cmp-cyprus.org/gr/what-we-do/    

Ένας αγνοούμενος 

             Άντης Κανάκης 

Εμένα μην με γυρεύετε 

με τη φωτογραφία. 

Πολλούς έτσι γυρεύουν.  

Μα κανένα δεν βρίσκουν. 

Εμένα θα με βρείτε  

στον Πενταδάκτυλο  

μικρό δεντρί μες στα πολλά,  

καταπράσινο μπροστά στον ήλιο 

την αυγή, γεμάτο χρυσοστάλες. 

Μην με κόψετε όμως.  

Αφήστε με να μεγαλώσω.  

Να τραγουδάτε στον ίσκιο μου 

τα καλοκαίρια.  

Μην με γυρεύετε  

με τη φωτογραφία.  

Είμαι  ένα ματσικόρυδο  

στη Μεσαορία.         

Μην με κόψετε όμως,  

αφήστε με να μεγαλώσω… 

Βρέθηκαν τα οστά του         

μικρότερου αγνοουμένου 

Συγκλονίζει για ακόμη μία φορά η 
βαρβαρότητα της τουρκικής εισβο-
λής στην Κύπρο, αφού 41 χρόνια 
μετά τον «Αττίλα 2», βρέθηκαν τα 
οστά του μικρότερου αγνοουμένου 
της κυπριακής τραγωδίας, ο ο-
ποίος ήταν θαμμένος μαζί με την 
πιπίλα του, καθώς τότε, ήταν μόλις 
έξι μηνών.  

Ειδικότερα, σε ομαδικό τάφο της 
κατεχόμενης  Κυθρέας, βρέθηκαν 
τα  οστά  του  μικρότερου  αγνοου-
μένου που ταυτοποιήθηκαν με τη 
μέθοδο DNA. Πρόκειται για τον 
μόλις 6 μηνών -τότε-  Ανδρέα  
Κυριάκου, που δολοφονήθηκε 
μαζί με τη μητέρα του Αγγελική 
(25 ετών), τις θείες του Σούλα (11 
ετών) και Μάρω (19 ετών) και τη 
γιαγιά του Ελένη Θεμιστοκλέους 
(46 ετών). Η οικογένεια δηλαδή, 
ξεκληρίστηκε από τους Τούρκους 
εισβολείς. 
Σύμφωνα με τον κυπριακό τηλεο-
πτικό σταθμό «ΣΙΓΜΑ» που προέ-
βαλε σε σχετικό ρεπορτάζ συγκλο-
νιστικές φωτογραφίες από προσω-
πικά αντικείμενα των νεκρών που 
βρέθηκαν δίπλα στα οστά τους 

στον ομαδικό τάφο, μεταξύ άλλων 
εντοπίστηκε η πιπίλα του βρέφους, 
το κλειδί του σπιτιού τους στο Τρα-
χώνι, τα ρούχα των γυναικών, ένα 
δακτυλίδι και μία βέρα. 
Ο θείος του βρέφους Βάσος Κυριά-
κου, μαζί με τον μικρότερο  αδελφό 
του Παναγιώτη, ήταν οι μόνοι που 
επέζησαν από την οικογένεια. 
 
Ήταν 14 Aυγούστου 1974, όταν 
ακούγοντας τους βομβαρδισμούς 
και τα τανκς των Τούρκων να πλη-
σιάζουν, άρχισαν να τρέχουν μα-
κριά από το σπίτι τους στο Τραχώ-
νι Kυθρέας. Καθώς έτρεχαν δίπλα 
από τα τεθωρακισμένα, ο θείος 
τους τραυματίστηκε και  η  οικογέ-
νεια διασκορπίστηκε. Από τότε δεν 
ξαναείδαν το βρέφος και τους 
άλλους συγγενείς τους... 
 
Οι κηδείες τους έγιναν στις            
10 Οκτωβρίου 2015, στις 10.00 το 
πρωί από τον ιερό ναό της Του 
Θεού Σοφίας στον Στρόβολο. 
Πηγή:  

http://www.zougla.gr/cyprus/article/taftopi8

ike-o-mikroteros-agnoumenos-tis-isvolis-stin-

kipro-itan-8amenos-me-tin-pipila-tou 

Μάνα του αγνοουμένου 

                          Έλλη Παιονίδου 
Τρεις χρόνους τον αναζητά με την 

καρδιά μολύβι, 
τον τέταρτο στη μοίρα της, σαν τό-

σες άλλες, σκύβει. 
Μα στο τραπέζι σαν τη δεις μια θέση 

να κρατά..., 
«για τον ξενιτεμένο μου...» σου λέει 

κι αλλού κοιτά.    

                                       Κύπρος 1974: Η ανείπωτη τραγωδία... 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

http://www.cmp-cyprus.org/gr/what-we-do/
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«… Βρέθηκαν τα οστά του μικρότερου αγνοούμενου …», 

ανέφερε η τηλεπαρουσιάστρια στις ειδήσεις και μας άφησε όλους βουβούς και                      
προβληματισμένους μπροστά στην οθόνη. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα ήταν         
ανάμικτα και ένα μεγάλο «γιατί να συμβούν όλα αυτά στην Κύπρο», πέρασε ξανά από 
το μυαλό μας... 

 

Γράμμα στον πιο μικρό αγνοούμενο 

Αγαπημένε μου Ανδρέα,  

Οι Τούρκοι πήραν τόσο άδικα τη ζωή σου και δεν σε 
άφησαν να μεγαλώσεις. Εξαιτίας τους δεν πρόφτασες 
ούτε να περπατήσεις, ούτε να παίξεις, ούτε καν να μιλή-
σεις. Οι θείοι σου σε έψαχναν για σαράντα ένα  ολόκλη-
ρα χρόνια. Δεν ήξεραν που ήσουν, αν ζούσες, σε τι    
κατάσταση ήσουν, με ποιους ήσουν, αν σε πείραξαν οι 
Τούρκοι. Δεν το έβαζε ο νους τους ότι οι βάρβαροι σε 
πυροβόλησαν εν ψυχρώ στο μικρό σου κεφαλάκι. 
 Τη μέρα της εισβολής, η μητέρα  σου, η γιαγιά σου και οι 
θείες σου, πίστευαν ότι θα επιστρέφατε πίσω στο σπίτι 
σας, αλλά δυστυχώς, η μοίρα είχε άλλα σχέδια για σας. 
Οι Τούρκοι, Ανδρέα μου, πήραν σχεδόν τη μισή μας πα-
τρίδα. Τώρα στο σπίτι σου μένουν αυτοί, τα παιδιά τους 
και τα εγγόνια τους, που αντίθετα με σένα μεγάλωσαν 
και ζουν. Οι ξένοι είναι στο σπίτι σου, παίζουν και      
γελούν στην αυλή σου, ενώ εσένα σου αφαίρεσαν αυτό 
το δικαίωμα, σου στέρησαν κάθε δικαίωμα ευτυχίας. 
Πραγματικά δεν σου άξιζε. Δεν σου άξιζε αυτό το τέλος, 
όπως δεν αξίζει και σε κανέναν άλλον άνθρωπο αυτό το 
τέλος. Ελπίζω μόνο ότι ο θάνατός σου ήταν ακαριαίος 
και ότι δεν πόνεσες, ότι δεν υπέφερες καθόλου.  
Ήσουν πολύ μικρός για να έχεις τέτοια κατάληξη, δεν 
μπορούσες να φωνάξεις, να ζητήσεις βοήθεια, να πεις 
στη μανούλα σου την πρώτη και τελευταία σου λέξη. 
Άραγε, ποια θα ήταν η πρώτη σου λέξη; «Μαμά;» 
«Μπαμπά;» Ή θα ήταν το «σ’ αγαπώ μανούλα;» που 
δυστυχώς ούτε η μητέρα σου πρόλαβε να ακούσει από 
σένα; Θα ήταν το «αντίο;» Ή θα ήταν το «βοήθεια;». 
Εύχομαι στον Παράδεισο που βρίσκεσαι τώρα - γιατί 
σίγουρα εκεί βρίσκεσαι - να ζήσεις αυτά που δεν έζησες 
στην επίγεια ζωή και να είσαι ευτυχισμένος, μακριά από 
τη μοχθηρία τέτοιων ανθρώπων και κοντά στη ζεστασιά 
των γονιών σου. Ελπίζω ότι όλοι μαζί θα προσέχετε τα 
παιδιά του κόσμου που βρίσκονται σε παρόμοια θέση.   
Εύχομαι τέλος, η ψυχούλα σου να αναπαυθεί εν ειρήνη. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα  που σε σκεπάζει...  

                                                                 Τάχχα Κρυστάλ 

Όταν διάβασα το άρθρο για τον μικρό 
Ανδρέα, αρχικά ταράχτηκα και έπειτα 
με κυρίευσε πόνος και θλίψη. Χωρίς 
να το επιδιώξω, ταυτίστηκα με το    
μικρό αγοράκι και ένιωσα αυτό που 
λένε οι ψυχολόγοι «ενσυναίσθηση». 
Έκλεισα τα μάτια και είδα τους Τούρ-
κους να με αρπάζουν από την αγκαλιά 
της μαμάς  μου. Άρχισα να κλαίω απα-
ρηγόρητα και να απλώνω τα χέρια μου 
προς αυτήν. Βίωσα τον πόνο του απο-
χωρισμού, τον τρόμο στη θέα των 
όπλων και την αγωνία για την εξέλιξη 
των γεγονότων. Γιατί και τα βρέφη νιώ-
θουν και αντιλαμβάνονται το κακό. Και 
αλλοίμονο, δεν ξεχνούν  ΠΟΤΕ… 

                            Αυξεντίου Άννα 

Η είδηση  της εν ψυχρώ δολοφονίας ενός βρέ-
φους έξι μηνών, συγκλονίζει και συγκινεί τον κά-
θε άνθρωπο. Και τονίζω τη λέξη άνθρωπος. Διότι   
αυτοί που διέπραξαν αυτό το ανοσιούργημα, δεν 
μπορεί να λέγονται άνθρωποι. Δεν μπορεί να 
παίρνουν ένα βρέφος από την αγκαλιά της μάνας 
του για να το σκοτώσουν, μετά να σκοτώνουν τη 
μάνα του και να λένε ότι και αυτούς τους γέννησε 
μια μάνα. Άραγε κοιμούνται το βράδυ, ή τους κυ-
νηγά το χαμόγελο του μικρού Ανδρέα; Ποιος ξέ-
ρει; Μακάρι να γινόταν να γυρίσει ο χρόνος πί-
σω. Μακάρι να προλάβαινε να φύγει όλη η οικο-
γένεια. Μακάρι να μην κάναμε τόσα λάθη που 
μας οδήγησαν σ’ αυτήν την κατάσταση... Αλλά 
επειδή ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, εύχομαι του-
λάχιστον ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί, ότι οι 
συνέπειες της τουρκικής εισβολής θα μας απο-
τρέψουν από το να διαπράξουμε τα ίδια λάθη… 
                                               Κυριάκου Μαρία 

Απορώ με τη δύναμη ψυχής που επέδει-
ξαν οι Τούρκοι δολοφόνοι. Γιατί πρέπει 
να είχαν τεράστια δύναμη για να κοιτά-
ζουν ένα βρέφος και να το πυροβολούν. 
Καταδίκασαν αμέσως αυτό το μωρό. Αν 
το άφηναν να ζήσει, θα ζούσε χωρίς γο-
νείς γιατί δολοφόνησαν τόσο τη μητέρα, 
όσο και τον πατέρα του (ο οποίος ήταν 
στρατιώτης). Επιπλέον, τα αθώα ματάκια 
του θα ήταν μάρτυρες της δολοφονίας 
της μητέρας του και θα έπρεπε να ζήσει 
με αυτήν την ανάμνηση. Με τον θάνατό 
του πάλι, στερήθηκε το δικαίωμα της 
ζωής, στερήθηκε τα πάντα. Δικαιοσύνη 
δεν αποδόθηκε ακόμη. Οι βάρβαροι ακό-
μα καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα των Κυπρίων, οι αγνοούμενοι ακόμα 
ζητούν δικαίωση. Εύχομαι πραγματικά 
ότι μια μέρα θα επέλθει η κάθαρση, τόσο 
στις ψυχές των νεκρών, όσο και σε μας 
τους υπόλοιπους που υποφέρουμε από 
τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής… 

Τάχχα Κρυστάλ 

                                       Κύπρος 1974: Η ανείπωτη τραγωδία... 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 
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Μπροστά στις πρεσβείες 
 

Ανδρέας Βλάμης 
 

- Θα πάμε κυρά Ελένη; 
- Και βέβαια θα πάμε. Όσο αναπνέουμε 
θα πηγαίνουμε. Έχουμε καθήκον ιερό. 
Για τα παιδιά μας. Γι’ αυτούς που λεί-
πουν. Γι’ αυτούς που πάντα σκεφτόμαστε 
κι αγωνιούμε. 
Κυρά Ελένη, κυρά Μυροφόρα... 
Μητέρες αγνοουμένων. Σ’ όλες τις εκδη-
λώσεις για τους αγνοούμενους πάντα 
πρώτες. Μαζί με τόσες άλλες. Με μια φω-
τογραφία στο χέρι. Την κρατούν σαν ιερό 
ευαγγέλιο. Την κοιτάζουν κι ένα πικρό 
δάκρυ αυλακώνει το ρυτιδωμένο τους 
πρόσωπο.  
Κάποτε το δάκρυ γίνεται πικρό χαμόγελο. 
Είναι η ώρα που κοιτάζουν το παιδί τους 
και μιλούν μαζί του. Η σκέψη κι η καρδιά 
περνούν το συρματόπλεγμα. Σταματούν 
σε δρόμους γνώριμους, πίσω από τον 
Πενταδάκτυλο. Σε περιβόλια μοσχομύρι-
στα. Εκεί συναντιούνται. Για να δώσουν 
και να πάρουν θάρρος, υπομονή κι      
ελπίδα. 
Τις κοιτάζω. Πού βρήκαν τόση δύναμη 
αυτές οι γριούλες; Κάθε μέρα ζούνε με τα 
φάρμακα και σήμερα γιατρεύτηκαν. Σήμε-
ρα ήρθανε για τα παιδιά τους. Δεν θα φω-
νάξουν τον πόνο τους. Θα σταθούν σιω-
πηλές μπροστά στις πρεσβείες. Με τη 
φωτογραφία του αγνοούμενου παιδιού 
τους στα χέρια. Και θα περιμένουν μέσα 
στο κρύο του χειμώνα. Μέσα στην κάψα 
του καλοκαιριού. 
Χρειάζεται να μιλήσουν; Όχι. Η σιωπή 
τους λέει πολλά... 
«Είμαστε μητέρες. Μας πήραν τα παιδιά 

μας. Δεν ξέρουμε τι απέγιναν. Περιμένου-

με για τόσα χρόνια. Και θα περιμένουμε 

όσο ζούμε. Βοηθήστε μας εσείς που  

μπορείτε». 

  Το δράμα των συγγενών των αγνοουμένων...Το δράμα των συγγενών των αγνοουμένων...  
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Η εκκλησία της Αγίας  Αναστασίας, στην 
κατεχόμενη Λάπηθο της Επαρχίας    
Κερύνειας. Βεβηλώθηκε και μετατράπη-
κε σε πολυτελές ξενοδοχείο.  

Κατεστραμμένο κοιμητήριο στο κατεχό-
μενο χωριό Μαραθόβουνος,   
Επαρχίας Αμμοχώστου. Ιεροσυλία και 
προσβολή. Πώς να αναπαυθούν οι    
ψυχές των νεκρών; 

Καταστροφή Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς στα 
Κατεχόμενα 
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η 
Κύπρος ασπάστηκε από πολύ νωρίς 
τον Χριστιανισμό και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να έχει μια από τις   
σπουδαιότερες συλλογές βυζαντινής 
τέχνης στον κόσμο. Σημαντικός   
αριθμός εκκλησιών, παρεκκλησιών 
και μοναστηριών είναι διακοσμημέ-
νες με παλαιοχριστιανικά και μεσαι-
ωνικά ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και 
εικόνες ανεκτίμητης αξίας. Μια από 
τις πιο θλιβερές συνέπειες της      
τουρκικής εισβολής του 1974, είναι η 
βίαιη και συστηματική καταστροφή 
της πολιτιστικής και θρησκευτικής 
κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Εκα-
τοντάδες ιστορικά και λατρευτικά 
μνημεία έχουν καταστραφεί, λεηλα-
τηθεί και υποστεί βανδαλισμούς. 
Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί πα-
ράνομες «ανασκαφές» και πολιτιστι-
κοί θησαυροί έχουν κλαπεί από μου-
σεία και ιδιωτικές συλλογές και 
έχουν πωληθεί στο εξωτερικό.     
Περισσότερες από 550 Ελληνορθό-
δοξες εκκλησίες, παρεκκλήσια και 
μοναστήρια έχουν λεηλατηθεί, υπο-
στεί εσκεμμένους βανδαλισμούς και 
σε αρκετές περιπτώσεις κατεδαφι-
στεί. Πολλoί χριστιανικοί χώροι    
λατρείας έχουν μετατραπεί σε τζα-
μιά, αποθήκες του κατοχικού στρα-
τού, στάβλους και αχυρώνες, γεγο-
νός που αποδεικνύει σαφώς ότι η 
καταστροφή της θρησκευτικής κλη-
ρονομιάς υπήρξε στόχος των κατοχι-
κών αρχών, στο πλαίσιο της αλλοίω-
σης της πολιτιστικής ταυτότητας της   
περιοχής. Σημαντικά πολιτιστικά 
μνημεία και χώροι λατρείας εξακο-
λουθούν να μην είναι προσβάσιμα 
επειδή βρίσκονται μέσα σε 
«στρατιωτικές ζώνες» του τουρκικού 
κατοχικού στρατού. 
Η καταστροφή δεν περιορίζεται στα 
μνημεία που ανήκουν στην Εκκλησία 
της Κύπρου, αλλά επεκτείνεται σε 
μνημεία που ανήκουν στο Πατριαρ-
χείο Ιεροσολύμων και στις θρησκευ-
τικές ομάδες των Αρμενίων, των Μα-
ρωνιτών και των Λατίνων, όπως για 
παράδειγμα το Αρμενομονάστηρο 
Sourp Magar στη Χαλεύκα και το 
Μαρωνίτικο Μοναστήρι του Προφήτη 
Ηλία στη Σκυλλούρα. Περαιτέρω, 
όλες οι νόμιμες αρχαιολογικές απο-
στολές στην κατεχόμενη Κύπρο δια-
κόπηκαν. Δυστυχώς, υπάρχουν 
πληροφορίες ότι όλα τα αντικείμενα 
που εκτίθεντο σε μουσεία, καθώς και 
όλο το μη καταχωρημένο υλικό στις 
αποθήκες ξένων αρχαιολογικών  
αποστολών λεηλατήθηκαν κι εξή-
χθησαν παράνομα στο εξωτερικό. 
Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι 
όπως η Έγκωμη που ανάγεται στην 
ύστερη εποχή του Χαλκού, έχουν 
αφεθεί στα στοιχεία της φύσης και 
χρειάζονται επειγόντως συντήρηση. 
                          Ιωάννου Κυριάκος 
Πηγή: 
http://www.mfa.gov.cy/ 

Έποικοι 
Ένα άλλο αποτέλεσμα της εισβολής 
ήταν η αναγκαστική μετακίνηση των 
Τουρκοκυπρίων από τις ελεύθερες, 
στις κατεχόμενες περιοχές. Απώτε-
ρος σκοπός της Τουρκίας ήταν ο 
εποικισμός των κατεχόμενων περιο-
χών, με στόχο την επίτευξη της   
αριθμητικής ισότητας του πληθυ-
σμού των Ελληνοκυπρίων με τους 
Τουρκοκυπρίους.  
Έτσι, από τις αρχές του 1975, η     
Τουρκία άρχισε να αποστέλλει στην 
Κύπρο Τούρκους από την ανατολι-
κή Τουρκία για να εγκατασταθούν 
μόνιμα στο νησί, παραχωρώντας   
τους υπηκοότητα, γη και σπίτια των 
ξεριζωμένων Κυπρίων προσφύγων 
για να διαμένουν. Η Τουρκία τους 
προέτρεψε να λεηλατήσουν και να 
καταστρέψουν τις  εκκλησίες, τα μο-
ναστήρια και οτιδήποτε είχε σχέση 
με τον χριστιανισμό και τους παρα-
κίνησε επίσης να καλλιεργούν τα 
χωράφια των Ελληνοκυπρίων.  Αξι-
οσημείωτο είναι το γεγονός ότι δό-
θηκαν στους έποικους και «τίτλοι 
ιδιοκτησίας» από το 2002, με τους 
οποίους έχουν το δικαίωμα να που-
λήσουν τις περιουσίες που         
καρπώθηκαν, όχι όμως σε                       
Ελληνοκυπρίους. 
Οι έποικοι ανάγκασαν και χιλιάδες 
Τουρκοκυπρίους να εγκαταλείψουν 
το νησί και να μεταβούν σε ξένες 
χώρες (Αγγλία, Γερμανία, κλπ.), για 
ένα καλύτερο μέλλον. Αποτέλεσμα 
αυτού, σήμερα 200 000 έποικοι βρί-
σκονται εγκατεστημένοι στα κατεχό-
μενα εδάφη και απαιτούν ίσα δι-
καιώματα με τους Τουρκοκυπρίους, 
αλλά και με τους Ελληνοκυπρίους.  
Οι έποικοι εγκαταστάθηκαν με τη 
βία σε όλο το βόρειο τμήμα της Κύ-
πρου και έχουν δημιουργήσει ένα 
κράτος εν κράτει, το οποίο ελέγχεται 
από την τουρκική μαφία και χαρα-
κτηρίζεται από κρατική διαφθορά. 
Είναι ένα κράτος παράνομο, αφού 
σε αυτό καταφεύγουν φυγόδικοι, 
έμποροι ναρκωτικών και έμποροι 
λευκής σαρκός. Ακόμη, στη Βόρεια 
Κύπρο  υπάρχουν αρκετά καζίνο 
που διοικούνται από αυτούς, τα  
οποία ασχολούνται με ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος. 
Παρ’ όλες τις συμφωνίες που έχουν 
υπογράψει όλοι οι ηγέτες των δύο 
κοινοτήτων μέχρι σήμερα για την 
απομάκρυνση των εποίκων από τα 
κατεχόμενα εδάφη, αυτοί όχι μόνο 
δεν έφυγαν, αλλά εδραιώθηκαν σε 
αυτά, αφού αρκετοί έχουν δημιουρ-
γήσει οικογένειες με τους Τουρκο-
κυπρίους, έχοντας ως στόχο την 
απόκτηση της κυπριακής και ευρω-
παϊκής ταυτότητας.  
Όλοι οι Κύπριοι Πρόεδροι συμφω-
νούν ότι το πρώτο από τα μεγάλα 
προβλήματα που συναντούν σχετι-
κά με το Κυπριακό Πρόβλημα, είναι 
αυτό των εποίκων και του εποικι-
σμού των κατεχόμενων εδαφών 
μας.      

Χριστοδούλου  Κλεάνθια 
Πηγές: 
http://www.kathimerini.gr/699112/opinion/
epikairothta/arxeio-monimes-sthles/oi-
toyrkoi-epoikoi-sth-voreia-kypro 
http://magazine.apopsi.com.cy/2008/07/319 
https://eparousia.wordpress.com/2009/ 

Εγκλωβισμένοι 
Ως αποτέλεσμα της τραγωδίας του 
1974, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι 
που είχαν τα σπίτια τους στη βόρεια 
Κύπρο, εξαναγκάστηκαν με τη βία να 
τα εγκαταλείψουν και να εγκαταστα-
θούν στο νότιο τμήμα της Κύπρου. 
Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν τον 
προσφυγικό κόσμο. Πέραν όμως από 
τους πρόσφυγες, μερικές άλλες χιλιά-
δες άνθρωποι, αρνήθηκαν να εγκατα-
λείψουν τα σπίτια και τις περιουσίες 
τους και παρέμειναν στις κατεχόμενες 
κοινότητες. Αυτούς τους ανθρώπους 
τους ονομάζουμε εγκλωβισμένους. Οι 
βασικοί λόγοι που οδήγησαν τους 
εγκλωβισμένους στην απόφαση να 
παραμείνουν στη γη τους παρά τα 
προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν, 
δεν είναι άλλοι από την αγάπη για 
τον τόπο τους, η οποία  υπερνικούσε 
όλες τις δυσμενείς συνθήκες διαβίω-
σης και τα εμπόδια. 

Το τέλος του 1974, βρίσκει στα      
κατεχόμενα εδάφη 12 περίπου      
χιλιάδες εγκλωβισμένους. Δεκαοχτώ 
χρόνια μετά, ο αριθμός αυτός μειώ-
θηκε δραστικά, με αποτέλεσμα στο 
τέλος του 1992 να έχουμε μόνο 753 
εγκλωβισμένους. Το 2010 υπήρχαν 
344  Ελληνοκύπριοι και 112 Μαρωνί-
τες. Σήμερα έχουν απομείνει μόνο 
338 Ελληνοκύπριοι και 105 Μαρωνί-
τες εγκλωβισμένοι. 

Οι εγκλωβισμένοι έζησαν και ζουν 
κάτω από φοβερούς περιορισμούς 
και καταπιέσεις. Οι συνθήκες και οι 
όροι διαβίωσής τους ήταν και είναι 
απαράδεκτες. Είναι αμέτρητες οι φο-
ρές που αυτοί και οι οικογένειές τους, 
στην προσπάθειά τους να εξασκή-
σουν τα στοιχειώδη πανανθρώπινα 
δικαιώματά τους, γνώρισαν την τα-
πείνωση και τον εξευτελισμό. Κι 
όμως, αυτές οι  μερικές εκατοντάδες 
μαρτυρικοί άνθρωποι δεν λυγίζουν 
και δεν ενδίδουν. Σημαντικό ρόλο 
στην παραμονή των εγκλωβισμένων 
στους τόπους τους διαδραματίζουν 
με την παρουσία τους οι ιερείς και οι 
καλογριές, οι οποίοι βοήθησαν και 
βοηθούν στη διατήρηση της θρη-
σκευτικής τους ταυτότητας. Πλάι 
στους εγκλωβισμένους μας, εκτός 
από   τους ιερωμένους, στάθηκαν και 
δασκάλες όπως η Ελένη Φωκά, η 
ηρωική δασκάλα που γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αγία Τριάδα Γιαλού-
σας. Όταν έγινε το κακό, η Ελένη 
ήταν 24 ετών, πτυχιούχος οικιακής 
οικονομίας, διορισμένη ως εκπαιδευ-
τικός από το 1973. Για 23 χρόνια, 
παρέμεινε μόνη της και αντιμετώπισε 
τους Τούρκους εισβολείς, τους 
έποικους, την αδιαφορία και την    
υποκρισία των Κυανόκρανων. Στις 26 
Μαΐου του 1997, αναγκάστηκε για 
λόγους υγείας να επισκεφτεί τις ελεύ-
θερες περιοχές. Από τότε, οι Τούρκοι 
δεν της επέτρεψαν να επιστρέψει στα 
κατεχόμενα. Πήραν το σπίτι της και 
έκλεισαν  το Σχολείο...  

Ευαγόρου Σωτηρία  
Πηγές: 
http://www.24h.com.cy/society/item/48300-
40-xronia-meta-kai-iparxoun-egklovismenoi-
pou-perimenoun-tin-voithia-tis-

unficyp.html#sthash.sK2IOrNc.dpuf  

Ο θόλος της εκκλησίας του Αγίου Μάμα-

ντος, στο κατεχόμενο Συγχαρί, Επαρχίας 

Κερύνειας. Η εκκλησία έχει καταρρεύσει.  

Η εκκλησία της Παναγία της Κανακαριάς, 
στην κατεχόμενη Λυθράγκωμη της Καρπα-
σίας. Είναι φανερόν ότι η καταστροφή της  
θρησκευτικής κληρονομιάς υπήρξε στόχος 

των Τούρκων. 

                                       Κύπρος 1974: Η ανείπωτη τραγωδία... 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

http://www.kathimerini.gr/699112/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/oi-toyrkoi-epoikoi-sth-voreia-kypro
http://www.kathimerini.gr/699112/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/oi-toyrkoi-epoikoi-sth-voreia-kypro
http://www.kathimerini.gr/699112/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/oi-toyrkoi-epoikoi-sth-voreia-kypro
http://magazine.apopsi.com.cy/2008/07/319
http://www.24h.com.cy/society/item/48300-40-xronia-meta-kai-iparxoun-egklovismenoi-pou-perimenoun-tin-voithia-tis-unficyp.html#sthash.sK2IOrNc.dpuf
http://www.24h.com.cy/society/item/48300-40-xronia-meta-kai-iparxoun-egklovismenoi-pou-perimenoun-tin-voithia-tis-unficyp.html#sthash.sK2IOrNc.dpuf
http://www.24h.com.cy/society/item/48300-40-xronia-meta-kai-iparxoun-egklovismenoi-pou-perimenoun-tin-voithia-tis-unficyp.html#sthash.sK2IOrNc.dpuf
http://www.24h.com.cy/society/item/48300-40-xronia-meta-kai-iparxoun-egklovismenoi-pou-perimenoun-tin-voithia-tis-unficyp.html#sthash.sK2IOrNc.dpuf
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Μαρτυρίες βιασμών από τους Τούρκους εισβολείς 

Οι Τούρκοι εισβολείς διέπραξαν μεγάλο αριθμό βιασμών Ελληνοκυπρίων γυναικών και μικρών παιδιών. Στόχος τους ήταν να τρομο-
κρατήσουν και να εξευτελίσουν τους Κύπριους πολίτες. Τα αποδεικτικά στοιχεία για τους βιασμούς προήλθαν από καταθέσεις θυμά-
των, αυτόπτων μαρτύρων, ιατρικού προσωπικού, ακόμα και Τούρκων στρατιωτών. Κάποιοι βιασμοί είχαν ως θύματα έγκυες γυναί-
κες ή γυναίκες με ειδικές ανάγκες. Οι βιασμοί διαπράχθηκαν από Τούρκους στρατιώτες, αλλά και από Τούρκους αξιωματικούς. Πα-

ρόλα αυτά, η Τουρκία δεν επέβαλε καμία τιμωρία στους ενόχους. 

Πηγή:  proodeftikidask.com/index.php?option=com... 

«Τώρα θέλω να βγάλω τη  βρωμιά από το 

σώμα και την ψυχή μου, αλλά δεν μπορώ, 

το μόνο που θέλω είναι ένα όπλο να σκοτώ-

σω όσους πιο πολλούς μπορώ» 

Ο πόνος έμεινε βαθιά ριζωμένος μέσα στις 

ψυχές όλων όσων βίωσαν τα γεγονότα του 

1974.  Η δυστυχία και ο θάνατος που 

σκόρπησαν οι χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες 

που εισέβαλαν παράνομα στην Κύπρο, 

δημιούργησαν θλιβερές καταστάσεις και 

ανθρώπινα δράματα. Μάνες να θρηνούν 

πάνω από τους τάφους των παιδιών τους, 

χήρες και ορφανά να υποφέρουν, άντρες 

που ποτέ πριν δεν έκλαψαν, να κλαίνε σαν 

μωρά. Γυναίκες να έχουν υποστεί την πιο 

εξευτελιστική και εφιαλτική εμπειρία, θλιβε-

ρές εικόνες που ακόμα και εμάς - που γεν-

νηθήκαμε αρκετά χρόνια μετά την εισβολή 

- μας συγκλονίζουν. Κάποιοι τα μοιράστη-

καν με συνανθρώπους τους. Κάποιοι άλλοι, 

τα κρατάνε ακόμα βαθιά μέσα τους και 

κάνουν ότι μπορούν για να ξεχάσουν. Αυτό 

συνέβη και σε πολλές Κύπριες γυναίκες, οι 

οποίες είχαν βιώσει την πιο εφιαλτική ε-

μπειρία, τον βιασμό. Αμέσως  μετά την 

τουρκική εισβολή, ήταν η μοναδική φορά 

που συγκατατέθηκε η Εκκλησία μας, να 

υποβληθούν σε έκτρωση οι Κύπριες που 

είχαν πέσει θύματα βιασμού, καθότι η Εκ-

κλησία μας εγκρίνει την έκτρωση μόνο 

όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της μητέ-

ρας. Μια τέτοια φρικτή εμπειρία έζησε και 

η γυναίκα που άνοιξε την καρδιά της στην 

εφημερίδα «Μάχη» και για ευνόητους λό-

γους δε θα αναφερθεί το πραγματικό της 

όνομα, αλλά θα την αποκαλούμε Μαρία. Η 

25χρονη τότε Μαρία, ποτέ δεν συζήτησε 

με κανέναν τον βάναυσο βιασμό της, ούτε 

καν με τον ηλικιωμένο τότε πεθερό της που 

ήταν μάρτυρας στον εφιάλτη που η Μαρία 

βίωσε και που όπως η ίδια αναφέρει, συντε-

λέστηκε από Τουρκοκύπριους και όχι Τούρ-

κους στρατιώτες.  

«Πίστευα πως ποτέ δεν θα έβγαζα από το 

στόμα μου όλα όσα έζησα κατά το         

διάστημα της τουρκικής εισβολής. Ούτε οι 

γονείς, ούτε τα αδέρφια μου έμαθαν ποτέ 

τίποτα. Ένα μυστικό που έκτος από τον 

πεθερό μου, κανείς δε γνώριζε. Ούτε καν 

στον άντρα μου βρήκα ποτέ το κουράγιο 

να μιλήσω! Φοβόμουν πως αν το μάθαινε, 

θα με σιχαινόταν. Ίσως επειδή γερνάω, 

αποφάσισα να το πω, μόνο και μόνο για να 

μην το πάρω μαζί μου στον τάφο. Ποτέ δεν 

τολμούσα να μιλήσω στους δικούς μου. Και 

ο λόγος είναι ότι, οι δικοί μου θα με λυπού-

νται και σίγουρα θα αλλάξει η συμπεριφο-

ρά τους απέναντί μου. Θα με προσέχουν 

περισσότερο και θα με ρωτάνε όλο και πε-

ρισσότερα  επειδή  δε θα  αρκεστούν  σε 

αυτά που θα τους πω.  

Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, 

άφησα τους γονείς μου και ακολούθησα 

τον άντρα μου στο χωριό του, καθότι δεν 

ήθελε να αφήσει μόνο τον πατέρα του (Η 

μητέρα του πέθανε όταν ήταν μικρός). Αγα-

πούσα πολύ τον μακαρίτη τον πεθερό μου, 

γιατί με είχε πάντα σαν δική του κόρη. Ακό-

μα και μετά τον βιασμό μου, δεν άλλαξε 

καθόλου η συμπεριφορά του απέναντί μου. 

Για τον εφιάλτη που έζησα δεν μίλησε ποτέ 

σε κανέναν, ούτε καν στον γιο του. Δεν θα 

ξεχάσω ποτέ τον τρόπο που με κοιτούσε 

στα μάτια κάθε φορά. Ακόμα και στις τε-

λευταίες του στιγμές λίγα χρόνια αργότερα, 

δε μου ανέφερε το παραμικρό. Γνώριζα 

πως πονούσε πολύ και εκείνος που δεν 

μπόρεσε να με προστατέψει, αφού με το 

όπλο στον κρόταφο, τον έσπρωξαν να μπει 

σε άλλο δωμάτιο.  Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη 

στιγμή που με άρπαξε ο ένας από τους δύο 

από τα μαλλιά και με πέταξε  χάμω, γονάτι-

σε πάνω από το κεφάλι μου και με κρατού-

σε από τους αγκώνες. Προσπάθησα να 

ξεφύγω, αλλά ήταν αδύνατον, άρχισα να 

κλαίω και να ουρλιάζω, να τους παρακαλά-

ω να με αφήσουν. Εκείνος που μου κρατού-

σε τα χέρια θύμωσε πολύ, μου είπε κάτι 

στα τούρκικα και αφού έβαλε τα γόνατα 

του πάνω στα χέρια μου, μου έκλεισε το 

στόμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για 

να ξεφύγω και το μόνο που έκανα ήταν να 

κλαίω. Όταν τελείωσαν, αυτός που μου 

κρατούσε τα χέρια μου έδωσε μια κλωτσιά 

στη μέση και μου μίλησε ελληνικά: «Εν λία 

σας ακόμα». Σωριασμένη στο πάτωμα, 

έκλαια από πόνο και ντροπή. Κανείς δεν θα 

μπορούσε να βγάλει τη βρωμιά και τον 

πόνο από μέσα μου. Τραβούσα και έτριβα 

το δέρμα μου με όλη μου τη δύναμη, θέλο-

ντας να το βγάλω για να φύγω από πάνω 

μου τη βρωμιά, αλλά το μόνο που κατά-

φερνα, ήταν να γεμίσω το σώμα μου με 

μώλωπες και να πονάω ακόμα περισσότε-

ρο. Με σιχαινόμουν.  Ντρεπόμουν να κοιτά-

ξω στα μάτια όλους εκείνους τους ανθρώ-

πους που μαζεύονταν στο σπίτι μας τις μέ-

ρες που ακολούθησαν. Μαζευόμασταν σε 

ένα σπίτι όσοι περισσότεροι γινόταν, επειδή 

φοβόμασταν. Ντρεπόμουν όλες εκείνες τις 

μεγάλες γυναίκες που μας έβαζαν να ντυ-

νόμαστε με παλιά ρούχα  για να μοιάζουμε 

γριές. Έκρυβαν εμάς τις μικρότερες, μας 

έσπρωχναν πίσω και στέκονταν μπροστά 

για να μας προστατέψουν από τα χέρια 

των Τούρκων. Πολλές ήταν οι φορές που 

δεν άντεχα και ήθελα να φωνάξω με όλη τη 

δύναμη της φωνής μου: Άδικα προσπαθείτε 

να με προστατεύσετε, εμένα με σκότωσαν 

ήδη, γιατί και ο βιασμός, θάνατος είναι. 

Τώρα θέλω να βγάλω τη  βρωμιά από το 

σώμα και την ψυχή μου,  αλλά δεν μπορώ, 

το μόνο που θέλω είναι ένα όπλο να σκοτώ-

σω όσους πιο πολλούς μπορώ».  

 

Πηγή: 

www.sigmalive.com/archive/simerini/

news/.../404308   Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011 

Η Δημοκρατία θα βοηθήσει γυναίκες για το 

δράμα που βίωσαν το 1974 - Φρικιαστικές 

μαρτυρίες δύο κοριτσιών θυμάτων βιασμού 

«Επιάσαν με εμένα και άλλες κορούδες και 

μας πήραν μέσα στα χωράφια,                

θεοσκότεινα. Μας τραβούσε η μάνα μου, 

αλλά την κτυπούσαν με το κοντάκι. Με τρά-

βηξαν με το ζόρι, έξω μακριά. Έφευγε ο 

ένας, ερχόταν ο άλλος και εγώ να αιμορρα-

γώ, να παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει, 

να φωνάζω. Ήμουν ένα μωρό, 14 χρονών. 

Έκαναν το κέφι τους και μας έπαιρναν  

πίσω. Άκουγα τις γυναίκες που σκέφτονταν 

να αφήσουν το γκάζι της κουζίνας ανοικτό 

για να αυτοκτονήσουμε, να γλιτώσουμε από 

αυτό το μαρτύριο...»   

Φρίκη, πόνος και απελπισία. Τι κι αν έχουν 

περάσει 41 χρόνια από τότε; Οι πληγές στο 

σώμα μπορεί να έχουν επουλωθεί, αν και τα 

σημάδια από τις καύτρες των τσιγάρων των 

Τούρκων στρατιωτών είναι ακόμα στο δέρ-

μα τους. Οι πληγές στις ψυχές παραμένουν 

ορθάνοικτες και κάθε που το θυμούνται, 

σχεδόν καθημερινά δηλαδή, κακοφορμί-

ζουν. Γυναίκες που το 1974 ήταν κορίτσια 

από 12 μέχρι 17 ετών. Θύματα βιασμού, τα 

οποία η Πολιτεία ποτέ δεν τόλμησε να δει 

κατάματα.  

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων έδωσε 

χθες στη δημοσιότητα τις μαρτυρίες δύο 

γυναικών, οι οποίες κοριτσάκια 13 και 14 

χρονών τότε, έζησαν τη φρίκη του πολέμου 

στο σώμα τους:  

«Από τα 14 μου υποφέρω. Να πιάνεις με 

βάρβαρο τρόπο μια κορούδα να την παίρ-

νεις στα χωράφια, να έρχεται ο ένας και ο 

άλλος, να γελούν μεταξύ τους και να τους 

βλέπεις, να φωνάζεις, να σε καίνε με τα 

τσιγάρα. Τα χέρια μου είναι σημαδεμένα 

από τα τσιγάρα τους που τα έσβηναν πάνω 

μου», λέει η Μαρία (Μητέρα δύο παιδιών 

σήμερα, με σοβαρά προβλήματα υγείας, 

αλλά και πολλά οικονομικά προβλήματα).  

«Βγήκαμε στα περβόλια, έξω από το χωριό. 

Ήμασταν εκεί κάπου εκατό άτομα, τέσσερις 

ημέρες κρυμμένοι... Μας έλεγαν να παρα-

δοθούμε, αλλιώς θα μας σκοτώσουν. Μπή-

καμε στο χωριό με τα χέρια ψηλά. Ξεχώρι-

σαν άνδρες από γυναίκες, μωρά και τους 

ηλικιωμένους άνω των 60. Σε δύο φορτηγά 

φόρτωσαν αιχμαλώτους. Εμένα, τη μητέρα 

μου και την αδελφή μου, έξι χρόνων, με 

άλλες γυναίκες, μας πήραν στα τελευταία 

σπίτια του χωριού. Από την πρώτη νύκτα 

ήρθαν να μας μετρήσουν». «Κάθε νύκτα τα 

ίδια πράγματα», λέει η Μαρία: 

«Κρυβόμασταν στο πατάρι του σπιτιού,  

αλλά μας έβρισκαν και μας τραβούσαν από 

τα μαλλιά. Συνέχισε αυτή η φρίκη μέχρι      

2 - 3 μήνες». 

Η Άννα εγκατέλειψε την Κύπρο. Οι συγγε-

νείς, το χωριό ολόκληρο, όπως λέει με πα-

ράπονο, τη στιγμάτισε - κι αυτήν και όλα τα 

κορίτσια που είχαν βιασθεί από τους Τούρ-

κους. «Μας βάλανε σε αίθουσα του σχολεί-

ου, μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια. Εκεί 

έμπαιναν όποτε ήθελαν, διάλεγαν και μας 

πήγαιναν για να ικανοποιήσουν τις σεξουα-

λικές τους επιθυμίες. Δεν έβγαινα να πάρω 

συσσίτιο. Φορούσα  συνέχεια τα ρούχα της 

γιαγιάς για να φαίνομαι γριά, αλλά έβλεπαν 

το πρόσωπο. Έβγαινα έξω μόνο όταν πήγαι-

να τουαλέτα. Ήμουν συνέχεια τυλιγμένη με 

ένα πάπλωμα και καθόντουσαν όλα τα πι-

τσιρίκια από πάνω μου για να μη με τραβά-

νε συνέχεια και να με βιάζουν οι Τούρκοι. 

Αυτό κράτησε τρεις μήνες, πριν έρθει ο 

Ερυθρός Σταυρός, στον οποίο πήγε ένας 

άνδρας που δραπέτευσε και τους ενημέρω-

σε ότι ήμασταν εγκλωβισμένοι. Ο Ερυθρός 

Σταυρός, μαζί με άλλα πράγματα, μας 

έστελνε τότε και χάπια σε περίπτωση εγκυ-

μοσύνης. Ένιωθα φόβο, μεγάλο φόβο, όπως 

και τώρα ακόμη   φοβάμαι».  

41 χρόνια μετά, το κράτος τις θυμήθηκε. 

Οι γυναίκες αυτές, που δεν είναι λίγες, ζουν 

από το 1974 μέχρι σήμερα το δικό τους 

δράμα. Οι περισσότερες ένιωθαν μια ζωή 

ντροπιασμένες για μια ντροπή που δεν τους 

ανήκει. Πριν από μερικούς μήνες, το κρά-

τος «ξύπνησε» από τον λήθαργο των δεκαε-

τιών που πέρασαν. Το Υπουργείο Εργασίας 

ανέλαβε να «αποζημιώσει», έστω και αργο-

πορημένα, αυτήν την ομάδα θυμάτων του 

πολέμου.  

Το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας πριν 

από μερικές εβδομάδες, όταν η βουλευτής 

του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά, κατήγγειλε ότι 

το Υπουργείο Εργασίας ζήτησε από τις γυ-

ναίκες αυτές να περάσουν από ιατροσυμ-

βούλιο για να αποδειχθεί ο βιασμός τον 

οποίο υπέστησαν πριν από 41 χρόνια. Η 

υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου,  

απάντησε λέγοντας ότι όντως κατά λάθος 

στάλθηκαν τυποποιημένες επιστολές, οι 

οποίες ωστόσο αποσύρθηκαν. Όλες οι γυ-

ναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού το 

1974, «μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις 

τους και θα λάβουν τη βοήθεια που τους 

αξίζει. Μπορούν να αποδείξουν εξάλλου το   

μαρτύριό τους, αφού οι πλείστες είναι κατα-

γεγραμμένες στα αρχεία, είτε των εγκλωβι-

σμένων, είτε άλλων ομάδων, ή ακόμα δια-

θέτουν ιατρικά πιστοποιητικά από ψυχολό-

γους ή ψυχίατρους που τις στήριξαν αμέ-

σως μετά την εισβολή ή και αργότερα». «Οι 

γυναίκες αυτές έχουν υποφέρει αρκετά, ας 

μην κάνουμε τον πόνο τους ακόμα πιο με-

γάλο, δίνοντας πληροφορίες στη δημοσιότη-

τα», κατέληξε.   

Συντακτική Επιτροπή 

   
Πηγή:  

www.philenews.com/.../frikiastikes-martyries-

koritsion... 

Φιλελεύθερος,  Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2016   

Μαρτυρία  της εγκλωβισμένης δασκάλας  Ελένης 
Φωκά  
 

«Οι Τούρκοι έποικοι, με την ενθάρρυνση των κατοχι-
κών αρχών, αφόδευαν στις αυλές του μοναδικού ελλη-
νικού μας σχολείου στο Ριζοκάρπασο, έκλεβαν τα ζώα 
και τα σπαρτά μας, βίαζαν επανειλημμένα παιδάκια και 
νεαρές Ελληνοκύπριες, μπούκαραν τα μεσάνυκτα στα 
σπίτια εγκλωβισμένων, βασάνιζαν γέροντες, δηλητηρί-

αζαν με ψοφίμια τα πηγάδια και τα ντεπόζιτα. Άλλοτε 
μας έκοβαν το νερό του σχολείου και άλλοτε έριχναν 
ψόφια ζώα μέσα στο ντεπόζιτο του νερού για να μην 
μπορούν τα παιδιά να το χρησιμοποιήσουν. Όσο για τα 
σχολικά βιβλία, δεν μας τα έδιναν. Το Υπουργείο Παι-
δείας έστελλε βιβλία, αλλά τα κρατούσαν τα κατοχικά 
στρατεύματα. Και όταν μας έδιναν κάποια γύρω στον 
Φλεβάρη, δεν μας έδιναν τον τρίτο ή τον τέταρτο τόμο». 
                                                                                            Πηγή: http://national-pride.org/2010/08/21/  

                                       Κύπρος 1974: Η ανείπωτη τραγωδία... 
ΚΥΠΡΟΣ                
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http://www.sigmalive.com/archive/simerini/news/.../404308
http://www.sigmalive.com/archive/simerini/news/.../404308
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Ένας στρατιώτης,  
ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι και μια απλή  
νοικοκυρά μας αφηγούνται πώς βίωσαν τη 
μέρα της εισβολής... 

Μουζουρίδου Βασιλική 

«πάμε στο χωριό μας, 
πάμε στο σπίτι μας να 
πάρουμε τα δικά μας ψω-
μιά που η μαμά φούρνισε 

πριν να φύγουμε» 

«Τον Ιούλιο του 1974 υπηρετούσα 
στην εθνική φρουρά ως στρατιώτης 
και ήμουν υπεύθυνος στην αποθή-
κη ρουχισμού, οπλισμού και πυρο-
μαχικών. Στις 20 του Ιούλη τα χαρά-
ματα, τα τουρκικά αεροπλάνα 
άρχισαν να κτυπούν τις ελληνικές 
θέσεις και σήμανε συναγερμός στο 
στρατόπεδο. Γύρω στις 7 η ώρα το 
πρωί, άρχισαν να έρχονται οι 
έφεδροι για να καταταγούν και εμείς 
έπρεπε να τους δώσουμε ρουχισμό 
και οπλισμό. Μπήκαν σε μονάδες, 
επιβιβάστηκαν σε τανκς και σε φορ-
τηγά και ξεκίνησαν από την Κοκκι-
νοτρεμιθιά για την Κερύνεια. 

Στον δρόμο στην περιοχή Γερόλα-
κου, είχαμε την πρώτη επίθεση από 
αεροπλάνα. Τότε, όλοι οι στρατιώ-
τες σκορπίστηκαν δεξιά και αριστε-
ρά του δρόμου για να γλιτώσουν 
από τα κτυπήματα των Τούρκων. 
Δυστυχώς, χάσαμε τον Διοικητή του 
τάγματος και αρκετούς συναδέλ-
φους. Στη συνέχεια, σκορπιστήκαμε 
μέσα σε περιβόλια από πορτοκα-
λιές, ενώ τα τουρκικά αεροπλάνα 
συνέχισαν να μας κτυπούν. Σε κά-
ποια φάση, ο φίλος μου ο Γιώργος, 
μου είπε να προχωρήσω με βαρε-
λάκια απέναντι, όπου υπήρχε μια 

όχθη και θα με ακολουθούσε. Εγώ 
πέρασα την όχθη, ο Γιώργος όμως 
δεν τα κατάφερε, τον κτύπησε μια 
βόμβα από αεροπλάνο και τον διέ-
λυσε. Μετά ανασυνταχθήκαμε και 
προχωρήσαμε προς την Κερύνεια. 
Όταν φτάσαμε στην Κερύνεια, 
άρχισαν οι μάχες και χάσαμε πολ-
λούς στρατιώτες. Σχεδόν δύο ολό-
κληροι λόχοι  είχαν χαθεί στο Πέντε 
Μίλι, εκεί όπου οι Τούρκοι είχαν κά-
νει την  απόβαση. Ευτυχώς, κάποιοι 
κρύφτηκαν σε διάφορα σημεία του     
Πενταδακτύλου και κατάφεραν να 
σωθούν. Ακολούθως, διατάχτηκε η 
οπισθοχώρησή μας με προορισμό 

το Σινά Όρος, στην περιοχή Τροό-
δους. Εκεί παραμείναμε το βράδυ. 
Την επομένη το πρωί, ξεκινήσαμε 
για να πάμε στην Απλάντα, όπου 
στρατοπεδεύσαμε». 

Κυριάκου Μαρία 

«Όταν έγινε η εισβολή από τους  
Τούρκους, ήμουν μόλις 15 ετών. 
Ήταν θυμάμαι ένα Σάββατο, που 
προσκολλήθηκα στο ραδιόφωνο για 
να μάθω νέα. Άλλωστε, εκτός από 
το να περιμένω, δεν μπορούσα να 
κάνω και κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι το 
ράδιο έλεγε για συνεχή υποχώρηση 
του Ελληνοκυπριακού στρατού.  
Mετά από λίγες μέρες, άρχισε η   
δεύτερη φάση της τουρκικής εισβο-
λής. Στο χωριό μου υπάρχει το αε-
ροδρόμιο Τύμπου, το οποίο έγινε 
αμέσως ο στόχος των τουρκικών 
αεροπλάνων. Εν τω μεταξύ, οι δικοί 
μας άρχισαν να ανταποδίδουν. 
Μπροστά στα μάτια μας καταρρίφ-
θηκαν 17 εχθρικά αεροπλάνα. 
Στις 14 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, 
ειδοποιηθήκαμε όλοι να εγκαταλεί-
ψουμε το χωριό. Και έτσι πράξαμε. 
Ο πατέρας μου δεν είχε στην κατοχή 
του όχημα, γεγονός που μας έφερνε  
σε δύσκολη θέση γιατί δεν γνωρίζα-
με πού να πάμε και πώς. Ήμασταν  
μια οικογένεια με έξι παιδιά και εγώ 
το μεγαλύτερο. 
Οι βόμβες έπεφταν στο χωριό από 
το αεροδρόμιο Τύμπου,  χωρίς εμείς 
να γνωρίζουμε πως οι Τούρκοι κατέ-
λαβαν ήδη το αεροδρόμιο. Μαθαίνο-
ντας αυτό, ο πατέρας μου πήρε την 
απόφαση να πάμε στο χωριό Πυρόι, 
νότια της Τύμπου, με τα    πόδια. 
Πριν να φύγουμε, η μητέρα μου είχε 
ζυμώσει και εμείς βγάλαμε τα ψωμιά 
από τον φούρνο. Ένα τραπέζι γεμά-
το ψωμιά και από τον πανικό δεν 
πήραμε μαζί μας ούτε ένα…  
Μέχρι να φθάσουμε στο Πυρόι και 
μετά στην Αθηένου, άρχισε να    
βραδιάζει. Βλέπαμε κι άλλους να 
εγκαταλείπουν, κάποιοι με τα πόδια 
όπως και εμείς και άλλοι με τα αυτο-
κίνητα, αλλά όλοι με κλειστά τα    
φώτα. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω τον 
πατέρα μου γιατί είχαν κλειστά τα 
φώτα των αυτοκινήτων και μια βόμ-
βα έπεσε 20 μέτρα μακριά μας, σε 

ένα σημείο που είχε φως. Η απορία 
μου λύθηκε όταν οι βόμβες άρχισαν 
να πέφτουν σαν βροχή.    
Θυμάμαι ότι στη διαδρομή ο πατέ-
ρας μου βρήκε κάποια αυτοκίνητα 
με άδειες θέσεις, έτσι έβαλε τη μάνα 
μου και τα αδέρφια μου σε αυτά. 
Άλλες θέσεις δεν υπήρχαν για μένα 
και για κείνον. Ο οδηγός τότε άνοιξε  
το πίσω καπό και καθίσαμε σε αυτό 
με τα πόδια να κρέμονται έξω από 
το αυτοκίνητο. Φθάσαμε στο χωριό 
Αραδίππου. Μαζευτήκαμε όλοι όσοι 
καταφέραμε και φθάσαμε ως εκεί 
από πολλά χωριά και κατευθυνθή-
καμε έξω από την Αραδίππου. Κοι-
μηθήκαμε στα χωράφια περιμένο-
ντας το επόμενο πρωινό. Όταν ξη-
μέρωσε,  ο πατέρας μου με πήρε να 
ψάξουμε για φαγητό. Ζητούσε μισό 
ψωμί να ταΐσει την οικογένειά του. 
Έλεγε και ξανά έλεγε πως έχει έξι 
παιδιά και μια γυναίκα που πεινάνε. 
Μα κανείς δεν του έδινε τίποτα. Αμέ-
σως στο μυαλό μου ήρθαν τα ψωμιά 
που βγάλαμε από τον φούρνο πριν 
να φύγουμε. Γύρισα προς τον πατέ-
ρα μου και του είπα, «πάμε στο   
χωριό μας, πάμε στο σπίτι μας να 
πάρουμε τα δικά μας ψωμιά που η 
μαμά φούρνισε πριν να φύγουμε». 
Ο πατέρας μου βούρκωσε και μου 
είπε, «ήβραν τα οι Τούρτζοι γιε μου, 
τζαι εφάαν τα». Δεν είχα δει ποτέ 
ξανά έτσι τον πατέρα μου! 
Τα δύο αδέρφια της μητέρας μου 
που έμεναν στη Λεμεσό, έμαθαν  
που ήμασταν και σε τρεις ημέρες 
ήρθαν και μας πήραν στο σπίτι τους 
στη Λεμεσό. Από τότε μέχρι σήμερα, 
ο κόσμος με αποκαλεί πρόσφυγα. 
Εύχομαι πως κάποια μέρα ο τίτλος 
αυτός δεν θα μου ανήκει και θα    
επιστρέψω στο σπίτι μου, θα επι-
στρέψω στον τόπο που με γέννη-
σε!»                

Μουζουρίδου Βασιλική                                                                                                                                                                                   
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«Αχ Χριστιανούλα μου, από πού 
να ξεκινήσω και πού να τελειώ-
σω; Όλα περνούν από το μυαλό 
μου σαν ταινία, σαν ένα παλιό 
κακόγουστο αστείο που μου πί-
κρανε την ψυχή. Θυμάμαι σαν 
να ήτανε χθες, όταν ξημέρωσε 
ένα πανέμορφο ηλιόλουστο 
πρωινό. Πιστεύαμε ότι ήταν ένα 
συνηθισμένο πρωινό, ένα πρωι-
νό σαν όλα τα άλλα…Τελικά 
όμως,    αυτό το πρωινό δεν είχε 
καμία σχέση με τα άλλα       
πρωινά...      
Θυμάμαι ήμουνα 32 χρονών και 
ο παππούς σου 35, όταν έγινε 
το μεγάλο κακό. Είχαμε 4       
παιδιά, όλα μικρής ηλικίας. Η 
μητέρα σου ήταν η μικρότερη, 
ήταν μόλις τριών χρονών. 
Ήμουνα στην κουζίνα και μαγεί-
ρευα, όταν άκουσα ξαφνικά ένα 
άσχημο βουητό να διαπερνά τα 
αυτιά μου. Ήταν οι σειρήνες. Τα 
παιδιά έτρεξαν τρομοκρατημένα 
κοντά μου, το ίδιο και ο  άντρας 
μου. Η μαμά σου έτρεξε στην 
ποδιά μου και έβαλε τα κλάμα-
τα. Τους μίλησα ήρεμα, προ-
σπαθώντας να τους καθησυχά-
σω. Βγήκαμε στους δρόμους 
πανικόβλητοι και τρομοκρατημέ-
νοι, ψάχνοντας τους γείτονες για 
να μας πουν τι συνέβαινε. Μας 
είπαν πως είχαν ακούσει από το 
ραδιόφωνο  ότι μας βρήκε μεγά-
λο κακό, κι ότι πρέπει να εγκα-
ταλείψουμε αμέσως όλοι τα σπί-
τια μας γιατί γίνεται εισβολή από 
τους Τούρκους και ότι είχαν ει-
σβάλει στην Κερύνεια, έπειτα 
στον Απ. Ανδρέα και σύντομα 
θα βρίσκονται στην Αμμόχωστο. 
Έτσι και κάναμε. Πήραμε βιαστι-
κά λίγα τρόφιμα, χρήματα, ρού-
χα, κουβέρτες και μπήκαμε γρή-
γορα όλη η οικογένεια στο αυτο-
κίνητο. Η πεθερά μου που είχε 
ένα μικρό σπίτι πίσω από το δι-
κό μας, αρνιόταν να έρθει μαζί 
μας. Επέμενε ότι δε θα συμβεί 
κάτι άσχημο και να την αφήσου-
με στο σπίτι της. Της εξηγήσαμε 
ότι δεν είχαμε χρόνο και ότι σε 
λίγο τα τανκς και οι στρατιώτες  
θα ήταν έξω από τα σπίτια μας. 
Στο τέλος, την πείσαμε να έρθει 
μαζί μας. Πριν  μπω στο αυτοκί-
νητο, έτρεξα και ρώτησα τη γει-
τόνισσά μας, την κυρία Λουκία 
πού θα πήγαιναν για να προ-
στατευτούν και να κρυφτούν. 
Μου είπε ότι θα πήγαιναν στο 
Δασάκι της Άχνας,  20 χλμ. έξω 
από την Αμμόχωστο. «Θα 
έρθουμε και εμείς για να είμαστε 
όλοι μαζί», της είπα σκεφτόμενη 
ότι με τους πολλούς αντιμετωπί-
ζεται καλύτερα το κακό. Ξεκινή-
σαμε, αυτοί μπροστά και εμείς 
πίσω. Όπου πήγαιναν τους ακο-
λουθούσαμε. Κατά τη διάρκεια 
της διαδρομής,  τα τουρκικά αε-

ροπλάνα διέσχιζαν τον ουρανό, 
κάνοντας απίστευτα δυνατό θό-
ρυβο. Η κίνηση στους δρόμους 
ήταν πολύ μεγάλη. Παντού πα-
νικός. Όλος ο κόσμος προσπα-
θούσε να φύγει, να κρυφτεί κά-
που για να σώσει τη ζωή και την 
οικογένειά του. Κανείς δεν ήξερε 
για πόσο θα κρατήσει όλη αυτή 
η φασαρία, η αναστάτωση. 
Φτάσαμε στην Άχνα, μια περιο-
χή έξω από την Αμμόχωστο. 
Βρήκαμε ένα στάβλο γουρου-
νιών αχρησιμοποίητο, χωρίς   
ζώα και αποφασίσαμε να διανυ-
χτερεύσουμε εκεί. Καθαρίσαμε 
όπως - όπως και  μετά στρώσα-
με τις κουβέρτες για να κοιμη-
θούν τα παιδιά. Ήταν γύρω στις 
11:30 π.μ. Οι γείτονες άρχισαν 
να μαγειρεύουν κάτι για όλους 

μας. Στην Άχνα δεν είχε         
φασαρία, ούτε αεροπλάνα στον 
ουρανό. Μείναμε εκεί τρεις μέ-
ρες.  Ακούγαμε τις ειδήσεις από 
το ραδιόφωνο που είχαν πάρει   
μαζί τους οι γείτονες. Τα βράδια 
ανάβαμε λάμπες από πετρέλαιο 
μέχρι να κοιμηθούμε. Οι μεγάλοι 
έλεγαν τα δικά τους, ενώ τα παι-
διά πήγαιναν από νωρίς για 
ύπνο.  
Την τέταρτη μέρα, οι άντρες της 
παρέας αποφάσισαν να πάνε να 
φέρουν από τα σπίτια μας λίγα 
τρόφιμα και νερό, αφού μας τέ-
λειωσαν. Οι γυναίκες δεν ήθελαν 
να τους αφήσουν, όμως αυτοί 
επέμεναν.  Εγώ επέμενα τόσο 
πολύ για ν’ αλλάξω τη γνώμη 
του παππού σου, που τελικά τα 
κατάφερα. Πέρασε το βράδυ, 
ήρθε το μεσημέρι της άλλης μέ-
ρας και καμία είδηση από τους 
άντρες της παρέας. Δεν επέ-
στρεψαν πίσω και ας πέρασαν 
δυο ολόκληρες μέρες. 
Οι γυναίκες τους άρχισαν να  
απελπίζονται, να μελαγχολούν 
και να κλαίνε. Κρατώντας μια 
φωτογραφία τους, ρωτούσαμε 
τα αυτοκίνητα που πηγαινοέρχο-
νταν αν τους ήξεραν, αν τους 
είχαν δει, όμως δεν υπήρξε κα-

μία απάντηση. Καταλάβαμε ότι 
είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι των 
Τούρκων. «Αχ Χριστέ μου, τι 
κακό είναι αυτό που ήρθε και 
μας βρήκε. Ευτυχώς που δεν 
πήγε ο άντρας μου»…          
σκέφτηκα. 
Στη συνέχεια, αποφασίσαμε   
μαζί με τον παππού σου, να πά-
ρουμε τα παιδιά μας και να πά-
με στη Λευκωσία, στο σπίτι του 
αδελφού του, όπου δεν είχε φα-
σαρίες. Τουλάχιστον έτσι ακού-
γαμε από τις ειδήσεις. Έτσι κι 
έγινε. Μετά από 45' βρεθήκαμε 
στο σπίτι του κουνιάδου μου. 
Ήμασταν όλοι τόσο φοβισμένοι 
και κουρασμένοι, που μόλις φτά-
σαμε κάναμε μπάνιο για να ηρε-
μήσουμε και πήγαμε κατευθείαν 
για ύπνο. Την επόμενη μέρα 
τους περιγράψαμε τις τραγικές 
εμπειρίες που βιώσαμε... 
Μείναμε εκεί για ένα μήνα μέχρι 
που κάλεσαν τον παππού σου 
να πάει στο Ακρωτήρι στη Λεμε-
σό, για να συνεχίσει τη δουλειά 
του. Έπρεπε να ενοικιάσουμε 
σπίτι και να συνεχίσουμε από 
εκεί που μείναμε. Τα σχολεία θα 
άνοιγαν τον Σεπτέμβρη και 
έπρεπε να πατήσουμε γερά στα 
πόδια μας, για να ξαναφτιάξου-
με το σπίτι μας. 
Θα μου μείνουν για πάντα στο 
μυαλό εκείνες οι μέρες στο Δα-
σάκι της Άχνας, Χριστιάνα    
μου. Τα φοβισμένα πρόσωπα 
των γυναικών, τα βρώμικα προ-
σωπάκια των παιδιών μου… 
Πρόσφυγες στον ίδιο μας τον 
τόπο... Ξεριζωμένοι… Βαλθήκα-
με να τρέχουμε, να φεύγουμε 
κυνηγημένοι από τους Τούρ-
κους και τη φωτιά του πολέ-
μου... Χιλιάδες  ψυχές  διωγμέ-
νες από τον τόπο τους με μια 
βαλίτσα στο χέρι, με μια θλιβερή 
ταμπέλα κρεμασμένη στο στή-
θος: «Πρόσφυγες». 
Και τώρα… το κλειδί του σπιτιού 
μας. Μ’ αυτό θα μπούμε στο 
σπίτι μας όταν επιστρέψουμε. 
Γιατί θα επιστρέψουμε… Σωστά; 
Το κλειδί… να μην το χάσου-
με… να μην ξεχάσουμε...» 

      Χατζηιωάννου Χριστιάνα 
 

 

 
Τουρκική Εισβολή 
         Κώστας Μόντης 
 
-Τη θλίψη σου παππούλη     
μου, καταλαβαίνω,  
μα αυτές τις μπότες σου τις 
λασπωμένες  τι  τις φυλάς τό-
σο πολύτιμα;  
Να τη φιλήσεις έμεινε τη λά-
σπη που παρέμεινε.  
Τουλάχιστον δεν τις ξεπλένεις; 
Σε βλέπω και λυπάμαι έτσι   
που μένεις και ξεχασμένος τις 
κοιτάς ώρες πολλές. 
-Να τις ξεπλύνω, γιε μου;      Τι 
μου λες; Μ’ αυτές είν’ τις  αγα-
πημένες που πάτησα   πορτο-
καλιές για τελευταία   φορά. 
Η λάσπη τους είναι του      
Μόρφου χώμα που σαν να 
πρόβλεπε τον χωρισμό  
όσο περισσότερο μπορούσε 
κόλλησε και μένει ακόμα. 
Τις μπότες μου, παιδάκι μου, 
θα καθαρίσω όταν               
στου Μόρφου  το περβόλι μου 
θα πάω ξανά να το ποτίσω. 

Εξομολόγηση 
            Κύπρος Χρυσάνθης 
 

Δώστε μας πίσω τα παιδιά 

μας και την ψυχή μας,         

την ψυχή μας. 

Δεν έχουν έλεος οι κουβέρτες 

σας, δεν έχουν την ξανθή    

ματιά του βρέφους μας 

οι προσφορές σας                  

οι εύρωστες. 

Δώστε μας πίσω τα παιδιά 

μας και την κουρελιασμένη 

μας ψυχή, την ψυχή μας, την 

ψυχή μας… 

Δεν θέλουμε όνομα και        

τίτλους, μήτε επιγράμματα. 

Δώστε μας πίσω την ψυχή 

μας, το μέσα πλούτος μας 

κι ας είναι ελιά το δείπνο μας 

και το νερό γλυφό. 

Δώστε μας πίσω τα παιδιά 

μας και την ψυχή μας. 

«Και τώρα… το κλειδί 
του σπιτιού μας. Μ’ αυ-
τό θα μπούμε στο σπίτι 
μας όταν επιστρέψου-
με. Γιατί θα επιστρέ-
ψουμε… Σωστά; Το 
κλειδί… να μην το χά-
σουμε… να μην ξεχά-
σουμε...» 

Εκκλησία - Αντίσκηνο στο    
Δασάκι Άχνας που χρησιμο-
ποιήθηκε ως προσωρινή  
εκκλησία για τις ανάγκες των 
προσφύγων της τουρκικής 
εισβολής του 1974... 

                                       Κύπρος 1974: Η ανείπωτη τραγωδία... 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 
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Η καταστροφή του           

Πενταδακτύλου 

Ο Πενταδάκτυλος είναι η οροσειρά της Κύ-
πρου που αρχίζει από τον Κορμακίτη και φτά-
νει ως τη Χερσόνησο της Καρπασίας. Δυστυ-
χώς, από το 1974, ο Πενταδάκτυλος βρίσκεται 
υπό τουρκική κατοχή και στις πλαγιές του το-
ποθετήθηκε η σημαία του ψευδοκράτους από 
τους Τούρκους, που υπενθυμίζει τα τραγικά 
γεγονότα της τουρκικής εισβολής.                                                                                                                                                                 
Στις μέρες μας παρουσιάζονται ποικίλα προ-
βλήματα εξαιτίας των λατομικών εργασιών 
από τα 39 παράνομα λατομεία που βρίσκονται 
στον Πενταδάκτυλο και τα συνακόλουθα περι-
βαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται. 
Οι συνέπειες από την εξόρυξη είναι τεράστιες, 
καθώς τα εργοστάσια στα κατεχόμενα δεν   
τηρούν τα  κριτήρια για τους ατμοσφαιρικούς  
ρύπους βάσει των κυπριακών και ευρωπαϊκών  
νομοθεσιών. Επιπλέον, οι Τούρκοι δεν παίρ-
νουν τα    κατάλληλα μέτρα ώστε να μειώσουν 
τους ρύπους στα καθορισμένα από την                   

Ε.Ε. επιτρεπτά όρια. Τα λατομεία εργάζονται 
χωρίς κανένα απολύτως προγραμματισμό, 
δηλαδή χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες, χωρίς 
έλεγχο και χωρίς κανένα σχέδιο αποκατάστα-
σης του τοπίου. Οι εκτεταμένες λατομεύσεις                                        
οδηγούν στην καταστροφή του Πενταδακτύ-
λου, με κίνδυνο την καταστροφή της φυσιο-
γνωμίας του εδάφους. Τα βουνά και οι πρόπο-
δες εξαφανίζονται, με το ενδεχόμενο να μην 
μπορούν να αποκατασταθούν στο μέλλον. 
Επίσης, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονί-
ζουν πως για τα επόμενα 20 χρόνια, εάν δεν 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, το βουνό θα 
καταρρεύσει. Επιπρόσθετα, κινδυνεύει η βιο-
ποικιλότητα και απειλούνται με εξαφάνιση τό-
σο η πανίδα, όσο και η χλωρίδα. Για παρά-
δειγμα, διάφορα ζώα, ερπετά και πουλιά όπως 
ο γύπας, φίδια και αλεπούδες, κινδυνεύουν να 
εξαφανιστούν αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα 
μέτρα για  την προστασία τους. Ανάμεσα στα 
ενδημικά φυτά της περιοχής που απειλούνται 
υπό εξαφάνιση περιλαμβάνεται και το  εθνικό 
φυτό της Κύπρου, το κυπριακό κυκλάμινο. 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι 
έγιναν αναφορές για τον κίνδυνο κατάρρευσης 

μέρους από το πέτρωμα του βουνού, αλλοιώ-
νοντας την εικόνα των πέντε δακτύλων. Η 
τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Cyprus Today», 
αναφέρει ότι η οροσειρά του Πενταδακτύλου 
σύντομα θα μείνει με τέσσερα δάκτυλα εάν 
συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη λατόμευση. Η Επί-
τροπος Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας κα Ιωάννα Παναγιώτου, έστειλε επι-
στολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου 
κατήγγειλε τις λατομεύσεις στον Πενταδάκτυ-
λο. Σύμφωνα με την Επίτροπο, παρατηρήθηκε 
εκτεταμένη λάξευση  στην περιοχή της κορυ-
φής «Φονιάς». Η κορυφή ουσιαστικά  αποτελεί 
έναν μεγάλο ασβεστολιθικό βράχο, ο οποίος 
δεσπόζει στο συγκεκριμένο σημείο της οροσει-
ράς. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που οι εργα-
σίες προχωρήσουν προς την κορυφή εξαιτίας 
του ανάγλυφου της περιοχής, θα προκληθεί 
οριστικά και αμετάκλητα ολοκληρωτική αλλαγή 
της φυσιογνωμίας της περιοχής, με ανεπανόρ-
θωτες επιπτώσεις στον οικολογικό της πλούτο 
και την πολιτιστική της αξία.  
Ωστόσο, πραγματοποιούνται προσπάθειες για 
διάσωση του Πενταδακτύλου. Καταρχήν, βρί-
σκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια ενημέρωσης 
των Ευρωπαίων, που παραχωρούν κοινοτικά 
κονδύλια για περιβαλλοντικά ζητήματα στα 
κατεχόμενα, με στόχο να τερματιστεί η τερά-
στια οικολογική καταστροφή. Είναι γεγονός ότι 
η Ε.Ε. παραχώρησε  πέραν των 1,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ στο ψευδοκράτος για τη διάσωση 
του Πενταδακτύλου, αλλά κανένας δεν γνωρί-
ζει που ξοδεύτηκαν. Ταυτόχρονα, έχει παρθεί 
πρωτοβουλία για συντονισμό των δράσεων  
σε διάφορα επίπεδα, ενώ έχει γίνει κατανοητό 
ότι πρέπει να υπάρξει εθνικός σχεδιασμός.  
Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί μια επιτρο-
πή με φορείς και υπηρεσίες. Στην επιτροπή 
αυτή μετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Εξωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
του Τμήματος Δασών και η Επίτροπος Περι-
βάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ελληνοκυπριακά και τουρκοκυ-
πριακά  κόμματα αποφάσισαν να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους στον αγώνα για διάσωση του 
Πενταδακτύλου από τις παράνομες λατομεύ-
σεις που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον 
και τη μοναδική φυσική ομορφιά του. Τα κόμ-
ματα καλούν την Ε.E. να διαδραματίσει πιο 
ενεργό ρόλο για την αποκατάστασή του, αλλά  
και για την αναχαίτιση της καταστροφής του 
περιβάλλοντος.  Η καταστροφή του Πενταδα-
κτύλου κινδυνεύει άμεσα, επομένως πρέπει να 
καταπολεμηθεί η διάβρωση του εδάφους, να 
υπάρξει αναδάσωση και να προστατευτεί ο 
φυσικός πλούτος. 

                  Χριστοδούλου Γιώργος  

Πηγές: 
http://www.philenews.com/el-gr/top-
stories/885/178633/ 
http://www.protothema.gr/environment/
article/328225/kupros-kinduneuei-me-katastrofi-i-
oroseira-tou-pedadaktulou/ 
http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/68116/
kindyneyei-na-katastrafei-o-pentadaxtylo/    

Οι συνέπειες από την εξόρυξη είναι τεράστι-
ες, καθώς τα εργοστάσια στα κατεχόμενα 
δεν τηρούν τα  κριτήρια για τους ατμοσφαιρι-
κούς ρύπους βάσει   των κυπριακών και ευ-
ρωπαϊκών  νομοθεσιών. 

«Τρίτο γράμμα στη μητέρα»  
Κώστας Μόντης 

Μητέρα, αν το βρεις βαρύ το γράμμα μου, 
είναι που σκύβει απάνω του ο Πενταδάκτυλος φορτω-

μένος Τούρκο, 
αν το βρεις ασήκωτο, 

είναι που γονατίζει απάνω του ο Πενταδάκτυλος φορ-
τωμένος Τούρκο. 

Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ο Πενταδάκτυλος, μητέρα. 
Στο κάτω - κάτω το Μόρφου δεν το βλέπουμε, 

στο κάτω - κάτω την Κερύνεια δεν τη βλέπουμε, 
την Αμμόχωστο δεν τη βλέπουμε, 
όμως αυτός είν’ εκεί απέναντί μας, 

όμως αυτός είναι διαρκώς εκεί απέναντί μας, 
και μας κοιτάζει και μας κοιτάζει μ’ έναν τρόπο… 
και κάθεται βραχνάς και μολύβι στο στήθος μας, 

όμως αυτός είν’ εκεί απέναντί μας, 
και δεν μπορεί να κρυβεί σαν το Μόρφου, 
και δεν μπορεί να κρυβεί σαν την Κερύνεια 

και σαν την Αμμόχωστο. 
Και λέει: «Λοιπόν»; 

και μας ρωτά: «Λοιπόν»; 

Η άλλοτε πρασινοντυμένη Κυθρέα μοιάζει  
αγνώριστη, κυρίως γιατί στέρεψε η μεγαλύτε-
ρη πηγή νερού της Κύπρου, στην οποία χρω-
στούσε η κωμόπολη της Κυθρέας την         
ευημερία της, ο Κεφαλόβρυσος.  
Ο Κεφαλόβρυσος παρείχε νερό για ύδρευση 
και άρδευση όχι μόνο για την Κυθρέα, αλλά 
και για τα γειτονικά χωριά, καθώς και για τα 
χωριά της Μεσαορίας, αφού ήταν η μεγαλύτε-
ρη πηγή νερού της Κύπρου. Η πηγή που βρί-
σκεται σε υψόμετρο 264 μέτρων περίπου, 
διαδραμάτισε πριν από την τουρκική εισβολή 
σημαντικό ρόλο στην όλη οικονομική ανάπτυ-
ξη της ευρύτερης περιοχής της Κυθρέας. Ο 
κορμός της πηγής του Κεφαλόβρυσου περι-
λάμβανε τρεις βρύσες, που έχυναν με ορμή τα 
νερά τους, μια από τη δεξιά του πλευρά, μια      

από την αριστερή και μια στο μέσο. Στις 29 
Ιουνίου κάθε χρόνο γιόρταζαν στην Κυθρέα το 
Πάσχα της Βρύσης, μια ειδική γιορτή για           
ν’ αγιαστούν τα νερά του Κεφαλόβρυσου.  
Υπάρχουν διάφορες εικασίες για το γεγονός 
ότι στέρεψε ο Κεφαλόβρυσος. Η πιο πιθανή 
είναι ότι οι Τούρκοι έχουν αντλήσει νερό με 
διατρήσεις που έχουν κάνει για να προμηθεύ-
σουν τουρκοκυπριακά χωριά και τον τουρκικό 
στρατό. Επίσης, με τις ανατινάξεις που κά-
νουν για εξόρυξη πέτρας στον Πενταδάκτυλο 
έχει χαθεί το νερό. 
 
Πηγή: 
www.ant1iwo.com/.../odoiporiko-tou-ad1-stin-kuthrea... 

                                       Κύπρος 1974: Η ανείπωτη τραγωδία... 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Η καταστροφή του Κεφαλόβρυσου της  Κυθρέας 

http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/178633/efagan-ton-pentadaktylo-terastia-oikologiki-katastrofi
http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/178633/efagan-ton-pentadaktylo-terastia-oikologiki-katastrofi
http://www.protothema.gr/environment/article/328225/kupros-kinduneuei-me-katastrofi-i-oroseira-tou-pedadaktulou/
http://www.protothema.gr/environment/article/328225/kupros-kinduneuei-me-katastrofi-i-oroseira-tou-pedadaktulou/
http://www.protothema.gr/environment/article/328225/kupros-kinduneuei-me-katastrofi-i-oroseira-tou-pedadaktulou/
http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/68116/kindyneyei-na-katastrafei-o-pentadaxtylo/
http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/68116/kindyneyei-na-katastrafei-o-pentadaxtylo/
http://www.ant1iwo.com/.../odoiporiko-tou-ad1-stin-kuthrea
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Η πράσινη γραμμή είναι η γραμμή που δια-
χωρίζει τα ελεύθερα από τα κατεχόμενα εδά-
φη της Κύπρου. Αυτή η γραμμή μας υπενθυ-
μίζει συνεχώς ότι το νησί μας βρίσκεται σω-
ματικά και συμβολικά διαμελισμένο. Η πράσι-
νη γραμμή ονομάζεται και «Γραμμή        
Αττίλας», «Νεκρή ζώνη», αλλά και 

«Γραμμή κατάπαυσης του πυρός». 

Το βράδυ της 21ης Δεκεμβρίου του 1963, ξέ-
σπασαν δικοινοτικές ταραχές μεταξύ Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αυτό το γεγο-
νός είχε ως αποτέλεσμα να έρθει στην Κύπρο 
ο υπουργός αποικιών και κοινοπολιτειακών 
σχέσεων της Βρετανίας Ντάνκαν Σαντζ, με 
έτοιμο σχέδιο για τον διαχωρισμό της ελληνο-
κυπριακής και της τουρκοκυπριακής συνοικί-
ας της Λευκωσίας. Στις 30 Δεκεμβρίου του 
1963,  υπογράφτηκε η συμφωνία για τη χάρα-
ξη της πράσινης γραμμής, η οποία είχε ως 
αποτέλεσμα την παύση των εχθροπραξιών.  

Η συμφωνία αυτή υπογράφτηκε από τον τότε 
πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιε-
πίσκοπο Μακάριο, τον Αντιπρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Δρα Φαζίλ Κιουτσιούκ, 
τον Βρετανό υπουργό αποικιών Ντάνκαν   
Σάντις, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής 
Γλαύκο Κληρίδη και τον Πρόεδρο της τουρκο-
κυπριακής κοινοτικής Συνέλευσης Ραούφ 
Ντενκτάς. Με την υπογραφή της συμφωνίας 
αυτής, η πράσινη γραμμή πλέον επίσημα δια-
χωρίζει τον ελληνικό από τον τουρκικό τομέα 
της Λευκωσίας. Ονομάστηκε «πράσινη γραμ-
μή» διότι ο τότε διοικητής των βρετανικών βά-
σεων, ο στρατηγός Γιανγκ, χάραξε τη γραμμή 
στον χάρτη με πράσινο χρώμα. 

Υπεύθυνοι για τη φύλαξη της «πράσινης 
γραμμής» είναι οι κυανόκρανοι του Ο.Η.Ε. 

Αρχικά, η «πράσινη γραμμή» διαχώριζε τη 
Λευκωσία σε δύο τομείς και μετά επεκτάθηκε 

και οριοθέτησε τους έξι τουρκοκυπριακούς 
θύλακες. Σήμερα, η γραμμή αυτή απλώνεται 
σε 300 χλμ. μήκος, χωρίζοντας την Κύπρο 
στη μέση. Κατά πλάτος της φτιάχτηκε απο-
στρατικοποιημένη ζώνη, η οποία ελέγχεται 
από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών. Το 
2003 έγινε επιτρε-
πτή η διέλευση 

από την 

«πράσινη γραμ-
μή» προς τα κατε-
χόμενα εδάφη 
μας, αλλά με την 
επίδειξη διαβατηρίου. Μέχρι σήμερα, έχουν 
ανοίξει πέντε σημεία πρόσβασης. 

Ιωάννου Μελίνα 
 

Πηγές: 
http://www.sansimera.gr/articles/376 
https://el.wikipedia.org/wiki/ 

H πράσινη γραμμή που χωρίζει την κατεχόμενη από την ελεύθερη Κύπρο 

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

http://www.sansimera.gr/articles/376
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE
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Αθλητικά σωματεία  κατεχόμενων περιοχών που επαναδραστηριοποιήθηκαν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου 

και βρίσκονται σε ενεργό δράση 

Συμβολική συμμετοχή  των κατεχόμενων γυμνα-
σίων  του  τόπους μας στις παρελάσεις εθνικών 

επετείων 

Για 41 χρόνια  οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων γρά-
φουν τις πρώτες τους λέξεις σε τετράδια που τους θυμί-
ζουν την κατεχόμενη γη μας. 

Δρόμοι της ελεύθερης Κύπρου στους οποίους έχουν δοθεί  ονόματα 

κατεχόμενων περιοχών 

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Το «Δεν Ξεχνώ» για τους Έλληνες της Κύπρου, δεν είναι απλά 
μια λεζάντα στα τετράδια του Δημοτικού, ένα σύνθημα γραμμέ-

νο σ’ έναν ξεχασμένο τοίχο, ή ένα παλιό γραμματόσημο.  
 

ΟΧΙ. Το «Δεν Ξεχνώ» αποτελεί καθημερινό βίωμα, σκέψεις και 
όνειρα για επιστροφή. Το «Δεν Ξεχνώ» το κάνουμε πράξη δίνοντας 
τα ονόματα χωριών και πόλεων που βρίσκονται στα κατεχόμενα, 
στις διευθύνσεις δρόμων και Αθλητικών Σωματείων της ελεύθερης 
Κύπρου. Επιπλέον, στις παρελάσεις εθνικών επετείων, παρελαύ-
νουν    μαθητές που αντιπροσωπεύουν κατεχόμενα γυμνάσια.                                                                                                                                    

Ιωάννου Κυριάκος                                                                                                                                                       

Ιωάννου Μελίνα 
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Η Αμμόχωστος είναι μια από τις πα-
λαιότερες πόλεις της Κύπρου. Η πό-
λη πρωτοχτίστηκε κατά τον 3ο π.Χ. 
αιώνα, από τους Πτολεμαίους και 
είχε ονομαστεί Αρσινόη, προς τιμή 
της βασίλισσας Αρσινόης Β΄ Φιλα-
δέλφου, της διάσημης Ελληνί-
δας βασίλισσας της Αιγύπτου των 
Ελληνιστικών χρόνων. Στην ουσία 
όμως, η Αμμόχωστος υπήρξε η διά-
δοχος της πιο φημισμένης και πιο 
σημαντικής αρχαίας πόλης της Κύ-
πρου, της Σαλαμίνας. Κατά την ελ-
ληνική μυθολογία, η Σαλαμίνα είχε 
ιδρυθεί μετά το τέλος του Τρωικού 
Πολέμου από τον Τεύκρο, τον γιο 
του Τελαμώνα και αδελφό            
του Αίαντα, από το ελληνικό   νησί 
της Σαλαμίνας.  
Η Αμμόχωστος αναπτύχθηκε ιδιαίτε-

ρα μετά την ανακήρυξη της Κύπρου 
σε ανεξάρτητο κράτος το 1960, οπό-
τε, η πόλη έγινε  μεγάλο εμπορικό 
κέντρο, αλλά και σημαντικό τουριστι-
κό θέρετρο. Ανάμεσα στους εκτετα-
μένους πορτοκαλεώνες  που περιέ-
βαλλαν την πόλη και δίπλα στην αμ-
μώδη παραλία της, είχαν ανεγερθεί 
σύγχρονα ξενοδοχεία και η Αμμόχω-
στος είχε πάρει μια έντονα κοσμοπο-
λίτικη όψη. Με τα πολυτελή ξενοδο-
χεία της, τις πολυκατοικίες, το λιμάνι, 
την  εύφορη γη και τα  νερά της, η 
Αμμόχωστος γνώρισε ραγδαία του-
ριστική και εμπορική ανάπτυξη. Πε-
ραιτέρω, αναπτύχθηκαν οι βιομηχα-
νίες τροφίμων, υπόδησης και 
ένδυσης, επίπλων, χημικών προϊό-
ντων, πλαστικών και ηλεκτρικών ει-
δών, μεταλλικών κατασκευών κλπ. 
Από το 1291, όταν έφτασαν στην 
πόλη χριστιανοί πρόσφυγες από την 
Άκρα, η Αμμόχωστος ήταν μια από 
τις πλουσιότερες πόλεις του κόσμου. 
Είχε 365 εκκλησίες και για 200 χρό-
νια ήταν το σπουδαιότερο κέντρο 
διαμετακομιστικού  εμπορίου ανάμε-
σα σε Ανατολή και Δύση. Ο περίφη-
μος Καθεδρικός  Ναός του Αγίου 
Νικολάου, αριστούργημα γοτθικής 
αρχιτεκτονικής, άρχισε να κτίζεται 
από τους Λουζινιανούς το 1308.  

Εκεί πήγαιναν οι Λουζινιανοί βασι-
λείς φορώντας το στέμμα του βασι-
λείου της Ιερουσαλήμ και γίνονταν 
επίσης οι στέψεις των βασιλιάδων 
της Κύπρου και της Ιερουσαλήμ, με 
αμύθητη πολυτέλεια. Ο Άγιος Νικό-
λαος είχε κτιστεί με σκοπό να εντυ-
πωσιαστούν οι Κύπριοι και να προ-
σηλυτιστούν στο καθολικό δόγμα. 
Από τις παλαιότερες ελληνικές εκ-
κλησίες που βρίσκονται στην περι-
τειχισμένη πόλη, η μεγαλοπρεπέστε-
ρη ήταν ο Άγιος Γεώργιος των Ελλή-
νων (τέλος 14ου αιώνα) και ο ναός 
των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
(14ος αιώνας), με αξιόλογες τοιχο-
γραφίες. Άλλη περίφημη αρχαία εκ-
κλησία είναι η Παναγία η Χρυσοσπη-
λιώτισσα, κτισμένη μέσα σε        
σπήλαιο, στο Κάτω Βαρώσι. Λίγο 

πριν την εισβολή  δίπλα στην υπό-
γεια εκκλησία χτίστηκε μεγαλοπρε-
πής ναός, που μαζί με τον Άγιο Ι-
ωάννη, που βρίσκεται κοντά στο λι-
μάνι, είναι οι πιο εντυπωσιακοί. Με-
γάλης ιστορικής και θρησκευτικής 
αξίας είναι και οι εκκλησίες της Αγίας 
Ζώνης, του Τιμίου Σταυρού, της Αγί-
ας Παρασκευής και του Αγίου Μέ-
μνονος, που βρίσκονται στη νέα πό-
λη της Αμμοχώστου. 
Η Αμμόχωστος αποτελούσε κέντρο 
πνευματικής ζωής, όπου παρουσιά-
ζονταν καλλιτεχνικές δραστηριότη-
τες, όπως μουσικές εκδηλώσεις και 
αρχαίες τραγωδίες. Είχε επίσης  Γυ-
μνάσια με μεγάλη πνευματική παρά-
δοση, όπως το Α΄ Γυμνάσιο Αρρέ-
νων, το Γυμνάσιο Θηλέων, καθώς 
και το Οικονομικό Γυμνάσιο. Διέθετε 
ακόμα σπουδαία Δημοτική Βιβλιοθή-
κη και Δημοτική Πινακοθήκη. Η Αμ-
μόχωστος φιλοξένησε και σημαντι-
κούς πνευματικούς ανθρώπους, 
όπως τον Γιώργο Σεφέρη και τον 

Οδυσσέα Ελύτη. Αποτέλεσμα αυτής 
της παραμονής τους στην Αμμόχω-
στο, ήταν το έργο του Σεφέρη 
«Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄». 
Επιπλέον, στο έργο του Ελύτη 
«Μαρία Νεφέλη», αναγνωρίζει κα-
νείς εμπειρίες από την Αμμόχωστο.  
Εξαιτίας των πλούσιων περιβολιών 
της, η Αμμόχωστος ήταν γνωστή ως 
«η πόλη του πορτοκαλιού». Το      
ετήσιο φεστιβάλ του πορτοκαλιού 
αποτελούσε μια φαντασμαγορική 

γιορτή, άρρηκτα  δεμένη με τη ζωή 
και την ύπαρξη της πόλης. Μεγάλα         
περιβόλια με εσπεριδοειδή απλώνο-
νταν σε πολλά σημεία της πόλης, 
καθώς και στον Άγιο Μέμνονα, το     
Κάτω Βαρώσι και τον Άγιο Λουκά. Η 
μεγάλη παραγωγή πορτοκαλιών 
στην περιοχή, έδωσε την αφορμή 
για μια ωραία πολιτιστική εκδήλωση 
που γινόταν κάθε χρόνο, τη γιορτή 
του πορτοκαλιού. Η γιορτή κρατούσε  
τέσσερις μέρες και γινόταν τον      
Απρίλη που ο καιρός ήταν καλός και 
υπήρχαν ακόμα πολλά πορτοκάλια.  
Πολλές μέρες πριν τη γιορτή, 
άρχιζαν οι προετοιμασίες. Η  πόλη 
ολόκληρη έπαιρνε γιορτινή όψη. 
Στην είσοδο της πόλης στήνονταν 
μεγάλες αψίδες που έγραφαν πάνω 
«Καλωσορίσετε στην πόλη του πορ-
τοκαλιού». Οι κεντρικοί δρόμοι ήταν 
φωταγωγημένοι. Τους ηλεκτρικούς 
πασσάλους στόλιζαν μεγάλα σχεδια-
σμένα πορτοκάλια και παντού ανέμι-
ζαν σημαίες  πορτοκαλιές, κίτρινες 
και πράσινες, που συμβόλιζαν το 
χρώμα των πορτοκαλιών, των λεμο-
νιών και των φύλλων. Η γιορτή 
άρχιζε το πρωινό της Πέμπτης, σε 
ένα από τα κινηματοθέατρα της    
Αμμοχώστου. Εκεί μαζεύονταν πολ-
λοί επίσημοι, τουρίστες και πλήθος 
κόσμου. Γίνονταν ομιλίες,               
απαγγελίες, τραγούδια, σκετς, που 

είχαν όλα ως θέμα τους την πορτο-
καλιά. Η γιορτή συνεχιζόταν και τις 
άλλες   μέρες με καλλιτεχνικά προ-
γράμματα, ενώ η φιλαρμονική του 
Δήμου παιάνιζε καθημερινά. Το Σάβ-
βατο οργανώνονταν χοροί σε διάφο-
ρα  ξενοδοχεία της Αμμοχώστου και  
γινόταν η εκλογή της «βασίλισσας 
του πορτοκαλιού». Το αποκορύφω-
μα της    γιορτής ήταν η παρέλαση 
των αρμάτων που γινόταν στο στάδι-
ο Γ.Σ.Ε. (Γυμναστικός Σύλλογος Ευ-
αγόρας) και  έπειτα στους κυριότε-
ρους δρόμους της πόλης. Μπροστά 
πήγαινε το άρμα της «βασίλισσας 
του πορτοκαλιού» και ακολουθού-
σαν τα άλλα άρματα, τα οποία πα-
ρουσίαζαν πραγματικά καλλιτεχνή-
ματα με   πορτοκάλια. Στην παρέλα-
ση λάμβαναν μέρος και διάφορες 
ομάδες παιδιών. Τα άρματα, καθώς 
και οι ομάδες   παρουσίαζαν κάτι 
σχετικό με τα   εσπεριδοειδή και την 
ιστορία τους. Τα καλύτερα απ’ αυτά 
έπαιρναν βραβείο. Τη γιορτή του 
πορτοκαλιού  παρακολουθούσαν 

χιλιάδες άνθρωποι, ντόπιοι και ξένοι. 
Βούιζε τότε η πόλη κι οι δρόμοι ήταν  
ασφυκτικά γεμάτοι.  

Ευαγόρου Σωτηρία 
 
Πηγές: 
https://el.wikipedia.org/ 
Η κατεχόμενη γη μας, Υπουργείο Παιδείας 
Κύπρου, Λευκωσία, 1993 
Της πατρίδας χώματα,  Υπουργείο Παιδείας 
Κύπρου, Λευκωσία, 1985 
Δεν ξεχνώ και αγνίζομαι, Επιτροπή Δασκά-
λων Λεμεσού, Λεμεσός, 1990 

 

 

Κατεχόμενη Αμμόχωστος 

Αμμόχωστος 

Κλαίρη Αγγελίδου 

Εδώ είναι μια πόλη, θάλασσα 
και φως. 

Εδώ αφήσαμε τα δώδεκα μας 
χρόνια,  

τότε που τρέχαμε ξυπόλυτοι 
στην αμμουδιά, 

τότε που ρίχναμε τα δίχτυα των 
ονείρων. 

Εδώ είναι μια θάλασσα –γυαλί 

για να βλέπεις τις ραβδώσεις 
της δικής σου Ψυχής, μα και των 

άλλων... 

Εδώ είναι μια πόλη, 

που την κρατούν οι άνθρωποι 
μες την καρδιά  

σαν του επιτάφιου τα ξεραμένα, 
μοσκομύριστα λουλούδια, 

φυλακτό από βασκανία, μίσος 
και ταπείνωση. 

Εδώ είναι μια πόλη 

μην το ξεχνάτε, είναι βασικό, 

μια πόλη - θάλασσα 

που πάντα ταξιδεύουμε 

χωρίς να 'χουμε ανάγκη από 
βάρκα και κουπιά. 

Και με μισό κουπί  

πηγαίνουμε ασφαλείς. 

Ξέρουμε τα βράχια, βράχια κι 
εμείς... 

Εδώ είναι μια πόλη,  

όχι του ονείρου, μα της ψυχής 
αγκωνάρι. 

Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου  

Καθεδρικός Ναός  

του Αγίου Νικολάου 

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
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Έγκωμη 

Η αρχαιολογική θέση της Έγκωμης αποτελούσε 
κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1600-1500 
π.Χ.) ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα 
της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάπτυξη της οχυρω-
μένης αυτής αρχαίας πόλης, της φημισμένης για 
την εκμετάλλευση του χαλκού και ο κοσμοπολίτικός 
της χαρακτήρας, οφείλονται στο ότι βρίσκεται πολύ 
κοντά στην ανατολική ακτή και διέθετε λιμάνι. 
Η νεκρόπολη της Έγκωμης,  είναι γνωστή ως η 
πλουσιότερη νεκρόπολη της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού στο νησί. Στα τέλη του 19ου αιώνα διεξή-
χθηκαν ανασκαφές στην περιοχή που έφεραν στο 
φως ένα ανάκτορο το οποίο θεωρείται από τα    
σημαντικότερα οικιστικά οικοδομήματα της Ύστερης 
Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο.  
Το μέγεθος της εμπορικής και της οικονομικής   
ανάπτυξης και του υψηλού πολιτιστικού επιπέδου 
της πόλης, φαίνονται από τα «Κυκλώπεια» οχυρω-
ματικά έργα, τα ιερά του Κερασφόρου Θεού και από 
άλλα δημόσια κτίρια, μαζί με μεγάλο αριθμό Μυκη-
ναϊκών αγγείων, ειδών μεταλλουργίας και μικροτε-
χνίας. Κατά το έτος 1075 π.Χ., η πόλη καταστράφη-
κε πιθανόν από κάποιο φυσικό φαινόμενο, μάλλον 
από σεισμό. Η Έγκωμη σταδιακά εγκαταλείφθηκε 
 και τη διαδέχτηκε η Σαλαμίνα, η οποία βρίσκεται 
πιο κοντά στην ακτή. Δημοσιεύσεις στον τουρκοκυ-
πριακό τύπο (Olay 3.5.82, Giornale dell’Arte no. 48, 
Σεπτέμβριος 1987), αναφέρουν ότι οι αποθήκες 
των ανασκαφών συλήθηκαν και ότι έγιναν παράνο-
μες ανασκαφές στη νεκρόπολη. Η άγρια βλάστηση, 
η βόσκηση και οι παράνομες ανασκαφές, προκα-

λούν μεγάλες 
καταστροφές 
στην αρχαιολογι-
κή θέση.  

Κατεχόμενη επαρχία Αμμοχώστου 

Ακανθού 
Η Ακανθού, που είναι ένα από τα μεγαλύτε-

ρα χωριά της επαρχίας Αμμοχώστου, βρί-

σκεται στους βόρειους πρόποδες του Πε-

νταδακτύλου. Είναι ένας τόπος απαράμιλ-

λης κυπριακής ομορφιάς, αφού συνδυάζει 

το βουνό και το πράσινο με το γαλάζιο της 

θάλασσας. Στις δασωμένες βουνοπλαγιές 

και στις δαντελωτές ακρογιαλιές της, υπάρ-

χουν πολλοί αρχαίοι συνοικισμοί, τάφοι και     

βυζαντινές εκκλησίες. Η Ακανθού αναφέρε-

ται πρώτη φορά σε γραπτές πηγές με αυτή 

την ονομασία το 1383. Το έδαφος της περι-

οχής ήταν ιδιαίτερα εύφορο, γι’ αυτό και οι 

κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία. Πριν 

από την εισβολή, στην Ακανθού καλλιεργού-

σαν σιτάρι, κριθάρι, σιφουνάρι, χαρούπια, 

εσπεριδοειδή, ροδακινιές, αχλαδιές, βερικο-

κιές, μηλιές, αμυγδαλιές και διάφορα λαχανι-

κά. Αρκετά ανεπτυγμένη στην περιοχή ήταν 

και η κτηνοτροφία.  

Ιδιαίτερη θέση στην κυπριακή λαϊκή τέχνη 

κατέχουν τα χρωματιστά ξυλόγλυπτα της 

Ακανθούς, που κατα-

σκευάζονταν στην 

κωμόπολη και εξάγο-

νταν από το λιμανάκι 

των Νεράδων. Τα 

ξυλόγλυπτα ήταν δια-

κοσμημένα με  ζώα, 

πουλιά, φυτά, γοργό-

νες, αγγέλους, σταυ-

ρούς, λιοντάρια πλαι-

σιωμένα με     δέντρα, 

δράκους, ψάρια, άγκυρες, κυπαρίσσια, ρό-

δακες και γεωμετρικά μοτίβα. Τα σχέδια 

ήταν τοποθετημένα σε παράλληλες οριζόντι-

ες ταινίες και καθαρά περιγράμματα, με 

έντονα χρώματα και φόντο το χρώμα του 

ξύλου.  

 Ωστόσο, αυτό που έκανε ιδιαίτερα γνωστή 

την Ακανθού ήταν η εκκλησία του Χρυσο-

σώτηρος Ιησού Χριστού και το μεγάλο πα-

νηγύρι που γινόταν εκεί στις 6 Αυγούστου. 

Στα όρια της κοινότητας αυτής βρίσκεται και 

η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, καθώς και 

το ξωκλήσι του Αγίου Λουκά.  

Άσσια 
Η Άσσια είναι το χωριό που γέν-
νησε τον Άγιο Σπυρίδωνα και 
τον λαϊκό μας ζωγράφο Μιχαήλ 
Κάσιαλο. Είναι ένα από τα πιο 
μεγάλα χωριά της κεντρικής  
Μεσαορίας, στην επαρχία Αμμο-
χώστου.  Βρίσκεται μεταξύ Λευ-
κωσίας -  Αμμοχώστου, 22 χλμ. 
ανατολικά της Λευκωσίας και 38 
χλμ. δυτικά της Αμμόχωστου. 
Λόγω της μορφολογίας του εδά-
φους και του ποταμού Γιαλιά, η 
Άσσια ήταν ανέκαθεν αγροτικό 
χωριό. Μέχρι τα μέσα του προη-
γούμενου αιώνα, η πλειοψηφία 
των χωριανών    ασχολείτο με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία. 
Συγκεκριμένα, οι Ασσιώτες καλ-
λιεργούσαν σιτηρά, βαμβάκι, 
σησάμι και εποχιακά όπως αγ-
γουράκια, πεπόνια, καρπούζια, 
τριφύλλι και ρόβι. Το χωριό ήταν 
παγκύπρια φημισμένο για τα 
ασσιώτικα αγγούρια και για τα 
γαϊδούρια του. Ακόμα, στην 
Άσσια υπήρχαν τουβλοποιεία 
και βιοτεχνίες ειδών ένδυσης. Τα 
ασσιώτικα κεντήματα πουλιού-
νταν σ’ όλες τις περιοχές της 
Κύπρου. Συνήθως οι γυναίκες 
της Άσσιας κεντούσαν σεντόνια, 
μαξιλάρια και τραπεζομάντιλα.  
Κεντούσαν επίσης πάνω σε ειδι-
κά υφάσματα που τα κάδρωναν 
και τα κρέμαζαν στους τοίχους.   
Η Άσσια, είναι το χωριό με τους 
περισσότερους αγνοούμενους. 
Ογδόντα τρία άτομα, ανάμεσά 
τους γέροντες και παιδιά δηλώ-
θηκαν αγνοούμενοι. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα της τουρκικής 
βαρβαρότητας είναι η εκτέλεση 
του Γιώργου Αντωνίου Εγγλέ-
ζου, ετών 11, από Τούρκους 
στρατιώτες, του οποίου τα οστά 
βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 
με τη μέθοδο του DNA. Συνολικά 
βρέθηκαν οστά από 72           
σκελετούς, οι οποίοι ταυτοποιή-
θηκαν με τη μέθοδο του DNA, σε 
δύο πηγάδια στην περιοχή     
Ορνίθι, ανατολικά του χωριού             
Αγγαστίνα. Όλοι φέρουν τραύμα-
τα από σφαίρες στα κρανία,  
αποτέλεσμα της σύλληψης και 
εκτέλεσής τους από τους Τούρ-
κους, στις 21  Αυγούστου 1974. 
Όπως προαναφέρθηκε, η Άσσια 
γέννησε τον μεγάλο ζωγράφο 
της Κύπρου, Μιχαήλ Κάσιαλο. 

Ο Κάσιαλος χαρακτηρίστηκε ως 

ο Θεόφιλος της Κύπρου και ως ο 
μεγάλος ραψωδός της κυπρια-
κής γης και των ανθρώπων της, 
με έργο δροσερό και γνήσιο, 
αδέσμευτο από θεωρίες και  
σχολές. Τα θέματα των έργων 
του είναι παρμένα από την καθη-
μερινή αγροτική ζωή και τις α-
σχολίες των Κυπρίων, τα ήθη κι 
έθιμά τους. Λίγο μετά τον θάνατό 
του, βραβεύτηκε από την Ακαδη-
μία Αθηνών για την προσφορά 
του. Πέθανε στην προσφυγιά, 
αφού κακοποιήθηκε θανάσιμα 
από τους Τούρκους εισβολείς. 
 

 

Λευκόνοικο 
 

Το Λευκόνοικο βρίσκεται 

στη βορειότερη άκρη της 

Μεσαορίας, στις λοφοσει-

ρές του Πενταδακτύλου. 

Πήρε το όνομά του από 

τα λευκά σπίτια των κα-

τοίκων (λευκός + οίκος), 

τα οποία ήταν άσπρα  

από τον ασβέστη. Στην 

πλατεία του χωριού ξεχώ-

ριζε η εκκλησία του Αρ-

χαγγέλου Μιχαήλ, όπου 

κάποτε γίνονταν εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώ-

σεις. Η εκκλησία ήταν πλαισιωμένη με κυβερνητικά 

γραφεία, δικαστήριο, κτηματολόγιο, φαρμακείο, ια-

τρείο, νοσοκομείο και γεωρ-

γικό τμήμα. Στην πλατεία 

υπήρχε επίσης η προτομή 

του εθνικού ποιητή της Κύ-

πρου,  Βασίλη Μιχαηλίδη, ο 

οποίος καταγόταν από το             

Λευκόνοικο.  

Το Λευκόνοικο ήταν γνωστό 

για τα υφαντά του, το 

«λευκονοικιάτικον οφτόν» και  

την «τσιπόπιττα».  

Χατζηχριστοδούλου Έλενα 

Πηγές: 
Η κατεχόμενη γη μας, Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, Λευκωσία, 1993 
Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι, Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, Λευκωσία, 2001 
www.mcw.gov.cy/.../38CC8D2010A9DEA2C225726...  
www.parathyro.com/?p=32758 
www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?it=1... 

Ανάμεσα σ’ ελιόκλωνα και μύρα 

Καμάρι σου έχεις του Σωτήρα τον 

  ναό. 

Αναζητάς εκεί του κόσμου την 

  πλημμύρα 

Να ’ρθει για να γιορτάσει εσπερινό.  

Θυμάρι και μυρσίνη θ’ απλωθούνε 

Ολόγυρα στις στράτες του ξανά  

Υπόκλιση τα πάντα θα σταθούνε 

  σαν θα γυρίζουν τα δικά σου τα 

  παιδιά.  

                                  Ελένη Μυλωνά  

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

https://el.wikipedia.org/wiki/1383
http://www.mcw.gov.cy/.../38CC8D2010A9DEA2C225726
http://www.parathyro.com/?p=32758
http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?it=1
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Η πιο λαμπρή 
σελίδα της ιστο-
ρίας του νεότε-
ρου ελληνισμού 
της Κύπρου, 
γράφτηκε σε 
μια σπηλιά στο 
δάσος του Μα-
χαιρά, στις 3 
Μαρτίου του 

1957. Εκεί που το μεγαλείο της ψυχής ξεπέρασε 
κάθε θνητό όριο, ντρόπιασε τον στρατό μιας ολό-
κληρης αυτοκρατορίας και υπέγραψε με τη θυσία 
του το μέγεθος της θέλησης ενός λαού, για ελευ-
θερία και ένωση με την Ελλάδα. 
 Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν Κύπριος αγωνιστής 
της Ε.Ο.Κ.Α., κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα 
του 1955 - 59 εναντίον της αγγλικής κατοχής. Γεν-
νήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 1928, στη Λύση. 
Μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο Αμμο-
χώστου, πήγε στην Ελλάδα για να σπουδάσει στη 
Σχολή Ευελπίδων. Μετά την αποτυχία του να κα-
ταταχθεί στη Σχολή, μπήκε στη Σχολή Εφέδρων 
Αξιωματικών και κατατάχθηκε στον ελληνικό 
στρατό, από όπου υπηρέτησε στα ελληνοβουλγα-
ρικά σύνορα και απέκτησε τον τίτλο του έφεδρου 

ανθυπολοχαγού. Οι διοικητές των στρατιωτικών 
μονάδων που υπηρέτησε, τον χαρακτήρισαν ως 
«τίμιο, ζωηρό, σεμνό, αποφασιστικό και ψύχραι-
μο». 
 Όταν άρχισαν οι προετοιμασίες για τον Απελευ-
θερωτικό Αγώνα, ο Αυξεντίου ήταν από τους 
πρώτους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 
αρχηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή. Στη συνέχεια, 
έγινε υπαρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α. και τομεάρχης Αμ-
μοχώστου με το ψευδώνυμο του αρματολού της 
Πίνδου, Πάνου Ζήδρου. Αρχικά, είχε την ευθύνη 
διεξαγωγής του αγώνα στον Πενταδάκτυλο και 
αργότερα στην Πιτσιλιά. Στη μάχη των Σπηλιών 
τον Δεκέμβρη του 1955, μόνος αντιμετώπισε δε-
κάδες Άγγλους στρατιώτες, για να καλύψει τη δια-
φυγή του Διγενή και της ομάδας του. Αφού προ-
κάλεσε πραγματική πανωλεθρία στους διώκτες 
του, κατόρθωσε να διαφύγει. Μετέπειτα, οι Άγγλοι 
συναντούν τον Αυξεντίου στο μοναστήρι του Μα-
χαιρά. Εκεί, ντυμένος καλόγηρος με την επωνυμία 
«πατήρ Χρύσανθος», με εκπληκτική ψυχραιμία 
κερνάει σε Άγγλους αξιωματικούς γλυκό και κου-
μανδαρία όταν τον ψάχνουν στο μοναστήρι. 
Η πράξη που τον κατέταξε όμως μεταξύ των αθα-
νάτων και τον έκανε γνωστό σε όλον τον κόσμο, 
είναι η πράξη του θανάτου του, που ενώ μπορού-
σε να τον αποφύγει, αυτός τον διάλεξε ως χρέος 
και ως τιμή προς τους άλλους.   
3 Μαρτίου 1957, Κυριακή, η μέρα του θανάτου 
του Γρηγόρη. Οι Άγγλοι, μετά από προδοσία, πε-
ρικύκλωσαν το κρησφύγετο του Αυξεντίου και τον 
κάλεσαν να παραδοθεί. Μετά το «Μολών Λαβέ!» 
που βροντοφώναξε, ακολούθησε πολύωρη μάχη. 
Οι αμείλικτοι κατακτητές, όταν δεν κατάφεραν να 
τον νικήσουν, αποφάσισαν να τον κάψουν ζωντα-
νό, λούζοντας το κρησφύγετο με βενζίνη. 
Στην πραγματικότητα, ο ήρωας νίκησε με τον θά-
νατό του, καθώς δόθηκε νέα πνοή στον αγώνα και 
εδραιώθηκε η πίστη για τη νίκη. Η ψυχή του πέτα-

ξε ψηλά στον ουρανό, έγινε ιδέα, έγινε ήλιος, έγινε 
φως, που μας δείχνει τον δρόμο του καθήκοντος, 
τον δρόμο της λευτεριάς…  

Αυξεντίου Άννα 

Η Σχολή μας, έχει την τιμή να φέρει το όνομά 
του - Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης 
Αυξεντίου» - και να φιλοξενεί στο Άτριό της 
αντίγραφο της προτομής του Αυξεντίου.          
Η πρωτότυπη προτομή βρισκόταν στη γενέτει-
ρά του Λύση, στην είσοδο του χωριού, αλλά 
δυστυχώς καταστράφηκε από τη θηριωδία των 
Τούρκων. Ο Καθηγητικός Σύλλογος αποφάσι-
σε ομόφωνα ότι αν επιτευχθεί λύση του      Κυ-
πριακού και ελευθερωθεί το χωριό του ήρωα, 
η προτομή θα τοποθετηθεί εκεί όπου βρισκό-
ταν η πρωτότυπη.  

 

Γρηγόρης  Αυξεντίου 

Η εκκλησία της Παναγίας της Λύσης όπως είναι    
σήμερα, χωρίς σταυρούς και καμπαναριό, με τουρκι-
κές σημαίες να τη μολύνουν. Οι Τούρκοι κατακτητές 
την έχουν βεβηλώσει και την έχουν μετατρέψει σε 
τζαμί. Αυτή όμως παραμένει περήφανη κι επιβλητι-
κή, περιμένοντας τους δικούς της ανθρώπους… 

«Μαύρα ντυμένη σύλλουρη η Κύπρος δακρυσμένη 

πουπανωθκιόν σου στέκεται ματζιελλοπληγωμένη, 

κλαίει απαρηόρητη η μαυροκαημένη 

πόχασεν τέθκιον ήρωα τζ΄ακόμα σκλαβωμένη. 

Ήσουν τζιαι εν νάσαι ήρωας, της Κύπρου μας καμάριν 

της Λύσης ο τιμητικός, της λεφτεριάς χαπάριν». 

Γιακουμής Ατσίκκος  

για τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου 

Πηγή:  

Ζήδρος, Σπύρος Παπαγεωργίου, Λευκωσία, 2008 

Λύση  
Η Λύση ήταν μεγάλη ελληνική κοινότητα του κατεχόμε-
νου τμήματος της επαρχίας Αμμοχώστου. Βρίσκεται 
μεταξύ των πόλεων της Λευκωσίας, της Αμμοχώστου 
και της Λάρνακας. Αυτή η προνομιακή της θέση σε 
συνδυασμό με το εύφορο έδαφος της περιοχής, αποτέ-
λεσαν τους βασικούς παράγοντες ευημερίας που γνώ-

ρισε μέχρι το 
1974.  

Η Λύση διαδραμά-
τισε σημαντικό 
ρόλο στον Αγώνα 
της Ε.Ο.Κ.Α. του 
1955 – 1959. Με 
τη θυσία πολλών 
παιδιών της, την 
ενεργό δράση 
όλων των κατοί-
κων της και προ-
παντός με την 
προσφορά «του 
γιου της», Γρηγό-
ρη Αυξεντίου, η 
Λύση αξιώθηκε 
τον τίτλο τιμής 

«ηρωοτόκος». 

Στα όρια της Λύ-
σης βρίσκεται η 
εκκλησία της Πα-

ναγίας, καθώς και το ξωκλήσι του Αγίου Ευφημιανού / 
Θεμονιανού. Στα δύο ελληνικά Δημοτικά Σχολεία που 
λειτουργούσαν πριν την τουρκική εισβολή, κατά το 
σχολικό έτος 1973 - 74, φοιτούσαν 586 μαθητές. 
 
 
 

Η οικογένεια του  

Γρηγόρη Αυξεντίου  

Ο Παύλος Λιασίδης, ανέπτυξε ένα δικό του προσωπικό 
στιλ και εξελίχτηκε σε έναν ιδιόρρυθμο τεχνίτη του στί-
χου και του λόγου και σε σημαντικό εκπρόσωπο της 
κυπριακής λαϊκής ιδιωματικής ποίησης. Βραβεύτηκε 

από τη Μορφωτική Υπη-
ρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας το 1975, με το 
Βραβείο Συνολικής Προ-
σφοράς στην Ελληνική 
Κυπριακή Λογοτεχνία.  
Η νοσταλγία και ο καη-
μός της επιστροφής του 
Παύλου Λιασίδη στην 
αγαπημένη του Λύση, 
αποτυπώνονται στα πιο 
κάτω   δίστιχα: 
 

 «Να ‘ταν η Σκάλα μάλιν σου, τζιαι να μου τη χαρίσεις, 
μάθε το, εν την άλλασσα, μ’ έναν γουμάν της Λύσης!» 
«Λύση, χωρκόν μου όμορφον που ‘δα το φως του    
νήλιου, έτσι εν να μείνω πάντα μου, σκλάβος λαλείς     
τ’ αντήλιου; Να μεν δω πιον τα κάλλη σου; Σίλιες ιδέες 
βάλλω τζιαι που τον νουν μου τίποτες, ούτ’ ώραν εν σε 
βκάλλω». 

Το ξωκλήσι του Αγίου Ευφη-
μιανού στη Λύση, με ανεκτί-
μητης αξίας τοιχογραφίες. Το 
πιστό αντίγραφο του ξωκλη-
σιού κτίστηκε από τους    
Λυσιώτες στο χωριό Κόρνος. 

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Ο Γιακουμής Ατσίκκος     
βραβεύτηκε για την ποίησή 
του σε διαγωνισμούς του       
Κατακλυσμού και εκπροσώ-
πησε την Κύπρο μέσω του 
ΡΙΚ σε παγκόσμιους         
ποιητικούς  διαγωνισμούς, 
αλλά και σε  διαγωνισμό  
παραδοσιακής Μουσικής 
στην Ιαπωνία.  
 

Στη γη της Λύσης γεννήθηκαν οι λαϊκοί μας ποιητές Παύλος Λιασίδης και Γιακουμής Ατσίκκος      

Πηγές: 
https://el.wikipedia.org/wiki/Παύλος_Λιασίδης 
poetryfromcyprus.blogspot.com/.../blog-post_4280.ht... 

https://el.wikipedia.org/wiki/Παύλος_Λιασίδης
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Η κωμόπολη του Ριζοκαρπάσου βρίσκεται στο 
ανατολικότερο άκρο της χερσονήσου  της Καρπα-
σίας. Περιλαμβάνει περιοχές με άγρια φυσική βλά-
στηση, χρυσές ακρογιαλιές, τα νησάκια Κλείδες, 
Λευκόνησο, Γλάρο, Κορτύλια και Άσπρο και τα 
λιμενικά καταφύγια Χελώνες και Άγιος Φίλωνας. 
Στο Ριζοκάρπασο υπάρχουν οι εκκλησίες του   
Αγίου Συνεσίου, της Αγίας Τριάδας και της Πανα-
γίας της Αφέντρικας, αλλά και τα εκκλησάκια της 
Αγίας Μαρίνας και της Αγίας Μαύρης που διασώ-
ζουν τοιχογραφίες του 12ου αιώνα. Στο ακρωτήρι, 
το ανατολικότερο σημείο της Κύπρου, όπου υπήρ-
χε στην αρχαιότητα ο ναός της Ακραίας Αφροδί-
της, υπάρχει σήμερα το μοναστήρι του Αποστό-
λου Ανδρέα, ιερό προσκύνημα για όλους τους 
Κυπρίους. Από τα πιο ονομαστά μοναστήρια του 
νησιού, προσέλκυε κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυ-
νητές, ιδιαίτερα στις 30 Νοεμβρίου και 15 Αυγού-
στου που γιόρταζε η μονή. Σύμφωνα με την πα-
ράδοση, γυρίζοντας ο Απ. Ανδρέας τον τότε γνω-
στό κόσμο για να διδάξει τον λόγο του Κυρίου, 
έφτασε και στην Κύπρο. Αφού τέλειωσε το κήρυγ-
μά του, κάθισε σε μια πέτρα στο ακρωτήρι, περι-
μένοντας να περάσει κάποιο καράβι για να τον 
πάρει μαζί του. Πράγματι, σε λίγο φάνηκε ένα κα-
ράβι. Ο Απ. Ανδρέας παρακάλεσε τον καπετάνιο 
να τον πάρει μαζί του. Ο καπετάνιος του είπε ότι 
ευχαρίστως θα τον έπαιρνε ως την Πάτρα που 
πήγαινε. Εν τω μεταξύ, ρώτησε τον Άγιο αν γνώ-
ριζε κάποια πηγή εκεί κοντά γιατί τους είχε τελειώ-
σει το νερό. Ο Απ.  Ανδρέας τότε του είπε πως 
υπήρχε μια πηγή με τρεχούμενο νερό δίπλα στον 
βράχο που καθόταν. Οι ναύτες κοίταξαν παντού, 
αλλά δεν βρήκαν νερό. Ο καπετάνιος θύμωσε με 
τον Απ. Ανδρέα. Ο Άγιος τότε του πρότεινε να πά-

νε στη στεριά μαζί. Έτσι κι έγινε. 
Όταν έφτασαν στον βράχο, ο Άγιος 
γονάτισε και αφού προσευχήθηκε, 
χτύπησε με το ραβδί του τον βράχο 
και τότε άρχισε να τρέχει νερό. Με 
μεγάλη χαρά ήπιαν, πλύθηκαν και γέμισαν τα βα-
ρέλια τους από το  νερό που ανάβλυζε από τον 
βράχο. Το ίδιο έκανε και το τυφλό αγόρι του καπε-
τάνιου. Επιστρέφοντας πίσω στο καράβι, το τυφλό 
παιδί λέει στον πατέρα του: «Πατέρα τα πανιά του 
καραβιού έχουν μια τρύπα και πρέπει να τη διορ-
θώσουμε». Ο καπετάνιος, ευχαρίστησε τον Απ.    
Ανδρέα και τόσο αυτός, όσο και το πλήρωμά του 
βαφτίστηκαν χριστιανοί. Αργότερα, ο καπετάνιος 
του οποίου το παιδί θεραπεύτηκε, έκτισε ναό αφιε-
ρωμένο στον Απ. Ανδρέα. Το άγιασμα του  Απ. 
Ανδρέα αναβλύζει μέχρι σήμερα από τη γη, δίπλα 
από το ερημωμένο μοναστήρι που για χρόνια   
τώρα παραμένει σκλαβωμένο. Το μοναστήρι    
λειτουργείται σήμερα μόνο μερικές  φορές τον 
χρόνο, όταν οι κατοχικές αρχές επιτρέπουν σε  
λίγους μόνο προσκυνητές να μεταβούν εκεί.  

Χερσόνησος Καρπασίας - Περιοχή κατεχόμενης επαρχίας Αμμοχώστου 

Το Ριζοκάρπασο ως κωμόπολη απομα-
κρυσμένη και απομονωμένη από άλλους 
οικισμούς, παρουσιάζει ιδιομορφίες.  
Ωστόσο, ιδιαιτερότητες αποτυπώνονται 
και σε άλλους τομείς στην ίδια κωμόπο-
λη, πέραν των διατροφικών   συνηθειών, 
όπως την ξυλογλυπτική, τη διάλεκτο, την 
υφαντική, την παραδοσιακή ενδυματολο-
γία (σαγιά, ρουτζέττι, δουμπλέττι κ.ά.). 
Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε ο 
κάτοικος της περιοχής αυτής να μην έχει 
στις γαστρονομικές του επιλογές ό,τι 
προσφέρει στη διατροφή η θάλασσα. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε ότι 
μια διατροφική επιλογή των Ριζοκαρπα-
σιτών είναι οι αχινοί. Επιπλέον, στις κα-
θημερινές διατροφικές συνήθειές τους    
εντάσσονται οι πεταλίνες, οι χογλιοί 
(κοχλοί), οι χελώνες, το ψάρι και τα    
μαλάκια. Η πλούσια χλωρίδα και       
συγκεκριμένα τα άγρια χόρτα, όπως οι 
λαψάνες, τα στρουθούθκια, τα μιλιγκόνια 
(πάγκαλοι), τα αγριοσέλινα, οι άγριες 
αγκινάρες, το άγριο σπανάκι, οι          
μολόχες, αποτελούν μόνο μερικά από τα 
άγρια χόρτα που υπήρχαν στο διατρο-
φολόγιο των κατοίκων. Ας προστεθούν 
εδώ και τα πολλά είδη μανιταριών 
(κοκκινομανίταρα, βυζατζίτες, πουρούθ-
κια της αναθρήκας κ.ά.), που απαντούν 
στην περιοχή. Βέβαια, τα πλούσια νερά 
και τα περιβόλια του Ριζοκαρπάσου  
συνέτειναν στην καλλιέργεια οπωροκη-
πευτικών, όπως το λουβί, τα φασόλια, 
τα λάχανα, οι κεφαλοκράμβες, ενώ ως 
προς τα φρούτα καλλιεργούνταν σε   
μεγάλο βαθμό πορτοκάλια, λεμόνια, μα-
νταρίνια, ρόδια, σύκα, χρυσόμηλα κ.ά. 
Μεγάλες εκτάσεις της κωμόπολης     

καλύπτονταν με ελαιόδεντρα και χαρου-
πιές, ενώ οι πεδιάδες παρήγαγαν      
σησάμι, σιτάρι και διάφορα άλλα σιτηρά. 
Ας σημειωθεί ότι εξίσου πλούσιο υπήρξε 
και το κυνήγι στο Ριζοκάρπασο και στη 
γύρω περιοχή. Λαγοί, τρυγόνια, αγριο-
περίστερα, μπεκάτσες, φραγκολίνες, 
τσίχλες και άλλα αποδημητικά πουλιά 
αποτελούσαν στοιχεία της βασικής δια-
τροφής. Κυρίαρχη γαστρονομική ιδιαιτε-
ρότητα και εθνικό φαγητό του Ριζοκαρ-
πάσου, είναι τα σαλιγκάρια (καραόλοι), 
αλλά και το κολοκάσι, το οποίο ευδοκι-
μούσε εκεί εξαιτίας των πλούσιων     
νερών. Εύλογα, το κολοκάσι αποτέλεσε 
κύριο μέρος της διατροφής διαμέσου 
των αιώνων και χρησιμοποιήθηκαν δια-
φορετικοί τρόποι στη μαγειρική του.  
Παρασκευάζεται ψητό ή και βραστό, το 
οποίο στη συνέχεια γίνεται σαλάτα με 
φρέσκο κόλιανδρο, κρεμμύδι και        
πλούσιο ελαιόλαδο. Επίσης, παρασκευ-
αζόταν κολοκάσι γιαχνί με πέρδικες,  
ακριβώς επειδή   υπήρχε πλούσιο κυνή-
γι. Ακόμη, μια παραλλαγή στον τρόπο 
παρασκευής του, υπήρξε το βραστό  
κολοκάσι συνοδευμένο με σκορδαλιά. Οι 
τρόποι αυτοί παρασκευής ήταν μοναδι-
κοί και συνηθίζονταν μόνο στο           
Ριζοκάρπασο, τουλάχιστον μέχρι το 
1974. Ως προς το ψάρι, μοναδική συντα-
γή ριζοκαρπασίτικη είναι ο ορφός γιαχνί 
ή στιφάδο. 
Σχετικά με το κρέας, μοναδικό χαρακτη-
ριστικό έδεσμα ριζοκαρπασίτικο είναι το 
οφτό της τερατσιάς. Η κτηνοτροφία και 
τα κατσίκια, τα λεγόμενα του όρους που 
σημαίνει αυτά τα οποία έβοσκαν ελεύθε-
ρα και είχαν νοστιμότατο κρέας, φαίνεται 

να ενέπνευσαν την ιδιαίτερη αυτή  συ-
νταγή. Στην περίπτωση αυτή το κατσικί-
σιο κρέας ψήνεται σε φούρνο πάνω σε 
κλαδιά χαρουπιάς, δίνοντας μια χαρα-
κτηριστική μυρωδιά στο οφτό της         
τερατσιάς, που υπερτονίζει τη γεύση του 
και τη νοστιμιά του. Μια μοναδική πίττα 
που παρασκευάζεται με άγρια χόρτα, 
τους ξινιάτους, είναι η ονομαζόμενη ξινι-
ατόπιττα. Τα άγρια αυτά χόρτα, οι      
ξινιάτοι, είναι γνωστά στον ελλαδικό  
χώρο ως λάπατα. Για την παρασκευή 
της χορτόπιτας αυτής, εκτός από        
ξινιάτους, χρησιμοποιούνται κόλιανδρο, 
φρέσκα σκόρδα, φρέσκα κρεμμυδάκια 
και μάραθο. Ακόμα, οι λαψάνες γιαχνί, 
ένα ιδιαίτερο έδεσμα παρασκευαζόταν 
από άγριες λαψάνες, τσιγαρισμένο κρεμ-
μύδι σε ελαιόλαδο και μπόλικο μάραθο,    
καθώς και καυτερή πιπεριά και χυμό 
από κιτρόμηλο, που του έδινε μια      
ξεχωριστή γεύση. 
Αναφορικά  με τα ζυμαρικά, τα πρόσφο-
ρα που παρασκευάζονταν στο Ριζοκάρ-
πασο περιείχαν αρκετό σιμιγδάλι και 
ονομάζονταν αφράντες, λέξη κατάλοιπο, 
από τη μακρά περίοδο της Φραγκοκρα-
τίας (les offrants). Το Ριζοκάρπασο 
όμως, διαφύλαξε και στοιχεία της βυζα-
ντινής παράδοσης και πολιτισμού. Το 
«γλυκιστικό» λαγγόπιττες, που δεν είναι 
τίποτα άλλο από τους λαλαγγίτες, που 
συνήθιζαν στο Βυζάντιο, ήταν έθιμο να 
παρασκευάζονται κατά την εορτή του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και στην 
Ανύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η λαγγό-
πιττα ήταν πίττα που έψηναν σε ειδικές 
πλάκες, τις οποίες μπορούσε να βρει 
ένας Ριζοκαρπασίτης σε ένα συγκεκριμέ-

νο βουνό, στη διαδρομή μεταξύ Ριζοκαρ-
πάσου και Αποστόλου Ανδρέα. Οι πίττες 
αυτές, όταν ψήνονταν έμοιαζαν σαν  
κηρήθρες και καταναλώνονταν με μέλι 
της μέλισσας ή χαρουπόμελο.            
Περίφημες είναι και οι ριζοκαρπασίτικες 
μιλλόπιττες που παρασκευάζονται με 
λίπος (μίλλα) χοιρινό, περίτεχνα ζυμω-
μένες και ανοίγουν σε πλούσια φύλλα. 
Άλλη ιδιαιτερότητα γαστρονομική του          
Ριζοκαρπάσου αποτελούν τα μιλλωμένα 
κουλούρια. Τα κουλούρια αυτά παρα-
σκευάζονται μόνο στο Ριζοκάρπασο, όχι 
μόνο με τα υλικά που περιλαμβάνουν 
γενικώς οι συνταγές στην υπόλοιπη Κύ-
προ, αλλά με επιπρόσθετα υλικά την  
μυζήθρα, το βούτυρο και γάλα.  
Από την εισβολή του 1974 και τον βίαιο 
εκτοπισμό των κατοίκων του              
Ριζοκαρπάσου, οι γαστρονομικές ιδιαιτε-
ρότητες της κωμόπολης απαντούν και 
σε άλλες περιοχές της Κύπρου, στις  
οποίες έτυχε να εγκατασταθούν οι πρό-
σφυγες  κάτοικοί της. 

Ευαγόρου Σωτηρία 
 

 

 

 
Πηγές: 
Η κατεχόμενη γη μας, Υπουργείο Παιδείας 
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Η Κερύνεια αποτελεί τη μικρότερη 
επαρχία της Κύπρου. Οι βουνοκορ-
φές της με την οροσειρά του Πεντα-
δακτύλου και οι πρόποδες των βου-
νών που αγγίζουν τη θάλασσα, συν-
θέτουν το υπέροχο σκηνικό της   
πόλης. Μια σειρά εντυπωσιακών 
κάστρων, όπως του Αγίου Ιλαρίωνα, 
του Βουφαβέντο και της Καντάρας, 
αλλά και το μικρό γραφικό λιμανάκι 
της στο βόρειο τμήμα του νησιού, 
αποτελούν ένα γοητευτικό μεσογεια-
κό τοπίο. Ολόκληρη η επαρχία είναι 
ένα μουσείο, όπου αντιπροσωπεύο-
νται όλες οι εποχές από την εποχή 
του Λίθου. Η ίδια η πόλη της Κερύ-
νειας, είναι κτισμένη πάνω σε αρχαι-
ολογικό χώρο. Σκάβοντας κανείς 
εκεί για να κτίσει, βρίσκει αρχαία θε-
μέλια, σπασμένα αγάλματα και κτε-
ρίσματα...  
Το 1974, η Κερύνεια, η πρωτεύουσα 
της επαρχίας, ήταν μια ωραία μικρή 
πόλη  που ανθούσε και ερχόταν 
πρώτη στην τουριστική βιομηχανία 
με τα γραφικά ξενοδοχεία και εστια-
τόριά της. Πολλοί ξένοι, κυρίως 
Άγγλοι, είχαν εγκατασταθεί εκεί   μό-
νιμα. Οι Κύπριοι της επαρχίας ζού-
σαν αρμονικά με όλους τους  ξέ-
νους. Δεμένοι με τη γη τους, 
ένιωθαν την ιστορική συνέχεια, δια-
τηρούσαν τα ήθη, τα έθιμα, τις γιορ-
τές, τη θρησκεία, ακόμα και τα πα-
ραδοσιακά επαγγέλματα. Η αγγειο-
πλαστική, με πρώτη ύλη το χώμα 
που έβγαζαν από τις πλαγιές του 
Πενταδακτύλου, γνωστή από τα 

προϊστορικά χρόνια, 
συνεχιζόταν με επι-
τυχία. Μέχρι και το 
1974, έμπειροι    
τεχνίτες μετέτρεπαν 
τα κυπαρίσσια της 
περιοχής σε εντυ-
πωσιακά ξυλόγλυ-
πτα σεντούκια και 
άλλα σκαλιστά 
έπιπλα για τα     
σπίτια. Κατασκεύαζαν ακόμα μαχαί-
ρια, γεωργικά εργαλεία και αγγεία. 
Πριν το 1974, η γεωργία ήταν πολύ 
αναπτυγμένη. Οι Κερυνειώτες γεωρ-
γοί εξήγαγαν τα ξακουστά λεμόνια 
της περιοχής, καθώς επίσης χαρού-
πια, σιτάρι, μέλι και λάδι. Στις αρ-
δευόμενες από τα κεφαλόβρυσα  
εκτάσεις, φυτεύονταν βαμβάκι, κολο-
κάσι, λαχανικά και συκαμιές για την 
εκτροφή του μεταξοσκώληκα. Οι γυ-
ναίκες έπαιρναν τροφή από τις μου-
ριές (συκαμιές) τα καλοκαίρια και 
μεγάλωναν κάθε άνοιξη στα σπίτια 
τους μεταξοσκώληκες, για να       
κάνουν μετάξι. Με αυτό ύφαιναν την 
προίκα των παιδιών τους και οι κο-
πέλες κεντούσαν πανάρχαια λαϊκά 
μοτίβα (πιπίλες, λευκαρίτικα, φερβο-
λιτέ κτλ.) πάνω σε κάθε ρούχο που 
θα στόλιζε τις ίδιες ή το σπίτι τους.     
Περαιτέρω, οι κεντητάρηδες οργά-
νωναν τις κεντήτριες της περιοχής 
και εμπορεύονταν τα είδη κεντητικής 
σε όλη την Κύπρο.    
Το γραφικό λιμανάκι της Κερύνειας, 
διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην 

αρχαία ναυτιλία. Το ναυάγιο της  ελ-
ληνιστικής εποχής που βρέθηκε έξω 
από το αρχαίο λιμάνι, το γνωστό 
«Καράβι της Κερύνειας», αποτελεί 
αδιάψευστη μαρτυρία για τις εμπορι-
κές σχέσεις της εποχής με τα νησιά 
Σάμο, Κω, Ρόδο και τα παράλια της 
Μικράς Ασίας. Το καράβι αυτό που 
ταξίδευε στη Μεσόγειο πριν από πε-
ρίπου 2 300 χρόνια,  ανακαλύφθηκε 
από έναν Κερυνειώτη δύτη το 1965, 
με φορτίο που περιλάμβανε περίπου 
400 αμφορείς και αγγεία με 9 000 
αμύγδαλα, τα οποία βρέθηκαν 
άριστα διατηρημένα. Σήμερα, στεγά-
ζεται στο μουσείο που βρίσκεται στο 
κάστρο της Κερύνειας, στην ανατολι-
κή πλευρά του λιμανιού της.  

 
 
 
 
 
 

                 
 

 

Κατεχόμενη Κερύνεια 

 

Οι γιορτές στην Κερύνεια ήταν δια-
σκέδαση για μικρούς και μεγάλους 
και οι Κερυνειώτες ήξεραν να γλε-
ντούν. Οι προετοιμασίες για τα Χρι-
στούγεννα άρχιζαν πολύ νωρίς, έτσι 
οι νοικοκυρές είχαν αρκετό χρόνο 
μπροστά τους για να ετοιμαστούν 
ψυχολογικά, αλλά και να ετοιμάσουν 
όλο το σπίτι. Όταν ξημέρωνε η 25η 
Δεκεμβρίου, οι εκκλησίες πλημύρι-
ζαν από κατοίκους. Τη μέρα των 
Χριστουγέννων, όλες  οι οικογένειες 
ετοιμάζονταν για το «χαρτζί», που 
ήταν γεμάτο νερό για το μάδημα και 
το ξέπλυμα του χοίρου. Εκτός από 
το χοιρινό κρέας, υπήρχαν και άλλα 
πιάτα στο οικογενειακό γιορτινό τρα-
πέζι, όπως τα αφέλια, οι τσιτσιρίες, η 
ζαλατίνα, τα λουκάνικα και τα κου-
μνιαστά. Το βράδυ της παραμονής 
της Πρωτοχρονιάς, ο κόσμος μα-
ζευόταν γύρω από το τζάκι και 
έκαιγε τα φύλλα  ελιάς στα αναμμένα 
κάρβουνα. Το πρωί όλοι εκκλησιάζο-
νταν και μετά πήγαιναν σε σπίτια 
φίλων και συγγενών για να κόψουν 
την παραδοσιακή βασιλόπιτα. Τα 
κάλαντα ψάλλονταν από τον ιερέα 
που γύριζε τα σπίτια με μια ομάδα 
παιδιών. Οι νοικοκυρές έκαναν 
«ξεροτήανα», ψωμί και κρασί για να 
τα ευλογήσει. Τα Φώτα γιορτάζονταν 
πάντα με λαμπρότητα. Όλοι πήγαι-
ναν στην εκκλησία και στον γυρισμό 
ράντιζαν τα σπίτια τους με αγιασμό. 
Οι αποκριές ήταν η εισαγωγή στις 

γιορτές του Πάσχα. Την Τσικνοπέ-
μπτη, κάθε σπίτι ήταν έτοιμο για να 
δεχτεί καλεσμένους. Το γλέντι περι-
λάμβανε ποικιλία φαγητών και πο-
τών. Το τραγούδι και ο χορός ήταν 
απαραίτητα στοιχεία. Αποκορύφωμα 
ήταν ο ερχομός των μεταμφιεσμέ-
νων. Έξω από όποιο σπίτι κι αν 
περνούσες, θα άκουγες γέλια, πει-
ράγματα και αστεία. Την Καθαρή 
Δευτέρα, μετά το γλέντι, όλη η παρέ-
α γιόρταζε στους αγρούς με νηστίσι-
μα φαγητά. Η γιορτή του   Πάσχα 
ξεχώριζε, γιατί και η φύση την περίο-
δο αυτή ήταν ξεχωριστή. Το Σάββα-
το του Λαζάρου και την Κυριακή των 
Βαΐων, οι κάτοικοι πλημμύριζαν τις 
εκκλησίες. Την Αγία Εβδομάδα οι 
νοικοκυρές καθάριζαν τα σπίτια τους 
και οι άντρες κουβαλούσαν τα ξύλα 
για τον φούρνο. Οι εκκλησίες ήταν 
κάθε βράδυ γεμάτες. Την «κόκκινη» 
Πέμπτη, έβαφαν τα αυγά. Τη Μεγά-
λη Παρασκευή, οι  ναοί ήταν κατάμε-
στοι και ο επιτάφιος ήταν πάντα πα-
νέμορφα στολισμένος. Το μεγάλο 
Σάββατο γινόταν και η πρώτη Ανά-
σταση του Χριστού με το πατροπα-
ράδοτο χτύπημα των σκάμνων. Με-
τά τη λειτουργία, οι νοικοκυρές ετοί-
μαζαν φλαούνες, ψωμιά, κουλούρια 
και τις περίφημες  αυκωτές. Το βρά-
δυ, όλοι οι κάτοικοι μαζεύονταν στην 
εκκλησία για την Ανάσταση, για να 
ακούσουν τον «Καλόν Λόγον». Μετά 
τη λιτανεία και το ευαγγέλιο, οι κάτοι-
κοι  επέστρεφαν στα σπίτια τους. Το 
μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα   

γινόταν η Λειτουργία της Αγάπης. 
Μετά, όλοι παρακολουθούσαν και 
διασκέδαζαν με παλιά παραδοσιακά 
παιχνίδια όπως τον ζίζιρο, το διτζίμιν 
και τα τριαππήθκια. Από τα παλιά 
έθιμα, αυτό της Τριζογύρας τηρείται 
ακόμα και σήμερα, όπου υπάρχουν 
Κερυνειώτες. 
Η προετοιμασία έπρεπε να γίνει 
προσεκτικά: Να επιλέξουν το κατάλ-
ληλο μέρος και το πιο καλό πεύκο. Η 
Τριζογύρα κατασκευάζεται με ένα 
μακρύ κορμό πεύκου, από τον     
οποίο αφαιρούσαν όλα τα κλαδιά. 
Στο χοντρό άκρο του κορμού, ανοί-
γεται τρύπα από την οποία περνά 
κοντάρι, το οποίο καρφώνεται βαθιά 
στο έδαφος, με τρόπο που να επι-
τρέπει στον κορμό να περιστρέφεται 
γύρω από το κοντάρι. Ένα άτομο 
κάθεται στην άκρη της λεπτής      
πλευράς του κορμού, ενώ στη      
χοντρή πλευρά κάθονται μέχρι και 8 
άτομα, προκαλώντας έτσι ανύψωση. 
Έπειτα, αρχίζει η περιστροφή με   
μεγάλες ταχύτητες. Η επαφή των 
κορμών και η κίνηση προκαλούν ένα 
πολύ δυνατό τρίξιμο, το οποίο προ-
καλείται και από την προσθήκη   
κάρβουνου και πετρελαίου, εξ’ ού και 
η ονομασία Τριζογύρα! 

Τάχχα Κρυστάλ 

Χατζηχριστοδούλου Έλενα 

Πηγές 
chrysomilia.com/ιστορία/.../81-τριζογύρα.html 

www.keryniaek.com/index.php?pageid=16&l

ang... 

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 
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Κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας 

Το χωριό, πήρε 
το όνομά του  
από το Αββαείο 
του Μπέλαπαïς 
που βρίσκεται 
στους λόφους  
ανατολικά της 
Κερύνειας. Το 
Αββαείο κτίστηκε 

κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα μ.Χ., από Γάλ-
λους Αυγουστίνους μοναχούς, οι οποίοι το ονό-
μαζαν «Αββαείο της Ειρήνης». Έγινε διάσημο 
από τον Βρετανό συγγραφέα   Λώρενς Ντάρελ, 
στο βιβλίο του «Πικρολέμονα», όπου περιγράφει 
τα σχέδια της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είχε 

προαποφασίσει για το μέλλον της Κύπρου, σε 
συνεργασία με την Τουρκία και την έγκριση των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Το      Μπέλαπαϊς που βρί-
σκεται 4 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης της Κε-
ρύνειας, αποτελεί μοναδικό δείγμα μοναστηριού 
γοτθικού ρυθμού στην  Ανατολή. Χρησιμοποιήθη-
κε ως θερινή διαμονή των Λουζινιανών βασιλιά-
δων, οι οποίοι τοποθέτησαν το οικόσημό τους 
στην είσοδο και έκαναν πολλές δωρεές στο μονα-
στήρι. Μετά το τέλος της Φραγκοκρατίας, η εκ-
κλησία του μοναστηριού μετατράπηκε από καθο-
λική σε ορθόδοξη και αφιερώθηκε στην Παναγία 
την Ασπροφορούσα, ίσως γιατί οι καθολικοί μο-
ναχοί που ήταν στο  Αββαείο φορούσαν άσπρα 
ρούχα.   

Λάπηθος 
Είναι κωμόπολη και παραλια-
κός δήμος στη βόρεια ακτο-
γραμμή της Κύπρου, στα δυτι-
κά της πόλης της Κερύνειας. 
Σύμφωνα με την παράδοση, 
κτίστηκε από τους Σπαρτιάτες 
και τον Πελοποννήσιο βασιλιά 
τους Πράξανδρο, πριν τον 
Τρωικό Πόλεμο. Πριν την   
εισβολή, είχε 5 500 κατοίκους και ήταν ο 23ος μεγαλύτερος σε 
έκταση δήμος της Κύπρου. Το Κεφαλόβρυσο της Λαπήθου που 
βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Πενταδακτύλου σε υψόμετρο 
259 μέτρων, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε απόδοση πηγή της 
Κύπρου.  
Aπό τα πανάρχαια χρόνια, πριν ακόμη κτιστεί η πόλη με το 
όνομα Λάπηθος, οι άνθρωποι της Λαπήθου ασχολούνταν με την 
αγγειοπλαστική, τη σιδηρουργία, τη μαχαιροποιία, την ξυλουργι-

κή, την καλαθοπλεκτική, τη μεταξουργία, την υφαντική και την   
κεντηματουργία. 

Κάρμι  
Eίναι ένα μικρό γραφικό χωριό 
στη βόρεια πλευρά του Πεντα-
δακτύλου. Στα νοτιοανατολικά 
του υψώνεται ο άγιος Ιλαρίω-
νας. Το χωριό είναι χτισμένο 
αμφιθεατρικά στην καταπράσι-
νη πλαγιά του βουνού και δια-
τηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 
την παραδοσιακή λαϊκή του 
αρχιτεκτονική. Οι κάτοικοί του 
καλλιεργούσαν ελιές, χαρου-
πιές και λίγα εσπεριδοειδή. Το 
όνομα του χωριού μπορεί να 
έχει σχέση με την Κάρμη, που 
είναι πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας (Κόρη του Φοίνικα και 
της Κασσιόπειας, που δόθηκε ως τροφός στη Σκύλλα. Απέκτησε 
με τον Δία τη θεότητα Βριτομάρτιδα). Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, 
μπορεί να προέρχεται από τη γαλλική λέξη «κάρμι», που σημαίνει 
δασωμένος τόπος. Το όνομα αυτό πιθανόν να το έδωσαν οι Γάλ-
λοι αφεντάδες της Κύπρου, που περνούσαν τις διακοπές τους στο 
φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα και πήγαιναν συχνά εκδρομές στη 
δροσερή πηγή που βρίσκεται εκεί.  

Αγία Ειρήνη 
Bρίσκεται 33 χλμ. δυτικά της πόλης της Κερύνειας και 
απέχει 12 χλμ. από τη Μόρφου. Το χωριό περιτριγυρί-
ζεται από τη μια μεριά από δασικές εκτάσεις, όπως 
είναι το δάσος του Κορμακίτη, το δάσος Αγίας Ειρήνης 
και το δάσος Διορίου και από την άλλη μεριά το χαϊ-
δεύει η θάλασσα. Τα κυριότερα προϊόντα του χωριού 
πριν την εισβολή ήταν τα εσπεριδοειδή, τα σιτηρά, τα 
οπωροφόρα, οι χαρουπιές, οι ελιές, τα πεπόνια, τα 
καρπούζια και τα κτηνοτροφικά φυτά. Η Αγία Ειρήνη 
έγινε γνωστή τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτε-

ρικό από τις ανασκαφές της σουηδικής αποστολής του 
1929, που έφεραν στο φως ένα ιερό του 7ου αιώνα 
π.Χ., με 2 000 πήλινα αγάλματα και ειδώλια. Τα ειδώ-
λια παριστάνουν προσωπογραφίες, ιερείς με μάσκες 
ταύρων, σφίγγες, μινώταυρους, άρματα, κτλ. Ο θεός 
που λατρευόταν στο συγκεκριμένο ιερό πρέπει να 
συνδύαζε πολλές ιδιότητες: Ήταν ο θεός των γεωρ-
γών, του πολέμου, της γονιμότητας. Χίλια από τα    
αγάλματα αυτά κοσμούν μια ολόκληρη αίθουσα του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκωσίας, ενώ τα υπόλοι-
πα χίλια έχουν μεταφερθεί στη Σουηδία.   

Καραβάς  
Bρίσκεται κοντά στην αρχαία Λάπηθο. 
Πιστεύεται ότι το χωριό δημιουργήθηκε 
τον 7o  αιώνα, όταν κατά τις αραβικές επι-
δρομές εγκαταλείφθηκε η Λάπηθος και οι 
κάτοικοί της μετοίκησαν στα ορεινά της 
περιοχής. Κύριες ασχολίες των κατοίκων 
ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Ο   
Καραβάς ήταν επίσης γνωστός για τις 
λεμονιές του, γι’ αυτό και γινόταν ετήσια 
γιορτή λεμονιού. Το 1821 έφτασε στον 
Καραβά ο Κωνσταντίνος Κανάρης για να 
πάρει προμήθειες για τον αγώνα. Φεύγο-
ντας, πήγαν μαζί του και πολλοί κάτοικοι 
του χωριού, για να αποφύγουν τις σφαγές 
των Τούρκων. Μια παράδοση αναφέρει 
ότι μερικοί κάτοικοι του Καραβά για να 
αποφύγουν τις σφαγές των Τούρκων διέ-
φυγαν και έφτασαν στο νησί Κύθηρα, 
όπου έκτισαν οικισμό με την ονομασία 
της γενέτειράς τους, Καραβάς. Ο Δήμος 
Καραβά ιδρύθηκε το 1884. Το μεγαλό-
πρεπο Δημοτικό Μέγαρο Καραβά κτίστη-
κε στο τέλος της δεκαετίας του 1950 στη 
λεωφόρο Πραξάνδρου. Πριν το 1974, λει-
τουργούσαν στον Καραβά δύο Δημοτικά 
Σχολεία. Στην περιοχή ανθούσε η λαϊκή 
τέχνη και η χειροτεχνία. Τα τελευταία χρό-
νια πριν την εισβολή, άρχισε να αναπτύσ-
σεται ο τουρισμός προσφέροντας στους 
επισκέπτες ένα πλούσιο συνδυασμό φυ-
σικής ομορφιάς, αλλά και πολιτιστικής 
παράδοσης. Στον Καραβά υπήρχαν τρεις 
εκκλησίες και δεκατέσσερα παρεκκλήσια. 
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου (1843 - 
1854), αφού βεβηλώθηκε, σήμερα έχει 
εγκαταλειφθεί, όπως και αυτός της Αγίας 
Ειρήνης (1804). Ο εντυπωσιακός ναός 
της Παναγίας Ευαγγελίστριας (1906-
1917), έχει μετατραπεί σε μουσουλμανικό 
τέμενος. Στα δημοτικά όρια του Καραβά, 
στην περιοχή της αρχαίας Λάμπουσας, 
βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Αχει-
ροποιήτου, ο ναός του Αγίου Ευλαλίου 
και το λαξευτό ναΰδριο του Αγίου Ευλα-

μπίου, που μαρτυρούν το πλουσιότατο 
παρελθόν της περιοχής. Το Κεφαλόβρυ-
σο Καραβά βρίσκεται στη βόρεια πλευρά 
του Πενταδακτύλου, σε υψόμετρο 186 
μέτρων και αποτελούσε την  τρίτη μεγα-
λύτερη σε απόδοση πηγή της Κύπρου.  

Τάχχα  Κρυστάλ  

Πηγές: 
www.karavas.org.cy   
www.lapithos.org.cy  
http://www.kyreniamunicipality.com/,http://diasporic.
org/mnimes/archives/kyrenia,  
Κύπρος, κατεχόμενα, Μάριος Θεμιστοκλή Στυλιανού, 
Τόμος 5 & 6, Λευκωσία, 2006 
Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι, Υπουργείο Παιδείας Κύ-
πρου, Λευκωσία, 2001 
Της πατρίδας χώματα, Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, 
Λευκωσία, 1985  

Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας 

Μοναστήρι της Αχειροποιήτου  

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Μπέλαπαϊς 
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Πολλοί είναι οι μύθοι και οι παραδόσεις για την οροσειρά του 
Πενταδακτύλου, όχι μόνο για τη μεγαλοπρέπεια και την     
αγριότητά της, αλλά και για τα κάστρα που είναι κτισμένα σ’ 
αυτήν. Τα κάστρα  του Αγίου Ιλαρίωνα, του Βουφαβέντο και 
της Καντάρας, κτίστηκαν κατά τον 11ο - 12ο αιώνα μ.Χ. από 
τους Βυζαντινούς, οι οποίοι είχαν ως στόχο να παρακολου-
θούν τα πλοία των Σαρακηνών και να εποπτεύουν την πεδιά-
δα της Μεσαορίας. Την εποχή των Φράγκων, τα κάστρα επι-
διορθώθηκαν και επεκτάθηκαν. Τότε δεν χρησιμοποιήθηκαν 
μόνο ως παρατηρητήρια και φρούρια, αλλά και ως καλοκαιρι-
νές κατοικίες για τις βασιλικές οικογένειες και ως φυλακές. 
Όταν όμως ήρθαν οι Ενετοί το 1562, κατάστρεψαν τα κάστρα 
επειδή δεν είχαν αρκετό στρατό να τα επανδρώσουν και να 
τα υπερασπιστούν από την επικείμενη επίθεση των Τούρ-
κων.  
Για τα κάστρα και τη δημιουργία του Πενταδακτύλου, η λαϊκή 
φαντασία δημιούργησε θρύλους: Για τη Ρήγαινα και τους    
αμύθητους θησαυρούς της, τον Διγενή Ακρίτα και τη διαμάχη 
του με τον Σαρακηνό... 

Στη Ρήγαινα αποδίδονται τα κάστρα του Πενταδακτύλου 
Άγιος Ιλαρίωνας, Βουφαβέντο και Καντάρας. Όλα έχουν την 
ίδια παράδοση, που λέει ότι η Ρήγαινα είχε βάλει τους εργά-
τες να κουβαλούν τις πέτρες από τον κάμπο στις απόκρημνες 
κορφές. Όταν τελείωσαν το κτίσιμο, τους έριξε στον γκρεμό 
για να μην αποκαλύψουν τις μυστικές κρυψώνες και τα μυστι-
κά περάσματα των κάστρων.  

Η Ρήγαινα είναι πρόσωπο της λαϊκής παράδοσης της Κύ-
πρου. Το όνομά της αναφέρεται σε όλους τους θρύλους και 
τις παραδόσεις του νησιού. Πολλά μεσαιωνικά κτίρια, κά-
στρα, πύργοι, σπηλιές, εκκλησιές, φρούρια, ακόμα και χωριά 
αποδίδονται στη Ρήγαινα. Επίσης, πολλές ονομασίες χωριών 
όπως Κυρά και Πύργος αποδίδονται σ’ αυτήν από κάποιον 
πύργο που είχε στην περιοχή. Η Ρήγαινα στους θρύλους  
αποδίδεται πανέμορφη κυρά με πολλά πλούτη, άλλες φορές 
καλή και συμπονετική και άλλες φορές κακιά που βασανίζει 
τους ντόπιους. Κατοικεί σε πύργους ή στα απόκρημνα κά-
στρα του Πενταδακτύλου, είναι φοβερή πολεμίστρια και μόνο 
με δόλο καταφέρνουν να τη νικήσουν. Αλλά και πάλι, όταν 
πέφτει στα χέρια του εχθρού, η περηφάνια της την σπρώχνει 
να πηδήξει στον γκρεμό για να αποφύγει τον εξευτελισμό 
που προκαλεί μια αιχμαλωσία. 

Εκτός από τους παραπάνω θρύλους και παραδόσεις που 
συνδέονται με τα φρούρια του Πενταδακτύλου, υπάρχει και 
μια πληθώρα από άλλους θρύλους που αναφέρονται στο 
σχήμα του και στο πώς αυτό δημιουργήθηκε. Στους θρύλους 
αυτούς, πρωταγωνιστεί ο Διγενής Ακρίτας, ένας τρομερός 
παλληκαράς, που φύλαγε τα σύνορα της Βυζαντινής αυτο-
κρατορίας και είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Σαρακη-
νών στη Μικρά Ασία. 

Ο πιο φημισμένος θρύλος λέει ότι ο Διγενής κυνηγούσε κά-
ποτε τον αρχηγό των Σαρακηνών, ο οποίος μετά από αλλε-
πάλληλες αποτυχημένες μάχες μαζί του, αποφάσισε να φύγει 
από την Κύπρο. Για να μην τον δει ο Διγενής Ακρίτας, ήθελε 
να πάει μέσω της Μεσαορίας στην Αμμόχωστο για να φύγει 
από το νησί με καΐκι. Καθώς βρισκόταν στη Μεσαορία, ο Πε-
νταδάκτυλος, τον έκρυβε. Ο Διγενής για να τον βρει ακού-
μπησε το δεξί του χέρι στο κοντάρι του και το αριστερό του 
χέρι στην κορυφή του βουνού και με ένα πήδημα βρέθηκε 
στην Κυθρέα, όπου και εντόπισε τον Σαρακηνό να προχωρά 
προς την Αμμόχωστο. Τα πέντε δάκτυλα των χεριών του που 

αποτυπώθηκαν 
στην κορυφή του 
βουνού, του 
έδωσαν το σημε-
ρινό του σχήμα, 
αλλά και την ονο-
μασία Πενταδά-
κτυλος.  

Κάστρο Αγίου Ιλαρίωνα 
Το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα πήρε το όνομά του από τον Άγιο 
Ιλαρίωνα, που σύμφωνα με την παράδοση, ασκήτεψε σε εκείνο 
το μέρος. Παλαιότερα ονομαζόταν Δίδυμος γιατί ήταν κτισμένο 
ανάμεσα σε δύο κορυφές. Κατασκευάστηκε με πουρόπετρες 
από τα λατομεία της Κερύνειας. Σύμφωνα με την παράδοση, οι 
εργάτες σχημάτισαν μια γραμμή από τη Χρυσοκάβα και την 
Αγία Βαρβάρα της Κερύνειας, μέχρι το κάστρο και μετέφεραν 
τις πέτρες αυτές. Όταν ολοκληρώθηκε το κτίσιμο, ο επιστάτης 
τους είπε να σταματήσουν και αυτοί άφησαν κάτω τις πέτρες 
που κρατούσαν, με αποτέλεσμα να μείνει μια γραμμή από   
πέτρες από την Κερύνεια έως στο κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα. 
Το κάστρο κατασκευάστηκε γύρω στον 11ο αιώνα από τους 

Βυζαντινούς και αργότερα επεκτάθηκε από τους Φράγκους. Πρώτη κτίστηκε η εκκλησία του κά-
στρου που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιλαρίωνα. Αργότερα, το κάστρο έγινε μοναστήρι και γι’ αυτό 
προστέθηκαν σ’ αυτό τα κελιά των μοναχών και η τραπεζαρία. Στη συνέχεια, ο Αλέξιος Κομνηνός 
οχύρωσε την περιοχή γύρω από το κάστρο. Η τελευταία προσθήκη έγινε από τους Λουζινιανούς 
που ψήλωσαν τα τείχη και δημιούργησαν το παλάτι του βασιλιά τους στην κορυφή του κάστρου. 
Σήμερα υπάρχουν, μόνο τα απομεινάρια και αυτού του κάστρου.  

Κάστρο Βουφαβέντο 
Το κάστρο του Βουφαβέντο ορθώνεται πά-
νω από τη Λευκωσία σε ύψος 954 μέτρων 
και η ονομασία του προέρχεται από τις ιταλι-
κές λέξεις βούφα και βέντο που σημαίνει 
μέρος ανεμόδαρτο. Το Βουφαβέντο είναι 
κτισμένο σε δύο ζώνες. Η πρώτη ζώνη είναι 
η κατώτερη και περιλαμβάνει το τείχος και 
τους πύργους. Η δεύτερη ζώνη είναι κατα-
σκευασμένη πολύ ψηλότερα από την πρώτη 
και σε αυτήν περιλαμβάνονται οι χώροι δια-
μονής, το παρεκκλήσι και οι στέρνες.       
Σύμφωνα με την παράδοση, τα δωμάτια του 
κάστρου ήταν 101 και ανήκαν στη Ρήγαινα. 
Τα εκατό δωμάτια ήταν ανοικτά, αλλά το ένα παρέμενε κλειστό διότι έκρυβε τους αμύθητους θησαυ-
ρούς της Ρήγαινας που δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, το ένα δωμάτιο, 
στο οποίο υπήρχε ο θησαυρός της Ρήγαινας, άνοιγε μόνο μια φορά τον χρόνο την ώρα της Ανάστα-
σης του Κυρίου και έκλεινε πολύ γρήγορα. Κάποτε, λέει ένας θρύλος, ένας βοσκός έτυχε να δει το 
εκπληκτικό αυτό θέαμα και να μπει στο δωμάτιο του θησαυρού. Στην προσπάθειά του, όμως, να 
μαζέψει όσο περισσότερο χρυσάφι μπορούσε, η πόρτα έκλεισε και ο βοσκός χάθηκε για πάντα. 
Ένας άλλος θρύλος, υποστηρίζει ότι ο βοσκός έζησε για έναν ολόκληρο χρόνο στο δωμάτιο αυτό, 
τρώγοντας κάθε μέρα μια ρόγα από το ρόδι που είχε μαζί του, μέχρι την επόμενη Ανάσταση που 
άνοιξε πάλι η πόρτα και βγήκε έξω. Όσοι επισκέπτονται το Βουφαβέντο, μιλούν για την εκπληκτική 
θέα που έχει. Από εκεί βλέπει κανείς καθαρά τις παραλίες της βόρειας Κύπρου, από την Καρπασία 
μέχρι την Κερύνεια, αλλά και ολόκληρη την πεδιάδα της Μεσαορίας. Σήμερα υπάρχουν μόνο τα  
ερείπια αυτού του κάστρου, που βρίσκονται δυστυχώς  στα χέρια των Τούρκων. 

Κάστρο Καντάρας 
Το κάστρο της Καντάρας βρίσκεται κτισμένο σε 
υψόμετρο 830 μέτρων, στο ανατολικότερο άκρο 
της οροσειράς του Πενταδακτύλου και από αυτό 
έλεγχαν οι Βυζαντινοί που το πρωτοέκτισαν, την 
είσοδο στη χερσόνησο της Καρπασίας. Το κά-
στρο  πήρε το όνομά του από το γειτονικό μονα-
στήρι της Παναγίας της Καντάρας, στο οποίο 
μαρτύρησαν οι δεκατρείς μοναχοί του στα χρόνια 
της Φραγκοκρατίας. Το κάστρο της Καντάρας 
αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα 
είναι ένα μικρό προπύργιο που προστατεύει την 
κύρια είσοδο του φρουρίου, το δεύτερο αποτελεί-
ται από το ισχυρό τείχος και την κύρια είσοδο του       
κάστρου και το τρίτο τμήμα περιλαμβάνει τα δωμάτια διαμονής και τις στέρνες. Η θέα και από αυτό 
το κάστρο περιγράφεται ως εκπληκτική. Σήμερα, το κάστρο της Καντάρας λειτουργεί ως μουσείο 
από τους Τούρκους και για να μπορέσει να το επισκεφθεί κάποιος πρέπει να πληρώσει εισιτήριο 
στην είσοδο.  

Τα κάστρα του Πενταδακτύλου:  Ιστορία και Μύθος 

Τάχχα Κρυστάλ 

Χατζηχριστοδούλου Έλενα 

Πηγές:  

Θρύλοι και παραδόσεις της Κύπρου, Γιώργος Αργύρης & 
Φώτης Κόντογλου, Λευκωσία, 2007.                    
Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι, Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, 
Λευκωσία, 2001 
Ιστορία της Κύπρου, Κλεάνθη Π. Γεωργιάδη, Λευκωσία, 
1978 
www.livepedia.gr 
www.dim-iamatiki-lem.schools.ac.cy 
www.nostoc-nostoc.blogspot.com.cy 

 

Τα κάστρα αυτά δεν συντηρού-
νται από κανέναν… Καταστρέ-
φονται κάθε μέρα όλο και πε-
ρισσότερο… Σιγά σιγά θα εξα-
φανιστούν, παίρνοντας μαζί 
τους την ιστορία και τους θρύ-
λους του τόπου μας...  

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEx-i4_cTJAhVHPhQKHecUB_8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkypros.org%2FOccupied_Cyprus%2Fdhavlos%2Fgkantara.htm&psig=AFQjCNGYchqEJ1JoX7muACGJyEyhABzuuw&ust=144941
http://www.livepedia.gr
http://www.dim-iamatiki-lem.schools.ac.cy
http://www.nostoc-nostoc.blogspot.com.cy
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Κατεχόμενη Λευκωσία 

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου και 

η μόνη διχοτομημένη πρωτεύουσα σε όλη την 

Ευρώπη, αφού το βόρειο μέρος της είναι στα   

χέρια των Τούρκων. Είναι χτισμένη πάνω στον 

Πεδιαίο ποταμό, ενώ ο πληθυσμός της έφτασε 

τους 325 756 κατοίκους. Στην αρχαιότητα, ο    

μύθος της Λευκωσίας έλεγε ότι ήταν σειρήνα,  μια      

                                                                           

από τις κόρες του Αχελώου και της Μελπομένης 

και το όνομά της σήμαινε «Λευκή ουσία». Η Λευ-

κωσία  ήταν γνωστή επίσης ως «Λήδρα».  Εκεί 

βρίσκεται η έδρα της κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αλλά και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

μαζί με άλλα τέσσερα πανεπιστήμια. Πέρασαν 

πολλοί κατακτητές από τη Λευκωσία, όπως οι 

Φράγκοι, οι Ενετοί, οι Οθωμανοί και οι Βρετανοί. 

Η Λευκωσία έχει ένα από τα υψηλότερα βιοτικά 

επίπεδα στον κόσμο και δέχεται γρήγορους     

ρυθμούς ανάπτυξης. 

Μόρφου 
Μία από τις πλουσιότερες περιοχές 
της Κύπρου ήταν η περιοχή       
Μόρφου. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά 
της Κύπρου, στη γεωγραφική περι-
φέρεια της δυτικής Μεσαορίας. Απέ-
χει 40 χλμ. από τη Λευκωσία, στην 
οποία ανήκει διοικητικά. Λόγω των 
εύφορων εδαφών, των νερών και 
του κλίματός της, η περιοχή αυτή 
έγινε μια από τις πιο αξιόλογες περι-
οχές του νησιού. Σύμφωνα με την 
παράδοση, η Μόρφου κτίστηκε από 
Σπαρτιάτες πριν από τον 10ο αιώνα  
π.Χ., οι οποίοι λάτρευαν την Αφροδί-
τη Μορφώ. Έτσι, το όνομα της κω-
μόπολης, πιθανόν να πήρε το όνομα 
της θεάς.  
Πριν την τουρκική εισβολή, η πρω-
τεύουσα    της    περιοχής   ήταν    η      

 
Μόρφου, με 8 000 κατοίκους. Εκτός 
από τα τρία Δημοτικά Σχολεία και τα 
τρία Γυμνάσια, λειτουργούσαν επί-
σης το Γεωργικό Γυμνάσιο και μέχρι 
το 1957, το Διδασκαλικό Κολέγιο 
Μόρφου. Περαιτέρω, το σωματείο 
«Διγενής Ακρίτας», ανέπτυξε αξιόλο-
γη δράση παρουσιάζοντας πολιτιστι-
κές δραστηριότητες όπως θέατρο, 
αθλητισμό, μουσική, κοινωνική και 
εθνική δράση. Από το 1973, η Μόρ-
φου απόκτησε τη δική της               
μητρόπολη, τη Μητρόπολη Μόρφου. 
Εν κατακλείδι, στη Μόρφου μπορείς 
να θαυμάσεις πολλά ενδιαφέροντα 
αξιοθέατα, αφού εκεί κοντά βρίσκο-
νται τα ερείπια της αρχαίας πόλης 
των Σόλων και το Βουνί, με το      
αρχαίο ανάκτορό του.  
 

Λευκωσία - η μόνη διχοτομημένη                  

πρωτεύουσα σε όλη την Ευρώπη 

Κυθρέα 
Η κωμόπολη της Κυθρέας βρίσκεται 
στη γεωγραφική περιφέρεια της Με-
σαορίας, 12 χλμ. βορειοανατολικά 
της επαρχίας Λευκωσίας, στην   
οποία ανήκει. Είναι κτισμένη στις 
νότιες υπώρειες του Πενταδακτύ-
λου, με τα βόρεια σύνορά της να 
ταυτίζονται με τα σύνορα των επαρ-
χιών Λευκωσίας και Κερύνειας. 
Το 1855 ιδρύθηκε το πρώτο       
σχολείο της  Κυθρέας, στην περιο-
χή της Χαρδακιώτισσας, ενώ τρία 
χρόνια μετά, ξεκίνησε τη λειτουργία 
του και δεύτερο σχολείο, στον Άγιο 
Ανδρόνικο. Αργότερα, επί Αγγλο-
κρατίας, ιδρύθηκαν σταδιακά και 
άλλα σχολεία, ενώ το 1974 λειτουρ-
γούσαν τρία Δημοτικά σχολεία και 
ένα Γυμνάσιο. Η πλειοψηφία των 
κατοίκων της Κυθρέας ήταν Ελλη-
νοκύπριοι, ενώ υπήρχαν και ολιγά-
ριθμοι Τουρκοκύπριοι.  

 

 
Η Κυθρέα καταλήφθηκε από τα 
τουρκικά στρατεύματα στις 14                
Αυγούστου 1974, κατά τη διάρκεια 
της β΄ φάσης της τουρκικής εισβο-
λής. Έκτοτε, αρκετοί κάτοικοι της 
κωμόπολης παραμένουν αγνοούμε-
νοι. 

Κατωκοπιά 
Πεδινό χωριό το οποίο βρί-
σκεται στην κωμόπολη της 
Μόρφου, στην επαρχία Λευ-
κωσίας, το οποίο βρίσκεται   
30 χλμ. δυτικά της πρωτεύου-
σας. Στην περιοχή της                 
Κατωκοπιάς, πρέπει να ήταν 
κτισμένος ένας αρχαίος      
οικισμός, όπως προκύπτει 
από τα ερείπια  ενός μάλλον 
διαλυμένου οικισμού. Η πρώτη γρα-
πτή αναφορά σχετικά με την Κατω-
κοπιά έγινε στις 31 Αύγουστου 1318, 
σε κυπριακό   μεσαιωνικό   χειρό-
γραφο των μοναχών της Ασίνου. Σε 
δεύτερη αναφορά, στις 16 Ιουλίου 
1319, οι μοναχοί της Ασίνου μνημο-
νεύουν δικό τους κτήμα στην        

Κατωκοπιά. Ακολούθησαν και άλλες 
αναφορές για την Κατωκοπιά, σε 
βιβλία και παλαιούς χάρτες.             
Η ονομασία του χωριού  φαίνεται ότι 
είχε αλλάξει την περίοδο 
της Φραγκοκρατίας. 

Λεύκα 
Είναι ένα μεγάλο χωριό της         
επαρχίας Λευκωσίας, το οποίο βρί-
σκεται 52 χλμ. δυτικά της πρωτεύ-
ουσας, στα νότια του χωριού Απλίκι  
και γειτονεύει με τα χωριά Άγιος 
Γεώργιος Λεύκας, Καλό Χωρίο Λεύ-
κας, Πέτρα και Περιστερωνάρι. Το 
χωριό αυτό είναι κτισμένο στην   
αριστερή πλευρά του ποταμού    
Σέτραχου και δυτικά του ποταμού     
Ξερού, σε μια εύφορη περιοχή γε-
μάτη πορτοκαλεώνες, οι οποίοι  θε-
ωρούνταν οι καλύτεροι του νησιού, 
αφού παρήγαγαν τα πιο ωραία πορ-
τοκάλια. Στα νότια του χωριού βρί-
σκεται το δάσος της Πάφου. Το χω-
ριό αυτό ήταν ο 8ος μεγαλύτερος 
οικισμός της επαρχίας 
Λευκωσίας, καθώς το 
1973 οι κάτοικοί της ανέρ-
χονταν στους 4 544. Στα 
νότια του χωριού βρίσκεται 
το φράγμα της Λεύκας, το   
οποίο είναι κατασκευασμέ-
νο από μπετόν, πάνω 
στον ποταμό Σέτραχο και 
έχει χωρητικότητα 368 χι-
λιάδες κυβικά μέτρα. Το 
φράγμα αυτό δημιουργή-
θηκε για να αρδεύουν τους 
πορτοκαλεώνες. Το όνομα 

του χωριού οφείλεται στο φυτό 
«Λεύκη», το   οποίο ήταν το μοναδι-
κό που φύτρωνε στην περιοχή. Με-
τά τα γεγονότα του 1963 - 1964, οι  
περισσότεροι Έλληνες κάτοικοι   
εγκατέλειψαν τη Λεύκα. Κύρια προ-
ϊόντα της Λεύκας, εκτός από τα   
εσπεριδοειδή, ήταν και τα σιτηρά, τα 
νομευτικά φυτά και λίγα αμπέλια. Η 
κτηνοτροφία ήταν ιδιαίτερα ανα-
πτυγμένη, καθώς έκτρεφαν αιγο-
πρόβατα, αγελάδες και πουλερικά. 
Ακόμη, στη Λεύκα βρίσκονται τα 
μεταλλεία της Σκουριώτισσας, του 
Μαυροβουνίου και του Απλικιού, 
καθώς επίσης οι μεταλλευτικές    
εγκαταστάσεις του Ξερού και το   

λιμάνι του Καραβοστασίου.  

Δημητρίου Γιώργος  

Μάρκου Χριστόδουλος 

Πηγή:                                                                                                     
Κύπρος, κατεχόμενα, τόμος 4. Μάριος Θεμιστοκλή Στυλιανού, Λευκωσία, 2006 

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

https://el.wikipedia.org/wiki/1855
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1974
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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Κατεχόμενα χωριά της επαρχίας Λάρνακας 

Το Άρσος είναι κοινότητα της επαρχί-

ας Λάρνακας και βρίσκεται στα βορει-

οανατολικά της επαρχίας. Το Άρσος 

πήρε το όνομά του από τη λέξη άλσος 

που σημαίνει 

δάσος, επειδή 

το χωριό είχε 

πολύ μεγάλα 

δάση. Το 

1974, ήταν ένα 

μεικτό χωριό, 

με 316 Ελλη-

νοκυπρίους και 

297 Τουρκοκυ-

πρίους. Οι κάτοικοι στο Άρσος ασχο-

λούνταν με την κτηνοτροφία και τη γε-

ωργία και παρήγαγαν σταφύλια. Το 

1972 κτίστηκε η   εκκλησία της θαυμα-

τουργής    

Παναγίας της 

Ελεούσης 

που η μνήμη 

της γιορτάζε-

ται στις 21 

Νοεμβρίου. 

Μελούσια  
Η Μελούσια είναι κοινότητα στην 

κατεχόμενη περιοχή Λάρνακας. 

Το 1/4 των κατοίκων της ήταν 

Τουρκοκύπριοι. Όλοι οι κάτοικοι 

της Μελούσιας το 1974 ήταν 274. 

Στο χωριό αυτό υπήρχε προχρι-

στιανικός συνοικισμός με το όνομα 

Μηλουχεία, γεγονός το οποίο   

αποδεικνύεται από μια επιγραφή 

που βρέθηκε. Στο χωριό καλλιερ-

γούνταν σιτηρά και νομευτικά φυ-

τά. Επίσης, οι κάτοικοι ασχολού-

νταν με κτηνοτροφία προβάτων,       

 
κατσίκων και βοδιών.  

Οι Τούρκοι μετά την τουρκική   

εισβολή, μετονόμασαν το χωριό 

σε Kirikkale, που σημαίνει ερειπω-

μένο κάστρο. 

                         Boncheva Silviya 
 

Πηγή:                                           

Κύπρος, κατεχόμενα, τόμος 6.   Μάριος 

Θεμιστοκλή Στυλιανού,  Λευκωσία, 2006 

Ελάτε να γνωρίσουμε την Κύπρο, Κώστας 

Κατσώνης, Λευκωσία, 1994 

Η Λάρνακα είναι γνωστή και με 
την ονομασία Σκάλα, επειδή 
έκαναν σκάλα (σταθμό) τα         
καράβια. Οι Τούρκοι, με την εισβο-
λή του 1974, κατέλαβαν μόνο ένα 
μικρό μέρος της επαρχίας της. 
Η Λάρνακα ήταν η πόλη των προ-
ξενείων και των εμπορευομένων. 
Διάφοροι Κύπριοι, Ελλαδίτες και 
ξένοι έμποροι διέμεναν στη Λάρ-
νακα από την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας. Αρκετοί από αυτούς 
υπηρετούσαν και ως πρόξενοι ή 
υποπρόξενοι ή και εμπορικοί             
αντιπρόσωποι διαφόρων χωρών 
(Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Αμερι-
κής, Αυστρίας και άλλων). 
Όπως και η Κύπρος ολόκληρη, 
έτσι και η Λάρνακα ειδικότερα, 
άρχισε να αναπτύσσεται με γοργό 
ρυθμό μετά την ανεξαρτησία της 

Κύπρου (1960). Μετά την τουρκική 
εισβολή του 1974, σε διάφορες 
περιοχές της Λάρνακας, κτίστηκαν 
προσφυγικοί οικισμοί, με την οικο-
νομική βοήθεια της Ελλάδας, του 
Ο.Η.Ε., των αποδήμων και άλλων 
χωρών. Εκεί ζουν μέχρι σήμερα 
χιλιάδες πρόσφυγες, αναμένοντας 
τη μέρα της επιστροφής. 

Λεπτομέρεια από τη μεγάλη 

χαρακτική σύνθεση του Χαμπή 

«Η Κύπρος μετά την ανεξαρτη-

σία» (έγχρωμο λάινο)  

Η Τρεμετουσιά βρίσκεται στην πεδιάδα 

της Μεσαορίας στη Λάρνακα. Η Τρεμε-

τουσιά, που ήταν η  αρχαία Τριμιθού-

ντα, ήταν έδρα επισκοπής. Κτίστηκε 

από τους Έλληνες ήρωες του Τρωικού 

Πολέμου. Η Τρεμετουσιά πήρε το 

όνομά της από το φυτό τρεμιθιά, γιατί 

εκεί φύτρωνε άφθονο. Είναι γνωστή  

από τον  Επίσκοπό της, Άγιο Σπυρί-

δων Τριμιθούντας τον θαυματουργό. 

Οι κάτοικοι 

ασχολού-

νταν με την 

καλλιέργεια 

σιτηρών και 

νομευτικών 

φυτών. Οι τουρκικές κατοχικές δυνά-

μεις μετέτρεψαν μεγάλο μέρος του χω-

ριού καθώς και την εκκλησία σε στρα-

τώνα. Πριν το 1974, η κοινότητα είχε 

361 Ελληνοκυπρίους και 244 Τουρκο-

κυπρίους. Σήμερα στην Τρεμετουσιά 

υπάρχει μουσουλμανι-

κό τέμενος που ονομά-

ζεται τέμενος του Χατζή 

Μουσταφά Αγά και το 

χωριό μετονομάστηκε 

σε Erdemli, που σημαί-

νει ενάρετο. 

Λεπτομέρεια από το χαρακτικό του 

Χαμπή «Πρόσφυγες στο Δασάκι 

Άχνας» (λάινο)  

Αυγούστα Στυλιανού, «Τουρκική εισβολή 1974» 

Τηλέμαχος Κάνθος,  

«Μαύρο θέρος '74»  

Χαμπής, «Προσφυγοποίηση» 

(Παραλλαγή τέταρτη) 

Έργα  τέχνης  που αποτυπώνουν στιγμές μετά την τουρκική εισβολή του 1974 

Χαμπής, 
«Αναμονή» 

Προσφυγικός συνοικισμός   

«Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄» 

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Τρεμετουσιά 

Άρσος 
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Προσφυγικά  Γραμματόσημα 

Η κυβέρνηση της  Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε στις 12 Σε-
πτεμβρίου 1974, όπως επιβληθεί επιπρόσθετο ταχυδρομικό τέλος 
από την 1η  Οκτωβρίου 1974. 

Έτσι, σε κάθε πακέτο, φάκελο ή άλλο ταχυδρομικό αντικείμενο, τοπο-
θετείται προσφυγικό γραμματόσημο επιπρόσθετα με τα άλλα γραμ-
ματόσημα. 

Σκοπός  προσφυγικού γραμματοσήμου: 

 Η ενίσχυση του ταμείου προσφύγων 

 Η προβολή του Κυπριακού Προσφυγικού Προβλήματος 

 

Το πρώτο προσφυγικό γραμματόσημο που  κυκλοφόρησε απεικόνιζε 

τον Άγιο Γεώργιο με τον δράκο. Στις 2 Δεκεμβρίου 1974, κυκλοφόρη-

σε νέο προσφυγόσημο που απεικονίζει ένα μικρό κορίτσι μπροστά 

από συρματοπλέγματα. Το ίδιο το γραμματόσημο κυκλοφορεί ανατυ-

πωμένο μέχρι σήμερα. 

Έσοδα από το προσφυγικό γραμματόσημο των 2 σέντ 

Ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ συγκεντρώθηκε τα τελευταία χρόνια  
από το προσφυγικό  γραμματόσημο των 2 σέντ, το οποίο επιβάλλεται 
ως επιπρόσθετο τέλος από το 1974. 

Το ποσό που εισπράχθηκε κατά την περίοδο 1/10/1974 έως τα τέλη 

του 1999, με βάση στοιχεία που είχαν εξασφαλιστεί στο παρελθόν,  

ανήλθε στα 10.034.280 ευρώ. Το ποσό αυτό κατατίθετο ανά έτος στα 

έσοδα του προϋπολογισμού του ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισμέ-

νων και Παθόντων. 

Ελληνικά Γραμματόσημα  -  Αναμνηστική έκδοση για 

τα 10 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο 

Γραμματόσημο της αναμνηστικής έκδοσης για τα 10 

χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή της 

Κύπρου 

 

Στα γραμματόσημα της σειράς αυτής εικονίζονται τέσσερα κάστρα της Κύπρου, που μετά την 
εισβολή της Τουρκίας το 1974, βρίσκονται στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού μας.  

Στα τρία γραμματόσημα της σειράς εικονίζονται κάστρα που βρίσκονται στις ψηλότερες απρόσι-
τες βουνοκορφές της κατεχόμενης οροσειράς του Πενταδακτύλου.  

 

 Στο γραμματόσημο των €0,04 εικονίζεται το κάστρο του Βουφαβέντο 

 Στο γραμματόσημο των €0,34 εικονίζεται το κάστρο της Καντάρας 

 Στο γραμματόσημο των €0,41 εικονίζεται το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα 

 Στο γραμματόσημο των €0,75 εικονίζεται το κάστρο της Κερύνειας 
 

Boncheva Silviya 

 

Πηγή :  

http://taxydromeio.gr/castles-cyprus-cypriot-stamps/ | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

http://taxydromeio.gr/castles-cyprus-cypriot-stamps/
http://taxydromeio.gr/
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Ξέρετε ότι... 

Η τουρκική σημαία στον Πενταδάκτυλο 

μπήκε στο βιβλίο Γκίνες!  

  

Στις 28 Οκτωβρίου 2003,  ημέρα της ελληνικής 
εθνικής επετείου, φωταγωγήθηκε στην              
κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου μια τεραστίων 
διαστάσεων σημαία της αποκαλούμενης 
«Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». 
Η σημαία χαράχτηκε από τις κατοχικές αρχές στις 
πλαγιές του  Πενταδακτύλου, σε ένδειξη κατοχής 
του βορείου τμήματος του νησιού. Η σημαία του 
ψευδοκράτους είχε αρχικά σχεδιαστεί με ασπρι-
σμένες πέτρες στη νότια πλαγιά του                  
Πενταδακτύλου τη δεκαετία του ’80, με βασικό 
στόχο να είναι ορατή από   παντού. Σήμερα, η  
σημαία μαζί με το συνοδευτικό σύνθημα του     
Κεμάλ Ατατούρκ «Ne mutlu turkum diyene» (τί 
ευτυχία να λες είμαι Τούρκος), καλύπτει μια συνο-
λική έκταση πέραν των 200 000 τετραγωνικών 
μέτρων, με χιλιάδες λαμπιόνια να τη φωταγωγούν 
το βράδυ, ενώ με 425 μέτρα πλάτος και 250 μέ-
τρα ύψος, η συγκεκριμένη σημαία συμπεριλαμβά-
νεται στο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη σημαία 
στον κόσμο. Σημειωτέον ότι σε τακτά χρονικά δια-
στήματα έρχονται στην Κύπρο ειδικά συνεργεία  

 
από την Τουρκία και τη συντηρούν με τη χρήση 
ειδικών χημικών βαφών. 

Αυτή η ενέργεια από τουρκικής πλευράς: 

1. Συνιστά μια πρωτοφανή καθημερινή πρόκληση 
σε βάρος του κυπριακού λαού. 

2. Υπενθυμίζει τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής 
εισβολής και τη συνεχιζόμενη σκλαβιά του        
βορείου τμήματος της Κύπρου, τορπιλίζοντας την 
όποια καλλιέργεια ενός κλίματος οικοδόμησης     
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 

3. Συνιστά εχθρική ενέργεια εντασσόμενη στις 
προσπάθειες της Τουρκίας για εκτουρκισμό των 
κατεχομένων εδαφών της Κύπρου. 

4. Πέραν από την καταστροφική   περιβαλλοντική 
επιβάρυνση για την εγκατάστασή της, τη χρήση 
χημικών ουσιών και τη βάναυση κακοποίηση του 
περιβάλλοντος, η σημαία συνδέεται και με την  
αλόγιστη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος σε μια 
εποχή οικονομικής κρίσης.   

Πόσο σεβασμό δείχνει τελικά η Τουρκία για το 
περιβάλλον, ώστε να επιθυμεί και άνοιγμα του 
σχετικού κεφαλαίου στις ενταξιακές διαπραγ-

ματεύσεις; 

Οι Τούρκοι βύθισαν  

δική  τους ναυαρχίδα! 

Η τουρκική εισβολή κόστι-
σε στην Τουρκία περισσό-
τερους από 3 000 άνδρες, 
πολλά πολεμικά αεροσκά-
φη και 1 αντιτορπιλλικό (το 
Κοτσάτεπε), το οποίο βύθι-
σαν οι ίδιοι κατά λάθος και 
το οποίο ήταν τότε η ναυ-
αρχίδα του ναυτικού τους! 

Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν βόμβες   

Ναπάλμ...  
 

Η χρήση βομβών Ναπάλμ από τους βάρβαρους 
Τούρκους, είναι συχνό φαινόμενο. Η χρήση αυ-
τών των βομβών έχει απαγορευθεί μέσα από διε-
θνείς συμβάσεις λόγω του φρικτού θανάτου που 
προκαλεί. Παρόλα αυτά, οι Τούρκοι δεν καταλα-
βαίνουν ούτε διεθνείς συμβάσεις, ούτε ανθρώπι-
να δικαιώματα και τις χρησιμοποιούν απερίσκε-
πτα ακόμη και σήμερα. Στη φωτογραφία μπορείτε 
να δείτε τα φρικτά αποτελέσματα από τα εγκαύ-
ματα που προκαλούν οι βόμβες Ναπάλμ.  

 

Υπήρξε Έλληνας Ράμπο! 
 

Μάλιστα! Υπήρξε ένας Έλληνας Ράμπο που το 
1974 διέλυσε μόνος του πέντε άρματα κι ένα 
τουρκικό τάγμα πεζικού. Πρόκειται για τον 
Έλληνα καταδρομέα από την Κρήτη, Μανώλη 
Μπικάκη. Τα γεγονότα διαδραματίστηκαν κάπως 
έτσι: 
Ο Αττίλας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Μπικά-
κης μάχεται μαζί με τον συντοπίτη του Μπιχανά-
κη. Καλούνται να υπερασπιστούν έναν λόφο, τον 
οποίο οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν για να 
προωθηθούν στα προάστια της Λευκωσίας. 
Ο Μπιχανάκης μεταφέρει 8 βλήματα ΠΑΟ και ο 
Μπικάκης με το δικό του ΠΑΟ μετακινείται σε ση-
μείο βολής. Ο συμπολεμιστής του τον χάνει και 
αναφέρει την απώλειά του. Και ο Μπικάκης νομί-
ζει ότι ο Κρητικός συμμαχητής του σκοτώθηκε. 
Πιστεύει ότι έμεινε μόνος, απέναντι στους Τούρ-
κους. Παρόλα αυτά, δεν λυγίζει. Απέναντί του έξι 
τουρκικά άρματα μάχης κι ένα τάγμα πεζικού.  

 
 
 

Στα 300 μέτρα εγκλωβίζει το πρώτο άρμα και στα    
270 μέτρα το τινάζει στον αέρα! 
Αλλάζει θέση και εξολοθρεύει και δεύτερο! 200 
μέτρα πιο πέρα, καταστρέφει το τρίτο! Οι Τούρκοι 
τρομοκρατημένοι δεν έχουν καταλάβει από που 
τους χτυπάνε! Όσο ψάχνουν…ο Μπικάκης τινάζει 
στον αέρα και τέταρτο άρμα τους! Εύκολα ακο-
λουθεί το πέμπτο. Ο αρχηγός πληρώματος του 
έκτου και τελευταίου άρματος μάχης οπισθοχώρη-
σε, μη πιστεύοντας αυτό που έχει συμβεί! 
Οι Τούρκοι πεζικάριοι κρύφτηκαν στη Σχολή Γρη-
γορίου, με τον Μπικάκη να τους ακολουθεί και να 
τους ρίχνει τα δύο τελευταία βλήματα! 
Σ’ αυτόν τον άνθρωπο, η ελληνική Πολιτεία δεν 
αναγνώρισε ποτέ τίποτα! 
Όταν απολύθηκε από τον Στρατό, εργάστηκε ως 
οικοδόμος. Έκανε οικογένεια και παιδιά. Άφησε 
την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα το 
1994, στην εθνική οδό Αθηνών Πατρών. 

 

Η 71χρονη Ευφροσύνη Προε-

στού έσωσε 12 στρατιώτες! 

 

Η Ευφροσύνη Προεστού, έσωσε 12 
στρατιώτες από τον Αττίλα και με κίν-
δυνο της ζωής της, με αυτοθυσία και 
αυταπάρνηση τους προστάτευσε,   
τους έκρυψε και τους τροφοδοτούσε 
για ένα ολόκληρο  μήνα. Όταν προδό-
θηκαν, η Ευφροσύνη συνελήφθη,   
υπεβλήθη σε ανείπωτα ψυχικά και 
σωματικά βασανιστήρια, αλλά δεν  
ομολόγησε ούτε  λέξη. 

«Η Κυρά της Λαπήθου» όπως την  
ονόμασαν μετέπειτα, έσωσε δώδεκα 
στρατιώτες, οι οποίοι τον Αύγουστο 
του 1974 εγκλωβίστηκαν πίσω από 
τις εχθρικές γραμμές μέσα στη Λάπη-
θο, όταν η κωμόπολη έπεσε στα χέρι-
α των Τούρκων. Κι εκεί που πίστεψαν 
πως δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και 
πως οι ώρες τους ήταν μετρημένες, 
συνάντησαν την Ευφροσύνη         
Προεστού…  

«Η Κυρά της Λαπήθου» είναι η συ-
μπύκνωση του δράματος του 1974. 
Όλη η βαρβαρότητα του Τούρκου επι-
δρομέα και κατακτητή, όλος ο      πό-
νος και το δάκρυ ενός λαού, ενός 
Έθνους... όλη η αλήθεια για τη δήθεν 
«ειρηνευτική επέμβαση» του  Αττίλα... 
όλο το μεγαλείο και η δύναμη της   
ελληνικής ψυχής που ακόμη και στα 
πιο δύσκολα ξέρει, μπορεί και θέλει 
να αγωνίζεται... γιατί δικαιούται και 
διεκδικεί την ελπίδα...  

                                                              Δεν  Ξεχνώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Συντακτική Επιτροπή 
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Η λύση στο Κυπριακό Πρόβλημα πρέπει να εί-
ναι δημοκρατική, δίκαιη, λειτουργική και βιώσι-
μη. Η Κύπρος πρέπει να παραμείνει  ανεξάρτη-
το και ενιαίο κράτος, με μια κυριαρχία και εδα-
φική ακεραιότητα. Επίσης, η λύση δεν θα πρέ-
πει να αναγνωρίζει επεμβατικά δικαιώματα σε 
οποιαδήποτε χώρα, ούτε να είναι όμηρος της 
Τουρκίας ή άλλων ξένων συμφερόντων. Για 
την επίτευξη των πιο πάνω, η λύση του Κυπρι-
ακού Προβλήματος, πρέπει να είναι συμβατή 
με τους νόμους και τις αρχές της Ε.Ε., τη Συν-
θήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα ψη-

φίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.    

Ο Ο.Η.Ε. είναι ένας διεθνής οργανισμός παγκόσμιας 
εμβέλειας μεταξύ των κρατών του κόσμου, που έχει ως 
σκοπό τη συνεργασία στο Διεθνές Δίκαιο, την ασφάλεια, 
την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα. Ο 
Ο.Η.Ε. βοηθά τις χώρες να πετύχουν την απάλειψη της 
φτώχειας, του αναλφαβητισμού και των ασθενειών, έτσι 
ώστε να επιτύχει την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 
της ζωής των ανθρώπων. Συμβάλλει στη διαφύλαξη της 
ειρήνης, της δημιουργίας και της επικράτησης των φιλι-
κών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Επίσης, βοηθά στην  
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Άρα, είναι 
απαραίτητη η επέμβαση του Ο.Η.Ε. σε μία χώρα      

όταν αυτή βρίσκεται σε κίνδυνο, δηλαδή όταν απειλείται 
η ειρήνη και η ασφάλειά της και όταν καταπατούνται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Αναντίρρητα, η τουρκική εισβο-
λή έθεσε σε κίνδυνο την  ειρήνη και την ασφάλεια στην 
Κύπρο και γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση του 
Ο.Η.Ε., που έλαβε μέτρα για την ανακούφιση και την 
ευημερία των προσφύγων. Ο Ο.Η.Ε. από την ημέρα της 
εισβολής μέχρι σήμερα, προσπαθεί να σταματήσει τις 
συγκρούσεις και τις εχθροπραξίες μεταξύ των Ελληνο-
κυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και βοηθά τους ε-
γκλωβισμένους των κατεχόμενων περιοχών. Η πιο ση-
μαντική αλλαγή που υιοθέτησε ο Ο.Η.Ε. μετά την τουρ-

κική εισβολή, ήταν η δημιουργία της «νεκρής ζώνης», 
δηλ. της περιοχής μεταξύ των δύο γραμμών κατάπαυ-
σης του πυρός. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 
είχε καταθέσει ψηφίσματα που αφορούσαν την επίλυση 
του Κυπριακού, αν και το Κυπριακό δεν έχει επιλυθεί 
μέχρι σήμερα. Ακολουθούν τα πιο σημαντικά ψηφίσματα 
του Ο.Η.Ε. που αφορούν το Κυπριακό.                                         
 

Ψήφισμα 353 (1974) 

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις            
20 Iουλίου 1974: 

1. Kαλεί όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, ανε-
ξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Kύπρου. 

2. Kαλεί όλα τα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. 

3. Απαιτεί άμεσο τερματισμό της ξένης στρατιωτικής 
επέμβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι 
αντίθετη με την παράγραφο 1. 

4. Zητεί την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση από την 

Kυπριακή Δημοκρατία του ξένου στρατιωτικού προ-
σωπικού που βρίσκεται εκεί. 

5. Kαλεί τις εγγυήτριες δυνάμεις να προσέλθουν σε 
συνομιλίες χωρίς καθυστέρηση για την αποκατάσταση 
της ειρήνης στην περιοχή και τη συνταγματική διακυ-
βέρνηση της Kύπρου. 

6. Kαλεί όλα τα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με την 
Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην 
Kύπρο, για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της        
εντολής της. 

7. Aποφασίζει να παρακολουθεί συνεχώς την κατά-
σταση. 
 

Ψήφισμα 365 (1974) 

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις         
13 Δεκεμβρίου 1974: 

1. Προσυπογράφει το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευ-
σης 3212 (XXIX) και προτρέπει τα μέρη να το          
εφαρμόσουν. 

2. Παρακαλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει 
έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής του παρόντος 
ψηφίσματος. 
 

Ψήφισμα 367 (1975) 
Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις         
12 Mαρτίου 1975: 
1. Καλεί όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, ανε-
ξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τα καλεί, όπως και τα  
ενδιαφερόμενα μέρη, να απέχουν από απόπειρες   
διχοτόμησης ή ένωσης της νήσου με άλλη χώρα. 

2. Εκφράζει τη λύπη του για τη μονομερή απόφαση 
της 13ης Φεβρουαρίου 1975, η οποία διακηρύττει ότι 
τμήμα της Δημοκρατίας της Κύπρου θα καταστεί 
«Ομόσπονδο Τουρκικό Κράτος», επειδή, μεταξύ 
άλλων, τείνει να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση των δια-
πραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δυο 
κοινοτήτων επί ίσης βάσεως. 

3. Επιβεβαιώνει ότι η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2,  δεν προδικάζει την τελική πολιτική   
διευθέτηση του προβλήματος της Κύπρου. 

4. Kαλεί τους αντιπροσώπους των δυο κοινοτήτων να 
συνεργαστούν στενά με τον Γενικό Γραμματέα και να 
αποδώσουν προσωπικά ύψιστη προτεραιότητα στις 
διαπραγματεύσεις τους. 

5. Kαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να απέχουν από 
ενέργειες οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την έκβαση 
των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των 
δυο κοινοτήτων και να λάβουν μέτρα, τα οποία θα βο-
ηθήσουν στην επιτυχία αυτών των                          
διαπραγματεύσεων. 
 

Ψήφισμα 541 (1983) 
Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις         
18 Nοεμβρίου 1983 (μετά την ανακήρυξη του ψευδο-
κράτους): 

1. Aποδοκιμάζει τη Διακήρυξη των τουρκοκυπριακών 
αρχών της δήθεν απόσχισης τμήματος της Kυπριακής 
Δημοκρατίας. 

2. Θεωρεί την πιο πάνω διακήρυξη νομικά άκυρη και 
ζητά την ανάκλησή της. 

3. Zητεί την επείγουσα και αποτελεσματική εφαρμογή 
των ψηφισμάτων 365 (1974) και 367 (1975). 

4. Zητεί από τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει την 
αποστολή των καλών υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί 
μια δίκαιη και διαρκής διευθέτηση στην Kύπρο. 

5. Kαλεί τα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με τον 
Γενικό Γραμματέα. 

6. Kαλεί όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, ανε-
ξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της 
Kυπριακής Δημοκρατίας. 

7. Kαλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίζουν οποιοδή-
ποτε κυπριακό κράτος άλλο από την Kυπριακή Δημο-
κρατία. 

8. Kαλεί όλα τα κράτη και τις δυο κοινότητες στην 
Kύπρο να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια, η   
οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. 

9. Zητεί από τον Γενικό Γραμματέα να κρατά το Συμ-
βούλιο Aσφαλείας πλήρως ενημερωμένο. 
 

Ψήφισμα 649 (1990) 

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις          
12 Mαρτίου 1990: 

1. Eπαναβεβαιώνει ιδιαίτερα το ψήφισμα 367 (1975), 
καθώς και την υποστήριξή του προς τις συμφωνίες 
υψηλού επιπέδου του 1977 και 1979 μεταξύ των ηγε-
τών των δύο κοινοτήτων. 

2. Eκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην παρούσα 
προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την 
Kύπρο. 

3. Καλεί τους αρχηγούς των δύο κοινοτήτων να βρουν 
λύση για την καθιέρωση ομοσπονδίας, η οποία θα 
είναι δικοινοτική όσον αφορά τη συνταγματική πτυχή 
και διζωνική όσον αφορά το εδαφικό. 

4. Παρακαλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει την 
αποστολή των καλών υπηρεσιών του για επίτευξη 
προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση και να βοηθήσει 
τις δυο κοινότητες υποβάλλοντας εισηγήσεις για διευ-
κόλυνση των συζητήσεων. 

5. Kαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποφεύγουν ενέρ-
γειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την        
κατάσταση. 

6. Aποφασίζει να ασχολείται ενεργά με την               
κατάσταση. 

7. Παρακαλεί τον Γενικό Γραμματέα να πληροφορήσει 
το Συμβούλιο στην έκθεσή του που θα υποβάλει, για 
την πρόοδο με την επανάληψη των εντατικών συνομι-
λιών και τη διαμόρφωση ενός συμφωνημένου δια-
γράμματος μιας συνολικής συμφωνίας, σύμφωνα με 
το παρόν ψήφισμα. 
 

Ψήφισμα 750 (1992) 

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις          
10 Aπριλίου 1992: 

1. Eπαναβεβαιώνει τη θέση, όπως εκφράστηκε στο 
ψήφισμα 649 (1990). 

2. Kαλεί και πάλι τα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως 
αυτές τις αρχές και να διαπραγματευθούν, χωρίς να 
εισάγουν έννοιες, οι οποίες είναι αντίθετες με αυτές. 

3. Kαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συνεργα-
στούν πλήρως με τον Γενικό Γραμματέα. 

4. Eπαναβεβαιώνει ότι η αποστολή καλών υπηρεσιών 
του Γενικού Γραμματέα αφορά τις δύο κοινότητες, σε 
ίση βάση για να διασφαλίσει την ευημερία και ασφά-
λεια των δυο κοινοτήτων. 

5. Aποφασίζει να ασχολείται με το Κυπριακό Πρόβλη-
μα πάνω σε συνεχή και άμεση βάση. 

6. Καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πλήρη 
έκθεση προς το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα των 
προσπαθειών του. 

7. Eπαναβεβαιώνει τη σημαντική εντολή που έχει ανα-
τεθεί στην Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων 
Eθνών, την οποία θα υποβάλει ο Γενικός Γραμματέας. 

Ιωάννου Μελίνα 

Πηγές: 
https://el.wikipedia.org 
https://unric.org/el/index 
http://www.mfa.gov.cy/ 

                                 Ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. για το Κυπριακό 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

https://unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26272&Itemid=10&limitstart=1
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus11_gr/cyprus11_gr?opendocument
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Η Μελίνα Μερκούρη πλάι στον 

κυπριακό λαό 

Η Μελίνα Μερκούρη, μια από τις 
πιο σημαντικές προσωπικότητες 
που γέννησε ποτέ η Ελλάδα, εί-
ναι η πρώτη Ελληνίδα πολιτικός 
που επισκέφτηκε την Κύπρο με-
τά την επέλαση των βάρβαρων 
ορδών του Αττίλα το 1974, στά-
θηκε δίπλα στον κυπριακό λαό 
και συμμετείχε έμπρακτα στον 
αγώνα του μετά την τουρκική ει-
σβολή. Το 1975 επισκέφτηκε το 
νησί μας και γύρισε το ντοκιμα-
ντέρ «Κύπρος 1975: Διάλογοι με 
τη Μελίνα Μερκούρη».  
«Είμαι στην Κύπρο. Είμαι στην 
Κύπρο όπου τα παιδιά πετάνε 
μαύρους χαρταετούς και τα 
18χρονα κορίτσια φοράνε μαύ-
ρα τσεμπέρια». 
Mε αυτά τα λόγια ξεκίνησε το 
ντοκιμαντέρ της, το οποίο πα-
ρουσίασε και σκηνοθέτησε η ίδια 
για την ΕΡΤ, με αφορμή τη συ-
μπλήρωση ενός έτους από την 
εισβολή. Στο ντοκιμαντέρ, η Με-
λίνα Μερκούρη συνομιλεί με τους 
πολίτες, με γυναίκες, συζύγους 
και μητέρες αγνοουμένων, με αξι-

ωματικούς και με απλούς στρα-
τιώτες της Εθνικής Φρουράς, με 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και 
τον Γλαύκο Κληρίδη, τον τότε εκ-
πρόσωπο της ελληνοκυπριακής 
πλευράς στις διακοινοτικές συνο-
μιλίες. Το ντοκιμαντέρ περιέχει 
μια ομιλία του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και καταγράφει τη με-
γάλη πορεία γυναικών προς τους 
τάφους των θυμάτων του πραξι-
κοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974 
και της τουρκικής εισβολής. Επί-
σης, καταγράφει μαρτυρίες Ελλη-
νοκυπρίων στους καταυλισμούς 
των προσφύγων και σε κεντρικό 
δρόμο της διχοτομημένης Λευ-
κωσίας. Η Μελίνα μιλά ακόμα και 
για την οικονομία του τόπου με 
ανθρώπους αισιόδοξους, αλλά 
και με άλλους που δεν περιμέ-
νουν πια τίποτα. Κάνει αναφορά 
στην Κερύνεια, ρίχνει το φταίξιμο 
στους Αμερικανούς και δεν αφή-
νει άμοιρους ευθυνών τους 
Έλληνες. 
Στις 20 Απριλίου του 1975, η Με-
λίνα Μερκούρη διοργανώνει την 
πρώτη πορεία γυναικών προς 
την Πράσινη Γραμμή. Στην πο-

ρεία λαμβάνουν μέρος και γυναι-
κείες αντιπροσωπείες από ολό-
κληρο τον κόσμο. Οι γυναίκες 
πορεύθηκαν ειρηνικά προς το 
οδόφραγμα της Δερύνειας, με 
σκοπό να εισέλθουν στην Αμμό-
χωστο. Κρατώντας σημαίες και 
πανό έφθασαν στο σημείο ελέγ-
χου των Ηνωμένων Εθνών, 
όπου επέδωσαν ψήφισμα. Κά-
ποιες από τις γυναίκες προσπά-
θησαν να πορευτούν προς τα 
τουρκικά φυλάκια, αλλά δεν τα 
κατάφεραν, αφού τις εμπόδισαν. 
Παρά την ασταμάτητη βροχή που 
έπεφτε, παρέμειναν ολόκληρο το 
βράδυ σε απόσταση αναπνοής 
από τους πάνοπλους Τούρκους 
στρατιώτες. Η προβολή που δό-
θηκε τον Απρίλιο του 1975 στην 
προσπάθεια των γυναικών της 
Κύπρου για διάνοιξη του οδο-
φράγματος της Δερύνειας υπήρ-
ξε πρωτοφανής, ενώ ανάλογη 
ήταν και η διεθνοποίηση του Κυ-
πριακού Προβλήματος. 

                         Ιωάννου Μελίνα  

 

 

 

Πηγές: 
http://www.youpress.gr/i-melina-merkouri-
stin-kipro-ena-chrono-meta-tin-isvoli-tou-74/ 
http://tvxs.gr/news/ 
https://elgr.facebook.com/notes/melina-
mercouri-fan-page/ 
http://www.riknews.com.cy/index.php/news/
mono-storiknews/item/24251-odofragma-
deryneias-agonas-apo-to-1975-video-
arxeio-rik 
http://www.sansimera.gr/biographies/11 
http://www.all4fun.gr/columns/a-womans-
story/458-a-womans-story-.html 

 

Από το 1974 και μετά, οι πρόσφυγες, 

διάφοροι οργανωμένοι φορείς, ο    

απλός λαός από τις ελεύθερες περιο-

χές, φοιτητές, μαθητές, αλλά και οι 

γυναίκες της Κύπρου, διοργανώνουν 

αντικατοχικές εκδηλώσεις, απαιτώ-

ντας την εφαρμογή των ψηφισμάτων 

του Ο.Η.Ε. για την αποχώρηση των 

τουρκικών στρατευμάτων από την 

Κύπρο και την επιστροφή των προ-

σφύγων στα σπίτια τους. Περαιτέρω, 

οι διαδηλωτές θέλουν να εκφράσουν 

τη δυσαρέσκειά τους για την καταπά-

τηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην Κύπρο και να διαμαρτυρηθούν 

για την παράνομη κατοχή του 37% 

του νησιού. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 

μαθητιώσα νεολαία, κάθε χρόνο στις 

15 Νοεμβρίου, οργανώνει εκδηλώσεις 

σε όλη την Κύπρο για την καταδίκη 

της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.  

Χριστοδούλου Ραφαέλα 

Αντικατοχικές  Εκδηλώσεις 

                                                          Αγωνίζομαι  -  Διεκδικώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

http://www.youpress.gr/i-melina-merkouri-stin-kipro-ena-chrono-meta-tin-isvoli-tou-74/
http://www.youpress.gr/i-melina-merkouri-stin-kipro-ena-chrono-meta-tin-isvoli-tou-74/
http://www.riknews.com.cy/index.php/news/mono-sto-riknews/item/24251-odofragma-deryneias-agonas-apo-to-1975-video-arxeio-rik
http://www.riknews.com.cy/index.php/news/mono-sto-riknews/item/24251-odofragma-deryneias-agonas-apo-to-1975-video-arxeio-rik
http://www.riknews.com.cy/index.php/news/mono-sto-riknews/item/24251-odofragma-deryneias-agonas-apo-to-1975-video-arxeio-rik
http://www.riknews.com.cy/index.php/news/mono-sto-riknews/item/24251-odofragma-deryneias-agonas-apo-to-1975-video-arxeio-rik
http://www.sansimera.gr/biographies/11
http://www.all4fun.gr/columns/a-womans-story/458-a-womans-story-.html
http://www.all4fun.gr/columns/a-womans-story/458-a-womans-story-.html
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Τάσος Ισαάκ 
Ο Τάσος Ισαάκ ήταν Κύπριος, 24 
χρόνων, νεόνυμφος και πατέρας 
αγέννητου, τότε, παιδιού, ο      
οποίος δολοφονήθηκε στη νεκρή 
ζώνη την ώρα που διαδήλωνε 
εναντίον της τουρκικής κατοχής.  
Στις 2 Αυγούστου 1996, η κυπρι-
ακή ομοσπονδία μοτοσικλετι-
στών, οργάνωσε αντικατοχική 
πορεία Ευρωπαίων και Κυπρίων 
μοτοσικλετιστών, με αφετηρία το 
Βερολίνο και προορισμό την κα-
τεχόμενη Κερύνεια. Οι τουρκικές 
δυνάμεις ωστόσο, όχι μόνο δεν 
επέτρεψαν σε κανένα να περάσει 
στα κατεχόμενα εδάφη, αλλά   
είχαν δώσει και εντολές στους 
Τούρκους στρατιώτες να πυροβο-
λούν οποιοδήποτε προσπαθούσε 
να παραβιάσει «την περιοχή    
τους». Η αστυνομία του ψευδο-
κράτους οπλίστηκε με αυτόματα 
όπλα και ηλεκτρικές ράβδους, 
κινητοποιήθηκαν μονάδες κατα-
δρομών και τεθωρακισμένα οχή-
ματα, ενώ ναρκοθετήθηκε η 
γραμμή κατάπαυσης του πυρός. 
Μεταφέρθηκαν από την Τουρκία 
χιλιάδες έποικοι, καθώς και         
2 500 εξτρεμιστές, οι γνωστοί 
«Γκρίζοι Λύκοι». Οι Ευρωπαίοι 
μοτοσικλετιστές ήταν αποφασι-
σμένοι να ολοκληρώσουν την πο-
λύ καλά οργανωμένη πορεία τους 
και ξεκαθάρισαν πως δεν είχαν 
πρόθεση να συγκρουστούν με 
κανέναν και πως η πορεία τους 
θα ήταν ειρηνική. Ο τότε πρόε-
δρος της κυπριακής δημοκρατίας   
Γλαύκος Κληρίδης, συναντήθηκε 
με τον πρόεδρο της  ομοσπονδί-
ας μοτοσικλετιστών για να μιλή-
σουν για το θέμα αυτό. Τελικά, 
συμφώνησαν τη   

ματαίωση της 

πορείας. Μετά από 
αυτό το γεγονός, οι 
μοτοσικλετιστές ξεση-
κώθηκαν και η πορεία 
μετατράπηκε σε μια 
πορεία  ανεξέλεγκτη. 
Άρχισαν τότε επεισό-
δια και συγκρούσεις 
μεταξύ των κατοχικών 
δυνάμεων και των μο-
τοσικλετιστών, οι ο-
ποίοι κατάφεραν και 
πέρασαν τη νεκρή ζώ-
νη. Έπειτα, βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με τους 
ένοπλους  «Γκρίζους 
Λύκους». Ο     Τάσος 
Ισαάκ, προσπάθησε 
να σώσει έναν  Ελλη-
νοκύπριο από τη μανί-
α και τη θηριωδία των 
Τούρκων. Δυστυχώς 
όμως, μια ομάδα 
Τούρκων του επιτέθη-
κε και άρχισε να τον 
κτυπά ανελέητα και 
ασταμάτητα με  ρόπα-

λα,  λοστούς και  πέτρες. Μετά 
από πολλά κτυπήματα, ξεψύχη-
σε. Το νεκρό σώμα του Ισαάκ με-
ταφέρθηκε στο νοσοκομείο                
Παραλιμνίου και τρείς μέρες μετά 
έγινε η κηδεία του. Δολοφονήθη-
κε στις 11 Αυγούστου 1996, πριν 
γνωρίσει την κορούλα του. 
Ένοχος για τη δολοφονία του  
είναι ο αρχηγός των «Γκρίζων 
Λύκων» στα κατεχόμενα, Μεχμέτ 
Αρσλάν. Φυσικά, δεν εκδιώχθηκε, 
ούτε τιμωρήθηκε ποτέ από την 
Τουρκία για το στυγερό έγκλημα 
που διέπραξε,   παρόλο ότι στις 
24 Ιουνίου του 2008, το δικαστή-
ριο έκρινε ένοχη την Τουρκία για 
τη δολοφονία του Ισαάκ. Σύμφω-
να με το δικαστήριο, η Τουρκία 
κρίθηκε ένοχη για την παραβίαση 
του 2ου  άρθρου της ευρωπαϊκής 
συνθήκης για τα  ανθρώπινα   
δικαιώματα, δηλαδή δεν προχώ-
ρησε σε ενέργειες για την εύρεση 
των ενόχων. Επίσης, επιδίκασε 
χρηματική αποζημίωση στην    
οικογένεια του Ισαάκ. 

Στις 28 Απριλίου 1997, ο ελληνι-
κός λαός, εκπροσωπούμενος  
από τον τότε Υπουργό Εξωτερι-
κών της Ελλάδας Θεόδωρο Πά-
γκαλο, βάπτισε το κοριτσάκι του 
Τάσου Ισαάκ, Αναστασία. Της 
έδωσε το όνομα του πατέρα της, 
αλλά ταυτόχρονα ένα όνομα που 
συμβολίζει την ανάσταση, την  
ελπίδα, την προσμονή και τον  
αγώνα. Ακολούθως, η γνωστή 
τραγουδίστρια Χάρις Αλεξίου, 
έναν χρόνο μετά τη δολοφονία 
του Τάσου Ισαάκ, έγραψε  και ερ-
μήνευσε ειδικά για την Αναστασία 
το νανούρισμα «Το τραγούδι του 
χελιδονιού». 

Το τραγούδι του χελιδονιού 

Στίχοι και μουσική  
Χαρούλα Αλεξίου 

 

Έλα εδώ κοντά 
να σου δώσω ένα φιλάκι 

έλα μη μου κλαις 
άσπρο μου χελιδονάκι. 

 
Ο Θεός να μας φυλάει 

από μάτι που κοιτάει πονηρά 
Ο Θεός να μας σκεπάζει 

όταν η ψυχή τρομάζει τη χαρά 
Πες μου, τι σε πολεμάει; 

 
Γέλασε ξανά 

κρυσταλλένιο μου αγγελούδι 
η άνοιξη να ͗ρθει 

να φωτίσει το τραγούδι. 
 

Μέλισσες και πεταλούδες 
να στολίζουν τις φτερούγες που 

φοράς 
και τα σύννεφα ν’ ανοίξουν 
τον Θεούλη να σου δείξουν,       

να μιλάς 
Να σταθώ κι εγώ στο πλάι. 

 
Με τραγούδια και ζαφείρια 

θα σου κάνω τα χατίρια 
Μην πονάς 

θα σου στείλω εγώ δελφίνια 
απ’ την Πάφο ως την Κερύνεια 

να γυρνάς 
όλες του νησιού τις χάρες να    

φοράς 
χελιδόνι, τη ζωή να τραγουδάς. 

                                                      Αγωνίζομαι  -  Διεκδικώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Σολωμός Σολωμού 
Ο Σολωμός Σολωμού ήταν Ελλη-
νοκύπριος με καταγωγή από το 
Παραλίμνι, ο οποίος έγινε γνω-
στός μετά τη δολοφονία του από 
τον τουρκικό στρατό.   
Ήταν 14 Αυγούστου του 1996,  η 
μέρα της κηδείας του Τάσου      
Ισαάκ. Μετά το τέλος της κηδείας, 
ομάδα διαδηλωτών κατευθύνθηκε 
προς το οδόφραγμα της             
Δερύνειας, για να εναποθέσει στε-
φάνια και λουλούδια στον χώρο 
της δολοφονίας του Τάσου Ισαάκ. 
Η μαζική παρουσία των διαδηλω-
τών κίνησε υποψίες στον τουρκικό 
στρατό και άρχισε έτσι η κινητο-
ποίηση των «Γκρίζων Λύκων». 

Σε λίγη ώρα, ο χώρος μετατράπη-
κε σε πεδίο μάχης. Οι διαδηλωτές 
ήρθαν σε ρήξη με την τουρκική 
οργάνωση. Οι άγριοι  ξυλοδαρμοί  
και οι φραστικές αντιπαραθέσεις 
είχαν δημιουργήσει πολύ θερμό 
κλίμα. Ο Σολωμός Σολωμού ξεπε-
τάχτηκε μπροστά από τους διαδη-
λωτές, κατάφερε να ξεφύγει από 
τους «Γκρίζους Λύκους» και τους 
φρουρούς και να περάσει στη   
νεκρή ζώνη. 

Η οργή και ο θυμός τον είχαν κυ-
ριεύσει. Έχοντας στον νου τον φί-
λο του που δολοφονήθηκε τόσο 
βάναυσα και άδικα από τους 
Τούρκους, αγνοώντας τις προτρο-
πές των άλλων διαδηλωτών να 
επιστρέψει πίσω, κατευθύνθηκε 
προς τον ιστό και επιχείρησε να 
κατεβάσει την τουρκική σημαία.  Ο 
Σολωμός τότε, έπεσε νεκρός από 
σφαίρα στον λαιμό. Οι διαδηλωτές 
έζησαν ακόμη μια φορά το σκληρό 
και αδίστακτο πρόσωπο των     
Τούρκων. Το άψυχο σώμα του  
απομακρύνθηκε από την περιοχή. 
Μέσα σε 4 ημέρες, η Κύπρος 
έχασε ακόμη  ένα παλικάρι, μετά 
τον Τάσο   Ισαάκ. Στις 24 Ιουνίου 
του 2008, το δικαστήριο έκρινε 
ένοχη την Τουρκία και για τον   
φόνο του Σολωμού Σολωμού. 

Η ηρωική θυσία και των δύο, ξα-
νάφερε στο προσκήνιο το δράμα 
της Κύπρου και τη θηριωδία των 
Τούρκων. Και οι δύο λεβέντες μας, 
πέρασαν στην αιωνιότητα, μένο-
ντας στην ιστορία για το θάρρος, 
την αυτοθυσία και την παλικαριά 
τους.  

   Ιωαννίδης Χαράλαμπος  
  Κωνσταντίνου Γιάννης   
  Μάρκου Χριστόδουλος 

 
Πηγές: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Τάσος_Ισαάκ 

Για την Κύπρο, Ιωάννης Μ. Ζαμπάρτας, Λευ-

κωσία, 1998 
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Προσφυγή Τιτίνας  Λοϊζίδου 

Η Τιτίνα Λοϊζίδου, μια λεπτοκαμωμέ-
νη ξεναγός από την Κερύνεια, με 
ντροπαλό ύφος και μειλίχια φωνή, 
μια απλή συνηθισμένη γυναίκα δη-
λαδή, μαζί με άλλες γυναίκες, δη-
μιούργησε μια καθαρά γυναικεία  
οργάνωση με το όνομα «Οι γυναίκες 
επιστρέφουν». Το μόνο που επιδίω-
ξε η οργάνωση, ήταν να επιστρέ-
ψουν στα σπίτια τους, στην κατεχό-
μενη Κύπρο. Μέσα σε έναν χρόνο, 
κατευθύνθηκαν δύο φορές ειρηνικά 
προς την κατεχόμενη γη τους 
(1989). Κατά τη δεύτερη διαδήλωση, 
μια ομάδα απ’ αυτές κατάφερε να 
σπάσει την αλυσίδα των Τούρκων 
στρατιωτών και να μπει στη  νεκρή 

ζώνη. Μετά από αυτό το περιστατι-
κό, ο αγώνας για την Τιτίνα Λοϊζίδου  
μόλις ξεκινούσε.  
Ακολούθως, η Τιτίνα Λοϊζίδου κατέ-
θεσε προσφυγή κατά της Τουρκίας 
με τη βοήθεια του 27χρονου δικηγό-
ρου ανιψιού της, Αχιλλέα Δημητριά-
δη. Όπως είπε η ίδια, «ήταν μια συ-
νέχεια της όλης ανάγκης μου να εκ-
φράσω τη στέρηση της Κερύνειας, 
ήταν ένας αξιοπρεπής τρόπος να 
πω ότι δεν είχαν κανένα δικαίωμα να 
μας στερούν τον τόπο μας. Για μένα, 
περιουσία είναι ο τόπος μου». Η κα-
τάθεση της προσφυγής προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον όλων, αλλά λίγοι, πο-
λύ λίγοι, πίστευαν ότι αυτή θα οδη-
γούσε κάπου. Ακόμη και οι πιο    
αισιόδοξοι δεν περίμεναν κάτι περισ-
σότερο από μια ακόμη ηθική νίκη 
κατά των Τούρκων. Όμως, η Τιτίνα 
Λοϊζίδου έχει τη δική της εξήγηση για 
τη στάση αυτή: «Ο κόσμος ήταν πά-
ντοτε θετικός και η αμφισβήτηση 
που υπήρχε πήγαζε από την απο-
γοήτευση ότι μετά από τόσα χρόνια, 
τίποτα δεν μπορεί να γίνει». Τον Ια-
νουάριο του 1991, η Επιτροπή 
άκουσε τις απόψεις των διαδίκων και 
αποφάσισε να εξετάσει την αίτηση 
της κ. Λοϊζίδου, απορρίπτοντας τους 
περιορισμούς που είχε θέσει η Τουρ-
κία, για να αποκλείσει το ενδεχόμενο 
προσφυγών από Κύπριους. 
Στη συνέχεια, η επιτροπή αν και   
αναγνώρισε ότι τα τουρκικά στρατεύ-
ματα εμποδίζουν την κ. Λοϊζίδου να 
έχει πρόσβαση στην περιουσία της, 
απέρριψε όλες τις καταγγελίες για 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων της. 
Η αρνητική στάση της επιτροπής δεν 
άφηνε άλλα περιθώρια στην ατομική 
προσφυγή της Τιτίνας Λοϊζίδου για 
να προχωρήσει. Χρειαζόταν πλέον η 
παρέμβαση του κράτους και του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ), γιατί μόνο 
με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να 
προχωρήσει η υπόθεση. Ο τότε γενι-
κός εισαγγελέας της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας Μιχαλάκης Τριανταφυλλί-
δης, πείστηκε ότι η υπόθεση ήταν 
πολύ σοβαρή και είχε καλές πιθανό-
τητες.  

Η Τουρκία βέβαια, υπέβαλε αμέσως 
ένσταση. Στην έκβαση της όλης   
υπόθεσης στηρίζονταν πλέον πολλά 
για την περαιτέρω εξέλιξη του Κυ-
πριακού Προβλήματος. Παρόλα   
αυτά, όταν ρώτησαν την κ. Λοϊζίδου 
αν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει τη 
μάχη, η απάντησή της ήταν: «Ακόμη 
και αν μου έλεγαν ότι αύριο μπορεί 
να λυθεί το Κυπριακό, αρκεί να απο-
σύρεις την προσφυγή, θα βρισκό-
μουν σε πολύ δύσκολη θέση, θα 
ήταν κάτι που θα με κυνηγούσε». 
Με την απόρριψη των τουρκικών 

ενστάσεων, ο αγώνας έξι ετών είχε 
φτάσει στα τελευταία του στάδια. Ο 
φάκελος «Τιτίνα Λοϊζίδου» είχε    
πλέον ξεφύγει από την αρχική σταυ-
ροφορία μιας γενναίας ξεναγού και 
ενός νεαρού δικηγόρου και εξελίχθη-
κε σε μια μεγάλη νομική μάχη, που 
προκαλούσε μεγάλη αγωνία στη 
Λευκωσία, διότι η ως τώρα πορεία 
ήταν θετική, αλλά υπήρχε ακόμη ση-
μαντική απόσταση να καλυφθεί.  
Τον Δεκέμβρη του 1996, μια βδομά-
δα πριν τα Χριστούγεννα, το δικα-
στήριο εξέδωσε τη θετική απόφαση 
για την Τιτίνα Λοϊζίδου. Η Τουρκία 
βρέθηκε ένοχη για την παραβίαση 
του δικαιώματος της ιδιοκτησίας της 
κ. Λοϊζίδου στην κατεχόμενη Κύπρο, 
η οποία εξακολουθεί να είναι η     
νόμιμη ιδιοκτήτρια. Υπήρχε όμως 

ένα ακόμη στάδιο, το τελευταίο. Τί 
θα αποφάσιζε ως αποζημίωση το     
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο; Η απόφαση 
φαινόταν «πολύ ωραία για να είναι 
αληθινή» και προκαλούσε            
ανησυχίες, αφού όλοι πίστευαν ότι 
ενδεχομένως το δικαστήριο να περι-
οριστεί σε μια συμβολική χρηματική 
αποζημίωση. Τελικά, το δικαστήριο 
κάλεσε την Τουρκία να καταβάλει 
αποζημιώσεις  300 000 κυπριακών 
λιρών για την παραβίαση του       
δικαιώματος απόλαυσης της ιδιοκτη-
σίας από το 1990 ως σήμερα,        
20 000  λίρες  για  ηθική  βλάβη και 
137 000 λίρες δικηγορικά έξοδα. Πα-
ρόλα αυτά, για την Τιτίνα Λοϊζίδου το 
κλείσιμο του φακέλου της πιο γνω-
στής δικαστικής υπόθεσης στην Κύ-
προ, δεν είναι το τέλος του δρόμου: 
«Η αφαίρεση του δικαιώματος πρό-
σβασης και χρήσης της περιουσίας 
στην πόλη που μεγάλωσα και το δι-
καίωμα να απολαμβάνω, να κινού-
μαι και να ζω ελεύθερα με την οικο-
γένειά μου και τους συμπολίτες μου, 
δεν μπορεί να μετρηθεί με ψυχρούς 
αριθμούς και με αποζημιώσεις».    

       
 

Πηγές:  

https://el.wikipedia.org/ 
http://www.24h.com.cy/index.php/
epikairotira/16177-
ksanastofosiypothesitistitinasloizidou.html 
http://www.koolnews.gr/stories/477690-titina-
loizidou-kerdise-ton-attila-kai-kanoun-to-spiti-
tis-stin-keryneia-taverna/  
http://www.bbc.co.uk/greek/
news/031202_cyprus1.shtml 

Η Κύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου, η     
οποία κέρδισε προσφυγή κατά 
της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό  
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, εξασφάλισε αποζημίωση 
για στέρηση περιουσίας, καθώς 
και το δικαίωμα της επιστροφής 
της περιουσίας της που έχασε 
κατά τη διάρκεια της τουρκικής 

εισβολής στην Κύπρο.  

Προσφυγή Ξενίδη - Αρέστη εναντίον 

Τουρκίας 

Την πρώτη αίτηση την υπέβαλαν στις 4/11/98, 
για την ασταμάτητη παραβίαση του δικαιώματος 
για κατοχή και ειρηνική απόλαυση της              
περιουσίας τους, στον κατεχόμενο  Άγιο Μέμνω-
να, από το 1974. 
Τον Δεκέμβριο του 2005, το Ε.Δ.Α.Δ. διέταξε την 
Τουρκία να παρέχει θεραπεία για τη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση μέσα σε περίοδο τριών μηνών, 
αλλά και για όλες τις άλλες παρόμοιες περιπτώ-
σεις που ήταν ανοιχτές πριν από αυτήν. Σύμφω-
να με την απόφαση, τα μέτρα και η θεραπεία 
έπρεπε να ληφθούν και να εφαρμοστούν μέσα σε 
έξι μήνες. 
Η Τουρκία διατάχτηκε από το δικαστήριο στις 
7/12/2006 να δώσει αποζημίωση 888 000 ευρώ 
στους αιτητές, για δικαστικά και άλλα έξοδα. 
Όμως, η Τουρκία αρνείται να καταβάλει αυτό το 
ποσό και αντιστέκεται στην απόφαση του 
Δικαστηρίου. 
 

 

Προσφυγή Βαρνάβα και άλλων εναντίον 

Τουρκίας 

Η αρχική αίτηση έγινε στις 25/1/1990, από τους 
συγγενείς εννέα Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι      
αγνοούνται από την τουρκική εισβολή του 1974. 
Το Ε.Δ.Α.Δ. εξέδωσε την απόφασή του, στις 
10/1/08, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία βρέ-
θηκε ένοχη για παραβίαση των ανθρωπίνων    
δικαιωμάτων εννέα Ελληνοκυπρίων                  
αγνοουμένων και των συγγενών τους.  
Το Δικαστήριο έκρινε την Τουρκία υπεύθυνη για 
παράλειψη να προβεί σε αποτελεσματική διερεύ-
νηση των συνθηκών κράτησης των εννέα        
αγνοουμένων που είχαν εξαφανιστεί. Ακόμα, 
έκρινε απάνθρωπη και ταπεινωτική  την μεταχεί-
ριση των συγγενών των εννέα αγνοουμένων,  
διότι τους στερεί το δικαίωμα να μάθουν για την   
τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. 

Αυξεντίου Άννα 

Πηγή: 

www.mfa.gov.cy/.../1CB864FB0B61CB0CC225742D... 

     

«Η αφαίρεση του δικαιώματος 
πρόσβασης και χρήσης της περι-
ουσίας στην πόλη που μεγάλωσα 
και το δικαίωμα να απολαμβάνω, 
να κινούμαι και να ζω ελεύθερα 
με την οικογένειά μου και τους 
συμπολίτες μου, δεν μπορεί να 
μετρηθεί με ψυχρούς αριθμούς 
και με αποζημιώσεις».    

Προσφυγές 

Αυξεντίου Άννα     

                                                        Αγωνίζομαι  -  Διεκδικώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Η Τουρκία διατάχτηκε από το δικαστήριο 
στις 7/12/2006 να δώσει αποζημίωση 888 
000 ευρώ στους αιτητές, για δικαστικά και 
άλλα έξοδα. .  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8A%CE%B6%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.24h.com.cy/index.php/epikairotira/16177-ksanastofosiypothesitistitinasloizidou.html
http://www.24h.com.cy/index.php/epikairotira/16177-ksanastofosiypothesitistitinasloizidou.html
http://www.24h.com.cy/index.php/epikairotira/16177-ksanastofosiypothesitistitinasloizidou.html
http://www.koolnews.gr/stories/477690-titina-loizidou-kerdise-ton-attila-kai-kanoun-to-spiti-tis-stin-keryneia-taverna/
http://www.koolnews.gr/stories/477690-titina-loizidou-kerdise-ton-attila-kai-kanoun-to-spiti-tis-stin-keryneia-taverna/
http://www.koolnews.gr/stories/477690-titina-loizidou-kerdise-ton-attila-kai-kanoun-to-spiti-tis-stin-keryneia-taverna/
http://www.bbc.co.uk/greek/news/031202_cyprus1.shtml
http://www.bbc.co.uk/greek/news/031202_cyprus1.shtml
http://www.mfa.gov.cy/.../1CB864FB0B61CB0CC225742D
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Η μνήμη ταξιδεύει στο παρελθόν... 

                                                  Η ομορφιά του παρελθόντος... 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 
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...η ψυχή συγκλονίζεται στο παρόν 

                                        και η ερημιά του παρόντος 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 
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Απίστευτο! Η μορφή του Παίσιου πάνω στη μα-
ρίνα της κατεχόμενης Καρπασίας! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για ποιό λόγο ο γέροντας Παΐσιος εμφανίζεται απέ-
ναντι από την πατρίδα του (Φάρασα Καππαδοκίας) 
στη μαρίνα της κατεχόμενης Καρπασίας;  
Προσπαθεί ο Άγιος να μας προειδοποιήσει για τα 
επερχόμενα γεγονότα; 
Οφθαλμαπάτη ή αλήθεια, αυτό που βλέπει κανείς 
στο Google Earth, γράφοντας απλά Καρπασία, 
μαρίνα;  
Πώς προέκυψε ο Αγ. Παΐσιος εκεί; 
Κάποτε, ένας Ελληνοκύπριος είχε επισκεφθεί τον 
τότε πατέρα Παΐσιο. Όταν ο Ελληνοκύπριος του 
ανέφερε την καταγωγή του, ο Παΐσιος του είχε πει 
ότι, όταν πεθάνει θα μένει στο λιμάνι της            
Καρπασίας και ότι θα του κτίσουν εκκλησία στη 
Λεμεσό, όπως κι έγινε. Σημειωτέον ότι τα έργα 
κατασκευής της μαρίνας ολοκληρώθηκαν το 2014. 
Πριν από αυτά, δεν υπήρχε λιμάνι στην περιοχή. 
Η εκκλησία του στη Λεμεσό, εγκαινιάστηκε στις 
23/1/15 και είναι η μοναδική εκκλησία στην Κύπρο 
που αφιερώθηκε σ’ αυτόν.   
  
Πηγή:  

katohika.gr/gn-blog/ena-simadi-gia-tin-kipro/ 

 

 

...και η καρδιά ελπίζει για το μέλλον. 

Προφητείες που μας αφήνουν το κερί της    

ελπίδας αναμμένο, από τον Γέροντα Παΐσιο! 

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό 
μου, κατά περιόδους μελετούσα 
τους ανθρώπους που μιλούσαν για 
γεγονότα που θα συμβούν και αφη-
γούνταν το μέλλον λες και ήταν πα-
ρελθόν. Κάποιοι τους χαρακτήριζαν 
τρελούς και κάποιοι άλλοι Άγιους. 
Βέβαια, το να συμβούν τα λεγόμενά 
τους είναι πολύ σπάνιο, έως αδύνα-
τον. Υπάρχουν όμως οι περιπτώ-
σεις αυτές που επαληθεύουν τη φράση «τίποτα δεν 
είναι αδύνατον». Τρανό παράδειγμα αποτελεί ο Γέρο-
ντας Παΐσιος.  
 

Η πρώτη διασταυρωμένη προφητεία του που πραγμα-
τοποιήθηκε, ήταν αυτή που διηγήθηκε σ’ έναν επισκέ-
πτη του στις 8 Ιουλίου του 1974, δηλαδή λίγες μέρες 
πριν την τουρκική εισβολή. Μίλησαν για αρκετά θέματα 
και στο τέλος της συζήτησής τους, ο Γ. Παΐσιος άρχισε 
να λέει για την επικείμενη απόβαση των Τούρκων στην 
Κύπρο. Ήταν τόσο σαφής! Έβλεπε τα γεγονότα σαν να 
διαδραματίζονταν εκείνη τη στιγμή! Δηλαδή, έβλεπε τα 
πλοία των Τούρκων να πλησιάζουν το λιμάνι της Κερύ-
νειας και την αποβίβαση των τεθωρακισμένων στην         
παραλία. Έβλεπε τον τουρκικό στρατό και τα αυτοκίνη-
τα να προελαύνουν και τα χωριά που καταλάμβαναν οι 
Τούρκοι ν’ αδειάζουν. Έβλεπε τους Τούρκους να σκο-
τώνουν τους Κύπριους και να κάνουν διάφορα κακά. 
Τα διηγήθηκε με τέτοιο τρόπο, ως να ήταν παρών!  
Όταν είδε ότι γινόταν πάλη σώμα με σώμα με τους Κυ-
πρίους, όταν χύθηκε το πρώτο αίμα, ο Γέροντας σήκω-
σε τα χέρια στον ουρανό και με δάκρυα στα μάτια είπε: 
«Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Όταν 
έγινε η απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο, ο κόσμος 
έβλεπε και διάβαζε στον Τύπο, όσα είχε περιγράψει ο 
Γέροντας Παΐσιος στον προσκυνητή, στις 8 Ιουλίου 
1974, δηλαδή μόλις 12 μέρες πριν την εισβολή! 
 

Άρα, εφόσον προηγήθηκε αυτό το θαύμα, όπως το  
χαρακτηρίζω εγώ, τότε γιατί να μην υπάρχουν ελπίδες 
να πραγματοποιηθούν και όλα τα άλλα που έχει πει ο  
Γέροντας; Ένας άλλος επισκέπτης του Γέροντα, είπε 
πως τον καθησύχασε λέγοντάς του: «Θα έρθει η ώρα 
που θα λυθεί το θέμα της Κύπρου. Θα περάσει δυσκο-
λίες, αλλά θα λυθεί και η Κύπρος θα είναι ορθόδοξη και 
ελληνική». Κατόπιν, ο προσκυνητής τον ρώτησε για τη 
συνεχή αδιαλλαξία και τις προκλήσεις των Τούρκων. 
Τον έπιασε από τον ώμο και με πολλή σοβαρότητα του 
απάντησε: «Μην ανησυχείς παιδί μου, εγώ ετοιμάζομαι 
να κοιμηθώ και δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα βλέπω από 
επάνω, διότι εδώ είμαστε όλοι προσωρινά. Η Τουρκία 
θα διαμελισθεί σε 3 - 4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η 
αντίστροφη μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας 
εδάφη, οι Αρμένιοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά 
τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτά 
θα γίνουν, όχι τώρα, αλλά σύντομα, όταν θα πάψει  
αυτή η γενιά που κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλά-
βει νέα γενιά πολιτικών. Τότε θα γίνει ο διαμελισμός της 
Τουρκίας. Πολύ σύντομα, οι προσευχές που γίνονται 
κάτω από την επιφάνεια της γης, θα γίνονται στη γη και 
τα κεράκια που ανάβονται κάτω θα ανάβονται επάνω 
(Ο Γέροντας αναφερόταν στους Έλληνες κρυπτοχριστι-
ανούς της Τουρκίας). Θα τα δεις παιδί μου. Πίστη και 
ελπίδα στον Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολλοί. 
Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Έφτασε 
ο καιρός». Φεύγοντας ο προσκυνητής, ο Γέροντας του 
είπε: «Άντε στην ευχή της Παναγίας και μην ανησυχείς. 
Η Κύπρος θα απελευθερωθεί μέσα στα χρόνια που 
περπατάμε και η Τουρκία θα διαμελισθεί. Όλες οι    
χώρες έχουν τα προβλήματά τους, αλλά δεν υπάρχει 
για μας πρόβλημα. Ελπίδα στον Θεό και πίστη. Άντε 
στο καλό, παιδί μου». 
 

Ο Κύπριος Ανδρέας Ξενοφώντος, το 1989 επισκέφτηκε 
τον Γ. Παίσιο. Ανάμεσα στα άλλα που συζήτησαν,  ρώ-
τησε τον Γέροντα αν θα φύγουν ποτέ οι Τούρκοι από 
την Κύπρο. Η απάντηση του Γέροντα ήταν σαφής: «Και 
βέβαια θα φύγουν και η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Πόλε-
μος θα γίνει, αλλά δε θα τον κάνετε εσείς. Η Τουρκία θα 
κάνει πόλεμο με ένα γειτονικό της κράτος και θα      
εμπλακούν κι άλλες χώρες. Η Τουρκία θα ανοίξει πολ-
λά μέτωπα και θα αναγκαστεί να πάρει στρατεύματα 

και πολεμικό υλικό από την Κύπρο, για να τα μεταφέρει 
αλλού και να ξεκουράσει τους άλλους που θα πολε-
μούν. Και τότε εσείς θα πάτε πίσω όπως φύγατε: με τα 
τρακτέρ, τα λεωφορεία, περπατητοί, τρέχοντας.       
Κάποιοι Τούρκοι θα αντιδράσουν και ορισμένοι θα  
σκοτωθούν. Αυτό θα συμβεί γιατί δε θα φεύγουν εύκο-
λα από το σπίτι που γεννήθηκαν, έστω κι αν δεν ήταν 
δικό τους. Η Κύπρος θα ενωθεί, μην το σκέφτεστε».  
Επιπρόσθετα, ένας Κύπριος τον ρώτησε:  «Τι θα γίνει 
με το Γένος μας;» Και ο Γέροντας του απάντησε: «Το 
Γένος μας θα μεγαλώσει, αν και θα ήταν πολύ ευχάρι-
στο στους υποτιθέμενους φίλους μας να το                 
τσαλακώσουν. Αλλά ο Θεός δε θα το επιτρέψει. Η  
Τουρκία θα καταστραφεί. Έρχεται μεγάλη μπόρα σύ-
ντομα. Θα μας αγγίξει, αλλά δε θα μας καταστρέψει. 
Μετά από αυτή την μπόρα, θα επέμβει η Χάρη του Χρι-
στού. Όλοι ανεξαιρέτως θα πιστέψουν. Δε θα  υπάρχει 
ούτε ένας άνθρωπος άπιστος. Μην τα λέτε αυτά στους 
κοσμικούς όμως, γιατί θα  το ρίξουν έξω».  
Στην ίδια ερώτηση, από άλλον προσκυνητή, ο             
Γ. Παΐσιος απάντησε: «Μη φοβάστε, παιδιά μου, θα     
ζήσουμε πολλή θλίψη και πολλά γεγονότα. Θα έρθει η 
μέρα που οι Τούρκοι θα υποχωρήσουν, γιατί είναι   
επισκέπτες στους χριστιανικούς τόπους. Η Τουρκία 
έχει τόσα εσωτερικά προβλήματα, που δεν μπορεί να 
ανοίξει νέο μέτωπο. Σε βάθος χρόνου, τα εσωτερικά 
θέματα και οι μειονότητές της θα της δημιουργήσουν 
πολλά προβλήματα, μέχρι που θα τη διαλύσουν. Αρκεί 
οι Έλληνες να έχουμε ομόνοια και πίστη στην παράδο-
ση. Θα έρθει εποχή που πολλές εκκλησίες θα λειτουρ-
γηθούν και πάλι, γιατί εκεί είναι αγιασμένοι τόποι». 
Πρόσθεσε πως: «Η Ευρώπη δεν έχει να προσφέρει 
τίποτα, έρχεται μόνο να πάρει την πίστη μας και την 
ψυχή μας. Στους δύσκολους καιρούς, πρέπει να κρατή-
σουμε τις παραδόσεις μας».  
Επίσης, ο Γ. Παΐσιος σε κάποια από τις σπάνιες ομιλίες 
του είπε: «Όταν θα δούμε την Ελλάδα να παίρνει την 
πρεσβεία της από την Τουρκία και την Τουρκία να   
παίρνει την πρεσβεία της από την Ελλάδα, τότε θα 
πρέπει να πούμε: «Ταις πρεσβείες της Θεοτόκου, Σώ-
τερ σώσον ημάς». Θα γίνει σύγκρουση στο Αιγαίο.  
Εμείς δε θα πάθουμε μεγάλο κακό». Ακόμη, με αφορμή 
την προφητεία του Κοσμά του Αιτωλού, πρόσθεσε: «Οι 
Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα 
φθάσουν ως τα Εξαμίλια. Εξαμίλια είναι κάθε σημείο 
που απέχει έξι μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Το ίδιο 
ισχύει και για τη δική μας πλευρά. Κάθε σημείο που 
απέχει έξι μίλια από τις ακτές μας, από οποιαδήποτε 
νησιώτικη ή χερσαία ακτή, είναι τα Εξαμίλια. Όταν ο 
τουρκικός στόλος ξεκινήσει κατά της Ελλάδος και φτά-
σει στα έξι μίλια, θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που 
θα έχουν τα κόλλυβά τους στο ζωνάρι τους». Δεν πα-
ρέλειψε να πει πως  δύο ελληνικά νησάκια θα καταληφ-
θούν. Ακολούθως, ο Γέροντας είπε πως θα επέμβει 
από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφη-
τεία του αγίου Κοσμά. Ακόμη, η Τουρκία θα διαλυθεί 
και μάλιστα θα τη διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι. Οι 
Τούρκοι θα σβήσουν ως έθνος και η έκταση ολόκληρης 
της Τουρκίας θα είναι μία αχανής έρημος, στην οποία, 
για να συναντήσει κανείς άνθρωπο, θα πρέπει να περ-
πατάει εφτά ώρες! 
Στη συνέχεια, ο Γ. Παΐσιος πρόσθεσε ότι: «Σ’ αυτόν τον 
πόλεμο όλοι θα γυρίσουν νικημένοι. Ο ελληνικός στρα-
τός θα παραμείνει θεατής. Γήπεδο θα είναι η Παλαιστί-
νη, τάφος τους η Νεκρά Θάλασσα. Αυτό θα είναι και το 
πρώτο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ, τα άλλα κράτη της Ευ-
ρώπης και συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία 
και άλλα έξι - εφτά κράτη της ΕΟΚ (μετέπειτα Ε.Ε.), θα 

δουν ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη, οπότε θα πουν: 
«Δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κανένα 
κομμάτι;» Όλοι, βέβαια, θα κυνηγούν τη μερίδα του 
λέοντος. Έτσι, θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλε-
μο. Ο πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι παγκόσμιος. 
Η καταιγίδα αυτή θα φτάσει μέχρι το Ισραήλ και τότε οι 
Εβραίοι θα καταλάβουν τα σφάλματά τους». 
Όλα αυτά τα θαυμάσια λόγια μας δίνουν δύναμη και 
ώθηση να συνεχίσουμε να παλεύουμε, για να καταφέ-
ρουμε να δούμε την πατρίδα μας ελεύθερη! Αυτή η μέ-
ρα δεν αργεί. Αρκεί να πιστέψουμε κι όλοι μαζί να προ-
σευχόμαστε. Εγώ πιστεύω πως χρειαζόμασταν αυτή 
την τόνωση του ηθικού, της πίστης και της ελπίδας 
μας, γι’ αυτό ο Θεός επέλεξε τον Γ. Παΐσιο να μας μετα-
φέρει κάποια σχέδιά του. Και νομίζω πως τα κατάφερε. 
Εγώ νιώθω ήδη πιο δυνατή. Το κερί της ελπίδας μπο-
ρεί να είναι αδύναμο, μα όχι σβηστό! Κι εμείς μπορού-
με να δυναμώσουμε τη φλόγα του. Όλοι μαζί! 
                                               Μουζουρίδου Βασιλική 
Πηγές: 
http://www.newsbomb.gr/ellada/ekklhsia/story/634721/pote-
tha-epemvei-to-xantho-genos-kai-tha-ekplirothoyn-oi-
profiteies#ixzz3uxm9PPBW 
http:thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/10/1940_30.html  
https://www.google.com.cy/ 
Μαρτυρίες προσκυνητών, Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, 
1924 -1994, α΄ και β΄ τόμος,  Νικόλαος A. Ζουρνατζόγλου, 
Θεσσαλονίκη, 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 Οι προφητείες για το Κυπριακό 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

http://www.newsbomb.gr/ellada/ekklhsia/story/634721/pote-tha-epemvei-to-xantho-genos-kai-tha-ekplirothoyn-oi-profiteies#ixzz3uxm9PPBW
http://www.newsbomb.gr/ellada/ekklhsia/story/634721/pote-tha-epemvei-to-xantho-genos-kai-tha-ekplirothoyn-oi-profiteies#ixzz3uxm9PPBW
http://www.newsbomb.gr/ellada/ekklhsia/story/634721/pote-tha-epemvei-to-xantho-genos-kai-tha-ekplirothoyn-oi-profiteies#ixzz3uxm9PPBW
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/10/1940_30.html
https://www.google.com.cy/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%80.%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjw
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Μαθαίνω  παίζοντας 

Ακροστιχίδα για τους πρόσφυγες 

1. Οροσειρά της Κερύνειας. 

2. Έτσι ονομάζεται η Αμμόχωστος. 

3. Ο βίαιος ………… των προσφύγων δημιούργησε έντονο στεγαστικό και δη-
μογραφικό πρόβλημα σε όλη την Κύπρο. 

4. Ομάδα σπιτιών σε μια περιοχή, για την εγκατάσταση προσφύγων από το 
κράτος.  

5. Χαρακτηρίζεται κι έτσι η μέρα της τουρκικής εισβολής.  

6. Οι Τούρκοι, από το 1974, καταπατούν το ανθρώπινο δικαίωμα της 
……………… των Κυπρίων. 

7. Συνηθισμένο συναίσθημα ανάμεσα στους πρόσφυγες. 

8. Μετά την τουρκική εισβολή, έγινε αναγκαστική ……………….πληθυσμού  
από το βόρειο προς το νότιο μέρος του νησιού. 

9. Διακαής πόθος των προσφύγων. 

Γεωργιάδης Σταύρος 

Σταυρόλεξο με θέμα «Δεν Ξεχνώ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οριζόντια: 

1. Παρέμειναν στα κατεχόμενα μετά την εισβολή. 

2. Η μεγαλύτερη πεδιάδα της Κύπρου. 

3. Το σημείο από όπου μπορούμε να περάσουμε στα κατεχόμενα     
 από την ελεύθερη περιοχή. 

4. Συνδέεται με τον Διγενή Ακρίτα και τη Ρήγαινα. 

5. Κατεχόμενο χωριό. 

6. Άνθρωποι που έχασαν την ελευθερία τους δια της βίας «εν καιρώ πολέ-
μου». 

7. Έτσι ονομάζεται το βόρειο τμήμα της Κύπρου μετά την τουρκική          
εισβολή. 

8. Οι Κύπριοι θα πέθαιναν για την ………… τους. 

9. Το σύνολο των συζητήσεων για την επίτευξη κάποιας συμφωνίας στο 
Κυπριακό. 

Κάθετα: 

1. Είναι και οι υλικές... 

2. Κατεχόμενη κωμόπολη της Κύπρου. 

3. Αρχικά, δηλώθηκαν 1.619. 

4. Κατεχόμενη πόλη με χρυσή αμμουδιά. 

5. Κέρδισε προσφυγή εναντίον της Τουρκίας. 

6. Κατεχόμενο αεροδρόμιο. 

7. Σήμερα, το κάστρο στην …………… λειτουργεί ως μουσείο. 

8. Η βορειότερη κατεχόμενη πόλη της Κύπρου. 

9. Στάθηκε δίπλα στον κυπριακό λαό μετά την τουρκική εισβολή. 

Γεωργιάδης Λοΐζος  

Ακροστιχίδα για τα κατεχόμενα 
1.    Κ _ _ _ _ _ _ _ _  

2.    Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.    Τ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

4.    Ε _ _ _ _ _ _ 

5.    Χ _ _ _ _ _ 

6.    Ο  _ _ 

7.    Μ _ _ _ _ _ 

8.    Ε _ _ _ _ _ _ 

9.    Ν _ _ _ _ _ 

10.  Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

1. Κατεχόμενο χωριό της Λευκωσίας. 

2. ...στρατιώτες εκτελέστηκαν κατά την εισβολή των Τούρκων. 

3. Δολοφονήθηκε από τους Τούρκους σε διαδήλωση στη Δερύνεια (δύο λέξεις). 

4. Κατά τη διάρκεια της εισβολής έστειλαν στην  Κύπρο ένοπλες δυνάμεις για να 
βοηθήσουν το νησί. 

5. Καθεστώς που  επικρατούσε  στην  Ελλάδα και ευθύνεται εν μέρει για την 
τουρκική εισβολή. 

6. Εξέδωσε ψηφίσματα για το Κυπριακό Πρόβλημα. 

7. Κτίστηκε από Σπαρτιάτες. 

8. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έφερε η εισβολή και που αντιμετω-
πίζουν όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

9. Κατά τη διάρκεια της εισβολής, οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν αυτές τις βόμβες. 

10. Η ταυτοποίηση των λειψάνων τους γίνεται με τη μέθοδο του  DNA (ονομαστική 

πληθυντικού)                                                              Χριστοδούλου Κλεάνθια 

Κ α τ ω κ ο π ι ά 

Α ι χ μ ά λ ω τ ο ι 

Τ ά σ ο ς Ι σ α ά κ 

Ε λ λ η ν ε ς 

Χ ο ύ ν τ α 

Ο Η Ε 

Μ ό ρ φ ο υ 

Ε π ο ι κ ο ι 

Ν α π ά λ μ  

Α γ ν ο ο ύ μ ε ν ο ι 

                                          Δημιουργώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 
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Καλλιτεχνικές Δημιουργίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή  

Στα πλαίσια του μαθήματος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικά στην ενότητα «Πολυμέσα», οι μαθητές βρήκαν εικόνες  που σχετίζονται 

με τις κατεχόμενες περιοχές μας που περιλαμβάνουν μνημεία, αρχαιότητες, έργα τέχνης, καθώς επίσης και λογοτεχνικά έργα που αναφέρονται 

στο πολύπαθο νησί μας.  

Ζητούμενο: Να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό και να δημιουργήσουν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 

Το αποτέλεσμα μπορείτε να το απολύσετε στις σελίδες που ακολουθούν! 

   Μετατροπή  απλής εικόνας  σε καμβά.  

   Πρόγραμμα «Photo collage creator» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το λιμάνι της Κερύνειας   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πενταδάκτυλος 

                                          Δημιουργώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Επαρχία Κερύνειας  
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           Puzzles με περιοχές της κατεχόμενης Κύπρου  

Καλλιγραφήματα  

Κυκλάμινα από το Μπέλαπαϊς 

                                             Άνθου  Λυκαύγη 

Αυτή η άνοιξη είναι το σύμβολο της πίστεως. Είναι μια άλλη γραφή του 
Θεού για να τη διαβάζουν οι αδικημένοι και να στεριώνουν την πεποίθηση 
της Δικαιοσύνης μέσα τους. Για να τη διαβάζουν οι υπόδουλοι και να ονει-
ρεύονται την ελευθερία τους. Για να τη διαβάζουν οι πικραμένοι και να τρο-
φοδοτούν μέσα τους το πάθος και τη δύναμη για ζωή και ευτυχία. 
Άνοιξη λοιπόν στο χώμα. Τα κυκλάμινα του Μπέλαπαϊς που κόπηκαν από 
τα παιδικά χέρια διαμηνύουν τον βαθύτατο πόθο της γης και τη νοσταλγία 
της μνήμης. Σήμερα μια άνοιξη σιωπηλή. Αύριο μια άλλη Άνοιξη. Πιο αλη-
θινή και πιο μεστή. Σήμερα η Άνοιξη με τα εγκλωβισμένα κυκλάμινα. Αύριο 
το φως της ελευθερίας στο χώμα και στις καρδιές. Σήμερα τα χέρια μαζεύ-
ουν τα κυκλάμινα της Κερύνειας για να καταγράψουν ένα μήνυμα ελπίδας. 
Αύριο τα μπράτσα της αρετής θα σηκώσουν τον ήλιο της Δικαιοσύνης πά-
νω από τις καρδιές. Η γραφή του Θεού δεν παραγράφεται. Ο νόμος του 
λειτουργεί αδέκαστος. Σήμερα, η άνοιξη των λουλουδιών στους πληγωμέ-
νους κάμπους. Αύριο, ο ήλιος της ελευθερίας παντού. Βορρά και Νότο. 

 

 

 

 

 
 

Σαλαμίνα της Κύπρος 
             Γιώργος Σεφέρης 

Ναι, όμως ο μαντατοφόρος τρέχει  
κι όσο μακρύς κι αν είναι ο δρόμος του, θα φέρει 

σ’ αυτούς που γύρευαν να αλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο 
το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας. 

Φωνή Κυρίου επί των υδάτων. 
Νήσος τις εστί. 

 

Πρόγραμμα  «Tibo» 

        Πρόγραμμα  «Serif PhotoPlus» 

                                          Δημιουργώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Ακανθού 

Αμμόχωστος 

 Αρχάγγελος Μιχαήλ, Γιαλούσα  

 Παναγία η Κανακαριά  
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Ιδέες για δημιουργία γραμματοσήμων  

 

Αρχαιότητες της κατεχόμενης Έγκωμης 

 

 

Πίνακες του ζωγράφου Μιχαήλ Κάσιαλου 
 

 

 

 Γραμματόσημο των €0,04 - «Κάμνουν ψωμί»  

 Γραμματόσημο των €0,22 - «Πότισμα του περβολιού» 

 Γραμματόσημο των €0,43 - «Η λεχώ» 

 

 

 

 Γραμματόσημο των €0,64 - «Θερίζουν και κάθονται να φαν» 

 Γραμματόσημο των €1,00 - «Ο γάμος» 

 Γραμματόσημο των €1,50 -  «Το αλώνισμα»   

   

 

 Γραμματόσημο των €0,04 - «Άγαλμα Απόλλωνα Κεραιάτη»  

 Γραμματόσημο των €0,34 - «Κρατήρας» 

 Γραμματόσημο των €0,60 - «Δακτυλίδι» 

 

 Γραμματόσημο των €0,85 - «Χάλκινο άγαλμα θεού που πατά  
πάνω σε τάλαντο» 

 Γραμματόσημο των €2,50 -  «Χάλκινος λέβητας»   

                                          Δημιουργώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

Πρόγραμμα  «Serif PhotoPlus» 



37 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου»  

Ημερολόγιο 2016 - 2017 

Οκτώβριος 2016 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

Νοέμβριος 2016 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30       

              

Δεκέμβριος 2016 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

              

Ιανουάριος 2017 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

              

Φεβρουάριος 2017 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28         

              

Μάρτιος 2017 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

              

Απρίλιος 2017 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30             

Μάιος 2017 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

              

Ιούνιος 2017 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   

              

Ιούλιος 2017 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

Αύγουστος 2017 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

              

Σεπτέμβριος  2016 

Κ Δ Τ Τε Π Πα Σ 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   

            

Kαθεδρικός ναός  Αγίου Μάµαντος            

Μόρφου  

Ιερός Ναός Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος      

Περιστερώνα  

Ιερά Μονή Αποστόλου Ανδρέα  

Καρπασία           

Ιερός Ναός Αγίας Άννης Συρκανιάς  

Κυθρέα 

Ιερός Ναός  Αγίου Φίλωνα  

Καρπασία                
Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους  

Κοντέα 

Ιερός Ναός Παναγίας  

Λύση  

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου του Εξορινού    

Αμμόχωστος 

Ιερός Ναός  Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης    

Λιβερά 

Μονή Αποστόλου Βαρνάβα                           

Αμμόχωστος 

Ιερός Ναός Χρυσοσώτηρος                           

Ακανθού 

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα                   

Μύρτου  

                                          Δημιουργώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 

http://www.immorfou.org.cy/monuments-architecture/961-naos.html
http://www.immorfou.org.cy/monuments-architecture/961-naos.html
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Σχέδιο:  

Κουσιάππα Αναστασία 

Ο ατέλειωτος ξεσπιτωμός 
 

Που τότες επεράσασιν 

σαρανταένα γρόνια 

που το κακόν εγίνηκεν 

τζιαι κράτησε αιώνια. 

Κανένας εν επίστευκεν 

πως ήτουν να κρατήσει 

τζιαι ότι μέχρι σήμερα 

εν ήβρασιν τη λύση. 

Εκάθουμουν εις την αυλή 

τότες του σπιθκιού μου 

που ήτουν εις τη Βατυλή 

από γεννησιμιού μου. 

Σειρήνες άκουα παντού 

στις είκοσι του Ιούλη, 

που ήρτασιν που την Τουρτζιάν 

να πιάν την Κύπρον ούλλη. 

Τούρτζιοι εκατεβήκασιν 

κάπου σαράντα σιηλιάες, 

σκοτώναν τζιαι βιάζασιν 

παιθκιά, μα τζιαι μανάες. 

Πόνος, καημός αβάσταχτος 

να βλέπεις τους δικούς σου 

μπροστά σου να σκοτώνουνται, 

να χάνεται ο νους σου. 

Τα πουλιά βωβώσασιν, 

ο ήλιος εν εφάνην, 

το γαίμα που σιονώστηκεν, 

εγίνηκεν ποτάμι... 

Ούλλοι επολεμήσαμεν 

πέρκημον τζιαι σωθούμε, 

δεν το εκαρτερούσαμε 

πως εν’ να ξεσπιτωθούμε. 

Εμείναν μέχρι σήμερα 

μόνον οι αναμνήσεις 

τζιαι ούλλοι έχουμε καμόν 

της ποθητής της λύσης… 

Αυξεντίου Άννα 

Αμμόχωστος  

 

Η σκλάβα πόλη κάθεται 

μονάχη της και κλαίει 

κι η γαλανή η θάλασσα 

τη συμπονεί και λέει: 

 

-Πες μου γλυκιά μου ζηλευτή 

μονάκριβη κυρά μου, 

γιατί ποτίζεις δάκρυα 

τα γαλανά νερά μου; 

 

-Ποιος είν’ ο πόνος σου ο κρυφός; 

Ποιά λύπη σε ταράσσει; 

Και τη φτωχή καρδούλα σου 

στα δύο τη μοιράζει; 

 

-Εχθροί κουρσάροι εισέβαλαν, 

αρπάξαν τα χωριά μας, 

πήραν  αδέλφια, συγγενείς 

αιχμάλωτους μακριά μας. 

 

-Κατάστρεψαν την πόλη μου, 

την τόση ομορφιά μου 

τους πορτοκαλεώνες μου 

και τη χρυσή αμμουδιά μου. 

 

-Τώρα ένα πράγμα λαχταρούν 

τα μάτια μου και κλαίνε, 

  το μεγαλύτερο αγαθό, που                                                                

«Λευτεριά»  το λένε.  

Χατζηιωάννου Χριστιάνα 

 
 

 

 

 

Μαθήτριες του τμήματος 

ΘΠΑ2:                                                                                    

Boncheva Silviya 

Αυξεντίου Άννα 

Ευαγόρου Σωτηρία 

Κυριάκου Μαρία 

Μουζουρίδου Βασιλική 

Τάχχα Κρυστάλ 

Χατζηιωάννου Χριστιάνα 

 

Μαθητές του τμήματος ΘΗΕ2: 

Γεωργιάδης Λοΐζος  

Γεωργιάδης Σταύρος  

Δημητρίου Γιώργος 

Ιωαννίδης Χαράλαμπος 

Κωνσταντίνου Ιωάννης 

Μάρκου Χριστόδουλος 

Χριστοδούλου Γιώργος 

                                                                           

                                       

Μαθητές/τριες του τμήματος 

ΚΟ2: 

Ιωάννου Κυριάκος 

Ιωάννου Μελίνα 

Κουσιάππα Αναστασία 

Λοΐζου Μυροφόρα 

Χατζηχριστοδούλου Έλενα 

Χριστοδούλου Κλεάνθια 

Χριστοδούλου Ραφαέλα             
 

Επιμέλεια Ύλης & Κειμένων: 

Αναστασία Κωνσταντίνου,     
Φιλόλογος 
 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: 

Αναστασία Κωνσταντίνου,     
Φιλόλογος 
 

Ηλεκτρονική Επεξεργασία -        

Σελιδοποίηση: 

Αντρούλα Ορφανού,               
Μηχανικής Η.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιδιοκτήτης:  

Κυριάκος Παπαβασιλείου,              
Διευθυντής 
 

Υπεύθυνος Εκτύπωσης:  

Μιχάλης Μιχαηλίδης Β.Δ.Α΄,  

Ηλεκτρολογίας 

Συντα
κτικ

ή Ε
πιτρ

οπή 

                                          Δημιουργώ 
ΚΥΠΡΟΣ                

1974 - 2015 


