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Π ΡΟΛΟΓΟΣ
Η διατήρηση και συντήρηση της άσβεστης μνήμης της κατεχόμενης
κωμόπολής μας παραμένει ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του σω
ματείου μας. Νοιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί συ μβάλαμε θετικά
προς τον σκοπό αυτό με την καθιέρωση των ετήσιων εκδόσεων του σωμα
τείου μας.

ι

νέαγενιά
.λά για τον
ιίσει
. ..

Ο τρίτος τόμος της ετήσιας έκδοσης «ΚΑΡΑΒΑΣ» έχει ολοκληρωθεί
και αποτελεί ένα πολύτιμο συμπλήρωμα της προσπάθειας που έχουμε ξεκι
νήσει πριν τρία χρόνια. Σ· αυτόν περιλαμβάνονται ιστορικές μελέτες και πα
ραδόσεις που σχετίζονται με την κατεχόμενη κωμόπολή μας, ιστορικές
πλη ροφορίες, αναμνήσεις και μαρτυρίες για τη ζωή του Καραβά πριν το
1974, πεζογραφία, ποίηση καθώς επίσης και δύο σημαντικές μαρτυρίες για
την περίοδο της εισβολής του 1 974. Στον τρίτο τόμο συ μπεριλάβαμε ακό
μη δραστη ριότητες Καραβιωτών που έγιναν στην προσφυγιά τις οποίες θε
ωρήσαμε σαν μια αξιόλογη προσφορά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή
του τόπου μας. Η δράση του σωματείου μας και των αποδήμων περιγράφε
ται σε ξεχωριστά κεφάλαια. Δ ιατη ρού με επίσης την επικοινωνία μας με
τους νέους Καραβιώτες και με ικανοποίηση δημοσιεύουμε συνεργασίες
τους. Στον τρίτο συμπεριλαμβάνεται επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό, με
φωτογραφίες πριν και μετά την εισβολή οι οποίες ξυπνούν τη μνήμη και
απαλύνουν σε κάποιο βαθμό τον πόνο της προσφυγιάς.
Ο τρίτος τόμος της έκδοσης «ΚΑΡΑΒΑΣ» αφιερώνεται στα Καραβιωτό
πουλα τα οποία γεννήθηκαν στην προσφυγιά και τα οποία ξέρουν τόσα
πολλά για τον Καραβά αλλά δεν τον έχουν γνωρίσει. Θεωρο ύ με πραγματικά
υποχρέωσή μας να αφιερώσου με τον τόμο αυτό στη νέα γενιά Καραβιωτών
γιατί σΌυτούς στηρίζου με πολλές ελπίδες. Οι γη ραιότεροι δεν αντέχουν
τη δοκιμασία της προσφυγιας και κάθε χρόνο ένας ση μαντικός αριθμός
Καραβιωτών αφήνει την τελευταία τους πνοή μακριά από το αγαπημένο
μας χωριό. · Ομως ο κύκλος της ζωής συνεχίζεται. Η νέα γενιά Καραβιω
τών με τη σειρά της γίνεται ο αντικαταστάτης όλων αυτών των Καραβιωτών
που έφυγαν με τον καημό της προσφυγιάς στα χείλη. Και είναι γιαυτόν
ακριβώς το λόγο που πιστεύουμε ότι οι νέοι μας με τη δική μας αγάπη και
συ μπαράσταση θα βρίο κονται συνοδοιπόροι στον ανηφορικό δρόμο της επι
στροφής που διανύουμε.
Τελειώνοντας επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες
σε όλους όσους βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο για να ολοκληρωθεί ο
τρίτος τόμος «ΚΑΡΑΒΑΣ». Ευχαριστού με επίσης το Δήμο Καραβά για την
οικονομική ενίσχυση που προσέφερε για κάλυψη μέρους των εξόδων της
έκδοσης.
·

ΤΟ Δ/0/ΚΗΠΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛ/0
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ΕΥΧΑΡΙΣτΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σ' όλους όσους απέστειλαν συνεργα
σίες ή βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην παρουσίαση της τρίτης ετή
σιας έκδοσης του σωματείου μας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους πιο κά
τω, οι οποίοι μας παραχώρησαν φωτογραφικό υλικό.
Κυπριακό Μουσείο, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Νάνια & Ανδρέα
Αντωνιάδη, Δη μήτρη Ασπρή, Χ ρυσόστομο Γεμέπα, Δέσπω Ευτυχίου, Κώστα
Καραβία, Θέτιδα Κ. Κοζάκου, Γιώργο Κυριακίδη, Κώστα Κύ ρκο, Ντίνα Λά
μπρου, Φώτη Μ οτίτη, Παναγιώτη Μαυρομμάτη, Στέλιο Παναγίδη, Ελένη Πα
παδημητρίου, Σταύρο Παπαδημητρίου, Γιάννη Παπαϊωάννου, Νίκο Παπαπέ
τρου, Πίτσα Πρωτοπαπά, Σάββα Σαββίδη, Μάρω Σ ιακαλλή, Μαρία Σ εβέρη,
· Ελλη Σταύρου, Ανδρέα και Judith Στυλιανού, Βασιλική Χριστοδουλίδου, Αί
γλη Χρίστου, Ανδρούλα Χριστοφόρου, Πόπη Φιλιππίδου, Ελένη Χατζηδαμια
νού.
Θερμή παράκληση σε όσους έχουν φωτογραφικό υλικό κατάλληλο για
να δη μοσιευτεί στις εκδόσεις μας, να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε μέ
λος της επιτροπής εκδόσεως, για να συμπεριλάβουμε το υλικό αυτό σε
μελλοντικές μας εκδόσεις.
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Για τρίτη συνεχή χρονιά νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί η ετήσια
έκδοση του σωματείου μας «ΚΑΡΑΒΑΣ» έχει ολοκλη ρωθεί.

Η ικανοποίησή μας αυτή στη ρίζεται κυρίως στην ανταπόκριση που εί
χαμε από αρκετούς Καραβιώτες και φίλους του Καραβά, οι οποίοι εκτίμη
σαν την προσπάθειά μας και, με συνεργασίες ή άλλη πολύτιμη βοήθεια που
μας παρείχαν, μας έδωσαν την ηθική δύναμη και συμπαράσταση για να
ολοκληρωθεί αυτή η αξιόλογη δουλειά.
· Οπως έχουμε αναφέρει και στις προηγού μενες εκδόσεις μας, βασικοί
στόχοι μας είναι η καταγραφή όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών ή
ιστορικών ερευνών που έχουν σχέση με την κατεχόμενη κωμόπολη του
Καραβά και η προβολή με κάθε τρόπο του αγώνα που διεξάγουμε για επι
στροφή και δικαίωση. Η συντήρηση της μνήμη ς για την κατεχόμενη κωμό
πολή μας είναι επίσης ένας πρωταρχικός στόχος, ο οποίος διατη ρεί άσβε
στη τη φλόγα της επιστροφής στα πατρογονικά μας εδάφη.
· Εχουν περάσει δεκαεφτά χρόνια και η σκληρή δοκιμασία του προσφυ
γικού κόσμου συνεχίζεται. Καμιά απολύτως πρόοδος δεν έχει σημειωθεί
και εμείς με φανερή ανησυχία αναμένουμε τη μέρα που ο ήλιος θα ξανα
φωτίσει τις καρδιές μας με το φως της λευτεριάς. · Εχουμε όμως πίστη
και αντοχή, για να αντέξουμε τον ανηφορικό Γολγοθά μέχρι το τέλος. Εί
μαστε σίγουροι ότι στο τέρμα της πορείας μας θα ·ναι η Ανάσταση όλης
της σκλαβωμένης γης μας.

ιπέστειλαν συνεργα
:ιση της τρίτης ετή
:νεται στους πιο κά-

Σ · αυτή μας την πορεία, η οποία ομολογού με ότι είναι δύσκολη και
επίμονη, έχουμε μαζί μια νέα γενιά Καραβιωτών, η οποία δε γνώρισε
τον Καραβά. Οι νέοι αυτοί είναι οι αντικαταστάτες όλων των Καραβιωτών
που δεν άντεξαν τη δοκιμασία της προσφυγιάς κι άφησαν την τελευταία
τους πνοή μακριά από το αγαπη μένο τους χωριό . Δικό μας χρέος είναι να
δώσουμε στη νέα γενιά όσα εφόδια χρειάζεται, για να γίνει και ο δικός
μας αγώνας πιο αποτελεσματικός .

ών, Νάνια & Ανδρέα
πω Ευτυχίου, Κώστα
:ι Κύ ρκο, Ντίνα Λά
Ιαναγίδη, Ελένη Πα
ινου, Νίκο Παπαπέ
λλή, Μαρία Σ εβέρη,
Χριστοδουλίδου, ΑίΕλένη Χατζηδαμια-

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εκδόσεις του σωματείου μας βοηθούν σε
πολύ μεγάλο βαθμό προς το σκοπό αυτό. Μέσα από τα κείμενα και τις
πλη ροφορίες που υπάρχουν στις εκδόσεις μας, τα Καραβιωτόπουλα μπο
ρούν να πληροφορηθούν αρκετά χρήσιμα πράγματα για την κατεχόμενη
κωμόπολή μας. Είναι δε ιερό χρέος μας εμάς των γονιών να μεταδώσουμε
στα παιδιά μας όλες αυτές τις πλη ροφορίες, για να γνωρίσουν με κάθε λε
πτομέρεια την περιοχή από όπου κατάγονται και να νιώσουν πιο έντονα τη
δική τους συμμετοχή στον αγώνα που διεξάγουμε.

Jλικό κατάλληλο για
με οποιοδήποτε μέ
: το υλικό αυτό σε

Ευχαριστού με θερμά όλους όσους βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο
στην ολοκλήρωση του τρίτου τόμου της ετήσιας έκδοσης «ΚΑΡΑΒΑΣ» και
υποσχόμαστε ότι μερικά κείμενα τα οποία δε συμπεριλήφθηκαν στην έκδο
σή μας θα δημοσιευτούν στην επόμενη έκδοση.
Η ΕΠΠΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
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Εσείς,
νέοι του Καραβά,
ελπίδα της σκλαβωμένης γης μας.
Εσείς
που ξέρετε ότι είστε από τόν Καραβά,
που κάθε φορά το λέτε με καμάρι.
Εσείς
που μάθατε για τον Καραβά
απ· τους γονείς, τους παππούδες, τους δασκάλους.
Εσείς
που είστε το κρύο νερό
που ξεπηδά απ· την πέτρα του μαρτυρίου.
Εσείς
που τα μάτια σας δεν πρόλαβαν να γεμίσουν
απ'την ομορφιά του χωριού σας.
Εσείς
που οι καρδιές σας δεν πρόλαβαν να κτυπήσουν
στο ρυθμό των κυμάτων της αγαπημένης θάλασσας.
Εσείς,
ελάτε μαζί μας
σ· αυτήν την αγωνιώδη πορεία της επιστροφής.
Στηρίξτε κάθε μας βήμα, κάθε προσπάθεια.
Δώστε το χέρι
και κρατήστε μας σε κάθε δυσκολία.
Α νακουφίστε τις ψυχές των παληκαριών
που · δωσαν τα πολύτιμα νιάτα τους
για τη μικρή τους πατρίδα.
Συνεχίστε σεις τη φωνή τους
που κόπηκε απ· το εχθρικό μαχαίρι
πριν φωνάξουν τη λέξη ((λευτεριά».
Γαληνέψτε την ψυχή τους
και στεγνώστε τα θλιμμένα τους μάτια
συνεχίζοντας το δικό τους έργο.
Ζωντανέψετε το μαραμένο γέλιο
όσων σφάληξαν για στερνή φορά τα μάτια
- σαν γελασμένοι ήλιοι σε τόπο ξενικό
Νικήστε το θάνατο
- εσείς το μπορείτε χρεώνοντάς μας την αναμελιά και τα λάθη μας.
Κάντε την καρδιά σας
λίκνο ευγενικών κι ειρηνικών αγώνων
και χαρίστε στον τόπο μας
τη θέρμη της αμόλυντης ψυχής σας.
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Μην αφήσετε να κρυώσουν
οι βωμοί των ιδανικών.
Αγωνιστείτε τον όμορφο αγώνα
της ειρήνης και του καλού.
Σε σας
αποθέτουμε τα όνειρά μας.
Σε σας
ακουμπάμε τις ελπίδες μας.
Δώστε ένα νέο χλωρό κλαρί στ η λευτεριά
που γυρεύει τόπο για ν· ανθίσει.
Διατηρήστε - για όσο χρειαστεί άσβεστη τη φλόγα της ψυχής· σας.
Να θυμάστε πάντα τον όμορφο Καραβά.
Να τερματίσετε αλύγιστοι στο δρόμο της επιστροφής.
Να ξαναφτιάξετε με αγάπη όσα βρείτε γκρεμισμένα.
Να δώσετε τη ζωντάνια των χρόνων σας
στο μαρτυρικό χωριό μας·
το γαλάζιο της θά λασσας,
τη ζέστα της άμμου,
το χρυσοπράσινο των δέντρων,
το τραγούδι της γης.
Χρυστά λλα Χαραλάμπους

Στιγμιότυπο από το διαγωνισμό «Ρωτούμε και απαντάτε» που διοργανώνει το σωματείο
μας κάθε χρόνο από την ίδρυση του. Τα ΚαραβιωτόπουΑα γνωρίζουν πολλtς
λεπτομέρειες για το χωριό τους και με κάθε ευκαιρία ζητούν να μάθουν περισσότερα.
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Λέγεται, και πολύ ορθά, πως τα παιδιά είναι το μέλλον της κοινωνίας.
Το aπόφθεγμα αυτό για μας τους πρόσφυγες έχει ακόμα μεγαλύτερη ση
μασία. Οι ενήλικες πρόσφυγες, ύστερα από δεκαεφτά χρόνια προσφυγιάς,
ένας - ένας εγκαταλείπει την πρόσκαιρη τούτη ζωή με το πικρό παράπονο
πως δεν τους αξίωσε ο Θεός να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις πε
ριουσίες τους και να πραγματοποιηθεί το όνειρό τους να πεθάνουν στον
τόπο τους και να ταφούν δίπλα από τα αγαπη μένα τους πρόσωπα, τους γο
νείς, τους παππούδες και άλλους προσφιλείς συγγενείς.
Αν θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της επιστροφής,
πρέπει με κάθε μέσο να τη μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας, το μέλλον
του τόπου μας.
Το Σωματείο μας, κατανοώντας πλήρως την αλήθεια αυτή, την έθεσε
σαν ένα από τους κύριους στόχους του ... · Ενα μέρος της χριστουγεννιάτι
κης γιορτής που διοργανώνει κάθε χρόνο, είναι αφιερωμένο στην επίτευξη
του στόχου αυτού. Να εμφυτεύσει στις καρδιές των παιδιών την αγάπη και
τη νοσταλγία για τον Καραβά. Οι εκπαιδευτικοί του Δ ιοικητικού Συμβουλίου
ετοιμάζουν κατάλογο από ερωτήσεις που περιστρέφονται γύρω από την
ιστορία του Καραβά, τα ήθη και έθιμα των κατοίκων του, τις παραδόσεις,
τις ασχολίες τους και γενικά ό,τι έχει σχέση με την πανέμορφη κωμόπολή
μας.
Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) Παιδιά του νηπιαγωγείου
ως την Τρίτη τάξη του Δη μοτικού, β) Παιδιά της Τετάρτης, Πέμπτης και
· Εκτης τάξης και γ) Παιδιά του Γυμνασίου. Στην καθεμιά από τις τρεις αυ
τές ομάδες υποβάλλονται ερωτήσεις ανάλογα με την ηλικία τους. Πιο εύ
κολες στην πρώτη ομάδα, όχι πολύ δύσκολες στη δεύτερη και δύσκολες
στην τρίτη ομάδα. Σ' αυτούς που απαντούν ορθά δίδεται ένα μικρό δώρο.
Ο διαγωνισμός αυτός είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά για να μάθουν όσο το
δυνατό περισσότερα για τον τόπο των γονιών τους και να θέσουν κι αυτοί
ως σκοπό της ζωής τους την επιστροφή στη γη όπου έζησαν οι γονείς
τους και καθαγίασαν με τον ιδρώτα τους και το αίμα τους οι πρόγονοί
τους. Τούτη η γη είναι δική μας και δική τους, μα προπαντός δική τους. Τι
κι αν τα πιο πολλά γεννήθη καν στην προσφυγιά. Σε μας εναπόκειται να εν
σταλάξουμε στις ψυχές τους τη νοσταλγία της επιστροφής.
Στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που έγινε στο ' Ιδρυμα Χ ρίστου Στέλιου
Ιωάννου στις 23.12.90 μεταξύ των άλλων ζητήσαμε από τα παιδιά να μας
γράψουν με δικά τους λόγια γιατί θέλουν να γνωρίσουν και να επιστρέ
ψουν στον Καραβά.
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Με την απλότητα που διακρίνει τα παιδιά εξέφρασαν τη νοσταλγία και
τη λαχτάρα τους να γνωρίσουν τον τόπο τους κι ας μη γεννή θη καν εκεί.
Π ιο κάτω παραθέτου με χαρακτηριστικά αποσπάσματα aπ· ό,τι μας έγραψαν
τα παιδιά. · Εγραψαν λοιπόν:
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Η Χρύσω Παντέχη (1Ο χρόνων). «Μου έχουν πει οι γονείς μου πως
πίσω από το βουνό του Πεν ταδάκ τυλου είναι ένα όμορφο μέρος. ·Ενα μι
κρό χ ωριό στη ράχη του βουνού που εκ τείνεται ως τη θάλ ασσ α. Με τις
πρασινάδες, τις πολλές λεμονιές, τις πορτοκαλιές, τα τρεχούμενα νερά.
Εκεί βρίσκεται το πατρικό σπίτι του πατέρα μου, που έχω τόση λαχ τάρα να
γνωρίσω, αλλά και τόσα ά λλα πολλά, που θα πάρει πολλές σελίδες να περι
γράψω. Το όμορφο αυτό χωριό είναι ο Καραβάς».
Η Δέσποινα Φιλίππου (13 χρόνων): <<Θέλω να επισκεφ τώ το αγαπημένο
μου χωριό, να δω τις πατρογονικές μου εστίες, να προσκυνήσω τους τά
φους των προγόνων μου, να βρω λίγη δροσιά στους Μύλους, κά τω από τα
πλατάνια τους» .
Η Αννίτα Φιλίππου (1Ο χρόνων): «Θέλω να γνωρίσω τον Καραβά, τον
τόπο που γεννήθηκε η μητέρα μου. Να δω τις ξακουστές εκκλησιές και τα
ξωκλήσια του. Πάντα θα θέλω να το γνωρίσω κι άμα πραγμα τοποιηθεί η
επιθυμία μου, ας πεθάνω. Μια χούφτα από το αγιασμένο χώμα του χωριού
μου, μου φτάνει. »
Ο Νικόλας Κονομής (12 χρόνων): «Θέλω να επιστρέψω στον Καραβά,
για τί εκεί είναι οι ρίζες μου. Α κουσα τό σα πολλά από τον πατ έρα μου,
που δημιουργήθηκε μέσα μου η εικόνα πως ο Καραβάς είναι ένας παρά
δεισος».
·

Η Σοφία Κοζάκου (12 χρόνων): «Εγώ θέλω να γνωρί σω και να επιστρέ
ψω στο χωριό μου πάρα πολύ. Κάτι μέσα μου, μου λέει ότι θα ελευθερω
θεί σύντ ομα. Αν και ακόμα δεν το είδα, δεν το γνώρι σα, δε γεννήθηκα
εκεί, θέλω να επιστρέψω. Από τα λόγια των γονιών μου και των μεγαλύ τε
ρων μου που έζησαν στον Καραβά, κατά λαβα πόσο όμορφο χω ριό είναι,
γι ·αυτό το αγάπησα πάρα πολύ. Ακόμη θέλω να δω το σπίτι των γονιών
μου που έζησ αν και τους τάφους των παππούδων μου και των γιαγιάδων
μου. Θέλω να δω τ ις ιερές εκκλησίες και τις ωραίες τ οποθεσίες του χωρι
ού μου. Γι· αυτό θέλω να γνωρίσω και να επιστρέψω στον ΚΑΡΑΒΑ».
Ο Σταύρος Τσιακκούρης (13 χρονών): «Θέλω να γνωρίσω τον Καραβά
γιατί είναι ένας όμορφος τόπος ζωγραφισμένος στο μυαλό μου από διάφο
ρα λόγια του πατέρα και του παππού μου. Θέλω να δω και να aπολαύσω το
ωραίο αυ τό χωριό που με ιδρώτα και κόπο έφ τιαξαν οι Καραβιώτες».
Η Μαρία Ποταμίτου (1Ο χρονών): «Σ τον Καραβά θέλω να π άω για τί εί
ναι το χω ριό της μη τέρας μου και όπως έχω ακούσει είναι πολ ύ όμορφο
χωριό. Πηγαίνω σε πολλές εκδηλώσεις που κάνουν οι πρόσφυγες για να
επιστρέψουν στα χωριά τους, γιατί πραγματικά θέλω και εγώ να πάω στο
δικό μου χωριό, στον Καραβά».

Γεώργιος Κυριακίδης
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Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩ ΜΑΤΕ ΙΟΥ ΜΑ Ι
Ακόμα μια χρονιά πέρασε. Μ ια χρονιά στην προσφυγιά. Με τον καθένα
μας και την καθεμιά να σέρνει για άλλους δώδεκα μήνες τον καημό του
χωρισμο ύ, να γεύεται καθημερινά την πίκρα της αδικίας, να διώχνει κάθε
στιγμή το λυγμό που φέρνει η θύ μηση και να κρύβει μόνιμα ένα δάκρυ,
που λες και καρφώθηκε στου ματιού του την άκρη να σημαδεύ ει τον πόνο
που φέρνει η σκλαβιά.
Ακόμα μια χρονιά πέρασε κι «0 ΚΑΡΑΒΑΣ » έκαμε ό,τι ήταν δυνατό να
ρίξει βάλσαμο στην ψυχή του κάθε πρόσφυγα Καραβιώτη και Καραβιώτισ
σας. Να απαλύνει τον πόνο της προσφυγιάς. Να δυναμώσει τις ψυχές. Να
εξυψώσει το φρόνη μα. Να μεταδώσει σε όλους την πίστη πως «η γης δεν
έχει κρικέλια να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν» . Να κάμει πεποίθη
ση πως ο δρόμος της επιστροφής αργά ή γρήγορα θα ανοίξει και πως όλοι
θα τον βαδίσουμε μέχρι τον Καραβά.
Το Διοικητικό Σ υ μβούλιο με σύνεση και ομοψυχία κατεύθυν ε τη δράση
του Σωματείου με κύριο στόχο την επιστροφή μας στην αγαπη μένη μας
κωμόπολη, τον όμορφο Καραβά.
Μετά από την Ετήσια Γενική Σ υνέλευση που έγινε στο Κέντρο «Χα
μπής» στη Λευ κωσία, το Διοικητικό Σ υ μβούλιο πήρε την εξής σύνθεση:
Ανδρέας Χ" Παναγής
Π ρόεδρος
Τηλέμαχος Κληρίδης
Α' Αντιπρόεδρος
Μ ιχάλης Κοκκινίδης
Β ' Αντιπρόεδρος
Νίκος Χατζηστεφάνου
Γενικός Γραμματέας
Ανδρούλλα Ασdιώτου
Β. Γεν. Γραμματέας
Οργανωτικός Γραμματέας : Γιάννης Παπαίωάννου
Χρυσόστομος Γεμέπας
Β. Οργ. Γραμματέας
Σωτήρα Ποταμίτου
Ταμίας
Δημητράκης Ασπρής
Β. Ταμίας
Κυριάκος Γιαννακού, Δέσπω Ευτυχίου , Λουκής
Μέλη
Ιακωβίδης, Νικόλας Κατσιόλας, Δη μήτρης Κοζά
κος, Σωτήρης Κονομής, Γιώργος Κυριακίδη ς,
Σωτηρούλα Κύρου, Καλλισθένη Λουκά, Στέλιος
Παναγίδης, Κώστας Πατέρας, Ελένη Σ ιακόλα,
Ανδρέας Χαραλάμπους, Φραντζέσκος Χ" Φραν
τζέσκου, Βασιλική Χριστοδου λίδου, Ελένη Χρι
στοφίδο υ.
Την Εκτελεστική Γραμματε ία του Σωματείου αποτελούν τα εννιά πρώτα
μέλη του Διοικητικού Σ υ μβουλίου. Τα άλλα μέλη στελέχωσαν τις Επιτροπές
του Σωματείου που είναι οι εξής: Αποδήμων, Νεολαίας και Αθλητισμο ύ,
Εκδόσεως και Διαφώτισης, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γυναικείου Τμήματος ,
Οργανωτικού και Εκδηλώσεων. Οι Επιτροπές με τη σειρά τους στελεχώθη 
καν από Καραβιώτες και Καραβιώτισσες που δεν είναι μέλη του Σ υ μβουλί
ου. Με τον τρόπο αυτό το Σ υ μβούλιο ενισχύθηκε από έναν αξιοση μείωτο
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αριθμό δραστήριων χωριανών μας και όλοι μαζί ρίχτηκαν με ενθουσιασμό
στο έργο του Σωματείου. Το έργο αυτό ενδυναμώθηκε ακόμα πιο πολύ με
το διορισμό Τοπικών Αντιπροσώπων του Σωματείου σε διάφορα μέρη της
υπαίθρου, στις μακρινές πόλεις και στους συνοικισμού ς, όπου στεγάζονται
προσωρινά οι Καραβιώτες.
Τρεις μήνες πριν από την εκπνοή της θητείας του Διοικητικού Σ υμ
βουλίου, ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Ανδρέας Χατζηπαναγής αποχώρησε
από το αξίωμά του, επειδή υπέβαλε υποψηφιότητα για τις επόμενες βου
λευτικές εκλογές στην επαρχία Κερύνειας και τον αντικατέστησε στη θέση
του ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Α· Αντιπρόεδρος κ. Τ. Κληρίδης. Ο κ. Α.
Χατζηπαναγής οδηγήθηκε στην απόφασή του αυτή για να μην υπάρξει η
παραμικρή αμφιβολία, αφ· ενός ότι θα χρησιμοποιούσε τη θέση του Πρόε
δρου του Σωματείου για να αποκομίσει κομματικά οφέλη, αφετέρου για να
διατη ρηθεί πέρα από κάθε αμφιβολία η υπερκομματικότητα του Σωματείου.
Για το ήθος του κ. Α. Χατζηπαναγή και για την αγάπη του για τον Καραβά
και το Σωματείο μας, δε χρειάζονται σχόλια.
· Οπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, στην ανάλυση της δράσης
ου
Σωματείου μας θα ακολουθήσουμε τις τρεις βασικές κατευθύνσεις, τη
τ
δράση στο εθνικό μας θέμα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και την κοινωνική
προσφορά.
Α. ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

· Ολη η δράση του Σωματείου, όλη η προσφορά του, όλες οι εκδηλώ
σεις του, έχουν εθνικό προσανατολισμό. Η ίδια η ύπαρξη του Σωματείου
μας, όπως υπαγορεύεται μέσα από τους αναλλοίωτους σκοπούς του Κατα
στατικού του, σε ένα αποβλέπει: Στην επιστροφή όλων μας στον Καραβά
και, βέβαια, στην επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια και τη γη μας,
στη γη των γονιών και των προγόνων μας.

πω Ευτυχίου, Λουκής
)λας, Δημήτρης ΚοζάΓιώργος Κυ ριακίδης,
Jθένη Λουκά, Στέλιος
:ρας, Ελένη Σ ιακόλα,
ραντζέσκος Χ" Φραν
δουλίδου, Ελένη Χρι·ελούν τα εννιά πρώτα
\έχωσαν τις Επιτροπές
\αίας και Αθλητισμού,
Γυναικείου Τμή ματος,
ειρά τους στελεχώθη
ιι μέλη του Σ υ μβουλί
πό έναν αξιοση μείωτο

Σ 'αυτό το κεφάλαιο συνηθίζεται ν ' αναφέρονται οι δραστηριότητες του
Σωματείου που σχετίζονται με τις εξελίξεις του Κυπριακού. Οι δραστηριό
τη τες όμως αυτές είναι τόσες πολλές και έχουν τέτοια υφή, που είναι
αδύνατο για οποιοδήποτε να τις συνοψίσει. Είναι πράγματι αδύνατο, επειδή
το προσφυγικό Σωματείο «0 ΚΑΡΑΒΑΣ» ήταν και είναι κάθε στιγμή στις
επάλξεις του αγώνα για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού.
Δεν υπάρχει θέμα στις τρέχουσες εξελίξεις που να μην το σχολιάσα
με, να μην είπαμε τις απόψεις μας, να μην επαναλάβαμε τις πάγιες θέσεις
μας για δικαίωση του· αγώνα μας.
Δεν υπάρχει επιστολή - από τον τεράστιο όγκο των «Εξερχομένων»
του Σωματείου - που να μην αναφέρεται στην Επιστροφή.
Δεν υπάρχει δραστηριότητα στην οποία μπορούσαμε να συμμετέχου με
και στην οποία παραλείψαμε να το κάνου με.
Ταυτόχρονα οι αντιπρόσωποι του Σωματείου μας είχαν σωρεία επαφών
με κυβερνητικούς aξιωματούχους, δικούς μας και ξένους βουλευτές, δικές
μας και ξένες αντιπροσωπείες, Σωματεία, Κόμματα, Οργανώσεις, τους πά13

Συμμετοχή Καραβιωτών σε aντικατοχική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την
Συντονιστική Επιτροπή Δήμων, Σωματείων και Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας.

ντες! Σ ε κάθε επικοινωνία, σε κάθε επαφή, με την κάθε αφορμή δε σταμα
τήσαμε να απαιτού με μια σωστή και δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήμα
τος. Επαναλάβαμε χιλιάδες φορές ότι η λύση αυτή για μας τους Καραβιώ
τες, για όλους τους πρόσφυγες και για όλο τον κυπριακό λαό, δεν είναι
άλλη από την επιστροφή μας στα σπίτια και τη γη μας σε συνθή κες ελευ
θερίας, μονιμότητας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας.
Με γνώμονα πάντα το εθνικό συμφέρον δε διστάσαμε να τοποθετηθού
με ξεκάθαρα σε κάθε εξέλιξη του Κυπριακού. · Ετσι εκφράσαμε την α
ντίθεσή μας στο ψήφισμα 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας, πράγμα το
οποίο δηλώσαμε προς κάθε κατεύθυνση. Ενώσαμε τη φωνή μας με άλλα
17 πρ-::>σφυγικά Σωματεία και όλοι μαζί, σαν ένας άνθρωπος, υποδείξαμε
πως οι λεγόμενες «Ιδέες» Κουεγιάρ που ενσωματώθη καν στην Εναρκτήρια
Δήλωση του Γ.Γ. του ΟΗΕ περιέχουν πρόνοιες που δε διασφαλίζουν τα αν
θρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Καλέσαμε τον Πρόε
δρο της Δημοκρατίας, το Εθνικό Συμβούλιο και γενικά όλη την πολιτική
ηγεσία να αποφασίσουν και να δηλώσουν δημόσια στο Γενικό Γραμματέα
του Ο Η Ε ότι δεν αποδέχονται καμιά συζήτηση για περιορισμό δικαιωμάτων
των πολιτών του Κυπριακού Κράτους και ότι θεωρούν την αποκατάσταση
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών δεσμευτική.
Οι ξεκάθαρες αυτές τοποθετήσεις στη ρίζονται σε κρυστάλλινες θέσεις
που έχει διαμορφώσει ΟΜΟΦΩΝΑ το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
μας. Οι ο μόφωνες αυτές θέσεις μεταξύ άλλων προνοούν ότι «Για μας δί
καιη λύση του Κυπριακού είναι η λύση που θα κατοχυρώνει πλήρως τα αν14

θρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλου του κυπριακού λαού. Τα αν
θρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες αυτές είναι θέματα έξω από κάθε
συζήτηση».
Για την προώθηση των θέσεών μας ενώνουμε τη φωνή μας με τα άλλα
Σωματεία της Έπαρχίας μας μέσω της Σ υντονιστικής Επιτροπής των Σωμα
τείων της Επαρχίας Κερύνειας. Είναι γνωστές οι προσπάθειες του Σωμα
τείου μας για τη δημιουργία και λειτουργία της Συντονιστικής. Τον κοινό
αυτό φορέα, που συντονίζει τη δράση όλης της Επαρχίας μας τον υπο
στηρίζουμε ένθερμα. Συμμετέχουμε ανελλιπώς στις συνεδρίες, στις αποφά
σεις, τις δραστη ριότητες και τις εκδηλώσεις του και θα συνεχίσουμε να
προσπαθούμε για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του. Σ κοπός μας εί
ναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενώσουμε όλες τες δυνάμεις της
επαρχίας μας και, αν είναι ακόμα δυνατό, όλου του προσφυγικού κόσμου,
ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι και ομόψυχοι, να συντονίσουμε τον αγώνα μας
ως την η μέρα της Επιστροφής και της Δικαίωσης.
Β. ΠΟΛΙfΙΣfΙΚΕΣ ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ
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Ο ι πολιτιστικές εκδηλώσεις που καθιέρωσε το Προσφυγικό Σωματείο
«0 ΚΑΡΑΒΑΣ» αγκαλιάστη καν και αγαπήθη καν από όλους τους Καραβιώτες
και Καραβιώτισσες. Πολλές από αυτές έχουν ήδη καθιερωθεί ως ση μαντικά
γεγονότα, όχι μόνο για τους συγχωριανούς μας, αλλά και για τους συνε
παρχιώτες και γενικά για το ευρύτερο κυπριακό κοινό. Κατά τη χρονιά που
πέρασε το Σωματείο μας συνεργάστηκε με το Δη μοτικό Συμβούλιο του
Καραβά και διοργάνωσε εκδηλώσεις που θα μείνουν aξέχαστες σε όσους
είχαν την τύχη να τις παρακολουθήσουν. Η επιτυχία και των νέων εκδηλώ
σεων ήταν τέτοια, που ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τις κα
θιερώσει και να τις επαναλαμβάνει κάθε χρόνο.
Οι εκδηλώσεις που οργανώθηκαν ήταν οι εξής:
Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις- Συναυλίες Λεωνίδα Πιτσιλλίδη
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Δύο καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που στέφθηκαν με εξαιρετική επιτυχία
διοργανώθηκαν από το Σωματείο μας, σε συνεργασία με το Δήμο Καραβά,
στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.
Οι δύο εκδηλώσεις με τον τίτλο «Στο Δρόμο της Επιστροφής» ήταν
αφιερωμένες στον Καραβά και στην κατεχόμενη γη μας και πραγματοποιή
θηκαν την 28η Μα·ίΌυ στο Δη μοτικό Θέατρο Λευκωσίας και την 11 η Ιου
·νίου στο Παπίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Σ κοπός τους ήταν η διατή
ρηση άσβεστης της θύμησης της κωμόπολης του Καραβά και ταυτόχρονα
η ενίσχυση του αγώνα που διεξάγει ο κυπριακός ελληνισμός για ελευθερία
και δικαίωση.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε έκθεση φωτογραφίας για τον Καραβά με
φωτογραφίες πριν και μετά την εισβολή, καθώς επίσης και καλλιτεχνικό
πρόγραμμα - συναυλία του Λεωνίδα Πιτσιλλίδη που συνεργάστηκε με τους
Σάββα Σάββα, Βάσο Αργυρίδη και · Αδμητο Πιτσιλλίδη. Το καλλιτεχνικό πρό
γραμμα πλαισιώθηκε με ανάγνωση απαγγελίας κειμένων που γράφτηκαν από
Καραβιώτες και προβολή διαφανειών.
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Η προσέλευση των Καραβιωτών και φίλων του Καραβά ήταν αθρόα. Πά
νω από 1 500 άτομα παρακολούθησαν με συγκίνηση και αγάπη και τις δυό
εκδηλώσεις. · Ολοι οι παρευρισκόμενοι βρέθη καν νοερά να περπατούν το
δρόμο της επιστροφής στα σπίτια τους.
Σε φορτισμένη από συγκίνηση ατμόσφαιρα πολλοί Καραβιώτες αναγνώ
ρισαν στις διαφάνειες που προβλήθη καν τη γνώριμη αυλή του σπιτιού τους
και με δάκρυα στα μάτια αναπόλησαν ξανά την πατρική γη.

Στιγμιότυπο από την καλλιτεχνική εκδήλωση «Στο δρό μο της επιστροφής» που διοργάνωσε
το σωματείο μας τη χρονιά που πέρασε σε δύο παραστάσεις στη Λευκωσία και Λεμεσό.
Διακρίνονται οι Λεωνίδας Πιτσιλλίδης και Σάββας Σάββα, ο Σάββας Κοσιάρης και η Γιώτα
Χατζηχαραλάμπους, καθώς και τα μέλη της χορωδίας, Ευτυχία Πατσαλοσαββή,
Παντελίτσα και Νίκη Ιακωβίδου, Ηρούλα Λαχανάρη και Σώτη Κοζάκου.

ι-: συμβολή του Λεωνίδα Π ιτσιλλίδη και των συνεργατών του ήταν κα
θοριστική στις δύο εκδηλώσεις. Η άψογη εκτέλεση των τραγουδιών από το
Λεωνίδα Π ιτσιλλίδη ήταν ένα ση μαντικό στοιχείο που έδωσε μεγάλη βαρύ
τητα στην επιτυχία των εκδηλώσεων. Η τέλεια ενορχήστρωση των τραγου
διών από το Σάββα Σ άββα και το Βάσο Αργυρίδη ανέβασε πολύ ψηλά την
ποιότητα της μουσικής δουλειάς που παρουσιάστηκε. Η καλή οργάνωση και
των δύο εκδηλώσεων άφησε ικανοποιη μένους όλους όσους τις παρακολο ύ
θησαν και τα συγχαρητήρια και οι ευχαριστίες μεταφέρονται σ· όλους
όσους δούλεψαν με ζήλο και ενθουσιασμό για να στεφθούν οι εκδηλώσεις
αυτές με επιτυχία.

Το Προσφυγικό Σωματείο «0 ΚΑΡΑΒΑΣ » αισθάνεται ιδιαίτερη ικανο
ποίηση και χαρά για την επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών. Τέτοιες εκδηλώ16
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σεις ενδυναμώνουν την aτσάλινη πίστη της επιστροφής στα πατρογονικά
μας εδάφη και προσφέρουν νέες δυνάμεις για συνέχιση της προσφοράς
στον αγώνα που διεξάγουμε για λευτεριά και δικαίωση . Ευχαριστούμε ξανά
όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία των εκδηλώσεων
και έδωσαν για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι το πικρό οδοιπορικό που
περπατήσαμε «στο δρόμο της επιστροφής» τελειωμό θα ·χει μόνο όταν
μας φέρει στη γνώριμη αυλή του σπιτιού μας.
Ημtρα Μνήμης και Τιμής για τον Καραβά

Με αφορμή τη μαύρη επέτειο της κατάληψης του Καραβά, το Σωμα
τείο μας και ο Δήμος Καραβά τέλεσαν μνημόσυνο των κατοίκων του Καρα
βά και των περιχώρων του, που σκοτώθηκαν στην εισβολή ή πέθαναν στην
προσφυγιά. Το μνημόσυνο έγινε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου ' Εγκωμης
στις 5 Αυγούστου 1990. Ακολούθησε δέηση για την ανεύρεση των αγνοου
μένων μας.
Στη σεπτή και απέριττη τελετή αποτίσαμε τον πρέποντα φόρο τιμής
στους η ρωικούς νεκρούς, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στις μάχες
του Καραβά και συμμεριστήκαμε τον πόνο των οικογενειών των αγνοουμέ
νων μας. Δεκαέξι χρόνια μετά το χωρισμό από τη γη μας, στείλαμε για μια
ακόμα φορά μήνυμα καρτερίας και αντίστασης σε όλους τους Καραβιώτες
και σε όλους τους πρόσφυγες. Διακηρύξαμε ξανά ότι τα σκλαβωμένα μέρη
μας παραμένουν λάβαρο τιμής και αγώνα μέχρι να ξανακτυπήσουμε τις
καμπάνες στα καμπαναριά των εκκλησιών μας, μέχρι να γιορτάσουμε τα
ελευθέρια στον καταπράσινο Καραβά.
Σ υ νεστίαση προς τιμή των αποδήμων Καραβιωτών.
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· Αλλη μια πρωτοποριακή εκδήλωση οργανώθηκε από το Προσφυγικό
Σωματείο «0 ΚΑΡΑΒΑΣ» και το Δήμο Καραβά στις 31 Αυγούστου 1990.
' Ηταν μια άψογα οργανωμένη βραδιά με συνεστίαση προς τιμή των Αποδή
μων μας.
Χειραψίες, αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα, γέλια ήταν το σκηνικό στο πρωτο
αντίκρισμα των συγχωριανών. · Ορθιοι για αρκετές ώρες δεν έλεγαν να σιω
πήσουν, προσπαθούσαν να κερδίσουν το χρόνο, το λίγο που είχαν μαζί, να
τα πούνε ... Να πούνε τα τόσα πολλά ... Και τότε μόνο απλώθη κε η σιγή,
όταν άρχισαν να εναλλάσσονται στην οθόνη οι φωτογραφίες του Καραβά,
παλιές και νέες. Σεργιάνι τρεχάτο να σε παίρνουν στα σπίτια σου, τα σημα
δεμένα από το χρόνο, τα άδεια από την αγάπη και τη ζωντάνια των ιδιο
κτητών τους. Να σε παίρνουν στις εκκλησίες, στα περβόλια σου, στη θά
λασσά σου, που, πιότερο από ο,τιδήποτε άλλο, το καλοκαίρι σου λείπει. Τη
διψάς τόσο!!! Η ζέστη και ο πυρετός του χωρισμού από κοντά της αυτές
τις μέρες είναι αβάσταχτος, πολλές φορές aξεπέραστος.
Η σύντομη ξενάγηση μέσα από τις φωτογραφίες και τα κείμενα των
aφηγητών τέλειωσε και τα φώτα στο άναμμά τους βρή καν τα μάτια όλων
κόκκινα, βουρκωμένα. Κλεφτάτα τα μαντήλια να σκουπίζουν φευγαλέα δά
κρυα, γιατί, όχι, δεν ταιριάζουν σε σας δάκρυα, Καραβιώτες!... Η απόφαση
ήταν και είναι επιστροφή κοντά σου ΚΑΡΑΒΑ.
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Ακολούθησαν προσφωνήσεις και ιδιαίτερα καλωσορίσματα στα τιμώμενα
πρόσωπα, όλους τους απόδη μους. Σ· αυτούς, που η μοίρα τούς πέταξε τό
σο μακρυά, μα η αγάπη και η νοσταλγία τους για τον Καραβά τούς κρατά
πολύ κοντά TOL.J.
Με λίγα απλά λόγια καλωσόρισαν τους απόδημους ο Π ρόεδρος του
σωματείου «0 ΚΑΡΑΒΑΣ » κ. Α. Χατζηπαναγής και ο συντονιστή ς της εκδή
λωσης κ. Α. Χαραλάμπους. Ανάμεσα στους απόδημους Καραβιώτες ήταν ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδ ίας Αποδή μων Κυπρίων Αμερικής Κλεάνθης Κων
σταντίνου και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Λάμπουσα» των Καραβιωτών
Αμερικής Κώστας Τσέντας. Από τις θέσεις που κατέχουν και οι δυο τους
δίνουν δυναμικά και έμπρακτα προς κάθε κατεύθυνση την αγάπη, αφοσίωση
και αγωνιστικότητά τους για τον τόπο τους. Οι Καραβιώτες της Κύπρου
τους τίμησαν ιδιαίτερα με αναμνηστικά διπλώματα και λουλούδια. Σε όλους
τους απόδημους προσφέρθη καν φωτογραφίες του Καραβά και ο δεύτερος
τόμος του βιβλίου του Σωματείου.
Στην αντιφώνηση των αποδήμων ήταν έκδηλη η συγκίνηση και η υπό
σχεση, δυνατή, βγαλμένη από τα βάθη της ψυχής τους: «Αγώνας όπου κι
αν βρίσκονται μέχρι την επιστροφή στον Καραβά». Ως συμβολή στην ενδυ-

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση.
Από δεξιά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων Αμερικής κ. Κλεάνθης Κων
σταντίνου, ο Πρόεδρος του Σωματείου «Λάμπουσα» Αμερικής κ. Κώστας Τσtντας, ο Γεν.
Γραμματtας του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» Κύπρου Δρ. Νίκος Χατζηστεφά
νου, ο Δήμαρχος Καραβά κ. Σάββας Μαύρος, ο Πρόεδρος του Σωματείου «0 Καραβάς» κ.
Ανδρtας Χατζηπαναγής, ο Συντονιστής της εκδήλωσης κ. Ανδρtας Χαραλάμπους και η
Ταμίας του Σωματείου κο. Σωτήρα Ποταμίτου.
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νάμωση του αγώνα των Καραβιωτών, ο Κώστας Τσέντας εισέφερε εκ μέ
ρους του Σωματείου «Λάμπουσα» Αμερικής το ποσό των 5,000 δολαρίων
για την ανέγερση οική ματος που θα στεγάσει προσωρινά το Σωματείο «Κα
ραβάς» Κύπρου, μέχρι να aξιωθούμε να γυρίσουμε στα δικά μας ta σπίτια.
Δεκάδες εισφορές ακολούθησαν αυτή τη χειρονομία, ένδειξη αγάπης των
Καραβιωτών για ό,τι αφορά την κωμόπολή τους.
Ακολούθησε η συνεστίαση που προετοιμάστη κε και σερβιρίστη κε από
τα ίδια τα μέλη του Συμβουλίου του Σωματείου. Κυριαρχούσε το όμορφο
- έξυπνο Καραβιώτικο χιούμορ. Το φαγητό και το ποτό, πιο γλυκό, γιατί
καταναλωνόταν ανάμεσα σε γνώριμα αγαπη μένα πρόσωπα, μέσα από τις
όψεις των οποίων ξετυλίγονταν αναμνήσεις κάθε είδους, «της παλιάς ονει
ρένιας καλής εποχής».
Οι ψυχές των Καραβιωτών ξαναγέμισαν κουράγιο, αντοχή , δυνάμωσαν
με εκείνο το σμίξιμο και το «Καληνύχτα» σή μαινε για όλους: «Κράτα γερά
ως την επιστροφή στον Καραβά».
Η οργάνωση της εκδήλωσης, ιδιαίτερα δε η απόφαση για την καθιέρω
σή της ως ετήσιας εκδήλωσης προς τιμή των αποδή μων συyχωριανών μας,
είναι μια ακόμα απόδειξη των αδελφικών σχέσεων του Σωματείου μας με
τα Σωματεία των αποδήμων Καραβιωτών.
·

Οι σχέσεις των Σωματείων μας είναι πραγματικά αδελφικές. Πολύ συ
χνή είναι η ανταλλαγή επιστολών, μηνυμάτων, ακόμα και απεσταλμένων με
τα τρία Σωματεία των Καραβιωτών, της «ΛΑΜΠΟΥΣΑ» Αμερικής, του Σωμα
τείου Λαπήθου- Καραβά και Περιχώρων Αγγλίας και του Σ ω μι:ηείου
«ΛΑΜΠΟΥΣΑ» Αυστραλίας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε: και να
αυξήσουμε όσο μας είναι δυνατό τις σχέσεις αυτές για το καλό τόσο των
Σωματείων μας, όσο και του αγώνα μας γενικά.

/

Χορός του Λεμονιού

Για τέταρτη χρονιά οργανώθη κε ο Χορός του Λεμονιού στην προσφυ
γιά. Φέτος έγινε στις 6 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «Λήδρα» στη Λευκωσία.
Οργανωτής ήταν το Σωματείο μας, η δε εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα
του Δήμου Καραβά, απόδειξη της ενότητας των Καραβιωτών σε όλα τα
επίπεδα και για όλα τα θέματα που αφορούν τον Καραβά.

Αμερικής κ. Κλεάνθης Κων
κ. Κώστας Τσtνταc;, ο Γεν.
)OU Δρ. Νίκος Χατζηατεφά
Σωματείου «0 Καραβάc;» κ.
tδρtαc; Χαραλάμπους και η

Η συμμετοχή, όπως πάντα, ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Καρaβιώτες από κά
θε γωνιά της Κύπρου φρόντισαν να παρευρεθούν στο πατροπαράδοτο τού
το έθιμό τους. Ο ενθουσιασμός, η αγάπη, η συγκίνηση και η νοσταλγία της
κωμόπολής μας ήταν ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους. Η αίθουσα καθώς
και η σκεπασμένη βεράντα του ξενοδοχείου γέμισαν ασφυκτικά ξεπερνώ
ντας κατά πολύ τη συνηθισμένη χωρητικότητά τους. Οι διοργανωτές έδω
σαν μια νύχτα Καραβιώτικη στολίζοντας διακριτικά τα πάντα στην αίθουσα
με πράσινα λεμόνια και φύλλα λεμονιάς.
Ο χορός ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Προέδρου του Σωματείου κ.
Α. Χατζηπαναγή που κατέληγε με την ευχή: του χρόνου να γίνει στον Κα
ραβά. Ύστερα τιμήθηκε ο μεγαλύτερος λεμονοπαραγωγός της Επαρχίας
Κερύνειας κ. Πέτρος Δημητρίου και ο πιο ηλικιωμένος Καραβιώτης της
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βραδιάς, που ήταν ο κ. Γιάννης Χαρμαντάς. Ακολούθησε ο διαγωνισμός του
χορού με το λεμόνι, αφού οι περσινοί νικητές έκαμαν επίδειξη του τρόπου
που γίνεται ο χορός.

Αναμνηστική φωτογραφία όλων των ζευγαριών που διακρίθηκαν στο φετινό χορό.

Φέτος το Διοικητικό Συμβούλι ο του Σωματείου αποφάσισε να σταματή
σει την εκλογή της « Μ ις Λεμόνι» aντικρίζοντας τη συνήθεια αυτή, που κά
ποτε ήταν πρωτοποριακή, σαν αναχρονιστική και υποτιμητική από μια άποψη
για τη γυναίκα. Με λεπτότητα και ευγένεια, που διακρίνει τους Καραβιώ
τες, ανακή ρυξαν όλες τις Καραβιώτισσες « Μ ις Λεμόνι» και διατή ρησαν μό
νο το χορό-διαγωνισμό του λεμονιού. Διαγωνισμό όπου το τελευταίο ζευγά
ρι που θα καταφέρε ι να κρατήσει το λεμόνι στο μέτωπό του χορεύοντας
κερδίζει το διαγωνισμό και φυσικά τη χρυσή καρφίτσα με το λεμόνι. Ο δια
γωνισμός ανέδειξε νικητές το ζευγάρι Αντρέα Χριστοφόρου. Βραβεύτηκε
επίσης και το ζευγάρι που πήρε μέρος στο χορό για πρώτη φορά και δια
κρίθηκε.
Φεύγοντας οι Καραβιώτες ανανέωσαν την υπόσχεσή τους πως στόχος
και επιδίωξή τους είναι και θα παραμείνει η επιστροφή όλων στον Καραβά.
Εκεί, όπου τα σπίτια, το χωράφια και οι λεμονιές μάς καρτερούν .
Χριστουγεννιάτικες Γιορτές

που είναι αφιερωμέ
Οι καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
καν και φέτος στη Λευ
νες στα προσφυγόπουλα του Καραβά διοργανώθη
σία έγινε στις 23 Δεκεμ βρί
κωσία και στη Λεμεσό. Η εκδήλωση στη Λευκω
ς του Σωματείου μίληου στο ' Ιδρυμ α Χρίστου Στέλι ου Ιωάννου. Εκ μέρου
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σε η κα. Βασιλική Χριστοδουλίδου. Στη Λεμεσό η εκδήλωση έγινε στις 30
Δεκεμβρίου στο οίκημα του Ναυτικού Ομίλου Κερύνεια<;;. Εδώ μίλησε ο
Φώτης Χατζηπετρής. Και στις δύο εκδηλώσεις παρουσιάστηκε πλούσιο πρό
γραμμα και, όπως πάντα, έγινε ο διαγωνισμός «Ρωτού με κι Απαντάτε» για
τον Καραβά. Η οργάνωση ήταν άρτια. Αρκεί να σημειωθεί ότι σε όλα τα
Καραβιωτόπουλα στάληκαν εκ των προτέρων φυλλάδια με περιγραφή του
Καραβά και των περιχώρων του, για καλύτερη προετοιμασία για το διαγωνι
σμό και δελτία για τη συμμετοχή τους σε ειδική χριστουγεννιάτικη κλήρω
ση. · Οπως πάντα, διανεμήθηκαν δώρα σε όλα τα παιδιά που παρευρέθη καν.
Συγκέντρωση της Δευτέρας του Πάσχα

Η συγκέντρωση των Καραβιωτών τη Δευτέρα του Πάσχα έγινε και φέ
τος στην Ιερά Μ ονή Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου στις β Απριλίου. Η κα
ταρρακτώδης βροχή δεν εμπόδισε πολλούς Καραβιώτες να ξεκινήσουν από
τους προσωρινούς τόπους διαμονής τους και να πάνε στο φιλόξενο Μονα
στή ρι. Για όσους βρέθηκαν εκεί η εκδήλωση αυτή ήταν μια από τις πιο
συγκινητικές εκδηλώσεις που οργάνωσε το Σωματείο μας, γιατί έδειξε πως
ούτε το κρύο ούτε η βροχή ούτε τα στοιχεία της φύσης είναι δυνατό να
εμποδίσουν τους Καραβιώτες να τρέξουν εκεί που θα συναντήσουν πρό
σωπα γνωστά κι αγαπημένα, τους φίλους και τους συγχωριανούς τους.
Μετά τη θεία λειτουργία που τέλεσε ο Παπα-Δη μήτρης, καλωσόρισε
τους παρευρεθέντες ο Οργανωτικός Γραμματέας του Σωματείου κ. Γιάννης
Παπαϊωάννου και μαζί με το «Χριστός Ανέστη», εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου μας, ευχήθηκε Ανάσταση όλης της σκλαβωμέ
νης γης μας.
Δημοσιότητα

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη δη μοσίευση κειμένων και
άρθρων από τις εφημερίδες, το Προσφυγικό Σωματείο «0 ΚΑΡΑΒΑΣ» έχει
καταφέρει να εμφανίζεται πολύ συχνά στον εγχώριο Τύπο. Ανακοινωθέντα
του Σωματείου, διηγή ματα, λογοτεχνικά κείμενα που αναφέρονται στον
Καραβά, χρονογραφή ματα, επιστολές, άρθρα και σχόλια διανέμονται στις
εφημερίδες σχεδόν καθη μερινά. Το ραδιόφωνο αφιέρωσε 2 εκπομπές για
τον Καραβά τη χρονιά που πέρασε. Χαρακτη ριστικά αναφέρουμε ότι κατά
την επέτειο της τουρκικής εισβολής το ραδιόφωνο μετέδωσε ηχογραφη μέ
νη τη συναυλία του Λεωνίδα Π ιτσιλλίδη. Ελπίζουμε ότι με την ελεύθερη
·ραδιοφωνία η δημοσιότητα στα θέματα που αφορούν την κωμόπολή μας και
το πρόβλημά μας θα αυξηθεί στο σύντομο μέλλον.
Αξιοζήλευτο επίτευγμα του Σωματείου μας στον τομέα της δη μοσιότη 
τας είναι οι Ετήσιες Εκδόσεις των τόμων «ΚΑΡΑΒΑΣ». Ο τρίτος τόμος εί
ναι ήδη στα χέρια σας και αυτό οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες πολλών
Καραβιωτών και Καραβιωτισσών που κατάφεραν για μια ακόμα φορά να δώ
σουν σε μας τους Καραβιώτες, αλλά και σ· όλους του Κύπριους, το ολο
κληρωμένο αυτό έργο που αναφέρεται στον Καραβά μας. Σε όλους αυτούς
τους επώνυμους και aνώνυμους συγχωριανούς και συγχωριανέ<;; μας εκφρά
ζουμε και από τη θέση αυτή τις θερμές μας ευχαριστίες και την εκτίμησή
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μας για το έργο τους.
Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατά τη χρονιά που πέρασε το Σωματείο μας πολλαπλασίασε την ήδη
αξιόλογη προσφορά του στον κοινωνικό τομέα. Πολλοί είναι οι δυσπρα
γούντες συγχωριανοί μας οι οποίοι, αφού επισημάνθηκαν από τη δραστή ρια
Επιτροπή Κοινωνικών Υπηρεσιών του Σωματείου μας, πή ραν οικονομική
βοήθεια.
Η φροντίδα του Προσφυγικού Σωματείου «0 ΚΑΡΑΒΑΣ» επεκτάθηκε
φέτος και εκτός της Κύπρου. Στίς 25 Ιανουαρίου, αντιπροσωπεία του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας επισκέφτηκε τον Π ρέσβη της Ελ
λάδας και του παρέδωσε επιταγή �1 60 για τους Βορειοηπειρώτες. Το ποσό
αυτό αποτελεί την πρώτη δόση εισφοράς του Σωματείου και των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Καραβιώτες κλήθη καν να εισφέρουν υπέρ
των κατοίκων της Β. Ηπείρου μέσω του Σωματείου μας. · Ομως, η κοινωνι
κή προσφορά του Σωματείου δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και ηθική.
Απόδειξη, η εκδήλωση προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών που οργα
νώθηκε από το Π ροσφυγικό Σωματείο «0 ΚΑΡΑΒΑΣ» σε συνεργασία με το
Δήμο Καραβά στις 1 7 Ιουνίου, 1 990.
Η εκδήλωση περιελάμβανε εκκλησιασμό στο μοναστήρι του Αγίου Μη
νά και στη συνέχεια συνεστίαση με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Η ανταπόκριση των Καραβιωτών της τρίτης ηλικίας ήταν πραγματικά
συγκινητική και σ ' αυτήν παρευρέθησαν πέραν των 300 συνταξιούχων. Ανά
μεικτα συναισθή ματα χαράς και λύπης ήταν έντονα ζωγραφισμένα στα πρό
σωπα και στα μάτια όλων αφού μέσα από τις αφηγήσεις και τις αναμνήσεις
για τα όμορφα εκείνα χρόνια στον Καραβά ξεφύτρωνε βαρύς και aσή κωτος
ο πόνος της προσφυγιάς και του ξεριζωμού. Η αγάπη της πατρικής γης για
τους σκορπισμένους Καραβιώτες της τρίτης ηλικίας εξακολουθεί να είναι
δυνατή, αφού η μοναδική τους επιθυμία, η οποία πηγάζει από τα βάθη της
ψυχής τους, παραμένει να αξιωθούν μια μέρα να ξαναγυρίσουν στον Καρα
βά και να αφήσουν εκεί την τελευταία τους πνοή. Εκεί που το χώμα του
Καραβά ποτίστηκε με το παραπάνω από τον ιδρώτα τους και το οποίο έχει
κάθε δικαίωμα να τους σκεπάσει αιώνια.
Ο εκκλησιασμός στο μοναστή ρι του Αγίου Μηνά θύ μισε τις παλιές κα
λές μέρες στο μοναστή ρι της Αχειροποιήτου στον Καραβά, εκεί που πι
στοί από όλα τα μέρη της Κύπρου προσέρχονταν για να προσευχηθούν και
να ανάψουν ένα κερί στη χάρη της Παναγίας.
Η συνεστίαση που ακολούθη σε πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
«Πλάτανος» στο χωριό Κάτω Δρυς. Ο γέρο πλάτανος στο κέντρο της αυ
λής με την πράσινη φυλλωσιά του ξανάφερε στη μνήμη των παρευρισκομέ
νων το εξοχικό κέντρο «Οι Μ ύλοι του Καραβά». Εκεί που η σκιά των πλα
τανιών και η δροσιά του κεφαλόβρυσου κρατούσε συντροφιά σε ντόπιους
και ξένους .
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Στιγμιότυπο από την εκδήλωση που διοργάνωσε το σωματείο μας πρσς τιμή
των συνταξιούχων Καραβιωτών.

« Γεροπλάτανοι του Καραβά» ήταν η προσφώνηση που έκανε ο συντο
νιστής της οργανωτικής επιτροπής κ. Σωτήρης Κονομήι; προς όλους τους
ηλικιω μένους Καραβιώτει;. Μ ια προσφώνηση που απηχεί την απέραντη
εκτίμηση προς τους καραβιώτει; που ρίζωσαν στη γη του Καραβά, έκαναν
κλαδιά γερά και με τη φυλωσιά τους έδωσαν τη δροσερή σκιά τους στις
κατοπινές γενιές των Καραβιωτών.
Κατά τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος έγιναν διάφοροι δι
αγωνισμοί και δόθηκαν συ μβολικά αναμνηστικά δώρα σε πολλούς ηλικιωμέ
νους Καραβιώτει;.
Μ εταξύ άλλων βραβεύτηκαν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Καραβιώτει; που
παρευρέθησαν στη συγκέντρωση, πολύτεκνοι Καραβιώτει;, απόδη μοι Καρα
βιώτει; και πολλοί άλλοι.
Σ υγκινητική ήταν η ένδειξη αγάπης και εκτίμησης των ηλικιωμένων
Καραβιωτών προς το Προσφυγικό Σωματείο «0 ΚΑΡΑΒΑΣ» για το έργο που
επιτελεί. Σε μια αυθόρμητη ενέργεια η πλειοψηφία των παρευρισκομένων
ηλικιωμένων Καραβιωτών έδωσε γενναιόδωρες συ μβολικές εισφορές για
ενίσχυση του ταμείου του Σωματείου.
Το Π ροσφυγικό Σωματείο «0 ΚΑΡΑΒΑΣ» νιώθει ιδιαίτερη τιμή για την
ενέργεια αυτή και επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς
όλους όσους εισέφεραν για το σκοπό αυτό. Τέτοιες ενέργειες πραγματικά
24

συγκινούν και δίνουν νέες δυνόμεις για συνέχιση της προσφορός του Σω
ματείου προς τους Καραβιώτες και προς τον πολύπαθο τόπο μας.
Μ ετό το τέλος της συγκέντρωσης κατενθουσιασμένοι οι ηλικιωμένοι
Καραβιώτες ευχαρίστησαν τους διοργανωτές της εκδήλωσης και ταυτόχρο
να δόθηκε η υπόσχεση από τους διοργανωτές ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα
συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό μέχρι την πολυπόθητη μέρα της επιστρο
φής στον αξέχαστο Καραβό μας.
Οίκη μα

Θα ήταν όδικο να μην αφιερωθούν λίγες γραμμές στις προσπόθειες
το υ Διοικητικού Σ υ μβουλίου για να βρεθεί στέγη για το Σωματείο. Αμέσως
μετό τη Γενική Σ υνέλευση, με την προτροπή και τη βοήθεια της κ. Ελένης
Κύρκο υ-Κολιού και του κ. Αντρέα Πατέρα, δραστή ριων μελών του Σωματεί
ο υ μας, «0 ΚΑΡΑΒΑΣ» στεγόστη κε σε ένα μικρό λυόμενο σπιτόκι στην
οδό Λεύκωνος αρ. 33 στο Στρόβολο. Το σπιτόκι αυτό ανήκει στον Παγκύ
πιpιο Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευη μερίας που με προθυμία μας πρόσφερε φι
λοξενία.
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Με συγκίνηση μεταφέραμε τα λίγα υπόρχοντό μας και ξεκινήσαμε τις
πρώτες συνεδρίες του Διοικητικού Σ υμβουλίου. Το λιτό αυτό σπίτι, που φι
λοξένησε την πρώτη συνεστίαση προς τιμή των Αποδήμων μας, το αγαπή
σαμε πραγματικό. Και σαν ένδειξη της επιθυμίας μας να το κόνου με όσο
πιο «Καραβιώτικο» μπορούσαμε, φυτέψαμε μια λεμονιό στην αυλή του. Δεν
ήταν όμως γραφτό να μείνου με για πολύ εδώ. Το σπιτόκι θα κατεδαφιστεί
σύντομα για να γίνουν κόποια έργα. Έτσι το Σ υ μβούλιο αποφόσισε να
ενοικιόσου με ένα νέο ο[κημα στην οδό Σπετσών αρ. 3 στη Λευ κωσία.
Το οίκη μό μας ήδη λειτουργεί. Θα κόνου με ό,τι είναι δυνατό για να
γίνει το «στέκκι» των Καραβιωτών, το σημείο συνόντησης και αναφορός
όλων μας. Ελπίζου με ό μως ότι σύντομα η περιπλόνησή μας μακριό από το
πραγματικό μας σπίτι θη τελειώσει και ότι σύντομα θα βρεθούμε εκεί που
όλοι ανήκουμε: Στον Καραβό.

>ς έγιναν διόφοροι δι
σε πολλούς ηλικιωμέ-

ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

ιλικία Καραβιώτες που
�τες, απόδημοι Καρα-

' Οσο εξαρτόται από εμός, κόναμε το καθή κον μας. Εφαρμόσαμε τις
εντολές του Καταστατικού μας χωρίς να παραλείψουμε ούτε ένα νι, ούτε
ένα σίγμα από αυτό.

σης των ηλικιωμένων
ΒΑΣ» για το έργο που
των παρευρισκομένων
�ολικές εισφορές για

Για μας όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Όρκο δίνουμε κι υπόσχεση πως
η φλόγα της επιστροφής που καίει στις καρδιές μας δε θα σβηστεί ποτέ!
Για μας το τέρμα του αγώνα μας είναι η πανηγυρική είσοδός μας στην
Ευαγγελίστρια και την Αχειροποίητο, εκεί που θα σημόνουν χαρμόσυνα οι
καμπόνες των κουρσεμένων εκκλησιών μας τη λύτρωση όλης της σκλαβω
μένης γης μας και ιδιαίτερα της αγαπημένης γης του Καραβό.

ιδιαίτερη τιμή για την
ευχαριστίες του προς
ενέργειες πραγματικό

Ακόμα μια χρονιό πέρασε. Η θητεία του Σ υ μβουλίου αυτού έληξε. Μα
η σκλαβιό συνεχίζεται. Ο Καραβός καρτερεί.

Νίκος Χατζηστεφά vου
Γεvικ6ς Γραμματέας
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Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι
Τ Ο Υ Κ Α Ρ Α Β Α
Μ ΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Στη μελέτη αυτή γίνεται λόγος για δασκάλους, πνευ ματικούς ανθρώ
πους και δασκάλες που γεννήθηκαν στις δυο πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα. Το μέρος αυτό αποτελεί συνέχεια του Α ' μέρους που δημοσιεύτη
κε στην προηγού μενη έκδοση του σωματείου.
Σ υ μπληρωματικά στα όσα γράψαμε στο Α' μέρος , αναφέρουμε ότι ο
Θωμάς Κοιλαράς είχε εργαστεί αρχικά στο Δημοτικό Σχολείο Φτερύχων Παλιοσόφου.
Στους δασκάλους των αρχών του αιώνα μας συγκαταλέγονται τρία
αδέλφια· οι Γιάννης, Ν ίκος και Κώστας Κύρκος. Ο Γιάvνης Κύρκος (1 8971975) τέλειωσε το Διδασκαλείο κι εργάστη κε ως διευθυντής Α · σε πολλές
κοινότητες, ανάμεσα στις οποίες είναι ο Αγρός, η Βατυλή, η Κυθρέα, το
Καίμακλί, η Λεμεσός (Α · Αστική) και του Μόρφου. Υπήρξε επίσης για μια
περίοδο πρόεδρος της ΠΟΕΔ. Ο Νίκος Κύρκος (1 907 - 1989) εργάστηκε στο
Αργάκι, την Πάφο, τον Κάμπο, το Ριζοκάρπασο, του Μόρφου, όπου και
aφυπη ρέτησε ως διευθυντής Α ' . Ο Κώστας Κύρκος γεννήθηκε το 1 904.
Εργάστη κε στον Κοντεμένο (1 924-1 927), τα Περβόλια (1927- 1 929), το
Πέλλαπαίς (1929-1 932), τη Λάπηθο (1 932-1935), το Τ ριμίθι (1 935-1 942), τον
Καραβά (1942- 1 949), το Διόριος (1 949-1 953). Ως διευθυντής Γ ' τάξης εργά
στη κε στο Μουτουλλά (1 953-1 955), ως διευθυντής Β ' και στη συνέχεια Α '
τάξης στον Ύψωνα - Λόφου (1 955- 1959) και ως διευθυντής Α · στον Κα
ραβά (1959- 1965), από όπου και aφυπηρέτησε. Από το 1937 ως το 1949 ο
Κώστας Κύρκος υπη ρέτησε ως γραμματέας της Σ Π Ε «Η Σωτηρία».
Ο Αγησίλαος Λαμπράκης, γιος του επίσης δασκάλου Λάμπρου Βασιλειά
δη, τέλειωσε το Διδασκαλείο το 1918 κι εργάστηκε σε πολλά χωριά. Στον
Καραβά υπη ρέτησε το 1919 - 1921 . Ο Πέτρος Κελάλης τέλειωσε το Διδα
σκαλείο το 1 920 και ο Χρίστος Καλαβάς το 1924.
Ο Ιωάννης Χαρμαντάς γεννήθηκε το 1906 και τέλειωσε το Διδασκαλείο
το 1925 με άριστα. Εργάστηκε στα χωριά Γεράνι (1 925- 1926), Γέναγρα
(1926-1 928) και Καζάφανι (1928- 1930, 1 931- 1933). Τη χρονιά 1 930-31 πα
ρακολούθησε γεωργική μετεκπαίδευση στου Μόρφου. Το 1933 έγινε Διευ
θυντής Γ' και μετατέθηκε στο Πέρα Πεδί (1933- 1936) και στη συνέχεια ως
Διευθυντής Β ' πήγε στη Γαληνή (1936- 1940), την Κατωκοπιά (1 940-42) και
τη Μ ύ ρτου (1942- 1943). Εργάστη κε ως Διευθυντής Α · στο Λιοπέτρι (1 9431944), την Κοντέα (1 944- 1946), το Παλιομέτοχο (1 946-1950). Έγινε Διευ
θυντής Β · για \tά μετατεθεί στον Καραβά (1950-1 954) και στη συνέχεια ως
Διευθυντής Α ' εργάστη κε στην Άσσια (1954- 1 956), τον Άγιο Αμβρόσιο
(1956-1958) και τη Λάπηθο (1959- 1960). Για ένα διάστη μα, από το Νιόβρη
του 1958 ως το Φεβρουάριο του 1 959, φυλακίστηκε στα κρατητήρια της
Πύλας και του Μάμμαρι. Αφυπη ρέτησε πρόωρα κι εξελέγη βουλευτής της
Ελληνικής Κοινοτικής Σ υνέλευσης (1960-1 964), όπου διετέλεσε αρχικά μέ
λος και αργότερα πρόεδρος της Επιτροπής Παδείας και πρόεδρος της Επι26
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Οι Ιωάννης Χαρμαντάς και Ιωάννης Καραβίας, τελειόφοιτοι του Παγκύπριου Διδασκαλείου,
σε μια αναμνηστική φωτογραφία του 1 924 .

τροπής Παθόντων. Μετά τη διάλυση της Κοινοτικής υπηρέτησε ως Δή μαρ
χος Καραβά για μια τετραετία (1 964-1 968). Εξακολούθησε να εργάζεται για
την Εκπαίδευση ως πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Καραβά. Επίσης διε
τέλεσε πρόεδρος του επαρχιακού Προσκοπικού Συνδέσμου Κυρηνείαc;.
Ο Ιωάννης Καραβίας (1 905- 1 981 ) αποφοίτησε το 1 925 από το Διδασκα
λείο και διορίστη κε δάσκαλος στην Ξυλοφάγου, τον · Αγιο Επίκτητο, το Διό
ριος, το Πέλλαπαίς, τον Καραβά, τη Λάπηθο, την Κερύνε ια. Στον · Αγιο
Επίκτητο εργάστη κε ως Διευθυντής Β ' και στον Αγρό και τον Καραβά ως
Διευθυντής Α · . Μ ετά την αφυπηρέτησή του, το 1 960, διορίστη κε πρόεδρος
της Σχολικής Εφορείας Καραβά και πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτρο
πής. Διετέλεσε επίσης Γραμματέας του Επαρχιακού Προσκοπικού Σ υνδέ
σμου Κυρηνείας.
Ο Φιλάρετος Αργυρίδης γεννήθηκε το 1 907. Φοίτησε στο Δημοτικό
Σχολείο Καραβά, το Σχολαρχείο Λαπήθου, το Παγκύπριο Γυ μνάσιο και το
Διδασκαλείο, από όπου αποφοίτησε το 1 926. Εργοδοτήθηκε για ένα χρόνο
στο Γυ μνάσιο Λαπήθου και μετά διορίστηκε στην Πόλη Χρυσοχούς (1 9281 933), το Σ υ ριανοχώρι (1 933-1 935), τον Καραβά (1 935-1 942), τον Άγιο Αμ
βρόσιο (1 942-1 945), την Κερύνεια (1 945-1 950), τη Λάπηθο (1 950-1 954).
Στην Πόλη δίδασκε βιολί σε κοπέλες της κωμόπολης. Στον Πεδουλά
(1 954-1 957), την Κερύνεια (1 957 -1 959) και τον Καραβά (1 959- 1 963) εργά27

Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Καραβά με τους δασκάλους Ιωάννη
Χαρμαντά και Αντρέας Τσιάλη και το διευθυντή του Σχολείου Γεωργόπουλο υποδέχονται
εκπρόσωπο του Γραφείου Παιδείας (1950-1 954).

Εκδρομή της Δ· τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καραβά με το δάσκαλό τους Ιορδάνη
Ιορδάνου (1 950).

28

στη κε ως Διευθυντής Α · .
Ο Κώστας Χριστοδούλου τέλειωσε το 1 930 το Διδασκαλείο και μετανά
στευσε στις Η ΠΑ. Αργότερα δούλεψε ως δάσκαλος σε διάφορα χωριά της
Κύπρου. Ο Ιάκωβος Βακής (1907 - 1989) τέλειωσε το Διδασκαλείο κι εργά
στη κε στα χωριά Φασούλα, Λουτρός, · Ορκα, Αγριδάκι, Δίκωμο, Πυρκά, Κάρ
μι, Λάπηθο, · Αγιο Γεώργιο, Καραβά.
Ο Κώστας Παπαδη μητρίου (1 909-1 975) τέλειωσε το 1 928 το Διδασκα
λείο κι εργάστη κε ανάμεσα σε άλλα χωριά και στον Καραβά, τον Παλιόσο
φο, τη Λάπηθο. Την ίδια χρονιά πήρε το δίπλωμα του δασκάλου και ο
Νίκος Ρούσος - Χατζηνικολής. Οι αδελφοί του Γρηγόρης και Γεώργιος
Χατζηνικολή τελείωσαν το Πρακτικό Τμήμα του Παγκυπρίου Γυ μνασίου στα
χρόνια 1927 και 1929 αντίστοιχα. Εργάστηκαν ως δημοσιογράφοι στην εφη
μερίδα Ελευθερία, την οποία διεύθυναν αργότερα.
Το Πρακτικό Τμήμα του Παγκυπρίου τέλειωσαν το 1925 οι Οδυσσέας
Φυλακτού και Λεωνίδας Μ ούσουλος· στη συνέχεια μετανάστευσαν και οι
δύο στην Αφρική. Ο Λου κάς Μούσουλος τέλειωσε επίσης το Π ρακτικό το
1 927 και διακρίθηκε κερδίζοντας το Σεβέρειο βραβείο. Σπούδασε μεταλ
λειολόγος στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο και διετέλεσε πρύτανις του Πολυ
τεχνείου.
τouc; δασκάλους Ιωάννη
Γεωρyόπουλο υποδtχονται
·1 954).

Ο Ευτύχιος χ · · Λάμπρου τέλειωσε δικηγόρος και, αφού εργάστη κε
στην Κερύνεια για ένα διάστημα, μετανάστευσε στο εξωτερικό.
Ο Αντρέας Λοίζίδης ίδρυσε ιδιωτική Ανωτέρα Σχολή στο Λευκόνοικο
το 1 938 κι αργότερα Ανωτέρα Σχολή στη Λευκωσία.
Την ίδια εποχή παντρεύτη καν κι εγκαταστάθηκαν στον Καραβά οι Λα
nηθιώτες δάσκαλοι Σάββας Ξάνθος, Ιωακείμ Π ροεστός και Κύπρος Προε
στός. Ο Ιωακείμ Π ροεστός τέλειωσε το Διδασκαλείο το 1 91 9 και οι άλλοι
δυο το 1924.
Ο Παναγιώτης Καλαβάς γεννήθηκε το 1916 και σπούδασε οδοντιατρική
στην Αθήνα. Μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο εγκαταστάθη κε στον Καραβά
κι ασκούσε το επάγγελμα του οδοντογιατρού. Διετέλεσε δή μαρχος Καραβά
στο διάστη μα 1953- 1962.
Δασκάλες του Κα ραβά

Η Αναστασία Ψύλλου, κόρη του δασκάλου Γεώργιου Ψύλλου, και η
Σταuρινή Χατζηλούκα γεννήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Αναστασία
Ψύλλου εργάστη κε στη Λάπηθο και τον Καραβά (1936- 1 939). Η Σταυρινή
Χατζηλούκα (1 898-1 981) εργάστηκε στη Λάπηθο, τον Άγιο Αμβρόσιο, την
Κερύνεια, την Αμμόχωστο. Το 1940 παντρεύτηκε κι αναγκάστηκε να εγκα
ταλεί ψει το επάγγελμά της. Υπήρξε για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του
γυνα,ικείου θρησκευτικού συλλόγου ΟΧΕΝ Καραβά. Πριν το 1974 είχε αρχί-

το δάσκαλό τouc; Ιορδάνη

σει την περίφραξη του κοιμητηρίου στον Καραβά, αλλά δεν μπόρεσε να φέ
ρει σε πέρας το έργο· μεσολάβησε η τουρκική εισβολή.
Οι αδελφές Χρυσταλλένη Χριστοφίδου και Μελπομένη χ · · Γρηγορίο υ,
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θυγατέρες του γιατρού Κ. Χατζηαλεξάνδρου, εργάστηκαν για σύντομο διά
στη μα ως ότου παντρεύτη καν και σταμάτησαν αναγκαστικά. Η Χρυσταλλένη
εργάστη κε στον Καραβά και στη Λευ κωσία και η Μελπομένη στον Καραβά
και τη Μ ύ ρτου.
Η Κατίνα Χριστοδούλου-Κεμιτζή (1 902-1 983) αποφοίτησε από το Διδα
σκαλείο με βαθμό 9.42 κι εργάστη κε στον Καραβά για επτά χρόνια (1 9201 927) με μισθό Ε6.00 το μήνα. Το 1 928 παντρεύτηκε κι έπαυσε να εργάζε
ται, σύ μφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο. Στη συνέχεια εργάστη κε ως αντι
καταστάτρια στο Κάρμι και τη Βασίλεια. · Οταν ψηφίστη κε νέος νόμος που
επέτρεπε στις παντρεμένες δασκάλες να εργάζονται, διορίστηκε στη Βασί
λεια, το Λάρνακα της Λαπήθου, τη Φιλιά, τη Λεμεσό και το Συyχαρί. Δού
λευε ως το 1 962· όταν aφυπηρέτησε έπαιρνε μισθό Ν5.00 το μήνα.
Η Αθηνά Λοίζου γεννήθηκε το 1 907, εργάστη κε στο Καζάφανι και τη
Γιαλού σα και σταμάτησε όταν παντρεύτηκε. Η Μαρίτσα Χ · · Κωστή γεννή
θηκε το 1 906, διορίστη κε για ένα χρόνο στα Πάναγρα, παντρεύτηκε και πή 
γε στην Αμερική.
Η Ευθαλία Κολοβά-Λαμπράκη, κόρη του δασκάλου Νικόλα Κολοβά, ερ
γάστη κε στον Καραβά (1 922-1 923), τον Κοντεμένο, το Κάρμι και σταμάτησε
όταν παντρεύτηκε. Οι κόρες της Αίγλη Λαμπράκη - Χρίστου και Δέσπω
Λαμπράκη έγιναν επίσης δασκάλες. Η Ευθαλία Μουστάκα εργάστηκε στην
Αίγυmο και την Καρπασία και αργότερα μετανάστευσε στην Αμερική. Στην
Αμερική μετανάστευσε και η δασκάλα Ιωάννα Χριστοδούλου.

Μαθήτριες του Παρθεναγωγείου Καραβά μπροστά από το παλιό κτίριο του
Παρθεναγωγείου το 1 937 με τις δασκάλες τους.

30

ηκαν για σύντομο διό
αστικά. Η Χρυσταλλένη
�λπομένη στον Καραβά

Η Μαρία Χαρμαντά - Θεοδούλου (1 909-1 989) εργάστη κε στο Λευκό
νοικο, τη Βασίλεια, την Ανάγυια, το Λιμνάτι, το Διόριος και μετά παντρεύ
τηκε μεταναστεύοντας στο τότε Βελγικό Κόγκο.

:>φοίτησε από το Διδα
νια επτά χρόνια (1 920: κι έπαυσε να εργάζε
::ια εργάστη κε ως αντι
στη κε νέος νόμος που
ι, διορίστη κε στη Βασί
; και το Συγχαρί. Δού
Ν5.00 το μήνα.

Η Χαριτίνη Τσιάκκα - Διγενή ήταν από τις δασκάλες που δούλευαν συ
νέχεια· γεννήθηκε το 1 909· μετά τις σπουδές της, το 1 927, διορίστη κε στο
κυβερνητικό νηπιαγωγείο Λαπήθου για δυο χρόνια. Το 1 930-1 932 εργάστη 
κε στο Δίκωμο και μετά στον Καραβά (1 932-1 934). Στη συνέχεια παντρεύ
τηκε και παύτηκε από την αποικιακή κυβέρνηση. Επαναδιορίστηκε το 1 9471 952 στον Καραβά. Για δυο μήνες εργάστη κε στον Αγιο Δομέτιο και μετά
(1 953-1 955) στον · Αγιο Γεώργιο. Από το 1 955 ως το 1 964, που aφυπηρέ
τησε, εργάστηκε στον Καραβά. Μετά, για ένα μεγάλο χρονικό διάστη μα, δι
οριζόταν αντικαταστάτρια στην Κερύνεια, τη Λάπηθο και τον Καραβά. Διετέ
λεσε γραμματέας της ΟΧΕΝ Καραβά και μέλος της Σχολικής Εφορείας
Καραβά.
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Η Αθηνά Βασιλείου - Πελεκάνου (1 91 1 - 1 975) τέλειωσε το Παρθεναγω
γείο Φανερωμένης το 1 930 κι εργάστη κε στο Καζάφανι, τη Βασίλεια, τη Λά
πηθο, τη Μ ύ ρτου, τον Καραβά. Με την εισβολή έμεινε εγκλωβισμένη στον
Καραβά και πέθανε εκεί.
Η Πολυξένη Χαρμαντά-Χατζηλούκα γεννήθηκε το 1 91 2 και παρακολού
θησε μαθή ματα στο Δη μοτικό Σχολείο Καραβά κι ένα χρόνο στο Γυ μνάσιο
Λαπήθου. Τον επόμενο χρόνο πήγε στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, από
όπου αποφοίτησε το 1 930 μαζί με άλλες 60 περίπου μαθήτριες. Περίμενε
ένα διάστη μα, ως το 1 934, ώσπου ν ' ανοιχτούν θέσεις δασκάλων, για να
διοριστεί. Εργάστηκε πρώτα στο Κτή μα, το Γενάρη όμως πήρε μετάθεση
για το Μαρώνι και το μεθεπόμενο χρόνο για το Καραβοστάσι. Είχε περάσει
τις εξετάσεις Ordi nary και Distinction και τη μετέθεσαν στο Καραβοστάσι
για να διδάσκει Αγγλικά. Εκεί εργάστη κε ως το 1 942, οπότε μετατέθηκε
στον Καραβά, εργάστη κε ένα χρόνο, παντρεύτηκε και συνέχισε να εργάζε
ται «προσωρινή» ως το 1 946.
Η Κλεονίκη Χατζηψάλτη (1 91 4-1 966) τέλειωσε το Παρθεναγωγείο Φανε
ρωμένης το 1 933. Υπηρέτησε στα χωριά · Αρσος, Κώμη Κεπή ρ, Καραβά, Λά
πηθο, Καζάφανι, Λύση και στη Λευκωσία. Το 1 946 παντρεύτηκε κι εργαζό
ταν ως προσωρινή.
Η Ελένη Ευαγγέλου - Τριλλίδη τέλειωσε το Παρθεναγωγείο Φανερωμέ
νης το 1 930· εργάστη κε και στον Καραβά γύρω στο 1 950-1 954. Η Θεοδώρα
Ασπρή γεννήθηκε το 1 91 8 κι εργάστη κε πρώτα στο Δίκωμο και μετά στον
Καραβά. Πήγε στο Διόριος κι επανήλθε στον Καραβά. Αφυπηρέτησε ενώ
εργαζόταν στη Βασίλεια.
Πίτσα Πρωτοπαπά
Πηγές: 1 . Blυe books.

το παλιό κτίριο του
το υς.

2. Αρχεία Υπουργείου Παιδείας.
3. Αρχεία Παγκυπρίου Γυμνασίου.
4. Προφορικές μαρτυρίες από τους Κώστα Κύρκο, Ιωόννη Χαρμαντό, Γεώργιο Κυρια
κίδη, Φι.λόρετο Αργυρίδη, Ξένια Βακή, Χαριτίνη Διγενή, Πολυξένη, Χατζηλούκα, Σταυ
ρούλα Πίπη, Σταυρούλα Ιωαννίδου, Ολγα Τιγγιρίδου, Κώστα Χατζηψόλτη.
·
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Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ
Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ
Ο Δημήτριος Οικονομίδης, γνωστός ως Παπαδη μήτρης, σύ μφωνα με
πληροφορίες του Λο·ί·ζου Φιλίππου1 ήταν ο δεύτερος διδάσκαλος στον
Καραβά, μετά τον Αθανάσιο Τ ριανταφυλλίδη (1 855-1 863). Σε ανέκδοτο έγ
γραφο του Μητροπολίτη Κερύνειας Χρυσάνθου προς τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο η μερομηνίας 21 / 1 1 / 1 865, αναφέρεται ότι η έναρξη της λειτου ρ
γίας του Σχολείου στον Καραβά έγινε την 9/3/1 863 με διδάσκαλο το Δημή
τριο Οικονομίδη αντί ετησίου μισθού γρ. 3.500.
Ο Ι.Κ. Περιστιάνης2 συ μπληρώνει ότι ο Παπαδη μήτρης Οικονομίδης δί
δαξε στο πρώτο Σχολείο του Καραβά, που μεταφέρθηκε από τη Μονή της
Αχειροποιήτου και λειτούργησε για κάποιο χρονικό διάστη μα στο Μετόχι
του Κύ κκου, όπου κτίστη κε μετά το 1 863 το πρώτο κοινοτικό σχολείο και
αργότερα η εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Αναφέρει ο ίδιος: «Τον πρώτο
διδάσκαλο Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, γνωστόν ως «Δασκαλούδιν», διεδέχθη
ο Καραβιώτης Παπα Δημήτρης Οικονομίδης, όστις εδίδασκε το 1 860 στο
νεόκτιστο ιδιόκτητο σχολείο».
Ο Ιωάννης Γεωργιάδης, γνωστός ως ο «Σχολαστικός», από τον Καραβά
και αργότερα κάτοικος στο Κάρμι, γράφει σχετικά με τον Παπαδη μήτρη:
« Έ μαθον τα πρώτα γράμματα εν τη Σχολή Καραβά, ην διηύθυνεν ο Δημή
τριος Οικονομίδης, όστις ιερώθη υπό το όνομα Παπαδημήτριος. Ούτος εδί
δασκεν εν τη οικία του3• Εφοίτησα παρ ' αυτώ εν έτος. Το σύστημα διδα
χής ήτο το των πινάκων διά την ανάγνωσιν και το της άμμου δια την γρα
φήν. Μετά εν έτος ιδρύθη το Δημοτικόν Σχολείον Καραβά υπό της Κοινό
τητος, ένθα είναι και σήμερον, επεκταθέν συν τ4) χρόνω. Εφοίτησα και εν
αυτώ διευθύνοντος του Δη μητρίου Οικονομίδου, όστις εδίδαξεν επί τρίμη
νον και ασθενήσαντος αντικατεστάθη υπό του εν Λευ κωσία Σωκράτους
Βακκιρτζίδου διδάξαντος επί εν έτος. Τούτον διεδέχθη ο Δημήτριος Οικο
νομίδης επί εν έτος και 6 μήνας... ».
Από τις παραπάνω πλη ροφορίες φαίνεται η συμβολή του Δημητρίου
Οικονομίδη - Παπαδημήτρη στην εκπαίδευση στον Καραβά στις πρώτες
προσπάθειες της φιλοπρόοδης κοινότητάς μας για οργάνωση της Παιδείας.

Γ Ε Q Ρ Γ I Ο Σ

Ψ γ

Λ Λ Ο Σ

(Κ γ Ρ I Α Κ I Δ Η Σ)

Ο διδάσκαλος Γεώργιος Ψύλλος - Κυριακίδης κατάγεται από την Παλ
λουριώτισσα, εγκαταστάθηκε όμως από το 1 869 στον Καραβά, όπου παν
τρεύτηκε την Καραβιώτισσα Μαρκαρού και παρέμεινε ως το θάνατό του το
1 91 84•
1 Λο·ί·ζου Φιλίππου, Τα Ελληνικά Γράμματα εν Κύπρω, Λευκωσία, 1 930, σσ. 337-8.
2 Ι.Κ. Περιστιάνη, Ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων, Λευκωσία, 1 930, σ. 365.
3 Φαίνεται ότι δίδασκε και στο σπίτι του προτού ιδρυθεί το Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας.
4 Λο·ί·ζου Φιλίππου , όπ.π., σ.σ. 337-8.
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Αδελφός του Γεωργίου Ψύλλου, διδάσκαλος και αυτός, εγκαταστάθηκε
στο Ρ ιζοκάρπασο, όπου απόκτησε οικογένεια και παρέμεινε ως το θάνατό
του.
Το 1 871 ο Γεώργιος Ψύλλος ήταν ο διευθυντής της Σχολής Καραβά.
Τον αντικατέστησε για ένα χρονικό διάστη μα ο Γεώργιος Λοίζίδης και μετά
ο Λάμπρος Βασιλειάδης, ο Σ οφτάς, από τον Καραβά. Στη συνέχεια ο Γεώρ
γιος Ψύλλος διεύθυνε τη Σχολή ως την αγγλική κατοχή του νησιού το
1 878 και μερικά χρόνια μετά από αυτή5•
Ο I.K. Περιστιάνης αναφέρει ότι ο Γεώργιος Ψύλλος «από τον Καραβά»
εργάστη κε ως διδάσκαλος στην Π ρώτη Κοινοτική Σχολή της Λαπήθου μετά
την αγγλική κατοχή το 1 881 ως 1 883 αντί αμοιβής �60 το χρόνο.6
Από τα Αρχεία του Υπου ργείου Παιδείας πληροφορού μαστε ότι ο
Γεώργιος Ψύλλος εργάστηκε ως διδάσκαλος στο Πέλλαπαίς το 1 887 και
στον Καραβά από το 1 902 ως το 191Ο.
Παράλληλα με την πλούσια δράση του ως εκπαιδευτικού, ο Γεώργιος
Ψύλλος, σύ μφωνα με τα επίσημα Αρχεία της Αγγλικής Αποικιακής Διοίκη
σης, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Δημαρχείου του Καραβά και ήταν επι
κεφαλής της επιτροπής που συνέταξε τους πρώτους κανονισμούς του Δη
μαρχείου το 1 8856• Κατά το 1 907-191 0 ο Γεώργιος Ψύλλος υπήρξε μέλος
του Δημοτικού Σ υ μβουλίου του Καραβά7.
Από τις πέντε κόρες που απέκτησε ο Γεώργιος Ψύλλος, η μεγαλύτε
ρη, η Αναστασία, ήταν από τις πρώτες δασκάλες του Καραβά. Η παράδοση
συνεχίστη κε και στην επόμενη γενιά με την εγγονή του Γ. Ψύλλου Μαρί
τσα χ · · Κωστή - Κκελογρηγόρη, που υπη ρέτησε ως δασκάλα στα Πάναγρα
το 1 927.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ I.
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Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
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Εγγονός του Δημητρίου Οικονομίδη Παπαδη μή τρη , ο Κωνσταντίνος Σ τα ύ ρ ο υ
Παπαδη μητρίου παντρεύτηκε την εγγονή του
Γεωργίου Ψύλλου Μαργαρίτα Χ" Κωστή Κκελογρηγόρη και υπηρέτησε ως δημοδιδά
σκαλος για πολλά χρόνια στη Λάπηθο και στα
περίχωρα του Καραβά Παλιόσοφο και Φτέρυχα.

1 I Α Κ Ι Δ Η Σ)

1 930,

-

Ελένη Κ Παπαδημητρίου, δ. φ.
5
6
7
β

όπ.π., σ. 367.
Ι.Κ. Περιστιόνη, όπ.π., σ. 262

Ι.Κ. Περιστιόνη

Επίσημη Εφημερίδα της Κύπρου 1 885
Cyρrus Blue Books

Α Π Ο

Τ Ι Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
Τ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν

Από το 1 944 ως το 1 959 στον Καραβά λειτου ργούσε ένα μικτό Δημο
τικό Σχολείο με ένα Διευθυντή. Το 1 959 όμως, λόγω του μεγάλου αριθμού
(434) μαθητών, χωρίστηκε σε δυο Α' τάξεως Σχολεία με δυο Διευθυντές
ίσους στην τάξη. Είχα την τύχη να διοριστώ στην Α ' Αστική . Τα σχολεία
ήταν η ψυχή των διαφόρων εορτασμών και εκδηλώσεων.
Με τη συνεργασία των εκάστοτε Διευθυντών της Β ' Αστικής κ. Φιλά
ρετου Αργυρίδη, Κυριάκου Κωμοδρόμου και του αείμνηστου Ιάκωβου Βακή
και του προσωπικού των Σχολείων διοργανώναμε κατά τις εθνικές επετεί
ους 25ης Μ αρτίου, 1 ης Απριλίου και 28ης Οκτωβρίου, νυχτερινούς εορτα
σμούς με δραματάκια, τραγούδια και aπαγγελίες, σχετικά με τις επετείους.
Ακόμη οι μαθητές παρευρίσκονταν στις Δοξολογίες και λάμβαναν μέρος
στις παρελάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν ομοιόμορφη στολή
για τον κοινό εκκλησιασμό και τις εορταστικές εκδηλώσεις. Ο κοινός εκ
κλησιασμός γινόταν κάθε δεκαπενθήμερο.
Εκτός από τα πιο πάνω, διοργανώναμε χριστουγεννιάτικη γιορτή, της
οποίας οι εισπράξεις δίδονταν για την αγορά παπουτσιών στα άπορα παιδιά.
Την 30ή Ιανουαρίου τα Σχολεία τελούσαν μνημόσυνο των δασκάλων που
είχαν εργαστεί στα Σχολεία μας. Τα έξοδα πληρώνονταν από το Ταμείο του
Σ υνδέσμου Γονέων και Διδασκάλων.
Διοργανώνονταν επίσης τοπικοί και περιφερειακοί αγώνες στίβου και τα
αποτελέσματά τους ήταν άριστα. Στα Σχολεία λειτου ργούσε Σχολικό Ταμι
ευτήριο. Οι εισπράξεις γίνονταν μια φορά τη βδομάδα και πολλές φορές
έφταναν πάνω από διακόσιες λίρες. Η πρόοδος αυτή είναι δείγμα πνεύμα
τος αποταμιεύσεως, τόσο των μαθητών όσο και των γονιών τους. Το ποσό,
το οποίο συσσωρευόταν, οι μαθητές δικαιούνταν να το αποσύρουν μετά
την αποφοίτησή τους ή να το μετατρέψουν σε κατάθεση προθεσμίας.
· Ολες οι εισπράξεις καταθέτονταν στη Σ υνεργατική.
Εκτός από όσα ανέφερα, λειτουργούσε και Μαθητικό Σ υσσίτιο. Σε μια
περίοδο του Σχολικού · Ετους 30-40 μαθητές εύρισκαν το μεση μέρι ένα
καλό γεύ μα.
Κατά τη γιορτή για τη λήξη των μαθη μάτων γινόταν και · Εκθεση Τέ
χνης, η οποία άφηνε άριστες εντυπώσεις. Κατά τη γιορτή αυτή δίδονταν
στους τελειοφοίτους ορισμένα βραβεία. Αναφέρω πιο κάτω τα ονόματα
εκείνων που κατέθεσαν τα σχετικά ποσά.
1 . Ο μ. Ευάννελος Χατζη κυριάκου κατέθεσε Ε1 00.00, το προίόν των
οποίων διδόταν έναντι του εισιτηρίου ενός απόρου από τον Καραβά, μαθη 
τή του Γυ μνασίου Λαπήθου.
2. Ο Σ ύνδεσμος Γονέων και Διδασκάλων διέθετε Ε3.00 για το μαθητή
που συγκέντρωνε τη μεγαλύτερη βαθμολογία.
3. Ο κ. Φιλάρετος Αργυρίδης κατέθεσε Ε1 00.00, οι τόκοι των οποίων δί
δονταν στο μαθητή που έγραφε την καλύτερη έκθεση πάνω σε θέμα που
34
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Αναμνηστική φωτογραφία της Στ" τάξης της Α" Αστικής Σχολής Καραβά το 1 965.
Στο κtντρο ο δάσκαλος Κώστας Κύρκος.
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Αναμνηστική φωτογραφία των μαθητών και μαθητριών της Στ" τάξης στη Α· Αστική σχολή
Καραβά μαζί με τους δασκάλους τους το 1 966.
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κληρωνόταν.
4. Ο κ. Νίκος Σ ιακόλας κατέθεσε �200.00 χωρίς να δηλώσει το είδος
του βραβείου.
5. Ο μ. Ιωάννης Κ. Πλουσίου κατέθεσε �200.00, το προϊόν των οποίων
δινόταν ως εξής: α) �5.00 να δίνονται στον καλύτερο μαθητή στα Μαθημα
τικά και β) άλλες �5.00 να δίνονται στο μαθητή που θα έπαιρνε τα περισσό
τερα βραβεία στα Αθλητικά. Η κατάθεση του μ. Πλουσίου έγινε στη μνήμη
των γονιών του. Ολες οι καταθέσεις βρίσκονταν στη Σ υνεργατική.
·

Πολλοί μαθητές μας διαπρέπουν στην κοινωνία ως δάσκαλοι, καθηγη
τές, γιατροί, δικηγόροι και σε διάφορα άλλα επαγγέλματα. Αισθάνομαι
γι · αυτό ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση.
Τέλος οφείλω να ομολογήσω ότι η εργατικότητα και η συνεργασία του
προσωπικού ήταν άψογη. Με την ευκαιρία αυτή θεωρώ ορθό να αναφέρω
τα ονόματα του προσωπικού που είχα στην περίοδο 1 959-1 965, διότι η πρό
οδος των μαθητών μας οφείλεται και στο προσωπικό του σχολείου.
1 . Θελξινόη Πατσαλίδου, 2. Γκλόρια Σ εργίου, 3. Χαριτίνη Διγενή, 4.
Αθηνά Βασιλείου, 5. Χρίστος Ηλιόπουλος, 6. Χρ. Ψωμάς, 7. Βασιλική Χρι
στοδουλίδου, 8. Δημήτριος Γεροκώστας, 9. Κλεοπάτρα Γεροκώστα, 1 Ο. Σω
τηρούλα Γεμέπα, 1 1 . Παναγιώτης Καβαλλάρης, 1 2. Στέλιος Παναγίδης, 1 3.
Σωτήρα Κοιλαρά, 1 4. Κα Μαυρικίου.
Κώστας Κύρκος
Συνταξιούχος δά σκα λος

Η ΣΧΟΛΗ Α Γ ΓΛΙΚΩΝ ΚΑ Ι Ε Μ ΠΟΡΙΚΩΝ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν
ΕΙΣ Κ Α Ρ Α Β Α
Η εξατάξια Σ χολή Αγγλικών και Εμπορικών Σ πουδών στον Καραβά ιδρύ
θηκε το 1 969 από τον Κώστα I. Καραβία και αποτελούσε προέκταση της Σ χο
λής Αγγλικών και Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη Λευκωσία.
Η ίδρυση της εξατάξιας Σ χολής Μέσης Εκπαιδεύcπως στον Καραβά είχε
θεωρηθεί τότε επιβεβλημένη , μια και παρουσιάστηκε ανάγκη ειδικότερης μορ
φώσεως στον Εμπορικό και Οικονομικό Κλάδο και επίσης στην εκμάθηση
ξένων γλωσσών.
Κατά την πενταετή λειτουργία της, η Σ χολή πληρούσε ένα μεγάλο κενό
που υπήρχε για πολλά χρόνια πριν την τουρκική εισβολή του 1 974 στους το
μείς του εμπορίου και ξένων γλωσσών, για την εξυπηρέτηση του τότε συνεχώς
αυξανόμενου ρεύματος του διεθνούς τουρισμού.
Επίσης διαδραμάτιζε και ένα ουσιώδη ρόλο στον οικονομικό , κοινωνικό
και ψυχοπνευματικό κόσμο της επαρχίας Κερύνειας.
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Η Σχολή Αγγλικών και Εμπορικών Σπουδών στον Καραβά.
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οικονομικό, κοινωνικό

Πέραν του αρχικού σκοπού της Σχολής, που ήταν ακριβώς η κάλυψη των
πιεστικών αναγκών που επέβαλαν και την ίδρυσή της, τα τότε εκπαιδευτικά
προγράμματα,για όλες ανεξαιρέτως τις τάξεις της Σχολής, περιελάμβαναν μα
θήματα και διαλέξεις για την ανθρωπιστική και ψυχοπνευματική ανέλιξη των
μαθητών και μαθητριών που φοιτούσαν σ' αυτή .
Π αράλληλα με την πρωινή εξατάξια Σ χολή Αγγλικών και Εμπορικών
Σπουδών εις Καραβά, λειτουργούσε απογευματινό και νυχτερινό Ινστιτούτο
για την εκμάθηση ξένων γλωσσών - Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά - και για Λογι
στική , Στενογραφία, Δακτυλογραφία. Απογευματινό και Νυχτερινό Ινστιτούτο
λειτουργούσε επίσης και στην Κερύνεια.
Κατά το Σχολικό έτος 1 973-74 φοιτούσαν στη Σχολή 235 μαθητές και μα
θήτριες : 1 1 Ο στην εξατάξια πρωινή Σχολή και 1 25 στο απογευματινό και νυχτε
ρινό Ινστιτούτο.
Στο Αγγλικό Ινάτιτούτο της Κερύνειας, που ιδρύθηκε το Μάιο του 1 973
και λειτουργούσε μέχρι τις 15 Ι ουλίου του 1 97 4, 45 μαθητές και μαθήτριες πα
ρακολούθησαν απογευματινά και νυχτερινά μαθήματα ξένων γλωσσών και δα
κτυλογραφίας.
Το πρόγραμμα της Σχολής χωριζόταν σε δύο Κύκλους Σπουδών.
Ο πρώτος Κύκλος Σπουδών περιλάμβανε τις τάξεις Α', Β', Γ' και παρείχε
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γενική γυμνασιακή μόρφωση με αυξημένες ώρες διδασκαλίας της ελληνικής
και αγγλικής γλώσσας , καθώς και επιπρόσθετη διδασκαλία της γαλλικής.

Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών περιλάμβανε τις τάξεις Δ', Ε' και Στ' και πα
ρείχε εξειδικευιlένη μόρφωση στα Εμπορικά και στις ξένες γλώσσες : Αγγλικά,
Γαλλικά και Γερμανικά. Η εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας ήταν υποχρεω
τική για όλες τις τάξεις του Κύκλου αυτού.
Το προσωπικό των Σχολών και των Ινστιτούτων Κ. I. Καραβία αποτελείτο
από προσοντούχους και έμπειρους καθηγητές και καθηγήτριες ελληνικών και
ξένων Πανεπιστημίων.
Από την ίδρυσή της και μέχρι τις 1 5 Ι ουλίου του 1 974 εργάστηκαν στη
Σχολή και στα Ινστιτούτα οι ακόλουθοι καθηγητές και καθηγήτριες:

Φωτεινή Θεμιστοκλέους

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Gten M u rdock

Β. Α . (Hons) Dip. Psych (Lon don)

Δημήτρης Τιμοθέου

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λάκης Τσαγγαρίδης
Lucy M c Laurin

Β.Α. (Educ.) Sydney Uniνersity
Australia

Στέλλα Σπύρου

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Sonia Tayl or

Teach . Diploma (Beirut Uniν.)

Παναγιώτης Παπανικολάου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Violet D . Airey

Teach . Diploma (London)

Θεοδώρα Θεοδοσίου

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευγένιος Κολαρίδης

A.A.I .A (London)

Sylνia Rich ardson

Β.Α. (Linguistics)

Ανδρούλα Αγαθαγγέλου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ι ωάννης Καραβίας

Συνταξιούχος Δημοδιδάσκαλος

Λάκης Μ ιχαηλίδης

Γραμματέας

Κώστας ! . Καραβίας

Ιδιοκτήτης - Διευθυντής,
Β.Α. (Education) Cert. Comm. A d .
( P C L ) Teach . Diploma (Lon don)

Κώστας I. Καραβίας
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ασκαλίας της ελληνικής
αλία της γαλλικής .

Ο Π ΡΟΣΚΟΠ Ι Σ ΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ

ιξεις Δ', Ε' και Στ' και πα
,ένες γλώσσες : Αγγλικά,
γλώσσας ήταν υποχρεω-

κ. Ι. Καραβία αποτελείτο

Α . ΟΔΗ Γ Ι ΣΜ Ο Σ (1 948 - 1 954)
Η πρώτη προσκοπική δραστηριότητα στον Καραβά παρατηρείται στα 1 948
και είναι συνδεδεμένη με την αναταραχή και τις εξελίξεις στη Μ έση Ανατολή ,

3ηγήτριες ελληνικών και

τότε.

υ 1 97 4 εργάστηκαν στη

- από βασιλική οικογένεια - διωγμένη από το Ιράκ. Χριστιανοί aσσυριακής κατα

ωθηγήτριες:

Είχε έρθει τότε να κατοικήσει στον Καραβά η οικογένεια ενός στρατηγού
γωγής και με φιλοδυτικά αισθήματα, δεν είχαν πια θέση στη χώρα τους με τον
έντονο ισλαμισμό που άρχισε να αναπτύσσεται ταυτόχρονα με το μίσος προς

μιο Αθηνών
:;) Dip. Psych (Lon don)
,μιο Αθηνών

τους δυτικούς.
Δεν ξέρουμε γιατί προτίμησαν τον Καραβά. Μάλλον ο πατέρας είχε εργο
δοτηθεί στον αμερικάνικο ραδιοσταθμό. Κατοικούσαν στο μεγάλο σπίτι του
Γρηγορίου Χατζηλάμπρου, που τώρα ανήκει στο Γεώργιο Πατσαλοσαββή . Οι
τρεις κόρες του στρατηγού Βερντία, Μαίρη και Τζιην D' Mar Shiman - οι Ασσυ
ριούδες, όπως τις ήξεραν οι Καραβιώτες - γνωρίστηκαν και φίλεψαν με τις

.) Sydney Un iνersity

ιμιο Αθηνών
1loma (Beirυt U niν.)
ιμιο Θεσσαλονίκης
1loma (London)
ιμιο Αθηνών

νέες του χωριού και ξεχωριστά με τις νεαρές δασκάλες Δέσπω και Αίγλη Λα
μπράκη .
Οι Άγγλοι, που ήταν κυρίαρχοι της Μέσης Ανατολής τότε, είχαν εισαγάγει
τον Προσκοπισμό και τον Οδηγισμό στις χώρες που είχαν κάτω από την εξου
σία τους.
Η Βερντία - που ήταν Οδηγός στην πατρίδα της - ίδρυσε στον Καραβά την
πρώτη Ομάδα Οδηγών στα 1 948, με την ίδια ως Αρχηγό και την Αίγλη ως
Υπαρχηγό. Η ομάδα είχε 1 6 - 24 Οδηγούς.
Η Ομάδα κρατήθηκε στη ζωή μέχρι το 1 954 που οι Ασσυριούδες έφυγαν

1ndon)

από τον Καραβά. Από τις δραστη ριότητες των Οδηγών του Καραβά αναφέρου

Jίstics)

με τη Διαγωνιστική κατασκήνωση που έγινε στο Κυβερνείο - το σημερινό Π ροε

ιμιο Θεσσαλονίκης
χος Δημοδιδάσκαλος
Jς

δρικό - , όπου ο Καραβάς κέρδισε την ασπίδα.

Β. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ - Π ΡΟΣΚΟΠΟΙ (1 949 - 1 955)
Στα 1 945 ένας δραστήριος νέος από τη Λευκωσία, ο Κώστας Χρίστου,

; - Διευθυντής,

διορίστηκε δάσκαλος στην Αναμορφωτική Σχολή Λαπήθου, όπως λεγόταν τότε

:ation) Cert. Com m . Ad.

η γνωστή μας Σχολή Λάμπουσας. Ο Κώστας είχε. αρχίσει την προσκοπική του

ch . Diploma (Lon don)

ζωή από λυκόπουλο και αδιάλειπτα συνέχισε ως πρόσκοπος, aνιχνευτής και
αρχηγός . Υ πήρξε ο ιδρυτής της Π ροσκοπικής Ομάδας στην Αναμορφωτική
Σχολή και στα 1 949 - 1 950 ιδρύει την πρώτη Αγέλη Λυκοπούλων στον Καραβά
και υπηρέτησε σ' αυτήν ως Αρχηγός (Ακέλας, όπως λέγεται στη γλώσσα των

Κώστας Ι. Καραβίας

Λυκοπούλων) για ένα περίπου χρόνο. Τον Κώστα διαδέχεται η Αίγλη Λαμπρά
κη , που για το σκοπό αυτό εγκαταλείπει τη θέση της Υπαρχηγού των Οδηγών.
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Τελετή υπόσχεσης Λυκοπούλων. Αρχηγός των Λuκοπούλωli η Αίγλη Χρίστου.

Η γνωριμία του Κώστα και της Αίγλης και η συνεργασία τους στον Προ
σκοπισμό είχε σαν ευτυχή συνέχεια το γάμο τους. Μαζί συνέχισαν να υπηρε
τούν το Π ροσκοπικό Κίνημα της Κύπρου από διάφορες θέσεις μέχρι τις 7 Ιου
νίου 1987 που δολοφονικό χέρι - για άγνωστους ακόμα λόγους - παγίδευσε το
αυτοκίνητό του με εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη προκαλώντας το θάνα
τό του και σκορπώντας τη θλίψη στην οικογένειά του και την προσκοπική οικο
γένεια. Το προσκοπικό του έργο συνεχίζουν σήμερα τα δυο παιδιά τους και πιο
πολύ ο Μάριος.

Παράλληλα με την Αγέλη Λυκοπούλων - και την ίδια περίπου εποχή - λει
τούργησε και Ομάδα Προσκόπων με πρώτο Αρχηγό το δάσκαλο Κώστα Π απα
δημητρίου (1949 - 1951) και αργότερα με τον επίσης δάσκαλο Ι ορδάνη Ιορδά
νου.
Η Ομάδα Π ροσκόπων και η Αγέλη Λυκοπούλων πήραν μέρος στις Διαγω
νιστικές κατασκηνώσεις στο Κυβερνείο και την Αθαλάσσα.
Η λειτουργία τους διακόπηκε το 1955 με την έναρξη του απελευθερωτι
κού αγώνα. Χαρακτηρίστηκε τότε ο Π ροσκοπισμός σαν ξενόφερτος aποικια
κός θεσμός της βρεττανικής κυριαρχίας και η ενασχόληση ή ανάμιξη σ' αυτόν
σαν αντεθνική δραστηριότητα.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε την πολύτιμη βοήθεια και συμπα
ράσταση που έδωσαν στα λυκόπουλα και τους προσκόπους του Καραβά εκτός από τον Κώστα και την Αίγλη Χρίστου - ο Αντρέας Φυλακτής και ο Μιχά
λης Κοκκινίδης, τόσο στην περίοδο 1950 - 1955 αλλά και αργότερα, όπως θα
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δούμε πιο κάτω.
Γ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕ=ΑΡΤΗΣΙΑ
Το 1959, με τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα, επαναδραστηριοποιήθη
κε το Σώμα Προσκόπων Κύπρου και ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος,
Πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπήρξε ο Υψηλός Προστάτης
των Προσκόπων.
Το 1959 ιδρύθηκε στον Καραβά Ομάδα Ναυτοπροσκόπων με αρχηγό τον
Ανδρέα Δαμασκηνό και αργότερα το Νίκο Χριστοδουλίδη .
Το 1960 άρχισε να λειτουργεί και Αγέλη Λυκοπούλων με Αρχηγό Αγέλης
το Στέλιο Παναγίδη . Έτσι ο Προσκοπισμός στον Καραβά αναβαθμίστηκε σε Σύ
στημα, με Αρχηγό του 143ου Συστήματος το Γιάννη Χατζηκυριάκου, παλιό Αι
γυπτιώτη πρόσκοπο.
Το 1961 την Ομάδα των Ναυτοπροσκόπων αναλαμβάνει ο Ντίνος Πατέ
ρας, φοιτητής τότε της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, μέχρι το 1963 που διορίστη
κε στη Λάρνακα. Τον διαδέχεται ο Γιαννάκης Γεμέττας μέχρι το 1965 που κα
τατάσσεται στην Εθνική Φρουρά. Η Ομάδα λειτουργεί ακέφαλη μέχρι την
αποστράτευση του Γιαννάκη , 18 μήνες αργότερα, που αναλαμβάνει και πάλι
την αρχηγία της Ομάδας.
ιωv η Αίγλη Χρίστου.
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Η Ομάδα των Ναυτοπροσκόπων είχε σαν χώρο συγκέντρωσης το Δημαρ
χείο και αριθμούσε 18 μέχρι 24 παιδιά. Ανάμεσά τους οι Ενωμοτάρχες Γιαννά
κης Καλαβάς, Σωτηράκης Πατέρας, Νίκος Χατζηστεφάνου, Τηλέμαχος Κληρί
δης, Ξένος Χατζηκυριάκου, Βάσος Πελεκάνος, Δώρος Χατζηδαμιανού, Κύπρος
Στεφάνου, Στέλιος Στυλιανού και άλλοι των οποίων μου διαφεύγουν τα ονόμα
τα.
Η Αγέλη των Λυκοπούλων δεν αριθμούσε ποτέ λιγότερα από 24 λυκόπου
λα, έφτασε δε και τα 36. Είχαν τη δική τους "Φωλιά" σε ιδιόκτητη παράγκα,
στην αυλή της Β' Αστικής.

Εκτός από το Στέλιο Παναγίδη, οι ακόλουθοι υπηρέτησαν κατά καιρούς
στην Αγέλη Λυκοπούλων:.
Στέλιος Μαυρομμάτης

Υπαρχηγός Αγέλης

1960 - 61

Παναγιώτης Παναγίδης

Υπαρχηγός Αγέλης

1962 - 63

Σωτηρούλα Παντελή

Υπαρχηγός Αγέλης

1964 - 65

Αρχηγός

1965 - 66

Ντίνα Ιορδάνου

Υπαρχηγός Αγέλης

1965 - 68

Ελένη Χατζηδαμιανού

Υπαρχηγός Αγέλης

1966 - 69

Αντρούλα Δημητρίου

Υπαρχηγός Αγέλης

1966 - 69

Νίκος Χατζηστεφάνου

Βοηθός Αγέλης

1964 - 66
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Οι πιο κάτω Καραβιώτες υπηρέτη σαν τον Προσκοπισμό και από άλλες θέ
σεις στην Επαρχία μας και στη Γενική Εφορεία του Σώματος:
Επαρχιακός Έφορος , Έφορος Εκπαιδεύσε
Κώστας Χρίστου
ως, Γενικός Έφορος , Πρόεδρο ς του Συμ
βουλίου.
Αντρέας Φυλακτής

Επαρχιακός Έφορος , Εκπαιδευτής, Έφορος
Κατασκη νώσεων, Επαρχ. Έφορος Λευκω
σίας.

Μιχάλης Κοκκινίδης

Επαρχ. Έφορος Προσκόπων, Επαρχιακός
Έφορος.

Στέλιος Παναγίδης

Επαρχ. Έφορος Λυκοπούλων, Επαρχ. Έφο
ρος Κερύνειας, Εκπαιδευτής στη Γενική
Εφορεία.

Αίγλη Χρίστου

Εκπαιδευτής στη Γενική Εφορεία.

Γιάννης Χατζηκυριάκου

Επαρχιακός Έφορος Ναυτοπρ οσκόπων .

Χαράλαμπος Λο"ίζίδης

Υπαρχηγός στη Σχολή Λάμπουσας, Έφορος
Υλικού στην Εφορεία Εκπαιδεύσεως.

Ευτύχιος Γιουτανής

Αρχηγός Προσκόπων στη Μύρτου.

Μεγάλης σημασίας για την πρόοδο του προσκοπισμού στον Καραβά ήταν
και η ηθική συμπαράσταση και η υλική βοήθεια της Επιτροπής του Συστήματος
Καραβά που απαρτίζετο από τους:
Ιωάννης Χαρμαντάς

Πρόεδρο ς

Ελένη Ορφανίδου

Αντιπρόεδρος

Ι ωάννης Καραβίας

Γραμματέας

Κυριάκος Κωμοδρόμος

Ταμίας

Μαρία Θεοδούλ ου, Βασιλική Χριστοδουλίδου, Η ρακλής Χατζηδαμιανού,
Κώστας Κύρκος, Χαρίλαος Πίπης, Βασίλης Εμμανουήλ, σύμβουλοι.
Αξίζει να σημειωθε ί ότι ο Ιωάννης Χαρμαντάς ήταν και Πρόεδρο ς του
Επαρχιακού Προσκοπικού Συνδέσμου και ο Ιωάννης Καραβίας Γραμματέας.
Δ. ΑΝΑΒ ΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗ Γ ΙΣΜΟ Υ
Επαρχία μας. Μέσα σ'
Το 1972 αναδιοργανώνεται το Σώμα Οδηγών στην
Ομάδ α Οδηγών, στην οποία
αυτά τα πλαίσια επαναλειτουργεί στον Καραβά
συμμετέχουν 12 περίπου κορίτσια.
αείμνηστου Γυμνασιάρ
Αρχηγός ήταν η Αλεξάνδρα Μουρ ούζη , κόρη του
υχώς μας λείπει το
δυστ
α
χη Χρίστ ου Μ ουρο ύζη , που με μια άλλη κοπέλ
όποτε είχαν συγκένεια
Κερύ
όνομα - έρχονταν για το σκοπό αυτό από την
ντρωση ή εκδήλωση.
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παρχ. Έφορ ος Λευκω-

οσκόπων, Επαρχιακός
κοπούλων, Επαρχ. Έφο
ταιδευτής στη Γ ενική
::νική Εφορ εία.
ις Ναυτ οπρο σκόπ ων.
ολή Λάμπουσας, Έφορ ος
::ία Εκπαιδεύσεως.
.ων στη Μύρτ ου.

Η τουρκική εισβολή του 1974 και ο βίαιος ξεριζωμός των συμπατριωτών
μας τερμάτισε κάθε προσκοπική δραστηριότητα.
Ε. Σ Η Μ ΕΡΑ
Πολλά Καραβιωτόπουλα είναι σήμερα Λυκόπουλα και πρόσκοποι στα διά
φορα Συστήματα που λειτουργούν στις ελεύθερες περιοχές του τόπου μας.
Ελπίζουμε ότι σύντομα τα σκλαβωμένα μας μέρη θα ελευθερωθούν και
αυτοί θα αποτελέσουν τον πρώτο πυρήνα για την επανασύσταση του Προσκο
πισμού στον ωραίο μας Καραβά.
ΣΤ. Η Μ Ε ΡΟΛΟΓ Ι Ο ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤΗΤΩ Ν
Μόνιμες Δρ αστηριότητες. Εκτός από τις καθαρά προσκοπικές δραστηριό
τητές τους, πρόσφεραν στην κοινότητα σε μόνιμη βάση εθελοντική βοήθεια
στις οργανωμένες εκδηλώσεις. Έτσι αναλάμβαναν την τήρηση της τάξης και
συμμετείχαν στους εορτασμούς και τις παρελάσεις στις 28 Οκτωβρίου, 25
Μαρτίου, 1η Απριλίου. Τη Μεγάλη Παρασκευή παρατάσσονταν σαν τιμητική
φρουρά του Επιταφίου και αναλάμβαναν την περιφορά του στους δρόμους
του χωριού μας. Συμμετείχαν με ποικίλους τρόπους στη γιορτή του Κατακλυ
σμού. Οργάνωναν κάθε χρόνο έρανο τα Χριστούγεννα για αγορά παιγνιδιών
για τους άπορους και τη Λαμπρή τον έρανο "Το καλάθι του φτωχού" για τις
άπορες οικογένειες. Επισκέφτονταν συχνά το Αναρρωτήριο του Ερυθρού
Σταυρού και πρόσφεραν δώρα, γλυκά και ψυχαγωγία στα παιδιά .

τισμού στον Καραβά ήταν
ιτροπής του Συστήματος

Ηρακλής Χατζηδαμιανού ,
ιλ, σύμβουλοι.
; ήταν και Πρόε δρος του
<αραβίας Γραμματέας.
την Επαρχία μας. Μέσα ?'
άδα Οδη γών , στην οπο ια

Οδηγοί: Γεωργία Χαραλάμπους, Μαρία Κοζάκου, Στασούλα Χαραλάμπους, Ελένη
Χατζηλού κα, Ευρυδίκη Στασή, Μάρω Ιορδάνου, ΕΑΑη Ευριπίδου, Γιαννούλα Ν ικήτα, Ντίνα
Διγενή , Χρυσούλα Ξενοφώντος, ΕΑΑη Π. Σπύ ρ ου, Αντρούλα Καταστρόφα.
Λυκόπουλα: Γιαννάκης Κοντού , Βασίλης Ν ικήτας, Χριστάκης Καραολή ς,
Κυριάκος Γιουτανής, Κωστάκης Π. Σπύρου, Σοφοκλής Κουτσοκού μνης,
Σταύ ρος Παπαδημητρίου, Αντρέας ΚαριοΑής, Νίκος Ιορδάνου, Ανδρέας Μιλτιάδου,
Στέλιος Ξάνθος, Γεώργιος Ματθαίου ΧριστοδουΑίδης , Κύπρος Π. Σπύρου.
·

ου αείμνηστου Γυμνασιάρ
. δυστυχ ώς μας λείπει το
ιύνεια όποτε είχαν συγκέ-

·
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Ανθολόyηση

άλλων δραστηριοτήτων

Καλοκαίρι 1961:

Συμμετοχή των προσκόπων στην Επαρχ. Κατα
σκήνωση στην περιοχή "Νησί των Εχιδνών".
Κατασκήνωση Λυκοπούλων στην ίδια περιοχή .

Σεπτέμβριος 1962:

Συμμετοχή των: Ανδρέα Φυλακτή , Μιχάλη Κοκ
κινίδη , Στ. Παναγίδη, Παναγιώτη Παναγίδη , Ευ
τυχίου Γιουτανή στην Ανώτατη εκπαίδευση
Βαθμοφόρων "Διακριτικό Δάσους".

12 ΜαΤου 1963:

Στη γραφική Ιερά Μονή Αχειροποιήτου δέκα
βαθμοφόροι Πρόσκοποι, μέλη της Α' Σχολής
Διακριτικού Δάσους Κλάδου Λυκοπούλων ''ανε
δέξαντο της κολυμβήθρας την θυγατέρα του κ.
και της κ. Στ. Παναγίδη ονομάσαντες αυτήν
Χριστίνα. Ανάδοχοι ήσαν . . . κ.λ.π".

Ιούνιος 1963:

Τα λυκόπουλα αποκτούν ιδιόκτητη στέγη, μια
στρατιωτική παράγκα που στήνεται στην αυλή
της Β' Αστικής. Μέρος της παραχωρείται στο
σχολείο ως αίθουσα οικοκυρικών και συσσιτίου.

1 - 11 Αυγούστου 1963:

4 Ναυτοπρόσκοποι του Καραβά εξεπροσώπη
σαν με άλλους 9 προσκόπους ( 13 συνολικά)
την επαρχία Κερύνεια ς στο 1 1ο Παγκόσμιο
Προσκοπικό ΤΖΙΑΜ ΠΟΡΗ που έγινε στο Μαρα
θώνα Αττικής στην Ελλάδα. Αυτοί ήταν οι
Νίκος Χ"Στεφάνου, Βάσος Πελεκάνος, Γιαννά
κης Γεμέττας, Ξένος Χ"Κυριάκου.
Ανάμεσα στους βαθμοφόρους συνοδούς ήταν
οι Αντρέας Φυλακτής, Μ ιχάλης Κοκκινίδης και
Στέλιος Παναγίδης.
Ο Βάσος Πελεκάνος κατετάγη τρίτος στο Τρία
θλο (ανάμεσα σε 14 χιλιάδες προσκόπους) με
τις ακόλουθες επιδόσεις:
80 μέτρα: 9,5", Ακόντιο: 32 μέτρα, Απλούν 5,55
μέτρα.
Η Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Επαρχίας μας νί
κησε τις Ομάδες Δανίας, Φιλλανδίας, Κρήτης,
Αμερικής, Καναδά και Γερμανίας.
Η Ομάδα Ναυτοπροσκόπων της Επαρχίας μας
πήρε το πρώτο βραβείο στην κατασκευή σχε-
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Jκόπων στην Επαρχ. Κατα
χή "Νησί των Εχιδνών".
τούλων στην ίδια περιοχή .
Jέα Φυλακτή, Μιχάλη Κοκ
Παναγιώτη Παναγίδη, Ευ
ι Ανώτατη εκπαίδευση
τικό Δάσους".
νή Αχειροποιήτου δέκα
rτοι, μέλη της Α' Σχολής
Cλάδου Λυκοπούλων ''ανε
]θρας την θυγατέρα του κ.
5η ονομάσαντες αυτήν
σαν . .. κ.λ.π".
Όύν ιδιόκτητη στέγη , μια
ι που στήνεται στην αυλή
>ς της παραχωρείται στο
οικοκυρικών και συσσιτίου.

Λυκόπουλα του Καραβά με τον αρχηγό τους Κώστα Χρίστου , την Αίγλη Λαμπράκη και τον
Κώστα Παπαδημητρίου, αρχηγό των Προσκόπων.
Διακρίνονται τα λυκόπουλα Κύπρος Π. Σπύ ρου, Πtτρος Φρακάλας,
Γεώργιος Χριστοδουλίδης, Σπυ ράκης Κοζάκος, Κώστας Π. Σπύρου , Σταύ ρος
Παπαδημητρίου, Νίκος Ιορδάνου, Ανδρtας Παστρικός, Αντώνης Ιάπωνας, Στtλιος Ξάνθος,
Ανδρtας Μιλτιάδου.

:ου Καραβά εξεπροσώπη
)σκόπους (13 συνολικά)
ιας στο 11ο Παγκόσμιο
lOPH που έγινε στο Μαρα
Ξλλάδα. Αυτοί ήταν οι
3άσος Πελεκάνος, Γιαννά
c; Χ"Κυριάκου.
1οφόρους συνοδούς ήταν
ς, Μιχάλης Κοκκινίδης και
κατετάγη τρίτος στο Τρία
)(ιλιάδες προσκόπους) με
σεις:
rιο: 32 μέτρα, Απλούν 5,55
ιιρας της Επαρχίας μας νί
ιίας, Φιλλανδίας, Κρήτης,
ιι Γερμανίας.
:Jκόπων της Επαρχίας μας
Ιείο στην κατασκευή σχε-

21 Μα·ί·ου 1950. Λυκόπουλα του Καραβά με τον αρχηγό τους Κώστα Χρίστου στο

Κυ βερνείο, όπου συμμετείχαν σε Παγκύπρια Προσκοπική συγκtντρωση.
Διακρίνονται: Σταύ ρος Παπαδημητρίου, Νίκος Ιορδάνου, Ανδρtας Καριολής, Αγαμtμνων
Ελληνόπου λος, Πtτρος Φρακάλας, Αντώνης Ιάπωνας.
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δίων στην άμμο και το δεύτερο βραβείο στους
αγώνες Υδατοσφαίρισης.
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Δεκέμβριος 1963:

Εκδήλωση της τουρκικής ανταρσίας. Οι φούρ
νοι της Κερύνειας που βρίσκονται στην τουρκι
κή συνοικία δε λειτουργούν. Οι Ναυτοπρόσκο
ποι του Καραβά κάνουν έρανο συλλογής ψω
μιού για την πόλη της Κερύνειας. Εγγράφονται
όλοι εθελοντικά στις ομάδες Α' Βοηθειών.

1964:

Περιορισμός δραστηριοτήτων λόγω της κατά
στασης.

Απρίλιος 1965:

Δενδροφύτευση της Σεβερείου Παιδικής Εξο
χής στη Γλυκιώτισσα. Ομιλητής Μιχ. Κοκκινί
δης. Δέντρα φυτεύουν και οι I. Χαρμαντάς και Ι .
Καραβίας.

Αύγουστος 1965:

Θερινή κατασκήνωση στον Άγιο Αμβρόσιο. Αρ
χηγός και κατασκηνωτής Προσκόπων: Μ . Κοκ
κινίδης. Αρχηγός κατασκήνωσης Λυκοπούλων:
Στ. Παναγίδης.
Συμμετείχαν: (14 Ν/πρόσκοποι, και 18 Λυκό
πουλα από τον Καραβά)

Δεκέμβριος 1965:

Δενδροφύτευση του νέου δρόμου προς το Κε
φαλόβρυσο.

1η Απριλίου 1966:

Οι πρόσκοποι και τα λυκόπουλα αναλαμβάνουν
εξ ολοκλήρου την οργάνωση και το πρόγραμμα
των εορτασμών της 1ης Απριλίου. Μίλησε ο Στ.
Παναγίδης και εξετελέσθη πλούσιο καλλιτεχνι
κό πρόγραμμα από τους προσκόπους και τα
λυκόπουλα.

12 Απριλίου 1966:

Πασχαλινή γιορτή στη Λέσχη του Συστήματος.
Στο τσούγκρισμα πασχαλινού αυγού, "γερό
αυγό" αναδείχτηκε ο Βασίλης Εμμανουήλ,
μέλος της Επιτροπής Συστήματος.

Καλοκαίρι 1966:

Θερινή κατασκήνωση προσκόπων μας στα
"Λούματα των Αετών" στο Τρόοδος και των λυ
κοπούλων στην Κατασκήνωση της Κ . Μ . Ε .
(C.M.C.) στην Κακοπετριά. Αρχηγός Στ. Πανα
γίδης, βοηθοί Ελένη Χ"Δαμιανού και Ντίνο Ιορ
δάνου.

ο δεύτερο βραβείο στους
ιση ς.
�ικής ανταρσίας. Οι φούρ
)υ βρίσκονται στην τουρκι
Jργούν. Οι Ναυτοπρόσ κο
>υν έρανο συλλογής ψως Κερύνειας. Εγγράφονται
:ομάδες Α' Βοηθειών.

1 - 9 Αυγούστου 1967:

Ο Ναυτοπρόσκοπος του Καραβά Κώστας Μυ
λωνάς εκπροσωπεί μόνος την Επαρχία μας
(μαζί με 6 άλλους προσκόπους από την υπόλοι
πη Κύπρο) στο 12ο Παγκόσμιο Προσκοπικό
ΤΖΙΑΜ ΠΟΡΗ στο Φάρραγκουτ Παρκ, της Πολι
τείας Αϊντάχο, των Η .Π.Α.

7 Μα'ί"ου 1967:

Παγκύπριος Προσκοπικός Εορτασμός του
Αγίου Γεωργίου, Προστάτη των Προσκόπων
στην Κερύνεια (Δημητριάδειο Στάδιο Γ .Σ.Πρ.).

1ριοτήτων λόγω της κατά-

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Στ.
Παναγίδης, Επαρχιακός Έφορος Κερύνειας.
Παρευρέθη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος που
παρασημο φόρησε μεταξύ άλλων τους I. Χαρμα
ντά και I. Καραβία, Πρόεδρο και Γραμματέα του
Επαρχιακού Προσκοπικού Συνδέσμο υ.

Σεβερείου Παιδικής ΕξοΟμιλητής Μιχ. Κοκκινί
•υν και οι Ι. Χαρμαντάς και I.
·

1.

Ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιδείξεων, που
ακολούθη σαν το τελετουργικό, ανάλαβε το
143ο Σύστημα Καραβά.

η στον Άγιο Αμβρό σιο. Αρ
ωτής Προσκόπων: Μ . Κοκ
ιτασκήνωσης Λυκοπούλων:
Αύγουστος 1967:

1ρόσκοποι, και 18 Λυκό
lβά)
J

νέου δρόμου προς το Κε-

ι λυκόπουλα αναλαμβάνουν
1ργάνωση και το πρόγραμμα
: 1ης Απριλίου . Μίλησε ο Στ.
ελέσθη πλούσιο καλλιτεχνι
τους προσκόπους και τα

Jτη Λέσχη του Συστήματος.
1σχαλινού αυγού, "γερό
) Βασίλης Εμμανουήλ,
;ς Συστήματος.
rη προσκόπων μας στα

ν" στο Τρόοδος και των λυ
:ασκήνωση της Κ . Μ . Ε .
πετριά. Αρχηγός Στ. Πανα1 Χ"Δαμιανού και Ντίνα Ιορ-

Κατασκήνωση λυκοπούλων και πάλι στην Κακο
πετριά.

Σ Η Μ . Δεν καταφέραμε να βρούμε στοιχεία για τα χρόνια που ακολου
θούν.
Στέλιος Παναγίδης
Πηγές:

1)

Περιοδικό "ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣ".

2)

Προφορικές μαρτυρίες από
(α) Αίγλη Χρίστου
(β) Παλιοί Βαθμοφόροι και Προσκόποι.
Φωτογραφίες: Αίγλη Χρίστου, Στέλιος Παναγίδης.
Σημείωση:

Παρακαλούμε όσους γνωρίζουν επιπρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία για ό,τι
αναφέρεται στο πιο πάνω κείμενο ή έχουν υπ' όψη τους οποιεσδήποτε πληροφορίες οι
οποίες είναι σημαντικές και χρήσιμες να δημοσιευτούν, να τις αποστείλουν στη διεύ
θυνση του σωματείου ή στο συγγραφέα του άρθρου για να συμπεριληφθούν σ' επόμενη
έκδοση.
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Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ1ΙΚΗ Π Ι ΣΤΩ1ΙΚΗ ETAIPEIA ΚΑΡΑΒΑ
'Ή ΣΩΤΗΡΙΑ"

Οι κάτοικοι του Καραβά, σαν προοδευτικοί που ήταν, αισθάνθηκαν από
πολύ παλιά την ανάγκη δημιουργίας ενός ιδρύματος στο οποίο να συνεισφέ
ρουν όλοι για τον καθένα και ο καθένας για όλους.
Η Συνεργατική κίνηση στον Καραβά ξεκίνησε όταν ο Συνεργατισμός στην
Κύπρο βρισκόταν μόλις στα πρώτα του στάδια. Είναι γνωστό ότι ο πρώτος περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος ψηφίστηκε το 1914. Δύο χρόνια μετά, και συ
γκεκριμένα την τρίτη Νοεμβρίου 1916, σαρανταεπτά κάτοικοι της κωμόπολης
Καραβά, με πρωτεργάτη τον αείμνηστο γιατρό Ιωάννη Πηγασίου, αποφάσισαν
να ιδρύσουν Συνεργατική Εταιρεία υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχετική αίτηση .
Την ενάτη Ιανουαρίου 1917, ο τότε έφορος των Συνεργατικών Εταιρειών Α.
Μαυροκορδάτος ενέγραψε την εταιρεία, με την ονομασία Συνεργατική Πιστω
τική Εταιρεία Καραβά "Η Σωτηρία". Αυτή ήταν η τρίτη Συνεργατική Εταιρεία
που ιδρύθηκε στην Κύπρο μετά την ψήφιση του Νόμου του 1914.
Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ δύσκολα λόγω της κρίσης του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου και λόγω του ότι βασίλευε την εποχή εκείνη το κεφάλαιο. Οι γεωργοί
ήταν βυθισμένοι στα χρέη , με τον ψηλό δε τόκο, τον ανατοκισμό και τις χαμη
λές τιμές των προϊόντων, οι περισσότεροι από αυτούς αντιμετώπιζαν σοβαρές
δυσκολίες να ορθοποδήσουν.
Ο αείμνηστος γιατρός Ιωάννης Πηγασίου , aνιδιοτελής και πρωτοπόρος
στην ιδέα του Συνεργατισμού , αντιλήφθηκε τη θλιβερή αυτή κατάσταση· και
πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Συνεργατικής Εταιρείας του Καραβά. Η εται
ρεία πήρε το όνομα "Σωτηρία", διότι βασικός της στόχος ήταν να αποτελέσει
σανίδα σωτηρίας από τους τοκιστές, οι οποίοι καραδοκούσαν την εποχή εκείνη
να εκμεταλλευτούν τους απλο"ίκούς κατοίκους του Καραβά.
Η πρώτη Γενική συνέλευση της εταιρείaς έγινε την 28η Ιανουαρίου 1917
και σ' αυτήν εκλέγηκαν ως μέλη της πρώτης επιτροπής οι αείμνηστοι: 1) Ιωάν
νης Πηγασίου - Πρόεδρος, 2) Γαβριήλ Φυλακτού - ταμίας, 3) Ηλίας Γ . Ρούσου,
4) Χατζηκωστής Κκελογρηγόρης και 5) Ματθαίος Χατζηγιώρκη . Ο Ι ωάννης Πη
γασίου παρέμεινε πρόεδρος μέχρι την ημέρα του θανάτου του (25. 2. 1939) .
Πρώτος γραμματέας ήταν ο Θωμάς Τεγερίδης με ετήσιο μισθό δεκαοκτώ Αγ
γλικές λίρες.
Η εταιρεία άρχισε τις εργασίες της με κεφάλαιο από Ε391, το οποίο η επι
τροπή δανείστηκε από δέκα Καραβιώτες. Άλλες 106 λίρες στάληκαν από ομο
γενείς της Αμερικής υπό μορφή δανείου.
'Οπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, βασικοί σκοποί της εταιρείας ήταν
πρωταρχικά η βοήθεια των Καραβιωτών να aπαγκιστρωθούν από την τοκογλυ48
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φία και να αντιληφ θούν το ευεργέτημα της αποταμίευσης, καθώς επίσης και η
προμήθεια σ' αυτούς διαφόρων σπόρων και λιπασμάτων και, σε τελικό
στάδιο,
η βοήθεια προς αυτούς για καλύτερη διάθεση των προϊόντων τους.

J ήταν, αισθάνθηκαν από
' στο οποίο να συνεισφέ-

,

αν ο Συνεργατισμός στην
γνωστό ότι ο πρώτος περί
Δύο χρόνια μετά, και συ
ι κάτοικοι της κωμόπολης
.ιη Πηγασίου, αποφάσισαν
.υτόχρονα σχετική αίτηση .
JVεργατικών Εταιρειών Α.
Jασία Συνεργατική Πιστω
ίτη Συνεργατική Εταιρεία
υ του 1914.
κρίσης του Α' Παγκοσμίου
1 το κεφάλαιο. Οι γεωργοί
ι ανατοκισμό και τις χαμη
:ις αντιμετώπιζαν σοβαρές

5ιοτελής και πρωτοπόρος
βερή αυτή κατάσταση· και
)είας του Καραβά. Η εται
·όχος ήταν να αποτελέσει
οκούσαν την εποχή εκείνη
αραβά.
>την 28η Ιανουαρίου 1917
-τής οι αείμνηστοι: 1) Ιωάν
Jμίας, 3) Ηλίας Γ . Ρούσου,
τζηγιώρκη . Ο Ιωάννης Πη
Ιανάτου του (25. 2. 1939) .
τήσιο μισθό δεκαοκτώ Αγ1 από Ε391, το οποίο η επι
) λίρες στάληκαν από ομο-

σκοποί της εταιρείας ήταν
:ρωθούν από την τοκογλυ-

Αναμνηστική φωτογραφία κατά τη διάρκεια των εργασ ών της ΣΠΕ Κ
ι
αραβά «Η Σωτηρία».

Οι σκοποί αυτοί της Εταιρείας επιτελέσθηκαν στο ακέραιο
και έφτασε το
τέλος του 1973 'Ή Σωτηρία" να εξυπηρετεί πέραν των 1000
μελών και να έχει
κύκλο εργασιών πέραν του ενός εκατομμυρίου λιρών.
Δυστυχώς όμως η βάρβαρη τουρκική εισβολή ανέκοψε την
ανοδική πορεία
της εταιρείας, η οποία πήρε κι αυτή το δρόμο της προσφυγιάς.
Σήμερα οι εργασίες της αναστάληκαν, η δε μόνη δραστηριότη
τά της είναι
η αποπληρωμή των καταθέσεων προς τους Καραβιώτες πρόσφ
υγες μέσω της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.
Ευχή όλων μας παραμένει η σύντομη επιστροφή στα σπίτια
και τις περιου
σίες μας, εκεί στον καταπράσινο κάμπο του Καραβά, εκεί
που η Συνεργατική
Πιστωτική Εταιρεία του Καραβά έχει θέσει σαν στόχο να συνεχ
ίσει την ανοδική
της πορεία.

Παναγιώτης Μαυρομ άτης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καρδιά κάθε Καραβιώτη, όπου και να βρίσκεται, στη μακρινή Αυστρα
λία, στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, δεν αλλάζει.
Χτυπά πάντα στο ρυθμό του Καραβά, όπως πριν. Οι γλυκές θύμησες και η
νοσταλγία των παλιών καλών εποχών, τον τραβούν στις ρίζες του. Η καρδιά
δε σταματά. Τρέχει εκεί πίσω από τον Πενταδάκτυλο, εκεί που πρωτοκτύ
πησε, με την προσδοκία ότι μια καλύτερη μέρα θ· ανατείλει. Η μέρα της
επιστροφής.
Καραβάς! · Εναc;; ζωντανός πνεύμονας της κυπριακής υπαίθρου μέσα
στο πέρασμα του χρόνου. Πλούσια δραστηριότητα σ· όλες τις παραμέτρους
της ανάπτυξης, της ευημερίας και της προόδου του τόπου. Μια μαγεία
που μένει βαθιά χαραγμένη σε κάθε Καραβιώτη.
Το άρθρο αυτό στοχεύει να παρουσιάσει σύντομες πληροφορίες για
γεγονότα ή εκδηλώσεις που έγιναν στον Καραβά τα τελευταία 1 00 χρόνια.
Η παρουσίαση θα γίνεται αναδρομικά για κάθε 1 Ο χρόνια με άξονα πάντοτε
τη χρονιά που θα γίνεται η έ�δοση του βιβλίου αυτού. Παραλείψεις θα πα
ρουσιαστούν και αυτό οφείλεται στις δυσκολίες που υπάρχουν στην εντό
πιση ιστορικού υλικού.
Αναδρομή λοιπόν στις ρίζες και τις καταβολές μας, το όμορφο αγνό
παρελθόν μας που συγκινεί και γοητεύει, όταν όλα ήταν ωραία και απλά,
λίγα αλλά αρκετά.
Καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 1891

Πριν από 100 χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά απαρτιζόταν από
τους Ιάκωβο Γεωργίου, πρόεδρο, τους Νικόλα Κυπριανού και Νικόλα χ· ·
Λάμπρου ως μέλη.
Τη χρονιά αυτή το Αρρεναγωγείο λειτούργησε με 163 μαθητές και το
Παρθεναγωγείο με 50 μαθήτριες. Δάσκαλοι στο Αρρεναγωγείο ήταν οι
Ιωάννης Κ. Εγγλέζος και Γεώργιος Σπουρδής. Στο Παρθεναγωγείο δα
σκάλα ήταν η Πολυξένη Χαραλάμπους. Τα έξοδα των σχολείων ήταν
�72 που αντιπροσώπευε τους ετήσιους μισθούς των δασκάλων. Από το
ποσό αυτό, ποσό �34 αντιπροσώπευε την κυβερνητική χορηγία και το
υπόλοιπο ποσό των �38 το συμπλήρωσαν με εθελοντικές εισφορές οι
Καραβιώτεc;; και ο Δήμος Καραβά (�5).
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Με βάση την απογραφή πληθυσμού που έγινε στις 6/4/1891, στον Κα
ραβά κατοικούσαν 1580 άτομα, 723 άρρενες και 857 θήλεις. · Ολοι
ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι εκτός από ένα Μωαμεθανό. Στα περίχωρα
του Καραβά, με βάση την ίδια απογραφή, κατοικούσαν στους Μότιδες
35, στον Παλιόσοφο 99, στα Φτέρυχα 96 και στην Ελιά 35 άτομα. Στο
μοναστήρι της Αχειροποιήτου διέμεναν 21 άτομα, 17 άντρες κυρίως
μοναχοί και 4 γυναίκες. Επίσης στο «Πικρό Νερό» σε 7 κατοικίες, από
τις οποίες 2 ήταν κατοικήσιμες, διέμεναν 9 άτομα.
Τα λεμόνια πωλήθηκαν φέτος ακριβά, αλλά οι έμποροι παραπονιούνταν
ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα μεταφοράς· στο λιμάνι της Λάρ
νακας. Οι κάτοικοι ζήτησαν από τις Αρχές να προσεγγίζει aτμόπλοιο
στο λιμάνι της Κερύνειας για να μπορούν να εξάγουν τα διάφορα γε
ωργικά προϊόντα τους, όπως χαρούπια, λεμόνια, ελαιόλαδο, βαμβάκι, κα
νάρι και άλλα. Επίσης οι κάτοικοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στις
Αρχές για το ψηλό κόστος των εισαγομένων ειδών λόγω του ψηλού κό
στους μεταφοράς από το λιμάνι Λάρνακας στον Καραβά. Σε ορισμένα
εισαγόμενα είδη, όπως η ξυλεία, αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα με
ταφοράς. Γι· αυτό ζήτησαν για 6 μήνες το χρόνο να υπάρχει συγκοι
νωνία με aτμόπλοιο, με το λιμάνι της Κερύνειας.
Καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 1901

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά απαρτιζόταν από τους Νικόλα Παρα
σκευά Δήμαρχο/πρόεδρο, Παπαπορφύριο Οικονομίδη και Ιάκωβο Αντω
νίου ως μέλη.
Με το υπ· αριθμό 339 διάταγμα του Μεγάλου Αρμοστή, καθορίστηκαν
τα νέα δημοτικά όρια Καραβά που ίσχυαν από 1/3/1901. Λεπτομέρειες
μας δίνει η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κύπρου στις
15/3/1901, την οποία παραθέτουμε πιο κάτω αυτούσια. Με αλλεπάλλη
λες τροποποιήσεις μετέπειτα aποσχίστηκαν από τα δημοτικά όρια Κα
ραβά τα χωριά Μότιδες, Παλιόσοφος, Φτέρυχα και Ελιά.

διάρκεια του 1891

:aραβά απαρτιζόταν από
rριανού και Νικόλα Χ· ·

με 163 μαθητές και το
. Αρρεναγωγείο ήταν οι
Ετο Παρθεναγωγείο δα
>δα των σχολείων ήταν
των δασκάλων. Από το
ρνητική χορηγία και το
Βελοντικές εισφορές οι

Το Αρρεναγωγείο λειτούργησε με 126 μαθητές και το Παρθεναγωγείο
με 67 μαθήτριες. Δάσκαλοι στο Αρρεναγωγείο ήταν οι Μιχαήλ Τσιάκκας
και Νικόλας Ξενή. Στο Παρθεναγωγείο δασκάλα ήταν η Κυριακή Νικολά
ου. Τα έξοδα των σχολείων ήταν Ε95 και 8 σελίνια που αντιπροσώπευε
τους ετήσιους μισθούς των δασκάλων. Με βάση τον περί από χωρίου
πάγιο μισθό, οι Καραβιώτες πλήρωσαν με εθελοντικές εισφορές ποσό
Ε64 και το υπόλοιπο ποσό αντιπροσώπευε την κυβερνητική χορηγία.
Κατά την περίοδο αυτή έγιναν οι πρώτες εξαγωγές καραβιώτικων λεμο
νιών. Πρόδρομοι αυτής της προσπάθειας ήταν δυο προοδευτικοί Καρα
βιώτες λεμονοπαραγωγοί. Φόρτωσαν το κα·ί·κι και σάλπαραν για τα ελ
ληνικά νησιά. Τα λεμόνια τα πούλησαν στη Χίο, τη Λέσβο και τη Σμύρ-

νη. Πρόδρομοι αυτής της προσπάθειας ήταν ο Νικόλας Ππιρής από τον
Καραβά κι ένας καπετάνιος με το όνομα Τζιυπρής.
Με βάση τη� απογραφή πληθυσμού που έγινε στις 31 Μαρτίου 1901,
σ�ον Καραβα διέμεναν 1593 άτομα, 731 άρρενες και 862 θήλεις. Με
βαση την ίδια απογραφή, στην Ελιά διέμεναν 31 άτομα, στους Μότιδες
38, στον Παλιόσοφο 11Ο και στα Φτέρυχα 105. Στο μοναστήρι της
Αχειροποιήτου διέμεναν 15 άτομα, 11 άντρες και 4 γυναίκες. Επίσης
στο «Πικρό Νερό» διέμεναν 2 άτομα.
Καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 1911

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά απαρτιζόταν από τους Γρηγόρη χ· ·
Λάμπρου Δήμαρχο, Κ. χ· · Αλεξάνδρου Αντιδήμαρχο, Ελευθέριο χ· ·
Στεφάνου, Πιερή χ· · Λούκα, Γεώργιο Πιτιρίλλη, Μιχαήλ Κων/νίδη, χρι
στόδουλο χ· · Κυριάκου και Ιάκωβο Αντωνίου ως μέλη.
Ο μέσος όρος βροχόπτωσης στον Καραβά είναι 530 χιλιοστά. Τη χρονιά
αυτή η βροχόπτωση ήταν 690 χιλιοστά.
Στις αρχές του 20ού αιώνα γίνονται οι πρώτες εισαγωγές λιπασμάτων.
Το Τμήμα Γεωργίας εγκαθιστά δυο αποδεικτικούς λιπάνσεως ανά το
παγκύπριο. Ο ένας αποδεικτικός - πειραματικός εγκαθίσταται τη χρονιά
αυτή στον Καραβά στο κτήμα του Γιαννακού Κωνσταντή που καλλιεργούσε κουκιά.
Με διάταγμα της Αυτού Εξοχότητος του λειτουργού που διαχειρίζεται
την κυβέρνηση στο Συμβούλιο, διετάχθη όπως η φορολογία της δεκά
της πληρωθεί σε είδος σίτου, κριθής ροβιού, βρόμης, φαβέπας κλπ.,
και όχι σε χρήμα. Η παράδοση της φορολογίας για τους Καραβιώτες
έγινε στις αποθήκες της κυβέρνησης στο λιμάνι της Κερύνειας.
Σημείωση: Φόρος δεκάτης = φορολογία των κατοίκων με κατακρά
τηση του 1/10 της σοδιάς που παρήγαγαν. Δεν είναι η μοναδική χρονιά
που η φορολογία ήταν σε είδος.
Με βάση την απογραφή πληθυσμού που έγινε στις 2/4/1911, στον Κα
ραβά κατοικούσαν 1695 άτομα, 787 άρρενες και 908 θήλεις. Με βάση
την ίδια απογραφή, στην Ελιά διέμεναν 49 άτομα, στους Μότιδες 34,
στον Παλιόσοφο 132 και στα Φτέρυχα 114. Στο μοναστήρι της Αχειρο
ποιήτου διέμεναν 7 άτομα, 4 άντρες και 3 γυναίκες.
Καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 1921
Τ� Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά απαρτιζόταν από τους Γρηγόρη χ··
Λαμπρου δήμαρχο, χριστ. χ·· Κυριάκου αντιδήμαρχο, Γεώργιο Σπουρδή,
Ματθαίο χ·· Γιώρκη, Πιερή χ· · Λούκα, Γεώργιο Επιφανίου, Ελευθέριο
χ· · Στεφάνου και Κυριάκο Μαυραδά ως μέλη. Οι εγγεγραμμένοι ψη
φοφόροι ήταν 350 άντρες. Οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.
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Φωτογραφία της «Δι:υτtρας του Γάμου»
Ελι:υθtριος Χαζηστι:φάνου και Παντι:λίτσα ΚωνστανπΊ
(Παρβtρη) 1 907-1908.
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από τους Γρηγόρη Χ"
αρχο, Γεώργιο Σπουρδή,
ο Επιφανίου, Ελευθέριο
Οι εγγεγραμμένοι ψη
ιν δικαίωμα ψήφου.

Αναμνηστική φωτογραφία του Γρηγόρη Χατζηγιώρκου
Δημητριάδη (Ζαβιλός) μι: τη γυναίκα του Ευγι:νία
Παπαπορφυρίου γύρω στο 1 91 0.
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Τη χρονιά αυτή το Αρρεναγωγείο λειτούργησε με τρεις δασκάλους και
το Παρθεναγωγείο με δυο δασκάλες. Στον Παλιόσοφο λειτούργησε μο
νοδιδάσκαλο δημοτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν και μαθητές από
την Ελιά, τα Φτέρυχα και τους Μότιδες.
Παρ· όλο που πέρασαν 70 χρόνια, υπάρχουν αρκετοί Καραβιώτες που
θυμούνται ή άκουσαν για την τραγωδία που έπληξε την Κερύνεια αλλά
περισσότερο τον Καραβά. Γι· αυτή την τραγωδία που μαυροφόρεσε τον
Καραβά μάς ενημερώνει το δημοσίευμα της εφημερίδας, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
στις 6 Αυγούστου 1921.

ΠΡΟ 30 ΕΤΙΑΣ
[Έκ τijς «'Ελευθερίας»
τijς 6 Αύγούστου 1921.]
Τραγικόν δυστύχημα συνέβη έν Κυ
ρηνείq. τό άπόγευμα τής παρελθ. Παρα
σκευής μέ άποτέλεσμα τόν θάνατον πέν
τε προσrbπων καί τόν τραυματισμόν 25
άλλων. Τό δυστύχημα συνέβη ύπό τάς
άκολούθους συνθήκας:
Πρός τό τέλος άγώνων μεταξύ Βρετ
τανffiν ναυτών, δύο έκ τούτων έν εuθυμίq.
διατελοϋντες έρρίφθησαν είς τήν θά
λασσαν έν στολij διαπληκτιζόμενοι. Τό
θέαμα τοϋτο διήγειρε τήν περιέργειαν
του πλήθους, τό δποίον διά νά παρακο
λουθήσ1J τήν σκηνήν εσπευδεν έκ του
κέντρου τής προκυμαίας είς τό πλαίσιον
του λιμένος. ' Υπέρ τά 30 πρόσωπα πα
ρηκολούθουν τό θέαμα άπό τοϋ έξώστου
τοϋ παρά τήν προκυμαίαν καφενείου τοϋ
Χατζηκωστή Βράχα. ' Ο έξώστης ύπό
τοιοϋτο βάρος ύπεχώρησε μετά τρομα
κτικοί) πατάγου, ot δέ έπ'αuτοϋ εύρισκό
μενοι κατέπεσαν έπί τοϋ έδάφους. Πέντε
έκ των προσώπων τούτων ή Ρεβέκκα I.
Χατζησάββα, δ πενθερός αuτής Χατζη
στυλής Χατζησάββα, έκ Καραβίi, ή έπί
σης έκ Καραβίi Εuγενία I. Πασιίi, ή έκ
Κυρηνείας Εuφροσύνη Φιλίππου καί ή
έκ Λευκωσίας Είρήνη Ταλιάνου έφονεύ
θησαν. Περί τά 25 άλλα πρόσωπα
έτραυματίσθησαν.

Καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 1931

Με βάση την απογραφή πληθυσμού που έγινε στις 27-28 Απριλίου
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iιάρκεια του 1931

: στις 27-28 Απριλίου

1931, στον Καραβά κατοικούσαν 1887 άτομα, 832 άρρενες και 1055 θή
λεις. Υπήρχαν 523 κατοικήσιμα σπίτια, 70 ακατοίκητα και 5 κτίρια. Με
βάση την ίδια απογραφή, στην Ελιά διέμεναν 46 άτομα, στους Μότιδες
52, στον Παλιόσοφο 148 και στα Φτέρυχα 157. Στο μοναστήρι της
Αχειροποιήτου διέμεναν 6 άτομα, 5 άντρες και 1 γυναίκα.
Με την ονομασία «Τα Οκτωβριανά» είναι γνωστά τα δραματικά γεγονό
τα που συνέβησαν με το κίνημα των Ελλήνων Κυπρίων κατά των
Άγγλων αποικιοκρατών τον Οκτώβρη του 1931. Το πρωί της 25ης
Οκτωβρίου ο τότε Μητροπολίτης Κερύνειας Μακάριος προσπάθησε να
μεταβεί στη Λευκωσία, αλλά εμποδίστηκε. Το βράδυ έγινε συλλαλητή
ριο στην Κερύνεια. Από τα γύρω χωριά και τον Καραβά κατέφθαναν δι
αδηλωτές. Σημειώθηκαν συγκρούσεις, ρίχτηκαν πυροβολισμοί και μερικά
άτομα τραυματίστηκαν, · Ενας από τους τραυματίες ήταν ο καραβιώτης
Μιχαήλ Ιωάννου Τριφούρτζιης που πέθανε στις 27.10.1931. Στα δραμα
τικά γεγονότα στη Λευκωσία, και ειδικά στην κατάληψη του Κυβερνεί
ου, τραυματίστηκε στο πόδι από σφαίρα ο δεκατριάχρονο<;; τυπογράφος
Καραβιώτης Νίκος Παναγή Χαβά. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων
σκοτώθηκαν παγκύπρια 9 άτομα. Αρκετοί Καραβιώτες συνελήφθηκαν
από τους · Αγγλους. Την υπεράσπιση τους ανέλαβε aφιλοκερδώς ο Κα·
ραβιώτης δικηγόρος Ηρακλής Φυλακτού.
Το Μάιο του 1931 ιδρύθηκε στον Καραβά αναγνωστήριο με την ονομα
σία «Τα Πάτρια». Σκοπός του αναγνωστηρίου ήταν η κοινωνική διαπαι
δαγώγηση των μελών του. Το διοικητικό συμβούλιο του αναγνωστηρίου
απαρτιζόταν από τους: I. Πηγασίου, Γ. Νικολαίδη, Μ. Ιωάννου, Γ. Χ · ·
Γρηγορίου και Ν. Σιακόλα.
Στη Γεωργική Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 13/9/3 1 ο Κυριάκος Τσιο
μούνης, ένας προοδευτικός γεωργός και παράγοντας του Καραβά, πήρε
το αργυρό μετάλλιο για το αιθέριο λάδι της λεμονιάς (Lemon-oil).
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά απαρτιζόταν από τους Χριστόδουλο
χ· · Κυριάκου Δήμαρχο, Γεώργιο Π. Κοιλαρά Αντιδήμαρχο, Θεόδωρο Χ.

Φιούρη, Σοφοκλή Δ. Ττόφα, Αντώνη Βακή, Σάββα Στ. Ρούσου και Πιερή
Σάββα ως μέλη. Τα έσοδα του δήμου ήταν �139, 12 σελίνια και 8.3/4
γρόσια και τα έξοδά του �127, 4 σελίνια και 8.1/2 γρόσια. Εγγεγραμμέ
νοι ψηφοφόροι 302 άντρες.
Τη χρονιά αυτή μια ομάδα λεμονοπαραγωγών του Καραβά ιδρύουν Σύν
δεσμο Λεμονοπαραγωγών (Karaνas Lemon Growers). Η προσπάθεια
όμως αυτή απέτυχε, γιατί το εμπόριο των λεμονιών βρισκόταν στα χέ
ρια 5-6 εμπόρων από την Αμμόχωστο.
Έγιναν αρχαιρεσίες περί το τέλος Μα·ί·ου στη Συνεργατική Πιστωτική
Εταιρεία «Η Σωτηρία» και η νέα επιτροπή που εκλέγηκε είχε ως εξής:
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Μια μεγάλη παρέα Καραβιωτών στο Πανηγύρι της Χρυσοτριμιθιώτισσας.

Αναμνηστική φωτογραφία των ομάδων πετδσφαιρας του σωματείου «ΑΡΗ& Καραβά και
της • Ενωσης Νέων Καραβά μετά απδ αγώνα τους στη γιορτή του Κατακλυσμού.
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Ι. Πηγασίου πρόεδρος, Κ. Ιωσήφ γραμματέας, Θ. Φιούρης, Κ. Χ· · Κυριά
κου και Μ. Παπαπέτρου μέλη. Τη χρονιά αυτή η Σ.Π.Ε. είχε 106 μέλη
με επενδυτικό κεφάλαιο Ε5,000.
Η γιορτή του κατακλυσμού έγινε την Κυριακή και Δευτέρα 30 Μα·ίΌυ
και 1η Ιουνίου κοντά στη θάλασσα, στο γήπεδο της κοινότητας δίπλα
από το λιμανάκι. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση θεατών από τον Καραβά
και τα γύρω χωριά. Η συμμετοχή των αθλητών ήταν μεγάλη. Την έναρ
ξη των αγώνων έκαμε ο Γ. Νικολα·ί·δης με ωραία προσφώνηση. Στους
θεατές άρεσαν τα αγωνίσματα και τα παιχνίδια. Ιδιαίτερα υπεράρεσαν το
water ball και οι κυπριακοί χοροί.
Το μαγευτικό τοπίο του Καραβά ήταν πόλος έλξης για τον ενχώριο
τουρισμό. Από τον Απρίλιο προκρατήθηκαν όλα τα δωμάτια της Μονής
Αχειροποιήτου, καθώς και σπίτια - δωμάτια στον Καραβά. · Αρχισε τη
λειτουργία του νέο ξενοδοχείο, «Ο Παράδεισος». Το γνωστό κέντρο
παρά την Αρχαία Λάμπουσα λειτούργησε υπό τη διεύθυνση των Σάββα
Επιφανίου και Σταύρου. Ο Σταύρος Πιρίλλα άνοιξε νέο εξοχικό κέντρο
στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα το επιβλητικό ξενοδοχείο MARE
ΜΟΝΤΕ.
ισοτριμιθιώτισσαc;.

Τη χρονιά αυτή η παραγωγή κουκουλιών ήταν μεγάλη. Οι τιμές όμως
ήταν χαμηλές (6-8 γρόσια την οκά). Γι· αυτό οι Καραβιώτες ολόκληρη
την παραγωγή τους, με την κατάλληλη επεξεργασία, τη μετέτρεψαν σε
μετάξι με την ελπίδα ότι θα εξασφάλιζαν καλύτερες τιμές.
Προφητικό βγήκε το πιο κάτω δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθε
ρία» με ημερ. 28 Ι 5 Ι 1931. Ο μακαρίτης Παντέλας υπηρέτησε τα κοινά
από τη θέση του αγροφύλακα Καραβά. Εξυπηρέτησε για χρόνια τους
Καραβιώτες, καθώς και εκατοντάδες δημόσιους υπαλλήλους που επισκέ
πτονταν για εργασία τον Καραβά. Επίσης, φέρνοντας το δικό του παρά
δειγμα, συμβούλευε όλους, μικρούς και μεγάλους, να αποφεύγουν το
ψάρεμα με δυναμίτη. Αιωνία σου η μνήμη Παντέλα.
- Πάθημα δυναμιτισμου

rείου «ΑΡΗ& Καραβά και
!)τή του Κατακλυσμού.

Τήν Κυριακή δ έκ Καραβ� γνωστός
άλιcύς Παντέλας μετέβη είς τήν άκτήν
τοίί 'Αγ. Έπικττ)του διά νά άλιεύστι
διά δυναμίτιδας, δέν έπρόφθασεν δμως
νά ρίψl] τό φυσίγγιον εγκαίρως είς ττ)ν
θάλασσαν, έκραγέν δέ τουτο τφ άπέκο
ψε τήν χείρα καί του έπροξένησε σοβα
ρά τραύματα είς τό πρόσωπον. Ό
τραυματίας ε{χε καταδικασθ{ί πολλάκις
εtς πρόστιμόν καί φυλάκισιν διά τήν
τοιαύτην παράνομον άλιείαν. �Ισως τό
τραγικόν αuτό πάθημα του γίνl] μάθημα.
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Με βάση την απογραφή που έγινε το 1931, οι Καραβιώτες καλλιεργού
σαν έκταση 4,521 σκάλες. Από αυτές 72 σκάλες ήταν αμπέλια και 392
σκάλες κήποι με διάφορα δέντρα. Επίσης καλλιεργούσαν 14,477 δέντρα
χαρουπιάς, 28,321 ελαιόδεντρα και 15,738 διάφορα καρποφόρα δέντρα.
Καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 1941

Οι επιπτώσεις του Β' Παγκοσμίου πολέμου επηρέασαν την κοινωνική
και πολιτιστική ζωή του Καραβά. Αρκετοί νέοι φεύγουν κι αυτή τη χρο
νιά ως εθελοντές, για να υπηρετήσουν στον Ελληνικό Στρατό ή σε χώ
ρες της Μέσης Ανατολής.
Ο Αρχιεπίσκοπος με εγκύκλιό του καλεί τους Κυπρίους να δηλώσουν
στην Αρχιεπισκοπή ότι επιθυμούν να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρα
τό. Το Γενάρη του 1941, από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της
εποχής, δηλώνουν να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό οι πιο κάτω
Καραβιώτες.
Σόλων Α. Κεμιτζιής, Σωτήρης Αλεξάνδρου, Αβραάμ Ιωάννου, Αναστάσιος
Πέτρου, Γλαύκος Κ. Δημητριάδης και άλλοι.
Ο στρατιώτης Κυπραίος Λο·ί·ζος Χριστοδούλου, γιος του Χαράλαμπου
και της Ευανθίας από τον Καραβά, έπεσε μαχόμενος εναντίον των
Γερμανών στην Ελλάδα στις 28/4/1941.
Ο Τάκης Χ· · Κωστή από τον Καραβά εφονεύθη κατά τη διάρκεια αε
ροπορικών επιδρομών από τους Γερμανούς στο Λονδίνο το Μάρτιο του
1941.
Με ανακοίνωση των Συμμαχικών Δυνάμεων που δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα «Ανεξάρτητος» στις 8/5/41, τραυματίστηκε στο μέτωπο ο
στρατιώτης Μουσκής Γεωργίου.
Τα λεμόνια και τα πορτοκάλια μένουν αδιάθετα. Η κυβέρνηση ενθάρρυ
νε τους λεμονοπαραγωγούς να κατασκευάζουν λεμονάδες/πορτοκαλά
δες παραχωρώντας τους ζάχαρη. Πολλά. είδη, όπως και η ζάχαρη, ήταν
ελεγχόμενα την εποχή αυτή, γιατί υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Γι· αυτό τα
παραχωρούσε η κυβέρνηση με δελτίο, όπως το παράδειγμα της ζάχα
ρης που το παραχωρούσε σε αναλογία 50 δράμια (160 γραμμάρια) το
άτομο κάθε βδομάδα.
Παρά τις επιπτώσεις και τα δεινά του πολέμου, το Μάιο του 1941 ο
Δήμος Καραβά αρχίζει την ανέγερση Δημοτικής Αγοράς και Κρεαταγο
ράς στην οδό Κυριάκου Μάτση. Εξασφαλίζουν δάνειο ύψους �135 με
τόκο 6% από το Λαπηθιώτη Ευριβιάδη Κ. Σιακίδη για αποπεράτωση της
εργασίας.
Με δημοσίευμα στην υπ' αριθμό 2894 επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρ
νησης με ημερ. 18/12/40 γίνεται αναπροσαρμογή των δημοτικών ορίων
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Αναμνηστική φωτογραφία tξω από το καφενείο του Λάμπρου Χατζηχριστοδούλου το 1 946.
Διακρίνονται Αντώνης Σκυλλ:ιυρκώτηc;, Γιακουμήc; Λούτσιοc;, Ανδρtαc; Κλtανθουc;, Λάμπρος
Χατζηχριστοδούλου, Χατζηχριστόδουλοc; Κυριάκου και Κυριάκος Παλιοσοφίτηc;.
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Καραβά που ισχύει από 1/1/1941. Η αναπροσαρμογή των δημοτικών
ορίων αφορούσε τις τοποθεσίες «· Αγιος Μηνάς» με το χωριό · Αγιος
Γεώργιος και Τριμμίθι, «Κατσικορωνιές» με το χωριό Κάρμι, «Παλιομανά
στηρο» με το χωριό Φτέρυχα, «Κατεμή» με το χωριό Ελιά, «Καψαλιά»
με το χωριό Παλιόσοφος, «Βρυσί» με το χωριό Μότιδες και «Γομαρίστρα»
με το κρατικό Δάσος και τη Λάπηθο.
Καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 1951

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά απαρτιζόταν από τους Λο·ί·ζο Ψάθα
Δήμαρχο, Γεώργιο χ·· Γρηγορίου Αντιδήμαρχο, Ευθύμιο Πετρίδη, Ευρι
πίδη Χ· · Γιαννάκη, Κωστή Κολά, Φιλόθεο Χ· · Δαμιανού, Νίκο Διγενή
. και Σοφ. Τοφά, μέλη.
Ο καθιερωμένος τριήμερος εορτασμός για τον κατακλυσμό έγινε στις
15-17 Ιουνίου στο γήπεδο της Λάμπουσας. Διοργανωτής του εορτα
σμού το σωματείο «' Ενωσις Νέων» Καραβά κάτω από την αιγίδα του
δήμου Καραβά. Τη γιορτή του Κατακλυσμού παρακολούθησαν 4-5 χιλιά
δες θεατές και τίμησαν με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Κερύ
νειας Κυπριανός, οι ιερείς του Καραβά, ο δήμαρχος και το δημοτικό
συμβούλιο Καραβά, ο καθηγητικός σύλλογος του Γυμνασίου Λαπήθου,
οι δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων Καραβά και της Αναμορφωτικής
σχολής. Μετά την επιβλητική παρέλαση των αθλητών και την ορκωμοσία
των αθλητών, μίλησε ο πρόεδρος της Ε.Ν.Κ. κ. Ηρακλής Χ· · Δαμιανού.
Κατά τις δυο πρώτες μέρες διεξήχθηκαν αγώνες στίβου, αθλοπαιδιές,
γυμναστικές επιδείξεις, ασκήσεις εφαλτηρίου και ελληνικοί χοροί. Κατά
την τρίτη και τελευταία μέρα διεξήχθηκαν κολυμβητικοί αγώνες, κυπρι
ακοί χοροί και τσιαπίσματα. Ακολούθησε η απονομή των επάθλων και
των χρηματικών βραβείων. Για τα αποτελέσματα των αγώνων μάς ενη
μερώνει η έκτακτη ανταπόκριση από τον Καραβά που δημοσιεύτηκε
στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις 20 Ιουνίου 1951.
Επιστροφή στις ρίζες και τις καταβολές μας. Αναμνήσεις που είναι βα
θιά χαραγμένες στα ευχάριστα και ανέμελα παιδικά μας χρόνια που τρέ
χαμε ξέγνιαστα με μια μπάλα στις αυλές του Γυμνασίου Λαπήθου, στο
παραδεισένιο αυτό τοπίο.
Γυμνάσιο Λαπήθου. Ο πνευματικός φάρος της περιοχής για μισό
αιώνα. Εκατοντάδες Καραβιώτες αποφοίτησαν από το Ελληνικό Γυμνά
σιο Λαπήθου. Την Κυριακή, 24 Ιουνίου, έγινε η τελική γιορτή για τη λή
ξη του σχολικού χρόνου στην Τσαγγαρίδειο αίθουσα του γυμνασίου.
Παρέστησαν επίσημοι από τον Καραβά και τη Λάπηθο και τη γιορτή τί
μησε με την παρουσία του και ο Αρχιμανδρίiης της Ιεράς Μητρόπολης
Κερύνειας Ι. Αρνόπουλος. Τη λογοδοσία των «πεπραγμένων» έκαμε ο
φιλόλογος της σχολής I. Καραγιαννάκης. . Εγινε πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα κάτω από τη διεύθυνση του καθηγητή Ν. Πετρίδη. Τα μονα
δικά δυο βραβεία του γυμνασίου, το Σεβέρειο από �5 και το Προέστειο
από �5. σεβαστό ποσό για την εποχή, τα πήρε ο άριστος Καραβιώτης
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑΝ
ΚΑΡΑΒΑΣ, 20 ('Εκτάκτου άνταποκρι
τοi.J). - Τά τεχνικά άποτελέσματα τών
έπ 'εuκαιρίq. τής έορτής του Κατακλυ
σμοί) διεξαχθέντων εiς Καραβdν άγώνων
στίβου, κολυμβητικών άγώνων καί δια
γωνισμών εχουν ώς άκολούθως:
Δρόμος ΙΟΟ μ. Β' ήλικίας: Ι) Άνδρ.
Κοζάκος, 2) 'Ερρίκος Παμπόρης, 3)
'Οδυσσεύς 'Αρέστη., Δισκοβολία β
ήλικίας: Ι) Έρρ. Παμπόρης, 2) Χρίστος
Ξενοφώντος, 3) Ίσμ. Μεχμέτ. Δρόμος
80 μ. Γ' ήλικίας: Ι) Κόκος Πολυκάρ
που, 2) Σάββας Συμιανός, 3) Ίζέτ 'Αλή.
'Άλμα ciπλoi.Jν β' ήλικ.: Ι) νΑθως Προ
εστός, 2) 'Ισμαήλ Μεχμέτ, 3) Μ. Ζωνιdς.
'Άλμα <iπλοϋν: Γ' ήλ.: Σ. Συμιανός,

2) Εuα. Χρίστου, 3) Μαν. Χρίστου. Δρό
μος μέ κουτάλι καί αuγό β' ήλικίας: Ι)
Στ. Συμιανός, 2) 'Ο δ. 'Αρέστη, 3) Σπ.
Κοζάκος. "Αλμα τριπλοi.Jν β' ήλ.: Ι)
Αθως Προεστός, 2) 'Ανδρ. Κουτσοκού
ν

μνης, 3) Ι. Μεχμέτ. Δρόμος μέ σακκού
λα Γ' ήλ.: Ι) Τοφής Γεωρκή, 2) Λάμ
προς Ξενοφώντος, 3) Γρηγ. Μορφή.
'Άλμα εiς ϋψος Γ' ήλ.: Ι) Εuαγ.
Χρίστου, 2) Κλεόπας Χρίστου, 3) Νίκος
Νεοφύτου. Δρόμος Ι500 μ. Β' ήλ.: Ι)
Όδ. Άρέστη, 2) Στ. Συμιανός, 3) Το
φής Γεωρκή, 'Άλμα τριπλοi.Jν Γ' ήλ.: Ι)
Εuα. Χρίστου, 2) Χρ. Μανώλη. 3) Σ.
Συμιανός. Σκυταλοδρομία Γ' ήλ.: Ι)
Δημοτ. Σχολεία Καραβa, 2) Σωφρονι
στική Σχολή Λαπήθου, 3) Γυμνάσιον
Λαπήθου. Δρόμος ΙΟΟ μ.: Ι) Γεώργ.
Τσιάλης, 2) 'Ανδρ. Κουτσοκούμνης, 3)
Σ. Σαββίδης.
Δισκοβολία: Ι) 'Ανδρ. Λαζάρου, 2)
Νίκος Λαζαρής, 3) Τάκης Ξενοφώντος.
"Αλμα <iπλοϋν: Ι) Ξάνθος Κουτσοκού
μνης, 2) Αθως Προεστός, 3) Σ. Σαββί
δης. Δρόμος 200 μ.: Ι) Γ. Τσιάλης, 2)
Α. Κουτσοκούμνης, 3) Α. Κοζάκος.
Σφαιροβολία: Ι) Χρ. Κωνσταντινίδης, 2)
Γ. Τσιάλης, 3) Δ. Κούβακας. "Αλμα
τριπλοi.Jν: Ι) Αθως Προεστός, 2) Α. Σι
ακόλας, 3) Α. Κουτσοκούμνης. Δρόμος
800 μ.: 1) Οδυσσεύς 'Αρέστη, 2) Α.
Κοτσοκούμνης, 3) Α. Χριστοδουλίδης.
ν

ν

'Άλμα εiς ϋψος επί κοντφ: Ι ) Κ. Κα
ραβίας, 2) Α. Κ. 'Ηλία, 3) Σ. Κουτσο
κούμνης. Διελκυστίνδα: Ι) 'Ομάς τής
'Ενώσεως Νέων Καραβa. Λιθοβολία: Ι )
Γ. Τσιάλης, 2) Α. Λαζάρου, 3) Α. Κοζά
κος. "Αλμα εiς uψος: Ι) Πλάτων Μιχα
ήλ, 2) Ι. Μεχμέτ, 3) Δ. Κίσης. Κολύμ
βησις ΙΟΟ μ.: Ι) Δ. Κούβακας, 2) Ι. Με
χμέτ, 3) Α. Κοζάκος.
Εϋρεσις μήλων: Ι) Μ. Φελλaς, 2) Ε.
Κυπριανοi.J, 3) Α. Ζαλιστής. Κατάδυσις:
1) Ν. Ι. Κοζάκος, 2) Ι. Μεχμέτ, 3) Σ.
Σταύρου. Κολύμβησις 200 μ.: Ι) Δ. Κού
βακας, 2) Σ. Παύλου, 3) Π. Συμεοi.J. Εϋ
ρεσις φιάλης: Ι) Ι. Μεχμέτ. Ύπτία κο
λύμησις 100 μ.: Ι) Ν. Ι. Κοζάκος, 2) Φ.
Βασιλείου, 3) Α. Ζαλιστής. Κολύμβησις
400 μ.: 1) Σ. Παύλου, 2) Π. Συμεοi.J, 3)
Λ. Μουράτ. Καταδίωξις νήσσης: Ι)
'Ανδρέας Χριστοφή.
Αuλός: Ι) 'Ελευθέριος 'Ελευθερίου 2)
Γαβριήλ 'Αγησιλάου. Κυπριακοί χοροί:
Ι) Α. Πάντζιος καί Κώστας Κυριάκου,
2) Α. Βλάχος. Τσιαττίσματα: Ι) Α. Βλά
χος καί Γ. 'Αγησιλάου.
'Η κωπηλασία καί ή ίστιοπλο·ί·α δέν
διεξήχθησαν λόγφ θαλασσοταραχής.
Τά διάφορα αγωνίσματα ήθλοθετήθη
σαν διά κυπέλλων ή χρηματικών ποσών
ύπό τών άκολούθων:
Καπνοβιομηχανίας Διανέλλου καί
Βεργοπούλου, 'Ασφαλιστικής 'Εταιρεί
ας «Ή 'Ανατολή», Καφεκοπτείου Χα
τζηλάμπρου καί Χατζηϊωάννου, Γ. Χα
ραλάι-:ιπου, Σ. Κασαπάκη, Γ. Δ. Μορφί
τη, Τουριστικοί) Γραφείου 'Αδελφών
Λοϊζίδη, νΟθωνος Κυριακίδη, Τυπογρα
φείου Μ. Ν. Φιεροϋ, Γ. Σ. Γεωργιάδη,
Βιβλιοπωλείου Σάββα Χατζηλαμπή, Ξυ
λεμπορικοί) καταστήματος Β. Μαραγκοί)
έκ Κυρηνείας, Λ. Ψάθα Δημάρχου Κα
ραβd, Γ. Χατζηγρηγορίου άντιδημάρχου,
Ε. Κ. Ίωαννίδη, Φ. Χατζηδαμιανοi.J, Π.
Ν. Καλαβa, Γ. Σ. Κυριακίδη, Γ. Θρα
συβούλου, Μ. Τσιάλη, Κ. Κεραυνοϋ, Τ.
Γ. Φελλa, Γρ. Ρούσου, Γραφείου αυτο
κινήτων Ι. Καλλή καί Σωτηρίου καί
'Ανδρέα, Κ. Τσιομούνη.

Δημοσίεuμα της εφημερίδας «ΕΛΕΥθΕΡΙΑ» στις 20 louvίou 1951.
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Αναμνηστική φωτογραφία tξω από την Ευαyyελίστρια μετά το γάμο του Γιώργου και της
Χλόης Πογιατζή.

Στιγμιότυπο από εκδήλωση ανθεστηρίων με συμμετοχή νtων Καραβιωτών.
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τελειόφοιτος μαθητής Α. Κουτσοκούμνης. Επαινο πήρε και ο άριστος
τελειόφοιτος μαθητής Αντρέας Σφογγαράς.
·

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις που καθιερώθηκε πια, εί
ναι ο χορός του Λεμονιού. Το σωματείο ΑΡΗΣ Καραβά διοργάνωσε τον
πρώτο ετήσιο χορό του λεμονιού στο γραφικό «Ζέφυρο» στις 8 Σε
πτεμβρίου. Η εκδήλωση που άρχισε πριν από 40 χρόνια από τον ΑΡΗ
Καραβά και γινόταν μετά από την ΑΕΚ Καραβά, συνεχίζεται και σήμερα
στην προσφυγιά από το Προσφυγικό Σωματείο «Ο ΚΑΡΑΒΑΣ».

άμο του Γιώργου και της

Η Εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια
στον Καραβά. Η δοξολογία έγινε στις 10.30 π. μ. στην εκκλησία της Ευ
αγγελίστριας. Στη δοξολογία παρέστησαν ο δήμαρχος Λο·ί·ζος Ψάθας και
τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, αντιπροσωπείες των σωματείων και
οργανώσεων και πλήθος κόσμου. Τον πανηγυρικό είπε ο εφημέριος του
ναού Παπαγρηγόριος Σάββα. Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός
γραμματέας της · Ενωσης Νέων Καραβά Κ. Ρουβιθάς. Το απόγευμα, στο
σωματείο της · Ενωσης Νέων Καραβά, έγινε πανηγυρικός εορτασμός για
την 28η Οκτωβρίου. Παρευρέθηκαν οι ιερείς του Καραβά, ο δήμαρχος
Καραβά Λο·ί · ζος Ψάθας, ο αντιδήμαρχος Γ. χ · · Γρηγορίου με το δημο
τικό συμβούλιο, ο Γυμνασιάρχης κ. Λυσίκατος με τον καθηγητικό σύλ
λογο και πλήθος κόσμου. Κύριος ομιλητής ήταν ο καθηγητής του γυ
μνασίου Λεωνίδας Πάσιος. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του
σωματείου Ε.Ν.Κ. Η ρ. Χ · · Δαμιανού. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρό
γραμμα από χορωδία μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Λαπήθου
και μελών της Ε.Ν.Κ. κάτω από τη διεύθυνση του καθηγητή Νίκου
Πετρίδη.
Καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 1961
Πλούσια πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα αναπτύχθηκε τη
χρονιά αυτή. Τον Απρίλιο του χρόνου αυτού ιδρύθηκε ο · Ομιλος Φιλο
τέχνων Καραβά. Σκοποί του Ομίλου ήταν η ίδρυση Μουσείου Λαϊκής
Τέχνης, Πινακοθήκης, Βιβλιοθήκης και αίθουσας μουσικής. Επίσης η
οργάνωση διαλέξεων, καλλιτεχνικών και άλλων πνευματικών εκδηλώσεων
και η συλλογή λαογραφικού και ιστορικού υλικού. Ο όμιλος τέθηκε κά
τω από την αιγίδα του Δήμου Καραβά. Το διοικητικό συμβούλιο το
αποτελούσαν οι Τάκης Γ. Φυλακτού ως Πρόεδρος, Παναγιώτης Καλα
βάς αντιπρόεδρος, Κώστας Ε. χ · · Στεφάνου Γραμματέας, Ηρακλής χ · ·
Δαμιανού Ταμίας και Βασιλική Χριστοδουλίδου, Γεώργιος Κυριακίδης και
Μιχάλης Κοκκινίδης μέλη.

�ων Καραβιωτών.

Η προσφορά του Καραβά στους aπελευθερωτικούς αγώνες υπήρξε
πλούσια σ· όλες τις παραμέτρους. · Ετσι το Σεπτέμβρη της χρονιάς
αυτής συστάθηκε επιτροπή για τη συλλογή χρημάτων για ανέγερση
μνημείου ηρώων στον Καραβά. Την επιτροπή αποτελούσαν ο Ιωάννης
Χαρμαντάς πρόεδρος, Παπαίάκωβος Κύρκος, Παναγιώτης Καλαβάς, Ελέ63

Από τα εγκαίνια της τελετής για το Μουσείο Λαϊκής Ttxvηc;, το 1961 .

νη Κοζάκου, Σάββας Παπαίακώβου , Αντρέας Μαραγκός και Αντρούλα
Γιαννάκη μέλη.
Δή μαρχος Καραβά ο Παναγιώτης Καλαβάς. Ο Δήμος Καραβά στις
6/4/61 πήρε δάνειο f:6,000 για aσφάλτωση των υφιστάμενων δρόμων.
Με βάση τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του δήμου Καραβά
για το 1961, ο δήμος μέχρι την 31/12/61 είχε δάνεια ύψους f:28,136.
Ση μαντικό μέρος του δανείου (ποσό f:26,000) χρησιμοποιήθηκε τα χρό
νια 1956-1958 για την ανέγερση και αποπεράτωση του νέου δημοτικού
μεγάρου Καραβά. Τα έσοδα του δήμου για τη χρονιά αυτή ήταν f:6,925
και τα έξοδα f:6,437.

Ο Καραβάς γιόρτασε με λαμπρότητα την Εθνική Επέτειο της 25ης
Μαρτίου. Η δοξολογία έγινε στον Ιερό ναό Ευαγγελίστριας και τον πα
νηγυρικό της ημέρας είπε ο φιλόλογος Αθηνόδωρος Ε. χ · · Λυσάν
δρου. Επικεφαλής της παρέλασης ήταν οι ιερείς, ο δή μαρχος Π. Καλα
βάς και το δημοτικό συμβούλιο και ο βουλευτής I. Χαρμαντάς. Στην
εντοιχισμένη στην Α · Αστική σχολή πλάκα των πεσόντων Καραβιωτών
κατά τον ελληνικό πόλεμο 1912-1918 κατέθεσαν στεφάνια ο δή μαρχος
Π. Καλαβάς και ο τοπικός αρχηγός των προσκόπων Ν.Π. Χριστοδουλί
δης. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το απόγευ μα οργανώθηκε
γιορτή στο δη μοτικό κινη ματοθέατρο από τα δη μοτικά σχολεία. Το πλού64

Αναμνηστική φωτογραφία της Στ' τάξεως του Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθου το 1 963.

:χνης, το 1 961 .

)αγκός και Αντρούλα

Δή μος Καραβά στις
Jφιστάμενων δρόμων.
• του δήμου Καραβά
1νεια ύψους Ε28, 1 36.
Jιμοποιήθηκε τα χρότου νέου δη μοτικού
vιά αυτή ήταν Ε6,925

i Επέτειο της 25ης
�λίστριας και τον πα
:.>ρος Ε. Χ · · Λυσάν
) δή μαρχος Π. Καλα
; I. Χαρμαντάς. Στην
rεσόντων Καραβιωτών
:πεφάνια ο δήμαρχος
:.>ν Ν.Π. Χριστοδουλί
lόγευ μα οργανώθηκε
.κά σχολεία. Το πλού-

Αναμνηστική φωτογραφία των μελών της πρώτης φιλαρμονικής του Ελληνικού Γυμνασίου
Λαπήθου. Διακρίνονται οι Αντρέας Πατσαλίδης, Αρτέμης Πλουσίου, Χρήστος
Σολομωνίδης, Βάσος Πελεκάνος, Ντίνος Ηρακλέους, Γιώργος Καλδέλης, Λεωνίδας Ξάνθος,
Αντώνης Κουπής, Ανδρέας Κυπριανού, Σπύρου Σπύρος, Σοφοκλής Φυττής, Σάββας
Κελογρηγόρης, Δημοσθένους, Ντίνος Ηλιόπουλος, Μάκης Κιτρομήλης και ο καθηγητής
μουσικής Σώζος Χαραλαμπίδης
•
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σιο πρόγραμμα της γιορτής περιλάμβανε και ομιλία από το δάσκαλο
Δημ. Γεροκώστα.
Η Αρδευτική επιτροπή «Νερό της Παληάβρυσης» πήρε δάνειο Ε6,000
από το δανειστικό Ταμείο της Κυβέρνησης για βελτίωση και επέκταση
του αρδευτικού δικτύου του χωριού (κατασκευή τσιμενταυλάκων).
Την καλλιεργητική περίοδο 1 960/ 1 961 η παραγωγή λεμονιών εξαγωγής
ήταν 1 0.5 εκατομμύρια λεμόνια και οι Καραβιώτες εισέπραξαν Ε40.000
Την Κυριακή 9 Ιουλίου έγινε στην Τσαγγαρίδειο αίθουσα του Γυμνασίου
Λαπήθου η τελική γιορτή για τη λήξη του σχολικού χρόνου. Η τελετή
ήταν σεμνή και μίλησε ο Γυ μνασιάρχης Ν. Πιζάνιας. · Εγινε καλλιτεχνικό
πρόγραμμα κάτω από τη διεύθυνση του καθηγητή Μάριου Σοφοκλέους.
Εκ μέρους των τελειοφοίτων αποχαιρέτησε τους καθηγητές η Ελένη
Παπαδη μητρίου. Μετά τη γιορτή απονεμήθηκαν τα βραβεία της χρονιάς.
Από τα 1 Ο βραβεία της χρονιάς αυτής τα 6 βραβεία τα πήρε η άριστη
μαθήτρια Ελένη Παπαδη μητρίου. Επίσης βραβεύτηκαν η Λητώ Γεωργίου
(3 βραβεία), η Νέλλη Χρ. Δαμιανού (Μουσική) και Επαμεινώνδας Βασι
λείου (μουσική). Το Κωνσταντινίδειο βραβείο από Ε5 για μαθητή /τρια
της Ε ' τάξης το πήρε η Καλλιόπη Χαρμαντά. Οι φετινοί απόφοιτοι του
Γυ μνασίου Λαπήθου είναι: Βάρδας Κων/τινος, Βασιλείου Επαμεινώνδας,
Γεωργίου Ειρήνη, Γεωργίου Λητώ, Γιαννακού Αντρέας, Γιαννάκη Σωτη
ρία, Ελευθερίου Ελένη, Θεοδώρου Αναστασία, Ιορδάνου Γεώργιος, Κα
κουλλής Παναγιώτης, Καριολής Σταύρος, Κοσιάρης Παναγιώτης, Κύρρης
Μ ιχαήλ, Λιβέρα Χαριτίνη, Λουκά Μαρία, Μαυρομμάτης Στέλιος, Παπα
δημητρίου Ελένη, Παπαθεοφάνους Αντρούλα, Πατέρας Κων/τινος, Π ισι
αλής Αντρέας, Πογιατζής Ν ίκος, Προεστός Αντρέας, Σ ιακαλλή Ασπασία,
Τιμοθέου Χαράλαμπος και Τοφαρίδης Αντρέας.
Απόδημοι. · Ενα κομμάτι της καραβιώτικης καρδιάς. · Οπου κι αν βρί
σκονται ξαναζούν τις στιγμές, τις παλιές, τις καλές, τις παραδοσιακές,
και νιώθουν την ευθύνη, σ' όποια γωνιά της γης κι αν ζουν, να συνε
χίσουν να αγωνίζονται για τον τόπο τους. Για μια από τις εκδηλώσεις
των αποδήμων Αμερικής μας ενημερώνει το δημοσίευμα της εφημερί
δας «ΚΥΠΡΟΣ» της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής του Μαρτίου
1 961 .
Και φέτος δεν έγιναν εκλογές κοινοταρχών. Η κυβέρνηση διόρισε από
1 ης Ιουνίου τους πιο κάτω κοινοτάρχες (μουχτάρηδες)
Πετρογειτονιά
· Εξω γειτονιά
Πάνω γειτονιά
Παλιόσοφος
Φτέρυχα
Μότιδες
Ελιά
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Κώστας (Κώτσιος) Γ. Μουπάς
Τάκης Ιορδάνου
Ηλίας Κ. Χ · · Μανώλη
Στυλιανός Κύρκος
Ιωάννης Σ. Ψωμάς
Χρ. Σολωμού
Δ. Ευθυ μίου

.ία από το δάσκαλο
πήρε δάνειο Ε6,000
:λτίωση και επέκταση
ιμενταυλάκων).
i λεμονιών εξαγωγής
εισέπραξαν Ε40.000
θουσα του Γυμνασίου
Dύ χρόνου. Η τελετή
;. ' Εγινε καλλιτεχνικό
Μάριου Σοφοκλέους.
καθηγητές η Ελένη
βραβεία της χρονιάς.
εία τα πήρε η άριστη
καν η Λητώ Γεωργίου
Επαμεινώνδας Βασι1 Ε5 για μαθητή /τρια
pετινοί απόφοιτοι του
;ιλείου Επαμεινώνδας,
>έας, Γιαννάκη Σωτη
tδάνου Γεώργιος, Κα
: Παναγιώτης, Κύρρης
ιάτης Στέλιος, Παπα
:ρας Κων/τινος, Π ισι1ς, Σ ιακαλλή Ασπασία,
ις. · Οπου κι αν βρί
ές, τις παραδοσιακές,
κι αν ζου ν, να συν ε1 από τις εκδηλώσεις
>σίευμα της εφημερί
Jερικής του Μαρτίου

Jβέρνηση διόρισε από
ι δες)

«Η ΛΑΜΠΟ ΥΣΑ»
Την Κυριακή, 1 2 Μαρτίου ε{ς τήν Νέ
αν ' Υ όρκην ή «Λάμπουσα» εδωσε μέ
καλήν έπιτυχίαν τήν 24ην έτησίαν χο
ροεσπερίδα της. 'Η αίθουσα τοu FRA
TERNAL CLUB-HOUSE έγέμισε ένωρίς
καί ολοι άρχισαν τό φαγοπότι πρίν άκό
μα άπό τό πρόγραμμα. �Εμειναν δέ ολοι
κατενθουσιασμένοι γιατί τά μεζεδάκια
καί ή μπύρα ήσαν ολα άφθονα.
Τό πρόγραμμα άρχισεν μέ τούς
' Εθνικούς 'Ύμνους πού εψαλεν ή Κα
Δήμητρα Δήμα, ή όποία μας εψαλεν καί
eνα ώραίον ϋμνον {δικής της συνθέσεως
άφιερωμένον ε{ς τήν Κυπριακή Σημαίαν.
(τόν ϋμνον τοuτον ή κ. Δήμα ύπέβαλεν
ε{ς τήν Κυπριακήν Κυβέρνησιν μέ τήν
έλπίδα οπως έγκριθή ώς δ ' Εθνικός
'Ύμνος τής Κύπρου.)
' Ωραιότατοι ήσαν καί οί ' Ελληνικοί
χοροί του Χορευτικοu ' Ομίλου τής
' Ενώσεως Κυπρίων ' Αμερικής καθώς
καί τά τραγούδια τής δ. Βάσσως καί
τοu DON JULIO.
Τούς προσελθόντας εχαιρέτησεν δ
Πρόεδρος κ. Γεώ ργιος Νίκολας Λού
τσιος.
Ό ε{σηγητής κ. Άνδρεpας Καμένος
παρουσίασε τόν Πρεσβευτήν Κύπρου κ.
Ζήνωνα Ρωσσίδην δ δποίος ώμίλησε
δι' δλίγων καί έπήνεσε τούς εδώ Κυπρί
ους διά τήν έμμονήν των ε{ς τά πάτρια
ήθη καί εθιμα. ' Ο κ. Πρεσβευτής έπή
νεσεν έπίσης τήν εκ μέρους τών Κυπρί
ων ' Αμερικής συμπαράστασιν πρός τήν
γενέτειραν κατά τόν άπελευθερωτικόν
άγώνα καί συνέστησε θερμώς οπως εξα
κολουθήσουν ούτοι τό ενδιαφέρον καί
ύποστή ριξίν των πρός τήν Κύπρον.

Μεταξύ τών παρευρεθέντων ήσαν ή
πρέσβειρα κ. Τερέζα Ζ. Ρωσσίδη, δ Ια
τρός κ. Σ. Ζαβογιάννης, δ κ. Σπ. Μινώ
τος τή ς «Νέας ' Υόρκης», δ κ. Κ. Πα-

παφωτίου τοu «Έθνικοu Κήρυκος» οί κ.
καί Κα Μιλτιάδη Δημητρίου, κ. καί Κα
Μιχαήλ Λιάτση, κ. καί Κα ' Αθανασιά
δη, κ. καί Κα. Γ. Πασιούκου, δ κ. Διο
νύσιος Κυκκώτης σπουδαστής ε{ς τήν
Θεολογική Σχολήν, κ. κ. Παuλος Πύρ
ρος, Κώστας Πύρρος, Κα � Αννα Μω
ρα·ί·τη, Κα Μερόπη Νίκολα, ο{κογένει
αι Γ. Νίκολα Λούτσου, Κώστα Νικήτα,
Ε. Μαυρομμάτη, � Αρη Δημητρίου, Εuρ.
Κόντο υ , Κ. ' Ελισσαίο υ , ' Αν δ ρ έ α
Έλισσαίου, Γιάννη Σταύρου, Π. Τσέν
τα, Γ. Τσέντα, Γ. Παπούλα, Λούη Χρυ
σάνθου, Χρ. Καβραζόνη , Γιάννη Κυρια
κίδη , Γιάννη Χριστοδούλου, Π. Λυμ
πουρίδη, Γιάννη Πίστη, Γιάννη Σπανοu,
Γιάννη ' Ελευθεριάδη, αί κυρίαι Γλυκ.
Π. ' Αγαθαγγέλου, ' Ελένη Γεωργιάδη,
οΙκογένεια Νικ. Χριστοφορίδη, ή Κα
Λαζαρίδη, οΙκογένεια Σταύρου Σάββα, ή
Κα Σταύρου Κωνσταντίνου, Κα Α.
SCHAFFER μετά τής θυγατρός της
ROSALIE, οΙκογένεια Χρ. Παπαπέτρου,
Π. Λευκαρίτη, Π. �Ορρου, Κώστα Κτω
ρίδη, Κώστα Πεταλλίδη , Κα Έβδ. ' Αν
τωνοπούλου μετά τής θυγατρός της
Ίουλίας, Κα Φωτεινή Δ. Στράτου μετά
του υίοu της κ. Μάρκου Στάτου, κ. κ.
Γεώργιος Έλισσαίου, Γεώργιος Χατζη
δημητρίου, ' Αριστείδης ' Επιφανίου,
' Ιωσήφ Φιούρης καί πλείστοι άλλοι.
Συγχαρητήρια διά τήν ώραίαν έορτήν
όφείλονται ε{ς ολας τάς έπιτροπάς καί
tδιαιτερως ε{ς τό Δ. Συμβούλιον πού
άποτελοuν οί κ. κ. Γεώργιος Νίκολας
Λούτσιος Πρόεδρος, Ζήνων Μαυραδίiς
' Αντιπρόεδρος, Πήτερ Ζ. Χρίστ. Γραμ
ματεύς, Παντελής Τσέντας Γραμματεύς,
Κώστας Νικήτας Ταμίας, καί οί Σύμ
βουλοι Κώστας Κτωρίδης, Χρ. Παπαπέ
τρου, ' Αριστείδης Δημητρίου, ' Ιωάννης
Κυρακίδης, Χ ρ. Τόφας, · Ελένη Μαυ
ρομμάτη καί Μαργαρίτα Κυριακίδη .
·
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· Εγινε βελτίωση και επέκταση του γηπέδου Λαμπούσης όπου θα διεξά
γονταν οι καθιερωμένοι γιορτασμοί του κατακλυσμού. Τα έξοδα ανέλα
βε ο Δήμος Καραβά και οι κάτοικοι. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε
έρανος μεταξύ των Καραβιωτών και έγιναν εισφορές. Την Κυριακή και
Δευτέρα 28-29 Μα·ί·ου έγιναν οι καθιερωμένοι γιορτασμοί του κατα
κλυσμού. Διοργανωτής η Α.Ε. Καραβά υπό την αιγίδα του Δήμου Καρα
βά. Σ υ μμετείχαν το Ελληνικό Γυ μνάσιο Λαπήθου, τα δη μοτικά σχολεία,
σωματεία και οργανώσεις. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την πρώτη μέρα
αγώνες στίβου και ελληνικούς χορούς και τη δεύτερη μέρα αγώνες
θαλάσσης, λαϊκούς κυπριακούς χορούς, χορό του δρεπανιού, αυλό, δίστιχα και τσιαπίσματα.
Την Κυριακή, 25 Ιουνίου το απόγευμα, έγινε η τελική γιορτή για τη λή
ξη των μαθη μάτων των δη μοτικών σχολείων Καραβά. τίμησαν με την
παρουσία τους τη γιορτή ο βουλευτής I. Χαρμαντάς, ο δήμαρχος Π.
Καλαβάς και το δημοτικό συμβούλιο, ο επιθεωρητής Τέχνης Θ. Κάνθος,
ο διευθυντής της Αναμορφωτικής σχολής Α. Παπαδόπουλος και πλήθος
κόσμου. Μ ίλησε για τα «πεπραγμένα της χρονιάς» ο διευθυντής της Β ·
Αστικής Φ. Αργυρίδης. Ακολούθησε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
που περιλάμβανε aπαγγελίες, τραγούδια από τη χορωδία και ορχήστρα
των σχολείων, ελληνικούς χορούς και γυ μναστικές επιδείξεις.
Στο τέλος βραβεύτηκαν οι πιο κάτω μαθητές/τριες:
Το Χατζη κυ ριάκειο βραβείο απονεμήθηκε στη Φρόσω Δημητριάδου και
το Γεώργιο Κλατσιά. Το βραβείο aρετής και προόδου του Συλλόγου
γονέων και διδασκάλων στους τελειόφοιτους Παρασκευά Ο. Χ · · Δημη
τρίου, Αντρούλα Χριστοδούλου, Χρυσταλλένη Χ · · Λούκα, Παντελίτσα
Χρ. Τσέντα και Μαρία Θ. Κοσιάρη. Το βραβείο Μιχαήλ Τσιάκκα απονεμή
θηκε στον τελειόφοιτο της Α ' Αστικής Σωτη ράκη Φραντζέσκο.
Μετά το τέλος της γιορτής άνοιξε έκθεση Τέχνης.
Καταγραφή γεγονότων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 1971
Το Δη μοτικό συμβούλιο απαρτιζόταν από το Φιλόθεο χ · · Δαμιανού ως
Δήμαρχο και Κυριάκο Κοζάκο, Χριστόδουλο Νεοφύτου, Φώτη Μοτίτη
και Δη μητράκη Ασπρή ως μέλη.
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 1 0.452Α και ημερο
μηνία 1 3 / 5 / 71 εξουσιοδότησε το Δήμο Καραβά να συνάψει δάνειο
ί:6000 από τη Σ υνεργατική Π ιστωτική Εταιρεία «ΣΩΤΗ ΡΙΑ» Καραβά που
θα αποπληρωθεί μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 1 972. Τόκος μέχρι 7%.
Σ κοπός του δανείου η βελτίωση της υδατοπρομήθειας του Καραβά.
Απόφαση του Υπουργικού Σ υ μβουλίου με Αρ. 1 0453 η μερ. 1 3/ 5 / 7 1
εξουσιοδότησε το Δήμο Καραβά ν α συνάψει συ μφωνία μ ε την Ιερά
Μητρόπολη Κερύνειας, από την οποία ενοικιάζει για περίοδο 30 χρό
νων και με ετήσιο ενοίκιο ί:600 το νερό της Μονής Αχειροποιήτου που
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θεατρικό μονόπρακτο στο Δημοτικό Κινηματοθtατρο Καραβά
Διακρίνονται από αριστερά οι Αρτtμης Πλουσίου, Ελtνη Χατζηδαμιανού, Σωτήρης
Πατσαλίδης, Χριστάκης Νικοδήμου, Ευαγόρας Χατζηδαμιανού, και Ανδρtας Πατσαλίδης.
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Αναμνηστική φωτογραφία της Δ' Κλασσικού του Γυμνασίου Λαπήθου με τον καθηγητή κ.
Κύ ρρη το 1971.
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ήταν 1 2 ώρες εβδομαδιαίως. Το νερό «ρέει» από την πηγή που βρίσκε
ται στο τεμάχιο με αριθμό 1 40 Φ/Σ Χ 1 24, τη γνωστή «Παλαιά Βρύση».
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα 1 50 χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσί
ας. Λεπτομέρειες των εορτασμών μαι;; δίδει η ανταπόκριση που δημο
σιεύτηκε στην εφημερίδα «ΑΓΩΝ» στις 31 Μαρτίου 1 971 την οποία
παραθέτουμε πιο κάτω.
Με βάση το λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων για τη χρονιά αυτή, ο
Δήμοι;; Καραβά είχε εισπράξεις Ε1 9,439 και πληρωμές Ε1 9,384. Μέχρι
την 31 / 1 2 / 71 υπήρχαν και καθυστερημένα έσοδα της τάξης των
Ε6,274, ποσό που αντιπροσώπευε κυ ρίως ανείσπρακτα ποσά για άδειες
εξάσκησης επαγγέλματος και διάφορους φόρους και ενοίκια. Οι κυριό
τερες πηγές εισοδη μάτων του Δήμου ήταν οι άδειέι;; εξάσκησης επαγ
γέλματος, οι άδειες οικοδομής, η υδατοπρομήθεια, ενοίκια και η κυ
βερνητική βοήθεια (Ε2,506). Τα κυριότερα έξοδα του Δήμου κάλυψαν
την καθαριότητα, τη συντήρηση και βελτίωση της υδατοπρομήθειαι;;, τη
συντήρηση και επιδιόρθωση των δρόμων, το φωτισμό, την ανέγερση νέ
ων δη μοτικών οικοδομών, την, αποπλη ρωμή δανείων και του ς μισθούς
των υπαλλήλων. Τα οφειλόμενα δάνεια του Δήμου μέχρι την 31 / 1 2/71
ήταν Ε40,91 1 .
Οι απόφοιτοι του Ελληνικού Γυ μνασίου Λαπήθου τη χρονιά αυτή ήταν:
Στ 1 (Κλασσικό) Δημητρίου Ελένη, Επιφανίου Παντελίτσα, Καζέλη Ειρή
νη, Κοζάκου Ευγενία, Κυριακίδου Μαρία, Μάππουρου Μαρία, Μονο
γυιού Ανδρούλα, Ορφανίδου Ελένη, Πιτσιλλίδου Αλεξάνδρα, Προεστός
Παναγιώτης, Τσιμούρηι;; Γεώργιος, Φραντζέσκου Φραντζέσκα, χ · · Λοή
Σταυρούλα και χ · · Ξενοφώντος Αναστασία.
Στ 2 (κλασσικό) Αποστολίδου Ανδρούλα, Ζιγκουλή Ελένη, Κίπου
Ανδρούλα, Κοζάκου Χριστούλα, Μάρκου Γιαννούλα, Ματθαίου Θεονίτσα,
Μοτίτη Αποστολίτσα, Παναγιώτου Ευγενία, Παντέχη Αγάθη, Παρπούλη
Μαρία, Σ ιακόλα Χρύσω, Σολομωνίδου Ανδρούλα, Τσαγγάρη Μαρία, Τερ
ζή Ελένη, Τυρίμου Γιαννούλα, Χ · · Βασίλη Σωτηρούλα και Χριστοδούλου
Μαρία.
Στ' · (Πρακτικό) Γερμανού Φρόσω, Γεωργίου Γεωργία, Ελευθερίου
.
Ελευθέριος, Εμμανουήλ Κων/τινοι;;, · Ηφαιστος Ανδρέας, Ιωάννου Γιαννά
κης, Καίμακκάμηι;; Νίκος, Καλαμαράς Ν ίκος, Καστανιάς Νίκος, Κατσαρής
Χριστάκηι;; , Κότaαπαι;; Νεοmόλεμοι;;, Παγδατή Σταυρούλα, Πατσαλίδου
Νέδη, Πατσαλοσαββήι;; Γεώργιος, Πρωτόγεροι;; Σπύρος, Σάββα Φροσού
λα, Σεργίδηι;; Σάββας, Χ · · Δαμιανού Βασιλάκης, Χ· · Ευτυχίου Κωστά
κης και Χ · · Χαρίτου Μαρία.
Τη Δευτέρα, 1 6 Αυγούστου, στο Δη μοτικό κινη ματοθέατρο Καραβά έγι
νε η καθιερωμένη από το Δήμο Καραβά ετήσια γιορτή της «Η μέρας
του Απόδη μου Καραβιώτη». τίμησαν με την παρουσία τους τη γιορτή ο
υφυπουργός κ. Πάτροκλος Σταύρου, ο έπαρχοι;; Κερύνειαι;; Κ. Κλεάν70
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νΗρχισαν εiς τήν κωμόπολιν Καραβίi
οί έορασμοί μέσα εiς τά πλαίσια τής
1 50ετηρίδος τής ' Εθνικής Παλιγγενεσί
ας, όργανωθέντες ύπό τής έπί τούτφ
συσταθείσης Συντονιστικής ' Επιτροπεί
ας.
Κατά τόν έσπερινόν εορτασμόν τής
παραμονής τής 25ης Μαρτίου έξετελέ
σθη καλλιτεχνικόν πρόγραμμα περιλαμ
βάνον εiσαγωγικήν δμιλίαν ύπό του Δι
ευθυντου Α · Δημοτικου Σχολείου κ. Γ ρ.
Όρφανίδη, άπαγγελίας ύπό μαθητών
των Δημοτικών Σχολείων καί μελών του
Συλλόγου ' Ελληνίδων καί σκηνάς άπό
τό θεατρικόν εργον Σπύρου Μελίi.
' Ο Παπαφλέσας, είς τό Δημοτικόν θέα
τρον ύπό μελών τής ΑΕΚ καί του Νυ
κτερινου ' Επιμορφωτικου Κέντρου, κατά
διδασκαλίαν του μέλους τής Συντονιστι
κής κ. ' Ανδρέα Μαραγκου, καθηγητου
Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας. Τά σκηνι
κά του εργου έφιλοτεχνήθησαν έπίσης
ύπό του iδίου έκπαιδευτικου.
Τόν έορτασμόν έτίμησαν διά τής πα
ρουσίας των δ Διοικητής τοu Γ ' Τακτι
κου Συγκροτήματος κ. Δρίτσας, δ Διοι
κητής τής 1 90 Μοίρας Πυροβολικου κ.
Ζιωτόπουλος. δ Δήμαρχος κ. Φ. Χατζη
δαμιανου μετά των μελών τής Δημοτι
κής ' Επιτροπής, δ Πρόεδρος τής Σχ.
' Εφορείας καί πλήθος κόσμου.
Λαμπαδη φορία ύπό διμοιρίας τής
Μοίρας Πυροβολικου καί δμάδος μαθη
τών των Δημοτικών Σχολείων προηγήθη
τής ένάρξεως του καλλιτεχνικου προ
γράμματος.

Τήν έπομένη ή μέραν, ' Επέτειον τής
' Επαναστάσεως του 21 έτελέσθη πάνδη
μος Δοξολογία είς τόν ναόν Εuαγγελι
στρίας, καθ ' ijν έξεφώνησε τόν πανηγυ
ρικόν τής ' Ημέρας δ εuπαίδευτος ύπο
διευθυντής του Γυμνασίου Καραβίi Λαπήθου κ. Π. Χατζημιχαήλ προκαλέ
σας ρίγη ένθουσιασμου, πού ήτο πρα
γματικόν έθνικόν άναβάπτισμα.
' Ηκολούθησε παρέλασις μαθητών των
Δη μ. Σχολείων, τής ' Ιδιωτικής Σχολής
Κ. Καραβία, μελών των Συλλόγων καί
Διμοιρίας Πυροβολικου τής δποίας τόν
χαιρετισμόν έδεχθησαν δ Δήμαρχος
Καραβίi καί δ Διοικητής τής Μοίρας
Πυροβολικου.
' Η παρέλασις κατέληξεν εiς τό Α '
Δημοτικόν Σχολείον, όπου έψάλη δέη
σις ύπέρ των πεσόντων καί κατετέθησαν
στέφανοι είς τήν έντειχισμένην Πλάκα
Πεσόντων Καραβιωτrον εiς τούς Βαλκα
νικούς Πολέμους.
Κατά τό άπόγευμα μέσα εiς τά πλαί
σια των «' Εορτών Παλιγγενεσίαρ> δι
ωργανώθη ποδοσφαιρικός άγών μεταξύ
τής ΠΑΕΚ Κυρηνείας καί Μεικτής
' Ομάδος τής ' Εθνικής Ποδοσφαιρικής
' Ομοσπονδίας Έπ. ' Κυρηνείας κατόπιν
εισηγητικής ' Ομιλίας ύπό του διδασκά
λου εiς Λάρνακα Λαπήθου κ. Σ. Κοτζα
μάνη.
' Ο άγών διεξαχθείς μέ ύποδειγματι
κήν άθλητοπρέπειαν εληξε μέ 1 -0 ύπέρ
τής ΠΑΕΚ.

Δημοσίευμα από την εφημερίδα «ΑΓΩΝ» στις 31 Μαρτίου 1971.
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θους, ο στρατιωτικός διοικητής Δρίτσας, οι δή μαρχοι Καραβά και Λαπή 
θου, πολλοί απόδημοι και πλήθος κόσμου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε
χαιρετισμούς από τον υφυπουργό κ. Πάτροκλο Σταύρου και το δή μαρχο
Καραβά κ. Φιλόθεο Χ · · Δαμιανού και προσφώνηση από τον κ. I. Χαρ
μαντά. Εκ μέρους των αποδήμων μίλησε ο Δρ. Α. Τέγερης. Η ΑΕΚ Κα
ραβά ανακή ρυξε το Δρ. Α. Τέγερη επίτιμο πρόεδρό της και του απέ
νειμε χρυσό μετάλλιο. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με aπαγγε
μα
νικούς χορούς από το χορευτικό
λίες, κυ

Το χορευτικό συγκρότημα της «Α.Ε.Κ.» Καραβά σε μια αναμνηστική φωτογραφία μετά από
εκδήλωση στο Θtατρο Ηρώδου του Απικού στην Ελλάδας το 1970.
Από αριστερά: Γιώργος Στααήc;, Ανδρtαc; Πατσαλ.ίδηc;, Ανδρtαc; Κούντουροc;, Κατερίνα,
Σωτήρης Πατσαλ.ίδηc;, Γιώργος Πουρεκάρηc; , Ανδρtαc; Σιδεράς και Κρητικός χορευτής.

Η παραγωγή λεμονιών το 1 970/ 7 1 ήταν 32 εκατομμύρια λεμόνια και οι
Καραβιώτες λεμονοπαραγωγοί εισέπραξαν �1 85,000. Η πρώτη εκκοπή
λεμονιών άρχισε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και η παραγωγή
ήταν σχετικά χαμηλή. Οι παραγωγοί πλη ρώθη καν από τη Σ ΕΛΕΚ �1 5.00
τη χιλιάδα την πρώτη εκκοπή και τη δεύτερη �1 4.00 τη χιλιάδα. Το
πρώτο δεκαή μερο του Οκτώβρη άρχισε τη λειτου ργία του το νέο ιδιό
κτητο συσκευαστήριο λεμονιών της Σ ΕΛΕΚ στην Αμμόχωστο.
Κάθε χρόνο οι Καραβιώτες γιόρταζαν το λεμόνι με χορούς και διασκε
δάσεις. Το Αθλητικό σωματείο ΑΕΚ Καραβά διοργάνωσε και φέτος το
δικό του χορό, το Σάββατο 1 4 Αυγούστου. Το Αθλητικό σωματείο
ΑΡΗΣ διοργάνωσε το 1 6ο ετήσιο χορό του λεμονιού το Σάββατο 21
Αυγούστου στο μαγευτικό παραθαλάσσιο κέντρο Χρυσός Βράχος.
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1χοι Καραβά και Λαπή 
)γραμμα περιελάμβανε
ούρου και το δή μαρχο
ση από τον κ. I. Χαρ
. Τέγερης. Η ΑΕΚ Κα
δρό της και του απέ1ρόγραμμα με απαγγε-

Με εξαιρετική επιτυχία και λαμπρότητα γιορτάστη κε και φέτος ο καθι
ερωμένος διήμερος γιορτασμός του Κατακλυσμού στις 6 και 7 Ιουνίου.
Την οργάνωση της γιορτής αυτής είχε η ΑΕΚ κάτω από την αιγίδα του
Δήμου Καραβά. Χιλιάδες λαού aπ · όλη την επαρχία και τη Λευ κωσία
παρακολούθησαν το γιορταστικό πρόγραμμα, το οποίο έγινε και μέσα
στα πλαίσια των πανηγυρικών εκδηλώσεων του · Ετους Εθνικής Παλιγ
γενεσίας. Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης
Κυ ρηνείας, οι δήμαρχοι Μόρφου και Καραβά Ιακωβίδης και Φ. χ · · Δα
μιανού, οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές της επαρχίας, ο πρόε
δρος της Σχολικής Εφορείας Καραβά I. Χαρμαντάς, ο Γυ μνασιάρχης
του Γυ μνασίου Λαπήθου Γ. Προδρόμου, οι διευθυντές της Σχολής
Λαμπούσης και Σχολής Αγγλικών και Εμπορικών Σπουδών Δ. Παπαδό
πουλος και Κ. Καραβίας, οι διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, ο δι
ευθυντής του Αμερικανικού Ραδιοσταθμού και πλήθος κόσμου.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε περιφερειακούς αγώνες στίβου και θαλάσ
σης, στρατιωτικές επιδείξεις, ελληνικούς χορούς, διαγωνισμούς κυπρια
κών χορών, δρεπανιού, τατσιάς, διστίχων, τσιαπισμάτων, αυλού κ.α.
Τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων και των διαγωνισμών έχουν ως
εξής:
Δρόμος 60 μ. μαθητών Δημ. Σχολείων
1) Μιχαλάκης Καραϊσκάκης, 2) Γιαννάκης Νεοφύτου, 3) Αντρέας Τυρί
μου.
Δρόμος 800 μ.
1 ) Νεόφυτος Νεοφύτου, 2) Φιλόθεος χ · · Γιαννάκης, 3) Γεώργιος χ · ·
Παναγή.
Αλμα Απλού ν
1 ) Λεύκος Πάσιος, 2) Κώστας Κοσιάρης, 3) Ιωάννης Δρίτσας.
·

1ιcή φωτογραφία μετά από
ιάδαι; το 1 970.
; Κούντουροc;, Κατερίνα,
και Κρητικός χορευτής.

>μμύρια λεμόνια και οι
)00. Η πρώτη εκκοπή
:μβρη και η παραγωγή
από τη Σ ΕΛΕΚ �1 5.00
Ε:1 4.00 τη χιλιάδα. Το
ιργία του το νέο ιδιό
�μμόχωστο.
Jε χορούς και διασκε
>γάνωσε και φέτος το
ο Αθλητικό σωματείο
.ονιού το Σάββατο 21
:ρυσός Βράχος.

Δρόμος 200 μ.
1 ) Νεόφυτος Νεοφύτου, 2) Ρένος Πατσαλίδης, 3) Σ οφοκλής Νεοφύτου.
Δρόμος 1500 μ.
1 ) Γεώργιος χ · · Παναγή, 2) Κώστας Τσάκαλος, 3) Φιλόθεος χ · ·
Γιαννάκη.
Σακκουλοδρομία
1 ) · Αγγελος Λεάνδρου, 2) Παναγιώτης Πολυχρονίου, 3) Κωστάκης Κων
σταντίνου.
Σκυταλοδρομία
1 ) Ομάδα 251 , Τ. Πεζικού, 2) Ομάδα Α ΕΚ.
Κολύμβησις 1 00 μ.
1 ) Κωστάκης Δη μητρίο υ ,
Τσιακκούρης.

2)

Κυριάκος

Κωμοδρό μος ,

3)

Αλέ κος

Εύρεσις μήλων
Γεώργιος Π. Τσιακκούρης.
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Ύπτια κολύμβησις 100 μ.
1 ) Παύλος Παύλου, 2) Λέος Κούντουρος, 3) Κυ ριάκος Κωμοδρόμος.
Ολισθηρός ιστός
Ξενής Τσιακούρης.
Καταδίωξις νήσσης.
Ξενής Τσιακούρης.
Κολύμβησις 200 μ.
1 ) Κωστάκης Περικλέους, 2) Κυ ριάκος Κωμοδρόμος, 3) Αχιλλέα<;; Κούντουρος.
Κυπριακοί χοροί
1 ο ζευγάρι Λάκης Σαββίδης και Αντρέα<;; Πετρίδης, 2ο ζευγάρι Αντρέα<;;
Χρίστου και Αντρέα<;; Κούντουρος, 3ο ζευγάρι Γεώργιος Κουλουμπρής
και Σάββας Παπανεοκλέους.
Χορός τατσιάς
1 ) Λάκης Σαββίδης, 2) Αντρέα<;; Πετρίδης.
Χορός δρεπανιού
1 ) Αντρέα<;; Κούντου ρος και Λάκης Σαββίδης, 2) Σάββας Παπανεοκλέους.
Αυλός:
1 ) Σωκράτης Κυριάκου, 2) Αγαθοκλής Λόντος και Γεώργιος Κουλουμπρής, 3) Χριστοφής Τσαγγαρίδης.
Δίστιχα
1 ) Κυριάκος τίγγιρος, 2) Χάρης Φιλίππου και Χριστοφής Τσαγγαρίδης,
3) Αγαθοκλής Λόντος.
Τσιαπίσματα
1 ) Κυριάκος τίγγιρος, 2) Χάρης Φιλίππου, 3) Αγαθοκλής Λόντος.
Την κριτική επιτροπή για τους διαγωνισμούς των χορών και τσιαπισμά
των αποτελούσαν οι Γρηγόριος Ορφανίδης, Γεώργιος Κυριακίδης, Μ ιχα
ήλ Τσιάλης, Σωτηρία Πετρίδου και Σωτήρης Πατσαλίδης.
Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου έγινε η ετήσια γενική συνέλευση του Σ υλ
λόγου Γονέων και Δασκάλων των δημοτικών σχολείων Καραβά. Εκλέγη
κε νέο διοικητικό συ μβούλιο που απαρτιζόταν από τους Κ. Κύρκο πρό
εδρο, Σταύρο Καψαμπέλη αντιπρόεδρο, Παναγιώτη Κολοβά ταμία, Ρίτα
Γ. Κυ ριακίδου γραμματέα, I. Χαρμαντά, Φιλ. Αργυρίδη, Η ρακλή Χ ' · Δα
μιανού, Γρηγόρη Μαούρη, Πολυξένη χ · ' Λού κα, Δήμητρα Δαμιανού και
Θεοδώρα Ασπρή, μέλη.
Σωτήρης Κονομής
Πηγές

1)

Cyprυs blυe books

2) Μεγόλη Κυπριακή Εγκυ κλοπαίδεια

3)
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Censυs

1 891 , 1 901 , 1 91 1 , 1 931

4)
5)
6)

Επίση μος Εφημερίδα της Κύπρου
Εφημερίδες - Περιοδικά
Προφορικές μαρτυρίες

κος Κωμοδρόμος.

ΈΘΙΜΑ - ΠΑΡΑΔ ΟΣΕΙΣ

>ς, 3) Αχιλλέα<; Κούν-

Η ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΚΟΥΦΗΣ ΤΟΥ ΑΗ Γ Ι Ω ΡΚΟΥ

; , 2ο ζευγάρι Αντρέας
:ώργιος Κουλου μπρής

Στη νοτιανατολική άκρη του Καραβά, στο δρόμο που οδηγεί στον Παλιό
σοφο, πέρα από τα τελευταία σπίτια του χωριού, είναι κτισμένη από τα τέλη
του δέκατου όγδοου αιώνα, μέσα στους ελαιώνες, μοναχική, ταπεινή και απέ
ριττη η μικρή εκκλησία του 'Άη Γιώρκη". Από το ύψωμα στα δυτικά της , από την
'Άνεφανή", αγναντεύει κανείς την "Πάνω Γειτονιά" ως το βουνό και τη "Μάνα
του Νερού", μακριά. Κάτω, σε ελάχιστη απόσταση, στο ρίγωμα του λόφου, που
βρίσκεται η εκκλησία, κοιμάται η δροσόλουστη "Κοιλάδα των Μύλων". Το νερό
της "Παλιάβρυσης" τη δροσίζει και, ακολουθώντας μέσα στο αυλάκι του την
άκρη του δρόμου, κατηφορίζει προς το χωριό σκορπίζοντας παντού στο διάβα
του ζωή , πλούτο και ομορφιά απερίγραπτη .

2) Σάββας Παπανεο-

ιι Γεώργιος Κουλουμ-

1ιστοφής Τσαγγαρίδης,

οκλής Λόντος.
χορών και τσιαπισμά
ιιος Κυριακίδης, Μ ιχα
Ιλίδης.
; συνέλευση του Συλ
.είων Καραβά. Εκλέγη6 τους Κ. Κύρκο πρό
rη Καλαβά ταμία, Ρίτα
ρίδη, Ηρακλή χ · · Δα
Δήμητρα Δαμιανού και
Σωτήρης Κονομής

ρημερίδα της Κύπρου
- Π εριοδικό
μαρτυρίες

Τούτο τ ο ανεκτίμητο υγρό, που αιώνια ποτίζει ανθρώπους, ζώα και δέ
ντρα και δημιούργησε τον παράδεισο που λέγεται "ΚΑΡΑΒΑΣ", οι γονιοί μας
από φόβο μήπως το στερηθούν, όρισαν διαφεντευτή και υπερασπιστή του το
λεβέντη Άγιο Γεώργιο, που έχει την κατοικία του στο εκκλησάκι του λόφου.
Καβαλλάρης στο άλογό του, με το κοντάρι στο χέρι, τις νύκτες, που οι άλλοι
κοιμούνται και ο εχθρός επιβουλεύεται, αυτός τριγυρίζει, αγρυπνά και προστα
τεύει
Λίγα μέτρα από τους Μύλους, δίπλα στο αυλάκι που φέρνει το νερό στο
χωριό, είναι μια μεγάλη φυσική τρύπα, σαν μικρή σπηλιά. Το μεγάλο από τα δυο
στόμια της χωρεί άνθρωπο σκυφτό ή έρποντα να προχωρήσει σε βάθος στο
κοlλωμα της, έτσι που να μη φαίνεται απέξω . .
Η παράδοση λέει ότι στην τρύπα αυτή κατοικούσε ένα τεράστιο φίδι
"Κουφή" που σαν άλλος Δράκοντας εμπόδιζε το νερό να κατεβεί στο χωριό, με
κίνδυνο αυτό να αφανιστεί απο τη λειψυδρία. Από την απειλούμενη καταστρο
φή έσωσε τον Καραβά ο Άης Γιώρκης, που με το κοντάρι σκότωσε την Κουφή
και απάλλαξε τους κατοίκους από τον εφιάλτη. Από τότε η τρύπα έμεινε άδεια
και είναι γνωστή σαν « Η ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΚΟΥΦ Η Σ ΤΟΥ ΑΗ-ΓΙΩΡΚΟΥ » . Θυμούμαι
ακόμη το μεγάλο φόβο που με κρατούσε, όταν μικρό παιδί είχα να περάσω
μόνος μου, προπάντων νύκτα, από το δρόμο εκεί.
Το τσιμεντένιο αυλάκι που φέρνει το νερό από την Παλιάβρυση ως το
Ζύγι, "Ζίν", κατασκευάστηκε το 1 933 με έξοδα του Συνδέσμου Ιδιοκτητών του
Νερού Παλιάβρυσης. Το Ζύγι είναι ο τόπος που το αυλάκι με "δησιά" διοχετεύει
το νερό πότε ανατολικά στους κάμπους και τα περιβόλια μέχρι το "Μάρε
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ιές μέχρι το Μονα
Μόντε" και το "Ζέφυ ρο" και πότε βόρεια στις Κάτω Γειτον
μακαρίτη δασκά
του
στήρι της Αχειροποιήτ ου. Βρίσκεται δίπλα στο αρχοντικό
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κτιστε
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του κατοικία αriό τον Κώστα Σπαθιά. Ο νεροφ όρος ρύθμιζε
και
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γα
το ζύγιζε , πότε στη μια, πότε στην άλλη κατεύθυνση ανάλο
τις ώρες που ο κάθε ιδιοκτή της όριζε.
μέρος της
Παλαιότερα το νερό κυλούσ ε μέσα σε χωματένιο αύλάκι . Στο
μπορού σε
ένας
Εύκολα
Τρύπας της Κουφής το αυλάκι ήταν ξέβαθο και πλατύ.
απέναντι
ή
"
Κουφής
της
να "κόψει" το νερό και να το οδηγήσει στην 'Τρύπα
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ι".
'Άρκάτζ
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,
στο δρόμο και από το "Κτίσμα" να το ρίξει στη ρεματιά
ν.
χωμάτω
θήσεις
ρούσε να γίνει κακόβουλα ή σε βαρυχειμωνιές από κατολισ

να
Αγίου Γεωργίου με ανοικτή την είσοδο της
Λιτή και απtριτη η γραφική εκκλησία του
...
νει
μαι; περιμt

διοχετ εύτηκ ε για
Η μακαρίτισσα η μάνα μου έλεγε ότι κάποτε το νερό
α από μέρες ανάάγνωστους λόγους μέσα στην 'Τρύπα της Κουφή ς". Ύστερ
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βλυσε πολύ νερό μακριά, στις "Δεξαμενές των Κουντούρων". Η τοποθεσία
αυτή βρίσκεται ανατολικά από το "Γκαράζ του Καλλή" κάτω από τον κύριο δρόμο
Ε κεί είναι και ένα γεφυράκι.
Σύμφωνα με την ιστορία αυτή μπορούμε να υποθέσουμε ότι η "Τρύπα της
Κο υφής του Άη Γιώρκη" συγκοινωνεί υπόγεια, με κάποιο τρόπο, με το μέρος
αυτό. Η λέξη "Δοξαμένες" σημαίνει αποθήκες νερού "δεξαμενές". Από την
άλλη η λέξη "Κουντούρες" συμπληρωμένη με το "Κουφάδες" υποδηλώνει ότι
στο μέρος αυτό υπήρχαν πολλά και επικίνδυνα φίδια. (Οι κουντούρες κουφά
δες είναι φίδια σχεδόν χωρίς ουρά, χοντρά, με μεγάλο κεφάλι και πολύ επικίν
δυνα) . Η ύπαρξη της "Κουφής του Άη Γιώρκη" συνδέεται έτσι λογικά με τα επι
κίνδυνα φίδια των "Δοξαμένων των Κουντούρων".
Μερικές διαπιστώσεις των προγόνων μας, η λογική τους, η απλότητα και
η πίστη τους μαζί, θεμέλιωσαν την αγάπη στον τόπο τους και ρίζωσαν βαθιά
μέσα τους την ευγνωμοσύνη σ' έναν από τους μεγάλους Άγιους προστάτες
τους, τον Άγιο Γεώργιο.
Μια άλλη ιστορία, που άκουσα πάλι από τη μάνα μου, λέει ότι η "Τρύπα
της Κουφής" χρησιμοποιόταν, την εποχή της Τουρκοκρατίας ως κρησφύγετο,
από τα γυναικόπαιδα και τους αμάχους σε "Μέρες Οργής" του κατακτητή . Έτσι,
σύμφωνα με την ιστορία, κάποτε μέσα στην "Τρύπα" κρυβόταν μαζί με άλλους
μια μάνα με το βρέφος της στην αγκαλιά. Από το δρόμο περνούσε, με συνο
δεία μουσικής προς τους Μύλους και την Πάνω Γειτονιά, μανιασμένο το Τουρ
κολόι. Ο επικεφαλής της πορείας μουσικός, χριστιανός επιστρατευμένος, περ
νώντας πρώτος δίπλα από την Τρύπα άκουσε κλάματα βρέφους και
αντιλήφθηκε ! . . . Κι όπως τραγουδούσε, γύρισε το τραγούδι λέγοντας με τον
ίδιο σκοπό. "Σώπα μάνα το παιδί, να γλυτώσεις τη ζωή". Η μάνα βούλωσε με το
χέρι της το στόμα του παιδιού! . . . Και η συνοδεία του τρόμου ακολούθησε το
δρόμο της ! . . .
Χρίσ τος Γε ττίμης
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Εισαγωγή:

ινοικτή την είοοδο της να

νερό διοχετε ύτηκε για
( στερα από μέρες ανά-

Το κείμενο που ακολουθεί δίνει μερικές πλη ροφορίες για τα έθιμα
που τηρούσαν οι Καραβιώτες κατά τη διάρκειa των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς και των Φώτων.
Από τα έθι μα των Χριστουγέννων
Στα παλιά χρόνια υπή ρχε στον Καραβά μια μεγόλη θρησκευτικότητα
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μεταξύ των κατοίκων. Την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα, οι περισσό
τεροι κάτοικοι ακολουθούσαν πιστά τη νηστεία και προετοιμάζονταν πνευ
ματιkά για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνη ς. Οταν πλησίαζαν τα Χρι
στούγεννα συνηθιζόταν να γίνεται γενική καθαριότητα του σπιτιού. Την πα
ραμονή των Χριστουγέννων ο κόσμος ετοιμαζόταν για το · Αγιο Ευχέλαιο.
Την ημέρα των Χριστουγέννων όλοι οι χωριανοί παρακολουθούσαν τη Θεία
λειτουργία, η οποία άρχιζε η ώρα 3.00 το πρωί. · Οταν τελείωνε ο εκκλησι
ασμός, όλοι επέστρεφαν στα σπίτια τους όπου ακολουθούσε γεύμα με
«όρνιθα» βραστή και σούπα αυγολέμονο.
·

Το μεση μέρι γινόταν συνάθροιση συγγενών και όλοι μαζί απολάμβαναν
το πλούσιο χριστουγεννιάτικο «τραπέζι». Η υπόλοιπη μέρα των Χριστουγέν
νων περνούσε με επισκέψεις σε φιλικά σπίτια και σε πολλές περιmώσειc;;
με διάφορα παιγνίδια που διοργανώνονταν στις γραφικές γειτονιές του Κα
ραβά.
Από τα έθι μα της Π ρωτοχρονιάς
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι Καραβιώτεc;; συνήθιζαν να φτιά
χνουν ένα δίσκο με «Κόλλυφα», τα οποία στόλιζαν με κούννεc;; αμυγδάλου,
σταφίδες, ρόδι κ.λ.π. Πάνω στο δίσκο τοποθετού σαν την πίπα του Αγίου
Βασιλείου , η οποία ήταν χριστόψωμο στο οποίο σχημάτιζαν ένα σταυρό με
ζυ μάρι. Μέσα στο χριστόψωμο τοποθετούσαν ένα νόμισμα για τον τυχερό
του χρόνου.

Δίπλα από το δίσκο με τα «Κόλλυφα» και το χριστόψωμο, άναβαν μια
λαμπάδα (από κερί) και έβαζαν επίσης ένα μπου κάλι κρασί με ένα ποτή ρι.
Με το έθιμο αυτό ήθελαν να δείξουν τη φιλοξενία τους προς τον Αη
Βασίλη, ο οποίος με την επίσκεψή του μπορούσε να κεραστεί με ένα ποτή 
ρι κρασί. Επίσης στο ίδιο τραπέζι με το χριστόψωμο τοποθετούσαν δίπλα
το πορτοφόλι της οικογένειας, για να το ευλογήσει ο Αηc;; Βασίλης. Τα
«κόλλυφα» είχαν συ μβολική σημασία, η οποία είχε σχέση με το γεγονός
του aποχαιρετισμού του παλιού χρόνου που έφευγε.
Μετά το δείπνο της παραμονής της Πρωτοχρονιάς όλη η οικογένεια
μαζευόταν γύρω από τη φωτιά όπου έριχν9ν φύλλα ελιάς. Πρώτα σχημάτι
ζαν το σημείο του σταυρού και μετά, αφού έριχναν το φύλλο ελιάς στη
φωτιά, έλεγαν: « Άη- Βασίλη Βασιλιά, που περπατάς τζαι καλαντάς, δείξε
τζαι φανέρωσε αν με αγαπά _ο τάδε ή η τάδε... ». Εάν το φύλλο χοροπηδού
σε (ήταν φυσικό να χοροπηδά αφού ήταν φρέσκο και η υγρασία που περι
είχε βοηθούσε για το σκοπό αυτό), τότε η απάντηση στην ερώτηση ήταν
θετική. Η απάντηση ήταν αρνητική όταν το φύλλο δε χοροπηδούσε.
Από τα έθ ι μα των Φώτων
Την παραμονή των Φώτων πολύ πρωί γινόταν η Θεία Λειτουργία. Μετά
την εκκλησία οι ιερείς του Καραβά έπαιρναν από ένα μικρό δοχείο με αγι
ασμό, ένα φαναράκι με το · Αγιο Φωc;; και επισκέmονταν από νωρίς τα σπί
τια ψάλλονται;; το «Εν Ιορδάνη βαmιζομένου σου Κύριε... ». Αφού πρώτα
ράντιζαν τα σπίτια των χωριανών, στη συνέχεια οι οικοδεσπότες έπαιρναν
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αγιασμό και Αγιο Φως. Με τον αγιασμό οι οικοδεσπότες ράντιζαν τα ζώα
και τα δέντρα τους. Οι Καραβιώτες κερνούσαν τους ιερείς και τα μικρά
παιδιά που μετέφεραν το · Αγιο Φως με γλυκίσματα και λοκμάδες. Επειδή
ο αριθμός των σπιτιών του Καραβά ήταν αρκετά μεγάλος, οι επισκέψεις
των ιερέων συνήθως συνεχίζονταν και την επόμενη ημέρα των Φώτων.
·

Την παραμονή των Φώτων σε όλα τα σπίτια έφτιαχναν «λοκμάδες».
Τους έψηναν πολύ πρωί και έριχναν μερικούς πάνω στις στέγες των σπι
τιών. Η ενέργεια αυτή έχει σχέση με την πίστη που διατη ρήθηκε ότι οι
Καλικάντζαροι θα φάνε τους λοκμάδες και θα φύγουν, φοβού μενοι το
σταυρό που θα περνούσε σε λίγο με τον ιερέα, ο οποίος «καλάντιζε» τα
σπίτια.
Την η μέρα των Φώτων γινόταν η Θεία Λειτουργία και ο μεγάλος αγια
σμός. · Ολοι οι Χριστιανοί έπρεπε να κρατούν ένα κερί αναμμένο. Την ημέ
ρα των Φώτων εγίνετο επίσης η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.
Στη μονή Αχειροποιήτου η κατάδυση γινόταν στη θάλασσα, ο δε αγια
σμός γινόταν στη βρύση κοντά στην παραλία, η οποία είχε το όνομα «Παπ
πούς». Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου η κατάδυση του σταυρού γινό
ταν στους «Μ ύλους». Στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης η κατάδυση γινό
ταν στο «Βρυσί» και στην Ευαγγελίστρια στην κολυμβήθρα.
Στο μοναστήρι της Αχειροποιήτου, εκείνος που έπαιρνε το σταυρό
στεκόταν έξω στην είσοδο του περιβόλου της μονής και ο κόσμος, αφού
προσκυνούσε το σταυρό, έδινε ένα συμβολικό «χαρτζιλίκι» (νόμισμα) για
τον κολυμβητή. Υπήρχε πάντα σκληρός συναγωνισμός ποιος θα πάρει το
σταυρό. Τις περισσότερες φορές ο τυχερός κολυ μβητής ήταν ο Νικόλας
Σατράκκης.
Οι κάτοικοι του Καραβά την ημέρα των Φώτων έπαιρναν μαζί τους
πορτοκάλια, μανταρίνια και άλλα εποχιακά φρούτα, τα οποία, αφού τα έδε
ναν σε ένα άσπρο μαντήλι, τα κρεμούσαν με ένα κλωνί ελιάς και στη συνέ
χεια τα βάπτιζαν στον αγιασμό. Στους «Μ ύλους» του Καραβά το βάπτισμα
γινόταν στο νερό του κεφαλόβρυσου, αφού προηγείτο ο αγιασμός των νε
ρών από τον ιερέα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Επίσης οι κάτοικοι
συνήθιζαν να βαπτίζουν και τα κεριά τους. Σε δύσκολες στιγμές, όπως π.χ.
aρρώστιες των παιδιών κ.λ.π., οι χωριανοί συνήθιζαν να σταυ ρώνουν τα παι
διά τους με το αγιασμένο κερί των Φώτων.
Επίλογος
Με αυτά τα λίγα λόγια έγινε μια σύντομη αναφορά στα έθιμα που ακο
λουθούσαν οι Καραβιώτες την περίοδο των Χριστουγέννων. Από τα βάθη
της καρδιάς μου εύχομαι σύντομα να aξιωθούμε να επαναλάβου με αυτά τα
παραδοσιακά έθιμα στον αξέχαστο Καραβά μας.
Α φήγηση: Κώστας Κύρκος
Καταγραφή: Γιάννης Παπαίωάννου
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Α ΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑ ΤΟΙΚΩΝ
Ο ΤΟ ΥΡ Ι ΣΜ ΟΣ ΣΤΟ Ν ΚΑ ΡΑΒΑ

Ει σαγωνn

Αν ρωτήσεις τυχαία κάποιο Καραβιώτη να σου πει κάτι για το χωριό του,
θα βρεθείς αντιμέτωπος με ένα συναίσθημα παράξενο, το οποίο θα σου μετα
δώσει με την αντίδρασή του. Θα διακρίνεις πρώτα έκδηλα ένα βαθύ αναστε
ναγμό να βγαίνει από τα βάθη της ψυχής του, που θα προδίδει τον αβάσταχτο
πόνο της προσφυγιάς και τον άδικο αποχωρισμό από την πατρική γη . Στη συ
νέχεια αυτή η θλίψη θα εξαφανιστεί στιγμιαία και θα προσέξεις στα μάτια του
μια πρωτόγνωρη έκφραση αγάπης και μια περηφάνια ξεχωριστή , η οποία θα
ολοκληρωθεί με μια ανεξάντλητη περιγραφή της γραφικότητας και της ομορ
φιάς του χωριού του.
Είναι γεγονός ότι κάθε άνθρωπος είναι περήφανος για την καταγωγή του
και νιώθει ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση για τον τόπο που γεννήθηκε και μεγά
λωσε. Πιστεύω όμως ότι αυτό το συναίσθημα είναι υπερβολικά αναπτυγμένο
στους Καραβιώτες για πολλούς λόγους. Οι κυριότεροι απ' αυτούς είναι η πλού
σια θρησκευτική και ιστορική παράδοση της περιοχής Καραβά, η οποία μέσα
από τους αιώνες κράτησε αμόλυντη την ελληνικότητά της, και στη συνέχεια η
εξαίρετη φυσική ομορφιά της περιοχής.
Επειδή το θέμα στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια έχει σχέση με την
τουριστική ανάπτυξη της κωμόπολης του Καραβά, θεωρώ αναγκαίο να αναφέ
ρω μερικά μόνο χαρίσματα της περιοχής, τα οποία ήταν ένα ξεχωριστό συμ
πλήρωμα της γραφικότητας και της ομορφιάς που συναντούσες σε ολόκληρη
την επαρχία Κερύνειας.
Η κωμόπολη του Καραβά είναι κτισμένη μεταξύ βουνού και θάλασσας, σ'
έναν όμορφο καταπράσινο κάμπο στον οποίο ξεχωρίζει το άρωμα των λεμο
νανθών. Η αλμύρα της θάλασσας σμίγει με το θυμάρι και τα κυκλάμινα του
Πενταδακτύλου και όλα μαζί γίνονται ένα απάνεμο καταφύγιο ηρεμίας και γα
λήνης.

Το νερό του κεφαλόβρυσου γλυκομουρμουρίζει στα αυλάκια του Καραβά
ποτίζοντας ταυτόχρονα τα περισσότερα περιβόλια των Καραβιωτών. Τα σπίτια
βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο πράσινο φύλλωμα των λεμονοδέντρων και η
θέα που αντικρύζεις από τις βουνοπλαγιές του Πενταδάκτυλου προς τη θά
λασσα είναι ανεπανάληπτη . Συμπλήρωμα της ομορφιάς οι δαντελωτές ακρο
γιαλιές, οι οποίες φιλοξενούσαν κάθε χρόνο πολλούς ντόπιους και ξένους.
Με τα δεδομένα αυτά οι Καραβιώτες ανέπτυξaν από πολύ νωρίς σημαντι
κή τουριστική κίνηση στην περιοχή . Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, η
ομορφιά του τοπίου, το πολύ καλό οδικό δίκτυο που συνδέει τον Καραβά με
την Κερύνεια και τη Λευκωσία ήταν οι βασικοί παράγοντες που εξασφάλιζαν
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης ο αρχαιολογικός χώρος της
Λάμπουσας, το μοναστήρι της Αχειροποιήτου, η εκκλησία του Αγίου Ευλαλίου,
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καθώς επίσης και οι άλλες εκκλησίες και παρεκκλήσια του Καραβά προσέλκυαν
κάθε χρόνο αρκετούς Κυπρίους και ξένους επισκέπτες.
Ι στορία του τουρισμού στον Καραβό
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Η ιστορία του τουρισμού στον Καραβά ξεκινά από τα παλιά χρόνια. Από
δημοσιεύματα στις εφημερίδες της εποχής, φαίνεται ότι ο τουρισμός στον Κα
ραβά ήταν ήδη ανεπτυγμένος πολύ πριν το 1 930. Συγκεκριμένα η εφημερίδα
'ΈΛΕΥΘΕΡΙΑ" με ημερομηνία 28/5/193 1 αναφέρει:

"Φαίνεται ότι εφέτος θα είναι πάμπολλοι εκείνοι, οι οποίοι θα απολαύσουν
τα μαγευτικά τοπία του Καραβά. Από μηνός και πλέον ήρχισαν να ενοικιάζονται
δωμάτια· τα της Μονής Αχειροποιήτου είναι σχεδόν όλα κατειλημμένα".
Από το δημοσίευμα αυτό φαίνεται ότι στον Καραβά υπήρχε μια σημαντική
τουριστική κίνηση την περίοδο του 1 930. Επίσης το μοναστήρι της Αχειροποιή
του φιλοξενούσε κάθε καλοκαίρι αρκετές οικογένειες από όλα τα μέρη της Κύ
πρου. Πολλές δε οικογένειες ενοικίαζαν δωμάτια ή σπίτια στον Καραβά. Μερι
κές οικογένειες οι οποίες παραθέριζαν στον Καραβά κάθε καλοκαίρι ήταν οι
'Ί"σεριώτηδες", οι "Παρτελλίδηδες", οι "Μητσίδηδες" κ.ά.
Το 1931 λειτουργεί το πρώτο ξενοδοχείο, "του Μελά", όπως ήταν γνω
στό, με την ονομασία "Παράδεισος" και ιδιοκτήτη το Χρίστο Φρακάλα. Το ξενο
δοχείο βρισκόταν στο δρόμο που οδηγεί προς τη Λάμπουσα.
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Ο Χρίστος Φρακάλαc; ιδιοκτήτης του πρώτου ξενοδοχείου του Καραβά

«Ο

Παράδεισος».
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Σε μια άλλη έκδοση της εφημερίδας 'ΈΛΕΥΘΕ ΡΙΑ" με ημερομηνία 6 Ιου
νίου 1 93 1 , αναφέρονται τα πιο κάτω.

!

'

"Άρχισαν οι εκδρομές προς τον ωραίο Καραβά και κεφαλόβρυσο Λαπή
θου. Καθ' εκάστη Κυριακή γέμει ο παρά την θάλασσαν χώρος ευθύμων νέων
απολαυόντων των την φύσιν και την ζωήν. Η άφθαστος περιποίησις των κ.κ. Σ.
Επιφανίου και Σταύρου , ενοικιαστών του παρά την Αρχαίαν Λάμπουσαν Κέ
ντρου καταγοητεύει τους επισκέπτας. Άνοιξε τας πύλας του και άλλο κέντρο,
το του Πιρίλλα".
Με το δημοσίευμα αυτό πληροφορούμαστε ότι πολλοί Καραβιώτες διατη
ρούσαν την καλοκαιρινή περίοδο τουριστικά κέντρα, όπως αυτά του Σ. Επιφα
νίου και Σταύρου κοντά στη Λάμπουσα και του Σ. Πιρίλλα στη "Μούττη του Πη
άνου". Στη συνέχεια και άλλοι Καραβιώτες δημιούργησαν πρόχειρα τουριστικά
υποστατικά σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές, όπως στο "Ζέφυρο", "Έξι Μίλι"
και "Πέντε Μίλι". Σιγά - σιγά όμως τη θέση όλων αυτών των υποστατικών παίρ
νουν πολυτελή ξενοδοχεία και εξοχικά κέντρα, τα οποία έδωσαν μια άλλη όψη
στην περιοχή.
Ξενοδοχειακές μονάδες του Καραβά

Στον Καραβά πριν την εισβολή του 1 974 υπήρχαν 6 ξενοδοχειακές μονά
δες συνολικής δυναμικότητας 768 κλινών. Ο αριθμός των ξενοδοχειακών μο
νάδων στον Καραβά αντιπροσώπευε το 33%ο της ολικής δυναμικότητας που
υπήρχε στην επαρχία Κερύνειας πριν το 1 974.

το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της επαρχίας Κερύνειαι; «Ζtφuροι;» ισισμtνο σε μια γραφική
παραλία του Καραβά.
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Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της επαρχίας Κερύνειας , τεσσάρων αστέρων,
συνολικής δυναμικότητας 400 κλινών, ήταν ο Ζέφυρος. Κτίστηκε σε μια γραφι
κή παραλία του Καραβά, από την εταιρεία Ιωάννου και ΠαρασκευαΤδη , και άρχι
σε τη λειτουργία του το 1974. Δυστυχώς η εισβολή σημάδεψε καίρια τις δρα
στηριότητες του ξενοδοχείου, το οποίο την περίοδο της λειτουργίας του
υπήρξε μοναδικό στολίδι σ' ολόκληρη τη Μέση Ανατολή . Τις ημέρες της τουρ
κικής εισβολής είχε βομβαρδιστεί επανειλημμένα και είχε υποστεί σοβαρές ζη
μιές. Πριν την ανέγερση του ξενοδοχείου υπήρχε στην περιοχή το γνωστό
εξοχικό κέντρο Ζέφυρος και μερικά τουριστικά σπίτια. Στο Ζέφυρο πραγματο
ποιήθηκαν πολλές καλλιτεχνικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Καρα
βά, μεταξύ των οποίων και ο Χορός του Λεμονιού, ο οποίος διοργανώθηκε για
πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1951.
Αρκετά κοντά στο Ζέφυρο βρίσκεται το Μάρε Μόντε, με σύγχρονες εγκα
ταστάσεις και μικρά διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα. Το Μάρε Μόντε, με συ
νολικό αριθμό 152 κλίνες, φιλοξενούσε τουρίστες από ευρωπαίκές χώρες.

5 ξενοδοχειακές μονά

·ων ξενοδοχειακών μο
ής δυναμικότητας που

Η παραΑίά του αΜ όρε Μόντε» και το ομώνυμο ξενοδοχείο.

κτισμένο σε μια γραφική

Σην περιοχή Εξι Μίλι, ανατολικά του Καραβά, βρίσκουμε τρία μικρά ξενο
δοχεία των δύο αστέρων. Αυτά είναι η Νεράιδα με συνολικό αριθμό 109 κλίνες
και Κλέαρχος με δυναμικότητα 48 κλινών. Στην περιοχή κτίστηκε ένα άλλο
μικρό ξενοδοχείο, το οποίο θα άρχιζε λειτουργία το 1 974 με την ονομασία
Σάντα Ρόζα, δυναμικότητας 34 κλινών. Η γραφική παραλία Εξι Μίλι συγκέ
ντρωνε το γέλιο, τη χαρά και την ήσυχη ανέμελη ζωή μέχρι εκείνο το πρωινό
του Ιούλη του 1974, όταν όλα μεταμορφώθηκαν σε μια κόλαση πυρός. Στην πε83

ριοχή αυτή σκοτώθηκαν από τους εισβολείς και οι περισσότεροι Καραβιώτες.
Αρκετοί άλλοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να είναι αγνοούμενοι.
Στο κέντρο της κωμόπολης, στη λεωφόρο Λουκή Ακρίτα, συναντούμε το
μικρό ξενοδοχείο του Νικόλα Τσιάμουρου με την ονομασία ΠΑΝΘΕΟ, 25 κλι
νών. Κτίστηκε το 1 960 και φιλοξενούσε πολλούς φίλους του Καραβά, ιδιαίτερα
την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου , από το
Σεπτέμβριο μέχρι και το Φεβρουάριο, το ξενοδοχείο φιλοξενούσε τους παρα
λήπτες των λεμονιών από την Αμμόχωστο. Επίσης στο ξενοδοχείο διέμεναν
σε πολλές περιπτώσεις καθηγητές του Γυμνασίου Λαπήθου, καθώς και άλλοι
επισκέπτες που για διάφορους λόγους έπρεπε να παραμείνουν στον Καραβά
για λίγο χρονικό διάστημα.

Το ξενοδοχείο cΠάνθεο» σήμερα. ..
Εξοχικά κέντρα του Καραβά

Στον Καραβά λειτουργούσαν, πριν την εισβολή του 1 974, εννέα συνολικά
κέντρα αναψυχής. Ξεκινώντας από ανατολικά βρίσκουμε πρώτα τα κέντρα
Χρυσός Βράχος και Πέντε Μίλι. Κτισμένα δίπλα στο κύμα, ήταν τους καλοκαιρι
νούς μήνες τόποι ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης. Ο Γιάννης Κυριάκου Αλεξάνδρου, ιδιοκτήτης του κέντρου Χρυσός Βράχος, και ο Πορφύριος Οικονομίδης,
ιδιοκτήτης του Πέντε Μίλι, ήταν πάντοτε πρόθυμοι για να αφήσουν όλους τους
επισκέπτες ικανοποιημένους. Δυστυχώς όμως η όμορφη αυτή παραλία δέχτη
κε πρώτα τις ορδές του Αττίλα. Ο Πορφύριος Οικονομίδης, η γυναίκα του Παγώ·
να και η κόρη τους Ξένια, συγκαταλέγονται στους αγνοούμενους.
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Η ακρογιαλιά του cΠtντε Μίλι» όπως τη ζούσαμε πριν το 1 974.

Δίπλα στο Πέντε Μίλι συναντούμε τα εξοχικά κέντρα Πλατάνια και Ανεμό
μυλος. Και στην περιοχή αυτή οι Τούρκοι εισβολείς ξεπέρασαν κάθε σημείο
βαρβαρότητας. Οι ιδιοκτήτες το κέντρου Πλατάνια, Κώστας και Δέσποινα Κο
ζάκου, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων συγχωριανών μας στα τραγικά θύματα
των Τούρκων κατακτητών.
Ο Ανεμόμυλος, ιδιοκτησία του Ανδρέα Τσαούση , βρίσκεται στον κύριο
δρόμο Καραβά - Κερύνειας. Ήταν ένα καινούριο οικοδόμημα και πρόσφερε τη
φιλοξενία του σε ντόπιους και ξένους.
Συνεχίζοντας προς το κέντρο του Καραβά συναντούμε, κοντά στο δρόμο
που οδηγεί στο ξενοδοχείο Ζέφυρος, άλλα δύο καινούρια εξοχικά κέντρα.

Jυ 1 974 , εννέα συνολικά
�ουμε πρώτα τα κέντρα
μα, ήταν τους καλοκαιρι
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Το Φοντάνα Αμορόζα με ιδιοκτήτη το Νίκο Στυλιανού (Παφίτη) και το
Churchill Gardens, ιδιοκτησία του Δημήτρη Δημητρίου. Κτισμένα και τα δύο
ανάμεσα στους κάμπους με τα λεμονόδεντρα, συνέβαλλαν στην τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής. Το Chυrchill Gardens βομβαρδίστηκε κατά τις μέρες
της εισβολής με αποτέλεσμα να υποστεί αρκετα σοβαρές ζημιές.
Στο δρόμο που οδηγεί στο Μάρε Μόντε, συναντούμε την Πράσινη Κοιλά
δα, ιδιοκτησία του Γιαννάκη Ευτυχίου. Συγκέντρωνε τις προτιμήσεις αρκετών
ντόπιων και ξένων.
Νότια του χωριού, στους πρόποδες του Πενταδακτύλου, βρίσκεται το
εξοχικό κέντρο οι Μύλοι, ανάμεσα στα πελώρια πλατάνια, συντροφιά με το δυ
νατό μουρμουρητό του aστείρευτου κεφαλόβρυσου. Ένας τόπος μαγευτικός,
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Το εξοχικό Κtντρο cΟι Μύλοι» του Καραβά.

πάντα αγαπητός σε Καραβιώτες και ξένους. Ο ιδιοκτήτης του κέντρου Γιακου
μής Λούτσιος ήταν πάντοτε εξυπηρετικ ός, πρόθυμος, με το χαμόγελο στα
χείλη και άφηνε ικανοποιημένους, με τα εύγευστα φαγητά και τους μεζέδες
του, όλους τους επισκέπτες.
Ένα άλλο τουριστικό καταφύγιο ήταν το κέντρο του Οδυσσέα Χατζηδα
μιανού στην περιοχή της Λάμπουσα ς. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες
υπήρχε εδώ πολύ καλή τουριστική κίνηση και ο κάθε επισκέπτης μπορούσε να
απολαύσει φρέσκο ψάρι, το οποίο προμήθευαν οι ψαράδες του Καραβά από το
γειτονικό λιμανάκι της Λάμπουσας.
Εξοχικό σπίτια και συνοικίες

Ο Καραβάς με την ανεπανάληπτη ομορφιά μάγευε τον καθένα και ήταν
πολλοί που διάλεγαν την περι�χή αυτή για να περνούν τις διακοπές τους.
Εξοχικά σπίτια συναντούμε στην περιοχή Πέντε Μίλι. Δεξιά και αριστερά
από τον ανηφορικό δρόμο που ξεκινούσε από την παραλία και έφτανε μέχρι
τον κύριο δρόμο Καραβά - Κερύνειας, βλέπουμε κτισμένα όμορφα σπίτια, τα
οποία τα Σαββατοκύριακα έδιναν την εικόνα μιας μικρής τουριστικής συνοικίας.
Οι πιο πολλοί από τους ιδιοκτήτες ήταν μόνιμοι κάτοικοι Λευκωσίας. Στην πε
ριοχή Έξι Μίλι ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια πριν το 1 97 4 η ανέγερση σπιτιών
και διαμερισμάτων για τουριστικούς σκοπούς. Αναφέρω ενδεικτικά τα τουριστι
κά διαμερίσματα του Θεόδωρου Θεοδώρου από τη Λάπηθο. Στην περιοχή του
Αη - Αντριά, δίπλα στο ξενοδοχείο Ζέφυρος, κτίστηκε μια μικρή συνοικία με
ιδιοκτήτες συγγενείς και φίλους της οικογένειας Παρασκευαίδη.
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Σε μια άλλη περιοχή , κοντά στο σταυροδρόμι που οδηγεί στη Λάμπουσα
και κατά μήκος της οδού Κωνσταντίνου Κανάρη , κτίστηκε μέσα στο κτήμα του
Τάκη Ιορδάνου ένα τουριστικό χωριό με την ονομασία Λεμονοχώρι. Ή ταν μια
όμορφη συνοικία με τριάντα διώροφα σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής χτι
σμένα μέσα στις λεμονιές.
Οι προοπτικές του τουρισμού στον Καραβά

Η τουριστική ανάπτυξη της κωμόπολης του Καραβά, σύμφωνα με όλα τα
στοιχεία τα οποία ήδη έχω αναφέρει, ήταν πλατειά διαδεδομένα και οι προο
πτικές που υπήρχαν για περαιτέρω ανάπτυξη ήταν μεγάλες. Πριν το 1 974, εκ
κρεμούσαν αιτήσεις για άδειες ανέγερσης άλλων τριών ξενοδοχειακών μονά
δων και τουριστικών διαμερισμάτων δυναμικότητας 1 500 κλινών. Η ώθηση που
δινόταν για ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή οδηγούσε στο συμπέρασμα
ότι ο Καραβάς θα εξελισσόταν σε ένα μεγάλο τουριστικό κέντρο.
Επίλογος

Η ομορφιά του Καραβά ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που βοήθησε
στην ανάπτυξη του τουρισμ ού. Όσοι γνώρισαν τον Καραβά, τον θυμούντ αι με
νοσταλγία και έχουν να πουν πάντα τα καλύτερα λόγια.

; του κέντρου Γιακου
με το χαμόγελο στα
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υ Οδυσσέα Χατζηδα
<αλοκαιρινούς μήνες
rκέπτης μπορούσε να
:ς του Καραβά από το

Πάντα θα είναι "ο ωραίος Καραβάς" ένα στολίδι στο γαλαζοπράσινο τοπίο
της Κερύνειας.
Οι φιλοπρό οδοι κάτοικοί του φρόντιζαν και επεδίωκαν πάντοτε το καλύ
τερο για τον τόπο τους. Δυστυχώς όμως η τουρκική εισβολή ανέκοψε την ανο
δική πορεία των Καραβιωτών και κάθε σχέδιο για ανάπτυξη και πρόοδο.
Σήμερα, δεκαεπτά χρόνια μετά την τουρκική εισβολή του 1 974, οι Καρα
βιώ:rες �ρίσκονται σκορπισμένοι σ' όλα τα μέρη του κόσμου, πρόσφυγες, μα
κρια απο τη γη που αγάπησαν.
Στη σκέψη τους στριφογ υρίζουν έντονα αναμνήσεις και θύμησες από
αγαπημένα αλησμόνητα μέρη , που συντηρο ύν την πίστη και την ελπίδα πως
κάποια μέρα πολύ σύντομα θα ξαναγυρίσουμε κοντά τουc:.

τον καθένα και ήταν
; διακοπές τους .
. ι. Δεξιά και αριστερά
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Γιάννης Παπαϊωάννου

1 . Οδηγός Ξενοδοχείων. Έκδοση Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

2.

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια. Άντρου Παυλίδη .

3.

Προφορικές μαρτυρίες από διάφορους Καραβιώτες.

4. Εφημερίδα "Ελευθερία", έκδοση

1 931 .
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(Από τη ζωή της Μ αρίτσας Μ ανώλη - Π λουσίου)

«Ποιοι:; είσαι συ που απαγορεύ
ει<; σε μαι:; να γυρίσουμε στα σπίτια
μαι:;, στο χωριό μαι:;, στον Καραβά;
Ποιοι:; σου έδωσε το δικαίωμα να
ορίζεις την τύχη μαι:;;... Εμείς δεν
πάμε στο Νότο, στου ς «δικούς»
μαι:;, όπως μαι:; διατάσσειι:;! Οι δικοί
μαι:; θα ρχονται να μαι:; βλέπουν
στα σπίτια μαι:; στον Καραβά, εκεί
που δεν είχε κανένα Τούρκο προη
γου μένως... Ο Καραβάι:; ήταν αμιγές
ελληνικό χωριό· η Παναγία η Αχει
ροποίητο<; δε θέλησε ποτέ τους
αλλόθρησκους στα ιερά χώματα του
Καραβά... Εκεί θα μείνουμε και να
ταφούμε όπως οι πρόγονοί μαι:;».
·

Η Μαρίτσα Μανώλη Πλουσίου.

Αυτά είπε η Μαρίτσα Κωστή Μανώλη, το γένος Βασίλη Πλουσίου, στον
Ντενκτάς, όταν ο ίδιοι:; επισκέφτη κε τους εγκλωβισμένους στο Dome της
Κερύνειαι:; μαζί με τον τότε πρόεδρο της Βουλής Γλαύκο Κλη ρίδη. · Ηταν
ένα ράπισμα στον εκπρόσωπο των Τούρκων κατακτητών. Επέμενε να επι
στρέψει στο χωριό της, έστω κι αν πέρασε είκοσι μήνες εγκλωβισμένη με
τον ανάπηρο σύζυγό της. Ποτέ δε λύγισε και δεν έπαψε να επιμένει για
Επιστροφή.
Οι κατακτητές όμως λογάριαζαν διαφορετικά. Δε σεβάστηκαν ούτε την
ηλικία του ζεύγους Κωστή Μανώλη, μα ούτε και την τόση τους λαχτάρα κι
επιθυ μία που ' χαν να ζήσουν στο δικό τους σπίτι, στ' αγαπημένο τους
χωριό. Τους φόρτωσαν χωρίς τη θέλησή τους στ' αυτοκίνητο του Ερυθρού
Σταυρού και τους μετάφεραν στις ελεύθερες περιοχές. Ασή κωτοι:; ο πόνοι:;
του ξεριζωμού, μα ο πόθοι:; για την Επιστροφή τού ι:; έδινε κουράγιο ν · α
ντέξουν. «Δεν είναι δυνατό», έλεγε η μάνα, «να επικρατήσει η αδικία -στο
τέλος θα δικαιωθούμε». Αισιόδοξη, όπως ήταν σε όλη τηι:; τη ζωή, αντί
κριζε το καθετί με το πνεύ μα του σωστού και του δίκαιου· γι · αυτό δεν
παραδέκτη κε το ξερίζωμά μαι:; ωι:; μόνιμη κατάσταση.
Μικρή ορφάνεψε οκτώ χρόνων και μπή κε στη σκληρή βιοπάλη των
προπολεμικών χρόνων. Με την επιμέλειά της κατόρθωσε να γίνει η πρώτη
γυναίκα στεφανοποιόι:; της επαρχίας μαι:; κι έφτιαχνε τα ωραιότατα στέφα
να, που μοσχοπωλούσε την εποχή εκείνη. · Εμαθε mν τέχνη από τη Θεονί88
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Μ ανώλη Πλουσίου .
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τσα Ιωαννίδου, που έμενε στον · Αγιο Αντώνιο στη Λευ κωσία, μα η καταγω
γή της ήταν από τον · Αγιο Μηνά Λαπήθου. Η μάνα καλυτέρεψε πολύ τα
σχέδια. · Εφτιαχνε και τεχνητά λουλούδια· βιολέπει;; , τριαντάφυλλα, γλαδιό
λουι;; , που πουλούσε για στόλισμα στα σπίτια· μα εκεί που ήτανε άφθαστη
ήταν τα στέφανα που έφτιαχνε για τους νεκρούς. · Ολοι οι χωριανοί τα
προτιμούσαν και τ' αγόραζαν. Αν δει κανείς το τελευταίο φιλμ που γυρί
στη κε στον Καραβά, όλα τα τεχνητά λουλούδια αυτή τα έφτιαξε. Όλα τα
πρόφταινε. · Ολα. Πουθενά δεν υστερούσε. Μάνα, aξιαγάπητη βοηθός στο
σύντροφο, πατριώτισσα όσο λίγες. Τη θαύ μαζα· θα · θελα πολύ να της μοιά
σω, μα υστερώ.
Τη θυ μάμαι κάθε Παρασκευή με μια βαλίτσα στο χέρι κι ένα μωρό
στην αγκαλιά να έρχεται στη Λευ κωσία, στο Γυναικοπάζαρο, και να εκθέτει
όλων των ειδών τα χειροτεχνή ματα για πώληση. Την έμαθαν όλοι οι έμπο
ροι εκείνη την εποχή και τους προμήθευε τα καραβιώτικα πιπιλένια και
φερβολιτέ πετσετάκια. Ο πιο καλός της αγοραστής ήταν ο Mafuta από το
Βαρώσι, που αγόραζε τις ιταρέτινει;; μπλούζες κεντη μένες με ωραιότατα
σχέδια σταυροβελονιάς που τις έφτιαχναν οι Τουρκάλει;; του Προδρόμου
της Λαπήθου, τις δε ξεφτητέι;; οι Αη Θεοδωρίτισσει;; της Λαπήθου. Τα με
ταξωτά της δε τα υφαντά ήταν περίφημα και όλοι οι έμποροι τη_� Λευ κωσί
ας της παράγγελλαν για τις φορεσιές τους. Θυμούμαι πολύ καλά τον κ.
Λυκούργο Κυπριανού ν· αγοράζει συχνά και τον Κώστα Χριστοδούλου.
Προμήθευε επίσης το κατάστημα της κυ ρίας Ιωαννίδου, που ήταν συνεται
ριστικό με την τότε σύζυγο του αρμοστή της Κύπρου.
Κατά m διάοκεια του Β· Παγκοσμίου πολέμου εργοδοτούσε πολλές
υφάντριες από όλα τα χωριά της επαρχίας Κερύνειας που της ύφαιναν
«Παντελονίκια» και τα πουλούσε στο τότε γραφείο του Σάριτζ. Ως έμπορος
ειδών λαϊκής τέχνης υπήρξε πολύ πετυχεμένη . Θυ μάμαι σαν να · ναι τώρα
γυναίκες από όλα τα γύρω χωριά, το Κάρμι, το Καζάφανι, τα Φτέρυχα, τους
Μότιδες, τον Παλιόσοφο, να έρχονται στο σπίτι μας, με τα γαϊδουράκια οι
περισσότερες, φορτωμένες δαντέλες, ωραιότατα κομψοτεχνή ματα και να
τους δίνει διαρκώς καινούριες παραγγελίες. Μικρή εγώ να μετράω την τρί
πουντη πιπίλλα 60, 80, 1 00 πήχες. Η τρίπουντη πιπίλλα ένα γρόσι τον πήχυ,
η δεκάπουντη ενάμισυ γρόσι τον πήχυ, οι δαντελλένοι γιακάδες μισό σελίνι
ο ένας. Σαν θυμηθώ rουι;; θαυ μάσιους γιακάδες των αδελφών Πολύ μνιας
και Στασούι;; Κουτσοκcύμνη, νιώθω μιαν αβάστακτη πίκρα, γιατί δεν έχουμε
ούτε ένα δείγμα. · Ηταν έργα τέχνης· μεγάλοι σαν μπέρτες με μαργαρίτες
και γιασεμιά. Τους έστελλε στη Βιέννη και τους έβαζαν πάνω από τη μαύ
ρο τήβεννο οι καθηγητές του Πανεπιστη μίου. Η τιμή τους τότε ήταν μια
λίρα ο ένας. Δυστυχώς δεν έχουμε ούτε δείγμα σήμερα για να το βάλουμε
στο μουσείο λαϊκής τέχνης που θ ' ανοίξουμε στον Καραβά, όταν, με τη
βοήθεια του θεού, γυ ρίσου με πίσω. Ο θεός να δώσει να ' ναι μια ώρα γρη
γορότερα ο γυ ρισμός στο μοσχομυρωδάτο Καραβά κι όλα όσα υποφέραμε
στην προσφυγιά να νc;ι μια πικρή ανάμνηση.
·

·

Ελλ η Σταύρου
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΑΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑ

ΓΕ Ω ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ
ΤΗΣ ΚΩ ΜΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΑΒΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα μεγάλο κεφάλαιο με τραγικές συνέπειες από την τουρκική εισβολή
του 1974 είναι η διασπορά του πληθυσμού του κατεχόμενου τμήματος της Κύ
πρου. Διακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες βρίσκονται για δεκαεπτά χρόνια μακρυά
από τα σπίτια τους με άσβεστη την ελπίδα και την πίστη για επιστροφή στα πα
τρογονικά τους εδάφη. Μεταξύ αυτών και η δική μου οικογένεια, η οποία ζει
στην προσφυγιά μακριά από το αγαπημένο μας χωριό, τον όμορφο Καραβά.
Το θέμα της μελέτης που θα παρουσιάσω πιο κάτω, μου έδωσε την ευκαι
ρία να συγκεντρώσω στοιχεία και πληροφορίες για τη γεωγραφική διασπορά
των κατοίκων της κωμόπολης Καραβά.
Η έρευνα βασίζεται σε αρκετά επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, καθώς επί
σης σε πληροφορίες που πήρα από το προσφυγικό σωματείο "ο Καραβάς" και
το Δήμο Καραβά.

Θεώρησα σκόπιμο να αναφερθώ στο πρώτο μέρος σε στοιχεία για τη γεω
γραφική διασπορά των Καραβιωτών και στο δεύτερο μέρος να αναφέρω τους
λόγους οι οποίοι κατά τη γνώμη μου τους οδήγησαν στην εγκατάσταση αυτή.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
Κ
Γεωγραφική διασπορά των κατοίκων της κωμόπολ ης αραβά

Ιστορικό της κωμόπολης του Καραβά
Η κωμόπολη του Καραβά ήταν μια από τις ωραιότερες και πλουσιότερες
κωμοπόλεις της επαρχίας Κερύνειας. Σ' αυτό συντελούσαν οι ιδανικές κλιμα
τολογικές συνθήκες και η σπάνια ομορφιά της περιοχής.
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Οι κάτοικοι του Καραβά, σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του πληθυ
σμού το 1973 , ήταν 2 2 51. Σύμφωνα επί σης με στοιχεία της απογραφής επιχει
ρήσεων του 197 2 , ο αριθμός επιχειρήσεων που υπήρχε στον Καραβά ήταν 203
και σ' αυτές είχαν απασχόληση 495 άτομα. Η κυριότερη ασχολία των Καραβιω
τών, η οποία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να ήταν επιπρόσθετη από το κα
νονικό τους επάγγελμα, ήταν η λεμονοκαλλιέργεια. Αρκετοί άλλοι ασχολού
νταν με τη γεωργία, κτηνοτροφία και την αλιεία. Τα τελευταία χρόνια πριν το
1 97 4 αρκετοί Καραβιώτες ανέπτυξαν μια τουριστική κίνηση στην κωμόπολη,
αφού η φυσική ομορφιά του Καραβά έδινε τις ιδανικότερες προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη αυτή.
Διασπορά των Καραβιωτών μετά την τουρκική εισβολή
9ΥΣ ΜΟΥ

την τουρκική εισβολή
νου τμήματος της Κύ
�αεπτά χρόνια μακρυά
{ια επιστροφή στα πα
ικογένεια, η οποία ζει
ν όμορφο Καραβά.
μου έδωσε την ευκαιιεωγραφική διασπορά
1 στοιχεία, καθώς επί
ατείο 'Ό Καραβάς" και

;ε στοιχεία για τη γεω
>ος να αναφέρω τους
εγκατάσταση αυτή.

·

Η κωμόπολη του Καραβά υπήρξε το πρώτο θύμα των επεκτατικών σχε
δίων της Τουρκίας. Οι Τούρκοι εισβολείς ολοκλήρωσαν την πρώτη απόβασή
τους στην παραλία του "Πέντε Μίλι" στον Καραβά στις 20 Ιουλίου 1 97 4 και κα
τάφεραν την 6η Αυγούστου σε μια περίοδο εκεχειρίας να καταλάβουν ολόκλη
ρη την περιοχή Καραβά - Λαπήθου.
Η διασπορά των κατοίκων του Καραβά στα πρώτα χρόνια της εισβολής
δημιούργησε πολλά προβλήματα, βασικότερα των οποίων ήταν το στεγαστικό,
η επαγγελματική αποκατάσταση και η μόρφωση των νέων Καραβιωτών.

Σήμερα, δεκαεπτά χρόνια μετά την εισβολή του 197 4, οι εκτοπισμένοι Κα
ραβιώτες βρίσκονται διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη της Κύπρου και του
εξωτερικού. Από στοιχεία που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της απογραφής του
πληθυσμού το 1 982 , ο αριθμός των προσώπων που είχαν πριν την εισβολή τη
διαμονή τους στον Καραβά ήταν χίλιοι εννιακόσιοι εξήντα ( 1 960 ). Στον αριθμό
αυτό δε συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα που μετανάστευσαν μετά την εισβολή,
καθώς επίσης και παιδιά Καραβιωτών που γεννήθηκαν μετά την εισβολή. Σύμ
φωνα δε με πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του 1 987 , ο αριθμός των Καραβιωτών
υπολογίστηκε γύρω στις δυσ χιλιάδες πεντακόσιους (2 500 ).
Ο αριθμός των δυο χιλιάδων πεντακόσιων κατοίκων μπορεί επίσης να επι
βεβαιωθεί με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών από τον εκλογικό κατάλο
γο του Δήμου Καραβά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του καταλόγου
αυτού οι Καραβιώτες ψηφοφόροι άνω των εικοσιενός (2 1) χρόνων είναι χίλιοι
εξακόσιοι έξι ( 1606). Αν θεωρήσουμε ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει τα
δύο τρίτα του ολικού αριθμού Καραβιωτών και το ένα τρίτο είναι Καραβιώτες
ηλικίας από ένα ( 1 ) μέχρι εικοσιένα (2 1 ) χρόνων, τότε ο ολικός αριθμός Καρα
βιωτών είναι περίπου δυο χιλιάδες εκατό σαράντα πέντε (2 145) κατοίκοι.

ης Καραβό

Για σκοπούς έρευνας για τη γεωγραφική διασπορά των κατοίκων του Κα
ραβά θα χρησιμοποιήσω τα στοιχεία που φαίνονται στον εκλογικό κατάλογο
του Υπουργείου Εσωτερικών, στον οποίο δίνονται πληροφορίες για τον τόπο
προσωρινής διαμονής των Καραβιωτών στην Κύπρο.

οες και πλουσιότερες
::rαν οι ιδανικές κλιμα-

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η πλειοψηφία των Καραβιωτών διαμένει
στην επαρχία Λευκωσίας. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αριθμοί και πο
σοστά για τον τόπο διαμονής κατά επαρχία.
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ΠΙ ΝΑΚΑΣ 1
Συγκριτικός πίνακας εκλογέων Καραβά με βάση τον τόπο (επαρχία) προ
σωρινής διαμονής τους.
Επαρχία
Λευκωσία
Λεμεσός
Πάφος
Λάρνακα
Ελεύθερη Αμμόχωστος
Σύνολο

Αριθμός εκλογέων

Ποσοστό%

965
53 2
76
35
1

60
33
5

160 9

100%

-

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει ο Σύνδεσμος Γονέων Δημοτι
κής Εκπαίδευσης επαρχίας Κερύνειας, τα Καραβιωτόπουλα ηλικίας 6 - 1 2 χρό
νων είναι διασκορπισμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται στον πί
νακα 2 πιο κάτω.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συγκριτικός πίνακας μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης με καταγωγή τον
Καραβά σε σχέση με τον τόπο προσωρινής διαμονής τους.
Επαρχία

Αριθμός μαθητών

Λευκωσία
Λεμεσός
Πάφος
Λάρνακα
Ελεύθερη Αμμόχωστος

136
64
17
10

Σύνολο

2 27

-

Ποσοστό%
60
28
7. 5
4.5
-

100%

Με βάση τους δυο πιο πάνω πίνακες, οι οποίοι έχουν σχεδόν τα ίδια απο
τελέσματα, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των Καραβιωτών (60%) διαμένουν προ
σωρινά στην επαρχία Λευκωσίας.
Μια αναλυτικότερη παρουσίαση των πληροφοριών αυτών δίνεται στη συ
νέχεια με βάση τα στοιχεία των εκλογέων του Δήμου Καραβά σε σχέση με τον
τόπο της προσωρινής διαμονής τους σήμερα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ν τόπο (επαρχία) προ-

Ποσοστό%
60
33
5

100%

:σμος Γονέων Δημοτι
ιλα ηλικίας 6 - 1 2 χρό
που δίνονται στον πί-

Επαρχία Λευκωσίας

Τόπος Διαμονής
Στρόβολος
Λευκωσία
Αγλαντζιά
Έγκωμη
Άγιος Δομέτιος
Λακατάμια/Ανθούπολη
Λατσιά
Χωριά επαρχίας Λευκωσίας

Αριθμός ατόμων
236
88
68
33
33
230
45
233

Ποσοστό%
1 4.7
5.5
4.2
2.0 5
2.0 5
14. 3
2.8
1 4.5

60%

Π Ι ΝΑΚΑΣ 4
Επαρχία Λεμεσού

σης με καταγωγή τον
ς.
Ποσοστό%
60
28
7 .5
4.5
100%

Τόπος Διαμονής
Λεμεσός
Μέσα Γειτονιά
Άγιος Αθανάσιος
Πολεμίδια
Χωριά επαρχίας Λεμεσού

163
22
125
48
17 4

Ποσοστό%
10 . 1
1.37
7 .8 1
3
10.8

33%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Επαρχία Πάφου
Τόπος Διαμονής

ν σχεδόν τα ίδια απο60%) διαμένουν προ-

Αριθμός ατόμων

Πάφος
Πόλη Χρυσοχούς
Χωριά επαρχίας Πάφου

Αριθμός ατόμων
25
5
46

Ποσοστό%
1 .56
0.3
2 .9

5%

ιυτών δίνεται στη συ
)αβά σε σχέση με τον

93

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Επαρχία Λάρνακας

Τόπος Διαμονής
Λάρνακα
Αθηαίνου
Αραδίππου
Χωριά επαρχίας Λάρνακας

Αριθμός ατόμων
18
1
2
15

Ποσοστό%
1.1
0 .06
0 .12
0. 93

2%

Στοιχεία για Καραβιώτες που διαμένουν σε χώρες του εξωτερικού
Δυστυχώς δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τους Καραβιώτες που δια
μένουν σε χώρες του εξωτερικού. Από προφορικές πληροφορίες που πήρα
από διάφορες πηγές, Καραβιώτες διαμένουν σε διάφορες χώρες του εξωτερι
κού, όπως στις Η.Π.Α, Αγγλία, Αυστραλία, Νότιο Αφρική, Καναδά, Ελλάδα κι
άλλες.
Οργανωμένα σύνολα Καραβιωτών υπάρχουν στην Αμερική, Αγγλία και Αυ
στραλία, όπου οι απόδημοι Καραβιώτες έχουν δικούς τους συνδέσμους.
Ο συνολικός αριθμός Καραβιωτών που μετανάστευσαν στις χώρες του
εξωτερικού μετά την τουρκική εισβολή είναι περίπου 2 50 - 300 άτομα. Οι πε
ρισσότεροι απόδημοι Καραβιώτες βρίσκονται στην Αμερική και μετά ακολου
θούν η Αγγλία και Αυστραλία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕvτΕΡΟ
Λόγοι για την εγκατάσταση και την επαγγελματική αποκατάσταση των
Καραβιωτών μετά την τουρκική εισβολή.

Στη συνέχεια αναφέρω τις δικές μου απόψεις σχετικά με τους λόγους για
την επιλογή του τωρινού τόπου διαμονής των Καραβιωτών μετά την τουρκική
εισβολή του 1 974. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι η σημερινή διαμονή των Καρα
βιωτών σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την επαγγελματική τους απασχόληση.
(Α) Καραβιώτες που διαμένουν στην Κύπρο.

(ί) Καραβιώτες με διαμονή στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας.
Οι κυριότεροι λόγοι για την εγκατάσταση των Καραβιωτών στην επαρχία
Λευκωσίας είναι οι ακόλουθοι:
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(α) Ο Καραβάς πριν την εισβολή είχε συχνή επικοινωνία με την πόλη της
Λευκωσίας. Υπήρχε καθημερινά υπηρεσία λεωφορείων από τον Καραβά προς
τη Λευκωσία και αρκετοί Καραβιώτες είχαν συναλλαγές με διάφορα πρόσωπα
και επιχειρήσεις από τη Λευκωσία. Οι σχέσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις
συνεχίστηκαν και μετά την εισβολή.
Ποσοστό%
1

0.06
0.12
0.93

ι

2%

εξωτερικού

�αραβιώτες που δια
ροφορίες που πήρα
χώρες του εξωτερι
Καναδά, Ελλάδα κι
::ρική, Αγγλία και Αυ
συνδέσμους.

(β) Η Λευκωσία, ως πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, είχε
τις καλύτερες προοπτικές εργοδότησης, επαγγελματικής αποκατάστασης και
μόρφωσης των νέων Καραβιωτών.

(Υ) Στην περιοχή Λευκωσίας κτίστηκαν οι περισσότεροι προσφυγικοί συ
νοικισμοί και ένας μεγάλος αριθμός εγκαταστάθηκε σ' αυτούς. Αναφέρουμε με
ρικούς συνοικισμούς όπου διαμένουν Καραβιώτες, όπως στο Στρόβολο (1 10
Καραβιώτες), Αγλαντζιά (36 Καραβιώτες), Λατσιά (3 0 ), Λακατάμια (41 ), Ανθού
πολη (77).
(δ) Σε μερικές περιοχές δόθηκαν σχέδια αυτοστέγασης από την κυβέρνη
ση, για να ικανοποιήσουν το στεγαστικό πρόβλημα των προσφύγων. Τέτοια
σχέδια αφορούν και αρκετούς Καραβιώτες που διαμένουν στα χωριά Γέρι,
Τσέρι, Αρεδιού.

(ii) Καραβιώτες με διαμονή στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.
Οι κυριότεροι λόγοι για την εγκατάσταση των Καραβιωτών στην επαρχία
Λεμεσού είναι οι ακόλουθοι:

:rαν στις χώρες του
- 300 άτομα. Οι πε
κή και μετά ακολου-

αποκατ άσταση των

με τους λόγους για
)ν μετά την τουρκική
ή διαμονή των Καρα
rους απασχόληση.

1

ικωσίας.
3ιωτών στην επαρχία

Από την εκδήλωση προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών που διοργανώνει το
προσφυγικό σωματείο co Καραβάς., μαζί με το Δήμο Καραβά. Μια εκδήλωση που
προσφtρει πάρα πολλά στους σκορπισμtνους Καραβιώτες της τρίτης ηλικίας .
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(α) Στην επαρχία Λεμεσού κτίστηκαν αρκετοί κυβερνητικοί οικισμοί για να
επιλύσουν το στεγαστικό πρόβλημα των προσφύγων. Ένας από τους πρώτους
οικισμούς θεωρείται ο οικισμός του Αγίου Αθανασίου, στον οποίο είχαν προτε
ραιότητα συγγενείς πεσόντων, αγνοουμένων και παθόντων. Στην κατηγορία
αυτή των προσφύγων συγκαταλέγονται και αρκετοί Καραβιώτες, γι' αυτό και
διαπιστώνουμε ότι στον οικισμό αυτό διαμένουν σήμερα 1 2 5 κάτοικοι Καραβά.
Επίσης Καραβιώτες διαμένουν και σ' άλλους κυβερνητικούς οικισμούς σε πε
ριοχές της πόλης Λεμεσού (περίπου 1 20 άτομα).
(β) Σε μερικές περιοχές της Λεμεσού δόθηκαν σχέδια αυτοστέγασης στα
οποία περιελήφθησαν αρκετοί Καραβιώτες. Αναφέρουμε την περιοχή Αγίας
Φύλας, Μουτταγιάκας και Τραχωνιού.
(γ) Στην επαρχία Λεμεσού υπάρχουν αρκετά τούρκικα χωριά στα οποία οι
Καραβιώτες εγκαταστάθηκαν και ασχολήθηκαν με τη λεμονοκαλλιέργεια. Τέ
τοια χωριά είναι η Επισκοπή και το Κοντού.
(δ) Η παραθαλάσσια πόλη της Λεμεσού έχει κλίμα το οποίο είναι παρό
μοιο με τις κλιματολογικές συνθήκες της κωμόπολης Καραβά.
(ίίί) Καραβιώτες με διαμονή στις πόλεις και επαρχίες Πάφου και Λάρνακας.
Οι Καραβιώτες που διαμένουν στις επαρχίες Πάφου και Λάρνακας αντι
προσωπεύουν το 7% του συνολικού αριθμού Καραβιωτών. Οι λόγοι που οδήγη
σαν τα άτομα αυτά να εγκατασταθούν στις πιο πάνω περιοχές βασίζονται, κατά
τη γνώμη μου, στα πιο κάτω:
(α) Στην περιοχή Πάφου υπάρχουν αρκετά τούρκικα χωριά στα οποία
εγκαταστάθηκαν Καραβιώτες. Αναφέρω τα χωριά Άγιος Γεώργιος, Κολώνι,
Λέμπα, Μακούντα.
(β) Στην περιοχή Πάφου ένας μικρός αριθμός Καραβιωτών ασχολείται με
το ψάρεμα, επάγγελμα το οποίο εξασκούσαν και πριν την εισβολή.
(γ) Στην περιοχή Λάρνακας οι Καραβιώτες εγκαταστάθηκαν για προσωπι
κούς κυρίως λόγους, είτε γιατί είχαν μερικούς συγγενείς που τους φιλοξενού
σαν στα πρώτα στάδια της εισβολής είτε γιατί παντρεύτηκαν στην περιοχή
αυτή. Εξαίρεση αποτελούν τα χωριά Μαρί και Ζύγι, στα οποία παραχωρήθηκαν
στους Καραβιώτες που διαμένουν εκεί τουρκοκυπριακές περιουσίες.
(Β) _Καραβιώτες με διαμονή σε χώρες του εξωτερικού.
Οι κυριότεροι λόγοι για τη μετανάστευση των Καραβιωτών στο εξωτερικό
είναι κατά τη γνώμη μου οι ακόλουθοι:
(α) Η αβεβαιότητα και τα πολλαπλά προβλήματα της προσφυγιάς ιδιαίτε
ρα στα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή.
σης.

(β) Η επιδίωξη σταθερής επαγγελματικής και οικονομικής αποκατάστα
(γ) Η πλειοψηφία των Καραβιωτών που μετανάστευσαν σε χώρες του
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ιτικοί οικισμοί για να
; από τους πρώτους
οποίο είχαν προτε
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ιβιώτες, γι' αυτό και
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ύς οικισμούς σε πε·

1 αυτοστέγασης στα
. την περιοχή Αγίας
1 χωριά στα οποία οι
ονοκαλλιέργεια. Τέ-

·ο οποίο είναι παρό
βά.
Ιάφου και Λάρνακας.
και Λάρνακας αντι
Οι λόγοι που οδήγη
χές βασίζονται, κατά

εξωτερικού είχαν εκεί συγγενείς, οι οποίοι τους βοήθησαν στα πρώτα στάδια
της εγκατάστασής τους.
Σ υμπερόσματα:

Από την έρευνα που αναφέρεται στη μελέτη αυτή φαίνεται ότι οι Καρα
βιώτες βρίσκονται διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη της Κύπρου και του εξω
τερικού. Ο μεγαλύτερος αριθμός Καραβιωτών διαμένει στην επαρχία Λευκω
σίας. Ένα βασικό σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το γεγονός ότι οι
Καραβιώτες είχαν πριν την εισβολή κύρια ασχολία τους τη λεμονοκαλλιέργεια,
μια ασχολία την οποία δεν επεδίωξαν να συνεχίσουν μετά την εισβολή.
Μερικές διαπιστώσεις για την απόφασή τους αυτή δίνω πιο κάτω:
(α) Ο ψυχολογικός παράγοντας της προσφυγιάς εμποδίζει τους Καραβιώ
τες να ασχοληθούν ξανά με το επάγγελμα αυτό, το οποίο χρειάζεται πολλούς
κόπους και θυσίες. Η άρνησή τους αυτή να ασχοληθούν με τη λεμονοκαλλιέρ
γεια ήταν μια ένδειξη διαμαρτυρίας ότι τα δικά τους λεμονόδεντρα βρίσκονται
στον Καραβά και ότι μόνο αυτά μπορούν να τους δώσουν τη χαρά και την ικα
νοποίηση της επίμονης απασχόλησης με τη λεμονοκαλλιέργεια. Επίσης η ιδέα
της επιστροφής τούς βασανίζει συνέχεια και δεν επιθυμούν να ξαναφτιάξουν
κάτι μόνιμο στις ελεύθερες περιοχές.
(β) Σχεδόν όλοι οι Καραβιώτες που διαμένουν σε ισόγεια κατοικία έχουν
φυτέψει έστω και μια λεμονιά για να τους θυμίζει τον Καραβά και τον άσβεστο
πόθο της επιστροφής στους λεμονόκηπούς τους.

<α χωριά στα οποία
Γεώργιος, Κολώνι,
ιωτών ασχολείται με
�ισβολή.
άθηκαν για προσωπι
rτου τους φιλοξενού
τηκαν στην περιοχή
1οία παραχωρήθηκαν
:εριουσίες.

ιωτών στο εξωτερικό
; προσφυγιάς ιδιαίτειομικής αποκατάστα:;υσαν σε χώρες του

Λεωφόρος Μουσών στον Καραβά. Δεξιά η ε\σοδος της Α· Αστικής
σχολής Καραβά.
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(γ} Οι Καραβιώτες που ασχολούνται σήμερα με τη λεμονοκαλλιέργεια
αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό γύρω στο 4 - 8% του συνόλου των Καραβιωτών.
Αρκετοί Καραβιώτες συνεχίζουν τις ασχολίες που είχαν πριν απο την ει
σβολή. Σε διάφορα χωριά ένας μικρός αριθμός Καραβιωτών ασχολείται με τη
γεωργία, κτηνοτροφία και την αλιεία.
Επίσης Καραβιώτες έχουν δημιουργήσει δικές τους μικρές επιχειρήσεις
στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, καθώς επίσης μια μεγάλη ομάδα
Καραβιωτών είναι μισθωτοί υπάλληλοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή σε άλλες
ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Επίλογος

Το μεγάλο πρόβλημα της διασποράς είναι για τους Καραβιώτες και γενικά
για όλους τους πρόσφυγες μια ανοικτή πληγή. Η επαφή μεταξύ τους δεν είναι
δυνατό να γίνεται τόσο συχνά και αυτός ο άδικος χωρισμός παραμένει ένα
βάρος στην καρδιά που ταυτίζεται με τον aσήκωτο πόνο της προσφυγιάς. Από
τα βάθη της ψυχής μου εύχομαι σύντομα οι Καραβιώτες και γενικά όλοι οι πρό
σφυγες να ξαναγυρίσουμε στα πατρογονικά μας εδάφη, εκεί που βρίσκονται τα
δικά μας σπίτια, οι περιουσίες μας, οι εκκλησίες μας, τάφοι γονιών και προγό
νων.
Σωτηρούλα Παπαϊωάννου

�:
(1)

η Υπουργείου Εσωτερικών.
Εκλογικός κατάλογος Δήμου Καραβά- έκδοσ

(2)

- Υπουργείο Οικονομικών
Στατιστικά στοιχεία απογραφής πληθυσμού

(3}

πηγές:
Στοιχεία και πληροφορίες από τις πιο κάτω
(α) Σωματείο "Καραβάς"
(β) Δήμος Καραβά
επαρχίας Κερύνεια ς
(γ) Σύνδεσμος _γονέων Δημοτικής εκπαίδευσης
ες
ι
(δ) Προφορικές μαρτυρίες από διάφορους Καραβ ώτ

ο σε παγκύπριο διαγωνισμό που
Σπuεiωσπ: Η πιο πάνω μελέτη πήρε τρίτο βραβεί
τές τριτοβάθμιας εκπαίδευ
φοιτη
για
1990
το
υ
προκήρυξε ο γεωγραφικός όμιλος Κύπρο
σμού μιας συγκεκριμένης κατεχόμενης
σης με θέμα "Γεωγραφική διασπορά του πληθυ
και την επαγγελματική τους αποκα
σταση
εγκατά
κοινότητας της Κύπρου. Λόγοι για την
τάσταση μετά την τουρκική εισβολή".
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λεμονοκαλλιέργεια
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1ραβιώτες και γενικά
εταξύ τους δεν είναι
Jμός παραμένει ένα
ης προσφυγιάς. Από
ιι γενικά όλοι οι πρό
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)ι γονιών και προγό-

1pούλα Παπαϊωάννου

ίου Εσωτερικών.

Ι ΔΙ Α Ζ Ο ΝΤ Α ΕΠΩΝ Υ Μ Α
Τ Ο Υ Κ Α Ρ Α Β Α Κ Α Ι ΤΩΝ

Από την προσφυγιά μου, μέσα από τη θλίψη και τον πόνο, ανάμεσα
στα πολλά που σκέφτομαι, συχνά φέρνω το νου μου γύρω στι γειτονιέ
ς
ς
και τα δρομάκια του αξέχαστο υ χωριού μου και στα περίχωρα. Σ υνομιλώ με
ανθρώπου ς , δικού ς μου συγγενείς και ξένου ς. Του ς ακούω να μιλούν, να
σοβαρολογούν και να aστειεύονται, να κουτσομπολεύουν . Τους; βλέπω να
δημιου ργούν με κόπο και ίδρωτα. Να χαίρονται στις χαρές και να λυπού
νται στις στενοχώριες του ς. Να απολαμβάνουν τη_ ζωή το�:�ς.
·Ολοι του ς καλοί. Το όνομα του Καραβά στέκει ψηλά χάρη στα παιδιά
του, από παλιά ως τώρα. Η κληρονομιά του ς βαριά, aσή κωτη.
Ση μειώνω, όσα μπορώ, ιδιότυπα επώνυ μα χωριανών, εκείνα που ηχούν
παράξενα στο αυτί. Τέτοια, κοντά στα άλλα συνηθισμένα, είναι δυνατό να
βρίσκονται και σ· άλλα μέρη. Μερικά σκωmικά, χωρίς κακία, υπολογίζω, κά
ποιος τα κόλλησε και στάθη καν απαράδεκτα στου ς ενδιαφερόμενου .
ς
Με τα ίδια, φαντάζομαι, συναισθή ματα, μα ίσως και κάποια άλλη διάθε
ση, κατάγραψαν επώνυμα Καραβιωτών η Μαρία Ιωάννου Γεμέπα - πρώην
Σπαθιά - και η Σταυρούλα Ιωαννίδου . Με τη βοήθεια των καταλόγων που
έκαμαν συ μπλήρωσα, όσο ήταν δυνατό, τον πιο κάτω κατάλογο. Τα επώνυμα
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.
Π ιστεύω πως με την έκδοση του καταλόγο υ αυτού οι Καραβιώτε
ς βο
ηθούνται να γνωρίσου ν ένα μεγάλο αριθμό παλιών και νέων χωριανών του
ς
και να ξαναζήσο υν, έστω και νοερά, στην προσφυγιά, παλιές νοσταλγικέ
ς
μέρες στο ονειρεμένο χωριό μας.

Οικονομικών

: Κερύνειας

κύπριο διαγωνισμό που
τριτοβάθμιας εκπαίδευ
:κριμένης κατεχόμενης
(Υελματική τους αποκα-

Κ Α Τ Ο Ι ΚΩΝ
Π Ε Ρ Ι Χ Ω ΡΩΝ

ο

Α. Αβράμη ς
Αγγουρίδη ς
Αζαπαναή ς
Αλετράς
Αλουπός
Αμπάλατος
Ανάμιση ς
Αντάρτη ς
Αντζου λή ς
Ανυπόλητος
Αραού ζος
Αρκονικολή ς
Αρναούτη ς

Κ ΑΤ Α Λ Ο Γ ΟΣ

Αρότη ς
Ασιήκη ς
Ασπρή ς
Ασφάλειας
Ατσίγγανος
Β.

Βακή ς
Βασιλέας
Βελήποφη ς
Βιολάρη ς
Βλάχος
Βλόκκος
Βορκάς
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Γαδοuράς
Γαίτάνος
Γαοuρόκωστας
Γεμενής
Γεμέπας
Γεναικωτός
Γερμανός
Γέρος
Γεπίμης
Γιάλι-άλης
Γιαλλούρη ς
Γιάλλοuρος
Γιαννήταης
Γιολλαρή ς
Γιοuτανή ς
Γιωρκατσής

Γ.

Δ. Δακτuλιάρης
Δάσκαλος
Διάκος
Διγενής
Διπλοβάφτιστος

Ε.

Εγγλεζάκης
Εξαδάκτυλος
Ελιώτη ς

z.

Ζαβηλός
Ζαλιστής
Ζαμπάς
Ζαόκολος
Ζαόστομος
Ζαρόκωστας
Ζερταλής

Η.
Θ. Θαλασσινός
Θεοτικός
Θκuολλο·i·της
Θούπος
I.
1 00

κ.

Καβραζώνης
Καημένος
Καίμάκης
Κακαής
Κακαρώνας
Κακόπιερος
Καλαβάς
Καλιάς
Καλλή ς
Καλο uρκώτης
Καμένος
Κάμηλος
Καμπανέλλα
Καμπούρης
Κανάκας
Κκανιός
Κανοuρόδανος
Κάοuρος
Καπάταη ς
Καπετάνιος
Καπιτάνος
Καραβιάς
Καράγιαννης
Καράγιωρκης
Καρακιόζης
Καράμανος
Καραπάπακκος
Καραπέττης
Καριολής
Καρκάνιας
Καρκαούτσιης
Καρκώτης
Καρλέττης
Κάρμιος
Καρτάσιης
Καρτσιαuλής
Κασάπης
Κάσενος
Κασιαή ς
Καταστρόφας
Κατραγκύλας
Κατσαντώνης
Κατσελλής
Κατσελλοζήνιχος
Κάτσιης
Κατσινιόρος

ζώνης
νος
cη ς
ς
ώνας
ιερος
άς
�

'>

ρκώτη ς
ος
ος
νέλλα
ύρη ς
ας
»<;;

ρόδανος
ιος
αη ς
άνιος
ινος
ιιάς
ιαννη ς
ιωρκη ς
:ιόζης
ιανος
rάπακκος
rέττης
�ή ς
ινιας
ιούτσιης
>της
:ττη ς
ος
ισιη ς
rιαυλή ς
ιης
rος
ής
rτρόφας
ιγκύλας
ιντώνη ς
�λλή ς
�λλοζήνιχος
.η ς
ινιόρος

Κατσιόλας
Κατσόσιοιρος
Κατσούναρος
Κατσούνας
Κόπος
Καυ καλιάς
Καψούρης
Κκέλη ς
Κκελογρηγόρης
Κκελοματθαίος
Κεμιτζιή ς
Κεραυνός
Κέσιη ς
Κεστίγιαννη ς
Κεφάλας
Κκεψή ς
Κίζ ιρος
Κίκιμες
Κίσιη ς
Κ ιστιρή ς
Κιτρομήλη ς
Κίτσιος
Κίπος
Κλαμένος
Κλοτσιάς
Κληρίδη ς
Κλωστρής
Κοζάκος
Κοιλαράς
Κ κόλας
Κόκκινος
Κοκκινίδη ς
Κοκότας
Κολάι;;
Κολιαντρής
Κολλιτήρη ς
Κόλοκος
Κολοκάση ς
Κολοκοτρώνη ς
Κονιαρή ς
Κοντεμεν ιώτη ς
Κορτζιή ς
Κορτώκολος
Κοσιάρη ς
Κοτζιαμάνης
Κοτζιάπασιης

Κούβακας
Κουβαλητός
Κουζάρη ς
Κου κκουπάρη ς
Κούκουρος
Κουλέρμος
Κουλλές
Κουλούτσιος
Κουνιάος
Κουνναμάς
Κοντύλη ς
Κουντουρή ς
Κούντουρος
Κουπή ς
Κουρέας
Κουρνέσιης
Κούρτακας
Κου ρου ντζιή ς
Κουρραπή ς
Κούστρουππος
Κου τελός
Κουτσιές
Κουτσιου φή ς
Κουτσογιακουμής
Κουτσοκο ύ μνη ς
Κουτσοπετρή ς
Κουτσός
Κουτσού δι
Κουφοφωτή ς
Κρεμμός
Κρίτσος
Κρομμύδκιας
Κρυ ός
Κυριελέησον
Κύρκος
Κύρρη ς
Κωμοδρόμος
Λ. Λάππατας
Λαχανάρη ς
Λεβέντη ς
Λευκαρίτη ς
Λιονταρή ς
Λιποτάχτη ς
Λόπας
Λούτσιος
1 01

Μπρουέπης
Μ υλωνάς

Λύκος
Μ. Μάγγος
Μάγος
Μακενίστρης
Μακρύγιαννης
Μακρύγιωρκης
Μακρύνικολας
Μάντη ς
Μάντολες
Μαού ρης
Μαραγκός
Μαρκαντώνη ς
Μάρρος
Μαστραππάς
Μ απαντάς
Ματσούκας
Μαυ ραδάς
Μαυρομμάτης
Μα ύρος
Μελάς
Μέλισσος
Μερ κεζάς
Μ έτριος
Μ ιζαρολή ς
Μ ικρόβιο
Μίρ μιλος
Μονογιός
Μονός
Μό ρτης
Μο τίτη ς
Μούγης
Μουζωμένος
Μούρεπος
Μουρτο υ βάνης
Μο υσκή ς
Μού σ,κος
Μούσο υλος
Μου στάκας
Μούστρας
Μο υπάς
Μο υχταρο ύδ ι
Μπακκής
Μπλάκκης
Μπ ο ύκας
Μπριάμ
1 02

Ν. Νη ματάρη ς
Ν ιόνιος
Νικήτας
Νικορίλλας
Νυκτερίδα
=

-·

Ξιο υρή ς

ο. Ορκάτη ς

Ουράνιος

π.

Π αγδατής
Π αλιόβου ρκας
Π αλιοσοφίτης
Π αντέχης
Π αξιαβάνη ς
Π απαίσάκκας
Π απούλιας
Πάπουτσος
Π αρούκκος
Π άρπας
Π αρπέρη ς
Ππασιάς
Π αστρικός
Πατάς
Πατάτσος
Π ατέρας
Πατίνιος
Π ατούνας
Π άτσαλος
Πατσαλοσαββής
Πατσιακλαρή ς
Π ατσιαουράρη ς
Π απιχοκέφαλος
Παφίτη ς
Π εζούνιας
Πελαβάρη ς
Πελεκάνος
Π ελλόγιωρκος
Π ελλοδήμητρος
Π ελλοστυλλή ς
Πέπη ς
Π ερατικός

Π ερτίκη ς
Π ερτικούδι
Π ετάση ς
Π ετεινός
Π ετρολαδάς
Π ηγάσιος
Π ηλακούτας
Π ηλάλη ς
Π ικραλλιδάς
Πίππιλλος
Π ιρίλλας
Π ιριλλή ς
Π ισιαλή ς
Πίσσας
Π ιτζιένη ς
Π ιτσιαή ς
Π ιτσιλλίδη ς
Πίτσιλλος
Π ιτσιολή ς
Πίτος
Π ιτούδι
Πίπας
Πλούσιος
Π ογιατζιή ς
Π οίνάς
Π οστεκκή ς
Π πάναρος
Π πυρή ς
Π ράτσος
Π ροεστός
Π ουκαμισάρη ς
Π ούμπουρος
Π ουρκ ούρη ς

της

Ιη ς

.ας
δα

ς

ι

)ς
1υρ κας
Ιφίτη ς
1<;

ινη ς
ικκας
ιας
σος
κος
ης
: ός
:>ς
ς
ι;

ας
ος
οσαββή ς
cλαρή ς
>υράρης
Ικέφαλος

Ρ.

Ράφτη ς
Ροτσέττη ς
Ρουβ ιθάς
Ρούσος

Σ.

Σ αμμούτας
Σαρδάνης
Σατράκκ ης
Σ εκκίδη ς
Σελλενωτός
Σ ιαξιάς
Σ ιακόλας

ι;

Ίας
ιρη ς
ινος
Ίωρκος
�ήμητρος
rrυλλή ς
<ό ς

Σ ιακουρή ς
Σ ιαμπή ς
Σ ιάρη ς
Σ ιδεράς
Σ ιεγκαρή ς
Σ ιεγκάς
Σ ιειλάς
Σ ιείπάνη ς
Σιεκκέρη ς
Σ ιήσιης
Σ ικκιμές
Σ ιοιριάρη ς
Σ ιοίρος
Σ ιούτας
Σ ιυλλουρκώτης
Σίφουνας
Σ κόρδος
Σ κούλος
Σούπασιη ς
Σοφός
Σπαθκιάς
Σπανός
Σπανούδης
Σπουρδή ς
Σ ταφ
Στρατή ς
Στρατουράς
Στρούθος
Συγγνώμη ς
Σ υ μιανός
Συρίμη ς
τ.

Ταγκρή ς
Τάηλος
Ταντή ς
Τταραπιλλόκος
Τάρρος
Τελάρτας
Τενεκές
Τενεκετσιή ς
Τιγρούδι
Τσιανή ς
Τζιήντζιας
Τιμοσέγκος
Τιράνη ς
Τυρίμος
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τίτσιρος
Του μπής

Υ.

Τόφας
Τοφάτσιη ς
Τραμπούκος
Τράππελος
Τριφούρτζιης
Τσαγγάρη ς
Τσαεράς
Τσακροκολής
Τσέντας
Τσιάκκας
Τσιακκούρη ς
Τσιακλής
Τσιάλης
Τσιάμουρος
Τζιάμπος
Τσιαούσιη ς
Τσιαπαηλαρής
Τσιεγκινάρης
Τσιέμπερλη ς
Τζιερκονού ρης
Τσιήζης
Τσιητής
Τσιμιντρής
Τσιομούνης
Τσιούλος
Τσιοτσιούκης
Τσιουρούτης
Τσιούρτος
Τσιρίπιλλος
Τσιώρτσιλ

Φ . Φακαλάς
Φάρτος
Φελεμέγκης
Φελλάς
Φεσάς
Φ ιούρη ς
Φονιάς
Φ ρακάλας
Φ ρυδάς
Φτυαρή ς
Φ υλακτή ς
χ.

Χαρβατζιούνη ς
Χαρμαντάς
Χαρτζιώτη ς
Χατζιής
Χατζιούδι (το)
Χειμώνας
Χιριπή ς
Χότζιας

Ψ. Ψάθας
Ψαράς
Ψύλλος
Ψωμάς

Σημείωση: 1) Ο κατάλογος πιθανό να είναι ελλιπής.
2) Για τα σκωπτικά επώνυμα aπολογούμαι.

Χρ. Γεπίμης
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ
ς

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣ ΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝΚΑΡΑΒΑ

γκης

Τον Καραβά δεν τον γνώρισα ούτε τον έζησα, μπορώ όμως κάτι να ανα
φέρω, τόσο από τις φευγαλέες μου εντυπώσεις για την ωραία κωμόπολη του
Καραβά, όσο και από διηγήσεις του μακαρίτη του πατέρα μου.
ας
ς

ής
ζιούνης
τάς
ιτης
ιδι (το)
lς

πίμης

Εχω επισκεφτεί τον Καραβά αρκετές φορές πριν το 1 974 ως τουρίστας,
ιδιαίτερα δε θυμάμαι το πέρασμά μου από τον Καραβά το 1 972 , όταν με μια
ομάδα Ελλαδιτών δημοσιογράφων είχαμε μια ξενάγηση για τις οχυρώσεις του
Πενταδακτύλου. Από τις επισκέψεις μου αυτές θυμάμαι το πανοραμικό τοπίο
από τις υπώρειες του Πενταδακτύλου προς τη θάλασσα. Μια περιοχή πραγμα
τικά προνομιούχος.
Είχα επίσης μια μικρή εμπειρία από την περιοχή του Καραβά, όταν τον
Απρίλιο του 1 94 5 είχα ζήσει δέκα μέρες "καραντίνα" στο μοναστήρι της Αχει
ροποιήτου στη Λάμπουσα μαζί με τους πρώτους τριακόσιους επαναπατριζόμε
νους από την Ελλάδα. Εγώ, μαζί με άλλα μέλη της επιτροπής επαναπατριζομέ
νων, διατηρώ τις ωραιότερες αναμνήσεις από την υποδοχή που μας
επεφύλαξαν οι συμπατριώτες μας της περιοχής, ανάμεσα στους οποίους ήταν
οι πρόκριτοι της Κερύνειας, του Καραβά και της Λαπήθου. Θα μου μείνει δε
αξέχαστη η αντιπροσωπεία από τον Καραβά με επικεφαλής μια δασκάλα του
χωριού, η οποία μας επεφύλαξε μια θερμή υποδοχή.
Εκείνα όμως που θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μου είναι όσα μου
έλεγε ο πατέρας μου Αγαθοκλής Α. Χριστοφίδης, ο οποίος κατείχε θέση ανώ
τερου Κυβερνητικού υπαλλήλου (γραμματέας διοικήσεως και πρωτοκολλητής)
μέχρι το 1 926 που συνταξιοδοτήθηκε. Υπηρέτησε σε όλες τις πρωτεύουσες
των έξι επαρχιών της Κύπρου και επισκεπτόταν συχνά τον Καραβά, παρά τις
τότε δυσκολίες των συγκοινωνιακών μέσων. Ιδιαίτερα οι επισκέψεις αυτές γί
νονταν πιο συχνές όταν υπηρετούσε στην Κερύνεια μέχρι το 1 91 9. Θυμάμαι
ότι οι επισκέψεις αυτές συνεχίστηκαν και μετά μέχρι την αναχώρησή μας από
την Κύπρο το 1 933 , οπότε εγκατασταθήκαμε στην Ελλάδα. Μέχρι την εποχή
του θανάτου του το 1 93 7, ο πατέρας μου ποτέ δεν έπαψε να μιλά για τον "αγα
πημένο του Καραβά", όπως τον αποκαλούσε. "Ηταν τόσο συγκινημένος όταν
μου μιλούσε για τον Καραβά, που διατήρησα κι εγώ ένα συναισθηματικό δεσμό
με τον "αγαπημένο Καραβά". Το αίσθημα αυτό ήταν τόσο έντονο, που κάθε
φορά που άκουγα να γίνεται λόγος για τον Καραβά, δάκρυζα από συγκίνηση.
Αυτή τη συγκίνηση τη νιώθω σήμερα σαν ένα μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του
αξέχαστου πατέρα μου, που οι παλαιότεροι ίσως θα θυμούνται.
Το καλύτερο όμως μνημόσυνο στη μνήμη του είναι να γιορτάσουμε όλοι
μαζί στον ελεύθερο Καραβά, μια επιθυμία που εύχομαι ολόψυχα να πραγματο
ποιηθεί πολύ σύντομα, αγαπητοί μου Καραβιώτες.
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Αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για την πα
ρουσίαση των δύο προηγούμενων εκδόσεων του σωματείου σας και να σας
διαβεβαιώσω ότι π ανάγνωση των βιβλίων αυτών, στα οποία υπάρχει πλούσιο
πληροφοριακό υλικό για την κωμόπολη του Καραβά, μου έδωσε μια σπάνια
ηθική και πνευματική χαρά.
Μαζί με τα συγχαρητήρια και την αγάπη μου.
Δ. Χριστοφίδης
(δημοσιογράφος)
Αθήνα- Ελλάδα
ΟΙΚΑΡΑΒΙΩ ΤΕΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ Σ ΤΟΝΚΑΡΑΒΑ

Ένας άνθρωπος που έχει γράψει δική του ιστορία στον τομέα της ορθο
πεδικής είναι ο Αρτέμης Βλάχος, ένα ταλέντο που λες και γεννήθηκε γι αυτή
την εργασία, πρακτικός. Ξεκινά από ένα οικογενειακό περιστατικό και γίνεται
γνωστός σε όλη την επαρχία ως ο γιατρός ο Αρτεμής. Έχει προσφέρει τις
υπηρεσίες του σε εκατοντάδες άτομα και μάλιστα δεν άφησε κανένα με πρό
βλημα.
Να δούμε παρακάτω ποιος είναι ο Αρτέμης Γ. Βλάχος. Γεννήθηκε στον
Καραβά το 1890 κι απεβίωσε το 1962. Είχε το ατύχημα να ορφανευτεί από μη
τέρα πολύ μικρός και να μεταναστεύσει στα εννιά του χρόνια στην Αλεξάν
δρεια, όπου εργαζόταν ως γκαρσόνι. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο, το 1915
περίπου, σε ένα γάμο που έτυχε να μπει κουμπάρος στους Μότιδες, στο Βελή
Ττοφή, γνώρισε τη γυναίκα του Μαρίτσα Χατζηστυλλή, μια και ήταν κι αυτή
κουμέρα στον ίδιο γάμο. Παντρεύονται και αποκτούν πέντε κόρες. Το μεγάλο
του παιδί, η Καλλιστένη, όταν ήταν έντεκα χρονών έπεσε από τη συκιά κι
έσπασε και τα δυό της χέρια. Για έξι μέρες έμεινε με σπασμένα τα χέρια και
φοβερούς πόνους. Τότε ήταν στον Καραβά ο Νικόλας Καπάταης, που "έσαζε"
χέρια και πόδια με πρακτικό τρόπο. Ο Αρτέμης για διάφορους λόγους δεν
πήρε την κόρη του στον Καπάταη κι αποφάσιcrε ο ίδιος να κάμει επέμβαση στα
χέρια της. Με διάφορα βότανα έκαμε «θερμό», τοποθέτησε τα χέρια της
κόρης του μέσα και μετά με εντριβές βάζει τα σπασμένα χέρια στον τόπο τους.
Από εκείνη τη στιγμή η κόρη νιώθει καλύτερα και οι πόνοι λιγοστεύουν. Από
εκεί ξεκίνησε και η σταδιοδρομία του ως ορθοπεδικού.
Τα περιστατικά που θεράπευσε είναι πολλά και από την επαρχία της Κε
ρύνειας και από τη Λευκωσία. Θ' αναφέρουμε μερικά για να παρουσιάσουμε τη
μεγάλη του επιτυχία.
Ένας από την Κερύνεια φτάνει στον Καραβά στο γιατρό τον Αρτέμη,
όπως τον αποκαλούσε, και ζητά να του «σάσει» το χέρι. Πράγματι του προ
σφέρει ο Αρτεμής τις σωστές υπηρεσίες και παίρνει αμοιβή Ε1.50 . Ο Κερυνειώ
της, θεωρώντας το ποσό πολύ μεγάλο, καταγγέλλει την υπόθεση στην Αστυ1 06
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Ο Αρτέμης Βλάχος (δεξιά), σε μια οικογενειακή φωτογραφία.

νομία. Στενοχωρημένος ο Αρτεμής πηγαίνει στη δίκη λέγοντας ότι αν του
κόψουν πρόστιμο θα το πληρώσει· μα αν του κόψουν φυλακή, θα είναι πολύ δύ
σκολο. Ο δικαστής ζητά από τους γιατρούς να μαρτυρήσουν ότι έκαμε πράγμα
τι επέμβαση στο χέρι του παραπονουμένου. Οι γιατροί παρουσιάζονται και λέ
γουν στο δικαστή ότι αυτοί δεν μπορούσαν να προσφέρουν αυτό που
προσφέρει ο Αρτεμής· στη συνέχεια υπογράφουν χαρτί ότι δικαιούται ο Αρτε
μής να «σάζει» χέρια και πόδια χωρίς να φοβάται. Με χαρά παρουσίασε ο Αρ
τεμής το χαρτί στην οικογένειά του.
Ένα άλλο περιστατικό παρόμοιο έγινε και με το Νεοκλή Κωμοδρόμο
από
τη Λάπηθο. Ενώ προσπαθούσε η γυναίκα του να κλείσει την πόρτα,
βγήκε το
κλειδί και την κτύπησε στη λεκάνη. Την παίρνει στον Αρτεμή, που διαπιστώνει
ότι έχει σπάσει η λεκάνη· την ταχτοποιεί και μέσα σε λίγες μέρες περπατά η
γυναίκα. Ο άντρας της, για να είναι σίγουρος, παίρνει τη γυναίκα του στο για
τρό Ρόουζ στην Πεντάγυια. Ο γιατρός επέμενε να του πουν ποιος έκαμε επέμ
βαση στη γυναίκα. Ο Νεοκλής φοβόταν να ομολογήσει τον Αρτεμή, μήπως του
κάμει κανένα κακό, τελικά όμως ανάφερε το όνομα. Ο γιατρός γράφει στον Αρ
τεμή να πάει στην Πεντάγυια, πράγμα που τρομοκράτησε τον Αρτεμή, γιατί δεν
ήξερε τι τον ήθελε. "Οταν πήγε στην Πεντάγυια, ο Ρόουζ του έδωσε συγχαρη
τήρια και του έδωσε κι ένα χαρτί να εξασκεί το επάγγελμα χωρίς να τον ενο
χλεί κανένας. Ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει.

Δημητράκης Ασπρής
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο ΓΙ Ο
ΤΟ
ΑΠ Ο
Ε Ν ΟΣ Δ ΑΣ Κ Α Λ Ο Υ
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ 1955-1959

υσία τους. · Ηταν,
Τα σχολεία δεν παύουν να δίνουν παντού την παρο
τισης και έμπνε υσης. Μετα
είναι και συνεχίζουν να· ναι ο πυρήνας διαφώ
του έθνους αξίες.
λαμπαδεύουν από γενιά σε γενιά τις μεγάλες
ι να συ μμετέχει ενεργά
Κι ο μαθητόκοσμος από μόνος του δεν παύε
.
και δυναμικά και τώρα και πριν και για πάντα
ε πως περνούσαμε κι
Αγγλο κρατία ήταν τότες. Δεν μπορούμε να πούμ
· Ολα ήταν καλύτερα παρά
άσχη μα μαζί τους. Πρόο δος ή ρθε στον τόπο.
των σχολείων για τα χρόνια
πριν. Καλύτερα και όσο αφορά στη λειτουργία
που προηγήθηκαν αυτών που μιλάμε.
ικό αριθμό παιδιών στο
Είχαμε βιβλία, γραφική ύλη, δασκάλους, κανον
του τριανταπέντε και σπά
κάθε τμήμα . Φτάσαμε μεταξύ του εικοσιδύο και
υτικά Προγράμματα.
νια είχαμε συνδιδασκόμενα τμή ματα. Είχαμε Αναλ
κευτικά, Ελληνικά, Μα
Γινόταν η διδασκαλία όλων των θεμάτων: Θρησ
ική, Γυμναστική, Τέχνη, Κέν
θη ματικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Επιστή μη, Μουσ
τέθηκαν και τα Αγγλικά στην
τρα Ενδιαφέροντος, σ · όλες τις τάξεις. Προσ
Τετάρτη . Η φοίτηση ήταν
Πέμπτη και Εκτη τάξη πρώτα κι ύστερα στην
ική περίθαλψη, παρακολού
πρωινή και απογευματινή. Είχαμε ιατροφαρμακευτ
και προσφορά στους μαθητές
θηση των επιδη μιών από ιατρικές υπηρεσίες
Δοκιμάζονταν μέθοδοι δι
των απαραίτητων φαρμάκων σε κάθε περίπτωση.
έρονταν μετεκπαιδεύσεις
δασκαλίας, παρακολουθούσαμε διαλέξεις, προσφ
ρφωτικά κέντρα για ενήλιγια δασκάλους, δημιο υργήθη καν νυχτερινά επιμο
κες κι ανάλογα κέντρα για νέους .
ις που η δικτατορία
Είχαν χαλαρώσει τα μέτρα και οι απαγορεύσε
τον πόλεμο του 40 και μετά
εφάρμοσε μετά τα Οχτωβριανά. Ακριβώς μετά
χους, είχαμε πια ταυτότητα.
τις νίκες που η Ελλάδα έφερε στους συμμά
τα ιερά μας σύμβολα. Ψάλ
Μπορούσαμε κι είχαμε το δικαίωμα να τιμούμε
στις εθνικές μας επετεί
λαμε τον Εθνικ ό μας 'Υμνο προς την Ελευθ ερία
ες.
ους. Είχαμε το δικαίωμα να θεωρούμαστε · Ελλην
ν. Και «του · Ελληνα
Παρ· όλα αυτά όμως ή μαστε σκλάβοι των .' Αγγλω
μα του χρόνου. · Ολοι
ο τράχηλος ζυγό δεν υπομένει». Φτάνει το πλήρω
ι μ' όλους τους άλλου ς
ενεργοποιούνται. Ο μαθητόκοσμος το ίδιο. Σ μίγετα
οραματιστές της Ελευθερίας.
ζυγού και την
Ωριμάζει ο πόθος για την αποτίναξη του Αγγλικού
55-59 αρχίζει.
του
αγώνας
απαλλαγή από τη σκλαβιά. Ο aπελε υθερωτικός
·
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Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών της Β' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καραβά (1967).
Στο κtντρο η δασκάλα Βασιλική Χριατοδου Αίδου.

Τα μηνύ ματα διασκορπίζονται παντού. Πρώτη τ' Απρίλη 1 955. Το ξεκίνημα.
Εκρήξεις. Φ υλλάδια στους δρόμους, στις εκκλησίες, στις πλατείες.
Οι εφημερίδες γράφουν καθημερινά. «Η δράση των παλικαριών». «0
θρυλικός γέρος». «Ανατινάξεις». Κι αρχίζουν οι προκηρύξεις, τα αυστηρά
μέτρα, οι περιορισμοί, οι έρευνες, τα μπλοκαρίσματα, τα κέρφιου, οι συλλή
ψεις, οι φυλακίσεις και τα βασανιστήρια στα κρατητήρια, οι aπαγχονισμοί.
'Ολα τούτα δεν άφησαν aπαθείς τους μικρούς του δημοτικού. Σ υ μμετέ
χουν σ ' όλα. Είνα ι ψυχικά πανέτοιμοι για αγώνα. Σ υ μπαραστέκονται και πα
ρακολουθούν όλες τις καθη μερινές εξελίξεις. Επινοούν τρόπους αντίδρα
σης στις απαγορεύσεις των αποικιοκρατών. Γίνονται μεμιάς οι μικροί μας
ήρωες. Σήμερα τους βλέπεις να παίρνουν μόνοι τους την πρωτοβουλία, να
στήνουν σωρό τα αγγλικά βιβλία που τους πρόσφεραν για δωρεάν εκμάθη 
ση της αγγλικής γλώσσας και να τα καίνε. Να μαζεύονται γύρω από τις
φωτιές και να νιώθουν την ικανοποίηση της εκδίκησης. «Δε θέλουμε τα
Αγγλικά τους», να φωνάζουν.
Μπαίνει ο δάσκαλος στην τάξη για μάθημα. Κάποιο μήνυμα όμως που
έφτασε στ' αυτιά τους δεν τους αφήνει ήσυχους, αμέτοχους, ασυγκλόνι
στους. Κι αρχίζουν το τραγούδι τους: - «Πάμε λυγίζοντας ... » Και το τραγού
δι δεν τελειώνει. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Μάθημα δε γίνεται σήμερα.
Μα κι ο δάσκαλος συγκινη μένος τ' αφήνει να ξεθυ μάνουν μέσα από το
τραγούδι τους, πες μοιρολόι, αν θες. Αυτό συνέβαινε συχνά. 'Ηταν πολλά
κι αμέτρητα τα μηνύματα που κάθε λίγο τάραζαν την παιδική τους ψυχή.
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Παπακωνσταντίνου

Κ Α Ρ Α Β ΙΩ Τ Ι Κ Ε Σ

Σ ΤΙ Γ Μ Ε Σ

Είναι κάτι παλιές γειτονιές του Καραβά που με τραβούν πάντα και κάτι
ανεπανάληπτες στιγμές στο όμορφο χωριό που περνούν σαν ταινία μπρο
στά στα μάτια μου, στον ύπνο και στο ξύπνιο μου. Είναι κάτι γειτονιές χω
μένες στο πράσινο που έχουν για προσβάσεις μικρές χωματόστρατες ή μο
νοπάτια που μόνο πεζός τις διαβαίνεις και που στο διάβα σου περνάς κάτω
από μαραπελιές, ροδιές, μηλιές και που γεμίζουν τα πνευ μόνια σου την
άνοιξη με χίλιες μυρωδιές από τους aνθούς. Δίπλα στα μονοπάτια και τις
χωματόστρατες, στα πετραύλακα τις Κυριακές περνά το πολυμερισμένο νε
ρό της «Παλιάβρυσης».
Μια τέτοια γειτονιά και ο τόπος που γεννήθηκα, με τέσσερις προσβά
σεις: από το σπίτι της Κολυμπούς από τα νότια, το σπίτι του Γεννάδιου
από τα ανατολικά, από το σπίτι της Αρμολούς από τα δυτικά και από το
σπίτι του Αρτέμη από τα βόρεια. Ολες οι προσβάσεις κατέληγαν στο μι
κρό ξέφωτο «πλατεία», στην αυλή της Σαουλλούς και της Βασιλούς. Αναφέ
ρω τα ονόματα όπως τα προφέραμε τότε, γιατί όλα τα γυναικεία ονόματα
κατάληγαν στο «Ου». Η Σαουλλού, η Βασιλού, η Τταλού, η Παντελού, η Ικ
κού (Θεοδώρα), η Μαμμού κ.τ.λ. Σε τούτη την ξεμοναχιασμένη και χωμένη
στο πράσινο γειτονιά ζούσαμε όλοι σαν μια οικογένεια. Στο φούρνο του
Καρλέττη και πιο ύστερα στο φούρνο στην αυλή του σπιτιού μας κάθε που
κάποια φούρνιζε - και τούτο γινόταν σχεδόν τακτικά - έπρεπε να μοιρα
στεί «βραστό ψωμί» σ · όλη τη γειτονιά. Οταν δε τύχαινε να υπάρχει καμιά
έγκυος, έπρεπε έστω και μια μπουκιά να της σταλεί για «μυ ρωδιά» από
οποιοδήποτε μυρωδάτο φαγητό μαγειρευόταν. Αν πάλι γινόταν κανένα συ
νοικέσιο, όλοι και προπαντός οι γυναίκες, ήταν ενήμεροι για κάθε λεπτομέ
ρεια. Οταν δε υπήρχε αρραβώνας, γάμος, βάφτιση, έτρεχε όλη η γειτονιά
και βοηθούσε σαν να · ταν κοινή υπόθεση. Τις «σήκωσες» τα γλέντια γίνο
νταν διαδοχικά στα διάφορα σπίτια και τις νύχτες του καλοκαιριού έξω στις
αυλές η κουβέντα και το κουτσομπολιό κρατούσε ως αργά τα μεσάνυχτα.
·

·

·

Στο μικρό ξέφωτο, στη μικρή πλατεία της γειτονιάς μας, ήταν και το
κέντρο διανομής του νερού της «Παλιάβρυσης» τις Κυριακές. Εδώ θα πρέ
πει να κάνω μια παρένθεση για το καθεστώς και τη διανομή του νερού του
Κεφαλόβρυσου. Υπήρχε ένα σύστη μα πανάρχαιο και άγραφο, παρόλο που
αποτελούσε ακίνητη περιουσία το νερό και χωριζόταν σε δυο κατηγορίες
διανομής: Τα «ρούπια» και τα <<μούρτζια», ονομασίες που επικράτησαν
προφανώς από την Τουρκοκρατία με κάποια σουλτανικά φιρμάνια. Τα «ρού
πια» αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον «ποταμό» από τα μεσάνυκτα - ξημε
ρώματα προς τη Δευτέρα μέχρι την Κυ ριακή γέννημα ήλιου. Εδώ το νερό
μετριέται και κατανέμεται με την ώρα ή τα λεπτά της ώρας βάσει εβδομα
δ ιαίου ή δεκαπενθή μερου προγράμματος και ανάλογα με το «κοτσάνι», τί
τλο ιδιοκτησίας του κατόχου. Η αφετηρία ήταν από το «Μύλο της Παναγί
ας». Την όλη εποπτεία της κατανομής και διανομής στα διάφορα περβόλια,
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καθώς και την ώρα του «ποτού», κανόνιζε ειδικός, έμπειρος «νεροφόρος»
με ακρίβεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος ήξερε από μνή μης όλους
τους κατόχους και τη σειρά τους στο εικοσιτετράωρο κατ· αρχήν και στην
εβδομάδα και το δεκαπενθή μερο μετά. Επίσης κανόνιζε την αγορά ή ενοι
κίαση των μερισμάτων των ιδιοκτητών σε άλλους που είχαν ανάγκη. Υπήρ
ξαν εποχές που η Μητρόπολη Κερύνειας είχε 1 2 ώρες την εβδο μάδα ή
και περισσότερο και άλλες τόσες ώρες είχε η οικογένεια Σεβέρη. Τούτο
απαλλοτριώθη κε από το Δη μαρχείο και δόθηκε στους κατοίκους για
ύδρευση. Θυμάμαι «νεροφόρον» για τα «ρούπια» το Γ. Σ υρίμη, έναν έμπει
ρο κnι εντιμότατο ήσυχο άνθρωπο, που στα πολλά χρόνια της θητείας του
(Θεός συγχωρέσει τον) δεν προέκυψε καμιά παρεξήγηση και ήταν πάντα
σεβαστός και αγαπητός από όλους. Τον έβλεπες πάντα με ένα φτυάρι
στο · να χέρι και το βράδυ με ένα φορητό φανάρι στο άλλο να κάνει τη δι
αδρομή από τα κάτω καφενεία μέχρι το «Μεζερέ», να κόφκει τις «δισιές»
και να κατανέμει το νερό. Ρωτούσες τον εαυτό σου πότε κοιμόταν αυτός
ο άνθρωπος ή πότε ξεκου ραζόταν, αφού ο ποταμός ποτέ δε σταματούσε.
Κάποτε τις καλοχρονιές ξεκουραζόταν ο μακαρίτης ο Σ υ ρίμης από το
Δεκέμβρη ως το τέλος του Φεβράρη, οπότε ο ποταμός ριχνόταν στο αρκά
τζι από το «Μύλο της Παναγίας» και πήγαινε στη θάλασσα.
Για τα <<μούρτζια» όμως υπήρχε ένα παράξενο και πρωτόγονο καθε
στώς που διατη ρείτο εκ παραδόσεως και γινόταν και αφορμή μικρο112
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καβγάδων στη μικρή πλατεία της γειτονιάς μας, που προαναφέραμε, μεταξύ
του σπιτιού της Βασιλούς του Γεμέπα και της Σαουλλούς, όπου υπήρχαν
οι «δισιές» διανομής. Τα <<μούρτζια» ξεκινούσαν με το γέννη μα του ήλιου
κάθε Κυριακή και διαρκούσαν μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας με πο
λυμερισμό του νερού από τις «δισιές» στις διάφορες γειτονιές όπου
υπή ρχαν οι μικροϊδιοκτήτες νερού. Κάθε δεκαπενθή μερο διατίθετο ολόκλη 
ρος ο ποταμός από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το γέννημα ήλιου
της Δευτέρας. Η διανομή γινόταν πρωτόγονα μα αναλλοίωτα, αλάνθαστα με
<ψιζαρολί» ή με «μιζαρόλλα» (μικρή και μεγάλη κλεψύδρα) 30 και 1 5 λε
πτών αντιστοίχως. Ακόμη μετά από μερικά μιζαρολιάσματα και αφού φαινό
ταν ο ήλιος στηνόταν ένα ακόντιο κάθετο ύψους 5 ποδών (ήταν ένα ερ
γαλείο που οπωσδήποτε θα ήταν καμιά εκατοστή χρονών και φυλασσόταν
ως ιερό κειμήλιο μια και δεν μπορούσε να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε
άλλο). Ο φύλακας του «ιερού» αυτού αντικειμένου ήταν η Αντρονίκη του
Φάρτου (συγγενής του προύχοντα κ · Ν ικόλα που aπαγχονίστηκε από τους
Τούρκους στο Σαράγιο την 9η Ιουλίου 1 821 ). Μετά το θάνατο της Αντρο
νίκης, το κοντάρι περιήλθε στην κατοχή του Ευτύχιου Παγδατή, aπ · ό,τι
θυμούμαι, που το χειριζόταν. Ο χειρισμός στη διανομή ήταν ο εξής: · Οταν
ψήλωνε ο ήλιος και μετά από μερικά μιζαρολιάσματα, στηνόταν το κοντάρι
αντίκρυ στον ήλιο και μετρούσαν το χρόνο μείωσης της σκιάς με ξυπόλυτο
πόδι. Και εδώ ακριβώς πρόεκυπταν οι διαφορές και οι μικροκαβγάδες γιατί
υπήρχαν πόδια και ποδάρες. Μόνο με την επέμβαση του Γιάννη του Κόκκι
νου (Θεός συγχωρέσει τον), ενός εξαίρετου και έντιμου ανθρώπου, που
εκτελούσε αμισθί χρέη νεροφόρου, που πότε με τα αστεία του και το χιού
μορ του και κάποτε με τις άκακες φωνάρες του διευθετούσε όλες τες δι
αφορές.
Πόσα να θυμηθώ από τη μικρή πλατεία της γειτονιάς μας; Τους μικρο
καβγάδες τις Κυριακές; Τα μεσάνυχτα της καλοκαιριάτικης Κυριακής που
περιμέναμε το μεγάλο ποταμό να γεμίσουμε τα πιθάρια και τους τσίγγους
μας με νερό για τες ανάγκες της εβδομάδας, για το πλύσιμο των ρούχων;
Μπορεί να μην απέδωσα ακριβώς τες διαδικασίες της διανομής του ποτα
μού, μα τις γράφω όπως τις θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια στη μικρή
μας γειτονιά, κάτι αναμνήσεις σαν παραμύθι ανεπανάληπτο. Πρόθεσή μου
ήταν να ξαναπάω στα χρόνια του παλιού όμορφου χωριού μου, στους
απλούς και αγνούς ανθρώπους του, στις όμορφες γειτονιές, που όλες λίγο
πολύ μοιάζανε και να αποδώσω μερικές ανεπανάληπτες στιγμές του Καρα
βά μέσα από τις τόσες πολλές.
Για το καθεστώς του νερού της «Παλιάβρυσης», αν δεν το απέδωσα
σωστά, ας με συγχωρέσουν οι εμπειρογνώμονες του νερού, όμως ο πειρα
σμός να μιλήσω για τον παραδεισένιο Καραβά με τους απλούς ανθρώπους
του, τα καταπράσινα περιβόλια του, που πιτσιρικάδες και ξυπόλητοι μεγα
λώσαμε τρυγώντας τα φρούτα από τις προσβάσεις προς την όμορφη γειτο
νιά μας, μένουν πάντα νοσταλγικές μνή μες στην άχαρη και ανούσια ζωή
της πόλης μακρυά aπ· τον όμορφο Καραβά μας.
Ανδρέας Βλάχος
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Όταν αγαπή σεις κάτι είναι πολύ δύσκολο να το ξεχάσεις. Και σαν ένας
Καραβιώτης που έζησα όλα τα χρόνια μου στον Καραβά, είναι πολύ δύσκολο
να τον ξεχάσω. Το τακτικό μου δρομολόγιο από το σπίτι, το δρόμο από την
Ευαγγελί στρια, τον έκαμνα ανελλιπώς τρεις - τέσσερις φορές την ημέρα .
Μετά από την προσφυγιά υπήρξε μια διαφορά· αντί να κάμνω το δρομολόγιο
με τα πόδια, το κάμνω με τη σκέψη. Περνώ, σταματώ απ' έξω από την εκκλησία
και σκέφτομαι και θαυμάζω τους τολμηρούς εκείνους ανθρώπους που συνέλα
βαν την ιδέα να οικοδομήσουν αυτό το κτίριο, σε μια εποχή μάλι στα που δεν
υπήρχε οικονομική ευρωστία, αλλ' αντιθέτως οικονομική κρίση. Δεν υπήρχε τε
χνική που θα βοηθούσε· όλα θα γίνονταν με τα χέρια . Και σήμερα ακόμη, που
υπάρχει η τεχνική πρόοδος, θα βρίσκονταν πάρα πολλοί αρχιτέκτονες που δε
θα αναλάμβαναν τέτοια ευθύνη, πάρα πολλοί εργολάβοι δε θα αναλάμβαναν
την οικοδόμηση αυτού του τεράστιου εκκλησιαστικού οικοδομήματος. Και όμως
το ανάλαβαν οι τολμηροί Καραβιώτες. Οι άνθρωποι που η ιστορία τους μαρτυ
ρά την προοδευτικότητά τους. Πράγματι με προβληματίζει η απόφασή τους· κι
ερωτώ τον εαυτό μου, αν του ζητούσα ν' αποφασί σει, θα αποφάσιζε ; Και, ομο
λογώ, θα έλεγα όχι. Και όμως πήραν τη μεγάλη απόφαση και το έργο εκτελέ
στηκε. "Ετσι μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από τους προγόνους μας και να
πούμε ότι, όταν υπάρχει θέληση, όλα κατορθώνονται.

Η εκκλησία της ΕυαyyεΑίστριας.

Θα ήθελα ν ' αναφερθώ σε ορι σμένα άτομα που συνέβαλαν σ' αυτή την
επιτυχία. Θα στηρίξω τα πιο κάτω σε παλιές αφηγήσεις Καραβιωτών, όπως
εκείνη του Ιωάννη Κανάκα. Ο Κανάκας μιλά για κάποιο εργολάβο από το Καϊ
μακλί , με το όνομα Ι ωσήφ Κουρσουμπάς.
1 14
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Τα θεμέλια είναι βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων. Η πέτρα που χρησι
μοποιήθηκε είναι από τη Μούττη του Πηάνου αργότερα Μάρε Μόντε. Ολόκληρα
συνεργεία έκοβαν για πολύν καιρό αυτή την πέτρα. Πράγματι στη Μούττη του
Π ηάνου φαίνονται τα λαξεύματα της πέτρας που έχουν μείνει· επίσης κάποιος
μπορεί να δει την ομοιότητα της πέτρας που χρησιμοποιήθηκε στην εκκλησία.
Άλλα συνεργεία εργάζονταν στα δάση κόβοντας πεύκα και κυπαρίσσια και
άλλοι έκαιαν ασβέστη στα καμίνια. Αυτά μου τα είπε ο Γιάννης Πίττας. Όλα
αυτά τα συνεργεία εργάζονταν πολλές φορές δωρεάν ή με ελάχιστα χρήματα.
Θα ήταν αδύνατο να αναφέρουμε όλα τα άτομα που εργάστηκαν για την απο
περάτωση αυτού του κτιρίου. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι όλοι οι Καραβιώ
τες συνέβαλαν, ακόμη και οι Καραβιώτες μετανάστες. Πρωτεύοντα ρόλο έπαι
ξε ο Γρηγόρης Χ" Λάμπρου, ο οποίος ήταν δήμαρχος Καραβά την περίοδο που
κτίστηκε η εκκλησία. Τεχνίτες που εργάστηκαν είναι οι Ν . Ππιρής, I . Κανάκας,
Κυριάκος Σιακόλας, Κύπρος Σιακόλας. Στις σκληρές εργασίες για τις μεγάλες
πέτρες, τις λεγόμες <<σκινέτες», εργάστηκαν οι Χρίστος Ττοφάτζης, Αλέξαν
δρος Κωνσταντίνου, Σπύρος Ασπρή, Ιωάννης Πίττας.
----

δεξιά οι οποίοι μαζί με άλλους
ο Αλtξανδροc;; Κωνσταντiνου αριστερά και Σπύρος Ααπρή
Καραβιώτεc;; εργάστηκαν σκληρά για να αποπερατωθεί η επιβλητική
εκκλησία τηc;; ΕυαyγεΑίστριαc;; .

Μεταγενέστερα έγινε δωρεά από τον Κωστή Βακή για την ανέγερση του
κωδωνοστασίου ( 1 957). Επίσης ο Φραντζέσκος Χ" Φραντζέσκου έδωσε δωρεά
για τα κατηχούμενο. Θυμούμαι επιθυμία του Σryύρου Ασπρή όταν πεθάνει, η κη
δεία του να γίνει στην Ευαγγελίστρια, γιατί εκεί είχε κάνει μεγάλους κόπους.
Δυστυχώς η επιθυμία του δεν πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του έγινε στην
ενορία του, στην εκκλησία της �γίας Ειρήνης.
Μεταξύ των χτιστών ήταν ο Χριστόδουλος Μαυραδάς. Από τους ανθρώ
πους που εργάστηκαν για την εκκοπή της πέτρας ήταν και ο Όθωνας από τον
Παλιόσοφο. Ασφαλώς υπάρχουν κι άλλοι πολλοί που δεν αναφέρονται τα ονό
ματά τους.

Jυνέβαλαν σ' αυτή την
�ις Καραβιωτών, όπως
εργολάβο από το κα·ί-

Με τα λίγα λόγια που έχω αναφέρει θέλω να εκφράσω το θαυμασμό και
την εκτίμησή μου προς όλους όσους συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο για να
πραγματοποιηθεί η ανέγερση της επιβλητικής εκκλησίας της Ευαγγελίστριας.
"Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει, συγχωριανοί".
Δημητράκης Ασπρής
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Κιονόκρανα τα οποία προtρχονται από την αρχαία Λάμπουσα.

στολίσω τον κήπο. Εκείνο τον καιρό ένιωθα τύψεις που τιc; ξερίζωνα από
το σπίτι μου στον Καραβά, για να τιc; φέρω στη Λευ κωσία. Τώρα σκέφτομαι
πωc; ήταν θέλημα Θεού να μην τουρκέψουν.
Ο Καραβάc; ήταν διάσπαρτοι; από κολώνες (κίονες) και κιονόκρανα με
ταφερμένα από την αρχαία Λάμπουσα για να στολίσουν τα σπίτια του χω
ριού ή για να χρησιμοποιηθούν ωc; υποστυλώματα. Αλλα ρωμαϊκά, συνήθως
από πωρόλιθο (που ρί) και άλλα από ελληνικό μάρμαρο, μεταφερμένα από
την Ελλάδα πριν χιλιάδες χρόνια, και που σέρνουν μαζί τους μια ιστορία,
έναν πολιτισμό, που δεν αφήνει ασυγκίνητο κανέναν πολιτισμένο άνθρωπο.
·

Η Λάμπουσα, που πήρε τ' όνομά τηc; από τη λάμψη του πλούτου της,
ήταν πρωτεύουσα μιας των δεκαπέντε επαρχιών που ήταν χωρισμένη η Κύ
προς κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Στη θέση της, η αρχαιότερη πόλη
ονομαζόταν Λάπηθος.
Την πιο μεγάλη της ακμή γνώρισε η Λάμπουσα κατά το 2ο αι. έωc; τον
Ίο αι. μ.Χ. Κατά τον ?ο αι. μ.Χ. καταστράφη κε από τιc; aραβικές επιδρομές.
Οι κάτοικοι τότε σκαρφάλωσαν στις περιοχές του Πενταδάκτυλου, από
όπου αργότερα μετακινήθηκαν για να σχη ματίσουν τιc; γνωστές κωμοπόλεις
Λαπήθου, Καραβά, καθώς και άλλους μικρότερους συνοικισμούς, όπως τον
Παλιόσοφο, τα Φτέρυχα κ.λ.π. Τα ερείπια της Λάμπουσαc; βρίσκονται στην
παραλία του Καραβά, γνωστά ωc; Καταλύματα. Εκεί βρίσκεται και το εκκλη 117

σάκι του Αγ. Ευλαλίου, αφιερωμένο στον πρώτο επίσκοπο Λαμπούση ς, κα
θώς και η μονή τη ς Αχειροποιήτου που κτίστη κε τον 6ο ή 7ο αι. μ.Χ. Κα
ταστράφηκε κατά τις aραβικές επιδρομέ ς και ξανακτίστη κε τον 1 1 ο αι. Η
μονή τη ς Αχειροποιήτου στυλώνεται σε πολλά σημεία από κίονες τη ς Λά
μπουσας . Η Ιστορία, περνώντας από το πολύπαθο νησί μας , άφησε πίσω τη ς
ένα μπλέξιμο των καιρών και των πραγμάτων. Οι αρχαίοι κίονες των ελληνι
κών ειδώλων στυλώνουν την Αγία Τράπεζα στην Αχειροποίητο. Από μικρή
κοιτούσα με σκέψη, απορία, θαυ μασμό, αν θέλετε, αυτό το σύ μπλεγμα.
Προσπαθούσα να βρω μια ιστορική τομή, που να ορίζει ένα τέλος και μια
αρχή, και δεν μπορούσα. Αυτό το σύ μπλεγμα, όπως το έβλεπα, όπως το
ήξερα, μου φαινόταν πάντα αδιαχώριστο, εξελισσόμενο. Κι είναι αυτό το
σύ μπλεγμα του αρχαίου πνεύματος και του χριστιανισμού που κράτησε ανό
θευτη την καταγωγή μας και που είναι η ιερή παρακαταθήκη του νεοελλη
νισμού, η πηγή των αγώνων του και τη ς ύπαρξή ς του!
Περιδιαβάζοντας τα Καταλύ ματα ένιωθα πάντα ένα ρίγος , ένα δέος για
την ομορφιά του τοπίου και το θρίαμβο τη ς ιστορίας. Εβλεπα γύρω μου
τα χαλάσματα και τις κολώνες να αναπολούν και να ξανακτίζονται. Εβλεπα
μια παραδεισένια ομορφιά ζηλεμένη. Μια ζωή να συνεχίζεται, να θυ μίζει
και να υπόσχεται. Απόηχοι από καιρούς aρχαίου ς , από προγόνους Λάκωνες
και Αθηναίου ς, από βυζαντινού ς βασιλιάδες, από Κανάρηδες που αγωνίζο
νταν, που άπλωναν τα χέρια για να γράψουν στις κολώνες τη σοφία του ς ,
τα βυζαντινά άσματα και το πάθος του ς για Λευτεριά.
·

·

· Εβλεπα πάντα μια Ιθάκη ζωγραφισμένη στις πέτρες και τις λάτρευα,
τις ένιωθα aπλησίαστε ς, πάντα αγωνιστικέ ς ν· αγγίζουν την ψυχή μου. Στο
άσπρο του ς χρώμα έβλεπα την αγνότητα και την αγωνία του πρώτου αν
θρώπου, που ξεκλείδωνε τις πόρτες του πολιτισμού με πέτρινα κλειδιά για
να περάσει μέσα από τη φωτιά και το ατσάλι και να κυριεύσει την ύλη πέ
ρα από τη γη! Εβλεπα ακόμη τις άσπρες κολώνες να στυλώνουν τις στοές
τη ς σοφίας ! Μιας σοφίας που βεβηλώθηκε τόσο, που δεν μπόρεσε να δαμά
σει την απληστία του δημιουργού τη ς και να τον οδηγήσει στην πραγματική
ευτυχία, την απλή, την ωραία!
·

· Ομως εκεί στη Λάμπουσα όλα ήταν ξεκάθαρα, ήσυχα, απλά απομεινά
ρια, που λες και ζούσαν και μιλούσαν...

Κι όταν aνηφόριζα προς το χωριό, μια γαλήνια ομορφιά σκέπαζε τα
σπίτια. Μ ια αγάπη για τη ζωή ποι.ι συνεχιζόταν και πλη μμυρούσε. Λένε πως
οι άνθρωποι τη ς Λάμπουσας αγαπούν πολύ τη ζωή. Το πιστεύω αυτό, γιατί
ανασκαλεύοντας την. ύπαρξή τους , βλέπω πως τη ζωή την έσυραν μαζί
του ς με κόπο και αγάπη για να την αράξο ό ν σ ' ένα όμορφο μέρος τη ς
γη ς , το μέρος του θρύλου και τη ς ιστορίας . Ανέβη καν βουνά και κατέβη
καν πεδιάδες , καταδιώχτη καν, βασανίστηκαν, μα δε λύγισαν, πάντα αγωνί
στηκαν, όπως και τώρα που τραβιούνται εδώ κι εκεί κου βαλώντας μαζί
του ς λαπηθιώτικα κεντήματα, καραβιώτισσες κολώνες και θύ μισες .
Ανυπότακτοι οι άνθρωποι · τη ς Λάμπουσας στο «πρέπει», γιατί είμαστε
λίγοι. Υποταγμένοι στον αγώνα τον καλό! Δύσκολη, aνηφορική η ζωή στη
Λάμπουσα. Χιλιάδες χρόνια χρειάστη καν για να σκαλιστούν οι κολώνες , να
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Ψηφιδωτό δάπεδο από την αρχαία Λάμποuσα.

ζωντανέψουν, να ζεσταθούν με το νόημα τη ς πίστη ς και να πάρουν ψυχή.
· Ομως αυτή η ψυχή δεν πεθαίνει. Αγωνίζεται σαν τη ψυχή του Οδυσσέα
τη ς Ιθάκη ς , του Προμηθέα τη ς φωτιάς , του Ιησού του Σταυρού, του · Ελ
ληνα του Αλβανικού έπους, σαν την ψυχή του Αυξεντίου του κρησφύγε
του· και γίνεται πότε aτρόμητη aντρίκεια ψυχή για τους χρόνους του ς δύ
σκολου ς και πότε γλυ κειά, γαληνεμένη, πολυτραγουδη μένη ψυχή τη ς
Αφροδίτης, φωτεινή και έξυπνη σαν την ομορφιά τη ς Αροδαφνούσας !
Βλέπω του ς ανθρώπους του ς Βορινούς με μάτια μελιά, βουρκωμένα,
αγναντεύω τον Πενταδάκτυλο κι ακούω το ιφυφό παράπονό του ! · Ενα πα
ράπονο σαν ανθρώπου αγαπη μένου. «Γιατί τότε δε μου το · δειχνες, τότε,
πως τόσο πολύ μ· αγαπούσες ». Τα λόγια δεν μπορούν να εξηγήσουν, είναι
πολύ πεζά.
Χ ίλιες φωνές ακούω μέσα μου, τις νιώθω με την ψυχή μου, φωνές γέ
ρικες μα και παιδικές, να μουρμουρού ν παράπονα ή να τραγουδούν αγά
πες . Απόηχοι όλα, που μας θυ μίζουν πως βρισκόμαστε πίσω από το βουνό,
πίσω από το χώρισμα, και πως η αλήθεια είναι μπροστά, στο βορρά. Μας
θυ μίζουν ακόμα πως ο δρόμος για την Ιθάκη είναι δύσκολος, όμως θα φτά
σουμε στο τέρμα. Είναι κι αυτό ένα «πρέπει», που το προστάζει ο αμείλι
κτος θεός της Δικαιοσύνης .
Πόλη Πασχαλίδου
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Θ ΥΜΗΣΕΣ
Φωτογραφίες που συντηρούν τη μνήμη, ξυπνούν τη συνείδη ση και
δίνουν δύναμη στην πορεία της ανθρώπινης πίστης για επιστροφή
στα πατρογονικά μας εδάφη .

Βαφτίσια στην εκκλησία ΕυαyyεΑίστρια στον Καραβά.
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ιείδηση και
επιστροφή

Αναμνηστική φωτογραφία της Β " τάξης του Α " Δημοτικού Σχολείου Καραβά το 1972, με
τη δασκάλα του ς Νάνια Αντωνιάδου.
Ιά μετά το 1960.

ά.

Αναμνηστική φωτογραφία της Στ" τάξης του Α" Δημοτικού Σχολείου Καραβά, το 1968.
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Κσραβιωτόποuλα ιcατά τη διάρκεια μιας εθvιια'\c; επετείου.

Αvαμvηοτική φωτοyραφίσ μαθητών τηc; Α. τόξηc; του Δημοτικού Σχολεlοu Καραβά
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(1962).

ου.

Γάμος Ανδρέα Νάνιαc; Αντωνιάδου.
Διακρίνεται το παγκάρι και το προσκυνητάρι της Ευαγγελίατριαc;.
•

�ίου Καραβά (1962).

και
{Αύγουστος 1 967).
στην
Διακρίνονται, οι Χάρις Σπανούδη, Ιωάννα Σπανούδη, Πίτσα Χαρμαντά, Πόπη Χατζηλούκα,
Στασούλα Γεωργίου και τελευταία η Μαρούλα Λο·ί·ζου Κεμιτζή.
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Στιγμιότυπο από το γάμο του Ανδρέα και τηc; Δέσπως Ευτυχίου
στην ΕυαyyεΑίστρια το 1968.
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•ν Καραβά.

υχίου

Στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου του Αντρtα και της Ελtνης Χριστοδούλου.

Στιγμιότυπο από τα βαφτίσια του Πtτρου Α. Ευτυχίου στην εκκλησία της Ε υαyγελίατριας

ΤΟ 1970.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟ Υ ΦΕΥΓΟ ΥΝ
AYTOI ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

Ως συνέχεια τη ς προσπάθειας που αρχίσαμε με το δεύτερο τόμο τη ς
έκδοσή ς μας , θεωρούμε σκόπιμο να καταγράφου με κάθε χρόνο τα ονόματα
όλων των συγχωριανών μας οι οποίοι δεν άντεξαν στη δοκιμασία τη ς προ
σφυγιάς και άφησαν την τελευταία του ς πνοή μακρυά από το αγαπη μένο
του ς χωριό.
Θεωρούμε την αναφορά μας αυτή ως ένα ελάχιστο δείγμα αγάπη ς και
εκτίμηση ς για το έργο και την προσφορά του ς και ταυτόχρονα θέλου με να
δώσου με ξανά την υπόσχεση ότι θα μεταφέρουμε μια μέρα τα οστά του ς
στου ς τάφου ς την προγόνων μας, στο κοιμητήριο του · Αη- Π έτρου, στον
Καραβά.
Τα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω έχουν συλλεγεί από διάφορου ς
Καραβιώτες , καθώς επίση ς από τον καθη μερινό εγχώριο τύπο. Μερικές ελ
λείψεις που ίσως παρουσιαστούν, θα συ μπλη ρωθούν μόλις εντοπιστούν σε
επόμενες εκδόσεις μας .
Ο κατάλογος για τους Καραβιώτες που μας έφυγαν
τη χρονιά που πέρασε (Ιούνιος 90 Ιούνιος 9 1 ).
-

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1 Ξένια Βακή
2 Π αντελίτσα Τσιάλη
3 Αριστοφάνης χ· · Χαραλάμπους
4 Π ανίκος Λάμπρου Χ ριστοδο ύλου
5 Αναστασία Καρλέττη Χατζηλάμπρου
6 Κυριακού Τ. Σεργίδου
7 Ελένη Λο · ί · ζου
8 Βασίλης Τσαγγάρη ς (Μπίλη ς)
9 Μαρία Πέτρου
1 0 Μαρίτσα Π λουσίου Π αξιαβάνη
1 1 Βασίλη ς Κ. Κατούρη (Εληά)
1 2 Κυριάκος Κύρκος
1 3 Σάββας Φιλίππου
1 4 Π αντελή ς Αρότη ς
1 5 Π αύλος Θρασυβούλου
1 6 Χ ριστόδουλος Νεοφύτου
1 7 Χ ριστόδουλος Μονός
1 8 Ιωάννη ς Κοζάκος
1 9 Κώστας Α. Χιριπή ς
20 Χ ρίστος Κυριάκου (Π ίτσιλλος)
21 Π έτρος Τσιακκούρη ς
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Ημερομηνία Ηλικία
θανάτου
71 8 /90
1 6/ 8 /90
30 / 8 /90
24/ 1 0/90
1 7 / 1 0 /90
1 6/ 1 1 / 90
26/ 1 1 /90
27 / 1 1 /90
20/ 1 2 /90
25/1 2 /90
29/ 1 /91
4 / 1 2/91
71 2/91
1 6/ 2 /91
21 / 2 / 91
51 3/91
1 2 / 3/91
1 I 4/91
4/ 4/91
5 1 4/91
1 5 / 5/91

69
83
81
27
88
80
90
88
73
80
93
67
67
74
71
70
87
28
70
67

)εύτερο τόμο τη ς
(ρόνο τα ονόματα
>κιμασία τη ς προ
πό το αγαπημένο
>είγμα αγάπη ς και
ιρονα θέλου με να
�ρα τα οστά του ς
Αη-Πέτρου, στον
·

εί από διάφορου ς
ύπο. Μερικές ελ
ς εντοπιστούν σε

Ο Κυριάκος Κύρκος, ο «Καλός Σαμαρεί
τη ς» του Καραβά, άφησε την τελευταία
του πνοή στις 5 Φεβρουαρίου του 1 991
σε ηλικία 93 χρόνων. Ο aξέχαστος Κυριά
κος ήταν ένας ακούραστος υπη ρέτη ς τη ς
εκκλησίας , τη ς πατρίδας και ταυτόχρονα
καλός οικογενειάρχη ς. Υπηρέτησε την πα
τρίδα με ζηλευτό τρόπο, ιδιαίτερα την
περίοδο του 55-59. Στο σπίτι του, το
:....�
. ιιιιι! γνωστό «φτωχικό», φιλοξένησε πολλούς
αγωνιστές τη ς Ε.Ο.Κ.Α. Το Νοέμβριο του
1 958 οι · Αγγλοι ανατίναξαν το σπίτι του
και κατέληξε στη συνέχεια, μετά από βα
σανιστήρια, στα κρατητήρια μέχρι τη λήξη
του αγώνα τη ς Ε.Ο.Κ.Α. Η πλούσια προ
σφορά του σ· όλους του ς τομείς συνεχίστη κε και στα δύσκολα χρόνια της προο Κυ ριάκος Κύ ρκος.
σφυγιάς. Οι αρετές του, οι συμβουλές και
τα πιστεύ ιq του αποτελούν για μας του ς
νεότερου ς εφόδια ανεκτίμητα, τα οποία θα πρέπει να μας καθοδηγούν σε
κάθε μας βή μα.
.-,..-----...-...-�..,

:φυγαν
91).
ιερομηνία Ηλικία
�ανάτου
71 8190
61 8 190
10 1 8190
�41 1 01 90
7 1 1 0 190
6 1 1 1 1 90
�61 1 1 1 90
�71 1 1 1 90
�01 1 2 190
�5 1 1 2 190
�91 1 191
4 1 1 2 191
71 2191
6 1 2191
�1 Ι 2 191
5 1 3191
. 21 3191
1 1 4191
41 4191
5 1 4191
1 51 5 191

22 Ελένη Χρ. Χατζηστυλλή
81
1 41 6191
23 Αννα Γεωργίου Δημ. Χατζη κωνσταντή
2616191
85
24 Πάμπος Φ ιλιππίδη
2816 191
45
25 Χ ρίστος Σάββα (Εγγλεζάκη ς)
75
26 Γιάννη ς Σπανούδη ς
65
27 Χ ριστόδουλος Σπύρου
28 Μαρίτσα Μέτριου (τσαγγάρη)
29 Ξενο ύ Χατζηγιάννη (Παπαδοπούλου)
30 Αννού Χρυστοδούλου (Λύκου)
31 Ελένη Αρτέμη
32 Φωτεινή Παπαίακώβου (Κλωστρή)
33 Ανδρέας Παλιοσοφίτη ς
Το κείμενο για του ς Καραβιώτες που μας έφυγαν τη χρονιά που πέ
ρασε συ μπληρώνεται με μια σύντομη αναφορά με πλη ροφορίες για ένα αν
τιπροσωπευτικό δείγμα χαρακτήρων και προσωπικοτήτων του Καραβά. Στο
σημείο αυτό θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ενθαρρύνουμε κάθε Καραβιώ
τη να μας στέλνει σχετικά κείμενα, τα οποία μπορούν να δημοσιευτούν στο
κεφάλαιο αυτό στις επόμενες εκδόσεις μας.
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81
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Ο Χριστόδουλος Νεοφύτου ήταν ένας από του ς μεγαλύτερου ς λεμο
νοκαλλιεργητές του Καραβά. Υπηρέτησε με αγάπη και ζήλο την καραβιώτι
κη γη και ήταν μεταξύ των πρωτοπόρων Καραβιωτών, οι οποίοι εξήγαγαν
με δικές του ς διευθετήσεις τα προϊόντα του ς στο εξωτερικό. Διετέλεσε
για σειρά ετών μέλος του Δημοτικού Σ υ μβουλίου Καραβά και η συ μβολή
του ήταν θετική στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Καραβά. Ευτύχησε
1 27

να δει και τα οκτώ παιδιά του αποκατεστη μένα, αλλά έφυγε με τον πόνο
της προσφυγιάς να συντροφεύει τις σκέψεις του. Πέθανε από καρδιακή
προσβολή στο χωριό Κού κλια της Πάφου, όπου διέμενε τα τελευταία χρό
νια, στις 5 Μαρτίου του 1 991 , σε ηλικία 71 χρονών. Η κηδεία του έγινε
στη Λευ κωσία και σ' αυτή παρευρέθησαν πολλοί συγχωριανοί και φίλοι του
εκλιπόντος.
Ο Πανίκος Λάμπρου Χριστοδούλου είναι
ο μικρότερος γιος του Λάμπρου Χατζη
χριστοδούλου και της Ελπίδας, το γένος
Ανδρονίκης Κοζάκου. Ο Πανίκος γεννή 
θηκε στο χωριό Παλιόσοφος και μετά την
εισβολή, σε ηλικία 1 Ο χρονών, μετανά
στευσε στην Αμερική μαζί με την οικογέ
νειά του. Οι παιδικές αναμνήσεις είχαν
ριζώσει μέσα του την αγάπη προς το
αγαπημένο του χωριό, η οποία εκφραζό
ταν με κάθε ευ καιρία. Διέκρινες μέσα από
τις σκέψεις του την πίστη του ότι μια μέ
ρα θα γυρνούσε στο αγαπη μένο του χω
ριό, για να ξαναδεί τα μέρη όπου έπαιξε
μικρός. Δυστυχώς όμως η μοίρα επιφύλα
ξε μια πολύ δύσκολη δοκιμασία στον Πα
νίκο και την οικογένειά του. Η αρρώστεια
έδωσε και στην περίπτωση αυτή το θλιβε
Ο Π ανίκκος Χατζηχριατοδούλου.
ρό παρόν της και ο Πανίκος, σε ηλικία 27
χρονών, άφησε την τελευταία του πνοή στην Αμερική, στις 24 Ο κτωβρίου
1 990. Η κηδεία του έγινε στη Λευ κωσία και τάφηκε δίπλα από τον αδελφό
του Στέλιο, ο οποίος έφυγε κι αυτός πολύ πρόωρα, τον Αύγουστο του
1 983.
Ο Παντελής Αρότης άφησε την τελευ
ταία του πνοή στην προσφυγιά στις 1 6
Φ εβρουαρίου 1 991 , σε ηλικία 67 χρονών.
Ο μ. Παντελής συγκαταλέγεται μεταξυ
των καλών τεχνιτών για οικοδομικές ερ
γασίες της περιοχής Καραβά - Λαπήθου.
Γνώριζε πολύ καλά την τέχνη της επε
ξεργασίας και τοποθέτησης της πέτρας, η
οποία βρήκε την εφαρμογή της σε πολλά
καραβιώτικα σπίτια. Ο μ. Παντελής Αρότης
διετέλεσε για αρκετά χρόνια τοπικός επί
τροπος της συντεχνίας Π ΕΟ στον Καρα
βά. Για πολλά χρόνια και ιδιαίτερα μετά
την εισβολή εργάστη κε στο εξωτερικό σε
οικοδομικές εργασίες ως επιστάτης. Η
αγάπη του προς το σωματείο μας ήταν
έμπρακτη και ειλικρινής.
Ο Παντελής Αρότης.
1 28

Ο Γιάννης Κοζάκος, απεβίωσε την 1 η
Απριλίου 1 991 σε ηλικία 87 χρονών. Ο
γνωστός και αγαπητός σ ' όλους μας «Κό
τσιηνος» είχε από πολύ νωρίς ανεπτυγμέ
νο το αίσθημα της αγάπης και της προ
σφοράς προς το συνάνθρωπό του και
υπηρέτησε τους Καραβιώτες, κt:ιι ιδιαίτερα
τους λεμονοκαλλιεργητές, για 30 περίπου
χρόνια. Διετέλεσε νεροφόρος του νερού
της «Παλιάβρυσης» για τις δυτικές γειτο
νιές του Καραβά, το οποίο κατένειμε
πάντοτε ακριβοδίκαια.
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Κατά τη διάρκεια του αγώνα του 5559 φιλοξένησε στο σπίτι του πολλούς
αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. Ως οικογενειάρ
χης ευτύχησε να δει αποκατεστημένα και
τα δέκα παιδιά του.
Ο Γιάννης Κοζάκος.

Η προσφορά του αείμνηστου Κοζάκου
προς το χωριό του, τον Καραβά, ήταν πολύ μεγάλη και νιώθουμε πραγματι
κά ένα μεγάλο κενό που μας αφήνει η απουσία του.
Ο Αριστοφάνης Χ Χαραλάμπους γεννήθηκε στη Λάπηθο, παντρεύτηκε
στον Καραβά και ήταν ένας από τους καλύτερους τεχνίτες της αγγειοπλα
στικής πάνω σε παγκύπρια βάση. Δημοσιεύουμε πιο κάτω κείμενο που πή
ραμε και αναφέρεται στη ζωή και το έργο του εκλιπόντος.
...

Η ενότητα για της Καραβιώτες που μας έφυγαν θα καθειρωθεί σ · όλες
τις προσεχείς μας εκδοτικές. Ευχή μας ο επόμενος κατάλογος να είναι
πολύ πιο μικρός από το φετινό με στόχο πάντα το δρόμο της επιστροφής
να τον περπατήσου με σύντομα όσο το δυνατό περισσότεροι Καραβιώτες.
Γιάννη ς Παπαϊωάννο υ

Ο

Αριστοφάνη ς

Χατζηχαραλάμπους

Γεννήθηκε στη Λάπηθο το 1 909.
Διδάκτη κε την τέχνη της αγγειοπλαστικής
από το μεγαλύτερο αδελφό του, Κύπρο, ο
οποίος, αφού είχε μαθητεύσει κοντά στον
αγγειοπλάστη Χ ριστοδουλάκη, είχε αρχίσει
να ασκεί μόνος του την τέχνη του σε δι
κό του εργαστήριο στη Λάπηθο.
· Οταν, το 1 930, ο αδελφός του μετανά
στευσε στην Αμερική, ανέλαβε μόνος του
το αγγειοπλαστείο και εργάστη κε σ' αυτό
με αφοσίωση για 44 ολόκληρα χρόνια
επεκτείνοντας σιγά-σιγά τον κύκλο των σχετικών "δραστηριοτήτων του και
εμπλουτίζοντας την παραγωγή του με νέα είδη.

1 29

από τους ντό
Εκτός από τα παραδοσιακά προίόντα, που αγοράζονταν
διακοσμητικών
κευή
κατασ
την
950
1
το
από
πιους για οικιακή χρήση, άρχισε
ξένων, οι
των
μεταξύ
μοφιλή
δη
πολύ
«τουρ ιστικών» ειδών, που έγιναν
πτονται
επισκέ
να
,
τους
α
πατρίδ
την
για
ν
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ται.
θεύον
προμη
το εργαστήριό του και να τα
Κοντά του μαθήτεψαν κι άλλοι νέοι της περιοχή ς , μερικοί από του ς
οποίους εργάζονται ως σήμερα, διασκορπισμένοι σε διάφορες επαρχίες τη ς
ελεύθερης Κύπρου και συνεχίζουν την παράδοση τη ς λαπηθιώτικης αγγει
οπλαστική ς.
' Οταν, μετό την εισβολή του 1 974, ο Αριστοφάνη ς βρέθηκε εκτοπισμέ
νος στη Λευ κωσία, άρχισε αμέσως προσπάθειες για επαναδραστη ριοποίηση.
Τον Οκτώβριο του 1 974, παρά τη συνεχιζόμενη ρευστότητα τη ς πολιτικής
κατάστασης και την αβεβαιότητα γύρω από τα οικονομικά πράγματα αλλά
και παρά την προχωρημένη ηλικία του, αγόρασε το αγγειοπλαστείο των Α.
Μακρίδη και Γ. Σφήκα στη Λευκωσία και άρχισε αμέσως να εργάζεται. Με
πολλές προσπάθειες στερέωσε τη δουλειά του μεταφυτεύοντας εδώ τη
λαπηθιώτικη παράδοση.
Λίγα χρόνια αργότερα μετέφερε τη βιοτεχνία του σε νέο οίκη μα, που
έχτισε στη Βιομηχανική Π εριοχή Στροβόλου, όπου συνέχισε να εργάζεται
με τον ίδιο ζήλο, ως την προηγού μενη του θανάτου του, που συνέβη στις
30 Αυγούστου 1 990.
Τη δουλειά και την τέχνη του συνεχίζουν τώρα οι δύο γιοι του, Σωκρά
τη ς και Χαράλαμπος . Ο τελευταίος έχει παρακολουθή σει και σχετικές
σπουδές.
Α.Α. Φ.

Στη μνήμη του αγαπημένου γέροντα Κυριάκου .
· Ηξερα βέβαια, όπως όλοι οι Καραβιώτες , το σεβάσμιο γερο- Κυ ριάκο.

Δε μου είχε δοθεί όμως η ευ καιρία να τον γνωρίσω από κοντά. Θεωρώ τυ
χερό τον εαυτό μου που πρόλαβα και γνώρισα, μίλησα, συνδέθηκα κι εκτί
μησα τη σπάνια αυτή ψυχή. Ευτυχία θεωρώ τη γνωριμία μ · αυτόν.
Στα πλαίσια κάποιας εργασίας επισκέφτηκα μερικές φορές το γερο
Κυριάκο και μιλήσαμε για πολλή ώρα. « Π λούτος» η καρδιά του. «Διαμάντι»
τα καθαρά λαμπερά μάτια του. «Θησαυρ ός» οι συ μβουλές του.
Στα λόγια του, η αγάπη. Αγάπη για την οικογένεια, αγάπη για τον άν
θρωπο, αγάπη για την εκκλησία, αγάπη για την πατρίδα. Στην κάθε κουβέ
στόμα του, πά
ντα του, η απλότητα, η ειλικρίνεια, το αγνό χαμόγελο. Στο
γελιά».
ντα ο καλός λόγος, η «παραγ

Π αραθέτω το χειρόγραφο που μας έδωσε στην τελευταία μας συνομι
�
λία (ήμουν με τη συνάδελφο Π ίτσα Π ρωτοπαπά) λίγες μέρες πριν μας αφ
χέρι
το
'
απ
ε
γραμμέν
ς
του,
σει για πάντα. Οι γεμάτες αγάπη συμβουλές
του. Κι επέμενε ο γερο-Κυ ριάκος: «Να μην τις ξεχάσετε, να τις λέτε
στους μαθητές σας, να τις λέτε σ · όλους».
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Στο καλό,
αγαπημέ νε γέροντα με τη ν αγνή ψυχή
και τις όμορφες ιστορίες στα χείλια.

Το γαλάζιο βάθος των ματιών σου μιλούσε
για τη ζωή, την ελπίδα,
για τη ν πατρίδα, το Θεό.
Το γελαστό σου στόμα.
έλυνε απλά τα δύσκολα
προβλήματςι του κόσμου.

Η μεγάλη καρ διά σου
χωρούσε μέσα όλο τον κόσμο.
Η λεβέντικη ψυχή σου
ήταν πάντα έτόιμη
για το μεγάλο ταξίδι.
Στο καλό.

Η αγάπη μας θα σε συντροφεύει.
Χρυστάλλ α Χαραλάμπους
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Η ΕΙΣΒΟΛΉ ΤΟΥ 1974
Η

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι ΚΗ

Μ Ο Υ

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α

Οταν άρχισε το πραξικόπημα, ήμουν ήδη με άδεια στον Καραβά. Λόγω
του ότι aπολυόμουν στις 20 του μηνός, είχα να παίρνω άδεια κανονική,
καθώς επίσης και άδειες από τους πανστρατιωτικούς και τους αγώνες κα
ταδρομών. Την ημέρα του πραξικοπήματος, στις 1 5 του Ιούλη, μεταδόθη κε
από το ραδιόφωνο ότι έπρεπε να γίνει γενική επιστράτευση. Οσοι στρατεύ
σιμοι ήταν εκτός μονάδος έπρεπε να παρουσιαστούν στις μονάδες. Υπήρχε
όμως σύγχιση και πανικός και δεν μπορούσα να εξασφαλίσω μεταφορά στη
μοίρα μου, την 33η, στο Πέλλαπαίς. Γι · αυτό πήγα κάτω στην 1 90, στη μο
νάδα του πυροβολικού, που ήταν στην Αχειροποιήτου. Πολλοί στρατιώτες
της μοίρας έλειπαν, ήταν στα διάφορα σημεία που γίνονταν οι εχθροπραξί
ες. Ετσι αναγκάστη κα να μείνω τη νύχτα μέσα στο στρατόπεδο, απ ' όπου
την επομένη κάποιο λαντ-ρόβερ με μετέφερε στην Κερύνεια και στη συνέ
χεια στο Πέλλαπαίς. Απ ' ό,τι aντιλήφθηκα, η μοίρα ήταν σχεδόν άδε ια, διό
τι οι περισσότεροι στρατιώτες ήταν στη Λευ κωσία, στα σημεία που γίνονταν
οι μάχες, είτε στο P.I.K. είτε στο αεροδρόμιο. Στρατιώτες που ήταν μέσα
στη μοίρα ήταν μόνο τόσοι, όσοι για να βγάζουν τις σκοπιές και τις πιο
επείγουσες υπηρεσίες.
·

·

·

Από τη 1 6η Ιουλίου μέχρι την 20ή ήμουν στη μοίρα. Ημαστε πολύ λί
γοι κι έτσι αναγκαστικά κάναμε εμείς τις διάφορες υπηρεσίες, καθώς και
την τροφοδότηση του στρατοπέδου από την Κερύνεια. Τη 1 9η Ιουλίου
ήμουν υπηρεσία γύρω στα ξημερώματα, 2-3 το πρωί. Οταν έβγαζα έφοδο
στο στρατόπεδο, μου έκανε εντύπωση ένας θόρυβος αεροπλάνου. Δεν
μπορούσα όμως να διακρίνω ούτε φώτα ούτε το σημείο που πετούσε.
Ηταν αρκετά ψηλά, αλλά δεν υποψιάστη κα ότι θα ήταν τίποτε το ση μαντι
κό. Εκ των υστέρων όμως aντιλήφθηκα ότι ήταν αναγνωριστικό αεροπλάνο
που πετούσε σε μεγάλο ύψος. Πρέπει να ήταν τουρκικό.
·

·

·

Το πρωί της 20ής Ιουλίου τα ξη μερώματα ακούστηκαν οι πρώτες εκρή
ξεις κάτω στην Κερύνεια και με το φως της η μέρας, όταν βγήκαμε από
τους θαλάμους, είδαμε να βγαίνουν καπνοί από διάφορα σημεία της. Είδα
με τ' αεροπλάνα που κατέβαιναν και βομβάρδιζαν σ' ένα συγκεκριμένο
σημείο του Κάστρου της Κερύνειας. · Επεσε μια οβίδα στο πυροβολείο του
ναυτικού που ήταν εκεί. Είδα από το Πέλλαπαίς - ήταν τόσο καθαρός ο
καιρός - ότι είχε φύγει ένα κομμάτι από το Κάστρο, από το πολυβολείο.
Μετά συνεχίστη καν οι βομβαρδισμοί και σε μισή- μια ώρα έβγαιναν καπνοί
από διάφορα σημεία της πόλης. · Ηταν ένα τρομακτικό θέαμα να βλέπεις
από ψηλά τους βομβαρδισμούς. Από εκεί που ήμαστε, φαινόταν η παραλία
μέχρι τον · Αγιο Γεώργιο και ακόμα μέχρι τον Καραβά. Στο βάθος φαίνο
νταν τα πλοία πολύ κοντά στις ακτές. Ταυτόχρονα περνούσαν μεταγωγικά
αεροπλάνα που μετέφεραν αλεξιmωτιστές στην επαρχία Λευκωσίας πολύ
κοντά στο βουνό, σχεδόν ξιστά πάνω από τα δέντρα.
Οι τοποθεσίες όπου γίνονταν οι εκρήξεις ήταν στρατηγικά σημεία· το
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στρατόπεδο της Γλυ κιώτισσας, ορισμένες οδικές αρτη ρίες και κυρίως το
Κάστρο, όπου ήταν οι τορπιλλάκατοι και τα πολυβολεία που τα εντόπισαν
γρήγορα, γιατί απ' εκεί τους χτυπούσαν οι στρατιώτες. Οι βομβαρδισμοί
συνεχίστη καν μέχρι αργά το απόγευ μα, οπότε άρχισαν να φτάνουν με
στρατιωτικά αυτοκίνητα οι δικοί μας στρατιώτες από διάφορα σημεία που
βρίσκονταν. Κατά την επιστροφή τους στο στρατόπεδο, τους είχαν βομβαρ
δίσει τα τουρκικά αεροπλάνα. Αρκετοί απ ' αυτούς είχαν τραυ ματιστεί. Αργά
το απόγευ μα έγινε ανασυγκρότηση της μοίρας. Εκτός από τους κλη ρω
τούς, άρχισαν να καταφθάνουν οι έφεδροι που είχαν υπη ρετήσει στη μοίρα
και που ήταν ήδη σε επιστράτευση. · Ερχονταν να καταταγούν και να πά
ρουν όπλα. Αργά τη νύχτα, αφού ή ρθαν και οι αξιωματικοί, χωριστήκαμε σε
λόχους. Μας είπαν ότι υπήρχε μια αποστολή, την οποία έπρεπε να εκτελέ
σουμε την επομένη. Μας έδωσαν τον οπλισμό και κάποιες γενικές πλη ρο
φορίες για το τι θα κάναμε. Ακριβή στοιχεία δε μας έδωσαν. Θα κάναμε τη
νύχτα μια πορεία, θα φτάναμε στο στόχο τα ξημερώματα και θα χτυπούσα
με τις εχθρικές θέσεις.
Ξεκινήσαμε αργά τη νύχτα της 20ής Ιουλίου με κατεύθυνση τον · Αγιο
Ιλαρίωνα. Είχαμε χωριστεί σε ομάδες. Μπροστά ήταν οι τρεις λόχοι και πί
σω ο λόχος υποστήριξης. Π ροχωρούσαμε κατά μήκος του δρόμου που
περνά από τη φάρμα του Πέλλαπαίς και πάει προς το δρόμο που ένωνε
την Κερύνε ια με το Κιόνελι. Περπατούσαμε δεξιά κι αριστερά του δρόμου,
ο ένας πίσω από τον άλλο. Αργά τη νύχτα είδαμε φώτα να έρχονται από
την Κερύνεια. · Ηταν ένα λαντ-ρόβερ, το οποίο μετά από ένα τέταρτο πε
ρίπου μπήκε στο δρόμο που κατέβαινε προς το Πέλλαπαίς. · Οταν πλησία
σε, καταλάβαμε πως ήταν των Ηνωμένων Εθνών. Κρυφτήκαμε δεξιά κι αρι
στερά του δρόμου, αφήσαμε το αυτοκίνητο να περάσει και, όπως μάθαμε
αργότερα, το κράτησαν οι τελευταίοι στρατιώτες, για να μην προδοθεί το
σχέδιο στον · Αγιο Ιλαρίωνα.
Οι στρατιώτες της μοίρας ήταν απ' όλα τα μέρη. Από τον Καραβά
ήταν ο Σάββας Γεωργίου (ο γιος του Πολλίκα) και ο Πατσαλοσαββής. Από
τη Λάπηθο ήταν κάποιοι έφεδροι, ο Νίκος Καλαμαράς και ο Τσιμούρης.
Ηταν κι άλλοι, αλλά τώρσ δε θυ μάμαι τα ονόματα.
·

· Οταν προχωρήσαμε προς τον · Αγιο Ιλαρίωνα, μόλις περάσαμε το δρό
μο που ενώνει την Κερύνεια με το Κιόνελι, αρχίσαμε να χωριζόμαστε σε
ομάδες και πιάσαμε ορισμένα μονοπάτια, τα οποία μας είχαν υποδείξει
Εμείς φυσικά δεν ξέραμε τα μέρη. Π ροχωρούσαμε αργά-αργά προς τα
υψώματα. · Ηταν μια δύσκολη πορεία, διότι έπρεπε να μην προδοθεί καθό
λου το σχέδιο για την επίθεση του Αγίου Ιλαρίωνα κι έτσι δεν έπρεπε να
μας πάρει κανένας είδηση. · Ολη τη νύχτα περπατούσαμε στο βουνό και
πολύ νωρίς το πρωί φτάσαμε στα πρώτα φυλάκια των Τούρκων. Με το πρώ
το φως δόθηκε το σήμα για επίθεση, η οποία ήταν ταυτόχρονη από τρία
σημεία. Η μοίρα μας, η 33η, θα χτυπούσε στο ύψωμα του Κοτζιάκαγια, ένα
ύψωμα απέναντι από τον Αγιο Ιλαρίωνα, και η 31 η μοίρα θα χτυπούσε πάλι
υψώματα του Αγίου Ιλαρίωνα αλλά από την πλευρά της Λευκωσίας. Η κρού
ση ήταν ταυτόχρονη. Είχαμε ήδη μπει στα πρώτα φυλάκια και προχωρούσα
με αργά προς την πλατεία του Κάστρου. Απ' ό,τι αντιληφθήκαμε, η 32η
·
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·Αγιος ΙΑαρίωνας.

μέρας χτύπησαν ακρι
μοίρα είχε αρκετές απώλε ιες, γιατί με το φωι:; τηι:; η
επίθεση στο ύψωμα
βώς τιι:; θέσεις τουι:; τα πρώτα αεροπλάνα. Δυστυ χώς η
η η 32η μοίρα και
του Κοτζιάκαγια απέτυχε. · Ετσι έκαμε ανασυγκρότησ
Ιλαρίωνα, μέσα στο Κά
έφυγε από εκεί. Εμείς είχαμε μπει μέσα στον · Αγιο
τοποθεσίες Τούρκ οι
στρο. Θυ μάμαι, χαρακτηριστικά, που σε διάφορες
βόλων, για να μην
στρατιώτες ήταν δεμέν οι πάνω στα τριπόδια των πολυ
του Κάστρ ου
ολεία
μπορεί κανένας να φύγει Πάνω σ · ένα από τα πολυβ
όλο. Οι
πολυβ
ένα
υπήρχε μια θυρίδα, απ' όπου «έβαλλε» στιι:; θέσεις μαι;
ΠΑΟ,
το
με
αν
δικ οί μαι; τηι:; υποστήριξης εντόπισαν τη θέση και το χτύπησ
οποίο
στον
υ,
πύργο
αλλά δυστυχώς δεν το πέτυχαν. Χτύπη σαν μέρος του
ΠΑΟ ήταν εύστοχοι;.
στεγαζόταν. Στη δεύτερη όμωι:; βολή ο χειριστής του
υπήρχε μια σύγχιση:
Το πολυβολείο καταστράφη κε. Μ ετά είχαμε σήμα ότι
ομών και πράσινα
Τούρκ οι στρατιώτες ήταν ντυμένοι με στολές καταδρ
μπερέ και μαι; φώναζαν από διάΦορα σημεία του Κάστρου «Σταματάτε να
να συνεχίσετε
πυροβ ολείτε και καταλάβαμε το Κάστρο . Δεν υπάρχει λόγοι;
μαι; σταμά
από
ί
να πυροβολείτε». Μ ιλΌ ύσαν άπταιστα τα ελληνικά. Αρκετο
μαι; θέ
δικές
τιι:;
τησαν. Ταυτόχρονα χτυπούσε και η' τουρκική αεροπορία
είπαν
Μας
ς.
.
σεις. Μ ετά από μισή -μια ώρα ήρθε το σήμα τηι:; οπισθοχώρηση
να κατεβο ύμε κάτω και να επιστρέψουμε στη μοίρα.
Ιλαρίωνα σκοτώθηκε ο ταγμα
Στο σημείο των μαχών πάνω στον Αγιο
Ελλάδα, που ήταν ο διοικητής τηι:;
τάρχης Γεώργιος Κατσάνης , από την
, χτυπήθηκε από ακρο βολιστή, ο
μοίρας μας. Απ' ό,τι μάθαμε αργότερα
ο διοικητής νόμισε πωι:; ήταν δι
οποίοι; τον φώναξε με τ' όνομά του και
ε ακόμα ο ανθυπολοχαγός Χριστοκός μαι;. Στον · Αγιο Ιλαρίωνα σκοτώθηκ
·
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φίδης από τη Μόρφου. Σ κοτώθη καν επίσης ο Χατζη κύρου από τον · Αγιο
Αμβρόσιο και ο Χατζηλούκας από το Δίκωμο, αλλά δε θυμάμαι αν ήταν
στις μάχες του Αγίου Ιλαρίωνα ή σ' εκείνες του Αγίου Γεωργίου. Ο πατέ
ρας του Χατζηκύρου, όταν έμαθε ότι ο γιος του χάθηκε στις μάχες, ενώ
είχαν φύγει από το χωριό τους, επέστρεψε για να δει τι έγινε ο γιος του
και δυστυχώς χάθηκε κι ο ίδιος.

:τύπησαν ακρι
ση στο ύψωμα
32η μοίρα και
μέσα στο Κά
�σίες Τούρκ οι
ιν, για να μην
ι του Κάστρου
ι πολυβ όλο. Οι
:ιν με το ΠΑΟ,
>υ, στον οποίο
iταν εύστοχος.
:ε μια σύγχιση:
ν και πράσινα
«Σταματάτε να
να συνεχίσετε
πό μας σταμά
δικές μας θέ
JJl<;. Μας είπαν
�ηκε ο ταγμα
διοικητής της
κροβολιστή, ο
: πως ήταν δι
ιχαγός Χριστο-

· Οταν μάθαμε ότι δόθηκε σήμα για οπισθοχώρηση, δημιουργήθηκε
σύγχιση. Ενώ ήμαστε ήδη μέσα στο Κάστρο και πάνω στα υψώματα του
Αγίου Ιλαρίωνα, δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο έπρεπε να κάνουμε οπισθο
χώρηση. · Ηταν διαταγή όμως κι έτσι αναγκαστή καμε να το κάνουμε. Αρκε
τές από τις απώλειες που είχαμε στον · Αγιο Ιλαρίωνα, τις είχαμε κατά την
οπισθοχώρηση, διότι τρέχαμε προς τα κάτω μεταφέροντας άλλοι τραυ ματίες
κι άλλοι όπλα ή πυρομαχικά. Ταυτόχρονα άρχισαν οι Τούρκοι την ανασυγ
κρότησή τους απ' όλα τα σημεία, οπότε αναπλήρωσαν ό,τι απώλειες είχαν,
οχυρώθη καν ξανά και μας χτυπούσαν συνέχεια. · Ενας απ' τους τραυ ματίες
που μετέφερα ήταν ο χωριανός μας Σάββας Γεωργίου, που χτυπήθηκε με
μια ριπή στην κοιλιά. Τον κατέβασα μέχρι ενός ορισμένου σημείου όπου
ήταν ασφαλισμένος και μετά επέστρεψα. Κατέβασα έναν άλλο στρατιώτη
από τη Λευ κωσία, ο οποίος είχε χτυπηθεί με σφαίρα στο πόδι. Δεν ήταν
σοβαρό το τραύμα. · Οταν το aντιλήφθηκα, τον άφησα να συνεχίσει μόνος,
επέστρεψα και έφερα τον Τσιμούρη από τη Λάπηθο, ο οποίος ήταν αρκετά
σοβαρά, με ριπή στην κοιλιά. Τον κατέβασα με μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί
τον είχα φορτωθεί. Τον άφησα σ· έναν ποταμό μαζί με κάποιους άλλους.
Απ ' εκεί μετά η υγειονομική μονάδα του στρατοπέδου τον πήρε κάτω στη
μοίρα για περίθαλψη. Π ρέπει να υπήρχαν κι άλλες απώλειες, νεκροί
αγνοούμενοι, αλλά δεν ξέρω πόσοι.
Θυ μqμαι μια χαρακτηριστική περίmωση κατά την υποχώρηση. · Ημαστε
πάρα πολύ διψασμένοι. Περάσαμε από το φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών
και τους ζητήσαμε να μας δώσουν νερό από τη βρύση που ήταν έξω από
τους θαλάμους τους, αλλά δε μας άφησαν να μπούμε στο χώρο του φυλα
κίου της μονάδας τους, η οποία ήταν περιφραγμένη με συρματόπλεγμα.
Μας πρόταξαν τα όπλα κι αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Κατεβαίνοντας φτά
σαμε στη φάρμα του Π έλλαπαίς, που ήταv εγκαταλειμμένη. Είχαμε τόση
δίψα, που πέσαμε μέσα στα τάγκια που έπλεναν τα κοτόπουλα. Καθαρίσαμε
από πάνω το νερό από τα φτερά και ήπιαμε όσο πιο λίγο μπορούσαμε, για
να μην πάθουμε καμιά αρρώστια. Μετά όμως, όταν μπήκαμε μέσα στη
φάρμα, βρή καμε την κουζίνα και τα ψυγεία τους, όπου είχε νερό και ανα
ψυκτικά. · Οταν ξεκουραστήκαμε, προχωρήσαμε πάλι πίσω προς τη μοίρα.
Δεν μπήκαμε όμως μέσα, απλώς κάναμε ανασυγκρότηση 300-400 μέτρα
δυτικά της μοίρας, κάτω από τα δέντρα, μέχρι να συγκεντρωθούν όλοι, να
δοθεί κάποια περίθαλψη στους τραυ ματίες και να πάρουμε νέες οδηγίες
για το τι θα κάναμε. Ή μαστε 1 50-200 άτομα συν κάποιοι έφεδροι που εί
χαν φτάσει την προηγούμενη νύχτα. Κοιμηθήκαμε κάτω από τα δέντρα. Δεν
ξέραμε ποιοι ήταν αγνοού μενοι, υπήρχε σύγχιση, δεν ξέραμε και πόσοι
ακριβώς είχαν πάει αρχικά στον · Αγιο Ιλαρίωνα.
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Μας ξύπνησαν νωρίς το πρωί και μας είπαν ότι έπρεπε να εκτελέσου
με μια άλλη αποστολή. Μας είπαν ότι βγήκαν δυο άρματα στον · Αγιο Γε
ώργιο και έπρεπε να πάμε να τα καταστρέψουμε. Μπήκαμε στα φορτηγά
χωρίς καμιά άλλη λεπτομέρεια και ξεκινήσαμε για τον Αγιο Γεώργιο. Εμέ
να, επειδή ήμουν μπαζουκιστής, μου είχαν δώσει μια μπαζούκα, την οποία
είχαν πάρει από το πραξικόπημα. Δεν ήξερα το χειρισμό της, διότι η εκ
παίδευση που είχα κάμει σε μπαζούκα ήταν διαφορετική. Είχα μαζί μου και
δυο νεοσύλλεκτους, οι οποίοι ήταν βοηθοί μου, με δυο κιβώτια ρουκέπες
της μπαζού κας. Μπή καμε μέσα στα αυτοκίνητα και ξεκινήσαμε από το
Πέλλαπαίς προς την Κερύνεια. Εκεί σταματήσαμε σ' ένα σημείο, όπου
υπήρχαν κι άλλοι στρατιώτες που ήταν διασκορπισμένοι, και προχωρήσαμε
κατά τις οκτώ το πρωί προς τον · Αγιο Γεώργιο. Ο · Αγιος Γεώργιος ήταν
εκκενωμένος. Προχωρήσαμε και φτάσαμε σ· ένα σημείο, όπου ήταν μια βι
ομηχανία μαρμελάδων, νομίζω του Μορφάκη. Εκεί κατεβήκαμε, ανασυγκρο
τηθήκαμε σε λόχους, σε διμοιρίες και ξεκινήσαμε σιγά-σιγά για το δρόμο
έξω από τον · Αγιο Γεώργιο, απέναντι από το δρόμο που πάει στις Καμά
ρες, δηλαδή μόλις μπαίνεις στον Αγιο Γεώργιο όταν έρχεσαι από τον Κα
ραβά. Πήραμε όλοι τις θέσεις μας κι εγώ τοποθέτησα την μπαζού κα δίπλα
από το δρόμο, πάνω στον όχτο, και περιμέναμε τα άρματα. · Ηταν τόσο με
γάλος ο θόρυβος που ακουόταν από μακριά, που άρχισα ν' αμφιβάλλω αν
πράγματι τα άρματα ήταν δύο, όπως μας είχαν πει στην αρχή. Ακούαμε συ
νέχεια το βουητό των αρμάτων, αλλά δεν τα βλέπαμε. Από το θόρυβο υπο
λόγισα ότι θα ήταν σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου. Μ ετά από μισή
ώρα ακούστηκε μια έκρηξη. Απ' ό,τι κατάλαβα, οι δικοί μας χτύπησαν από
τον · Αγιο Γεώργιο με ΠΑΟ το πρώτο άρμα που φάνηκε. Αμέσως μετά οι
Τούρκοι εντόπισαν τις θέσεις μας κι άρχισαν να μας χτυπούν. Χτυπούσαν
ταυτόχρονα τα πλοία από τη θάλασσα και τα άρματα που κατευθύνονταν
προς τον · Αγιο Γεώργιο. · Οπως ήμουν οχυρωμένος δίπλα στο δρόμο, είδα
να · ρχεται το πρώτο άρμα. Μ · εντυπωσίασε τόσο πολύ, που έμεινα και το
έβλεπα. · Ηταν πολύ μεγάλο. Σαν ένα κινού μενο σπίτι. Σ κεφτόμουν πού να
σημαδέψω, στις ερπύστριες ή στο πυροβόλο. Τελικά σημάδεψα στις ερπύ
στριες. Το άρμα ακινητοποιήθηκε. Μ ετά, όμως, άρχισε από τον πυργίσκο το
πυροβόλο του άρματος να «βάλλει» εναντίον μας. · Οταν γύρισα να δω
τους βοηθούς μου, είχαν φύγει κι οι δυο. Πήρα ένα βλήμα ακόμα και σημά
δεψα το πυροβόλο του τανκ. Το βλήμα όμως δεν έφυγε. Ή έπαθε aφλο
γιστία η μπαζού κα ή ήταν που δεν ήξερα το χειρισμό της (δεν είχα κάνει
εκπαίδευση πάνω σ · εκείνο το όπλο). Ξαναδοκίμασα, αλλά πάλι δεν έφυγε
το βλήμα. Πήρα τότε το σακκίδιο με τις σφαίρες και το όπλο μου, ένα κα
λασνίκωφ, κι έτρεξα και κρύφτηκα πίσω από μια δεξαμενή.
·

·

Τα υπόλοιπα τουρκικά άρματα σκορπίστη καν με τις πρώτες εκρήξεις κι
έρχονταν προς τις δικές μας θέσεις. Το πυρ_οβόλο του πρώτου τανκ συνέ
χισε να «βάλλει». Δεν μπορούσα να μείνω στη θέση που ήμουν. Ετρεξα
να φύγω. · Οπως έτρεχα μέσα στα περιβόλια, είδα σε μια στιγμή στην κου
φάλα κάποιου δέντρου ακουμπισμένο το Χρίστο Καρεφυλλίδη από την Κε
ρύνεια, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι αγνοού μενος. Τη στιγμή που τον είδα
ήταν εντάξει, απλώς καθόταν κάτω από το δέντρο. Κοίταζε μ· ένα aπλανές
·
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βλέμμα. Τον ρώτησα γιατί καθόταν εκεί, μέσα στο πανδαιμόνιο και το χα
λασμό, και τον παρότρυνα να · ρθει να φύγουμε, γιατί τα άρματα «άνοιξαν»
κι έρχονταν προς την κατεύθυνσή μας. Αμέσως ξεκίνησα κι ενώθηκα με
τους άλλους πο.υ οπισθοχωρούσαν.
Η οπισθοχώρηση ήταν πολύ δύσκολη. Περνούσαμε μέσ' απ' τα περβό
λια, πέφταμε μέσα σε συρματοπλέγματα. Καθ' οδό βλέπαμε πολλούς τραυ
ματίες. Φτάσαμε σ· ένα σημείο στον Αγιο Γεώργιο. Περάσαμε μέσα από
τον ποταμό, κάπου στο κέντρο του χωριού, κι ανασυγκροτηθήκαμε σ · ένα
σημείο όπου βρεθήκαμε αρκετοί στρατιώτες. Στο σημείο εκείνο μας είπαν
ότι έπρεπε να κάνουμε οπισθοχώρηση και να πάμε όσο πιο σύντομα μπο
ρούμε στην Κερύνεια, για να κρατήσουμε άμυνα σ· ένα σημείο στην πόλη.
·

Ξεκινήσαμε χωρίς κανένα μεταφορικό μέσο, με τα πόδια. Ο ι δρόμοι
ήταν ήδη κλειστοί, γιατί είχαν χτυπηθεί από τα άρματα που δεν ξέραμε μέ
χρι ποιου σημείου είχαν φτάσει. Προχωρήσαμε προς την Κερύνεια μέσα
από τα χωράφια. Περάσαμε από το Τέμπλος, όπου υπήρχαν τουρκικά φυλά
κια. · Αρχισαν και από εκεί να μας χτυπούν, εκτός από τα πλοία στη θά
λασσα, τα τανκς και το στρατό από πίσω, όπως προχωρούσαν προς την Κε
ρύνεια. · Οπως τρέχαμε, θυμούμαι ότι αρκετοί στρατιώτες είχαν εγκαταλεί
ψει στημένα όπλα, συγκεκριμένα όλμους, και απ' ό,τι μάθαμε αργότερα
ήταν στρατιώτες του πεζικού της Γλυκιώτισσας, που ήταν πίσω από τις θέ
σεις μας για υποστή ριξη. Επειδή γνώριζα κάπως την περιοχή, κατάλαβα ότι
είχαμε περάσει και από το περιβόλι του Πέτρου Φιούρη από τον Καραβά.

Το γραφικό Αιμάνι της Κερύνειαc; με φρουρό της το επιβλητικό Κάστρο της.

1 37

Γύρω στο μεσημέρι φτάσαμε στο γήπεδο του Γ.Σ .Π ράξανδρος, στην
Κερύνεια. Εκεί μας είπαν να οχυρωθούμε σε μια ανεγειρό μενη πολυκατοι
κία. Ηταν μόνο οι κολώνες και οι όροφοι. Οι τοίχοι ήταν άχτιστοι και πάνω
στις πλάκες ήταν τα τούβλα και τα τσιμέντα. Καμιά κάλυψη δεν είχαμε
εκεί. Σε κάθε όροφο ανέβη καν αρκετοί στρατιώτες. Εγώ ή μουν στο δεύτε
ρο με καμιά τριανταριά άλλους. Ο λοχαγός Βασίλειος Ροκάς, από την Ελλά
δα, μας είπε να κρατήσουμε άμυνα εδώ στην πολυκατοικία μέχρι να μας
στείλουν ενισχύσεις. Τα μόνα όπλα που είχαμε ήταν ελαφρά αυτόματα. Γι ·
αυτό ήταν μεγάλη βλακεία να μείνουμε εκεί. Ξέραμε ότι οι Τούρκοι στρα
τιώτες ήταν τόσο κοντά μας, που δεν υπή ρχε περίπτωση να τα βγάλουμε
πέρα με τέτοιο οπλισμό. Ακολουθήσαμε όμως την εντολή του λοχαγού.
Μετά από μια-μιάμιση ώρα, όταν εντόπισαν τη θέση μας οι Τούρκοι, περικύ
κλωσαν την πολυ κατοικία κι άρχισαν να μας χτυπούν συνέχεια μέχρι που
σκοτείνιασε. Κάθε βλήμα που έπεφτε πάνω στην πολυ κατοικία σκοτείνιαζε,
γιατί ήταν τα διάφορα ο ικοδομικά υλικά. Η μόνη οχύ ρωσή μας ήταν πίσω
από τις κολώνες και γύρω από τα τούβλα που ήταν στημένα. Οι απώλειες
ήταν αρκετές. Εμείς τους χτυπούσαμε με τα αυτόματα, αυτοί με πυροβόλα
των τανκς, με οπλοπολυβόλα, με ΠΑΟ και με άλλα είδη βαριού οπλισμού.
·

Σε κάποια στιγμή, όπως ήμουν οχυρωμένος, είδα στο βάθος, γύρω στα
1 00-1 50 μέτρα, Τούρκους που έμπαιναν μέσα στα σπίτια προφανώς για να
κάμουν εκκαθαρίσεις ή να κλέψουν ό,τι έβρισκαν. Μπροστά στην είσοδο
ενός σπιτιού ήταν ένα αυτοκίνητο. · Ενας Τούρκος έμπαινε μέσα στο σπίτι.
Τον σημάδεψα, τράβηξα τη σκανδάλη, τον είδα να πέφτει και ξαναοχυρώ
θηκα.
Οι απώλειές μας όσο προχωρούσε η ώρα ήταν τρομερές. Δεν είχαμε
παρά ελάχιστα πυρομαχικά. Περιμέναμε να κάμουν επίθεση να μας «καθα
ρίσουν». Καμιά ελπίδα δεν είχαμε να γλιτώσουμε.
Ο λοχαγός διέταξε επίθεση για να φύγουμε από την πολυ κατοικία.
Εμείς όμως που ήμαστε στους πάνω ορόφους δεν πήραμε είδηση, γιατί
δεν υπήρχε μεταξύ μας καμιά επικοινωνία. Οι στρατιώτες που ήταν στον
πρώτο όροφο, γύρω στα 1 5-20 άτομα, έκαμαν έφοδο κάτω από τα σκαλιά
της πολυκατοικίας κι έτρεξαν προς ένα σημείο του δρόμου που είχε κά
ποια κάλυψη από δέντρq., για να μπορέσουν να φύγουν. Αυτά βέβαια τα
έμαθα πιο ύστερα, εμείς τότε δεν ξέραμε τίποτε.
. Στην επίθεσή τους προς τα eξω, οι μισοί σχεδόν σκοτώθηκαν. Ο υπο
λοχαγός τραυματίστη κε και τον συνάντησα στο νοσοκομείο αργότερα, μετά
την πρώτη εισβολή, μετά την εκεχειρία, οπότs και μου τα διηγήθηκε.
Εν τω μεταξύ ή μαστε ακόμα στην πολυκατοικία. Οι Τούρκοι χτυπούσαν
συνεχώς. Θυμάμαι που μας φώναζάν στα ελληνικά «Κομμάντος, παραδοθεί
τε, ξέρουμε ότι είσαστε· πάνω στην. πολυκατοικία». Φανήκαμε τυχεροί που
ήξεραν ότι ήμαστε μόνο λοκατζήδες, γιατί μας φοβόντουσαν και δεν
έβγαιναν πάνω, απλώς χτυπούσαν συνέχεια. Εμείς, χωρίς καμιά πιθανότητα
να γλιτώσου με, χτυπούσαμε με τα ελάχιστα πυρομαχικά που είχαμε. Σε μια
στιγμή κάποιος που ήταν δίπλα μου χτυπήθηκε με μια ριπή στην κοιλιά.
Ηταν ο δεκανέας Νίκος Παπαχριστοδούλου από τον Κοντεμένο. Οπως
·
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έπεσε κάτω, ήταν σε απόσταση δυο-τριών μέτρων από μένα. Θυμάμαι ακρι
βώς τα λόγια του· «Αν είσαι φίλοι;, έλα το όπλο και παίξε με. Δεν μπορώ
να υποφέρω άλλο τον πόνο». Εγώ προσπαθούσα να τον παρηγορήσω· «Πε
ρίμενε, μόλις φύγουν θα σε κατεβάσω, θα ζητήσουμε πρώτες βοήθειες και
θα σε περιθάλψουν». · Ε μεινε πεσμένος για ένα τέταρτο περίπου. Από το
σημείο που ή μουν δεν μπορούσα να πάω κοντά του. Του έριχνα κάθε λίγο
πάνω στα πόδια κομμάτια από τούβλο, για να δω αν είναι ζωντανός. Με κά
θε κομμάτι που του έριχνα, έβλεπα ότι κουνιόταν. Του μιλούσα συνέχεια·
«Άντεξε ακόμα λίγο. Θα σε πάρω κάτω μόλις νυχτώσει». Ήδη είχε αρχί
σει να σουρουπώνει. Μετά από μισή ώρα περίπου, όταν του μίλησα και δε
μου απάντησε, του έριξα πάλι ένα τούβλο και είδα ότι δεν κουνιόταν.
' Ισως να είχε πεθάνει, διότι αιμορραγούσε συνεχώς.
Εκείνη τη στιγμή, όπως ήμουν ακουμπισμένος με την πλάτη πάνω στην
κολώνα, δοκίμασα να πάω κοντά του. · Οπως έσπρωξα με τα χέρια μου για
να τον πλησιάσω, δέχτη κα μια σφαίρα στο γόνατο. Η πρώτη μου αντίδραση
ήταν να σφίξω το πόδι μου λίγο πιο πάνω από το γόνατό μου, για να στα
ματήσει η αιμορραγία. Μόλις δέχτηκα τη σφαίρα δεν κατάλαβα τίποτε. Πέ
ρασαν 2-3 δευτερόλεπτα για να νιώσω τον πόνο. · Εκοψα ένα κομμάτι ρού
χο από το πουκάμισο και έδεσα το πόδι μου. · Οπως ήμουν τώρα δίπλα στο
Νίκο, είδα ότι ήταν πεθαμένος. · Επλεε στο αίμα. Σύρθηκα αργά-αργά πίσω
στην κολώνα που ήμουν πριν κρυμμένος. Είχε ήδη νυχτώσει. Σταμάτησαν
οι πυροβολισμοί. Για καλή μας τύχη, οι Τούρκοι υπέθεσαν ότι δεν έμεινε
κανένας ζωντανός μετά από τόσο πολυβολισμό και τόσο κακό πάνω στην
πολυκατοικία κι έτσι άρχισαν να προχωρούν προς την Κερύνεια.
Δίπλα μου ήταν δυο νεκροί στρατιώτες, δεν τους ήξερα όμως ποιοι
ήταν. · Αρχισα κι εγώ να χάνω αίμα. Δοκίμασα να σηκωθώ, αλλά σκοτείνια
σαν τα μάτια μου κι έπεσα κάτω. Εκεί που έπεσα, όπως είχα απλωμένα τα
χέρια μου, ένιωσα το κορμί κάποιου που πρέπει να ήταν σκοτωμένος. Τρα
βήχτηκα ένα μέτρο πιο πέρα. · Ηταν ησυχία. Δεν υπολόγιζα ότι ήταν ζωντα
νός κανένας άλλος πάνω στην πολυκατοικία. Π ίστευα ότι ή μουν ο μόνος
που έμεινα, αλλά ευτυχώς ήταν και δυο άλλοι, των οποίων δε θυμούμαι τα
ονόματα. Δεν πρέπει να ήταν τραυματισμέν� ι, διότι με βοήθησαν και κατέ
βηκα από τις σκάλες. Προσπάθησαν να με μεταφέρουν μαζί τους προς το
βουνό, μέσω του Πέλλαπαίς, για να βγούμε πάνω στον Πενταδάκτυλο κι
απ· εκεί να πάμε στη Λευκωσία. Δε δέχτηκα όμως. «Παρά να με μεταφέ
ρετε εμένα, τους είπα, και να χαθούμε όλοι, αν συμβεί ο,τιδήποτε, καλύτε
ρα εσείς, που είστε εντάξει και μπορείτε να περπατήσετε, να προχωρήσε
τε. Αφήστε με εμένα και θα τα καταφέρω».
Μόλις έφυγαν, δίπλωσα το καλασνίκωφ, το έκαμα σαν μπαστούνι και
προχώρησα. Απομακρύνθηκα από την πολυκατοικία, μπήκα σ' ένα σπίτι,
αφού πέρασα από την αυλή του, και ξάπλωσα σ· έναν καναπέ. Αμέσως
αποκοιμήθηκα. Σε λίγη ώρα όμως ξύπνησα, γιατί άκουσα ομιλίες που δεν
ήξερα αν ήταν μέσα στο σπίτι ή σε διπλανό. Αμέσως βγήκα έξω. Ηταν ξη
μερώματα, γύρω στις 5 το πρωί.
·

Η μέρα που έγινε η μάχη στον · Αγιο Γεώργιο και μετά στην πολυκα-

·

139

Ο μαρτυρικός Πενταδάκτυλος έζησε και αυτός μια πρωτόγνωρη εμπειρία κατά τη

διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974.

τοικία ήταν Δευτέρα, 22 Ιουλίου. Μετά, όταν βγήκα να φύγω από το σπίτι,
ήταν 23 Ιουλίου. Είδα τα αίματα που είχα αφήσει στη βεράντα κατά την εί
σοδό μου στο σπίτι. Εριξα χώμα πάνω στα αίματα μήπως τα δουν οι Τούρ
κοι. Πήγα σ· ένα χωράφι δίπλα και μπήκα στην κουφάλα μιας μεγάλης ε
λιάς. · Εμεινα εκεί μέχρι να σκεφτώ τι θα έκαμνα, πού θα πήγαινα. Επικρα
τούσε τόση ησυχία, τόση ηρεμία, που η Κερύνεια έμοιαζε με έρη μη πόλη.
Δεν ήξερα ούτε μέχρι πού είχαν φτάσει οι Τούρκοι ούτε πού ήταν οι δικοί
·

μας.
Εκεί στην κουφάλα έμεινα μισή με μια ώρα. Σε κάποια στιγμή κοίταξα
το πόδι μου. Είχε γεμίσει μυρμήγκια από το αίμα που στέγνωσε πάνω. Η
κάλτσα κόλλησε πάνω στο πόδι μου, μέσα στα άρβυλα. Προχώρησα και είδα
ένα σπίτι με χαμηλά παράθυρα. Για καλή μου τύχη, ήταν τα φυλλαράκια
ανοιχτά κι έτσι μπόρεσα να μπω μέσα. Βρέθηκα στην κρεβατοκάμαρα κι
έπεσα πάνω στο στρώμα. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να πλύνω το πόδι
μου. · Εκανα μπάνιο, έβγαλα τα στρατιωτικά μου ρούχα και τα έβαλα στο
ερμαράκι του μπάνιου μαζί με τα άρβυλα, αφού τα τύλιξα όλα σε μια μεγά
λη πετσέπα. Το όπλο, που το είχα ήδη διπλώσει, . το έβαλα μέσα στο ερμά
ρι, στο κάτω μέρος, και πάνω aπ · αυτό έβαλα μια τσάντα γυναικεία κι ένα
δυο ζευγάρια παπούτσια. Φόρεσα ρούχα πολιτικά που ευτυχώς βρήκα στο
μέγεθός μου μέσα στο ερμάρι. Μετά πήγα στην κουζίνα. .Το μόνο που βρή
κα στο ψυγείο ήταν μισό καρπούζι που κι αυτό ήταν χαλασμένο, αφού το
ρεύμα είχε κοπεί μερικές μέρες. Εφαγα όμως λίγο, αφού έκοψα το
·

χαλασμένο.
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Αργότερα - ήταν ήδη απόγευμα
χτύπησε το τηλέφωνο, δεν το
απάντησα όμως. Σ κέφτη κα, εφόσο δούλευε, να δοκιμάσω να τηλεφωνήσω
κάπου, για να δω τι γίνεται. Ο μόνος αριθμός που θυμόμουνα ήταν της
ξαδέρφης μου της Λήδας Φιούρη, στη Λευκωσία. Απάντησε ο γιος της ο
Δώρος και μιλήσαμε για λίγη ώρα. Τους εξήγησα τι συνέβηκε, τους είπα
σε ποιο σπίτι ήμουν, τους το περιέγραψα και η Λήδα μου είπε ότι ήταν κά
ποιου γνωστού τους, του κ. Σ ιαμούκη, που τον γνώρισα αργότερα στη Λευ
κωσία. Έχει δυο παιδιά στο δικό μου ανάστη μα, γι' αυτό και είχα βρει ρού
χα στο μέγεθός μου. Τους εξήγησα ότι ήθελα να ξέρουν ότι είμαι ζωντα
νός, να ξέρουν που είμαι κι ότι προσπαθώ να βρω τρόπο για να τα καταφέ
ρω να φύγω. Δεν μπορούσα να μιλήσω πιο πολλή ώρα, ήταν επικίνδυνο.
Τους είπα ότι θα τους ξανατηλεφωνήσω.
Η Λήδα ε ιδοποίησε αμέσως τον αδερφό της Ερρίκο Φρακάλα και τον
ξάδερφό μας Γιαννάκη Κολοκασίδη . Κι αυτοί ειδοποίησαν την Αμερικανική
Πρεσβεία, επειδή έχω αμερικανική υπη κοότητα. Μίλησαν με τον πρέσβη,
για να δουν αν ήταν δυνατό μέσω των Ηνωμένων Εθνών να εντοπίσουν το
σπίτι και να έρθουν να με πάρουν.

εμπειρία κατά τη
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Την επομένη το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο. · Ηταν ο πρέσβης ή κά
ποιος ακόλουθος της Πρεσβείας. Μου είπε ότι οι Τούρκοι είχαν ρητή δια
ταγή να μη χτυπούν ξένους υπηκόους και, μόλις δω Τούρκο στρατιώτη, να
υψώσω ένα ρούχο άσπρο και να παραδοθώ. Κατά σύ μπτωση, ενώ μιλούσαμε
ξανάρχισαν οι πυροβολισμοί, γιατί είχε αρχίσει η εκκαθάριση των σπιτιών
στην Κερύνεια, για να δουν οι Τούρκοι αν υπήρχαν στρατιώτες ή πολεμικό
υλικό μέσα στα σπίτια ή στα φυλάκια. Ταυτόχρονα άρχισαν τις κλοπές και
τις λεηλασίες. · Εβλεπα από το παράθυρο τα φορτηγά γεμάτα ψυγεία,
πλυντή ρια, τηλεοράσεις και άλλα πράγματα, ακόμα και ζώα, να περνούν από
το δρόμο και να κατευθύνονται προς την Πάνω Κερύνεια.
Εξήγησα στον πρέσβη, παρόλο που εκείνος επέμενε πολύ, ότι απο
κλείεται να έκανα αυτό το πράγμα, να παραδοθώ στους Τού ρκους, γιατί θα
με σκότωναν αμέσως. Προτιμούσα, του είπα, να έμενα στο σπίτι και
να · βρισκα τρόπο να φύγω πιο ύστερα, όταν θα ησύχαζαν τα πράγματα.
Αφού έκλεισα το τηλέφωνο, πήγα στην κρεβατοκάμαρα και ξάπλωσα στο
κρεβάτι. · Αλλαξα το ρούχο με το οποίο είχα τυλιγμένο το πόδι μου. Μετά,
δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα, έγραψα πάνω στην τσέπη του πουκαμίσου με
μια πέννα U .S.A. Είχα και ένα χαρτί με δυο τηλέφωνα της Πρεσβείας, που
μου είχε δώσει ο πρέσβης για να τον ενη μερώσω για το τι θα έκαμνα.
Σε μια-μιάμιση ώρα άκουσα να σπάζουν τα τζάμια της μπροστινής πόρ
τας. · Ακουσα την πόρτα ν' ανοίγει. Μόλις μπήκαν οι πρώτοι Τούρκοι στρα
τιώτες και πρόταξαν τα όπλα τους καταπάνω μου, τους φώναξα στ' αγγλικά
«Μην πυροβολείτε, είμαι τουρίστας και είμαι τραυματισμένος». Οι δυο αυ
τοί Τούρκοι είχαν τα κεφάλια τους τελείως κουρεμένα και δε μιλούσαν
καθόλου αγγλικά. Ο ένας απ' αυτούς άρχισε να ερευνά. Στα συρτάρια του
κομοδίνου βρήκε ρολόγια κι ένα πορτοφόλι και τα πήρε. Μέσα στο συρτάρι
είχε κι ένα αγγλικό διαβατήριο, διότι - όπως έμαθα μετά - οι ιδιοκτήτες
του σπιτιού είχαν ξένη υπηκοότητα.
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Αυτή τη στιγμή εμφανίστηκε ένας άλλος στρατιώτης, ο οποίος ήταν
διαφορετικά ντυμένος. Δεν ήταν με στολή παραλλαγής,. είχε διακριτικά
στον ώμο και μου μίλησε στ· αγγλικά. Υποψιάστηκα ότι ήταν Τουρκο
κύπριος και ίσως με κάποιο αξίωμα, δόκιμος ή ανθυπολοχαγός. Με ρώτησε
αν ή μουν στρατεύσιμος κι εγώ απάντησα αρνητικά. Του είπα ότι ή μουν
τουρίστας, ότι έμενα στο διπλανό σπίτι, ότι δοκίμασα να φύγω απ' εκεί,
αφού έπεσε βόμβα, και ότι ένα θραύσμα με χτύπησε στο πόδι. Του έδωσα
το τηλέφωνο της Αμερικανικής Πρεσβείας, για να επιβεβαιώσει αυτά που
του είπα. · Ολ' αυτά τα λέγαμε στ ' αγγλικά. · Η μουν τυχερός που μιλούσα
πιο καλά τ' αγγλικά από εκείνο κι έτσι δεν κατάλαβε πως δεν ήμουν
ξένος.
· Ηταν η μόνη στιγμή που ένιωσα μέσα μου το φόβο, διότι καταλάβαινα
καλά ότι είχα πιθανότητα να γλιτώσω. Ενώ στις άλλες περιmώσεις, στον
·Αγιο Ιλαρίωνα και στον · Αγιο Γεώργιο, δεν ένιωσα το φόβο, διότι δεν
υπήρχε πιθανότητα να γλιτώσουμε. Οι μάχες ήταν τόσο φοβερές, που ήμα
στε σίγουροι πως εκεί θα τέλειωνε η ζωή μας. Αυτό το συναίσθημα πιο
έντονα το είχα στην πολυκατοικία, όταν μας είχαν περικυκλώσει οι Τούρ
κοι. · Οταν δεν έχεις καμιά πιθανότητα να γλιτώσεις, τότε δε νιώθεις τίπο
τε, ούτε φόβο. Το ίδιο ένιωθαν και οι άλλοι που σώθη καν και μίλησα αργό
τερα μαζί τους.
Ο Τού ρκος αξιωματικός με ρώτησε αν είχα όπλο. Εγώ έκανα τον aνή
ξερο κι επανέλαβα ότι ή μουν τουρίστας. Του είπα να φέρουν Οηέδες να
με πάρουν στο στρατόπεδό τους ή σε ιατρική μονάδα για περίθαλψη. Ο
Τούρκος με κοίταζε με παράξενο ύφος. Εξακολουθούσα να αισθάνομαι φό
βο κι αγωνία μήπως το υποψιαστεί ότι δεν είμαι ξένος. Τον είδα να στρέ
φεται προς το ερμάρι. Εν τω μεταξύ οι άλλοι δυο συνέχιζαν να ερευνούν
παντού. Αυτός έκαμε με το όπλο του τα ρούχα που κρέμονταν στο ερμάρι
δεξιά κι αριστερά και κοίταξε κάτω, στο πάτωμα του ερμαριού. Αυτή η στιγ
μή ήταν η πιο σημαντική aπ · όλη την τρομερή περιπέτειά μου. Αυτή η
στιγμή έκρινε πραγματικά τη ζωή μου. Περίμενα από στιγμή σε στιγμή να
γυ ρίσει το όπλο του να με σκοτώσει. Αν έβρισκε το καλασνίκωφ, αυτό θα
έκαμνε αμέσως. Ευτυχώς δεν το πρόσεξε. Στράφη κε προς το μέρος μου
και μου είπε· «Εντάξει, θα φύγω τώρα με τους στρατιώτες μου και θα φέ
ρω τους πρώτους Οηέδες που θα βρω να σε πάρουν». · Οπως είχα τα χέ
ρια μου στο κεφάλι, που με διέταξαν απ' την αρχή, θυμούμαι ότι είδε το
δαχτυλίδι που φορούσα ο ένας στρατιώτης και μου έγνεψε να το βγάλω.
Του το · δωσα και, όταν έφευγαν, τους είπα με χαμογελαστό ύφος να μου
αφήσουν, αν ήθελαν, τσιγάρα, γιατί μπορεί ν· aργούσαν να ρθουν οι
Οηέδες. Ο ένας απ ' αυτούς μου έδωσε ένα κουτί Dunhill. Ο αξιωματικός
μου επανέλαβε ότι θα έφερνε Οηέδες να με πάρουν. Κι έφυγαν.
Αφού πέρασε μια-μιάμιση ώρα, πράγματι ήρθαν στο σπίτι δυο άντρες
των Ηνωμένων Εθνών μαζί με τον Τουρκοκύπριο αξιωματικό, με έβαλαν
σ · ένα λαντ-ρόβερ και με μετέφεραν πάνω στο στρατόπεδό τους, που ήταν
κοντά στο δρόμο που πήγαινε στο Κιόνελι, αρκετά πάνω από την Κερύνεια.
Στο στρατόπεδο εκείνο ήταν αρκετοί ξένοι, που τους είχαν μαζέψει από
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την Κερύνεια. · Ηταν εκεί στο γήπεδο του στρατοπέδου και περίμεναν να
τους μεταφέρουν σε πιο ασφαλισμένο μέρος.
· Ερχεται στο μυαλό μου μια χαρακτηριστική σκηνή. · Οπως ήμουν ξα
πλωμένος στο φορείο που με έβαλαν, ήρθε μια Αμερικανίδα κι άρχισε να
με ρωτά πού βρέθηκα και διάφορα άλλα. Εγώ δε μίλησα, διότι θα καταλά
βαινε από την προφορά μου ότι δεν ή μουν ξένος. · Οταν με ρώτησε από
ποια πολιτεία ήμουν και πώς βρέθηκα εκεί, έγειρα δεξιά το κεφάλι μου και
προσποιήθηκα ότι λιποθύμησα. Αμέσως η κοπέλα σταμάτησε να μου μιλά
και μου σκούπιζε τον ιδρώτα από το μέτωπο. Ακουα που ήθελαν να βρουν
μέσο να με μεταφέρουν εσπευσμένα στο πιο κοντινό στρατιωτικό νοσοκο
μείο. · Ακουα που μιλούσαν για ελικόπτερο. Μετά όμως μ' έβαλαν σ· ένα
ασθενοφόρο και πήραν το δρόμο που οδηγεί στη Λευ κωσία μέσω του
Κιόνελι.
·

Στα πρώτα φυλάκια οι Τούρκοι σταμάτησαν το ασθενοφόρο, για να κά
μουν έρευνα. Ο Τού ρκος ρώτησε τον ειρηνευτή ποιο μετέφερε, εκείνος
του εξήγησε, αλλά ο Τούρκος επέμενε ότι χωρίς στοιχεία δεν μπορούσε
να τον αφήσει να με περάσει. · Ανοιξε την πόρτα να ελέγξει κι εγώ προ
σποιήθηκα ότι ήμουν αναίσθητος. Ο ειρηνευτής του είπε ότι επιβεβαιώνουν
εκείνοι ότι είμαι ξένος. Υπέκυψε τελικά ο Τούρκος και μας άφησε να πε
ράσου με. Περάσαμε μέσα από το Κιόνελι. Μας σταμάτησαν σε δυο ακόμα
σημεία, ένα μέσα στο Κιόνελι κι ένα προς τα έξω. Στο τελευταίο σημείο
πάλι άνοιξαν την πόρτα για να δουν ποιος είναι. Πάλι προσποιήθηκα τον
αναίσθητο. Και, επιτέλους, μας άφησαν και περάσαμε.
Με μετέφεραν σ· ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, μάλλον αγγλικό, κάπου
στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς. Εκεί περιποιήθη καν το πόδι μου και
μ· έβαλαν σ · ένα θάλαμο μόνο μου. Στο διπλανό είχε δυο τραυματισμέ
νους, οι οποίοι ήταν του εφεδρικού. Τους άκουα που μιλούσαν για τα γε
γονότα του πραξικοπή ματος και της εισβολής. Δεν τόλμησα να τους μιλή
σω λόγω του ότι, αν μάθαιναν πως ήμουν στα Λ.Ο.Κ., ίσως ν' αντιδρούσαν
με τρόπο που να γινόταν γνωστό και στους άλλους ότι ήμουν στρατιώτης.
Γι· αυτό δυο μέρες που ήμουν εκεί δε μίλησα καθόλου μαζί τους. Μόνο
με το γιατρό, με τον οποίο μιλούσαμε στ· αγγλικά. Του είπα ότι ήθελα να
φύγω από το νοσοκομείο κι αυτό τον έκανε ν· απορήσει πολύ. «Αφού εί
σαι σε ασφαλισμένο μέρος, γιατί θέλεις να φύγεις; Πού θα βρεις πιο
καλά;», μου είπε. Απάντησα ότι απλώς ήθελα να φύγω και να πάω στο Γε
νικό Νοσοκομείο Λευ κωσίας. Τού έδωσα το τηλέφωνο του πρέσβη, για να
του πει αυτή την επι� υμία μου.
Την άλλη μέρα ο γιατρός μπήΙ,<ε στο θάΝαμο χαμογελαστός. Θα έμαθε,
όπως φαίνεται, την ιστορία που είπα στους Τούρκους για να γλιτώσω. Θα
του είπαν από την Πρεσβεία ότι ναι μεν είχα ξένη υπη κοότητα, αλλά
ήμουν στρατεύσιμος. «Είσαι τυχερός», μου είπε, «θα σε μεταφέρουμε στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας» .
Με μετέφεραν πράγματι με ασθενοφόρο και περιποιήθηκαν το τραύμα
μου. · Ηταν 26 Ιουλίου. Εκεί στο νοσοκομείο συνάντησα άλλους στρατιώτες
που ήμαστε μαζί πάνω στη μοίρα και πληγώθη καν κι αυτοί. Σ υνάντησα και
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τον υπολοχαγό που ήμαστε μαζί στην πολυκατοικία στην Κερύνεια. · Ηταν
τραυ ματισμένος στο κεφάλι. Κου βεντιάσαμε γι· αρκετή ώρα. Εμαθα έτσι
και για ορισμένους άλλους. · Ηταν και ο Τσιμού ρης εκεί - που τον είχα
κατεβάσει από τον Αγιο Ιλαρίωνα -, αλλά δεν μπορούσαν να του κάνουν
εγχείρηση, γιατί είχε πάθει μόλυνση. Η πληγή του ήταν ανοιχτή , σε πολύ
κακή κατάσταση. Σ υνάντησα κι άλλους ακόμα, άκουσα κι απ ' αυτούς πολλά
κι έτσι μπορέσαμε να συνδέσουμε τα γεγονότα των μαχών.
·

·

Οι δικοί μου πίστευαν πως ήμουν σκοτωμένος, γιατί έτσι είχε διαδοθεί
στον Καραβά πριν ακόμα φύγει ο κόσμος. Τους ειδοποίησα - δεν ήταν στη
Λευκωσία - ότι ήμουν ζωντανός κι ότι ήμουν στο νοσοκομείο. · Οταν είδα
ότι η περίθαλψη των τραυ ματιών ήταν πρόχειρη κι επιπόλαιη με επακόλου 
θα μολύνσεις και άλλα, ζήτησα να φύγω. Μ ε τη βοήθεια συγγενών μετα
φέρθηκα στις 27 Ιουλίου στην κλινική του Παπασάββα, στη Λευκωσία.
Υπήρχαν εκεί κι άλλοι τραυ ματισμένοι στρατιώτες, γιατί η κλινική, όπως κι
όλες οι άλλες, ήταν υπό επίταξη. Με περιποιήθη καν, αλλά δεν μπορούσαν
να εγχειρήσουν το πόδι μου, γιατί υπήρχε μόλυνση.
Τις μέρες αυτές ήταν ήρεμα τα πράγματα. Είχε τελειώσει η πρώτη φά
ση της εισβολής και δεν είχε αρχίσει ακόμα η δεύτερη. Στην κλινική του
Παπασάββα έκαμα μια-δυο βδομάδες. Κατά το τέλος του Ιούλη μ· επισκέ
φτηκε ο ξάδερφός μου Πανίκος Χατζηλού κας για μια ώρα περίπου. · Ηταν
η τελευταία φορά που τον είχα δει. Τώρα είναι αγνοού μενος.
· Οταν υποχώρησε η μόλυνση στο πόδι μου, ο γιατρός Παπασάββας
μου έκαμε εγχείρηση. Μου αφαίρεσε το βλήμα από το γόνατο και είχα το
πόδι μου στο γύψο γι· αρκετό καιρό. · Οταν όμως άρχισε η δεύτερη ει
σβολή κι ο κόσμος άρχισε να φεύγει από τη Λευκωσία, ο γιατρός μάς είπε
να εξηγηθούμε με τους δικούς μας για να μας πάρουν. Εγώ δεν ήξερα
πού ήταν οι δικοί μου. Ενας τραυ ματίας που ήταν στο θάλαμό μου μου
είπε να πάω μαζί του στο Τροόδος. Εκεί συνάντησα κάποιους συγγενείς
και γνωστούς. Στην Κυπερούντα που πήγα να μ· αλλάξουν την πληγή, συ
νάντησα τον Πάμπο Στυλιανού από τον Καραβά, που ήταν κι εκείνος τραυ
ματισμένος. Και μετά από δυο-τρεις μέρες κατάφερα να βρω την οικογέ
νειά μου. · Εμεινα μαζί τους στο Τρόοδος μέχρι που τέλειωσαν οι φασαρί
ες. τ<πε κατεβήκαμε στη Λευκωσία και μείναμε στο σπίτι μιας ξαδέλφης
μου, της Λούλας Θεοδούλου, στους · Αγιους Ομολογητές.
·

Πήγαινα στο νοσοκομείο κι έκαμνα φυσιοθεραπεία για το πόδι μου, διό
τι ήταν αρκετό καιρό στο γύψο κι είχα χάσει βάρος. Αυτό συνεχίστη κε μέ
χρι τις 1 5 του Νιόβρη, οπότε πήγα στην Αγγλία. Μέσω ενός Κυπρίου για
τρού που έκαμνε ειδίκευση σ· ένα νοσοκομείο του Λονδίνου, κατάφερα να
κάμνω καθημερινά φυσιοθεραπεία για να δυναμώσει το πόδι μου. Δεν μπο
ρούσα να το λυγίσω, διότι το τραύμα ήταν ·πάνω στο γόνατο. · Εμεινα στο
Λονδίνο πέντε χρόνια. Το καλοκαίρι του '78 επέστρεψα στην Κύπρο.

Πιερής Χατζηλούκας
Καταγραφή: Χρυστάλλα Χαραλάμπους
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Εισαγωγή
Η αφήγηση που ακολουθεί είναι οι προσωπικές εμπειρίες του συγχω
ριανού μας Κυριάκου Δ. Χατζηστυλλή, ο οποίος την περίοδο της εισβολής
υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία με το βαθμό του Λοχία στο μονα
στή ρι της Αχειροποιήτου. Η περιγραφή που δίνεται πιο κάτω είναι μια αφή
γηση των ε μπειριών που έζησε ο Κυριάκος κατά τη διάρκεια της περ ιόδου
από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 6 Αυγούστου 1 97 4 που κατελήφθη ο Καρa
βάς. Την αφήγηση έχει καταγράψε ι ο Γιάννης Παπαϊωάννου.

Οι πρώτες μέρες της εισβολής
«Υπη ρετούσα στην 1 90ή μοίρα πυροβολικού από το Δεκέμβριο του
1 973 μέχρι τον Αύγουστο του 1 974, οπόταν αναγκαστήκαμε να εγκαταλεί
ψουμε τη μονάδα μας μετά την προέλαση του τουρκικού στρατού κατοχής.
Στις 20 Ιουλίου τα χαράματα ήμουν σκοπός μαζί με έναν άλλο νεο
σύλλεκτο στρατιώτη σε μια aπό τις παραλιακές σκοπιές του στρατοπέδου.
Γύρω στις 4.25 το πρωί ήχησε συναγερμός στρατοπέδου. Στη θάλασσα
μπορούσες να διακρίνεις μερικά αντιτορπιλλικά πλοία, τα οποία κατευθύ
νονταν προς την παραλία. Επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, γύρω στις
3-4 το πρωί, ακούσαμε θόρυβο αεροπλάνων, τα οποία υπολογίζω θα εκτε
λούσαν αναγνωριστικές πτήσεις στην περιοχή.
·

Μετά την ήχηση του συναγερμού όλοι ο ι οπλίτες της μοίρας εφοδ ια
στήκαμε με πυρομαχικά, πήραμε τους πυροδοτικούς μηχανισμούς και τις
διόmρες των πυροβόλων και στη συνέχε ια ξεκίνησε η εκκένωση του στρα
τοπέδου. Αναχωρήσαμε γύρω στις 5.00 το πρωί και η φάλαγγα κατευθύνθη
κε προς το δρόμο που οδηγεί στην Κερύνεια. Η δική μου ομάδα, μετά από
οδηγίες, πήρε το δρόμο προς το Ζέφυρο. Ανθυπολοχαγός μας ήταν ένας
Ελλαδίτης aξιωματικός.
Σε κάποιο σημείο μας εντόπισε η αεροπορία και αναγκαστικά κρυφτή
καμε μέσα στα λεμονόδενδρa. Στη συνέχεια ξαναμπήκαμε στα αυτοκίνητα
και συνεχίσαμε την αποστολή μας, η οποία ήταν η τοποθέτηση του πυροβό
λου της ομάδας σε ένα πυ ροβολείο που βρισκόταν στην περιοχή Ζέφυρος.
Δυστυχώς δεν πήραμε συγκεκριμένες οδηγίες για το σημείο όπου βρισκό
ταν το πυροβολείο και ούτε ξέραμε από προηγου μένως τις θέσεις των πυ
ροβολείων της περιοχής.
Μαζί μου στην ομάδα ήταν ο πυροβολητής Καρατζής Πανίκος από τον
Ασώματο και ο μακαρίτης Σάββας Κανιός από τον Καρaβά. Προσπαθήσαμε
για λίγη ώρα να εντοπίσουμε το πυροβολείο, το οποίο μας αναφέρθηκε ότι
υπήρχε στην περιοχή. Επειδή ο χρόνος μάς πίεζε, τοποθετήσαμε το πυρο
βόλο σε μια πρόχειρη θέση, κοντά στη συνοι κία των εξοχικών σπιτιών του
Πaρασκευαίδη.
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Βλέπαμε ανοικτά στη θάλασσα πολλά αντιτορπιλλικά και aποβατικά σκά
φη, τα οποία ολοένα και πλησίαζαν προς την ακτή. Προσέξαμε δε ένα
αποβατικό σκάφος να ξεκινά με μεγάλη ταχύτητα προς την ακτή του · Αη 
Αντριά, δίπλα ακριβώς από το σημείο που ήταν τοποθετημένο το πυροβόλο
μας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση έπρεπε να θέσουμε το πυροβόλο μας σε
δράση. Τοποθετήσαμε τη διόπτρα και τον πυροδοτικό μηχανισμό και ετοι
μαστήκαμε για την πρώτη βολή. Δοκιμάσαμε 5-6 φορές για να σκοπεύσου
με αλλά δεν τα καταφέραμε, αφού η θέση του aποβατικού σκάφους δεν
ήταν σταθερή. · Οταν το σκάφος έφτασε για καλά κοντά στην ακτή, φαίνε
ται ότι μας εντόπισαν και έριξαν προς το μέρος μας μερικούς πυροβολι 
σμούς. Θυ μάμαι χαρακτη ριστικά ότι βλέπαμε τις κάννες των όπλων με γυ
μνό μάτι. Μ ετά τους πυροβολισμούς το σκάφος εγκατέλειψε την περιοχή
και επέστρεψε κοντά στον τουρκικό αποβατικό στόλο, ο οποίος απείχε πε
ρίπου 3-4 χιλιόμετρα από την παραλία.
Η εξήγηση που δίνω για την αντίδραση του σκάφους, το οποίο προ
σέγγισε την ακτή του Αη -Αντριά, ήταν ότι μάλλον ήρθε για αναγνώριση και
εντόπισε ότι θα υπήρχε κάποια αντίσταση στην περιοχή. Αξίζει εδώ να
αναφέρω ότι μια ομάδα συναδέλφων, η οποία βρισκόταν σε πυροβολείο της
περιοχής 1 50 περίπου μέτρα από τη δική μας θέση, έριξε μια βολή ένα
ντίον του σκάφους αυτού.
Μαζί με την ομάδα μου παραμείναμε στην περιοχή δίπλα από το Ζέ
φυρο και αναμέναμε τις εξελίξεις για να αποφασίσου με πώς θα aντιδρού
σαμε. Μετά από 20 λεπτά περίπου είδαμε τα aποβατικά πλοία που βρίσκο
νταν εκεί να κινούνται προς την περιοχή Πέντε και · Εξ ι Μίλι, όπου πρόθε
σή τους ήταν να επιχειρήσουν την απόβαση. Διαπιστώσαμε από τις κινήσεις
των σκαφών ότι η απόβαση βρισκόταν σε εξέλιξη και ήταν θέμα ωρών για
τα τουρκικά στρατεύ ματα να aποβιβαστούν στην ακτή. Χωρίς να έχουμε
καμιά επαφή με τους ανωτέρους μας, αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε την
περιοχή, αφού υπήρχε περίπτωση να βρεθούμε περικυκλωμένοι από τους
Τούρκους. Πήραμε τη διόπτρα και τον πυροδοτικό μηχανισμό του πυροβό
λου και εγκαταλείψαμε την περιοχή. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω
ότι, επειδή δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε το πυροβολείο που υπήρχε
στην περιοχή, οι βολές που θα επιχειρούσαμε δε θα ήταν αποτελεσματικές
για να πλήξουν τους τουρκικούς στόχους. Π ιστεύω ακράδαντα ότι, αν γνω
ρίζαμε τις θέσεις των πυροβολείων, σίγουρα το αποτέλεσμα της aπόβασης
θα ήταν πολύ διαφορετικό.
Γύρω στις 1 0.00 π. μ. προχωρήσαμε προς το κέντρο του Καραβά. Περά
σαμε από το Κέντρο «Πράσινη Κοιλάδα» και στη συνέχεια φτάσαμε στους
« Μύλους». Εκεί συναντήσαμε και άλλα άτομα μεταξύ των οποίων και τον
ανθυπολοχαγό Σ οφοκλή Νεοφύτου, ο οποίος υπηρετούσε στην 1 90ή μοίρα
Πυροβολι κού.
Αποφασίσαμε να ανεβούμε στους πρόποδες του βουνού και μαζευτή
καμε μια μεγάλη ομάδα σε ένα μισογκρεμμισμένο σπίτι που υπήρχε εκεί.
Ανταλλάξαμε μερικές σκέψεις πώς θα αντιμετωπίζαμε μια τουρκι κή επίθε
ση προς την περιοχή. Γύρω στις 4.00 το απόγευ μα ακούσαμε ανταλλαγή
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πυροβολισμών και αποφασίσαμε να κατέβουμε σε πιο ασφαλή περιοχή κο
ντά στους «Μ ύλους», σ· ένα περιβόλι aπό λεμονιές. Μείναμε εκεί όλη τη
νύχτα και την επομένη ξαναπαρουσιαστή καμε στους «Μ ύλους». Εκεί εντα
χτή καμε στο τάγμα, του οποίου την ευθύνη και οργάνωση είχε ο Γιάννης
Κίτσιος.
Αποστολή του τάγματος ήταν η πραγματοποίηση μιας αμυντικής γραμ
μής από τη θάλασσα μέχρι το βουνό. Μαζί με άλλα άτομα μας δόθηκαν
οδηγίες για επιτήρηση μιας περιοχής κοντά στο χωριό Μ ότιδες. Θ υμάμαι,
τις δυο πρώτες μέρες δεν καταφέραμε να κλείσουμε μάτι και ήμασταν
υπερβολικά ταλαιπωρη μένοι και εξαντλη μένοι. Στη συνέχεια το τάγμα ενι
σχύθηκε και με άλλα άτομα και έτσι μπορέσαμε να ξεκουραστούμε λίγο
από τη συνεχή σκοπιά των πρώτων ημερών. Ο οπλισμός μας ήταν μερικά
μαρτίνια και στεν και ένα μπρεν. Κατά τη διάρκεια της αποστολής αυτής
βρέθηκα αντιμέτωπος με τρεις Τούρκους, οι οποίοι εκτελούσαν αναγνωρι
στική αποστολή. Τους κάλεσα να σταματήσουν και, αφού δεν nήρα καμιά
απάντηση, πυροβόλησα εναντίον τους, παρ· όλο που οι οδηγίες που είχαμε
ήταν να μην πυροβολούμε λόγω της «εκεχειρίας» που είχε επιτευχθεί την
22a Ιουλίου.
Η επανένωση με τη μονάδα

Λόγω των καταστάσεων που δημιουργήθησαν με την aπόβαση των
Τού ρκων στο Πέντε Μ ίλι, χάσαμε κάθε επαφή με τη μονάδα μας. Στο τάγ
μα του Γιάννη Κίτσιου υπηρετούσαμε γύρω στα 1 5 άτομα της 1 90ής μοί
ρας πυροβολικού. Η διοίκηση της μονάδας μας είχε εγκατασταθεί στα Πά
ναγρα, ένα χωριό δυτικά της Βασίλειος. Η διοίκηση της μονάδας προσπα
θούσε να εντοπίσει όλους τους στρατιώτες, οι οποίοι έπρεπε να στελεχώ
σουν ξανά τη μονάδα αυτή. Αφού λήφθηκε το σήμα που μας καλούσε να
ενταχτούμε στη μονάδα μας, εγκαταλείψαμε το τάγμα που οργανώθηκε
στον Καραβά και καταλήξαμε στα Πάναγρα.
Στις 31 Ιουλίου 1 974, ο διοικητής του τάγματος αποφάσισε να δώσει
οδηγίες σε μια ομάδα από 1 5 άτομα να επιστρέψουν στον Καραβά, για να
καθαρίσουν το στρατόπεδο της μονάδας στην Αχειροποίητο και να δίνουν
αναφορά για τις εξελίξεις. Η ο μάδα αυτή αποτελείτο από στρατιώτες της
περιοχής Καραβά - Λαπήθου, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Σ οφοκλή
Νεοφύτου. Στην ομάδα αυτή συμπεριλήφθηκα κι εγώ, ως λοχίας τη<; ομά
δας. Φτάσαμε στην περιοχή του C:πρατοπέδου, όπου εκτελέσαμε τις οδηγί
ες της αποστολής ι:τpυ μας δόθησαν. Στο σημείο αυτό θεωρώ χρήσιμο να
αναφέρω ότι εντοπίσαμε δυο μεγάλους λάκιι:ους, οι οποίοι σχηματίστηκαν
από τους βομβαρδισμούς που υπέ'στη το στρατόπεδο την περίοδο από τις
20 μέχρι τις 22 Ιουλίου. Ο καθένας από αυτούς χωρούσε μέσα ένα μεγάλο
φορτηγό αυτοκίνητο. Οι βόμβες ηου σχη μάτισαν τους λάκκους αυτούς
έπεσαν πάρα πολύ κοντά, σε απόσταση μόνο λίγων μέτρων, από την αποθή
κη πυρομαχικών της μονάδας. Γενική διαπίστωση ήταν ότι, εάν οι βόμβες
κτυπούσαν το στόχο τους, σίγουρα το μοναστήρι της Αχειροποιήτου θα κα
ταστρεφόταν ολοσχερώς και πολλές ζη μιές θα δημιουργούνταν στη γύρω
περιοχή. Πολλοί απέδωσαν το γεγονός σε θαύμα της Παναγίας, η οποία
1 47

+

Η ιερά μονή της Αχειροποιήτου .

δεν επέτρεψε να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο κακό.

Οι πρώτες ενδείξεις για κατάληψη της περιοχής Καραβά - Λαπήθοu.
Στις 6 Αυγούστου ξυπνήσαμε από εκρήξεις και κανονιοβολισμούς από
τα πλοία. Προσέξαμε ότι κοντά στο κεφαλόβρυσο της Λαπήθου υπήρχαν
πολλοί Τούρκοι στρατιώτες και είχαν ξεκινήσει οι πρώτες μάχες.
Πληροφορήσαμε με τον ασύρματο τη διοίκηση του τάγματός μας ότι
είχε ξεκινήσει επίθεση και προέλαση των Τού ρκων και οι ενδείξεις που εί
χαμε ήταν ότι οι Τούρκοι επιδίωκαν τον εγκλωβισμό της περιοχής Καραβά
- Λαπήθου. Η απάντηση του Διοικητή ήταν ότι έπρεπε να παραμείνουμε
στο στρατόπεδο και να δίνουμε αναφορά για τις εξελίξεις των επιχειρήσε
ων.
Η προέλαση των Τούρκων και οι πρώτες μας αντιδράσεις

Γύρω στις 8-9 το πρωί μερικοί στρατιώτες του πεζικού, οι οποίοι περ
νούσαν από την περιοχή, μας πληροφόρησάν ότι η αμυντική γραμμή που
υπή ρχε στο · Εξι Μ ίλι είχε «σπάσει» και οι Τούρκοι στρατιώτες μαζί με άρ
ματα μάχης ξεκίνησαν την προέλασή τους προς τον Καραβά και τη Λάπηθο.
Ήταν πλέον σίγουρο ότι το σχέδιο των Τούρκων αποσκοπούσε στον
εγκλωβισμό των δύο κωμοπόλεων Καραβά και Λαπήθου στο πρώτο στάδιο
και στη συνέχεια στην κατάληψή τους. Ξαναεπικοινωνήσαμε με το διοικητή
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της μονάδας στον οποίο αναφέραμε τις νέες εξελίξεις. Πήραμε στη συνέ
χεια την άδεια για να εγκαταλείψουμε το στρατόπεδο και να προσπαθή 
σουμε να διαφύγουμε. Ξεκινήσαμε την έξοδό μας, ολόκληρη η ομάδα,
περνώντας από την Αναμορφωτική Σχολή Λαπήθου και στη συνέχεια, αφού
φτάσαμε στην περιοχή της Ασπρόβρυσης, αντιληφθήκαμε μια ομάδα από
στρατιώτες κοντά σ ' ένα περίπτερο παρά την Αίρκώτισσα. Κάποιος από
εμάς φώναξε κάτι στα ελληνικά απευθυνόμενος στους στρατιώτες, αλλά η
απάντηση που πήραμε ήταν ριπές από σφαίρες. Αμέσως σκεφτήκαμε ότι
πρέπει να ήταν Τούρκοι στρατιώτες. Χωρίς να aνταποδώσουμε τους πυρο
βολισμούς, προχωρήσαμε με πολλές προφυλάξεις προς την Αίρκώτισσα. Πά
νω από τον κύριο δρόμο, κοντά σε ένα μικρό δάσος, εντοπίσαμε μια μεγά
λη ομάδα από στρατιώτες. Είχαν μαζί τους 4 τεθωρακισμένα οχήματα και 2
ΠΑΟ 1 06 χιλιοστών. Μόλις είδαμε όλο αυτό τον κόσμο αναπτερώθηκε το
ηθικό μας. Μαζί συζητήσαμε τον τρόπο που θα έπρεπε να αντιδράσουμε
σε περίπτωση επίθεσης των Τούρκων. Πολλοί βρίσκονταν σε μεγάλη αμη
χανία, γιατί οι πληροφορίες που υπή ρχαν ήταν ότι είχαμε αποκοπεί και κά
θε απόπειρα διαφυγής θα ήταν υπερβολικά επικίνδυνη. · Εγινε εισήγηση να
προχωρήσουν τα 4 τεθωρακισμένα οχήματα με τα ΠΑΟ 1 06 χιλ. για να σπά
σουν τη γραμμή «εγκλωβισμού» -εάν τελικά υπήρχε- και να ακολουθήσου
με εμείς στη συνέχεια. Ο υπεύθυνος αξιωματικός ήταν ανένδοτος ότι για
μια τέτοια ενέργεια χρειαζόταν τις οδηγίες των ανωτέρων του. Μέσα σ '
αυτές τις συνθήκες έντασης και aπόγνωσης, ένας λοχίας της ομάδας μαζί
με τον οδηγό του πήρε ένα λαντ-ρόβερ με απώτερο στόχο να διαφύγει.
Ξεκίνησαν το αυτοκίνητο και με ιλιγγιώδη ταχύτητα κατευθύνθηκαν προς τη
Βασίλεια. Δεν κατάφεραν να διανύσουν μεγάλη απόσταση και ακούσαμε
τρομακτικές ριπές αυτομάτων όπλων, οι οποίες είχαν στόχο το αυτοκίνητο.
Το αποτέλεσμα της εξόδου αυτής δεν το ξέρω, η πιο μεγάλη πιθανότητα
όμως είναι ότι δεν κατάφεραν να διαφύγουν.
Μετά από αυτή την εμπειρία, οι δεκαέξι στρατιώτες της 1 90ής μοίρας
πυροβολικού αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε τη μεγάλη ομάδα των στρα
τιωτών καταστρώνοντας το δικό μας σχέδιο διαφυγής. Προχωρήσαμε προς
το υπό ανέγερση ξενοδοχείο «CELEBRΙτv» που βρισκόταν στην Αίρκώτισ
σα και καταφέραμε να επικοινωνήσουμε ξανά με το διοικητή της μονάδας.
Η απάντηση που πήραμε ήταν να ενεργήσου με όπως εμείς θα κρίναμε κα
λύτερα, για να διαφύγουμε από την περιοχή.
Η πρώτη απόφαση που πήραμε σαν ομάδα, ήταν να προχωρήσουμε
προς τον κύριο δρόμο, να οχυρωθούμε και να δώσουμε μάχη. · Ηταν γύρω
στις 9 - 1 Ο το πρωί. Ενώ μελετούσαμε τις λεπτομέρειες της απόφασής μας
αυτής, ακούσαμε τρομακτικές εκρήξεις όλμων να πέφτουν στη θάλασσα. Οι
όλμοι συνέχιζαν να πέφτουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και δημιουργή
θηκε σε όλους κάποιος πανικός.
Η δική μου αντίδραση ήταν να τρέξω προς τα λεμονόδενδρα κοντά σε
ένα σπίτι, όπου συνάντησα άλλα τρία άτομα της ομάδας. Στη συνέχεια
αποφασίσαμε όλοι μαζί να προχωρήσου με προς την Αναμορφωτική Σχολή.
Φτάσαμε εκεί και κρυφτήκαμε μέσα στους θαλάμους περιμένοντας μέχρι
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Ένας από την ομάδα εκτελούσε χρέη φρουρού πάνω στη στέγη της
Σχολής. Σε κάποιο σημείο μέτρησε 1 6 άρματα να κατευθύνονται προς τη
Λάπηθο. Στη συνέχεια μέτρησα κι εγώ με τη σειρά μου άλλα τέσσερα. Φά
νηκε αμέσως ότι είχαμε εγκλωβιστεί και η μόνη μας διέξοδος ήταν να φύ
γου με κολυ μπώντας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ψάξαμε και βρή καμε με
ρικά σωσίβια τα οποία θα μας βοηθούσαν στην προσπάθειά μας αυτή. Εκεί
που είχαμε σχεδόν ολοκλη ρώσει το σχέδιο διαφυγής, δύο από τα δέκα μέ
λη της ομάδας μού ανάφεραν ότι δεν ήξεραν κολύ μπι. Μας ξάφνιασε η
νέα αυτή εξέλιξη, η οποία ουσιαστικά απέκλειε την εφαρμογή του σχεδίου
που είχαμε ετοιμάσει.
Η μόνη επιλογή που μας είχε απομείνει ήταν να επιδιώξουμε να διαφύ
γουμε από τη θάλασσα αλλά με βάρκα. Βάρκα μπορούσαμε να βρούμε από
το λιμανάκι της Λάμπουσας. Ευτυχώς μαζί μας ήταν ο Ηλίας Παντέχη, που
γνώριζε το χειρισμό της βάρκας, αφού ο πατέρας του ήταν ψαράς. Χωρίς

Το γραφικό λιμανάκι της Λάμποuσας.
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δεύτερη σκέψη αποφασίσαμε ότι ήταν το μοναδικό σχέδιο διαφυγής που
μας είχε απομείνει.
Από την Αναμορφωτική Σχολή φτάσαμε στο στρατόπεδο της Αχειρο
ποιήτου. Εκεί προσέξαμε ότι η σημαία είχε κατέβει από τον ιστό του στρα
τοπέδου. Αυτό μας έβαλε σε υποψίες. Μαζί με τον Ηλία προχωρήσαμε σε
αναγνώριση για να βεβαιωθούμε ότι δεν είχε καταληφθεί το στρατόπεδο
από τους Τούρκους. Με πολλές προφυλάξεις μπή καμε στους θαλάμους
του στρατοπέδου, όπου διαπιστώσαμε ότι δεν υπή ρχε κανένας μέσα στο
στρατόπεδο. Ειδοποιήθηκαν και οι άλλοι της ομάδας για να μας ακολουθή
σουν και προχωρήσαμε προς το λιμάνι της Λάμπουσας.
Εδώ θέλω επίσης να αναφέρω ότι δεν πέρασε καθόλου από τη σκέψη
μας να πάρουμε την ιστορική εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι.
· Ηταν για μας μια μοναδική ευ καιρία για να διασωθεί η ιστορική εικόνα με
το · Αγιο Μανδήλιο, αλλά οι συγκλονιστικές στιγμές που περνούσαμε δε
μας επέτρεψαν να σκεφτούμε κάτι τέτοιο.
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Η Ω ραία Πύλη στο μοναστήρι της Αχειροποιήτου .
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Αφού φτάσαμε στο λιμανάκι της Λάμπουσας, μπή καμε σε μια βάρκα
και προσπαθήσαμε να την ξεκινήσουμε. Δυστυχώς η πρώτη μας προσπάθεια
απέτυχε και αναγκαστή καμε να πάρουμε δεύτερη βάρκα, η οποία, απ · ό,τι
μάθαμε εκ των υστέρων, ήταν ιδιοκτησία του Σπαθιά. Το ταξίδι που θα ξε
κινούσαμε ήταν αβέβαιο και επικίνδυνο, αφού δεν μπορούσαμε να προβλέ
ψουμε το αποτέλεσμά του. Επειδή κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε
φεγγάρι, όλοι οι στρατιώτες αναγκαστή καμε να πέσου με μέσα στη βάρκα
για να μην είμαστε εκτεθειμένοι στο φως του φεγγαριού. Ο Ηλίας ήταν
οδηγός της βάρκας και εγώ δίπλα του προσπαθούσα να εντοπίσω οποιαδή 
ποτε κίνηση μπορούσε να εμφανιστεί. Στην προσπάθειά μου αυτή άφησα
τον εαυτό μου να κοιτάζει με πόνο και απόγνωση το τοπίο του Καραβά και
της Λαπήθου και μέσα μου πέρασαν συγκλονιστικές σκέψεις. Δεν μπορού
σα να φανταστώ ότι αυτός ο τόπος στον οποίο γεννήθηκα, μεγάλωσα κι
έζησα μαζί του τόσες όμορφες στιγμές, θα ήταν για μένα μια πικρή ανά
μνηση. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι οι στιγμές που περνούσαμε μπορούσαν
να περικλείουν τον αποχωρισμό από την πατρική γη που τόσο αγάπησα και
ένιωθα τόσο δεμένος μαζί της. Διερωτήθηκα γιατί να βρίσκομαι σε μια τό
σο δύσκολη θέση και να μην μπορώ να υπερασπιστώ την πατρική γη που
τόσο αγαπούσα. · Ηταν πραγματικά ένα παράξενο συναίσθημα, το οποίο οι
λέξεις είναι πολύ φτωχές να περίγράψουν.
Ο φίλος Ηλίας που ήταν ο οδηγός της βάρκας δεν άφησε τις σκέψεις
μου να πάρουν μεγαλύτερη έκταση και με πλη ροφόρησε ότι είχαμε πλησιά
σει τη Βασίλεια. Δε θελήσαμε να διακινδυνεύσουμε την απόβασή μας στην
περιοχή αυτή, γι · αυτό προχωρήσαμε για την · Ορκα. Εδώ θεωρώ ση μαντικό
να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας επικρατούσε τρικυ μία,
σε σύγκριση με την προηγού μενη νύχτα που η θάλασσα ήταν γαλήνια. Η
τρικυ μία ήταν για μας ένα επιπρόσθετο βοήθη μα, αφού σε συνθήκες τρι
κυ μίας ο θόρυβος της μηχανής δεν ακούγεται τόσο έντονα στην παραλία.
Η ασφαλής απόβασή μας
Γύρω στις 1 .00 τα μεσάνυχτα, μετά από τρεις ώρες ταξίδι, φτάσαμε
στην · Ορκα. Η νέα μας ανησυχία ήταν μήπως στην περιοχή υπή ρχαν δικοί
μας στρατιώτες και επιχειρούσαν να πυροβολήσουν εναντίον μας. Το ναυ
τικό της Εθνικής Φρουράς ήταν ανύπαρκτο και υπήρχε πιθανότητα να θεω
ρηθούμε Τούρκοι στρατιώτες. Αφαιρέσαμε τα ρούχα μας και προσεγγίσαμε
με αρκετές προφυλάξεις προς την παραλία. Επικρατούσε ανήσυχη ηρεμία
και όλα έδειχναν ότι η διαφυγή μας είχε αίσιο τέλος.

Προχωρήσαμε σε ένα εξοχικό σπίτι που βρισκόταν στην περιοχή και
εκεί ξεκου ραστή καμε λίγο μέχρι να ξημερώσει. Το πρωί επεδίωξα να βρω
λίγο γάλα και τρόφιμα από το χωριό. Μ ετά την ανακούφιση που νιώσαμε
γιατί επιτέλους καταφέραμε να ξεφύγουμε, ξεκινήσαμε για να εντοπίσουμε
τη μονάδα μας.

Α φήγηση: Κυριάκος Δ. Χατζηστυλλή
Καταγραφή: Γιάννης Παπαϊωάννου
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Ο ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΉΜΕΡΑ . . .

E K E I Ο Π Ο Υ Ο Ι Ο Υ Ρ Α Ν Ο Ι
Λ ΕΗ Λ Α Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Ταξίδι στην Κύπρο το φθινόπωρο του 1 989· ύστερα η τρομερή ανακά
λυψη ότι υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ελληνικής πολιτιστικής
κλη ρονομιάς· ούτε ένα μνη μείο από όσα επισκέφτηκα δεν έμεινε άθικτο·
όλες οι ελληνορθόδοξες εκκλησίες και τα χριστιανικά κοιμητήρια έχουν
βεβηλωθεί και λεηλατηθεί. τίποτε τέτοιο δε συ μβαίνει στο νότιο τμήμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί οι Ελληνοκύπριοι όχι μόνο προστατεύουν τα
μουσουλμανικά τεμένη αλλά και τα επιδιορθώνουν. Τα κοιμητήρια βρίσκο
νται σχεδόν στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν οι Τουρκοκύπ_ριοι εγκατέ
λειψαν τα χωριά τους το 1 974 και έτσι πολλά μνή ματα έχουν καλυφθεί από
χόρτα.
Η μετακίνηση στη βόρεια Κύπρο είναι εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας της
έντονης παρουσίας του τουρκικού στρατού. Ο επισκέπτης συνεχώς παρε
μποδίζεται από το να επισκεφτεί τα πολυπληθή μνη μεία με πινακίδες σε
έντονο κόκκινο χρώμα σε τέσσερις γλώσσες rrou "'ικονίζουν ένα στρατιώτη
και την ακόλουθη προειδοποίηση «Στρατιωτική ζώνη ασφαλείας. Απαγορεύ
εται η είσοδος». Εκπλήπεσαι όταν ανακαλύπτεις ότι κανένα χωριό δεν έχει
πια το αρχικό ελληνικό του όνομα. · Ολες οι πινακίδες στους δρόμους
έχουν αντικατασταθεί με νέες που έχουν του ρκικά τοπωνύ μια. Μόνο ιστο
ρικές τοποθεσίες με πολύ γνωστά ονόματα που κερδίζουν ξένο συνάλλα
γμα, όπως η Σαλαμίνα, η · Εγκωμη, οι Σ όλοι και το Βουνί έχουν παραμείνει
αναλλοίωτα και προωθούνται ως τουριστικά αξιοθέατα.
Αξιόλογο αξιοθέαrο αποτελεί το μοναστή ρι της Αχειροποιήτου στην
ακτή. Κτίστη κε τον 1 1 ο αιώνα πάνω στα ερείπια επισκοπικής βασιλικής του
7ου αιώνα. Αυτό το ι..οναστή ρι έγινε ξακουστό ανάμεσα στους ιστορικούς
της τέχνης, όταν στα τέλη του 1 9ου αιώνα χωρικοί έκαναν δυο εντυπωσια
κές ανακαλύψεις τη μια μετά την άλλη · τους «aσημένιους θησαυ ρούς της
Λάμπουσας» ασημένια ιερά σκεύη από την πρωτοχριστιανική εποχή με λε
πτά χριστιανικά μοτίβα. Μερικοί από αυτούς τους θησαυρούς περιλαμβά
νονται σήμερα ανάμεσα στα πολυτιμότερα εκθέματα του Μητροπολιτικού
Μουσείου της Ν. Υόρκης και του Κυπριακού Μουσείου στη Λευ κωσία. Ως
την τουρκική εισβολή το μοναστήρι ήταν πλούσιο σε βυζαντινούς θησαυ
ρούς. Τι συνέβη σ · αυτή τη συλλογή; Οι «αρχές της ΤΚΔΒΚ» δημοσίευσαν
το 1 981 ότι 225 εικόνες από την αρχαία επισκοπή του Μόρφου είχαν εξα
φανιστεί. Ως εκ τούτου δικαιολογημένοι φόβοι εκφράζονται τώρα ότι το
μοναστή ρι έχει ξεγυ μνωθεί από όλους τους θησαυρούς του.
Μ ια επί τόπου επίσκεψη φαίνεται να είναι αδύνατη. Το μοναστήρι βρί
σκεται σε «τουρκική <πρατιωτική περιοχή» και τα κτίριό του χρησιμοποιού
νται ως στρατόπεδο. Ύστερα από επανειλη μμένες προσπάθειες να πετύχω
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Μερική άποψη της μονής Αχειροποιήτου.

μια άδεια εισόδου, αξ ιωματικοί του στρατού και στρατιώτες φάνηκαν πρό
θυμοι να βοηθήσουν. Παρουσιάστηκαν προβλήματα λόγω τηι; γλώσσας. Ευ
τυχώς ανευρέθηκε έναι; μεταφραστής και οι δ ιαπραγματεύσεις έγιναν ευκο
λότερες. Τελικά δόθηκε ειδική άδεια από έναν υψηλά ιστάμενο αξιωματού
χο. Αλλά όχι για την ίδια μέρα. Αναμονή γεμάτη ανυπομονησία και ένταση.
Τρε ιι; μέρει; αργότερα είσοδοι; στο μοναστήρι. Τουι; φιλικούς χαιρετισμούς
των μοναχών αντικαθιστούν στρατιωτικοί χαιρετισμοί. Αντί τηι; μοναστικής
ησυχίας και ειρήνης, στρατιωτικές εντολέι; και θόρυβοι; όπλων. Στο τέλοι;
μια στρατιωτική εντολή λέει ότι όλα είναι έτοιμα! Οι πόρτει; τηι; εκκλησίας
του μοναστηριού είναι ανοικτές. Το μαρμάρινο πάτωμα από το πρωτοχριστι
αν ικό κτίριο είναι ακόμα βρεγμένο. Την ίδια στιγμή ένα συνεργείο καθαρι
σμού εγκαταλείπει την εκκλησία. Είσοδοι; σε ένα εντελώι; γυ μνό ιερό χώ
ρο. Κρύα και γυ μνή αρχιτεκτονική. Σου λείπει η μυρωδιά από το λιβάν ι και
τα κεριά. Οπωσδήποτε, ο χώροι; έχει τη δική του ατμόσφαιρα και σου φέρ
νει στο νου την ιερότητα και το μυστήριο των χριστιανικών διδαγμάτων. Μό
νο ο πλούσια διακοσμημένοι; ξυλόγλυπτοι; άμβωνας, χρονολογη μένοι; από
το 1 81 9, και απομεινάρια από το πολύτιμο εικονοστάσι, δίνουν μια ιδέα από
το παλιό μεγαλείο αυτή ι; τηι; εκκλησίας. · Ολει; οι εικόνει;, όπωι; το είχα
προβλέψει, έχουν κλαπεί...
Σημείωση:
Το κείμενο είναι του Γερμανού δημοσιογρόφου Klaus Gallas ο οποίος επισκέφτηκε τα κατεχό 
μενα το 1 989. Δημοσιεύτηκε από το Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών.
Μετάφραση: Π . Πρωτοπαπά.
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Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο
Σ ΤΗ Ν
Ε Π Α Ρ Χ Ι Α
Κ Ε Ρ Υ Ν Ε Ι Α Σ
Εισαγωγή
Δημοσιεύεται πιο κάτω ένα κείμενο του συνεπαρχιώτη μας Σάββα Σαβ
βίδη, ο οποίος στις 4 Ιανουαρίου 1 991 είχε την ευκαιρία, μετά από 1 7 χρό
νια, να ξαναπερπατήσει σε αλησμόνητα αγαπη μένα μέρη της επαρχίας
Κερύνειας. Η επίσκεψή του αυτή ήταν μια δυνατή εμπειρία, η οποία ήταν
φορτισμένη με ανάμικτα συναισθήματα συγκίνησης, αγάπης, πικρίας και
αγανάκτησης για την αδικία που επικρατεί στον τόπο μας. Ο Σάββας επισκέ
φτηκε μεταξύ άλλων και τον αξέχαστο Καραβά μας, για τον οποίο γράφει
περιληπτικά τις εντυπώσεις του. Οι φωτογραφίες του Καραβά που συνοδεύ
ουν το κείμενο δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της κωμόπολης, όπως
είναι σήμερα.
Ο Σάββας Σαββίδης κατάγεται από το Πέλλαπαίς Κερύνειας και είναι
συνδικαλιστής της συντεχνίας Σ ΕΚ. Από τον Οκτώβριο του 1 970 εκτελούσε
καθήκοντα επαρχιακού γραμματέα των Ελεύθερων Εργατικών Σ υνδικάτων
Σ Ε Κ Κερύνειας. Σή μερα είναι γενικός γραμματέας του γυ μναστικού συλλό
γου «Πράξανδρος» Κερύνειας και είναι ενεργό μέλος σε διάφορα άλλα
σωματεία και οργανισμούς της επαρχίας Κερύνειας.
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Οι εμπειρίες του για την επίσκεψη στην επαρχία Κερύνειας δίνονται
στη συνέχεια.
Η επαρχία Κερύνειας όπως την έζησα μόνο για μια μέρα.

«Στις 9 Ιανουαρίου 1 99 1 Σ υνδικαλιστική αποστολή της Σ ΕΚ είχε επα
φές με τις Σ υντεχνίες της Τουρκσέν στη Νεάπολη Λευ κωσίας. Χωρίς να
το ξέρω οι συνάδελφοί μου 8 μέρες προηγου μένως έδωσαν και το δικό
μου όνομα στον κατάλογο της αποστολής. · Οταν μου το ανάφεραν μου ζή
τησαν να το κρατήσω μυστικό, γιατί δεν εγνώριζαν εάν το καθεστώς του
Ντενκτάς θα επέτρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψή μας στα κατεχόμε
να. Εγώ το είχα πάρει απόφαση πως εμένα προσωπικά δε θα μου επέτρε
παν να περάσω τα σύνορα του ψευδοκράτους, έτσι πήγα στο Λήδρα Πάλας
με το δικό μου aυτοκίνητο ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να επιστρέψω.
Το όνειρο όμως της επίσκεψης στα κατεχόμενα μέρη μας έγινε πραγματι'
κότητα.
Στις 1 Ο η ώρα το πρωί, μετά. από μερικές διατυπώσεις, περάσαμε τα
σύνορα και φτάσαμε στα γραφεία των Σ υντεχνιών της Του ρκσέν. Εκεί οι
συνάδελφοι Τουρκοκύπριοι μας κέρασαν καφέδες και, αφού έγινε κοινή δή
λωση, στην οποία τονίζαμε ότι τα θέματα που θα μας απασχολούσαν θα
ήταν μόνο τα Σ υνδικαλιστικά, aρχίσαμε τις επαφές. Η σύσκεψη κράτησε μέ
χρι τις 1 1 .30 π. μ. Στην αποστολή ή μαστε 6 άτομα, από τα οποία τα τρίο
προτίμησαν και επισκέφτη καν την Αμμόχωστο, ενώ οι υπόλοιποι τρεις, με1 55

Η λεωφόρος Λουκή Ακρίτα στον Καραβά.

ταξύ αυτών κι εγώ, επιλέξαμε την Κερύνεια. Μαζί μου ήταν οι συνάδελφοι
Ανδρέας Κλείτου, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Με
ταλλωρύχων της ΣΕΚ και Πέτρος Θεοφάνους, Γενικός Γραμματέας της
Ομοσπονδίας Κυβερνητικών και Στρατιωτικών Εργατοϋπαλλήλων της Σ ΕΚ.
Δεν μπορώ να περιγράψω την αγωνία μου μέχρι που ν · αρχίσει το τα
ξίδι όνειρο. Δεν μπορούσα να πιστέψω πως μετά από 1 7 ολόκληρα χρόνια
θα πήγαινα σαν «του ρίστας» να δω τους τόπους που γεννήθηκα και έζησα
τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Επιτέλους το αυτοκίνητο που θα μας
έπαιρνε έφθασε και ξεκινήσαμε για την KEPYN EIA ΜΑΣ μέσω του νέου
δρόμου διασχίζοντας το Μπογάζι και τον Πενταδάκτυλο. Περάσαμε δια μέ
σου των χαρουπιών όπου οι Τούρκοι το καλοκαίρι χρησιμοποιούν τους χώ
ρους αυτούς για εκδρομές. Στο βάθος πρόβαλε η σκλαβωμένη γλυκιά Κε
ρύνεια. Δεξιά και αριστερά του δρόμου κτίστη καν και κτίζονται επαύλεις. Η
συγκίνησή μου ήταν μεγάλη. Δεν πίστευα ότι έβλεπα και ζούσα κάη πρα
γματικό ... ήταν νόμιζα όνειρο ... ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλό.
Πρώτος μας σταθμός ήταν το Ελληνικό Γυ μνάσιο Κερύνειας, από το
οποίο αποφοίτησα το 1 966. Δεξιά του δρόμου υπάρχουν πολλά καταστή μα
τα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη κίνηση. Τόσο το Γυμνάσιο, όσο
και το Δημοτικό Σχολείο, λειτουργούν κανονικά και είναι κατάμεστα από
μαθητές. Σαν δεύτερο σταθμό, ζήτησα να επισκεφτώ το σπίτι μου. Αυτό
βρίσκεται πίσω από το Δη μοτικό Σχολείο της Κερύνεια<; και όταν εκδιωχτή 1 56
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Κεντρικός δρόμος του Καραβά σήμερα... Διακρίνεται το καφενείο του Σάββα Γεμεπα.
Δεξιά ο αθλητικός σύλλογος «ΑΡ Η& και το συνεργατικό παντοπωλείο.
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Ο γραφικός κόλπος του Πtντε Μίλι στον Καραβά.
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καμε από τους Τούρκους το αφήσαμε ατέλε ιωτο... Εκεί ήταν που αντίκρισα
την πρώτη μεγάλη μου έ κπληξη. Το σπ ίτι μου, το δι κό μου σπίτι, όχι μόνο
το τέλε ιωσαν αλλά το μετέτρεψαν σε τρ ιώροφο κτίζοντας ακόμη δυο ορό
φους.
Σ τη συνέχε ια περάσαμε μπροστά από το Γυ μνάσιο, την Εμπορική Σχο
λή, τη Μητρόπολη Κερύνε ιας, που τώρα είναι αποκλε ισμένη από το Σ τρατό
κατοχής, φτάσαμε μπροστά από τα ξενοδοχεία Κατσελλή και περνώντας
από τον παραλιακό δρόμο φτάσαμε στο όμορφο λι μανάκι της Κερύνε ια<;.
Εκεί ό,τι βλέπε ις σου θυ μίζε ι τις εποχές της ελεύθερης Κερύνε ιας, τις δι
κές μας εποχές. Όλα είναι ακριβώς όπως πρώτα. Τα κέντρα είναι τα ίδια,
μέχρι τις καρέ κλες και τα τραπεζάκια. Το μόνο που άλλαξε είναι ο ι ιδιοκτή
τες και ο ι επιγραφές που δυστυχώς θυ μίζουν κατοχή με τις τουρκικές
επιγραφέ ς. Εδώ δεν κάναμε σταθμό κα ι προχωρώντας περάσαμε από τον
αστυνομικό σταθμό, που βρίσκεται μπροστά από το Φρούριο της Κερύνε ι 
α<;, το Δημαρχείο, το ταχυδρομείο, το κτη ματολόγιο, τα Δ ικαστή ρ ια, την
Πυ ροσβεστι κή, τη ΣΥΤΑ, το Νοσοκομείο. Όλα αυτά λε ιτουργούν όπως τα
αφήσαμε ...
Πήραμε το δρόμο προς το χω ριό μου, το Π έλλαπαίς. Βλέπε ις συνεχώς
πολλές επαύλε ις δεξιά και αριστερά του δρόμου. Ο ι επαύλεις και κυρίως η
περιοχή αυτή ανή κε ι στους τουρίστες και τους πλούσιους, όπως μας ανά
φεραν ο ι ίδ ιο ι. Δε χορταίνε ι το μάτι σου να βλέπε ις. Βλέπε ις συνέχε ια και
ακού ραστα.
Ανηφορίζοντας φτάσαμε στα αλώνια του Π έλλαπαίς. Αντι κρίσαμε το πα
τρ ικό μας ξενοδοχείο, που τώρα βρίσκονται ο ι ο ικογένειες και η λέσχη των
Τούρκων Αξιω ματικών. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε, γιατί το
απαγόρευε ο στρατός. · Ο,τι είδαμε ήταν από κάπο ια απόσταση.
Σ το Δημοτι κό σχολε ίο, στο ελληνι κό σχολείο που έ μαθα τα πρώτα μου
γράμματα, τώρα διδάσκονται τα Του ρκόπαιδα... Το χω ριό μου είναι όπως το
αφήσαμε. Το ΑΒΒΑΕΙΟ, υπάρχε ι εκεί μεγαλόπρεπο και καρτερεί. Το τεμπε
λόδενδρο, τα καφενεία, τα τουριστικά περίπτερα λε ιτουργούν κανονικά. Εί
ναι εκεί τα ίδ ια, τόσο γνώρ ιμα για μένα. · Αλλαξαν όμως τα αφεντικά και
συνεπώς κα ι ο ι επιγραφέ ς τους. Σ το Π έλλαπαίς, αυτό που κάνε ι αμέσως
εντύπωση είναι ότι η άλλοτε ολοπράσινη φύση είναι τώρα κατάξερη . Εκεί
που η ευ ωδ ιά από τα λεμονόδεν�ρα σε μεθούσε, τώρα ξεραμένα στέ κουν
εκεί, όπως και ο ι κήπο ι των σπιτιών και τα περιβόλια .
Σ το χω ριό μου, στο δι κό μου χω ριό, το qξέχαστο Π έλλαπαίς μου · παν
τάχα ότι με κέ ρασαν καφέ . Εγώ δε; θυμάμαι απολύτως τίποτα...
Εδώ αλλάζε ι το σκηνι κό. Μετά το Π έλλαπαίς, μέσω της Δράμιας, φτά
σαμε στον · Αγιο Επίκτητο. Τα καφενεία και η πλατεία που περάσαμε ήταν
γεμάτα Τουρκοκύπρ ιου <; . Τα σπίτια φαινόντουσαν βαμμένα. Το σπίτι των
πεθερικών μου, ο ι κογένε ια Χρίστου Νεοφύτου, ήταν σε άριστη κατάσταση
εν αντιθέ σε ι με το σπίτι του συγάμπρου μου Κώστα Σ ταυρόπουλου που
ήταν σε κακά χάλια. Σ το σπίτι του Σ πύρου του Παπαδάμου έ κτισαν τούβλα
για δεύτερο όροφο.
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Φεύγοντας από τον · Αγιο Επίκτητο πήραμε τον παραλιακό δρόμο. Πε
ράσαμε από το Βόσπορο, το Καράκουμι και δια μέσου της Κερύνε ιας φθά
σαμε στον · Αγιο Γεώργιο και καταλήξαμε στο Πέντε Μ ίλι, όπου μας πρό
σφεραν γεύμα. · Ολα τα κέντρα ήταν γεμάτα από ξένους του ρίστες και λει
τουργούν κανονι κότατα. Σ το μέρος αυτό έγινε η απόβαση, γι · αυτό υ πάρχει
και το μνη μείο τους.
Μ ετά το γεύμα προχωρήσαμε διασχίζοντας τον Καραβά και φθάσαμε
στο Γυμνάσιο Λαπήθου. Εκεί σταματήσαμε και περπατώντας πήγαμε στο
σπίτι του συνάδελφου Ανδρέα Κλείτου. Επόμενος σταθμός ήταν ο ωραίος
Καραβάς με τις λεμονιές του, το Δη μαρχείο και τα αρχοντικά σπίτια. Η εκ
κλησία της Ευαγγελίστριας χωρίς το έμβλημα της χριστιανοσύνης λειτουρ
γεί σαν τζαμί. Φεύγοντας από τον Καραβά επισκεφτήκαμε το Σ τάδ ιο του
Γυμναστικού Σ υλλόγου Πράξανδρος Κερύνειας. Το στάδιο με την τουρκική
ονομασία ήταν γεμάτο από αθλούμενους. Εδώ έκαναν προπόνηση δύο ομά
δες ποδοσφαίρου της Λεμεσού. Μ ιλήσαμε με αρκετούς Τουρκοκύπριους
που ήταν από τη Λεμεσό. Γενι κή διαπίστωση είναι ότι επιθυ μία όλων είναι
να επιστρέψουν π ίσω στα σπίτια τους. Ο ι κερκίδες του Σ ταδίου έχουν στε
γαστεί. Γύρω από τον Πράξανδρο ξεφυτρώνουν πολυκατο ικίες και επαύλεις.
Φεύγοντας από το στάδιο του Πραξάνδρου περάσαμε μέσω του παρα
λιακού δρόμου και φτάσαμε με το ηλιοβασίλεμα στο λιμανάκι της Κερύνε ι 
ας. Εδώ περπατώντας άφησα τις σκέψε ις μου να τριγυρνούν στις τόσες και
τόσες ευχάριστες και δυσάρεστες αναμνήσεις. Το ρολό ι δυστυχώς έτρεχε
ασταμάτητα. · Ετσι έπρεπε να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής.
Αν και ο χρόνος ήταν πιο πολύ από περιορισμένος, δεν ξέχασα να
επ ισκεφτώ τα γραφεία μας - της Σ ΕΚ που βρίσκονταν πίσω από τα δικη
γορι κά γραφεία και Δικαστήρια. Τα γραφεία μας που εξυ πηρετήθηκαν τό
σες χιλιάδες ε ργαζόμενο ι κατάντησαν αποθήκες και είναι σε άθλια κατά
σταση .
Μετά τον τελευταίο σταθμό που κάναμε στην Κερύνε ια, πή ραμε το
δρόμο της επιστροφής... Βου βοί και σκεmικοί, γεμάτοι ανάμικτα συναισθή
ματα φτάσαμε, μέσω του παλαιού δρόμου Κιόνελι, στα γραφεία της Σ υντε
χνίας στη Νεάπολη. Εκεί μας περίμεναν και ο ι άλλο ι συνάδελφο ι που μόλις
είχαν φθάσε ι από την πόλη φάντασμα, την άλλοτε κοσμοπολίτικη Αμμόχω
στο. Επισκέφτηκαν, όπως μας είχαν πε ι, τα αξιοθέατα της Σ αλαμίνας και
του Αποστόλου Βαρνάβα. Σ τα χωριά της Αμμοχώστου κατοικούν Τούρκο ι
έπο ικοι, ενώ στα χωριά της Κερύνειας κατοικούν Τουρκοκύ πριοι. Η διαπί
στωση είναι μια. Τα μέρη μας τα πατούν και τα χαίρονται άλλοι. Τι κι αν
στην Αμμόχωστο είναι Τούρκο ι έπο ικο ι και στην Κερύνε ια είναι Τουρκοκύ
πρ ιοι; Το όνε ιρο της επιστροφής στις ρίζες μας θα με συντροφεύε ι τώρα
πιο έντονα κάνοντας τον πόνο της νοσταλγίας πιο δυνατό και την καρτερία
κι υ πομονή συνύπαρξη κι ένα με μένα...
Αποχαιρετώντας μας ο ι Σ υνδι καλιστές της Τουρκσέν μας δώρισαν λο
κούμια, ρακί και έτσι τέλειωσε το ταξίδι όνειρο ...

Σάββας Σαββίδης
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:άββας Σαββίδης

Η Μ ΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ Σ1ΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΛΑΠΗΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΑ ΤΗΣ ΚΥΠ ΡΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΟ Ρ Ι ΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΚΡ Ι Θ Η ΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΣ ΟΦΙ ΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ Ν Ι ΚΗΣ
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1 990

Ανάλυση των περιεχομtνων
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η μεταξουργία και η ύφανση του με
ταξιού στην περιοχή Λαπήθου- Καραβά, που ήταν σημαντικό αγροτικό πολυ
τεχνικό κέντρο από τα μέσα του 1 9ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ού αιώ
να. Κατά την περίοδο αυτή η μεταξουργία διαδραμάτισε ση μαντικό ρόλο
στην οικονομική και οικογενειακή ζωή των κατοίκων και ήταν σταθερό
στοιχείο στη ζωή, τα ήθη, τα έθιμα και τις προλήψεις τους. Για τον καλύ
τερο διαφωτισμό του θέματος δίνεται η ιστορική τοπογραφία και η σχέση
της με την ιστορία, με αφετηρία τη σύγχρονη τοπογραφία. Διαγράφονται οι
ιστορικές τομές του μεταξιού της Κύπρου και από τα μέσα του 1 8ου αιώ
να τοποθετείται σε πρώτο πλάνο η μεταξουργία της περιοχής Λαπήθου
Καραβά, μέσα στα πλαίσια της κυπριακής μεταξουργίας. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στις διαφοροποιήσεις στην εκμετάλλευση του μεταξιού και στις
προσπάθειες των · Αγγλων για εκσυγχρονισμό της μεταξουργίας. Επίσης
αναλύονται οι λόγοι και οι παράγοντες που συνέτειναν στην ακμή του με
ταξιού τον 20ό αιώνα στην περιοχή Λαπήθου- Καραβά και η υποκατάστασή
του με άλλες μορφές παραγωγής μετά το 1 950. Στο πρώτο μέρος περι
λαμβάνεται η περιγραφή της παραγωγής και της κατεργασίας του μεταξιού,
οι τύποι aργαλειών που χρησιμοποιήθη καν και η τοποθέτηση του στημονιού
στον αργαλειό. Στα κεφάλαια αυτά στόχος είναι να δοθεί τόσο η τεχνική
όσο και η λαογραφική άποψη του θέματος.
Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η τεχνολογία των μεταξωτών υφαντών
σαν τεχνική και σαν καλλιτεχνική έκφραση του λαού μιας περιοχής. Επιχει
ρείται η ερμηνεία τους μέσα στα πλαίσια της λαογραφίας και προβάλλονται
οι ιδιομορφίες έναντι των άλλων μεταξοπαραγωγών περιοχών της Κύπρου.
Βασικό μέρος της μελέτης αποτελεί η ανάλυση αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων μεταξωτών της περιοχής. Τα μεταξωτά αυτά συνέλεξα κατά τη
διάρκεια επιτόπιας έρευνας από το 1 966 μέχρι το 1 974, όταν η ε ισβολή
των τουρκικών στρατευμάτων ανάγκασε τους κατοίκους της περιοχής να
εκτοπιστούν από την περιοχή Λαπήθου- Καραβά. Μ ια από τις πιο σοβαρές
επιπτώσεις του εκτοπισμού των κατοίκων και της κατοχής της περιοχής
ήταν η απώλεια του παραδοσιακού χειροτεχνικού πολιτισμού και των μετα
ξωτών που ήταν από τα βασικά είδη προίκας του σπιτιού.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται βιογραφίες αντιπροσωπευτικών οι
κογενειών υφαντριών, μεταξάδων και εμπόρων μεταξιού από την περιοχή
με πρόθεση να δοθούν πορτραίτα των ανθρώπων του μεταξιού.
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Τέλος μετά το Γλωσσάριο των Υφαντικών ' Ορων δίνονται Π ίνακες για
τη χρήση γης, τον πληθυσμό, την παραγωγή και το εμπόριο του μεταξιού.
Περιλαμβάνεται ακόμη κατάλογος σχεδίων των εργαλείων του μεταξιού και
aργαλειών, σχεδίων υφαντών και κατάλογος φωτογραφιών που συ μπληρώ
νουν το κείμενο.

Αποσπάσματα από την κριτική του ιστο ρικού και εθνολόγου
κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου για το έργο:
Η πραγμάτευση εντοπίζεται σε μια περιοχή της Κύπρου που διακρίνε
ται για την παραδοσιακή της τεχνολογία όχι μόνο στη μεταξουργία, μα και
σε άλλους κλάδους, όπως η αγγειοπλαστική, η παράδοση της οποίας ανά
γεται στην αρχαιότητα. Στην πραγματικότητα οι κωμοπόλεις Καραβά και
Λαπήθου συνιστούν σύμπλεγμα κοινοτήτων ευνοη μένο από το φυσικό περι
βάλλον και τους υδάτινους πόρους, μέσα στο οποίο διεμορφώθη aξιοση
μείωτος παραδοσιακός πολιτισμός και κοινωνικοοικονομική οργάνωση προ
σαρμοσμένη στους φυσικούς πόρους με αντίστοιχες μεθόδους εκμετάλ
λευσής των. Ορθά η συγγραφεύς εντοπίζει την πραγμάτευση του θέματος
στην περιοχή αυτή, αρκού μενη σε συγκριτικές υποδείξεις όσον αφορά άλ
λες περιοχές της Νήσου. Θα ήταν ευχής έργο οι συγκριτικές αυτές υπο
δείξεις να προεκτείνονταν σε ευρύτερους κυπριακούς χώρους, ούτως ώστε
να αναδεικνύου ν μια συνθετικώτερη φυσιογνωμία της υπό πραγμάτευση
παραδοσιακής τεχνολογίας, ικανή να ενταχθεί στα ευρύτερα δεδομένα του
ελληνικού παραδοσιακού χώρου.
ΣΥΜ Π Ε ΡΑΣΜΑ
Η συγγραφεύς απεθησαύρισε μια από τις ση μαντικώτερες παραδοσια
κές τεχνολογίες σε περιοχή με μεγάλη και μακροχρόνια άνθηση του λαί
κού πολιτισμού της Κύπρου. Η εργασία της αποτελεί άρτια και αυθεντική
απόδοση της τεχνολογικής παράδοσης στον τομέα της μεταξουργίας, πάνω
στα δεδομένα της οποίας μπορούν να στηριχθούν βάσιμες κοινωνικοαν
θρωπολογικές αναλύσεις.
Η εργασία προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία από το γεγονός ότι η απο
θησαυρισθείσα παράδοση εκριζώθηκε aύτανδρη με το ολικό ξερίζωμα και
την προσφυγοποίηση του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Αποτελεί, ως
εκ τούτου, διάσωση ση μαντικού πολιτιστικού υλικού, του οποίου η οργανική
σύνδεση με τον πατροπαράδοτο ιστορικό χώρο διεκόπη με το βίαιο εκτοπι
σμό των φορέων της παραδόσεως. Η ανάκτηση από την επιστήμη του πε
ριεχομένου της παραδόσεως αυτής επέχει θέση ιστορικής τεκμηριώσεως.

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΟ ΥΚΑ Σ Ε Β Ε ΡΗ
Τ�ν Οκτώβρη του 1 9�0 έγινε στην γκαλερύ Ρωγμή της Λεμεσού η πέμπτη
- θεση ζωγραφικης της Μαρίας Χατζηλούκα - Σεβέρη από τqν Καρα
α ;ομικη εκ
_ σπουδασε
_
β? . Η Μαρια
στη Σχολή Καλών Τεχνών Aix - en - Proνence της Γαλ
λιας �ι εργάζετ?ι ως καθηγήτρια τέχνης σε Σχολές Μέσης Παιδείας. Τα πρώτα
της εργα που εγι�αν πριν το 1 974 χάθηκαν στην τουρκική εισβολή . Η Μαρία
_
Χατζηλουκα
- Σεβερη πειραματίζεται παρουσιάζοντας διάφορα είδη δουλειάς.
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Η εκκλησία Ε υαγγελίστρια (πίνακας ζωγραφ
ικής της Μαρίας Σεβtρη Χατζηλούκα).

Τα έργα που ζωγράφισε αμέσως μετά
το
τραγικά γεγονότα.

1 974 είναι βαθιά επηρεασμένα από τα

Τοπία γυμνά κι αγνοούμενοι συνθέτου
ν εικόνες μελαγχολίας και αγωνίας
για το μέλλ ον- τοπία και λουλ ούδι α
του Καρ αβά επανέρχονται σε όλα
σχεδόν
τα έργα της. Σε μια άλλη προ σπάθεια
η ευαισθησία της συγκεντρώνεται στην
από δοσ η της φύσ ης και ειδικ ότερ α
των λουλ ουδι ών- ανεμ ώνε ς και κυκλ
άμινα
συνδ έουν παλιές αναμνήσεις από
την πατρική γη με την ελπίδα που
έρχεται
στη ζωή της. Στην τέταρτη ατομική
της έκθεση παρ ουσιάζει έργα που ήταν
συ
νεργασία με μικρά παιδιά · ένας κόσμ
ος αθω ότητας και ξεγνοιασιάς.
Στην πέμπτη ατομική της έκθεση παρ
ουσίασε την καινούργια της δουλειά
με 68 έργα που ζωγράφισε το 1 990.
Ξεκινά με 1πορτραίτα ρεαλιστικά · στη συ
νέχεια ζωγραφίζει αλλόκοτα πορτραίτ
α χρησιμοποιώντας για κολλάζ χαρτ
ί και
κομμάτια ρούχ α. Εκκλησίες, γλάροι,
9ταυροί, η χελώνα, λουλ ούδι α, κοχύ
λια
και
πετα λούδ ες είναι παλιά θέματα που
επαν έρχο νται διαφ ορετ ικά. Για πρώ
τη
φορά επιχειρεί επίσης τη ζωγραφική
με σπάτουλα αντί με πινέλο.
Η τέχνη της δεν είναι στατική . Συνέ
χεια προ βληματίζεται κι αγωνίζεται
να
εκφράσει τον πλούσιο ψυχικό της κόσμ
ο.
Πίτσα Πρω τοπαπά
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦ Ι ΚΗΣ ΤΟΥ

κ.

ΤΑΚΗ Γ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στην γκαλερύ «OPUS 39» στη Λευκωσία, από τις
23 Μα·ί·ου μέχρι τις 5 Ιουνίου 1 991 , η πρώτη έκθεση ζωγραφικής του κ.
Τάκη Γ. Φυλακτού. Η έκθεση είχε τον τίτλο «Περιδιάβαση στην Κερύνεια»
και τα εγκαίνιά της έγιναν από τον Υπουργό Παιδείας κ. Χριστόφορο Χρι
στοφίδη. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της έκθεσης δόθηκε εξ ίσου
στον «Αντικαρκινικό Σ ύνδεσμο Κύπρου» και στο «Σ ύνδεσμο Καρκινοπαθών
και Φίλων» εις μνήμη της συζύγου του καλλιτέχνη Ανθούλας.
Ο Τάκης Γ. Φυλακτού γεννήθηκε στον Καραβά τον Απρίλιο του 1 91 9.
Μετά το Παγκύπριο Γυ μνάσιο εργάστηκε ως Αντιπρόσωπος Ασφαλιστι
κών Εταιρε ιών. Κατόπιν σπούδασε Ασφαλιστικά και Οικονομικά στο Λονδίνο.
Διετέλεσε Διευθυντής των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου κι αργότερα
ίδρυσε την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία, της οποίας υπή ρξε Πρόε
δρος για 22 χρόνια. Διετέλεσε κατά καιρούς πρόεδρος και μέλος Διοικητι
κών Σ υ μβουλίων, Επαγγελματικών Σ υνδέσμων, του Θεατρικού Οργανισμού
Κύπρου και διαφόρων Εταιρειών.
Τώρα είναι Γενικός Διευθυντής της Αμερικανικής Ασφαλιστικής Εται
ρείας BRiτiSH-AMERICAN.
Αυτοδίδακτο<;, ζωγραφίζει από νεαρή ηλικία και έλαβε μέρος σε ομα
δικές εκθέσεις ζωγραφικής. Αυτή είναι η πρώτη του ατομική, αναδρομική
έκθεση.
Περ ' απ ' τη ζωγραφική ασχολείται με την ποίηση κι ήδη εξέδωσε την
Ποιητική συλλογή «Παρένθεση».
Επίσης είναι μελετητής της Αρχαίας Ιστορίας, καθώς και της Τέχνης
και Φιλοσοφίας.
Η δουλεία του κ. Τάκη Φυλακτού είναι πολύ αξιοπρόσεκτη και σ ' αυτή
διακρίνεις την αγάπη του για την πατρική γη του Καραβά και ολόκληρη την
επαρχία Κερύνειας. Πολύ εύστοχα ο κ. Τηλέμαχος Κάνθος περιγράφει τη
δουλειά του κ. Φυλακτού ως εξής.
«0 Κος Τάκης Φυλακτου, πλάι στην καλλιέργεια του λόγου, το ίδ ιο
στοχαστικός, παρουσιάζεται σεμνά με πολύ αξιοπρόσεκτη, όπως πολλοί
επιση μαίνουν, ζωγραφική παρουσία, νοσταλγία του πάτριου χώρου.
Νηφάλια οικοδομεί τα οράματά του, με λιτότητα αλλά και δ ιαυγή όρα
ση, με ευλαβική προσέγγιση αγαπη μένες μνήμες οικοδομικών τοπίων, του
σπιτιού του, της θέας ακρογιαλιών και σχη ματισμών.
Χρωματικός πλούτος, πλούσιο συναίσθημα, γλυκές μελωδικές aρμονίες,
λυρισμός.
Συγκινητική περιδιάβαση στο χώρο από τον Καραβά ως το γαλανό αιθέ
ρα πέρα από τη θάλασσα.»
Οι επισκέπτες της έκθεσης έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και συγ
κινημένοι από την εξαιρετική δουλειά του καλλιτέχνη. Οι πίνακες ήταν
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Ο Υπο υργός Π αιδείας κ. Χριστόφορος Χριατοφίδης εγκαινιάζει την tκθεαη ζωγραφικής
του κ. Τάκη ΦυΑακτού .

πραγματικά μια νοερή περιδιάβαση στον Καραβά και στις όμορφες περιοχές
της Κερύνειας. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης παραδέχεται ότι ο Καραβάς έχει
προσφέρει πάρα πολλά στις καλλιτεχνικές του δημιουργίες και αναζητή
σεις. Η αγάπη της πατρικής γης παρουσιάζεται με μια άλλη διάσταση, η
οποία μεταφέρεται στον επισκέπτη αυτούσια, με δυνατά τα μηνύ ματα της
νοσταγίας και της επιστροφής.
Εγκαινιάζοντας την έκθεση, ο Υπουργός Παιδείας κ. Χριστοφίδης είπε
ανάμεσα σ· άλλα:
«Ο καλλιτέχνης ευτύχησε να γεννηθεί σ · ένα χώρο εξαιρετικά προικι
σμένο με φυσικές ομορφιές. Ο ειδυλλιακός Καραβάς, η γραφική Κερύνεια,
η αξέχαστη Λάπηθος ήταν οι περιοχές όπου μεγάλωσε και πρωτόνιωσε τα
σκιρτήματα της καρδιάς. Αυτών, τις εικόνες, ένωσε με την ίδια την ψυχή
του ο καλλιτέχνης. Σ · αυτές τις εικόνες έδωσε πνοή ζώσαν. Αυτές απαθα
νάτισε με το χρωστήρα του και μας τις δίνει όπως ο ίδιος της νιώθει στα
κατάβαθα του είναι του ξεπερνώντας την εφήμερη, ελπίζου με, τουρκική
κατοχή τους».
Και είναι πραγματικά με πόνο ψυχής που οι επισκέπτες της έκθεσης
ξανάζησαν νοερά μερικές όμορφες στιγμές στα γραφικά στενά δρομάκια
του Καραβά και στις aξέχαστες περιοχές της επαρχίας Κερύνειας. Ευχό
μαστε ολόψυχα πολύ σύντομα να θαυμάσουμε μια νέα δουλειά του κ. Τάκη
Φυλακτού στον αξέχαστο Καραβά μας.

Γιάννης Παπαϊωάννου
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Μ έσα στις δύσκολες σημερινές συνθήκες που ζει ο κυπριακός ελληνι
σμός, η διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και η συντήρηση της λαϊ
κής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελούν πρωταρχικούς παράγο
ντες, οι οποίοι ενδυναμώνουν το φρόνημα και το ηθικό του.
Αξιόλογοι καλλιτέχνες ή άτομα ή συγκροτή ματα που με την καλλιτε
χνική τους δημιουργία και τις εκδηλώσεις εκφράζουν αυθεντικά τον πολιτι
σμό και την ψυχή του λαού μας, αποτελούν σήμερα μια ση μαντική πηγή
αλ
πολιτιστικής παράδοσης από την οποία προβάλλονται χωρίς νοθείες και
έ
εκδη
Τ
τοιες
άς.
κληρονομι
μας
λοιώσεις τα χαρακτηριστικά της ιστορικής
λώσεις και δημιουργίες σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα αποκτούν ιδιαίτερη
σημασία, αφού οι ρίζες και ο πολιτισμός μας είναι απαραίτητα εφόδια στον
αγώνα για εθνική επιβίωση, δικαίωση και επιστροφή στα πατρογονικά μας
εδάφη. Η συ μβολή των λαϊκών μας καλλιτεχνών στην τόνωση του ηθικού
του λαού μας και στην προβολή της Κύ πρου στο διεθνή χώρο, είναι μια
θεί
προσφορά ανεκτίμητη, η οποία π ρέπει να διατη ρηθεί και να ενδυναμω
ακόμη περισσότερο.
Μ έσα στα πλαίσια αυτά ξεκίνησε την προσφορά του ο Λαογραφικός
· Ομιλος «Αδούλωτοι». Ο όμιλος ιδ ρύθηκε με πρωτοβουλία του καθηγητή
και χοροδιδάσκαλου κ. Μ ίκη Σ ιακαλλή με τη στενή συνεργασία και βοήθεια
της γυναίκας του Μάρως. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρακολου θούμε
όλες τις δραστηριότητες του ομίλου αυτού, ο οποίος τιμά την Κύ προ σε
πολλές εκδηλώσεις του εξωτερικ ού. Ταυτόχρονα νιώθουμε περήφανοι γιατί
η δη μιου ργικότητα και οι δραστηριότητες του ομίλου προβάλλου ν αυθεντι
κά τα ήθη και έθιμά μας και διατηρούν έτσι τα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Από το συγκρότημα του ομίλου ερμηνεύονται όλοι οι παραδοσιακοί
κυπριακοί χοροί, καθώς και ορισμένες χορογραφίες βασισμένες σε κυπρια
κά μοτίβα. Γίνεται ακόμα από το συγκρότημα αναπαράσταση των εθίμων
του κυπριακού γάμου.
Το συγκρότημα με το πλήθος των παραστάσεων που έδωσε, τόσο στην
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, έχει γράψει μια λαμπρή ιστορία και έχει κα
ταξιωθεί με την πολύτιμη καλλιτεχνική και την όλη εθνική προσφορά του.
Ο ι «Αδούλωτο ι» έχουν δώσει επανειλημμένα εξαίρετες αισθητικά και
λούσ
ιες λαογραφικά παραστάσεις σε όλα τα μεγάλα καλλιτεχνικά φεστιβάλ
π
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Ο λαογραφικός όμιλος • δ
Α ούλωτοι»

σε

μια αναμνη στική φωτογραφία στον Καναδά.

της Κύπρου. · Εχουν εμφανιστεί αρκετές φορές στην κυπριακή τηλεόραση
με παραστάσεις που αναμεταδόθηκαν μαγνητοσκοπημένες από την τηλεό
ραση της Ελλάδας και άλλων ευ ρωπαϊκών χωρών και απέσπασαν τα ευ μενή
σχόλια των ειδικών και της δη μοσιογραφικής κριτικής τόσο στην Κύπρο,
όσο και στο εξωτερικό.
Το συγκρότημα «Αδούλωτοι» γνώρισε ακόμη ενθουσιώδη υποδοχή, απέ
σπασε ευνοϊκές κριτικές και πέτυχε ψηλές διεθνείς τιμητικές διακρίσεις
και βραβεύσεις κατά τη διάρκεια των πολλών εμφανίσεών του σε εκδηλώ
σεις αποδήμων και διεθνή φολκλορικά φεστιβάλ της Ευρώπης.
Για την αξιόλογη δουλειά του ομίλου παραθέτου με στη συνέχεια μια
σύντομη συνέντευξη που μας έδωσε ο ιδρυτής του ομίλου κ. Μ ίκης Σ ια
καλλή ς.

- Θα θέλ αμε πρώτα, κ. Σιακαλλή, να αναφερθε ίτε στο ιστορικό ίδρυ 
σης και στους βασικούς σκοπούς του ομίλο υ σας.
- Ο όμιλος ξεκίνησε να λειτουργεί πάνω σε μόνιμη βάση αφού προη
γήθη καν μερικές εκδηλώσεις, οι οποίες μας βοήθησαν να αποφασίσου με
την ίδρυση του ομίλου μας. Σ υγκεκριμένα ο πυ ρήνας του χορευτικού συγ
κροτή ματος του ομίλου έδωσε τις πρώτες του παραστάσεις ένα χρόνο με
τά την εισβολή του 1 974 με σκοπό να παρουσιάσει μερικές εκδηλώσεις για
τον Ερυθρό Σταυρό. Οι ε κδηλώσεις αυτές είχαν βασικό σκοπό να τονώ
σουν το ηθικό του προσφυγικού κόσμου και των εγκλωβισμένων που έφτα
ναν την περίοδο εκείνη από την Καρπασία. · Εγιναν δυο παραστάσεις στη
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Σχολή Τυφλών και μια στη Διεθνή · Εκθεση Λευ κωσίας. Χορευτές του πρώ
του συγκροτή ματος ήταν μαθητές από το Παγκύπριο Γυ μνάσιο και την Τε 
χνική Σχολή Λευ κωσίας, καθώς επίσης και παλιοί χορευτές από τον Καρα
βά και τη Λάπηθο.

· Εχοντας υπ · όψη την επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών και την αξιόλογη
δουλειά που είχε γίνει από όλους τους συντελεστές των παραστάσεων,
σκέφτηκα ότι η προσπάθεια αυτή μπορούσε να διατη ρηθεί πάνω σε μια μό
νιμη βάση. · Ετσι, σε συνεννόηση με τους περισσότερους χορευτές που
έλαβαν μέρες στις πρώτες παραστάσεις, ιδρύσαμε τον προσφυγικό λαογρα 
φικό όμιλο «Αδούλωτοι», ο οποίος εγγράφηκε επίσημα ως σωματείο το
1 977.
Βασικοί σκοποί του ομίλου είναι η διατήρηση άσβεστης της μνή μης
των κατεχομένων εδαφών μας, η συντήρηση και η δημιουργική προβολή
της πολιτιστικής και λαογραφικής μας κληρονομιάς και η ενίσχυση του
αγώνα του κυπριακού ελληνισμού για επιστροφή και δικαίωση.

- Πώς αξιολογείτε τη δραστ ηριότητα και τις εκδηλώσεις του ομίλου
σας από τα πρώτα στάδια της ίδρυσής του μέχρι σήμερα;
- Πρώτα θα · θελα να αναφέρω ότι τα μέλη του ομίλου μας δεν είναι
απαραίτητο να είναι πρόσφυγες, αρκεί μόνο να αγαπούν τον κυπριακό χορό
και να νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν για διατήρηση και προβολή της
πολιτιστικής και λαογραφικής μας κλη ρονομιάς. Το συγκρότημα του ομίλου
έχει πραγματοποιήσει πάνω από 700 παραστάσεις, στην Κύπρο και το εξω
τερικό, οι περισσότερες από αυτές έχουν δοθεί για φιλανθρωπικούς και
άλλους ψυχαγωγικούς σκοπούς.

· Εχουμε πραγματοποιήσει πάρα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και έχου
με προβάλει τη λαϊκή μας παράδοση σε διεθνή φεστιβάλ και σε εκδηλώ
σεις αφιερωμένες στους ομογενείς του εξωτερικού. · Εχουμε επισκεφτεί
μεταξύ άλλων την Ελλάδα, όπου λάβαμε μέρος σε εκδηλώσεις στη Λευκά
δα, στη Ρόδο, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και άλλες
χώρες του εξωτερικού, όπως τη Βουλγαρία, τη Γιουγκοσλαβία, τη Γαλλία,
την Ελβετία, την Αγγλία, την Αμερική, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, τη Λι
βύη και τη μακρινή Κίνα. Στις περισσότερες από τις εκδηλώσεις του εξω
τερικού είχαμε την οικονομική ενίσχυση της κυβέρνησης, ειδικότερα του
Υπου ργείου Εξωτερικών, της Μορφωτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι
δείας και της Υπηρεσίας Αποδήμων.
- · Εχουμε υπ · ό ψη μας ότι ο όμι λός σας έχει πάρει και αρκετές δι
ακρ ίσεις σε διοργανώσεις που έχετε λάβει μέρος στο εξωτερικό. Μπορείτε
να μας αναφέρετε μερικές;
- Ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις του ομίλου μας, αναφέρω το πρώτο
βραβείο για παραδοσιακές στολές στο φεστιβάλ της Dison στη Γαλλία. Στο
φεστιβάλ συμμετείχαν 1 4 χώρες και οι στολές μας είχαν βραβευτεί για την
αυθεντικότητά τους. Μ ια άλλη διάκριση είναι το πρώτο βραβείο για τα ήθη
και έθιμα του κυπριακού γάμου, που πήρε το συγκρότημά μας στο διεθνές
φεστιβάλ Ραδιούσκας στη Μόσχα το 1 987.

1 68

τές του π ρώ
ο και την Τ ε 
πό τον Καρατην αξιόλογη
παραστάσεων ,
t�ω σε μια μό 
(ορε υτές πο υ
υγικό λαογρασωματείο το
; της μνήμης
>γική προβολή
εν ίσχυση του

: ις του ομίλου
μας δεν ε ίναι
κυπριακό χορό
.ι προβολή της
μα του ο μ ίλου
>Ο και το εξω
•θρωπικού ς και
ρικό και έχου
αι σε ε κδηλώ
ι με επισκεφτε ί
;ις στη Λε υκά 
ίση ς και άλλες
β ία , τη Γαλλία,
Αφρική, τη Λι
�σε ις του εξω
ε ιδικότε ρα του
Π
rιουργε ίου αι-

Ι(αι αρκε τές δι
:ρικό. Μπορείτε
φέρω το πρώτο
στη Γαλλία. Σ το
αβε υτε ί για την
βε ίο για τα ήθ η
ιας στο διεθνές

Το χορευτικό συγκρότημα του ομίλου «Αδούλωτοι» σε μια αναμνηστική φωτογραφία
στην Κίνα. Στο βάθος διακρίνεται το Σινικό τείχος.

- Πώς βλ έπετε τη λ αϊκή μας παράδοση και ει δικά τον κυπριακό χορό
να προβάλλεται πάνω σε μια δημ ιουργική βάση και ποιές προοπτικές υπάρ
χουν για το σκοπό αυτό;
- Ο κυπριακός χορός πάε ι να ε κλε ίψε ι από τις ρίζες του. Μ όνο σε
με ρικά χωριά τη ς Κύ πρου, και ε ιδικά τη ς Π άφου , μπορε ίς να δε ις τον κυ
πριακό χορό να χορε ύ εται αυτούσια μέσα σε παραδοσιακά λαίκά πλα ίσια. Ο
κυπριακός χορός αυτή τη στιγμή διατη ρε ίται κυρίως από τα διάφορα συγ
κροτή ματα, τα οπο ία δημιουργήθηκαν με απώτε ρο στόχο να προβάλουν αυ
τό το ε ίδος τη ς πολιτιστική ς μας κλη ρονομιάς . Η ίδρυση των διαφόρων
Κέντρων Νε ότητος συ μβάλλε ι θετικά στη διατή ρηση του κυπριακού χορού
και πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπε ι να ενθαρρύνε ι την ίδρυση και δημι
ουργ ία ομίλων ή συγκροτημάτων που σκοπό έχουν να προβάλουν την κυ
πριακή λαίκή παράδοση.
Επ ίση ς στο σημε ίο αυτό θα · θελα να αναφέρω ότι πρέπει να ε ί μαστε
περήφανοι, γιατί η Κύ προς συγκαταλέγεται στις λίγες ε κε ίνες χώρες οι
οπο ίες έχουν γνήσια λαίκή παράδοση. Μ ε τα δεδομένα αυτά πρέπε ι με κά 
θε τρόπο να συμβάλου με στη διατή ρηση τη ς πολιτιστική ς μας κλη ρονομιάς .
- Η αξιόλ ογη δουλειά σας έχει κάποιες ρίζες. Οι ρίζες αυτές ξεκι
νούν από τη Λάπηθο ·για σας και από τον Καραβά για τη γυναίκα σας. Μιλή
στε μας για τους χορευτές της περιοχής Καραβά -Λαπήθου και ο, τιδήποτε
σχετικό με τη χορευτική παράδοση της περιοχής.
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- Ο παππούς της γυναίκας μου, ο Σ υ ρίμης, ήταν λαϊκός βιολάρης
στον Καραβά. Την η μέρα του γάμου μας ακολουθήσαμε όλα τα παραδοσια
κά έθιμα του κυπριακού γάμου, με βιολί, λαούτο, ράψιμο του κρεβατιού και
κυπριακό γλέντι. Μαζί με τη γυναίκα μου είχαμε λάβει μέ ρος σε πολλές
εκδηλώσεις πριν το 1 97 4 στον Κaρaβά, στη Λάπηθο και στην Κερύνεια.
Στις εκδηλώσεις aυτές φαινόταν η πλούσια πολιτιστική παράδοση της περι
οχής και πραγματικά ένιωθες ιδιαίτερη συγκίνηση για την aνταπόκριση και
την αγάπη που σε περιέβαλλαν οι κάτοικοι της περιοχής σε τέτοιες εκδη
λώσεις.
Εκτός από τις επετειακές εκδηλώσεις που είχαμε στην επαρχία Κερύ 
νειας, γίνονταν και μερικές άλλες εξίσου αξιόλογες, όπως π.χ. η γιορτή
του απόδημου Καραβιώτη, η οποία διοργανώνετο aπό το Δήμο Καραβά.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων και την αναπαράσταση του κυπρια
κού γάμου, στην οποία είχε ντυθεί νύφη η γυναίκα μου.
- Η συνεχής απασχόλ ηση και η αγάπη σας για τ ο χορό συνεχίζεται
με αμείωτο ρυθμό. Παρατηρούμε σήμερα ό τι έχετε δημι ουργήσει μ ια ιδιό
κτητη χορευτι κή λέσχη. Μιλήστε μας περιληπτικά για τη νέα σας δημ ιουρ
γία.
- Από το 1 977, παράλληλα με τις δραστηριότητες του ομίλου «Αδού 
λωτοι», δημιουργήθηκε πάνω σε μόνιμη βάση η σχολή χορού της γυναίκας
μου Μάρως Σ ιακaλλή. Φέτος η σχολή απέκτησε ιδιόκτητη στέγη. Στο χώρο
της λέσχης, εκτός aπό την εκμάθηση χορού, θα διοργανώνονται βραδιές
με κυπριακούς χορούς, θα μπορεί κάποιος να ακούει κυπριακή μουσική με
βιολί και λαούτο. Επίσης θα γίνονται διαλέξεις και συζητήσεις για διάφορα
θέματα της λαϊκής μας παράδοσης.

- Πο ι ο μήνυμα θέλετε να δώσετε κλ είνο ντας αυ τή τη σύντομη συνο 
μ ιλ ία μας;
- Στα δύσκολα χρόνια που περνού με, με την πατρίδα μας η μικατεχό 
μενη, η αναβίωση και η προβολή των στοιχείων της λαϊκής μας παράδοσης
μέσα στην καθη μερινή μας ζωή είναι ζωντανή συνέχεια της εθνικής μας
ύπαρξης που μας ενδυναμώνει στον αγώνα ryoυ διεξάγου με για επιστροφή
στα πατρογονικά μας εδάφη. Με aυτές τις σκέψεις θα συνεχίσου με τις
δραστη ριότητές μας με την ευχή σύντομα να διοργανώσουμε μια πανηγυ
ρική εκδήλωση στον Κaραβά και στη Λάπηθο.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με αγάπη και ικανοποίηση παρακολουθούμε τις καλλιτεχνικές δραστη
ριότητες και αναζητήσεις του λαογραφικού ομίλου «Αδούλωτοι», οι οποίες
είναι άξιες συγχαρητηρίων. Είμαστε σίγουροι ότι το αδούλωτο φρόνημα και
η πίστη των ιδρυτών και των μελών του ομίλου θα τους δίνει δύναμη και
κου ράγιο να συνεχίσουν από τη δική τους καλλιτεχνική έπαλξη την πλού
σια προσφορά τους προς τον πολύπαθο τόπο μας.

Γιάννης Παπαϊωάννου
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ΠΕΖΟΓΡΑ ΦΙΑ
Ο ΑΤ Σ Ι Γ ΓΑ ΝΟΣ
Σ' όλη την περιοχή της Λαπή θου, του Καραβά και των γύρω μικρών χω
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ριών ήταν γνωστός ο Ατσίγγανος. Ποιος ήταν αυτός; Μα ο πραματευτής μας.
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άλλη μέρα. Μόνο Παρασκευή .

επαρχία Κερ ύ 
π.χ. η γιορτή
Δή μο Καραβά.
:η του κυπρια-

γειτονιές της Λαπήθου, και το απόγευμα, κατά τις τέσσερις, στην επιστροφή

Ο πραματευτής που τον περιμέναμε τόσο ανυπόμονα κάθε Παρασκευή . Όχι
Περνούσε από κοντά μας το πρωί, κατά τις δέκα, στον πηγαιμό του στις
του. Ή τανε από τον Καραβό. Κι επειδή το σπίτι μας βρισκόταν χαμηλά στην
άκρη της Λαπή θου προς τον Καραβά, ήμαστε οι πρώτοι που τον βλέπαμε σε
τούτη τη διαδρομή του . Και, σαν ήμουνα μικρή , χαιρόμουνα πολύ γι' αυτό , γιατί
έλεγα πως πάντα προλαβαίναμε να διαλέγουμε πρώτοι τα καλύτερα.
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Ο Ατσίγγανος! Ένας μεσόκοπος aνθρωπάκος, που 'χε στο πρόσωπο τυ
πωμένη την καλωσύνη , σαν στάμπα, που τίποτε δεν μπορούσε να τη χαλάσει,
μήτε στεναχώριες μήτε αναποδιές.
Τραβούσε το φορτωμένο γa·ίδούρι με υπομονή πιο μεγάλη κι απ' του
ζώου. Κρέμονταν από τα πλευρά του ζώου κομμάτια ύφασμα, κόκκινα, κλαδω
τό, κουκκιδωτά, όλα πλεγμένα σ' ένα όμορφο ανακάτωμα. Κάποια κορδέλα ξέ
φευγε απ' το κουτί της, κυμάτιζε στον αέρα σαν σινιάλο και προμήνυμα τούτης
της χαρούμενης παρουσίας.
Φαίνονταν ακόμα βελόνες πλεξίματος , ενώ οι φανέλες και τα εσώρουχα
ήταν δεμένα σε δωδεκάδες και κρέμονταν από τα ξύλα του σαμαριού. Εκείνα

σύντομη συνο μας η μικατεχό 
μας παράδοσης
1 ς ε θν ικής μας
: για επιστροφή
Ιυνεχίσο υ με τις
με μια πανηγυ -

που δεν έβλεπες ήταν τα βελόνια, οι παραμάνες, τα μασουράκια, τα μουλινέ.
Αυτό ήτανε καλό κλεισμένα σε μικρά κουτιά μέσα σε σακούλια. Κι όταν ήταν να
αγοράσεις ένα βελόνι ή κλωστή για το κέντημά σου, όσο να τα ξεδέσει, να τα
ανοίξει, να σου δείξει, να διαλέξεις, έσκαζες. Κι έλεγες: "Δόξα Σοι ο Θεός" κι
αυτός απαντούσε :
- Υπομονή , υπομονή. Εγώ τι να πω , που γυρίζω όλη μέρα και κάνω τούτη
τη δουλειά τριάντα χρόνια τώρα;
- Να μην πεις τίποτε. Να πόpεις ακόμα ένα γαϊδούρι, να aραιώσεις την
πραμάτεια σου, να μπορείς πιο εύκολα να κάνεις τη δουλειά σου.
- Καλό λέτε, μα με τα βελόνια δ� μεγαλών�ις την επιχείρηση .

�χνικές δραστη 
:ιποι», οι οποίες
ιτο φρόνημα και
iίνει δύναμη και
rαλξη την πλού -

ης Παπαϊωάννου

- Να βάλεις κι άλλη πραμάτεια.
- Σαν τι;
- Να βάλεις μαλλάκια, κεντήματα . . . (τα μαλλάκια ήταν τα μαλλιά πλεξίματος).
- Μ α ποιος θα αγοράζει τέτοια, που όλοι πάνε στην Κερύνεια, σαν θέ
λουν, και παίρνουν; Εκεί που μπορούν και διαλέγουν.
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Ο γραφικός «Ατσίγγανοι;»
(φωτογραφία Αντρtα και Jυdith Στυλιανού).

- Εσύ άμα βάλεις τέτοια, θα δεις. Δεν μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε στην
πόλη.
Έτσι κουβέντιαζαν οι γυναίκες με τον πραματευτή. Κι αυτός έδειχνε πως
πολύ λίγο υπολόγιζε τις κουβέντες τους. Ώσπου μια μέρα... Λίγο πριν φτάσει
στο σπίτι μας, το καημένο το ζώο κοντοστάθηκε, τρίκλισε, λύγισε και, σιγά σιγά, σαν να πρόσεχε μην ρίξει την πραμάτεια, ξάπλωσε στη μέση του δρόμου,
ανήμπορο να συνεχίσει άλλο το δρομολόγιο. Από το πολύ βάρος, από τον
πολύ δρόμο,- αυτό έγινε στην επιστροφή.
Ακούσαμε τις φωνές, ουστ... σήκω, ουστ...
Τρέξαμε. Τραβούσε το καημένο το ζώο από την ουρά, τα αυτιά, το
έσπρωχνε. Του 'βαλα τις φωνές:
- Δεν βλέπεις πως δεν μπορεί; Τι βασανίζεις το καημένο το ζώο;
Τον βοηθήσαμε και ξεφόρτωσε. Το ζώο ξαλάφρωσε, σηκώθηκε. Κι αμέσως
άρχισε πάλι να το φορτώνει.
-Μα τι πας να κάνεις πάλι; Του είπε ο πατέρας, που έτυχε να έρθει κείνη
την ώρα. Θα σε αφήσει πάλι στο δρόμο. Κι έρχεται η νύχτα. Τι θα κάνεις τότε;
- Ε, και τώρα τι να κάνω, ρώτησε με φανερή απελπισία στη φωνή του.
- Να τα aφήσεις όλα τούτα κάπου και να συνεχίσεις μόνος με το ζώο.
Αύριο, σαν είναι ξεκούραστο, έρχεσαι, φορτώνεις και φεύγεις.
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- Καλά λές κύριε Καλόγηρε, μα πού να τα εμπιστευτώ; Μόνο αν...
- Εντάξει, να τα βάλουμε στον ηλιακό. Και μην aνησυχείς για τίποτε.
- Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
Βοηθήσαμε όλοι οι μικροί. Έφυγε πιο κουρασμένος κι από το γα"ίδούρι
του, τραβώντας το με βαριά βήματα.
Την άλλη μέρα τον περιμέναμε ως το μεσημέρι, μα δεν φάνηκε. Ύστερα
τον ξεχάσαμε. Μόνο η μητέρα ακούστηκε να λέει:
- Μην έπαθε τίποτε;
Μα σε λίγο, να σου τον που ξεπρόβαλε στη στροφή του δρόμου καβάλλα
στο γαϊδούρι, και πίσω, δεμένο στο πρώτο ζώο, ακολουθούσε ακόμα ένα. Βά
λαμε τις φωνές όλοι οι μικροί, τρέξαμε, τον παραλάβαμε και του κάναμε συνο
δεία.
- Ήταν καιρός, είπε, το κατάστημα έπρεπε να μεγαλώσει. Εσείς δεν το λέ
γατε αυτό;
- Ζήτωωω, μεγάλωσε η επιχείρηση. Θες και βοηθό; Διάλεξε και πάρε. Φω
νάζαμε όλοι με τόση χαρά, σαν να 'τανε δικά μας.
Φόρτωσε - πάντα με τη βοήθειά μας - όλη την πραμάτεια του στα δυο
ζώα. Τακτοποιήθηκαν όλα άνετα.
πηγαίνουμε σ την
ιτός έδειχνε πως
Λίγ ο πριν φτάσει
λύγισε και, σιγά .1έση του δρόμου,
1 βάρος, από τον

ιρά, τα αυτιά, το
το ζώο;
:ώθηκε. Κι αμέσως
Jχε να έρθει κείνη
·ι θα κάνεις τότε;
τη φωνή του.
μόνος με το ζώο.
'
,.

Μου χάρισε τότε μια γαλάζια κορδέλλα για τα μαλλιά μου, σαν ρεγάλο
που του φυλάξαμε τα πράματα όλο το βράδυ. Την έδενα για πολύν καιρό στα
μαλλιά μου και γω καμάρωνα και αυτή διαλαλούσε:
- Είμαι η πληρωμή, η πληρωμή της καλοσύνης.
Από κείνη τη μέρα, μια και τα ζώα δεν ήταν βαρυφορτωμένα πια, καβαλ
λούσε κι αυτός πότε στο ένα, πότε στο άλλο. Πού και πού στον πηγαιμό, μα
πάντα σ την επιστροφή. Γιατί στην επιστροφή ποτέ δεν "άνοιγε"· "ήταν", έλεγε,
"κλειστός".
Σαν ήτανε πανηγύρι στο χωριό, - του Αη - Μηνά, Αη - Λουκά, Αγίου Θεο
δώρου, Προδρόμου, Αγίας Αναστασίας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Γεωργίου,
τούτοι ήταν οι άγιοί μας και οι εκκλησιές μας - σαν ήτανε λοιπόν πανηγύρι, ο
Ατσίγγανος ήτανε το πιο σίγουρο στολίδι του. Δε γινότανε κίνηση χωρίς
αυτόν.
Από τα χαράματα ακόμα κατάφτανε με τα φορτωμένα γ a·ίδούρια για να
πιάσει τόπο, να διαλέξει τον καλύτερο. Να, εκεί στην είσοδο, μην τύχει και πε
ράσει μάτι και δεν τον δει. Άπλωνε χαμαί τις πάτανίες του. Και σαν τύχαινε εκεί
κοντά και κανένα δέντρο, άπλωνε πάνω τα μεταξωτά του - έτσι λέγαμε όλα τα
λεπτά υφάσματα, ας ήταν και ακριλικά - και αυτά ανέμιζαν ένα με τα φυλλώμα
τα και διαλαλούνταν από μόνα τους.
Τελευταία είχε προσθέσει και το... δόλωμα για μας τα παιδιά. Πουρούδες
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και χρωματιστά μπαλόνια. Τούτα τα δυο. Μόνο αυτά. Μα για μας πάρα πολλά.
Και χίλια δυο να 'χε, πάλι για μας το πρόγραμμα ήτανε το ίδιο· θα παίρναμε
ένα, ένα μονάχα. Ή μπαλόνι ή πουρού. Η τιμή ήτανε η ίδια, δυο γρόσια το καθέ
να. Τα μπαλόνια ήτανε πρωτοφανέρωτα, γι' αυτό ήτανε ακριβά. Κρατούσες λοι
πόν τα δυο γρόσια στην παλάμη, τα 'σφιγγες ώσπου τρέχανε υγρά απ' τη χού
φτα, νόμιζες πως τα 'χες λιώσει και στηνόσουνα μπροστά στην πραμάτεια, το
δόλωμα, αναποφάσιστος. Τι να πάρεις απ' τα δυο; Τι ν' aφήσεις απ' τα δυο; Και
όποια απόφαση να 'παιρνες, πάλι μετάνιωνες που δεν πήρες το άλλο. Και σαν
τύχαινε καμιά φορά το μπαλόνι σου να 'σπαζε γρήγορα, τόσο γρήγορα, έσκα
ζες κι εσύ κι έλεγες:
- Πάει, δεν πρόκειται να ξαναγοράσω τέτοιο πράμα. Άκου, η πουρού είναι
αθάνατη...
Σαν άρχιζε ο κόσμος να aραιώνει, το πανηγύρι να διαλύεται, άρχιζε κι ο
πραματευτής να μαζεύει, να μαζεύει... να τακτοποιεί, να φορτώνει. Τού τη η
δουλειά του 'παιρνε τόση ώρα! Δεν ξέρω αν και στο άπλωμα της πραμάτειας γι
νόταν το ίδιο, γιατί πάντα σαν πηγαίναμε στο πανηγύρι ήταν κιόλας εκεί στημέ
νος και περίμενε έτοιμος. Πάντα όμως τον παρακολουθούσαμε σαν τα μάζευε.
Και πάντα έλεγα με θαυμασμό:
- Θεέ μου, υπομονή!
Το πρώτο μου πλεκτό το 'φτιαξα στα έντεκά μου χρόνια. Ήτανε τότε που
ο Ατσίγγανος πλούτισε την πραμάτεια του με μαλλάκια. Αγοράσαμε, αγοράσα
με και βελόνες. Ήτανε κόκκινο, σαν το αίμα του λαγού, έτσι είπαν οι μεγάλοι.
Εγώ δεν είχα δει αίμα του λαγού, πού να δω; Μα τούτο το μαλλάκι είχε το
χρώμα του γεμάτο ορμητικά σκιρτήματα.
Η μεγάλη κόρη του παπά της εκκλησιάς μας, που 'μαστε γείτονες και
φίλοι, με ορμήνεψε πώς να το κάνω. Δούλεψα πολύ σκληρά για να το φτιάξω.
Κόντευε Λαμπρή κι έπρεπε να το τελειώσω. Έπλεκα, ξήλωνα και πάλι άρ
χιζα, έσκασα. Τόσο το είχα βία και ανάγκη, που την Αγία Παρασκευή δε βοήθη
σα στον Επιτάφιο και θυμούμαι τον παπά της εκκλησιάς μας που, παραξενεμέ
νος, μου είπε:
- Αλήθεια, γιατί φέτος δεν ήρθες να βοηθήσεις στον Επιτάφιο; Πώς θέ
λεις να μπεις απόψε Μυροφόρα;
Μου κακοφάνηκε τόσο, που έκλαια. Με πήρε το παράπονο και τα δάκρυά
μου έπεφταν στο πλεκτό, μούσκευαν τους πόντους, κολλούσαν οι βελόνες δεν
γλιστρούσαν, αδύνατο να προχωρήσουν.
Έσφιξα τα χέρια μου, τα νεύρα μου, έγινα ολόκληρη ένα σφιχτό τυλιγμένο
κουβάρι. Κόντευα. Κόντευα στο τέλος. Μα κόπηκαν όλα μεμιάς και όνειρα και
χαρές. Έλειψε η κλωστή, τέλειωσε η κλωστή!
Κι έμενε μόνο ένα τόσο δα κομματάκι για να τελειώσει! Και ξημέρωνε
Σάββατο, το Άγιο Σάββατο! Δε γινόταν τίποτε. Χάνονταν όλα.
Μα το βράδυ ο πατέρας είπε:
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ς πάρα πολλά.
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να το φτιάξω.

- Μην κλαις, θα πάω στον Καραβά να σου φέρω. Πόσο χρειάζεσαι ακόμα;
- Πολύ λίγο, μια θηλειά μόνο, όσο να τελειώσω τρία δάκτυλα από το μανίκι
και το κορδόνι που θα δένει στο λαιμό.
- Θα πάω απόψε κιόλας, γιατί αύριο είμαι "καθήκον" όλη μέρα.
Άμα έλεγε έτσι ο πατέρας, ξέραμε τι σήμαινε. Έπρεπε να είναι όλη μέρα
στον αστυνομικό σταθμό.
Ώσπου να επιστρέψει αποκοιμήθηκα. Από την πολλή ένταση της μέρας,
από την κούραση της νυχτερινής λειτουργίας του Επιταφίου. Άλλωστε ξέ
γνοιασα κιόλας. Όλα πήγαιναν καλά. Αύριο, το πολύ ως το μεσημέρι, θα καμά
ρωνα μ' ένα τρικό ξεχειλισμένο από φως και χρώμα και χαρά, δικό μου, ολόδικό
μου, πλεγμένο με παιδική απειρία και αγωνία, βρεγμένο με δάκρυα. Μα προπά
ντων, τούτο το τρικό θα φώναζε παντού με τόσο καμάρι:
- Να, κοιτάξετέ με τι όμορφο που είμαι! Και ξέρετε από πού βγήκα; Από
τούτα τα παιδικά χέρια που με φοράνε, κι ακόμα... το πιο σπουδαίο, ξέρετε
πως είμαι το πρώτο, το μοναδικό δημιούργημα;
Πρώτο! Αλήθεια, τι είναι τούτο που σε κάνει και τρελαίνεσαι και σκας από
περηφάνια και κορδώνεις και τεντώνεσαι, λες και θέλεις να αγγίξεις τ' άστρα,
πιστεύεις πως τα φτάνεις! Και όλα τούτα σαν φτιάχνεις κάτι μοναχή σου!
Με τούτο το ανάλαφρο συναίσθημα κοιμήθηκα ως το πρωί, τυλιγμένη σ'
ένα ολοκόκκινο όνειρο.
Μα το πρωί, σαν ξύπνησα... ο πατέρας είπε πως δε βρήκε μαλλάκι. Πάει,
του τέλειωσε του πραματευτή. Πάει και τ' όνειρό μου, κόπηκε ξανά, για καλά
τώρα, έσβησε, χάθηκε το χρώμα του. Λες κάποιος να με εκδικιόταν. Και με το
παιδικό μου μυαλό βασανιζόμουν.

>να και πάλι άρ
κευή δε βοήθη
υ, παραξενεμέ-

- Ο Χριστός, αυτός με τιμωρεί, δεν βοήθησα στον Επιτάφιο. Κι η μάνα
μου, συνέχεια μου το 'λεγε: " Σταμάτα επί τέλους κι είναι άγιες οι στιγμές". Κι
εγώ aντιμιλούσα: '"Ασε μάνα, πρέπει να το τελειώσω, ξέρεις πως πρέπει να το
τελειώσω. Τι θα φορέσω αύριο στη Λαμπρατζιά";

τάφιο; Πώς θέ-

- Τουλάχιστο κάμε το σταυρό σου τώρα που κτυπά η καμπάνα τόσο λυπη
τερά. Απέναντί σου είναι, δίπλα �ας η εκκλησία.

J
ι1

και τα δάκρυά
οι βελόνες δεν

>ιχτό τυλιγμένο
� και όνειρα και
ι

Και ξημέρωνε

Αυτό ήταν, η θεία τιμωρία! Έλεγα και ξανάλεγα. Και δεν μπορούσε τίποτε
να μου το βγάλει απ'-το μυαλό.
Γυρόφερνα στη γειτονιά, σκυθρωπή, απελπισμένη, υποταγμένη. Τόσο
βαριά δεν είχα ξανανιώσει τα βήματά μου και μέσα μου κάτι βάραινε τόσο πολύ!
Και μπροστά μου ξεδιπλωνόταν ένα τρικό άχρωμο και μουντό και τα σκέπαζε
όλα. Μόνο, πάνω πάνω στο μανίκι, άνοιγε ένα τόσο δα παραθυράκι κι από κει,
σαν ήθελες, κοίταζες στον έξω κόσμο. Μα εγώ δεν ήθελα, τίποτε δεν ήθελα.
Μόνο σκεφτόμουν: 'Ένα τόσο δα παραθυράκι. Α, ναι και το κορδόνι..."
Και κει που 'σερνα πέρα δώθε άσκοπα την τόση απογοήτευσή μου, ξαφνι1 75

Οι δίδυμες κωμοπόλεις της Λαπήθου και του Καραβά συνταιριασμtνει; μtσα στο αιώνιο
πράσινο τηι; λεμονιάς.

ο Ατσίγγανος, ο
κά, να σου από μακριά, σαν μινιατούρα που μόλις ξεχώριζε,
Ας είχε κι άλλα
εμένα;
τώρα
ε
ένοιαζ
μ'
Τι
πραματευτής. Μ' ένα γ a·ίδούρι. Γιατί;
Κι αυτός δεν
μόνο.
αυτό
άλλο,
τίποτε
,
δέκα. Εγώ ήθελα μια τόση δα κλωστή
είχε, του 'λειψε, λέει.
γιατί, και
Μα σαν πλησίασε κοντά μου, που 'χα μείνει ακίνητη, δεν ξέρω
τον κοίταζα αφηρημένα που ζύγωνε, άκουσα γλυκιά τη φωνή του.
κι έβγαλε
- Να 'χεις χάρη που σε αγαπάμε όλοι, μασκαρίτσα... Να, είπε,
αφήσω,
σ'
να
μου
καρδιά
η
ε
βάσταγ
μου
Δε
.
από ένα σακούλι το κόκκινο όνειρο
τη
'φερα
σου
και
α
Κερύνι
στην
-πρωί
πρωί
Πάσχα μέρα που 'ναι, χωρίς... Πήγα
πατέρα
τον
ο
καημέν
τον
κείνο
και
κα
θηλειά το μαλλί που χρειάζεσαι. Λυπήθη
κάτω.
σου, που ψες, σαν του είπα δεν έχω, λίγο έλειψε να γκρεμιστεί
με μιας
Τέτοια γλυκιά φωνή δεν είχα ξανακούσει ποτέ μου. Και πώς πήρε
ν, του
αγγέλω
τούτος ο κοντός ταλαιπωρημένος aνθρωπάκος τη μορφή των
καβάλ
αγάπη,
Χριστού, του Αγίου! Ναι, του Αη - Μηνά, που με κοίταζε με τόση
στα μάτια του δά
λα σ' ένα γaίδούρι, όχι σε άλογο, σε γaίδούρι. Κι είδα που 'χε
κρύα κι είπα γιατί; Έγειρα, πήρα το μαλλί, του φίλησα τα χέρια.
τόση συ
Έτρεξα και χώθηκα στο σπίτι. Με χέρια σταθερά, παράξενο με
σαν χτυ
χτα,
μεσάνυ
τα
βράδυ,
το
γκίνηση, τέλειωσα το πλεκτό, το όνειρο. Και
κα
άλλες
τις
όλες
με
έσμιγε
κι
μας
πούσε Ανάσταση η καμπάνα στην εκκλησία
ς,
νοσύνη
χριστια
της
χαρά
μεγάλη
μπάνες του χωριού και διαλαλούσανε τη
κάθε
ς,
μεγάλε
μικρές,
ες,
καμπάν
μέσα μου χτυπούσαν αμέτρητες τέτοιες
γεμάτης
λογής, μα όλες στον ίδιο σκοπό. Μιας ανείπωτης παιδιάστικης χαράς
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�ντού, μ' ?κο
ολοκόκκινα σκιρτήματα. Και δίπλα μου, μπροστά μου, πί ο:ω μου, π
τη νυχτα
τουτη
ου
�
ευτη,
πραματ
Του
λουθούσε με άπειρη αγάπη μια μορφή.
�κολου
παρ
με
σε,
�
θο
ακολου
Μ'
.
είχε πάρει μια άγια μορφή και φωτοστέφανο
α την
Υμνουσ
.
�
το
μορφη
τη
α
υμνούσ
θούσε. Κι εγώ, ευτυχισμένη απόψε, όλο
.
μενα,
για
του
μορφη
στη
γη
στη
απόψε
ι
καλοσύνη, την αγάπη, που 'χε κατέβε
σε μένα, μακάρι σε όλο τον κόσμο!
Πέρασαν οι καιροί, γέρασε ο πραματευτής, γεράσανε και τα ζώα, λιγό
στεψε η ζήτηση, λιγόστεψε κι η πραμάτεια. Άκεφος και κουρασμένος εξακο
λουθούσε να κάνει πάντα το ίδιο δρομολόγιο. Μα τώρα πάντα καβαλλικεμένος
σ' ένα από τα γαϊδούρια. Πολλές φορές έκανε όλη τη διαδρομή χωρίς να κατε
βεί από το ζώο. Γιατί; Γιατί δεν του ζητούσανε τίποτε, μοντέρνοι καιροί, γίνανε
καταστήματα, ανακαλύψαμε πως η Κερύνεια δεν ήτανε για μας η μακρινή και
άφθαστη χώρα των ονείρων.
Θυμάμαι, κάποτε, που ο γέρος δεν είχε δέσει καλά την πραμάτεια του και
του 'πεσε ένα δέμα με φανέλες κει κάτω στο Βαθυρκάκα, το γεφύρι που ένωνε
ή χώριζε τα δυό χωριά, τη Λάπηθο με τον Καραβά. Δεν το πήρε χαμπάρι. Πίσω
του ερχόταν με το ποδήλατο, ο Λευτέρης, ο φίλος του αδερφού μου του Μιχά
λη. Τα πήρε και σαν ήρθε σ την παρέα μας είπε γελαστός:
:σα στο αιώνιο

- Παιδιά, εγώ βρήκα δουλειά - Όλα τα παιδά του γυμνασίου κάνανε θελή
ματα τα καλοκαίρια και βγάζανε το χαρτζιλίκι τους. Άμα πηγαίνω πίσω από τον
Ατσίγγανο βγάζω το μεροκάματό μου, και με το παραπάνω. Για κοιτάτε!

Ατσίγγανος, ο
Ας είχε κι άλλα
>. Κι αυτός δεν
ξέρω γιατί, και
J.

είπε, κι έβγαλε
ου να σ' αφήσω,
�αι σου 'φερα τη
tνο τον πατέρα
κάτω.
.ί)ς πήρε με μιας
ν αγγέλων, του
η αγάπη, καβάλ
τα μάτια του δάενο με τόση συ
ινυχτα, σαν χτυ
ες τις άλλες κα
(ριστιανοσύνης,
μεγάλες, κάθε
; χαράς γεμάτης

Γελάσαμε με την καρδιά μας.
Το απόγευμα τον περίμενε και σαν επέστρεφε τον σταμάτησε.
- Όχι, δε δίνω τίποτε, είπε ο γέρος, δεν είπαμε πως στην επιστροφή
είμαι... κλειστός;
- Δε θα δώσεις τώρα, θα πάρεις. Να, είναι δικά σου, πέσανε το πρωί στο
γεφύρι.
- Βρε τρελόπαιδο και σαν δε σε είδε κανένας, γιατί δεν τις κρατούσες;
- Μα ... γιατί είναι μεγάλες, γι αυτό, αστείεψε το παιδί.
- Έλα, πάρε αυτές, είπε, και του 'δωσε ένα άλλο δέμα με πιο μικρές φανέλες.
Τέτοιος ήταν ο πραματευτής, ο πραματευτής μας. Και θα καταλάβατε
γιατί τον λέγαμε Ατσίγγανο. Σαν τους γυρολόγους γύφτους κι αυτός. Το σπίτι
του δεν τον έβλεπε όσο τον βλέπανε οι γειτονιές. Έτρωγε όπου τον πρόφτα
νε το μεσημέρι, γνώριζε ανθρώπους, τους εξυπηρετούσε. Και για μένα είχε
γίνει κάποτε Χριστός και Άγιος, καλοσύνη και αγάπη. Αυτό δεν είναι να το ξε
χάσω ποτέ!

Από την ανέκδοτη συλλογή διηγημάτων 'Τον καιρό της Χοιροκοιτίας"
της Άννας Καλογήρου- Παύλου.
Βραβείο Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου
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ΑΝ τι ΜΝ ΗΜΟΣΥΝΟΥ
(Γράφτηκε στις 20 Ιουλίου 1990, αντί μνημοσύνου προς τους γονείς μας
Κώστα και Δέσποινα Κοζάκου)

Ένα, δύο τρία... δεκαέξι. Έχουν περάσει δεκαέξι ολόκληρα χρόνια απ'
αυτή τη μέρα. Του χρόνου θα γίνουν 17. Ποιος ξέρει για πόσο καιρό θα συνεχι
στεί η ψυχρή αυτή αρίθμηση. Ποιος μπορεί να μας πει με σιγουριά, πως αυτή θά
'ναι η τελευταία χρονιά στην προσφυγιά;
Για μένα που 'ζησα τόσο έντονα την πικρή μέρα της εισβολής, ο χρόνος
έχει πάψει να μετρά. Τι δεκαέξι, τι δεκαεφτά. Μπορεί κανείς να μετρήσει τον
πόνο, την αδικία, το δάκρυ για τους χαμένους γονιούς;
Καλά - καλά δ�ν προλάβαμε να καταλάβουμε τι γινόταν εκείνο το μαύρο
πρωινό κι ο χάρος ήρθε, θέρισε, πήρε μαζί του τις ψυχές κι έφυγε. Κι έμειναν
κουβάρια τα όνειρά μας. Έμειναν χωρίς την έγνοια των γονιών μας οι νεανικές
μας ψυχές.
Έτσι ξαφνικά και χωρίς λόγο τους χάσαμε. Δεν τους αποχαιρετήσαμε, δεν
τους δώσαμε το στερνό φιλί. Δεν είπε ο ιερέας το «Δεύτε τελευταίον ασπα
σμόν». Άταφα έμειναν τα σώματά τους, κρύες οι αγκαλιές τους, γεμάτα τόσα
ερωτηματικά τα βασανισμένα τους πρόσωπα.
Για χρόνια πολλά κουράστηκαν, πάλεψαν με τη φτώχεια να μας αναστή
σουν. Πολλά τα σχέδια του πατέρα μας. Ήθελε να κάμει ένα μικρό ξενοδοχείο.
Να το' χει για τα γεράματα. Της μοίρας όμως τα μελλούμενα κανείς μας δεν τα
ξέρει.
Σάββατο, 20 Ιουλίου 1974. Ώρα; Ποιος ξέρει; Ποιος θυμάται; Κανείς δε
γύρισε να δει πού βρίσκονταν οι δείκτες του ρολογιού τέτοια ώρα.
Ξέρουμε όμως ότι ήταν χαράματα. Εκεί που γλυκοχαράζει η αυγούλα, διώ
χνει για άλλη μια φορά νικήτρια τη νύχτα. Χαμογέλασε η αυγή, μα αμέσως πά
γωσε το χαμόγελο στα χείλη. Έγινε ένα τεράστιο σιδερένιο πουλί, ύστερα δύο,
τρία, πέντε ... Αντί για δροσοσταλίδες έριχνε φωτιά και σίδερο, αίμα και θάνα
το.
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Τυχεροί ή άτυχοι; Τυχερός όταν πεθάνεις γέροντας πια, τριγυρισμένος
απ' όσα βλαστάρια κατάφερες ν' αναστήσεις. Κλείνεις τότε τα μάτια και φεύ
γεις. Δε λυπάσαι. Η αποστολή σου έχει πια τελειώσει. Αυτοί που γέννησες θα
συνεχίσουν το δικό σου πάλεμα.
Άτυχοι είναι όσοι φεύγουν διωγμένοι, κατατρεγμένοι. Η δική «τους•• η
αποστολή δεν έχει τελειώσει. Τα τελευταία τους βλαστάρια, μικρά και αδύναμα,
προσπαθούσαν ακόμα να σηκώσουν το κεφαλάκι τους στον ήλιο. Σας χρειάζο
νταν ακόμα. Σας φώναζαν, αγαπημένοι μου γονείς. Ποιος όμως να μας ακού
σει. Οι κροταλισμοί των όπλων, οι άγριες φωνές των αλλόθοπσκων έπνιγαν τις
δικές μας χαμηλές φωνούλες.

ι; τους yονεiς μας

Πυροβόλησαν οι Τούρκοι στρατιώτες. Εσύ, πατέρα, έπεσες κάτω αμέσως.
Η μάνα όμως βασανίστηκε. Ποιος ν' ακούσει όμως τις φωνές σου; Τα λαγκάδια
και οι βράχοι είναι βουβά.
- Φύγετε, μας είπες. Τρέξετε και έρχομαι και εγώ. Κι έμεινε μαζί σου ο
συντροφός σου, πιστός παραστάτης μέχρι το τελευταίο σου λεπτό.

�όκληρα χρόνια απ'
)σο καιρό θα συνεχι
γουριά, πως αυτή θά
εισβολής, ο χρόνος
ιείς να μετρήσει τον
ταν εκείνο το μαύρο
κι έφυγε. Κι έμειναν
νιών μας οι νεανικές
1ποχαιρε τήσαμε, δεν
τε τελευταίον ασπα
ς τους, γεμάτα τόσα
ιχεια να μας αναστή
να μικρό ξενοδοχείο.
να κανείς μας δεν τα
:; θυμάται; Κανείς δε
οια ώρα.
pάζει η αυγούλα, διώ
αυγή, μα αμέσως πά
ιο πουλί, ύστερα δύο,
:ίδερο, αίμα και θάνα-

Πίστευες πολύ, γλυκιά μας μάνα. Ολιγόπιστοι εμείς. Γρήγορα ξεχάσαμε
τα όσα μας δίδαξες. Οι νεανικές μας ψυχές δεν μπορούσαν να χωρέσουν την
τόση αδικία που μας έγινε. Γιατί; Γιατί να πληρώσουμε εμείς τα λάθη των
άλλων; Γιατί οι Τούρκοι να διαλέξουν το δικό μας γαλάζιο ακρογιάλι να μαγαρί
σουν; Και αγαπούσα τόσο εκείνα τα ολογάλανα νερά των Πλατανιών! Αγαπού
σα τόσο εκείνη την καθάρια θάλασσα! Για κάμποσα χρόνια η αγάπη αυτή έγινε
μίσος. Κόκκινα, ολοκόκκινα έβλεπα στον ύπνο μου τα γαλάζια ακρογιάλια του
Καραβά. Και από μέσα να βγαίνει περιπαίκτρα και αιματοβαμμένη η Τουρκιά.
Κρίμα, θάλασσα που σ' αγάπησα.
Πέρασαν τα χρόνια, αγαπημένοι μου γονείς. Κι εγώ, που ήμουν τότε 19
χρονών, να'μαι τώρα. Έχω γίνει... Πολλοί χειμώνες πέρασαν από τότε. Ατέ
λειωτα βράδυα. Η μνήμη πικρή και άγρια τρώει σαν άλλος αετός τα σωθικά μου.
Και εκεί που νομίζω πως θα λυτρωθώ απ' όλα αυτά, γεννιούνται και διπλασιάζο
νται αυτά. Μας φωνάζουν τώρα για το δικό μας ατέλειωτο χρέος.
Άταφα έχουν μείνει τα σώματα των γονιών μας. Παγωμένα σε μια βαθιά
κοιλάδα να περιμένουν την επιστροφή μας.
Ναι, θα γυρίσουμε αγαπημένοι μας γονείς. Ίσως φέτος. Ίσως... Ποιος μπο
ρεί να ξέρει; Μονάχα Αυτός! Και τότε θ' ανάψουμε άσβεστο καντήλι στον τόπο
της θυσίας σας.
Ακόμα λίγο καλοί μας γονείς. Κουράγιο και ερχόμαστε. Προσεύχεστε μαζί
μ' εμάς.
Προσευχόμαστε μαζί σας.
Αντί μνημοσύνου. Σας αγαπούμε καλοί μας γονείς.

Αντρούλα Κοζάκου- Φιλίππου
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ΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙ ΑΣ Η ΠΟΙ ΗτΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
(ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Εισαγωγή
Στον πρώτο τόμο τη ς έκδοση ς "ΚΑΡΑ ΒΑΣ" δημοσιεύτηκε το πρώτο
μέρος του κειμένου αυτού, το οποίο αναφέρεται σε τρει ς ποιητικές συλλογές
που έχουν γραφτεί από Καραβιώτε ς. Οι συλλογές είναι 'Ή Πονεμένη Κύπρος"
τη ς Μελπομένη ς Χατζηγρηγορίου, "Κυπριώτικοι Παλμοί" του Γιάννη Χαρμαντά
και "Μια παρένθεση" του Τάκη Φυλακτού. Στο δεύτερο τόμο δημοσιεύτηκε το
κείμενο που αναφέρεται στι ς ποιητικές συλλογές "Μεταβολέ ς" του Γιάγκου
Γιάγκου και "Τόσα Χρόνια 1974- 198 2" του Σάββα Κοσιάρη.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, το οποίο δημοσιεύεται πιο κάτω, γίνεται
αναφορά στι ς ποιητικές συλλογές Ά Ανά Πάσα Στιγμή" του Δημήτρη Κοζάκου
και "Άτιτλα" της Μαρίας Σεβέρη Χατζηλούκα.
'

Ποιητική Σ υλλογή ''Α' ΑΝΑ

'

ΠΑΣΑ ΣτJΓΜΗ"

Συνεχίζω με το "Α': ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣτΙ ΓΜΗ" (Ποιήματα τη ς Ειρήνης και του
Πολέμου 1980), του Δημήτρη Κοζάκου που γεννήθηκε στον Καραβά τον Απρίλη του 1949.
ΔHMJrri'H

ΚΟΖΑΚ01"

Α': ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣτΙΓΜΗ
Ποιfιματα.

τη� ΕlQο(ινη;
χαL

Κl"ΠI'ΟΣ

τοi; Πο).ίμοΘ

1974-75

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
Κl"ΠΙ'ΟΣ

1980

Το εξώφυλλο της ποιητικής συλλογής του Δημήτρη Κοζάκου.
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Ο Δημήτρης Κοζάκος ασχολήθηκε με την ποίηση από το Γυμνάσιο. Ασχο
λήθηκε επίσης με το χρονογράφημα και το ευθυμογράφημα.

ΩΝ

σιεύτηκε το πρώτο
ποιητικές συλλογές
Ι Πονεμένη Κύπρος"
ου Γιάννη Χαρμαντά
ψο δημοσιεύτηκε το
ιβολές" του Γιάγκου
r aι πιο κάτω, γίνεται
ου Δημήτρη Κοζάκου

Εργάστηκε ως aνταποκριτής αρκετών εφημερίδων και ασχολείται με τη
δημοσιογραφία. Ποιήματά του εξέδωσε σε τρεις ποιητικές συλλογές: 1. Ανταύ
γειες (1972), 2. Ελπίδες (1973), 3. Τρίτη Αγάπη (1973).
Τα ποιήματα της νέας συλλογής τα έγραψε μετά την τουρκική εισβολή και
τα αφιερώνει στους γονείς του Κώστα και Δέσποινα που αγνοούνται από την
πρώτη μέρα της εισβολής.
Ξεκινά με το πρωινό του Σαββάτου, από την ώρα μηδέν. Θάνατος κι ελπί
δα κι ακόμα ο φόβος του θανάτου. Σταματώ σ' ένα ποίημα.

Γ' ΕΞ/ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

(Οι στίχοι που ακολουθούν αφιερώνονται σ' όλους αυτούς που σκοτώθη
καν το πρω'ί' της 20ής Ιουλίου 1974 κοντά στο σπίτι μου, στην περιοχή Πλατά
νια, στον Καραβά... και ήταν πάρα πολλοί... θυμάμαι και τώρα δεν τους ξεχνώ).
Π ΡΩΤΟ
Αφιερωμένο στο φίλο μου Σωτήρη Γρηγόρη Μούτσο.

της Ειρήνης και του
Jν Καραβά τον Απρί -

Σωτήρη αδερφέ μου,
πικρό παλικάρι
20 Ιούλη σήμερα
και ο ήλιος πιο βαθιά
μπήκε στην καρδιά σου.
20 Ιούλη και γεννήθηκες
κάτω από τον ήλιο
μέσα στα γιασεμιά.
Παιδί μου που σ' αγάπησα
αγόρι που το αίμα σου
το πήραν οι νυμφάδες
και η Λευτεριά.
Ανασηκωθήκαμε μπροστά σου
σήμερα στις 20 Ιούλη
στο σπίτι που σε γέννησε.
Τότε και τώρα ήσουν αδερφός μου
τότε και τώρα και πάντοτε
θα σε σκέφτομαι
παλικάρι ακριβό.
Λεμόνι στα μαλλιά σου
τώρα για πάντα aνθίζει
γιε μου, αδερφέ και πατέρα
που το χρέος δεν ξέχασες

:οζάκοu.
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και πέθανες για την πατρίδα σου.

20 Ιούλη σήμερα

και τα παιδιά σου
κουβαλούν το αίμα σου
από τη βρύση της Λευτεριάς
και η μάνα τους γίνεται στέρνα
γίνεται φωτιά και καίει.
Γειά σου αδερφέ μου Σωτήρη
που τώρα αναπνέεις
του Θεού το άρωμα.
Τώρα ζεις λεύτερος...
κι εμείς στην καρδιά μας
για πάντα σε φυλάμε.
20 Ιούλη σήμερα

και για πάντα
ο ήλιος βγήκε περήφανος
πάνω από τον Καραβά.
Στο καλό αδερφέ μας
20 Ιούλη και ο Αη - Λιας σε φυλάγει. ..
Θρηνεί για τη ζωή των παιδιών και των φίλων και ξανά για τον πόλεμο
που παίρνει τον aρραβωνιαστικό της αγαπημένης, γι' αυτούς που πιάστηκαν
αιχμάλωτοι, αναδρομή στα παιδικά χρόνια, οι αναμνήσεις έρχονται aπανωτές.

ΔΕγΤΕΡΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ
"Μιλούσα με μια μαργαρίτα
ένα πρωί που μου χαμογέλασε...

"

Θεέ μου, πόση πικρή η μνήμη
πόση αλήθεια η τιμωρία
που με μαστιγώνει ολημερίς.
Κουβέντα με μια μαργαρίτα
που ξέχασε την αδελφή της
μπροστά στην αυλόπορτα του σπιτιού μαυ
κάπου στην Κύπρο μας
στην όμορφη Κερύνεια ...
Μιλούσα κάποτε με την αδερφή της
για τη ζωή μου
για την αγάπη μου.
Τώρα εδώ στην άκρη του κόσμου
μιλώ μαζί της
για τη χαμένη μου πατρίδα
για τη χαμένη μου αγάπη.
Θυμάμαι τότε που γελούσε
τη βλέπω τώρα και κλαίει. ..
Ω ουρανοί της Κύπρου
πόσο σας αγαπώ...
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Δευτέρα της Καθαράς στον Καραβά, Πρωτομαγιά στον Καραβά, ελιές,
γάργαρα νερά και το κλάμα για τη Λευτεριά που χάθηκε.
Πικρές αναμνήσεις από τον πόλεμο, ύμνος για τη Λευτεριά, ανάλυση του
εσωτερικού του κόσμου και της σκέψης του.
Προχωρεί τώρα δραματικά με "ΠΕΝΤΕ ΠΑ ΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΑ". Ακο
λουθεί μετάνοια, απολογία, κατηγορία, ύστερα τα οκτώ τραγούδια του χαμού
μετά το 'Έ' ΑΣΜΑ Θ ΡΗΝΗτΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ", έξι τραγούδια για την aρραβω
νιασμένη κοπελιά, για το θάνατο και τη Λευτεριά, τον ήλιο και τη θάλασσα, τον
ήλιο και το φως, το μακρόσυρτο παράπονο των σκυφτών μανάδων. Ύστερα
είναι δυο τραγούδια βγαλμένα απ' τα χείλη των νεκρών και απ' τις καρδιές τους
και το πικρό τραγούδι της μάνας.
Κάμνω ακόμα ένα σταθμό:

Η' ΑΣΜΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΩΝ
1. ΣΤΟ ΜΕΤΩ ΠΟ

1νά για τον πόλεμο
:ούς που πιάστηκαν
:>χονται aπανωτές.

Με το όπλο στο χέρι
και την καρδιά στο Θεό δοσμένη,
πολεμούσαμε στην πρώτη γραμμή,
τη ζωή πολεμούσαμε και το θάνατο.
Είμαστε εκεί στο ακροθαλάσσι
που κοκκίνισε από το αίμα
των εχθρών και των αδερφών μας.
Στην κάψα του καλοκαιριού,
σκάβαμε τον αέρα
ανεμίζαμε τη φωνή μας
Λευτεριά και θάνατο.
Πόσο μας κράτησε εκεί η καρδιά,
πόσο μας κράτησε εκεί ο Θεός,
να μετρήσουμε ακόμα δεν μπορούμε
ούτε και να θυμηθούμε.
Τη λάμψη της φωτιάς,
τον καπνό και τη στάκτη,
τις φωνές των κουρσάρων και τα ουρλιαχτά,
και τον παφλασμό των κυμάτων,
σαν πικρό μοιρολόι
τα φυλάξαμε καλά στην καρδιά.
Τελειώνει με το ανάθεμα για τους βαρβάρους, κατάρα για τους βιαστές
της χαράς και με την πορεία προς την Ανάσταση και, τέλος, τη συγχώρεση.

Ποιητική συλλογή 'Άτ Ι ΤΛΑ"
Συνεχίζω με τη συλλογή ποιημάτων 'ΆτΙΤΛΑ" της Μαρίας Λάβαρη (1985),
καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Χατζηλούκα - Σεβέρη που γεννήθηκε
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στον Καραβά. Σπούδασε σε Σχολή Καλών Τεχνών στη Γαλλία με ειδίκευση στη
Ζωγραφική. Ζωγραφίζει και εργάζεται σαν Καθηγήτρια Τέχνης στη Μέση Εκ
παίδευση. Η συλλογή ποιημάτων της 'ΆτΙΤΛΑ" πήρε το 1981 το Β' βραβείο
στον Παγκύπριο διαγωνισμό Ποίησης που προκήρυξε το Παγκύπριο Κίνημα για
Ειρήνη και Αφοπλισμό με θέμα το τρίπτυχο 'Ή κατοχή, Ελευθερία και η Ειρήνη"
και λίγα χρόνια πριν στον ίδιο διαγωνισμό πήρε έπαινο με τη συλλογή της
" Χρονικό 74".
Στο εξώφυλλο είναι ζωγραφισμένη η φωτογραφία του αγνοούμενου αδελ
φού της συμβολικά, χωρίς μάτια και πρόσωπο.
MAPIA ΛΑΒΑΡΗ

Α TIT λΑ

κmΡΟΣ 1985

Το εξώφυλλο της ποιητικής συλλογή «ΑτίτΑα» της Μαρίας Σεβtρη.

Ξεκινά με τους προδομένους καιρούς και το θρήνο για το χαμένο αδελ
φό, συνεχίζει με απαισιοδοξία, μιλά για την προδοσία. Ο στίχος έχει απλότητα
και αμεσότητα.
Κάμνω τον πρώτο σταθμό σ' ένα ποίημα.

ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ ΚΑ/ΡΟ/
IV
Βλέπουμε
τη μοίρα να μας κτυπάει
χωρίς να μπορούμε ν' ανασάνουμε.
Βλέπουμε
τα όνειρα να χάνονται
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.λία με ειδίκευση στη
:χνης στη Μέση Εκ 1981 το Β' βραβείο
αγκύπριο Κίνημα για
:υθερία και η Ειρήνη"
με τη συλλογή της
ι αγνοούμενου

αδελ -

ac; Σεβέρη.

για το χαμένο αδελ
ηίχος έχει απλότητα

σε μακρινές ακρογιαλιές,
απλώνουμε τα χέρια
μα δε φτάνουμε,
κλείνουμε τα μάτια
και βλέπουμε αγαπημένες βουνοκορφές
να ζητούν
aπεγνωσμένες
βοήθεια...
και μια θάλασσα
να σπάει τα κύματα
στους βράχους
κάθε μέρα
και κάθε νύχτα
και το φεγγάρι
χλωμό και λυπημένο
να φεύγει πίσω απ' τα σύννεφα
κυνηγημένο
από εχθρικές φωνές
μακρυά
από τους ανθρώπους
που αγάπησε.
Κάποτε
θ' aνταμώσουν ξανά
εκεί
σε μια ξεχασμένη
ακρογιαλιά.
Συνεχίζει με απαισιοδοξία, ακολουθούν τα "ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ" και ξεκινά με
τον ήλιο, τον πιο λαμπρό μάρτυρα των γεγονότων, ιJυνεχίζει με θρήνο για τα
χρόνια που περνούν, γ:α την ομίχλη του χρόνου και ξανά ο θάνατος. Και αρχί
ζει ξαφνικά ν' αναφαίνεται η ελπίδα. Μετά το θάνατο και τη ζωή, η ελπίδα και
"τ' αχνάρια που μας χάραξαν οι νεκροί μας". Αρχίζει να φαίνεται το χαμόγελο
και τα όνειρα που ξαναγυρνούν. Κι ο ουρανός αυτός που μας πρόδωσε και γέ
μισε καπνούς και φωτιά. Η καρδιά άρχισε να σκληραίνει και προσπαθεί ν' ανα
πολήσει άλλες μέρες. Βουβή θλίψη και ξαφνικά ένα τραγούδι.

ΕΛΠΙΔΑ
V/11
Δεν τραγουδώ
τη χαμένη πατρίδα
ούτε το μικρό παιδί
που αρχίζει τη ζωή του
ούτε τον ήλιο
που φεύγει
για να ξανάρθει
τ' άλλο πρωί
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Τραγουδώ
τον ίσκιο
του παλληκαριού
κάτω απ' το κυπαρίσσι
και τη βουή
τ' ανέμου
το κύμα της θάλασσας
που έρχεται
και ξανάρχεται
ακούραστο
κτυπώντας στα βράχια
και τη φωνή μου
που έχασε
το χρώμα της.
Η ελπίδα αρχίζει να ριζώνει και η αναμονή φουντώνει, χωρίς τραγούδια
και χαρά, χωρίς ευτυχία, αλλά πάντα με τον ήλιο σ την καρδιά να ξεμουδιάζει
όσα σκούριανε ο χρόνος.
Η απέραντη θλίψη, ο ήλιος που χάθηκε και τελειώνει με τον όρκο για εκδί
κηση για το φονικό, για τα αμούστακα παλληκάρια, για τα παιδιά που έρχονται
και μεγαλώνουν μαζί μας.
Σταματώ στο τελευταίο ποίημα που είναι η επισφράγιση του όρκου.

ΟΡΚΟΣ
ν

Κι ο αδελφός
βρίσκεται ακόμα πίσω απ' τα δέντρα
οι μαργαρίτες σταμάτησαν
να ρίχνουν τα κιτρινισμένα τους φύλλα
κι η ζωή βαρέθηκε να κυλά
κι όμως
κάθομαι
εδώ στην πέτρα
και περιμένω τον αδελφό που χάθηκε
χρόνια και χρόνια
κι όμως
θα κάθομαι
εδώ στην πέτρα
και θα περιμένω
αυτούς που χάθηκαν
χρόνια και χρόνια.

Μαρία Χατζηλούκα Σεβέρη
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Ο

Χ Α Ρ ΟΣ

TZAI

Δ ΙΕ Ν ΗΣ

Ο

· Εμπα μέρα έφκα μέρα ή ρτε μια άλλη γιορτή
το παιδί εβκήκε έξω για να τσιεγκινευτεί
Τραπέζιν εν που στρώσασι τζαι αρκίσασι να φάσι.
Τζιαμαί που στρογγυλοκάτσασι τζαι αρκίσασι να φάσι
τζαι να πιούσι, νάσου τ ζ· έρκεται ο Χάρος .
>ίς τραγούδια
α ξεμουδιάζει
όρκο για εκδί
που έρχονται
όρκου.

Καλώς μας ή ρτες χάροντα να φας να πιεις μιτά μας ,
να φας άγνη ν του λαού, να φας οφτ6ν περτίτζι,
να φας αρκοτζεράμιον που τρων οι aντρειωμένοι,
να πιεις γλυκ6ποτο κρασί που πίνουν φη μισμένοι,
που πίνουν το οι άρρωστοι τζαι βρέθουνται γιαμμένοι.
- Δεν ή ρτα εγιώ ο Χάροντας να φάω να πιω μιτά σας
μ6ν · ή ρτα εγιώ ο Χάροντας τον κάλο σας να πάρω.
- Τζαι ποιος είν · ο '<"άλος μας που ή ρτες για να πάρεις ;
Εναν κοντ6ν, κοντούrσικον τζαι χαμη λοβρακάτον
λλίον αναρκοδ6ντικο τζαι νάκκον μουστακάτο.
·Αντα τ· ακούει ο Διενή ς αρκώθη τζαι λυώθη .
Μεμιάς αρκοτζιοιτάξσσι ο ένας με τον άλλο τζ· αρκίσαν να παλεύκουν.
·

Αγκάλια - αγκάλια επιάσασι τζαι πή αν στην παλαίστραν.
Νύκτα τζαι μέρα πάλευκαν χωρίς να ανασάνουν.
Σ τα τρία μερονύκτια ο Διενή ς νικά τον.
Τζει που ·πιανεν ο Διενή ς τα κ6κκαλα ελιούσαν,
τζει που ·πιανεν ο Χάροντας τα γαίματα πιτούσαν.
Κακ6ν μιάλον εγίνη κε τζαι ή ρτεν η βουλή του.
·

Τζαι ή ρτεν φωνή που τον Θε6 τζαι που τους αρκαντζιέλους ,
τζαι ένας αετ6ς εγίνη κε τζ· έκατσε στη ν τζιεφαλή ν του,
τζ· έσκαψε με τα νύσια του να βκάλει την ψυσιή ν του.
Καταγράφτηκε απ6 τη Μαρία Χ. Ηλιάδου - Οικον6μου, 6πως της το αφηγήθηκε η
γιαγιά της (πριν 30 χρ6νια περίπου) Αναστασία χ·· Λυσάνδρου απ6 τον Καραβά.
:1

Σεβέρη
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ΣΤ Ο Ν

Π Ρ ΟΣ Φ Υ Γ Α

Π Α Π ΠΟ Υ

Σ τον τόπο που γεννή θη κες , παππού,
Σ την εκκλη σιά που πή ρες νύφη τη γιαγιά,
Σ το σπίτι που γεννή θη κε η μάμμα μου, παντού
Σ ε κάθε άκρη και γωνιά του Καραβά,
Εκεί γυρνώ με της ψυχή ς τα μάτι α
Τες άγιες τούτες μέρες του Χριστού
και παίρνω βόλτες σε βουνά και μονοπάτι α
και σ· όλα όσα μου έμαθες , εσύ, παππού.
Κι αν δεν μπορώ στις εκκλη σιές να προσκυνή σω,
Κι αν δεν μπορώ λεμονανθούς να κόψω, να μυρίσω,
Θα καρτερώ, θα πολεμώ και θα νική σω
Σ τον Καραβά, μαζί με τον παππού και τη γιαγιά μου θα γυρίσω.
Μιχάλη ς Κοκκινίδη ς

ΣΟ Ν Ε Τ Ο

ΤΟ Υ

Κ ΑΡ Α Β Α

Λεμονανθών Μοιρολόι Επιτάφιο,
Σ ε Λεμονόκη πο στου Καραβά μιαν Αυλή ,
Απευθύνεται σε Δακρυσμένων Νεκρών Κενοτάφιο,
Σ αν Πρόσφορο από Δέντρα Αειθαλή .
Τη ς Εκκλη σιάς ο Σ ταυρός Απροσκύνη τος ,
Σ τη ν Άγια- Τράπεζα η Ελπίδα Χλωμή ,
Τη ς Καμπάνας ο Ηχος παραμένει Ακοίμη τος ,
Σ το Κοιμη τή ρι Ανυπόμονοι οι Άχραντοι Βωμοί.
·

Φέρ'ετρα Σ τολισμένα με Δακρυσμένα Κυκλάμινα,
Λιτανεία τους κάνει ο Ο ργισμένος Γιαλός ,
!
πού να 'ναι; Θα 'ρθουν άραγε Καρποφόρα Νέα Εννιάμη να;
Το Μοιρολόι που φέρνει ο Άνεμος - το κύμα,
Μερονυκτίς το στέλνει ο Απαχθέντας Παράδεισος ,
Ο Κλαυθμός κι η οδύνη το Χάραμα στα χείλη μας έγιναν ποίη μα.
Κωνσταντίνος Δέλτας
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ΝΟΣΤ ΑΛΓΙ Α
γ

Θεέ μου να εγίνουμουν
εν' άσπρο περιστέρι,
να πέταγα, να πήγαινα
στου Καραβά τα μέρη.
Στη θάλασσα τζ' εις το βουνό
είσιεν να σεριανίσω
τζ' εις τα γνωστά μου τα στενά
να σιγοτραγουδήσω.
Θα ήθελα να πήαιννα
πριχού να ξεψυσιήσω
ς Κοκκινίδη ς

στο σπίτι που γεννήθηκα
να το ποσιαιρετήσω.
Το γιασεμί στην πόρτα μου
έγειρεν τζαι μαράθη,
ξεράνασι τες ρίζες του
τζαι το κρατούσιν άλλοι
Στον τάφο σου μανούλα μου
θα 'ρκουμουν για να κλάψω
τζ' έναν τζιερί στη μνήμη σου
είσιε να σου ανάψω.
Εύχομαι τζαι προσεύχομαι
σ ε σέναν Πανα/'α
τους Τούρκους που τον τόπο μας
να κάμεις εξορία.

η μα.

Σταυρούλα /ωαννίδου

1ντίνος Δέλτας
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ΝΕΑΝΙΚΕΣ- ΠΑΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο δρόμος για τη σελήνη
ι να πλησιάζει πιο κο
Είναι κάτι στιγμές που το θλιβερό βουνό μοιάζε
ντά και να συνταράζει την ύπαρξή μας.
λούζο υν την πλαγιά
Είναι κάτι στιγμές που βλέπω τις ηλιαχτίδες να
κοιλάδες και να με
οι
και
του και να χαράσσονται μια-μια οι βουνο κορφές
ξεμακραίνουν
αυτές
ζω
καλούν να τρέξω να τις πιάσω, μα όσο τις πλησιά
σαν ένα ουράνιο τόξο...

ο άνθρωπος να φτά
Πόσους αιώνες, πόσες χιλιετη ρίδες ονειρευόταν
ν χτίζοντας προσ
φεύγα
σει στη σελήνη ... ! Γενιές και γενιές έρχονταν και
στη φωτεινή 
νοερά
ς
δοκίες κι όνειρα στο μακρινό πλανήτη περπατώντα
την ευτυχία
ε
μόλυν
δε
γης
αινιγματική επιφάνειά του, όπου το σκοτάδι της
τους...
η. Κι ο δρόμος είναι
Εικοστός αιώνας ... Ατενίζω απέναντί μου τη σελήν
μπορεί να βρίσκεται
πώς
τόσο κοντινός, τόσο μικρός και διερωτάται κανείς
μαγευτική η λάμψη
τι
ενη,
τόσο κοντά μας το φεγγάρι. Κι όμως ... Τι παράξ
ς
μου καθώ αντικρίζω το μεγα
του! Τι aπόκοσμο φως! Θαμπώνει τα μάτια
του βουνο ύ, εκεί όπου εί
λείο. Και τ· όραμα με φέρνει στην άλλη πλαγιά
που είμαι βέβαιος πως θα
ναι θαμμένες οι ελπίδες και τα όνειρά μου, εκεί
Κι αν ακόμη δεν είναι
η!
βρω τη μακρινή σελήνη - τη δική μου σελήν
ή γης κάτω από ελεύ
όπως την άκουσα, σίγουρ α όμως θα είναι μια σπιθαμ
θερο ου ρανό!...

περβόλια του γραφικού
Συνεπαρμένοι; σεριανίζω στους δρόμο υς και τα
το μυ ρωδάτο Μάη,
φύση
Καραβά. Και η φύση, η ολάνθιστη, καταπράσινη
να μ· εγκλωβίσει
λεγες
·
θα
στο μεγαλείο και τον οργασμό της, λαχταρά
όδεντρα. Και το
λεμον
τα
για πάντα στο χωριό μου. Πιο κάτω ευωδιάζουν
κυκλάμινα μα
α
Κάποι
.
πλούσιο έδαφος είν' έτοιμο να τα φορτώσει καρπό
ράθηκαν.
ν και πή ραν τη μοίρα
Κάποια δέντρα έλειτ.ιαν από το περιβόλι. Εφυγα
ψαν μακριά ανα
ταξίδε
μαζί τους. Αφησαν τον καρπό και το μόχθο τους,
άσφαλτο, στα
στον
,
δάσος
ζητώντας αλλού ζωή. Δέντρα σέ μαρμαρωμένο
ια ζωή κενή,
Μ
.
νεκρά
και
διαμερίσματα... Δέντρα χωρίς ρίζες, πρόσκαιρα
·

·

μια ζωή χωρίς νόημcί...
ιές .
Όσοι δε σ' έζησαν, Κερύνεια, βρή καν κι αλλού ομορφ
τ
με τη δική σου ...
. Ο μως εμείς... εμείς που ταυ ίσαμε τη μοίρα μας
ένο βουνό δάκρυσε
Το νοερό ταξίδι έγινε αβάσταχτη πίκρα. Το πονεμ
του Αγίου Ιλαρίωνα,
και
από καημό, έτριξαν οι κολώνες του Βουφαβέντο
γωγία. ·Ενιωσα
μυστα
Ιερή
τραντάχτηκε η Αχειροποίητο<;;, η Ευαγγελίστρια.
ντροπή, οργή.
πόνο,
από
να βροντο ύν οι τάφοι και να σκιρτούν οι νεκροί
ό, σαν κάουραν
τον
προς
Ακουσα τη φωνή τους να υψώνεται σαν δέηση
·
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λεσμα σ· όλους μας, να γίνεται φάρος κι οδηγός ζωής και παντοτινός
σκοπός: «Ελευθερία! Ελευθερία!» Το χτυποκάρδι κορυφώθηκε, αυτών που
κάποτε έχτισαν μεγαλεία και μάρμαρα σε τούτη τη γη. «Ούτε σπιθαμή γης
στους ξένους!»

�ησιάζει πιο κο'συν την πλαγιά
λάδες και να με
�ς ξεμακραίνουν
•

θρωπος να φτά
χτίζοντας προσ
:>ά στη φωτεινή
�υνε την ευτυχία
�ι 0 δρόμος είναι
Jρε ί να βρίσκεται
,γευτική η λάμψη
ιτικρίζω το μεγα
:>ύ, εκε ί όπ ου εί
.ι βέβαιος πω ς θα
ακό μη δεν είναι
, κάτω από ελε ύ'

)λια του γραφικού
) μυρωδάτο Μάη,
ια μ· εγκλωβίσει
>νόδεντρα. Και το
οια κυκλάμινα μα:ιι πήραν τη μοίρα
1εψαν μακριά ανα
πον άσφαλτ ο, στα
1ά. Μ ια ζωή κενή,
ρφιές.
τη δική σου...
vo βουνό δάκρυσε
:>υ Αγίου Ιλαρίωνα,
Jσταγωγία. · Ενιωσα
όνο, ντροπή , οργή.
>ν ουρανό, σαν κό-

Η φωνή τους συνέχιζε ν· αντηχεί για πολλή ώρα στη σκέψη μου, κα
θώς άφηνα τη μακρινή σελήνη κι επέστρεφα στη γη. Βρέθηκα ξανά στην
άλλη πλευρά του βουνού, πέρα από το συρματόπλεγμα, έφτανα κιόλας
στην ημικατεχόμενη πατρίδα μου και αναρωτιόμουν πόσο ακόμα θα είχα
μια δική μου θέση στον ήλιο .
Είναι ν' απορεί κανείς αν η φύση δίδαξε αυτούς τους νόμους στον
άνθρωπο· την αλαζονεία, τον εγωισμό, τη βία, την aπανθρωπιά. Πώς ο άν
θρωπος άφησε τις αδυναμίες του να κυριαρχήσουν;
Εικοστός αιώνας... Και η δική μας σελήνη όλο και ξεμακραίνει από
μας.
Σήμερα, το μίσος και η κακία κατακλύζουν την ανθρώπινη ψυχή και
απειλούν την ύπαρξή της. Κι ο εγκληματίας δε διώκεται. .. αλλά είναι κρυμ
μένος μέσα σ· επίση μα κοστούμια, πίσω από τίτλους και αξιώματα!
Σ ή μερα η υποκρισία έφτασε στο υπέρτατο σημείο της! Τα ωραία λόγια
και τα εύσχημα προσχή ματα καλύπτουν τις αισχρότερες πράξεις. Η δικαιο
σύνη ολοένα τείνει να ταυτιστεί με την υλική δύναμη! Για τον καθένα μας
υπάρχει ένα διαφορετικό μέτρο δικαίου και τελικά όλα ρυθμίζονται από τα
χέρια των ισχυρών...
Δεκαεφτά χρόνια τώρα καρτερούμε στη χώρα μας ν' ανατείλει ο ήλιος
της δικαιοσύνης. Κι όμως - τι ειρωνεία! Βλέπουμε στις οθόνες μας τους
ισχυρούς της γης� αυτούς που αρνήθη καν τη δικαιοσύνη, αυτούς που
απέρριψαν και κατάργησαν τη δη μοκρατία και κορο·ί·δεψαν για τόσα χρόνια
την προσωπικότητα και αξιοπρέπειά μας, να μας μιλούν για «ανθρώπινα
δικαιώματα» και «ασφάλεια των μικρών κρατών». Και ρίχνουν στη θύελλα
του πολέμου χιλιάδες ζωές, «με πίστη στην τιμιότητα του αγώνα»!
Είκοσι αιώνες πέρασαν από τότε που ο Χριστός κήρυξε την αγάπη και
σταυρώθηκε από τον άνθρωπο. Δύο χιλιάδεg χρόνια κι όμως ο Χριστός ξα
νασταυρώνεται καθημερινό από αυτούς τους ίδιους που πίστεψαν σ· Αυ
τόν! Μέσα στην ψυχή του σημερινού ανθρώπου κυριαρχεί το δέος γι· αυτά
που ο ίδιος δημιούργησε - για την τεχνολογία - και η σκιά ενός τρίτου
παγκοσμίου πολέμου απλώνεται στα πρόσωπά μας και τα γεμίζει έγνοια, φό
βο και τρόμο.
Οι ώρες έγιναν μέρες και οι μέρες εβδομάδες. Το μέγεθος της κατα
στροφής έπαιρνε απρόβλεπτες διαστάσεις από τότε που ξέσπασε η μεγάλη
«θύελλα της ερήμου». Εμείς εδώ· απέναντι το επιβλητικό βουνό μας, ο
Πενταδάκτυλος, δεκαεφτά χρόνια αλυσοδεμένος... Ο πόλεμος κρατούσε,
αλλά όχι για το δικό μας δίκαιο. Για το δικό τους! Πώς μπορεί να γίνουμε
ισότιμοι και ισάξιοι μ· αυτούς ...
· Οταν σήμερα οι αξίες πουλιούνται κι αγοράζονται, όταν τα ιδανικά
191

μετρούνται με το λευκό ή μαύρο χρυσό και το χρήμα...
Ξαστεριά. Και τ· άστρα λάμπουν λεύτερα πάνω από τα κεφάλια μας.
Προβάλλει σε λίγο ρόδινη, βασιλεύουσα η σελήνη. ·Ενα χαμόγελο ειρωνείας και πόνου με συνταράζει.
«Ω! Αγέρωχη σελήνη! Σε κατακτήσαμε επιτέλους! Κι όμως, λίγο πέρα
από το συρματόπλεγμα υπάρχει μια άλλη σελήνη ...
« Κερύνεια. Σ υ μβασιλεύουσα. Πόσο κοντά, πόσο μακριά μας είσαι. .»
.

Γι· αυτή τη σελήνη ας αγωνιστούμε. Για τη σκλαβωμένη γη μας, τη
χρυσή Μ όρφου, την ξανθή Αμμόχωστο, την εγκλωβισμένη Καρπασία. Ας
ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας παλέψου με με όλα τα θεριά που απει
λούν να μας aφανίσουν. Ποτέ δε θα λευτερωθού με αν μείνουμε με σταυ
ρωμένα χέρια θρηνώντας τη μοίρα μας. Ο δρόμος θα γίνει πιο σύντομος
αν αντιληφθούμε το ιερό μας χρέος και πολεμήσου με με συνείδηση και
π ίστη στον αγώνα «για μια Κύπρο ενιαία, ελε ύ θερη , ανεξάρτητη,
αδέσμευτη...».
· ισως κάποτε χρειαστεί ο ιδρώτας και το τίμιο αίμα μας να σμίξουν
στην ταλαίπωρη γη με το αίμα των προγόνων μας. Δεν πειράζει... · Εστω και
νεκροί, κι αν ακόμα γίνουμε έν" άλικο ποτάμι, θα έχουμε κερδίσει την ηθι
κή ελευθερία και την ικανοποίηση πως ζήσαμε για μια στιγμή στη ζωή μας
χωρίς ζυγό, φωνάξαμε λεύτεροι το δίκαιο μας και αδούλωτοι αντικρίσαμε
τον ουρανό ... Περήφανοι πατήσαμε τη σελήνη. Πήραμε μια θέση σ' αυτήν.
Μ ια θέση που κερδίσαμε άξια.

Χρή στος Χ ατζη στεφάνου
Β· τάξη Λυκείου Κύκκου
Πρώτο βραβείο μαθη τι κού διαγωνισμού για δοκίμιο
με θέμα τα κατεχόμενα. (1991)

Γράμμα στον
Αγαπητέ μου

·

·

Αγιο Βασίλη

Αγιε Βασίλη,

Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι ξανά να φορέσεις την κατακόκκινη ολόλαμπρη
στολή σου, κατά τις μέρες των διακοπών. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι να φέρεις
δώρα σ' όλα τα μικρά παιδιά. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι να φέρεις και σε μένα
δώρο.
Το δώρο που θέλω να μου φέρεις, είναι κάτι που δεν εξαγοράζεται,
κάτι που δεν πωλείται στα παντοπωλεία. Αυτό είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η
EIPHNH ΣΤΟ ΠΟΝΕΜ ΕΝΟ ΜΑΣ ΝΗΣΙ.
Τέτοιο καιρό πριν δεκαέξι χρόνια έγινε η εισβολή των Τού ρκων στην
Κύπρο μας. Οι Τούρκοι εισβολείς άραξαν στο νησί μας με σκοπό να κατα
κτήσουν και να διώξουν τους κατοίκους της. Χωρίς να σκέφτονται τους
πονεμένους κατοίκους λεηλάτησαν, βίασαν και σκότωσαν αθώους ανθρώ
πους καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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·a κεφάλια μας .
μόγελο ειρωνεί)μως, λίγο πέρα

Η Κύπρος δεν είναι η πρώτη φορά που καταχτιέται και υποφέρει από
κατακτητές. Παρόλο, όμως, που είχε πολλούς καταχτητές, εν τούτοις, με
το λάβαρο ψηλά, καταφέρνει πάντοτε να απελευθερώνεται με τους αγώνες
των κατοίκων της. · Ομως, σήμερα, μετά από δεκαέξι χρόνια, η Κύπρος πα
ραμένει κάτω από την «μπότα» του Τούρκου εισβολέα.
Αγιέ μου Βασίλη, η χάρη που σου ζητώ δεν είναι μεγάλη. Απλώς και
μόνο τη λευτεριά και την ειρήνη, όχι μόνο στο πονεμένο μας νησί αλλά
και σε όλο τον κόσμο. Είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο.
·
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·

)ς Χατζη οτεφάνου
1 Λυκείου Κύκκου
νισμού για δοκίμιο
cατεχόμενα. (1991)

όκκ ινη ολόλαμπρη
μάζεσαι να φέρεις
ιέρεις και σε μένα
δεν εξαγοράζεται,
ΞΛΕΥΘ ΕΡΙ Α ΚΑΙ Η
των Τού ρκων στην
με σκοπό να κατα
α σκέφτονται του ς
αν αθώους ανθρώ-

Τι καλύτερο δώρο υπάρχει από τη λευτεριά σ' όλο τον κόσμο και την
αγάπη μεταξύ των ανθρώπων!

Με αγάπη
ένα πονεμένο Κυπ ριόπουλο
( Τάσος Χατζη στεφάνου
Α· τάξη Γυμνασίου Κύκκου)

ΔΕΚ ΑΞΙ ΧΡΟΝΙ Α

Δεκάξι χρόνια . . . Μια ζωή που κύλησε έξω απ' το πατρικό αυλάκι. Τραίνο
που, χτυπώντας στην πέτρα, πετάχτηκε έξω από την πορεία του. Μονάχα να
φανταζόμαστε μπορούμε αυτή τη ζωή που έμεινε θαμμένη κάτω απ' την μπότα
του κατακτητή. Αλλού aπλώσαμε τις ρίζες μας, αλλού αποθέσαμε τις ελπίδες
μας, αλλού χύσαμε τον ιδρώτα μας. Η ψυχή μας στέριωσε στην ξένη γη που
ξαφνικά κι αναπάντεχα έγινε δική μας.
Δε χαρήκαμε τα καλοκαίρια πλάι στην κερυνιώτικη θάλασσα αγκαλιά με τις
λεμονιές. Δε γευτήκαμε το νερό από τα κεφαλόβρυσα. Δε χόρτασε το μάτι μας
το μεγαλείο του βουνού να απλώνεται επιβλητικό . Δεν πατήσαμε στ' άγια χώ
ματα των προγόνων μας να νιώσουμε άξιοι συνεχιστές του έργου τους.
Μον' ζήσαμε εδώ, αντίκρυ στην πράσινη γραμμή, παρέα με το συρματό
πλεγμα. Με πικρό το χαμόγελο σαν ανέβαινε στα χείλη, αλλά με δυνατή την
ελπίδα στην ψυχή. Και κάναμε υπομονή. Κανείς δεν ήρθε προς βοήθειά μας,
κανείς δεν αγκάλιασε με ενδιαφέρον το πρόβλημά μας. Μόνοι μας, όπως
πάντα, σταθήκαμε όρθιοι στις καταιγίδες. Εμείς οι μικροί τραφήκαμε με τη
μνήμη, ξεδιψάσαμε με το τραγούδι, αναπνεύσαμε με την ελπίδα.
Με μοναδική ευχή να τα γνωρίσουμε μια μέρα. Και τότε θα ζήσουμε.

Πάνος Πρωτοπ απάς
Α' τάξη Λυκείου Παλουριώτισσας
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Κ ΑΙ ΤΟΤΕ Θ Α ΓΙΟΡΤ ΑΣΟΥΜΕ ΠΡΑ ΓΜ ΑτΙΚ Α
Σήμερα, 16 χρόνια μετά τον ακρωτηριασμό του μισού σχεδόν νησιού μας,
εμείς λυγάμε στη θύμηση και μαζί θρηνούμε τα αδικοχαμένα. Τον τόπο, τη ζωή,
τους ανθρώπους. Πώς μπορούμε να γιορτάζουμε, όταν έχουμε το βουβό βλέμ
μα του Πενταδάκτυλου στραμμένο πάνω μας; Πώς μπορούμε να χαιρόμαστε
την ώρα που Κερύνεια και Μόρφου βογγούν κάτω από το βαρύ πέλμα του κα
τακτητή;
Η απάντηση είναι ότι μπορούμε κι ας είναι τριπλό το μαρτύριο. Μπορούμε
γιατί έχουμε οδηγό τη θύμηση και συμπαραστάτη την ελπίδα. Μπορούμε επει
δή πρέπει· επειδή αυτός ο λαός δεν έμαθε να σκύβει το κεφάλι. Μας κατηγό
ρησαν ότι ξεχάσαμε. Μας είπαν πως, επειδή οι μικροί δεν τα γνώρισαν, δε θά
καναν τίποτα για να γυρίσουν πίσω. Είπαν ότι κυνηγάμε τη ζωή και ξεχνάμε τα
ιδανικά.
Δεν ξεχνάμε κάθε Κύπριος πολεμά με το δικό του όπλο καθημερινά χτίζο
ντας το μέλλον αυτού του τόπου. Θά ρθει μια μέρα. Και η πληγωμένη περηφά
νια του λαού, η λυγισμένη θέληση θα τεντωθεί εκσφενδονίζοντας τον Αττίλα
από τη γη μας σαν κλαδί δέντρου που λύγισε, μα δεν έσπασε· και στην κατάλ
ληλη στιγμή τεντώθηκε, για να δώσει το τελειωτικό κτύπημα σ' αυτόν που το
λύγισε. Και τότε θα γιορτάσουμε πραγματικά.
(Απόσπασμα)

Πάνος Πρωτοπαπάς
Α · τάξη Λυκείου Παλουριώτισσας

Η Μονή Αχειροποιήτου και η εκκΑησ\α του Αγίου ΕυΑαΑίου στον Καραβά
(Φωτοyραφία Κυπριακού Μουσείου).
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ΓΙ Α ΣΕ Ν Α

Κ Υ Π Ρ ΟΣ

Μ ΟΥ

Μη ν κλαις , Κύπρος μου, γλυκιά πατρίδα
και θά ·ρθει η λευτεριά
και θα λάμψει σαν ακτίδα
πίσω απ· του Πενταδάκτυλου τα βουνά.
Μη ν κλαις , Κύπρος μου, γλυκιά πατρίδα,
κι η Κερύνεια, το Βαρώσι,
η Μόρφου και ο Καραβάς
θα νιώσουν κάποια μέρα της λευτεριάς τη ζεστασιά.
Και οι Τούρκοι τώρα σ· έχουν σκλαβωμένη ,
πατρίδα μου γλυκιά, μη ν κλαις , γιατί
εμείς έχουμε παλικάρια
γεμάτα λεβεντιά.
Μη ν κλαις , Κύπρος μου, γλυκιά πατρίδα,
γιατί στης Αμμοχώστου την ακρογιαλιά
θα κυματίσει κάποια μέρα
η γαλανόλευκη ξανά.
Μη ν κλαις , Κύπρος μου, γλυκιά πατρίδα,
γιατί θά ·ρθει η λευτεριά,
το λέει το κύμα που aφρίζει
στη θάλασσα του Κάραβά.
Μη ν κλαις , Κύπρος μου, γλυκιά ο πατρίδα,
γιατί θά ·ρθει, ναι, θά ·ρθει η λευτεριά.

Φιλίππου Δέσποινα
(Εwονή του Κώστα και Δέσποινας Κοζάκου)
ραβά

· Επαινος στο διαγωνισμό ποίησης για τα κατεχόμενα του Α· Λανιτείου Γυμνασίου.

195

Παιδιά του δημοτικού σχολείου Καραβά κατά τη διάρκεια διδακτικής περιόδου.

(1972)

Στιγμιότυπο από θεατρικό μονόπρακτο που διοργανώθηκε στον Καραβά το 1969 από το
νηπιαγωγείο «Παιδικός Παράδεισος». Διακρίνονται από αριστερά: Μαρία Κ. Παπαϊωάννου,
Μαρία Φ. Μοτίτη, Κάτια Γ. Κωνσταντίνου, Σούλα Σ. Κοζάκου και Δημήτρης Η . Η λιάδης.
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Ο

Τ Ο Π Ο Σ Ε Τ Ο Υ Τ ΟΣ

Ο τόπος ετούτ ος . . . έχει βαρεθεί ν· αναμέ
νει ,
ο τόπος αυτός . . . έχει βαρεθεί να καρτερε
ί,
μόνο στέκει, πάντα εκεί ψη λά ολόρθος
,
κι αγναντεύει το πέλαγος με πένθι μη
σι ωπή .
Ο τόπος ετούτ ος . . . έχει ορκι στεί ότι θ·
αντέξει ,
ο τόπος αυτό ς . . . έχει ορκι στεί ότι θα
ζή σει .
Μέσα απ· όλη τ η ν πίκρα και τ η συμφορά
του,
θα είναι εκεί και θ· αγωνίζεται ,
θα τινάξει από πάνω του τη φρίκη του πολέ
μου,
θ απλώσει τα χέρι α του να φτάσει στον
ή λι ο,
θ· ανοίξει τη σκλη ρή παλάμη του Πενταδάχ
τυλου
και θα σταθεί ορθός κι αλύγι στος στα πόδι
α του.
Ο τόπος ετούτος . . . είναι γι α μας η πατρ
ίδα μας .
Δεν μπορεί πι α να η συχάσει .
Εμάς περι μένει .
Εμάς καλεί ν · αγωνι στούμε.
·

Νάτια Χαραλάμπους
�ιόδοu.

(1972)

) 1969 από το

Παπαίωάννοu,
c; Η. Η Αιάδηc;.

Β · βραβείο σ τ ο Διαγωνισμ
ό Ποίησης Διανέλλειου
Γυμνασίου Λε υκωσίας (1 989 -90)
.

Το χωριό μο υ
Είμαι ένα προσφ υγόπουλο
και τ· όμορφο χω ρι ό μου
ποτέ μου δεν το έχω δει
παρά μόνο στ· όνειρ ό μου.
Μου έχουν πει όμως γι · αυτό
λόγι α πολλά οι γονείς μου,
τη θάλασσα, τα σπίτι α του,
τα όμορφα περβόλι α.
Οι Τούρκοι ή ρθαν ξαφνι κά,
και δι ώξαν τους ανθρώπ ους,
που με θλι μμένη την καρδι ά
βρέθη καν σ· άλλους τόπους .
Μες στη μι κρή μου τ η ν καρδι ά
νι ώθω θυμό και πόνο,
να πάμε, θέλω , όλοι μας
πίσω ει ς το χωρι ό μας .
· Εφη Χαρα λάμπ ους
Δ· τάξη Δη μοτι κού Σ χολείου
Δασουπόλεω ς
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ΑΠΟ ΤΗ ΛΡΑΣΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΛΗΜΩΝ ΜΑΣ

Δ Ρ ΑΣΤ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ ΕΣ Τ Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Κ Α Ρ Α Β Α
«Η Λ Α Μ Π Ο ΥΣ Α» ΑΥΣΤ Ρ Α Λ Ι ΑΣ
· Οπως κάθε φορά που επικοινωνούμε με το προσφυγικό Σωματείο «0
Καραβάς» μας δίνει κουράγιο και ενθουσιασμό να συνεχίσουμε τον αγώνα
μας στη μακρινή αυτή γη, έτσι και στις 8 Σ επτεμβρίου 1 990, που έγινε ο
χορός του Λεμονιού, διαβάστηκε σε όλους τους χωριανούς και φίλους το
μήνυμα που μας έστειλε.

Το παιδικό χορευτικό συγκρότημα του Σ υλλόγου μας, υπερήφανο για
την καταγωγή του, μας παρουσίασε διάφορους κυπριακούς και ελληνικούς
χορούς κατά τη διάρκεια του χορού του Λεμονιού. Αυτό αποτελείται από
τα πιο κάτω παιδιά: Πόλα και Σ ούλα Σπύρου, Νατάσα και Αντρέα Χατζηστε
φάνου Λαούτα, Αντρέα και Νικόλα Ευθυμίου, Ελένη Σοφοκλή, Σ οφό Κου μή,
Τροοδία Ταύρου, τίνα Τσιούπη, Τρούτη και Χριστίνα Γεωργίου, Μαρή Σα
πουντζή, Φιόνα και Χριστίνα Γιαννή. Ο χοροδιδάσκαλός τους ήταν ο κύ ριος
Σ τέλιος Τσίκκος.
Στις 1 1 Νοεμβρίου 1990, μετά από τη Γενική Σ υγκέντρωση , εξελέγη
το τέταοτο διοικητικό Σ υμβούλιο από την αρχή της ιδρύσεως του Σ υλλό
γου. Αυτό αποτελείται από τους Γιάννη Γεμέπα (πρόεδρο), ο οποίος για
προσωπικούς λόγους στις 31/ 1/91 παραιτήθηκε, Ελευθερία Χατζηστεφάνου
Λαούτα (Αντιπρόεδρο), Γεώργιο Παναγίδη (Γραμματέα), Φρόσω Σπύρου (τα
μία) και Σ υ μβούλους τους Μ ιχάλη Παναγίδη και Ρένο Γεωργίου.
Το υπόλοιπο Διοικητικό Σ υ μβούλιο (Χωρίς πλέον πρόεδρο) συνέχισε τα
καθή κοντά του και αντιπροσώπευσε με είκοσι περίπου μέλη τον Καραβά
μας στην κυπριακή κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώpιας στη γιορτή του
Καρναβαλιού, που έγινε στις 3 Μαρτίου 1 991.
Επίσης ήταν ο μοναδικός Κυπριακός Σύλλογος που με περηφάνια,
κρατώντας την κυπριακή σημαία, αντιπροσώπευσε τον Καραβά στην ελληνι
κή εθνική γιορτή που έγινε για τις 25 Μαρτίου.
Η παρέλαση έγινε μπροστά σε Αυστραλούς επισή μους, όπως την πρω
θυπουργό της Βικτώριας κυρία Joan Ε. Kirner, εκκλησιαστικούς αντιπροσώ
πους και τον · Ελληνα πολιτικό αντιπρόσωπο, που διάβασε μπροστά σε χιλιά
δες συ μπάροικους Ελληνες μήνυμα του πρωθυπουργού κυρίου Κωνσταντί
νου Μητσοτάκη.
·

Για την 21η Απριλίου 1 991 έχει οργανωθεί η καθιερωμένη Λαμπριάτικη
Σ υγκέντρωση με φαγητό, ποτό και μουσική. Τα παιδιά μας πάλι θα μας ψυ
χαγωγήσουν με ελληνικούς χορούς. Ευχόμαστε όλοι οι χωριανοί και φίλοι,
αγαπημένοι να συγκεντρωθούμε και να περάσου με μαζί μια ευχάριστη
μέρα.

Ελευθερία Χ ατζηστ εφάνου Λαούτα
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Αναμνηστική φωτογραφία από την παρtλαση της εθνικής γιορτής στις 25 Μαρτίου 1 991
στη Μελβούρνη. Σημαιοφόροι του Κυπριακού Συλλόγου «Λάμπουσα» είναι η Πόλα Σπύρου
και η Νατάσα Χατζηστεφάνου Λαούτα.
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Το χορευτικό συγκρότημα του Κυπριακού Συλλόγου Καραβά «Η Λάμπουσα» Μελβούρνης
Αυστραλίας. Ο χοροδιδάσκαλος Στtλιος Τσίκκος και οι Σοφός Κουμή, Μαρή Σαπουντζή,
Τρούτη Γεωργίου, Αντρtας Λαούτας, Ελtνη Σοφοκλή, Ανδρtας Ευθυμίου, Χριστίνα Γιαννή,
Πόλα Σπύρου, Σούλα Σπύρου, Χριστίνα Γεωργίου, Νατάσα Λαούτα, Νικόλας Ευθυμίου,
Φιόνα Γιαννή, Τροοδία Ταύρου, τίνα Τσιούπη. Το συγκρότημα tλαβε μtρος στην εκδήλωση
του «Χορού του Λεμονιού» στις 8/9/1990.

199

Φ Ι Λ Ο ΥΣ
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Ε ΙΣ Φ Ο Ρ ΕΣ Α Π Ο
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Τ ΟΥ
«0 Κ Α Ρ Α Β ΑΣ»
Το Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου μας επιθυμεί να εκφράσει τις
θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσους έδωσαν εισφορές για ενίσχυση
του ταμείου του σωματείου. Οι εισφορές για τη χρονιά που πέρασε δίνο
νται πιο κάτω με βάση τη χρονική περίοδο που λήφθη καν κατά τη διάρκεια
των εκδηλώσεων που διοργάνωσε το σωματείο μας.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Π ΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΙΟΥΝΙΟΣ ' 90
ΙΟΥΝΙΟΣ ' 91 .
-

1 . Εκδήλωση προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών, Ι ούνιος
Δημήτρης Ασπρής
Ανδρέας Χατζηπαναγή
Κώστας Τριφούρκης
Κώστας Λιβερκώτης
Γεώργιος Χατζηχαραλάμπους
Κυριάκος Κληρίδης
Σωτήρης Ιωάννου
Κύπρος Αρότης
Γιάννης Χατζηλού κας
Ιάκωβος Λούτσιος
Πολύδωρος Γεωργίου
Ευγενούλα Πέτρου
Οικ. Παπαίακώβου Κύρκου
Ε υριπίδης Χρυσοστόμου
Μαρούλα Μ ιχαηλίδη
Χρίστος Μάγειρας
Κώστας Αντρονίκου
Ανδρέας Μούγης
Χρίστος Τόφας
Ανδρέας Κελογρηγόρη
Κώστας Κύρκος

ί:20
ί:20
ί:20
ί:20
ί:1 5
ί:1 0
ί:1 Ο
ί:1 Ο
ί:1 Ο
ί:1 Ο
ί:1 Ο
ί:1 0
ί:1 Ο
ί:1 Ο
ί:1 0
ί:1 Ο
ί:1 Ο
ί:1 Ο
ί:1 Ο
ί:1 0
ί:1 Ο

·

90.

Νικόλας Κατσιόλας
Σωτηρούλα Κύρου
Χριστόδουλος Θαλασσινός
Παντελής Αρότης
Νικόλας Τσιάμουρος
Έλλη Σταύρου
Κώστας Καραολής
Δέσποινα Μαυ ρίδου
Ερατώ Μάγου
Νικόλας Χατζηπετρής
Δημήτρης Παξιαβάνης
Στέλιος Τσιουρούτης
Κώστας Ευστρατίου
Κωστής Ευαγγελίδη ς
Αντιγόνη Βακή
Σάββας Νικοδήμου
Μαρούλα Ο. Χατζηδαμιανού
Κώστας Δημητρίου
Κώστας Γεωργιάδης
Ανδρέας Ματθαίου
Μ ίκης Οδυσσέως

ί:1 0
ί:1 0
ί:1 0
ί:1 0
ί:1 0
ί:1 0
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5
ί:5

2. Καλλιτεχνική εκδήλωση «Στο δρόμο της επιστροφής». Μάιος - Ιούνιος

1 990
Carreras Ltd
Λαϊκή Τράπεζα
Τράπεζα Κύπρ ου
ΓΕΒΟ Λτδ
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ί:1 50
ί:1 00
ί:50
ί:50

British American
Georghiou Paints
Ελληνική Τράπεζα
A.D.P. Ltd
Φιλική Ασφαλιστική

ί:25
ί:25
ί:20
ί:20
ί:1 5

ΛΟ Υ Σ
�Ι Ο Υ
>κφράσει τις
rια ενίσχυση
rέρασε δίνο 
. τη διάρκεια

3. Εκδήλωση προς τιμή των Αποδήμων Καραβιωτών. Αύγουστος

Σωματείο Λάμπουσα Αμερικής
U.S.$ 5,000
Ανώνυ μος
Ε1 00
Κλεάνθης Σπαθιάς
Ε50
Κώστας Παρασκευά
Ε50
Σ οφία Τιμοθέου
Ε40
Σωτήρης Τσιρίπιλλος
Ε20
4. Χορός του Λεμονιού. Οκτώβριος

ος ' 90.

ιός

ιιανού

Ε1 0
Ε1 0
Ε1 0
Ε1 0
Ε1 0
Ε1 0
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Ε5
Ε5
Ε5
Ε5
ES
ES

ίιιος - Ιού νιο ς

Ε25
Ε25
Ε20
Ε20
Ε1 5

Λαίκή Τράπεζα
Τάσος Καραβιώτης
Νεόφυτος Σαββίδης
Κύπρος Χατζηγιαννάκη

Νίκος Μακρύνικολας
Ελένη Κολιού
Καλλισθένη Λουκά
Κώστας Κρυός
Ιάκωβος Σπαθιάς

1 990
Ε20
Ε20
Ε1 0
Ε10
U.S.$ 1 00

1 990

Ε1 5
Ε1 Ο
Ε5
Ε30 U. K.

5. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Δεκέμβριος 1 990
Βασιλική Χριστοδουλίδου

Ε1 Ο

6. Εισφορές για έκδοση του 2ου τόμου «Καραβάς»
Δήμος Καραβά
Γεώργιος Τσίμον

ESOO
Ε50

7. Διάφορες άλλες εισφορές

U.S.$ 1 00
Κώστας Πικραλλιδάς
U.S.$ 1 00
· Ελλη Σταύρο υ
Ε30
Μίκης Τσιάκκας
ESO
Πολυξένη Β. Μανώλη
Ε1 50
Λάμπρος Μαούρης (Αφρική)
ESO
Χρίστος Γεπίμης
Ε1 0
Χαριτίνη Διγενή
Ε1 Ο
Μιχαλάκης Γεωργιάδης
Ε8
Μιχάλης Αρότης
U.S.$ 300
· Αντρη Δημητρίου

Σημείωση: Αξιοσημείωτη ήταν η οικονομική συνεισφορά του Δήμου Καραβά στις
εκδηλώσεις 1 ,2,3 και 5, που αναφέρονται πιο πάνω, οι οποίες διοργανώθηκαν από

κοινού με το Σωματείο μας. Το Διοικητικό συμβούλιο του προσφυγικού σωματείου
«Ο Καραβάς» εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και την εκτίμησή του προς όλα
τα μέλη του Δημοτικού Σ υμβουλίου για τη μέχρι τώρα ανταπόκριση και συνεργασία
που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε. Είμαστε βέβαιοι ότι η
συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον με
ένα και μοναδικό κοινό στόχο: «Την επιστροφή στον αγαπημένο μας Καραβά».

Δ/0/ΚΗΠΚΟ Σ ΥΜΒΟΥΛ/0
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕ/Ο Υ <<ΚΑΡΑΒΑΣ»
20 1

Ν
ΥΜΠ ΛΗΡ ΩΜΑτΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟ Υ
Σ
Σ»
ΤΟ Ν ΠΡ Ω ΤΟ Κ ΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΜΟ «Κ ΑΡΑΒΑ
ορίες οι
(Α) Από τον κ. Χρίστο Γεπίμη πήραμε τις πιο κάτω πληροφ
ρων
περιχώ
και
οποίες αφορούν τον κατάλογο των αγνοου μένων Καραβά
που δη μοσιεύτηκε στον πρώτο τόμο.
κατοικο ύσαν
«Οι πιο κάτω αγνοού μενοι είναι παιδιά του Καραβά αλλά
για δικούς τους λόγους αλλού, στην Κύπρο.
. από
1 . Κωνσταντίνος Χρίστος Κωνσταντίνου (γυιός του Κωστή Φακαλά
ύ
Κατοικο
ί.
Καίμακλ
την Πάνω Γειτονιά). Γεννήθηκε το 1 925 και χάθηκε στο
της
,
παιδιών
άλλων
σε στην Παλλου ριώτισσα. Τυνχάν ει πατέρας, μεταξύ
γνωστή ς τραγουδίστριας Κωνσταντίνας.
ύ και εγγο
2. Σ ολωμού Σωτήρης Σπύρου (γυιός του Σταύρο υ Σολωμο
στην Κερύ
χάθηκε
νός του Χριστοφή Παγδατή). Γεννήθ ηκε το 1 948 και
νεια. Κατοικούσε στη Λάπηθο.»
ροφορία η
(Β) Από τη Μαρία Χρυστοφόρου πήραμε τη πιο κάτω πλη
που μας
ων
περιχώρ
οποία αφορά τον κατάλογο των κατοίκων Καραβά και
τόμο.
ο
έφυγαν στην προσφυγιά και δη μοσιεύτηκε στο δεύτερ
Ιανουάριο
«Η Μαρία Βασίλη Κατούρη από το χωριό ΕΛΙΑ πέθανε τον
του 1 979».
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ΑΦ ΟΡ ΟΥ Ν
Σ»
ιΡΑΒΑ
·ω πληροφορίες οι
1βά και περιχώρων
. αλλά κατοικούσαν
Κωστή Φακαλά. από
Καίμακλί. Κατοικού
Ίλλων παιδιών, της
Σολωμού και εγγο
(άθη κε στην Κερύ :άτω πλη ροφορία η
1εριχώρων που μας
τόμο.
θανε τον Ιανουάριο

Η τρίτη ετήσια tκδοση ΚΑΡΑΒΑΣ του προσφυγικού σωματείου «Ο Καραβάς»
τυπώθηκε σε 1 ,500 αντίτυπα στο τυπογραφείο ΣΟΓΕΚ.

