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   Χαιρετισμός Δημάρχου
                                

Βιώνουμε στις μέρες μας, μια δύσκολη περίοδο με 
τις παρενέργειες της οικονομικής κρίσης να έχουν 
επηρεάσει τις συνήθειες, τις δραστηριότητες και 
γενικά την όλη αντιμετώπισή μας σε βασικά 
θέματα της καθημερινότητας. Είναι δε γεγονός, 
ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο μας προβλημάτισε 
πάρα πολύ η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων 
και πρωτοβουλιών του Δήμου μας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα νέα οικονομικά δεδομένα και τον 
περιορισμένο προϋπολογισμό μας. Αξιολογήσαμε 
όλοι μαζί ότι η ετήσια έκδοση του Δήμου μας 
που καθιερώθηκε εδώ και έξι χρόνια, είναι μια 
δραστηριότητα πολύ σημαντική και βοηθά σε πολύ 
μεγάλο βαθμό την αποστολή του κατεχόμενου 
Δήμου μας και ότι έπρεπε να συνεχιστεί.

Με πολλές θυσίες και περικοπές που έγιναν 
σε άλλες δραστηριότητές μας, καταφέραμε 
να εξοικονομηθεί το αναγκαίο ποσό για 
να συνεχιστεί η έκδοσή μας «Καραβιώτικα 
Δρώμενα». Εκφράζω πρώτιστα την ικανοποίησή 
μου για την ολοκλήρωση του 6ου τόμου 
«Καραβιώτικα Δρώμενα» και μεταφέρω τις 
ευχαριστίες μου σε όλους όσους βοήθησαν με 
χορηγίες για να συγκεντρωθεί το απαραίτητο 
ποσό, καθώς και όλους τους συνεργάτες μου στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για τη στήριξη και βοήθεια. 

Μέσα από την έκδοσή μας καταγράφονται πολλές 
πληροφορίες για την ιστορία της κατεχόμενης 
κωμόπολής μας, με αναφορές στους θησαυρούς 
της Λάμπουσας, τη συμβολή των Καραβιωτών 
στους Βαλκανικούς Πολέμους και την περίοδο του 
1821, καθώς και για τη σύνδεση του ήρωα της 
ΕΟΚΑ Κυριάκου Μάτση με τον Καραβά. Τα πιο πάνω 

αποτελούν ένα από τα κεφάλαια που συνδέονται 
με την ιστορία του τόπου μας, υπάρχουν όμως 
και σε άλλες ενότητες στοιχεία και πληροφορίες 
που αναδεικνύουν τη μεγάλη θρησκευτική 
και πολιτιστική κληρονομιά του Καραβά μας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ημερίδα που 
διοργανώθηκε από το Δήμο μας σε συνεργασία 
με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, στην 
οποία έγινε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση 
για τα θρησκευτικά μνημεία του Καραβά και 
την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα. Τα 39 
χρόνια προσφυγιάς είναι πάρα πολλά και όλα 
τα θρησκευτικά μας μνημεία έχουν υποστεί 
μεγάλες καταστροφές και αρκετά έχουν συληθεί 
χωρίς να υπάρχει κανένας σεβασμός για τα 
μνημεία αυτά από τον Τούρκο κατακτητή. 

Πλούσια από κάθε άποψη υπήρξε η συμμετοχή 
του Δήμου Καραβά σε πρωτοβουλίες που ανέλαβε 
η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων το 2012 με θέμα 
την προβολή των συνεπειών από την Τουρκική 
Εισβολή και αξιοποίηση του υλικού με διάφορους 
τρόπους στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ειδικά τη 
χρονιά που πέρασε, η Επιτροπή Κατεχόμενων 
Δήμων έχει κυκλοφορήσει μια αξιόλογη έκδοση 
με την ιστορία των εννέα κατεχόμενων δήμων, 
καθώς επίσης ετοιμάστηκε μια πλήρης έκθεση 
φωτογραφιών για τη σύληση της θρησκευτικής 
μας κληρονομιάς σε όλη την κατεχόμενη Κύπρο. 
Αξιόλογη επίσης πρωτοβουλία είναι η ετοιμασία 
ενός χάρτη σε 24σέλιδη μορφή, στον οποίο 
αποτυπώνονται όλα τα θρησκευτικά μνημεία στην 
κατεχόμενη Κύπρο και δίνονται πληροφορίες 
για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα.  

1.Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση «Συμμετοχή των Κυπρίων 
εθελοντών στους Βαλκανικούς Πολέμους». Οι Δήμαρχοι Καραβά και 
Αμυνταίου μαζί με μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων και τον πρώην Δήμαρχο 
Καραβά κ. Πανίκο Τσέντα (αριστερά), 5 Δεκεμβρίου 2012
2.Ο Δήμαρχος Καραβά προσφωνεί εκδήλωση στην κοινότητα Κέλλας του 
Δήμου Αμυνταίου, 5 Νοεμβρίου 2012
3.Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων των Βαλκανικών Πολέμων 
στην κοινότητα Ρόδωνα του Δήμου Αμυνταίου, 6 Νοεμβρίου 2012 

1.

2. 3.
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Για όλες τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο 
Δήμος μας τη χρονιά που πέρασε, δίνονται 
πληροφορίες με πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό. Πιστεύουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται μια 
αναβάθμιση στο περιεχόμενο των εκδηλώσεών 
μας και αυτό εκτιμάται και αξιολογείται θετικά 
από τους σκορπισμένους δημότες και φίλους της 
κωμόπολής μας που συμμετέχουν σ’ αυτές. 

Αξιόλογη από κάθε άποψη υπήρξε η δράση της 
νεολαίας μας. Η περηφάνια της καταγωγής και 
η αγάπη για την κατεχόμενη γη μας, δίνουν τα 
σημαντικά εκείνα εφόδια στους νέους μας για να 
δημιουργούν και να προσφέρουν. Και είναι αυτή 
η δραστηριότητα το πιο αισιόδοξο κομμάτι από 
την αποστολή του Δήμου μας. 

Εξαιρετική και συγκινητική υπήρξε τη χρονιά 
που πέρασε η συμμετοχή και παρουσία του 
χορευτικού συγκροτήματος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας σε πολλές εκδηλώσεις με 
ένα  επιλεγμένο πρόγραμμα από Κυπριακούς 
παραδοσιακούς χορούς. Αξιολογούμε ότι αυτές 
οι δραστηριότητες των νέων μας προβάλλουν 
τον πολιτισμό μας, τους συνδέουν με την 
πατρική γη και δίνουν πάντοτε ένα αισιόδοξο, 
ελπιδοφόρο αποτέλεσμα μέσα από κάθε 
παρουσίαση. Δέσμευσή μας είναι να στηρίζουμε 
και να ενισχύουμε τέτοιες πολύ αξιόλογες 
πρωτοβουλίες των νέων μας.

Τα σωματεία μας στην Κύπρο και το εξωτερικό 
συνεχίζουν με ποιοτικές εκδηλώσεις και άλλες 
δραστηριότητες την αποστολή τους. Πάντοτε ο 
Δήμος μας είναι συμπαραστάτης με οποιαδήποτε 
βοήθεια ή στήριξη του ζητηθεί. 

Για άλλη μια χρονιά καταγράφουμε όλους τους 
συνδημότες μας που έφυγαν με τον πικρό καημό 
της ανεκπλήρωτης επιθυμίας για επιστροφή 
στην κατεχόμενη γη μας. Είναι δε η καταγραφή 
αυτή μια ελάχιστη οφειλή για να κρατήσουμε τη 
μνήμη τους ζωντανή και να γίνεται μια συνεχής 
υπόμνηση της δικής μας αποστολής και του 
χρέους.

Στο Εθνικό θέμα, οι προσπάθειες που καταβάλλει 
ο Δήμος μας είναι συνεχείς με επαφές, επίδοση 
ψηφισμάτων και ενέργειες που συνεχώς 
αναδεικνύουν τη μεγάλη πληγή που δημιούργησε 
η Τουρκική εισβολή του 1974 και η οποία 
δυστυχώς παραμένει αθεράπευτη. 

Στην έκδοσή μας, γίνεται επίσης αναφορά 
σε προσωπικότητες του Καραβά, οι οποίες 
ξεχώρισαν μέσα από τη δική τους διαδρομή 
στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης 
και της κοινωνικής προσφοράς. Εκφράζουμε 
την ικανοποίησή μας γιατί σε μια δύσκολη 
περίοδο με πολλά προβλήματα, η αποστολή του 
Δήμου μας συνεχίζεται με σωστό, προσεγμένο 
και ποιοτικό προσανατολισμό. Η δέσμευσή 
μας παραμένει ότι όλοι μαζί θα συνεχίσουμε 
τις δραστηριότητές μας με συλλογικότητα και 
αλληλοστήριξη με στόχο να βελτιωθούν οι 
συνθήκες στον τόπο μας και να ανατείλουν 
καλύτερες μέρες, που θα μας δίνουν την 
αισιόδοξη προοπτική ότι ο χρόνος μέχρι την 
επιστροφή στον Καραβά έχει λιγοστέψει. Όλοι 
μαζί παραμένουμε αφοσιωμένοι συνοδοιπόροι 
αυτής της πορείας, έχουμε χρέος…
 
Γιάννης Παπαϊωάννου - Δήμαρχος Καραβά

Απονομή χορηγιών από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου 
Καραβά σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με Καραβιώτικη 

καταγωγή, 3 Ιανουαρίου 2012 

Τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος του Δήμου Καραβά 
που συμμετείχαν στην εκδήλωση «Χορός του λεμονιού»,

 17 Νοεμβρίου 2012
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                                    Η πέμπτη μας έκδοση – Μερικά από τα σχόλια που πήραμε

Αξιότιμε κ. Παπαϊωάννου,

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αποστολή 
του πέμπτου τεύχους της έκδοσης του Δήμου Καραβά με τίτλο «Καραβιώτικα 
Δρώμενα» και να σας συγχαρώ για τη δυναμική δραστηριότητα των Καραβιωτών 
κατά το υπό αναφορά έτος.

Η εν λόγω έκδοση προωθείται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου για 
χρήση και ενημέρωση του κοινού της.

Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Πρύτανης

Φίλε Γιάννη,

Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την αποστολή της πέμπτης ετήσιας έκδοσης του 
Δήμου Καραβά,  «Καραβιώτικα Δρώμενα».

Πρόκειται για μια εξαιρετική έκδοση που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο του Δήμου Καραβά.

Φιλικά,
Αλέξης Γαλανός
Δήμαρχος Αμμοχώστου
Πρόεδρος Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων
Πρόεδρος Ένωσης Δήμων

Αγαπητέ Γιάννη,

Σας ευχαριστώ για το πέμπτο τεύχος της έκδοσής σας «Καραβιώτικα Δρώμενα» 
που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε.

Για ακόμη μια φορά στην έκδοσή σας αποτυπώνεται η πλούσια δράση σας και 
το αξιέπαινο έργο σας. Τα θερμά μου συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στους 
μελλοντικούς στόχους και επιδιώξεις σας.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης
Δήμαρχος Λευκωσίας
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                                    Η πέμπτη μας έκδοση – Μερικά από τα σχόλια που πήραμε

Αξιότιμε κ. Παπαϊωάννου,

Έχω πάρει την ετήσια έκδοση του Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα» 2012 – 
τεύχος πέμπτο και συγχαίρω το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά ειδικά εσένα προσωπικά 
για την πρωτοβουλία για να ετοιμαστεί τέτοια έκδοση και για την εργασία που 
έχετε διεκπεραιώσει.

Πράγματι, μέσα από την έκδοση ο αναγνώστης αναμειγνύεται με τους Καραβιώτες 
και γίνεται αναπόσπαστο μέρος τους, γι αυτό και απολαμβάνει κάθε σελίδα της 
έκδοσης, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο.

Συνεχίστε αυτή την προσπάθεια αφού όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος είναι άξιοι 
συγχαρητηρίων.

Με εκτίμηση,
Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης
Δήμαρχος

Κύριε Δήμαρχε,

Σας ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη που είχατε να μου αποστείλετε το πέμπτο 
τεύχος του πολύ ενδιαφέροντος περιοδικού,  «Καραβιώτικα Δρώμενα».

Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ, τόσο εσάς, όσο και τους συνεργάτες σας, για 
την αξιέπαινη προσπάθειά σας να προβάλετε τις δραστηριότητες του πονεμένου 
προσφυγικού Δήμου σας με αυτό τον τρόπο.

Με την ευκαιρία επικοινωνίας μας σας εύχομαι υγεία και δύναμη προς επίρρωση 
των προσπαθειών σας.

Με εκτίμηση,
Αντιστράτηγος Στυλιανός Νάσης
Αρχηγός ΓΕΕΦ

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Έχουμε παραλάβει το αποσταλέν εις υμάς τεύχος, «Καραβιώτικα Δρώμενα» 
και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική αυτή προσφορά σας προς την 
ημετέρα ταπεινότητα.

Η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία αφυπνίζει τις συνειδήσεις και διατηρεί άσβεστο 
τον πυρσό της ρωμαϊκής μας ταυτότητας, υπενθυμίζει εις πάντας το παλαιό εκείνο 
σύνθημα «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» και προτρέπει στον αγώνα για την ποθητή επιστροφή την 
οποία ευχόμαστε από καρδιάς και προσευχόμαστε ο Θεός δια πρεσβειών της Κυρίας 
Θεοτόκου της Μαχαιριωτίσσης να την ευλογήσει και να την πραγματοποιήσει.

Μετ’ ευχών εγκαρδίων,
ο Λήδρας Επιφάνιος
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    ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ    
    Οι θησαυροί της Λάμπουσας                 

Λάμπουσα είναι η νεότερη ονομασία της αρχαίας 
πόλης Λαπήθου, η οποία άκμαζε στα βόρεια 
παράλια της Κύπρου για δύο χιλιετίες. Μετά 
την περίοδο της Φραγκοκρατίας που ο Καραβάς 
ξεχώρισε ως νέα διοικητική περιοχή, η περιοχή 
της αρχαίας Λάμπουσας οριοθετήθηκε ως μέρος 
της έκτασης της κωμόπολης Καραβά. Προσδίδει 
δε η περιοχή της Λάμπουσας, την ιστορική ενιαία 
βάση από την οποία δημιουργήθηκαν οι νέες 
διοικητικές περιοχές, όπως είναι σήμερα, με τις 
κωμοπόλεις Λάπηθο και Καραβά και τα μικρά 
χωριουδάκια Ελιά, Φτέρυχα, Παλιόσοφο και 
Μότιδες. 

Με την ονομασία Λάμπουσα η πόλη αναφέρεται 
τα Βυζαντινά χρόνια, οπότε και εγκαταλείφθηκε 
μετά τις Αραβικές επιδρομές. Σύμφωνα με την 
παράδοση, η πόλη είχε ονομαστεί Λάμπουσα, 
επειδή έλαμπε από πλούτο και ευημερία.

Οι Άραβες επιδρομείς, όταν πολιορκούσαν την 
πόλη το 653/4 μ.Χ., είχαν υπόψη τους το σε 
χρυσό και ασήμι πλούτο της περιοχής. Γι’ αυτό 
είχαν θέσει όρο στους κατοίκους της περιοχής 
ότι ήταν ελεύθεροι να φύγουν σε άλλα μέρη της 
Κύπρου ή να ταξιδέψουν σε άλλα Ελληνικά νησιά, 
εάν παρέδιδαν τα αντικείμενα που είχαν σε χρυσό 
και ασήμι. Υπό τέτοιες συνθήκες οι κάτοικοι 
της περιοχής έκρυψαν αρκετά αντικείμενα στα 
δάπεδα ή στους τοίχους των σπιτιών τους με την 
ελπίδα ότι κάποτε θα γύριζαν για να τα πάρουν. 
Όμως εκείνοι χάθηκαν στον ίλιγγο του θανάτου 

και τις συμφορές των πολέμων, ενώ οι θησαυροί 
φυλάχτηκαν για αιώνες μέσα στα σπλάχνα 
της γης μέχρι την ώρα που φανερώθηκαν από 
ανασκαφές τα κρυμμένα κειμήλια της όμορφης 
πολιτείας της Λάμπουσας. 

Είναι λυπηρό όμως, γιατί την περίοδο που 
ανακαλύφθηκαν οι θησαυροί της Λάμπουσας, 
βρέθηκαν διάφοροι αρχαιοκάπηλοι, οι οποίοι 
εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των κατοίκων του 
Καραβά, τους απέσπασαν τα ανυπολόγιστης αξίας 
ιστορικά και καλλιτεχνικά αυτά αριστουργήματα, 
που τώρα κοσμούν ξένα μουσεία. Από τους δύο 
περίφημους θησαυρούς της Λάμπουσας μόνο μερικά 
δείγματα από το δεύτερο θησαυρό περισώθηκαν 
και φυλάγονται στο Κυπριακό Μουσείο.

Χρυσό περιδέραιο από το δεύτερο θησαυρό (Μητροπολιτικό 
Μουσείο Νέας Υόρκης)

1.Περιοχή της αρχαίας Λάμπουσας με λαξεμένο στους 
βράχους μέρος των κατοικιών
2.Περιδέραιο και χρυσός σταυρός από το δεύτερο 
θησαυρό της Λάμπουσας (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Λευκωσίας)1.

2.
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Ο πρώτος θησαυρός βρέθηκε στα τελευταία χρόνια 
του 19ου αιώνα και αγοράστηκε, τουλάχιστον το 
πιο μεγάλο μέρος του, από το Βρετανικό Μουσείο 
το 1899. Ο θησαυρός αυτός περιλαμβάνει: ένα 
ασημένιο θυμιατό διακοσμημένο με τις μορφές 
του Χριστού, της Παναγίας και των Αποστόλων 
Πέτρου, Παύλου, Ιωάννη και Ιακώβου, ένα 
μεγάλο βαθύ δίσκο, ένα μικρότερο δίσκο και 
αριθμό ασημένιων κουταλιών από τα οποία 24, με 
διάφορες παραστάσεις, βρίσκονται στο Βρετανικό 
Μουσείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πρώτο θησαυρό 
της Λάμπουσας συμπεριλαμβάνονται ακόμα 12 
ασημένια κουτάλια, για τα οποία δεν υπάρχουν 
στοιχεία πού βρίσκονται σήμερα.

Ο πιο μικρός από τους δύο δίσκους του πρώτου 
θησαυρού της Λάμπουσας έχει διάμετρο 24.5 
εκ. και έχει τη μορφή λεκάνης, αφού έχει βάθος 
που φτάνει τα 7.8 εκ. Η περιφέρεια του δίσκου 
είναι διακοσμημένη με πλατιά έκτυπη ταινία που 
αποτελείται από δύο κύκλους με ασπιδόμορφα 
κοσμήματα ή ανθέμια. Στο κέντρο πλατιά 
εγχάρακτη ζώνη με φυτικό βλαστό περικλείει 
τη μορφή μάρτυρα Αγίου, που συνήθως 
αναγνωρίζεται σαν ο Άγιος Σέργιος.

Ο άλλος δίσκος έχει διάμετρο 26.9 εκ. Στο κέντρο 
του υπάρχει κυκλική εγχάρακτη ζώνη με φυτικό 
βλαστό που περικλείει σταυρό με τεχνική niello. 
Στην τεχνική niello το σχέδιο είναι χαραγμένο 
πάνω σε χρυσό ή ασήμι. Πρώτα χαράζεται και 
σκαλίζεται το σχέδιο με ένα αιχμηρό εργαλείο. 
Μετά χύνεται πάνω στην πλάκα από χρυσό ή ασήμι 
ένα μείγμα από μόλυβδο, άργυρο, χαλκό, θειάφι 
και βόρακα που έχει μαύρο χρώμα, γι’ αυτό και 
ονομάζεται niello από το λατινικό nigellum. Στη 
συνέχεια η πλάκα τοποθετείται πάνω στη φωτιά, 
το niello λιώνει κι απλώνεται στα σκαλίσματα. 
Όταν η πλάκα κρυώσει, αφαιρείται το περιττό 
υλικό του κράματος με διάφορες ξύστρες. 

Ο δίσκος με τη μορφή του Αγίου Σεργίου 
κατασκευάστηκε, όπως φαίνεται από τις 
σφραγίδες, επί Κωνσταντίνου του Γ’ μεταξύ 641-
651 μ.Χ., ενώ ο άλλος δίσκος επί αυτοκράτορα 
Τιβερίου μεταξύ 578-582 μ.Χ.

Ο δεύτερος θησαυρός ανακαλύφθηκε το 1902, 
κατά την τοπική εκδοχή το Φλεβάρη του 
1902, στην ακρόπολη της Λάμπουσας, γνωστή 
ως «Τρουλλί». Είναι δε σπουδαιότερος και 
μεγαλύτερος του πρώτου. 

Δυστυχώς μόνο ένα μικρό μέρος του θησαυρού 
κατασχέθηκε από την αστυνομία και παραδόθηκε 
στο Κυπριακό Μουσείο. Το μεγαλύτερο μέρος 
φυγαδεύτηκε από την Κύπρο και τα περισσότερα 
τεμάχια αγοράστηκαν το 1906 στο Παρίσι από 

τον John Pierpont Morgan, ο οποίος στη συνέχεια 
δάνεισε τα αντικείμενα στο Victoria & Albert Mu-
seum στο Λονδίνο, όπου οργανώθηκε έκθεση για 
το κοινό. Το 1917 ο γιος του Pierpont Morgan 
δώρισε το θησαυρό στο Μητροπολιτικό Μουσείο 
της Νέας Υόρκης. Ο θησαυρός αποτελείτο από 9 
ασημένιους δίσκους, οι οποίοι φέρουν ανάγλυφες 
παραστάσεις από τη ζωή του Δαυίδ, 5 ασημένιους 
δίσκους με διάφορα μονογράμματα στο κέντρο, 
καθώς επίσης και χρυσά αντικείμενα, όπως 
χρυσά μετάλλια, χρυσά περιδέραια, βραχιόλια, 

Ασημένιο κουτάλι από το πρώτο θησαυρό της Λάμπουσας 
(Βρετανικό Μουσείο)

Ασημένιος δίσκος με τη μορφή του Αγίου Σεργίου 
(Βρετανικό Μουσείο)

Ο πρώτος θησαυρός 

Ο δεύτερος θησαυρός 
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σκουλαρίκια και χρυσούς σταυρούς. Μερικά 
άλλα αντικείμενα του θησαυρού πωλήθηκαν 
μεμονωμένα, όπως το εγκόλπιο που βρίσκεται 
τώρα στη συλλογή του Dumbarton Oaks στην 
Washington. 

Όλοι οι δίσκοι με παραστάσεις από τη ζωή του 
Δαυίδ φέρουν σφραγίδες με τη μορφή του 

αυτοκράτορα Ηρακλείου, το μονόγραμμά του, 
το μονόγραμμα του comes sacrarum Iargitio-
num Θεοδώρου και τα ονόματα Θεοχάριστος, 
Κομιτάς, Σχολαστίκις και Κοσμάς που ανήκουν 
στους λειτουργούς που σφράγισαν το ασήμι. 
Οι δίσκοι με σκηνές από τη ζωή του Δαυίδ 
μπορούν να χρονολογηθούν μεταξύ των ετών 
613 και 630 μ.Χ. 

Στο Κυπριακό Μουσείο, που βρίσκεται στη λεωφόρο 
Μουσών αρ.1, λίγα μέτρα από την πράσινη 
γραμμή, βρίσκονται συνολικά πέντε δίσκοι από το 
δεύτερο θησαυρό της Λάμπουσας. Οι τρεις δίσκοι 
είναι διακοσμημένοι με παραστάσεις από τη ζωή 
του Δαυίδ εμπνευσμένες από την Παλαιά Διαθήκη 
και οι άλλοι δύο δίσκοι φέρουν μονογράμματα 
στο κέντρο. Στη συνέχεια δίνεται μια σύντομη 
περιγραφή των δίσκων αυτών.

1.Δίσκος με διάμετρο 14 εκ. Στο δίσκο αυτό 
εικονίζεται ο Δαυίδ καθισμένος σε βράχο με τη λύρα 
στο αριστερό χέρι να δέχεται τον απεσταλμένο του 
Σαμουήλ (Α’ Βασιλ. Ιστ’, 11-12). Στο κάτω μέρος 
εικονίζονται δύο πρόβατα και φυτικοί βλαστοί στο 
τοπίο, ενώ στο πάνω μέρος ο ουρανός με τον ήλιο, 
το φεγγάρι και τα αστέρια. Η σύνθεση θυμίζει 
μυθολογική παράσταση του μουσικού Ορφέα.
2.Δίσκος με διάμετρο 14 εκ. Στο δίσκο αυτό 
εικονίζεται ο Δαυίδ με το αριστερό γόνατο στη 
ράχη αρκούδας, την οποία έχει αρπάξει από το 
κεφάλι με το αριστερό χέρι και ετοιμάζεται να τη 
σκοτώσει με το ρόπαλο που κρατεί στο δεξί χέρι. 
Στ’ αριστερά γεμίζει το κενό ένα δέντρο (Α’ Βασιλ. 
12, 36). Η παράσταση θυμίζει τον πρώτο άθλο του 

Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας. 
3.Δίσκος με διάμετρο 26.8 εκ. Στο δίσκο αυτό 
εικονίζεται ο γάμος του Δαυίδ με την κόρη του 
Σαμουήλ Μελχόλ (Α’ Βασιλ. ΙΗ, 20-29). Η σκηνή 
εικονίζεται μπροστά από κλασικό προπύλαιο. Στο 
κέντρο εικονίζεται ο Σαούλ και σε πρώτο πλάνο 
ο Δαυίδ να κρατά το χέρι της Μελχόλ. Στα άκρα 
εικονίζονται δύο νέοι να παίζουν αυλό. Στο κάτω 
μέρος φαίνονται ένα καλάθι με φρούτα και δύο 
«πουγκιά» τα οποία συμβολίζουν την ευλογία. 
4.Δίσκος με διάμετρο 44 εκ. Στο κέντρο 
του δίσκου υπάρχει εγχάρακτη κυκλική 
διακοσμητική ταινία με φυτικό βλαστό που 
περιβάλλει σταυρόσχημο μονόγραμμα που 
μπορεί να διαβαστεί ΙΩΑΝΝΟΥ ή ΑΝΤΩΝΙΟΥ με 
τεχνική niello. Η αυτοκρατορική σφραγίδα είναι 
του Αυτοκράτορα Φωκά και επομένως ο δίσκος 
κατασκευάστηκε μεταξύ 602-610 μ.Χ.
5.Δίσκος με διάμετρο 36 εκ. Ο δίσκος αυτός 
είναι διακοσμημένος με επίχρυσους κύκλους 
με εγχάρακτο φυτικό βλαστό που περιβάλλει 
κυκλικό σταυρό κατασκευασμένο με τεχνική 
niello. Ο δίσκος αυτός έγινε επί αυτοκράτορα 
Ηρακλείου, όπως φαίνεται από τις σφραγίδες, 
μεταξύ 613-630 μ.Χ. 

Ασημένιος δίσκος 612-629 μ.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Λευκωσίας)

Ασημένιος δίσκος «Ο γάμος του Δαυίδ και της Μελχόλ» 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας)

Δίσκοι που φυλάγονται στο Κυπριακό Μουσείο 
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Από το δεύτερο θησαυρό της Λάμπουσας, έξι 
δίσκοι με σκηνές από τη ζωή του Δαυίδ, όπως 
και τρεις άλλοι με σταυρικά μονογράμματα, 
βρίσκονται σε διάφορα μουσεία των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής.

Οι έξι δίσκοι με παραστάσεις από τη ζωή του 
Δαυίδ βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της 
Νέας Υόρκης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός 
ο τρόπος που εκτίθενται οι έξι ασημένοι δίσκοι 
της Λάμπουσας στο Μητροπολιτικό Μουσείο της 
Νέας Υόρκης. Τα εξαίρετα αυτά αριστουργήματα 
προβάλλονται σε κεντρική αίθουσα του μουσείου 
με δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικού υλικού.  
Σε ειδική θέση που υπάρχει δίπλα από τις προθήκες 
υπάρχει ανηρτημένος χάρτης της Κύπρου, στον 
οποίο η μοναδική ένδειξη «Καραβάς» στη βόρεια 
πλευρά του νησιού, επεξηγεί την τοποθεσία που 
βρέθηκε ο πολύτιμος θησαυρός της Λάμπουσας. 

Εξαιρετικός από κάθε άποψη είναι ο κεντρικός 
δίσκος και ο μεγαλύτερος σε διάμετρο με 
παραστάσεις από τη ζωή του Δαυίδ σε τρεις 
ενότητες. Στο μουσείο εκτίθενται και άλλα χρυσά 
αντικείμενα από την περιοχή της Λάμπουσας. 

Οι τρεις ασημένοι δίσκοι με μονογράμματα 
βρίσκονται στα μουσεία που αναφέρονται πιο 
κάτω:Ο πρώτος δίσκος, με διάμετρο 13.4 εκ., 
βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της 
Νέας Υόρκης και φέρει εγχάρακτη διακόσμηση 
με βλαστό κισσού σε κύκλο που περιβάλλει 
μονόγραμμα με τεχνική niello. Ο δεύτερος 
δίσκος με την ίδια διάμετρο και τον ίδιο ακριβώς 
διάκοσμο φυλάγεται στη συλλογή του Dumbar-
ton Oaks στην Ουάσιγκτον. Ο τρίτος δίσκος 
με διάμετρο 25.5. εκ., όμοιος με τους δύο 
προηγούμενους, βρίσκεται στη Walters Art Gal-
lery της Βαλτιμόρης.

Στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία φυλάγονται 
και διάφορα άλλα χρυσά αντικείμενα, κυρίως 
κοσμήματα, τα οποία προέρχονται από το 
δεύτερο θησαυρό της Λάμπουσας. 

Στη φιλοτέχνηση των κοσμημάτων τα εργαστήρια 
της Κωνσταντινούπολης κατείχαν την πρώτη 
θέση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα επαρχιακά 
υστέρησαν στην κατασκευή. Στα βυζαντινά 

κοσμήματα συγκαταλέγονται ζώνες, βραχιόλια, 
δακτυλίδια, σκουλαρίκια, περιδέραια και σταυροί, 
καθώς και διάφορα μετάλλια και φυλακτά. Τα 
μαργαριτάρια και οι ζωηρόχρωμοι πολύτιμοι λίθοι, 
το νιέλλο και το σμάλτο συνδυάζουν την αίγλη 
τους με τη λάμψη του χρυσού και του αργυρού. 
Μερικά από τα χρυσά κοσμήματα που φυλάγονται 
στο Κυπριακό Μουσείο περιγράφονται πιο κάτω:
Περιδέραιο μήκους 26 εκ., το οποίο αποτελείται 

Ασημένιοι δίσκοι από το δεύτερο θησαυρό της 
Λάμπουσας που βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο 

Νέας Υόρκης

Χάρτης που πλαισιώνει τις προθήκες με τα εκθέματα από 
το θησαυρό της Λάμπουσας (Μητροπολιτικό Μουσείο 

Νέας Υόρκης)

Δίσκοι που φυλάγονται σε μουσεία του εξωτερικού 

Κοσμήματα από το δεύτερο θησαυρό της Λάμπουσας που φυλάγονται
 στο Κυπριακό Μουσείο



12

από εφτά πέτρες αμέθυστου που εναλλάσσονται 
με μικρά μαργαριτάρια. Μεταξύ τους συνδέονται 
με λεπτά σύρματα χρυσού. Στις άκρες οι δύο 
μικροί κύκλοι της χρυσής πόρπης διακοσμούνται 
με διάτρητη τεχνική με δύο πουλιά. Ο σταυρός 
(διαστάσεις 7.5 Χ 6 εκ.), που προέρχεται επίσης 
από το δεύτερο θησαυρό της Λάμπουσας, είναι 
φτιαγμένος με παχύ φύλλο χρυσού, διακοσμημένο 
με έκτυπο στιγμευτό περίγραμμα. Με την ίδια 
τεχνική σημειώνεται στις κεραίες του σταυρού 
η γραφή «ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΙΣΣΙΝΗΣ». 

Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα χρυσά μετάλλια 
ή νομίσματα που κρεμούσαν από τα περιδέραια 
ή τις ζώνες. Χρυσή πόρπη φέρει νόμισμα του 
Ιουστινιανού Β’ και Τιβερίου Β’ με φυλλόσχημη 
απόληξη (μήκος 29 εκ.) φτιαγμένη από θηλιές 
ενωμένες με μικρούς οκτώσχημους κρίκους. 
Τα βυζαντινά σκουλαρίκια δεν υστερούν από 
τα υπόλοιπα κοσμήματα σε ποικιλία σχεδίων 
και υλικών κατασκευής. Στο Κυπριακό Μουσείο 
φυλάγονται μερικά δείγματα αυτής της τέχνης. 
Ένας τύπος είναι αυτός που ήταν γνωστός στους 
τελευταίους ρωμαϊκούς χρόνους. Αποτελούνται από 
στεφάνι με τέσσερα άγκιστρα που στο χαμηλότερό 
τους σημείο κρέμονται ισάριθμες μικρές αλυσίδες 
που καταλήγουν σε μαργαριτάρια (μήκος 7.5 
εκ.). Από τους επικρατέστερους τύπους είναι τα 
σκουλαρίκια σε σχήμα ημισελήνου, τα οποία είναι 
όμοια όσον αφορά το εξωτερικό περίγραμμα, αλλά 
ποικίλουν ως προς την εσωτερική διακόσμηση από 

πολλά γεωμετρικά μέχρι φυτικά και ζωικά μοτίβα. 
Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελούν δύο διαφορετικά 
σκουλαρίκια της πρώιμης βυζαντινής περιόδου 
(6ος – 7ος αιώνας μ.Χ.).  Στο ένα αποδίδεται, με 
διάτρητη τεχνική, σταυρός μέσα σε κύκλο ανάμεσα 
σε δύο αντικριστά παγώνια (μήκος 3.2 εκ.). Στο 
άλλο με την ίδια τεχνική αποδίδονται δύο πουλιά 
στραμμένα προς τα έξω και στο ενδιάμεσο φυτικό 
μοτίβο (μήκος 5 εκ.).

Τα πιο πάνω χρυσά κοσμήματα και μερικά άλλα 
που φυλάγονται στο Κυπριακό Μουσείο δεν 
είναι δυνατό να χρονολογηθούν επακριβώς. 
Ακολουθούν και αυτά την τεχνική και τεχνοτροπία 
της εποχής με βάση παλαιότερα πρότυπα της 
ελληνιστικής περιόδου. Υπάρχουν διάφορες 
απόψεις για την προέλευση των κοσμημάτων της 
Λάμπουσας. Μερικοί υποστηρίζουν ότι προέρχονται 
από εργαστήρια εκτός Κύπρου, όπως της Συρίας 
ή της Αιγύπτου. Δεδομένου όμως ότι η τεχνική 
των κοσμημάτων ήταν πλατιά διαδεδομένη στο 
μεσογειακό χώρο κατά την προβυζαντινή περίοδο, 
πολλοί υποστηρίζουν ότι τα κοσμήματα αυτά 
φιλοτεχνήθηκαν στα εργαστήρια της Λάμπουσας, 
όπου η χρυσοχοΐα και αργυροχοΐα άκμαζε την 
περίοδο αυτή.

Χρυσό περιδέραιο (Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης)

Χρυσά σκουλαρίκια (Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας)

Χρυσή αλυσίδα με νόμισμα από το δεύτερο θησαυρό της 
Λάμπουσας (Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας)
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Το γενικό συμπέρασμα που μας δίνουν οι δύο 
θησαυροί της Λάμπουσας είναι ότι η Κύπρος 
ευδαιμονούσε κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο 
και ιδιαίτερα κατά τον 6ο – 7ο αιώνα. Η Λάμπουσα 
ήταν μια ευημερούσα πόλη της εποχής εκείνης 
που ταυτόχρονα ήταν και η πρωτεύουσα μιας 
από τις δεκαπέντε επαρχίες της Κύπρου. 

Η Λάμπουσα μπορεί να μην ξανάζησε το 
μεγαλείο και τη λάμψη που είχε την περίοδο 
από το 2ο μέχρι τον 7ο αιώνα μ.Χ., αλλά οι 
κάτοικοι κατάφεραν να ξαναγυρίσουν πίσω 
μετά από αιώνες προσφυγιάς, όταν το 965 
μ.Χ. ο Νικηφόρος Φωκάς ελευθέρωσε την 
Κύπρο από τους Άραβες. Τα μόνα μνημεία τα 
οποία βρίσκονται σήμερα στην περιοχή της 
Λάμπουσας είναι ο ναός της Αχειροποιήτου και 
το εκκλησάκι του Αγίου Ευλαλίου, τα οποία 
υποδηλούν ότι οι κάτοικοι διατήρησαν την 
αίγλη και τη λάμψη της Λάμπουσας και μετά το 
10ο αιώνα μ.Χ.

Η πολιτεία και οι θησαυροί της Λάμπουσας 
αποτελούν σήμερα ένα ιστορικό παράδειγμα, το 
οποίο έχει αρκετά κοινά σημεία με τη συμφορά 
που δέχτηκε η Κύπρος τον Ιούλιο του 1974. 
Οι όμορφες κωμοπόλεις του Καραβά και της 
Λαπήθου δέχτηκαν ένα ανελέητο βαρύ πλήγμα, 
μαζί με την άλλη κατεχόμενη γη μας, από τους 
Τούρκους κατακτητές. Πολλοί κάτοικοι τις 
μέρες εκείνες ακολούθησαν το παράδειγμα των 
κατοίκων της Λάμπουσας που έκρυψαν μέσα 
στις αυλές και στα σπίτια τους χρυσά αντικείμενα 
και λεφτά σε πολλές περιπτώσεις, με την ελπίδα 
ότι μόλις κοπάσει το κακό του πολέμου θα 

γύριζαν πίσω για να τα βρουν. Πέρασαν όμως 
αρκετά χρόνια και οι ελπίδες στοιβάζονται κάθε 
χρόνο και πιο πολλές. Για μας ο πλούτος και η 
ιστορία της Λάμπουσας παραμένουν ιστορικό 
παράδειγμα και ταυτόχρονα ένα δυνατό μήνυμα 
για όλους. Ένα μήνυμα που πηγάζει από το 
γεγονός ότι οι κατακτητές έρχονται, λεηλατούν, 
αλλά σε γη που δεν τους ανήκει δεν μπορούν να 
ριζώσουν. Με αυτές τις σκέψεις καταπραΰνουμε 
τον πόνο της πικρής προσφυγιάς και ατενίζουμε 
με ελπίδα το μέλλον, έχοντας πάντοτε στο νου 
μας ότι κανένας δεν μπορεί να σβήσει αυτόν τον 
ασίγαστο πόθο της επιστροφής που καίει στις 
καρδιές μας. Με ψηλό το φρόνημα και ακλόνητη 
την πίστη δηλώνουμε ότι θα γυρίσουμε στη 
Λάμπουσα νικητές και συνεχιστές της παράδοσης 
που ξεκίνησαν και διατήρησαν οι πρόγονοί μας. 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Πηγές:

«Οι θησαυροί της Λάμπουσας» των Ανδρέα και 
Ιουδήθ Στυλιανού από το βιβλίο Καραβάς,  1969
«Δίσκοι της Λάμπουσας» του Αθ. Παπαγεωργίου. 
Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. 
Φιλόκυπρος. 
Κύπρος, Τόμος Α’ της Αθηνάς Ταρσούλη
Φωτογραφικό υλικό από: Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου.
Εκδόσεις του Μητροπολιτικού Μουσείου Νέας 
Υόρκης.
The Arts of Byzantium, Helen C. Evans
The Metropolitan Museum of Art, Europe in the 
middle ages, Bradford D. Kellefer. 

Χρυσή ζώνη (Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης)

Επίλογος
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Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία 
της κας Πίτσας Χαρμαντά Πρωτοπαπά που 
παρουσιάστηκε στην εκδήλωση με διοργανωτή 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών στις 28 
Μαρτίου 2012 με θέμα «Αφιέρωμα στις εθνικές 
επετείους της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου». 

Φέρνοντας στη μνήμη τα γεγονότα που έχουν 
σχέση με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 
δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στη Φιλική 
Εταιρεία και στα γεγονότα του Ιουνίου – Ιουλίου 
του 1821 στην Κύπρο. Ιδιαίτερα η περιοχή 
Λαπήθου - Καραβά σημαδεύτηκε έντονα από τα 
τραγικά γεγονότα της εποχής εκείνης. Γεγονότα 
που χαράχτηκαν έντονα στη συλλογική μνήμη 
και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά ως τις 
μέρες μας. 

A. Φιλική Εταιρεία

Οι προετοιμασίες για την Ελληνική Επανάσταση 
από τη Φιλική Εταιρεία είχαν εξαπλωθεί σε όλες 
τις περιοχές που υπήρχαν Έλληνες, από την 
Οδησσό της Κριμαίας ως την Κύπρο. Η επιστολή 
του αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρου 
Υψηλάντη προς τον αρχιεπίσκοπο Κυπριανό 
είναι απόδειξη ότι και οι Κύπριοι ήταν μυημένοι 
στη Φιλική Εταιρεία. Ο Υψηλάντης ενημερώνει 
τον αρχιεπίσκοπο «για την προσεχή έναρξη του 
Μεγάλου Σχολείου», εννοώντας την Ελληνική 
επανάσταση, και του ζητά να βοηθήσει υλικά, 
όπως είχε υποσχεθεί. 

Στην προφορική παράδοση της περιοχής μας 
αναφέρεται ότι οι πρόκριτοι των κωμοπόλεων 
Λαπήθου και Καραβά ήταν μέλη της Φιλικής 
Εταιρείας. 

B. Ο Κανάρης στην Κύπρο

Η επίσκεψη του Κανάρη στην Κύπρο τον 
Ιούνιο του 1821 αποτελεί ένα πολυσυζητημένο 
γεγονός. Η τοπική παράδοση είναι πολύ έντονη 
όσον αφορά στο θέμα αυτό. Διηγούνται οι 
Λαπηθιώτες και οι Καραβιώτες ότι ο Κανάρης 
αποβιβάστηκε στο μικρό όρμο Ασπρόβρυση 
στην παραλία της Λαπήθου και φιλοξενήθηκε 
από τους κατοίκους. Στη συνέχεια φόρτωσε 
τρόφιμα, ζωοτροφές και χρήματα και απέπλευσε. 
Μαζί του επιβιβάστηκαν και εθελοντές, που θα 
πολεμούσαν στο πλάι του εναντίον του κοινού 
εχθρού. Σύμφωνα με την Ελένη Κελεπέσιη από 
τη Λάπηθο, το κατάρτι του πλοίου του Κανάρη 
χάλασε και το αντικατάστησαν με άλλο. Το παλιό 
κατάρτι, αναφέρει ότι βρισκόταν στην παραλία 
της Ασπρόβρυσης ως τα μέσα του 20ού αι. 

Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός που προκάλεσε 
η άφιξη του Κανάρη, ώστε νέοι της περιοχής 
τον ακολούθησαν και αγωνίστηκαν στο 
πλάι του κατά τη διάρκεια του Αγώνα. 
Ανάμεσα στους Κύπριους που πολέμησαν 
στην Ελληνική Επανάσταση κι έχασαν τη 
ζωή τους, ήταν και δυο Κύπριοι, πατέρας 
και γιος, ο Κωνσταντίνος Κυπριώτης και

Η περιοχή Λαπήθου - Καραβά το 1821

1.Άποψη της Λαπήθου και του Καραβά πριν το 1974
2.Ο απαγχονισμός του Εθνομάρτυρα Κυπριανού 
σε πίνακα του Γιώργου Μαυρογένη, 1970 (Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου)1.

2.
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ο γιος του Γεώργιος Κυπριώτης, που αγωνίστηκαν 
με τον πυρπολητή Κωνσταντίνο Κανάρη. Πολύ 
πιθανόν να περιλαμβάνονταν στους Κυπρίους, 
που ακολούθησαν τον Κανάρη, όταν στάθμευσε 
στην Κύπρο.

Ο Κανάρης επισκέφτηκε στη Λάπηθο τους 
προκρίτους Πασπάλλα και Χατζηλία και 
φιλοξενήθηκε στην ενορία της Αγίας Παρασκευής 
στο σπίτι του Γιωρκάτζη Πασπάλλα. Τμήμα από 
το σπίτι που φιλοξενήθηκε ο Κανάρης διατηρείτο 
στη Λάπηθο ως το 1974. 

Επίσης πέρασε και από την Παλιά Βρύση του 
Καραβά και την Αχειροποιήτου και συναντήθηκε, 
σύμφωνα πάντα με την τοπική παράδοση, με 
το Χατζηνικόλα. Στον Καραβά συνάντησε και 
τον προπάππο του γνωστού γιατρού Ιωάννη 
Πηγασίου, το Μουσκούδι, ο οποίος εκτελέστηκε 
τον Ιούλιο του 1821 μαζί με τους άλλους, που 
βοήθησαν τον Κανάρη. 

Οι κάτοικοι του Καραβά και της Λαπήθου 
διεξήγαγαν έρανο για να βοηθήσουν. Το προϊόν 
του εράνου, τρόφιμα, ζωοτροφές, χρήματα, 
μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι της Αχειροποιήτου 
ή σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, στην Ασπρόβρυση 
από την Αχειροποιήτου, με εικονική κηδεία, για 
να μην τους εντοπίσουν οι Τούρκοι της Λαπήθου.

«Τον τζαιρόν που ήρτεν ο Κανάρης εκάμαν 
κρυφά έρανον στην Αγιάν Ειρήνην του Καραβά 
τζι εστείλαν τα στην Αχειροποιήτου. Έμεινεν [ο 
Κανάρης] στην Αγιάν Παρασκευήν της Λαπήθου», 
διηγείται ο Παπαγεώργιος Αναστασίου, από την 
Όρκα.

Οι πληροφορητές αναφέρουν ότι το προϊόν του 
εράνου, την εικονική κηδεία, συνόδευσαν οι 
ηγούμενοι της Αχειροποιήτου Μελέτιος και του 
Αγίου Γεωργίου Μεζερέ Λεόντιος, καθώς και ένας 
μοναχός του Σινά.

Οι πληροφορίες, όσον αφορά στην προέλευση 
των εφοδίων για τον Κανάρη, ποικίλλουν. 
Άλλοι αναφέρουν ότι το προϊόν του εράνου είχε 
μεταφερθεί από τη Λευκωσία σε συνεννόηση 
με τον αρχιεπίσκοπο και άλλοι ότι ήταν 
συνεισφορά των κατοίκων της περιοχής. Πάντως 
δεν αποκλείεται το γεγονός να είχε ευρύτερη 

εμβέλεια και να επρόκειτο για μεγάλη βοήθεια, 
ένα θησαυρό, όπως αναφέρεται, που στάληκε 
από τη Λευκωσία και συμπληρώθηκε από τους 
κατοίκους της περιοχής, μια και ο Χατζηνικόλας 
ήταν συγγενής και στενός συνεργάτης του 
Κυπριανού. Συγκεκριμένα, με βάση τις ως τώρα 
έρευνες, ο πατέρας του Χατζηνικόλα Λαυρέντιος 
πρωτοσύγκελλος ήταν πρώτος εξάδελφος του 
αρχιεπισκόπου Κυπριανού. 

Πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιη την επίσκεψη 
του Κανάρη στην Κύπρο, γιατί, πέρα από την 
προφορική παράδοση, υπάρχουν και γραπτές 
μαρτυρίες. Συγκεκριμένα, στα Αρχεία του 
Γαλλικού προξενείου αναγράφεται ότι «πολλές 
φορές τα ελληνικά καράβια πλησίασαν τα 
κυπριακά παράλια για να δεχθούν τρόφιμα και 
χρήματα για τους αγωνιζόμενους αδελφούς στην 
ηπειρωτική Ελλάδα». Η φιλοξενία του Κανάρη 
στη περιοχή Καραβά-Λαπήθου ήταν ίσως και 
ο λόγος που η περιοχή είχε πολλά θύματα τον 
Ιούλιο του 1821.Όσοι τον βοήθησαν φαίνεται ότι 
πλήρωσαν με τη ζωή τους.  

Γ. Εκτελέσεις 

Σε ένα τουρκικό έγγραφο που εντοπίστηκε στη 
βιβλιοθήκη της Σόφιας, υπάρχει κατάλογος, όπου 

Το θαλασσοφίλητο μοναστήρι της Ιεράς Μονής 
Αχειροποιήτου στον Καραβά
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αναγράφονται τα ονόματα των εκτελεσθέντων 
τον Ιούλιο του 1821 στην Κύπρο, η καταγωγή και 
η κατάστασή τους καθώς και η περιουσία τους, 
που δημεύτηκε. Επίσης σημειώνονται και τα 
ονόματα όσων είχαν προκηρυχθεί και διέφυγαν, 
αλλά η περιουσία τους δημεύτηκε.  

Τα στοιχεία που δημοσίευσε ο καθηγητής Ιωάννης 
Θεοχαρίδης, καταγράφονται στη συνέχεια. 
Με καταγωγή από τη Λάπηθο αναφέρονται οι  
Χατζηνικόλας με περιουσία 24,282 στρεμμάτων, 
ο Χατζηγιακουμής 512, ο Χατζηλίας 1,260, 
ο Χατζηέξαρχος 10,005, ο Χατζηγρηγόρης 
1,767, ο Χατζηπαντελής 933, ο ιερέας παπά-
Νικόλας από την ενορία Αγίου Θεοδώρου 1,334, 
ο Κουλουμπρής 3,118 και από τον Καραβά 
ο Χατζη Μοσκοβλή ή Μουσκούδι 2,512 και ο 
Χατζηχριστοδουλής 506. 

Η προφορική παράδοση της περιοχής συμφωνεί 
με τον τραγικό αυτό κατάλογο. Όπως φαίνεται 
και από τα γραπτά κείμενα και από την προφορική 
παράδοση, πρώτοι πλήρωσαν με τη ζωή τους 
οι πρόκριτοι Χατζηνικόλας και Χατζηλίας. Οι 
δυο πρόκριτοι συνεργάζονταν και συνδέονταν 
παράλληλα με συγγενικούς δεσμούς. Ο γιος του 
Χατζηνικόλα Χατζησάββας ήταν παντρεμένος 
με τη γνωστή ως «κουρσαρού» από τη 
Λάπηθο. Ονομαζόταν έτσι γιατί καταγόταν 
από την οικογένεια των κουρσάρων που 
είχαν εγκατασταθεί στη Λάπηθο. Από την ίδια 
οικογένεια καταγόταν και η μητέρα ή η σύζυγος 
του Χατζηλία.

Το Χατζηνικόλα, τον προύχοντα της περιοχής 
Καραβά-Λαπήθου, τον αποκεφάλισαν στη 
Λευκωσία. Η Ευρυδίκη Ππιρή, από τον Καραβά 
αναφέρει:

«Ο Χατζηνικόλας ευρέθην ένοχος γιατί 
ετροφοδοτούσεν την Φιλικήν Εταιρείαν.»

Ο Χατζηνικόλας, πρόκριτος όλης της περιοχής 
Λαπήθου και Καραβά, είχε πολύ μεγάλη 
περιουσία. Συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους 
πλουσιότερους παγκύπρια εκτελεσθέντες τον 
Ιούλιο του 1821 και ήταν ο πιο πλούσιος από τα 
θύματα της περιοχής Καραβά-Λαπήθου.

Τον προύχοντα Χατζηλία τον “έκατσαν στον 
πάλλο” και του άρπαξαν και τον αλευρόμυλο 
που διατηρούσε στην ενορία του Προδρόμου. 

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο Χατζηλίας 
αποκεφαλίστηκε επίσης στη Λευκωσία. Η Αθηνά 
Θεοδοσίου, από τη Λάπηθο, διηγείται:

«Τον Χατζηλίαν που την Αγίαν Παρασκευήν 
εκάτσαν τον στον πάλλον το 1821. Ήρτεν ο 
Κανάρης κι επρομήθευσεν τον τρόφιμα κι επήγαν 
κι εθελοντές μαζί του.»

Η οικογένεια του Χατζηλία διέφυγε μέσω του 
γαλλικού προξενείου κι εγκαταστάθηκε από 
το 1821 στην Ελλάδα. Ο γιος του, Θεοχάρης 
Λαπαθιώτης, πολέμησε στον αγώνα της ελληνικής 
ανεξαρτησίας και διετέλεσε υπασπιστής του 
Όθωνα.

Επίσης κρέμασαν από μια συκαμιά στη Λάπηθο 
τον έξαρχο της Λαπήθου. Αναφέρει η Κυριακή 
Ορφανίδου, από τη Λάπηθο:

«Τον πατέρα του Λεωνίδα του Λαπαθιώτη, 
τον Χατζηλίαν, ο οποίος ήταν γαμπρός της 
Χατζηπαπαδκιάς, της γιαγιάς του παππού μου, 
τον εκάτσαν πάνω στον πάλλον και του επήραν 
τον αλευρόμυλον. Επίσης τον θείον του παππού 
μου, τον έξαρχον, τον εκρέμασαν οι Τούρτζοι το 
21 από μιαν συκαμιάν.» 

Η Ελένη Παπαπαύλου, από τη Λάπηθο 
αναφέρει ότι μια Τουρκοκύπρια από τη Λάπηθο 
προειδοποίησε τη γυναίκα ενός από τους 
προύχοντες της Λαπήθου, αλλά εκείνος δεν 
έφυγε, με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν και να 
τον κάτσουν στον πάλλο: 

Μερική άποψη της Λαπήθου με την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 
στους πρόποδες του βουνού
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«Είσεν μιαν γεναίκα τζι είσεν τζαι μιαν Τούρτζισσαν 
γειτόνισσαν τζι επήεν τζι επροειδοποίησεν την 
να φυγαδεύσει τον άντρα της, γιατί εννά τον 
πιάσουν οι Τούρτζοι. Εν έφυεν τζείνος τζι ήρταν 
τζι επιάσαν τον τζι εκάτσαν τον στον πάλλον, 
ελαλούσασιν. Το 1963 που εφύαν οι Τούρτζοι 
ηύραμεν την κρεμάλλαν κοντά στην Πάνω τζαμή 
στου Γιουσούφα.»

Μελετώντας τον κατάλογο της Σόφιας 
παρατηρούμε ότι, εκτός από τους πλούσιους 
προκρίτους της περιοχής, περιλαμβάνονται 
και άτομα με μικρή περιουσία, όπως ο 
Χατζηγιακουμής και ο Χατζηχριστοδουλής. 
Παρατηρούμε επίσης ότι η περιοχή Λαπήθου-
Καραβά είχε τα περισσότερα θύματα το μαύρο 
εκείνο Ιούλιο. 

Συγκεκριμένα από τη Λάπηθο και τον Καραβά 
εκτελέστηκαν δέκα άτομα. Από τη Λευκωσία 
εκτελέστηκαν εννιά και ένας διέφυγε, από τη 
Λάρνακα εκτελέστηκαν έξι και κατάφεραν να 
διαφύγουν πέντε άτομα, από τα χωριά της 
περιοχής Κυθρέας - Κυθρέα, Νέο Χωρίο, Έξω 
Μετόχι και Βώνη- εκτελέστηκαν πέντε και 
διέφυγαν δυο- και από τη Λεμεσό εκτελέστηκαν 
τέσσερα άτομα. Από τις υπόλοιπες περιοχές 
εκτελέστηκαν λιγότερα άτομα. 

Σύνολο των θυμάτων, όπως φαίνεται από τον 
προαναφερθέντα κατάλογο, ήταν παγκύπρια 
74 άτομα και 22 φυγάδες. Καταλήγουμε ότι ο 
λόγος θα πρέπει να αναζητηθεί στη φιλοξενία 
του Κανάρη από τους κατοίκους, κάτι που όπως 
προαναφέρθηκε, τους στοίχισε τη ζωή.

Σε διάφορες πηγές αναφέρονται και άλλα θύματα 
του Ιουλίου του 1821 από τη Λάπηθο και τον 
Καραβά, που δεν αναγράφονται στον πιο πάνω 
κατάλογο. 

Οι μοναχοί της Αχειροποιήτου πλήρωσαν με τη 
ζωή τους τη συμμετοχή τους στον έρανο για τον 
Κανάρη. 

Η Ανθούλα Σιακαλλή και ο Αντρέας Ερωτοκρίτου, 
από τη Λάπηθο, αναφέρουν:

«Εκάμαν έρανο να φέρουν στην Ασπρόβρυση τον 
Κανάρη, πως είχαν πεθαμένο, αλλά επροδοθήκαν 
τζι επιάσαν τους καλοήρους τζι εσκοτώσαν τους.»

Ένας από τους καλόγερους, σύμφωνα με τον 
Παπαγεώργιο Αναστασίου, από την Όρκα, 
κατάφερε αρχικά να δραπετεύσει. Όταν πήγαν 
να τον συλλάβουν στο μοναστήρι, ο μοναχός, 
που ήταν αδελφός της γιαγιάς του πληροφορητή, 
έδωσε διαταγή να ταΐσουν τους Τούρκους και να 
τους δώσουν ποτό και αυτός, αφού έβγαλε το 
ράσο, τυλίχτηκε σε ένα σεντόνι και δραπέτευσε. 
Κατέφυγε στο σπίτι της αδελφής του, στο χωριό 
Αγία Ειρήνη, η οποία τον έκρυψε μέσα στο 
κολοκάσι. Εκεί βρισκόταν κρυμμένος και ένας 
άλλος μοναχός, ο οποίος είχε θεραπεύσει παλιά 
έναν Τούρκο που τον είχε δαγκώσει φίδι. Όταν 
τους εντόπισαν εκεί στην Αγία Ειρήνη, ο γνωστός 
τους Τούρκος τους βοήθησε να καταφύγουν 
στο Πνασί, κοντά στου Μόρφου. Όμως τελικά 
συνελήφθηκαν εκεί και εκτελέστηκαν και αυτοί 
από τους Τούρκους. 

Η εκτέλεση ενός μοναχού του Σινά αναφέρεται 
πολύ αργότερα από τον Ιούλιο του 1821. Η 
αργοπορημένη αναφορά εξηγείται με βάση τις 
πιο πάνω περιγραφές.

Μνημείο για τους απαγχονισθέντες και εκτελεσθέντες του 
1821, Προαύλιο εκκλησίας Φανερωμένης, Λευκωσία 
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Στον πιο πάνω αναφερόμενο πίνακα των θυμάτων 
του Ιουλίου σημειώνονται και δυο ιερωμένοι από 
τη Βασίλεια, όπου και το μετόχι του Σινά. Ίσως 
να πρόκειται για τους μοναχούς που βρίσκονταν 
στην Αχειροποιήτου.

Ένας αριθμός προγραφέντων, με βάση τον κατάλογο 
της Σόφιας, 22 κατάφεραν με διάφορους τρόπους 
να διαφύγουν και να γλυτώσουν τη ζωή τους. 
Όμως δεν αναγράφονται στον πιο πάνω κατάλογο 
φυγάδες από την περιοχή Καραβά-Λαπήθου. 
Αναφέρονται από την προφορική παράδοση, ο 
Φραγκούδης από τον Καραβά, που κατέφυγε 
στον Καραβά Κυθήρων, και ο Χατζηλάρκος, από 
τη Λάπηθο, που διέφυγε από τη θάλασσα και 
κρύφτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ίσως να περιλαμβάνονταν στον πρώτο κατάλογο 
των 17 ατόμων, που είχε καταρτιστεί από το 
Χατζή Μεχμέτ, ο οποίος όμως δεν εγκρίθηκε. 
Εκτελέστηκαν δέκα αντί 17 άτομα. 

Γιατί οι ηγούμενοι της Αχειροποιήτου και του Αγίου 
Γεωργίου του Μεζερέ στον Καραβά γλύτωσαν 
από τη σφαγή, αν και είχαν πρωτοστατήσει  στη 
φιλοξενία του Κανάρη; 

Να αναφέρουμε ότι τα τέλη του 18ου και 
συγκεκριμένα το 1777, ο Άγιος Γεώργιος ήταν 
μοναστήρι με ηγούμενο το Λεόντιο Χατζηγιάννη, 
όπως φαίνεται από διάφορα έγγραφα. Ο 
Λεόντιος, αφού το 1777 ήταν ήδη ηγούμενος, 
το 1821 βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Για 
το λόγο αυτό, παρόλο που είχε πρωτοστατήσει 
στα γεγονότα που σχετίζονται με την άφιξη του 
Κανάρη στην Κύπρο, δεν αναφέρεται ανάμεσα στα 
θύματα. Φαίνεται όμως ότι το μοναστήρι Αγίου 
Γεωργίου λεηλατήθηκε και εγκαταλείφθηκε, 
γιατί αμέσως μετά, το 1830, δεν υπήρχε 
μοναστήρι εκεί, παρά μια μικρή εκκλησία, που 
παραχωρήθηκε στην κοινότητα και  μετατράπηκε 
σε ενοριακή. Στη θέση της μικρής εκκλησίας 
κτίστηκε το 1843 -1844 η σημερινή εκκλησία. 
Από τις εικόνες της παλιάς εκκλησίας σώθηκαν 
δύο εικόνες του Αγίου Γεωργίου.

Ο ηγούμενος της μονής Αχειροποιήτου, σύμφωνα 
με την προφορική παράδοση, όταν πήγαν να τον 
συλλάβουν, έλειπε από το μοναστήρι. Βρισκόταν 
στα αλώνια με τους εργάτες που αλώνιζαν. 
Έμαθε για την άφιξη των Τούρκων στη μονή 
και ζήτησε να του σελλώσουν το άλογό του. 

Έφυγε με «την μούλαν του ούλον παραλίαν τζι 
επήεν στην μονήν του Τζύκκου τζι εγλύτωσεν», 
αναφέρει ο  Χρίστος Μυλωνάς, από τη Λάπηθο.
Υπάρχει όμως και η εκδοχή ότι ο Μελέτιος 
γλύτωσε, γιατί δέκτηκε να μεταβιβάσει μεγάλη 
κτηματική περιουσία, από τον καλαμιώνα δίπλα 
στο μοναστήρι ως την Αϊρκώτισσα, στον Τούρκο 
διοικητή της Λαπήθου, έκταση που κατείχαν 
οι απόγονοι του Χατζή Μεχμέτ ως τη νεότερη 
εποχή. Το βέβαιο είναι ότι ο ηγούμενος της 
Αχειροποιήτου δεν εκτελέστηκε. Εξ άλλου δεν 
περιλαμβάνεται στον πίνακα των εκτελεσθέντων.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις αφιερωματικές 
επιγραφές σε εικόνες στον Καραβά: 

Στην Αγία Πύλη της εκκλησίας της Αγίας 
Ειρήνης σημειώνεται ότι «εγλυπτουργήθηκαν 
η Αγία Πύλη και το εικονοστάσιο δι’ εξόδων 
Μελετίου καθηγουμένου και Λαυρεντίου 
Πρωτοσυγκέλλου» το 1824. 

Επίσης η κύρια επιγραφή στην εικόνα του Αγίου 
Γεωργίου στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
αναφέρει: Γέγονεν η παρούσα εικών δι’ εξόδων 
Μελετίου καθηγουμένου, ου μνήσθητι άγιε 
και πάντων των Χριστιανών. Χειρ Χρυσάνθου  
Συγγέλλου.ΑΩΚΘ[1829]

Ο ίδιος ο Μελέτιος εικονίζεται καθισμένος στο 
άλογο πίσω από τον άγιο και κρατά την επιγραφή: 
«Μνήσθητι άγιε υπέρ εμού του δούλου σου 
Μελετίου καθηγουμένου μονής Αχειροποιήτου». 
Το πορτρέτο του ηγουμένου Μελετίου, βγαλμένο 
από τα βάθη της ιστορίας, δίνει σάρκα και οστά 
στην ιστορική αυτή περίοδο και τη βγάζει από τα 
όρια του μύθου στο φως. 

Για μια ακόμα φορά η πατρώα γη μάς στέλλει τα 
δικά της μηνύματα. Οι ρίζες μας είναι εκεί. 

Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στον Καραβά. Κτίστηκε με 
δωρεά του προύχοντα Χ’’Νικόλα Λαυρεντίου 



ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ 19

Η δημοσίευση του κειμένου που ακολουθεί 
έγινε με τη βοήθεια της ερευνήτριας Έρσης 
Δημητριάδου από την Κερύνεια, η οποία 
διαχειρίζεται στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική 
σελίδα mkp-archive.blogspot.com με θέματα 
που αφορούν την πόλη και την επαρχία της 
Κερύνειας. Το κείμενο βρίσκεται αναρτημένο 
στην αγγλική γλώσσα με τον τίτλο “Extracts 
from Reverend Josiah Spencer’s 1880 report on 
Greek Mutual Instruction Schools at Kyrenia, 
Karavas and Lapithos”.

Ο Φίλιππος Γεωργίου στο βιβλίο του «Ειδήσεις 
Ιστορικαί περί της εκκλησίας της Κύπρου» 
το 1875, αναφέρει ότι οι κάτοικοι της 
Μητροπολιτικής περιφέρειας της Κερύνειας 
είχαν τη μεγαλύτερη δίψα για μάθηση αφού 
παρά το μικρό τους αριθμό είχαν δημιουργήσει 
οκτώ σχολεία στην Επαρχία τους. 

Σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Κύπρου, η 
πόλη της Κερύνειας άργησε να αποκτήσει το δικό 
της ελληνικό σχολείο. Παρόλο που ορισμένα 
παιδιά διδάσκονταν από τους μεγαλύτερους 
βασική γραφή, ανάγνωση και αριθμητική, οι 
προσπάθειες που ξεκίνησαν το 1839 και 1841 
για την ίδρυση ελληνικού σχολείου στην πόλη 
δεν απέδωσαν καρπούς. Μετά από επίμονες 
προσπάθειες, οι Κερυνειώτες δημιούργησαν το 
1853 το πρώτο τους σχολείο σε μια αίθουσα 
δίπλα από την εκκλησία της Χρυσοπολίτισσας. 
Για τα επόμενα 14 χρόνια, το σχολείο μετακινείτο 
και στεγαζόταν σε διάφορους χώρους, συνήθως 

στο σπίτι του δασκάλου. Το 1867 τα μαθήματα 
λάμβαναν χώρα στην εκκλησία του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ και το 1870 σε ένα μικρό κτήριο στο 
προαύλιο της εκκλησίας, το οποίο κτίστηκε 
ειδικά για αυτό το σκοπό από την εκκλησιαστική 
επιτροπή.

Ο αιδεσιμότατος  Josiah Spencer επισκέφτηκε 
το σχολείο τον Απρίλιο του 1880. Ο Spencer 
έφτασε στην Κύπρο ως μέλος του Συλλόγου 
Bible Society για την προώθηση της Βίβλου 
μετά την απελευθέρωση της Κύπρου από τους 
Οθωμανούς και την κατάληψη της εξουσίας 
από τους Βρετανούς τον Ιούλιο του 1878. 
Έγινε ανεπίσημα ο ιερέας της αποικιοκρατικής 
κυβέρνησης και της μικρής Βρετανικής κοινωνίας 
που άρχισε να δημιουργείται εκεί. Το 1880 ίδρυσε 
την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία για ενήλικους 
άντρες που επιθυμούσαν να εργαστούν στην 
αποικιοκρατική κυβέρνηση. Ο Σερ Robert Bid-
dulph, ο τότε Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στην 
Κύπρο, ζήτησε από τον αιδεσιμότατο  Josiah 
Spencer να επισκεφτεί τα Ελληνικά σχολεία που 
υπήρχαν στο νησί και να καταγράψει τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Τα 
Μουσουλμανικά σχολεία του νησιού, λόγω των 
οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν 
μετά το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας, 
είχαν ήδη περιέλθει κάτω από την επίβλεψη της 
αποικιοκρατικής κυβέρνησης. Το Δεκέμβριο του 
1880 ο αιδεσιμότατος  Spencer ανέλαβε τη θέση 
του Υπουργού Παιδείας μέχρι το θάνατό του το 
1901.

    Αποσπάσματα από την αναφορά του αιδεσιμότατου Josiah Spencer                               
    για τα σχολεία στην Κερύνεια, Καραβά και Λάπηθο – 1880     

1.Η Ιερά Μονή Αχειροποιήτου (Φωτογραφία Αρχαιολογικού 
Μουσείου 1936)
2.Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 
Καραβά, γεννηθέντες το 1952

1.

2.
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Ο Καραβάς και η Λάπηθος, οι δύο μεγαλύτερες 
κοινότητες της επαρχίας Κερύνειας προσέφεραν 
στα παιδιά της περιοχής καλύτερες ευκαιρίες 
μάθησης λόγω και της εγγύτητάς τους με το 
Μοναστήρι της Αχειροποιήτου. Αν και υπήρχαν 
πολλά άτομα που δίδασκαν στα παιδιά βασική 
γραφή, ανάγνωση και αριθμητική, στα σπίτια 
τους ή σε καταστήματα, το 1845 δημιουργήθηκε 
σχολείο στο Μοναστήρι της Αχειροποιήτου. Το 
1855 το σχολείο μεταφέρθηκε σε χώρο της Ιεράς 
Μονής Κύκκου στον οποίο αργότερα κτίστηκε 
η εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Το 
1865, η κοινότητα έκτισε σχολικό κτήριο το 
οποίο επισκέφτηκε ο αιδεσιμότατος  Spencer.

«Ο Καραβάς είναι ένα αξιόλογο, αμιγώς 
Χριστιανικό μέρος με 1581 κατοίκους. 
Πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα καινούργιος 
διευθυντής στο σχολείο και οι κάτοικοι της 
περιοχής φαίνεται να τον συμπαθούν πολύ. Ο 
διευθυντής κατάγεται από τη Λάπηθο. Επειδή 
οι δύο περιοχές δεν απέχουν περισσότερο από 
2 μίλια, ο διευθυντής έφερε στο καινούργιο 
του σχολείο και τους παλιούς μαθητές του. 

Λόγω αυτού του γεγονότος, η αναφορά μου θα 
διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από αυτή του Υπάτου 
Αρμοστή τον περασμένο Νοέμβριο. Η αναφορά 
του Νοεμβρίου απαριθμούσε 80 μαθητές στη 
Λάπηθο και 40 στον Καραβά ενώ τώρα υπάρχουν 
90 στον Καραβά και 56 στη Λάπηθο.

Τα σχολεία υπόκεινται σε αυτές τις ξαφνικές 
αλλαγές διευθυντών και δέχονται μεγάλο 
πλήγμα επειδή πολλές φορές αναγκάζονται 
να κλείσουν για ορισμένο χρονικό διάστημα. 
Δεν υπάρχει κανένα σύστημα για το διορισμό 
δασκάλων. Φαίνεται ότι γίνεται παζάρεμα μεταξύ 
της εκκλησιαστικής Επιτροπής και του δασκάλου 
που προσφέρει τις φθηνότερες υπηρεσίες. 
Μόλις όμως του προσφερθεί μεγαλύτερο πακέτο 
απολαβών, ο δάσκαλος εγκαταλείπει τη θέση 
του χωρίς καμιά προειδοποίηση. Ο καινούργιος 
διευθυντής είναι πολύ δημοφιλής (με μια 
πρώτη γνωριμία που είχαμε, δικαίως θεωρείται 
έτσι) και ο Καραβάς είναι πολύ περήφανος που 
εξασφάλισε τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου 
δασκάλου. Η Λάπηθος από την άλλη μετράει τις 
απώλειές της.

Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Παλιόσοφου, 1930. Πίσω σειρά: Χαμπής Παναή («Μάντης»), Χριστόδουλος Γεωργίου 
«Τζιύζης», Κώστας Χριστοδούλου «Κοκότας», Νεοπτόλεμος Λούτσιος. Μεσαία σειρά: Χριστόδουλος Κλεάνθους, Γιάννης Κυριάκου (Τζιυρκάκου), 

Κύπρος Αθανάση (Αρότης), Γεώργιος Λούτσιος. Καθήμενοι, Τρίτη σειρά: Λάμπρος Χατζηχριστοδούλου, Κώστας Χατζηχριστοδούλου, Παναής 
Κλεάνθους. Καθήμενοι, μπροστινή σειρά: Σωφρονία Γεωργίου Κακαή, Κούλα (Κλεάνθους;), Καλλιόπη Λούτσιου, Ιάκωβος (Γιακουμής) Λούτσιος, 

Γιώρκος Παναγή (Ελενίδας), Νικόλας Κυριάκου (Τζιύρκος), Μαρία Γεωργίου (Ζόττου). Δάσκαλος: Αθανάσιος Στρούθος
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Από τους 90 μαθητές, τα 5 ήταν μικρά κορίτσια. 
Μου είχε ζητηθεί όπως και στην Κερύνεια, να 
συμβάλω στη δημιουργία ενός Παρθεναγωγείου. 
Με διαβεβαίωσαν ότι σε αυτό θα φοιτούσαν 80 
κορίτσια. Οι περισσότεροι μαθητές ήταν μικρά 
παιδιά. 16 μάθαιναν τα γράμματα του αλφαβήτου, 
7 παιδιά σε άλλη ομάδα/τάξη  μάθαιναν συλλαβές 
των 2 γραμμάτων, 5 μάθαιναν να συνδυάζουν 
3 γράμματα μαζί, 6 έγραφαν στον πίνακα λέξεις 
με 2 συλλαβές, 9 μάθαιναν τονισμό, 7 διάβαζαν 
μεγαλύτερες λέξεις και ήξεραν τονισμό, 3 παιδιά 
μάθαιναν λέξεις με 2 συλλαβές και ήξεραν 
τονισμό, 8 μάθαιναν λέξεις με 3 συλλαβές και 
9 μάθαιναν να γράφουν μικρές προτάσεις. Όλες 
αυτές οι ομάδες συνυπήρχαν σε μια τάξη όπως 
και στην Κερύνεια. Κάθε ομάδα είχε ένα «μικρό» 
δάσκαλο από μια άλλη ομάδα, σύμφωνα με 
την αλληλοδιδακτική μέθοδο, με την οποία δεν 
ωφελεί να διαφωνούμε, ενώ ο δάσκαλος, μόνος 
του χωρίς καμία βοήθεια είχε να αντιμετωπίσει 
ένα δωμάτιο με 90 απειθάρχητα παιδιά.

Τα υπόλοιπα 20 παιδιά ήταν χωρισμένα σε 3 
τάξεις/ομάδες, όπως φαίνεται όχι σύμφωνα με 
το επίπεδό τους αλλά σύμφωνα με τα βιβλία που 
είχαν. Η αγορά των βιβλίων για τη διδασκαλία 
των παιδιών είναι πολλές φορές πέρα από την 
οικονομική δυνατότητα (ίσως και θέληση) 

των γονιών. Μέχρι στιγμής, τα βιβλία που 
χρησιμοποιούν οι μαθητές, τα προμηθεύονται 
οι διευθυντές από τη Σμύρνη και τα πωλούν με 
κέρδος εις βάρος των μαθητών. Πολλά παιδιά 
είχαν αγοράσει τη Νέα Διαθήκη της Bible Society 
στα νέα ελληνικά που ήταν και πιο φθηνή. Έτσι 
στα περισσότερα σχολεία έτυχε να συναντήσω 
τάξεις/ομάδες, οι οποίες μάθαιναν γράμματα 
χρησιμοποιώντας την. Οι τάξεις/ομάδες δεν 
ήταν χωρισμένες σύμφωνα με το επίπεδο αλλά 
σύμφωνα με το τι τους βόλευε. Παρά την έλλειψη 
έμφασης, έκφρασης και παύσης, το επίπεδο της 
ανάγνωσης ήταν αρκετά καλό.

Οκτώ μαθητές μπορούσαν με ευκολία να 
απαγγείλουν μεγάλα αποσπάσματα από την αρχαία 
ελληνική γραμματική. Η γραφή στις μεγαλύτερες 
τάξεις ήταν πολύ ικανοποιητική. Το επίπεδο στην 
αριθμητική διέφερε. Από την μια υπήρχαν μικρά 
παιδιά που μάθαιναν τα ψηφία και από την άλλη 
ένας μαθητής μπορούσε να λύσει σωστά στον 
πίνακα μια περίπλοκη άσκηση με τη μέθοδο 
των τριών. Ο μισθός του διευθυντή Γεώργιου 
Κυριακίδη είναι 5000 γρόσια και δωρεάν διαμονή. 
Η τοπική εκκλησιαστική επιτροπή πληρώνει τις 
2000 και το Μοναστήρι τις υπόλοιπες 3000. Οι 
κάτοικοι του Καραβά ενδιαφέρονται πολύ για την 
πρόοδο του σχολείου τους..»

Αναμνηστική φωτογραφία όλων των μαθητών και δασκάλων του Αρρεναγωγείου Καραβά το 1937 (σύνολο 159 μαθητές). Οι δάσκαλοι του σχολείου 
από αριστερά: Νικόλας Μακίδης, Ελευθέριος Γοργίδας (διευθυντής) και Σωκράτης Γεωργίου. Καθήμενος ο δάσκαλος Φιλάρετος Αργυρίδης 
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    Η συμβολή του Καραβά στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία που 
παρουσιάστηκε από τον Κωστή Κοκκινόφτα 
στην εκδήλωση με διοργανωτή το Δήμο Kαραβά 
για τη συμμετοχή των Kυπρίων εθελοντών 
στους Bαλκανικούς Πολέμους 1912-13, στις 5 
Δεκεμβρίου 2012.

H συμμετοχή Kυπρίων εθελοντών στους 
απελευθερωτικούς αγώνες του Eλληνισμού, από 
τήν εποχή της επανάστασης του 1821 μέχρι τον 
Eλληνοϊταλικό Πόλεμο και την Eθνική Aντίσταση, 
υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Σε μικρότερο βαθμό 
πριν την καθεστωτική αλλαγή του 1878 και σε 
μεγαλύτερο έκτοτε, η δυναμική συμπαράταξη 
της Kύπρου προς την Eλλάδα εκδηλώθηκε με 
την κατάταξη στον ελληνικό στρατό χιλιάδων 
εθελοντών και με τη διοργάνωση εράνων και 
την αποστολή υλικών ενισχύσεων. Mια από τις 
κοινότητες του νησιού μας που έχει διακριθεί στον 
τομέα αυτό είναι η κατεχόμενη από τα τουρκικά 
στρατεύματα εισβολής κωμόπολη του Kαραβά, 
που συμμετείχε ενεργά στους Bαλκανικούς 
Πολέμους του 1912-13, οι οποίοι αποτελούν 
έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη 
συμμετοχή της Kύπρου στους εθνικούς αγώνες 
των νεότερων χρόνων, αφού χίλιοι πεντακόσιοι 
με χίλιοι οκτακόσιοι Kύπριοι εθελοντές έλαβαν 
μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας 
της εποχής, στους Bαλκανικούς Πολέμους 
είχαν συμμετάσχει 46 Kαραβιώτες εθελοντές1. 

Φαίνεται, όμως, ότι ο αριθμός τους ήταν πολύ 
μεγαλύτερος, αφού ο Πέτρος Παπαπολυβίου 
στις συστηματικές του έρευνες για τον κυπριακό 
εθελοντισμό κατάφερε και εντόπισε τα ονόματα 
άλλων 82. Eίναι αξιοσημείωτο ότι δύο από αυτούς, 
οι Nικόλας Γεωργίου Mαούρης και Xριστόφορος 
Aρσενίου Tόφας, περιλαμβάνονται ανάμεσα 
στους 55 περίπου Kύπριους, που έχασαν τη ζωή 
τους πολεμώντας στην Ήπειρο, τη Mακεδονία 
και τη Θράκη: ο μεν Mαούρης στη μάχη του 
Kιλκίς, ο δε Tόφας στη μάχη της Tζουμαγιάς. 
Eπίσης, μερικοί από τους Kαραβιώτες εθελοντές 
τραυματίστηκαν στους δύο Bαλκανικούς 
Πολέμους, όπως οι Γρηγόριος Σπανούδης και 
Kώστας Eυσταθίου.

«Δεν υπήρξε σχεδόν πεδίον της μάχης, όπου η 
δάφνη της νίκης εφύτρωσε, χωρίς να λάβη μέρος 
Kαραβιώτης», έγραφε εφημερίδα της εποχής. «O 
δάφνινος στέφανος, τον οποίον κομίζουν εις την 
ωραίαν κωμόπολίν των τα λεβέντικα παιδιά, είναι 
καμωμένος από φύλλα των διαφόρων μαχών. Aπό 
όλα τα φύλλα του δάφνινου αυτού στεφάνου, το 
πλέον μεγαλύτερον είναι το φύλλον το οποίον 
έδρεψαν από την γιγαντομαχίαν της Tσουμαγιάς. 
Διότι το δένδρον, από το οποίον εκόπη, εποτίσθη 
με το ηρωϊκόν αίμα των παιδιών του»3.

Aπό τους πιο σημαντικούς Kαραβιώτες εθελοντές 
των Bαλκανικών Πολέμων είναι ο τότε 
δευτεροετής φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο 
Aθηνών Iωάννης Πηγασίου, ο οποίος διακρίθηκε

1.Κύπριοι εθελοντές στους Βαλκανικούς Πολέμους
2.Έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη συμβολή των 
Καραβιωτών στους Βαλκανικούς Πολέμους

1.

2.
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στα μεταγενέστερα χρόνια σε πολλούς τομείς 
της εθνικής και πολιτιστικής ζωής του νησιού. 
O Πηγασίου υπηρέτησε αρχικά, κατά τον Πρώτο 
Bαλκανικό Πόλεμο, σε φορητό χειρουργείο του 
Eρυθρού Σταυρού και ακολούθως, κατά τον 
Δεύτερο Bαλκανικό πόλεμο, σε νοσοκομείο της 
Θεσσαλονίκης, όπου περιέθαλψε εκατοντάδες 
τραυματίες. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 
του απελευθερωτικού κινήματος των Eλλήνων 
της Bορείου Hπείρου, εργάστηκε εθελοντικά, 
από τον Mάιο μέχρι τον Aύγουστο του 1914, 
σε νοσοκομείο του Eρυθρού Σταυρού, 
προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στον 
Eλληνισμό της περιοχής. Eίναι αξιοσημείωτο 
ότι ο Πηγασίου συμμετείχε και στον αγώνα 
των Σέρβων εναντίον των δυνάμεων της 
Aυστροουγγαρίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν υπηρέτησε, από τον 
Nοέμβριο του 1914 μέχρι τον Mάιο του 1915, 
αρχικά ως μέλος του χειρουργείου, που έστειλε 
ο Eλληνικός Eρυθρός Σταυρός, και στη συνέχεια 
ως γιατρός στο Kραγιούγεβατς της Σερβίας.

O Πηγασίου δημοσίευσε τις εμπειρίες του από 
τον Πρώτο Bαλκανικό Πόλεμο στην εφημερίδα 
«Φωνή της Kύπρου» σε 30 συνέχειες, από τον 
Iανουάριο μέχρι τον Aύγουστο του 1913, μερικούς 
μήνες δηλαδή μετά την επιστροφή του στην 
Aθήνα. Tο πολύ ενδιαφέρον αυτό αφηγηματικό 
κείμενο περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για 
τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Mέτωπο και 
τη ζωή στις πόλεις που απελευθερώθηκαν από 
τον ελληνικό στρατό, γεγονός που του προσδίδει 
ιδιαίτερη αξία για τη μελέτη της καθημερινής 
ζωής της περιόδου εκείνης και του τρόπου με 
τον οποίο αντιμετώπιζαν τον πόλεμο οι Έλληνες 
στρατιώτες και οι κάτοικοι των μέχρι τότε 
υπόδουλων περιοχών.

Tο κείμενο αυτό του Πηγασίου, που έχει τον τίτλο 
«Aπό τα παλαιά σύνορα μέχρι Θεσσαλονίκης», 
αναδημοσιεύτηκε το 1999 με σχόλια από τον 
Πέτρο Παπαπολυβίου στο έργο του «Yπόδουλοι 
ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων», στο οποίο 
εξέδωσε επίσης επιστολές, πολεμικά ημερολόγια 
και ανταποκρίσεις πολλών άλλων Kυπρίων 
εθελοντών των Bαλκανικών Πολέμων. Aξίζει 
να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκαν στη «Φωνή 
της Kύπρου», τον Aύγουστο του 1913, και 
δύο επιστολές με τις εμπειρίες του Πηγασίου 

από τον Δεύτερο Bαλκανικό Πόλεμο, τις 
οποίες ο Παπαπολυβίου επίσης περιέλαβε στο 
προαναφερθέν έργο του4.

H συμβολή των κατοίκων του Kαραβά στους 
Bαλκανικούς Πολέμους δεν περιορίζεται, 
όμως, μόνο στην κατάταξη εθελοντών, αλλά 
καλύπτει και άλλους τομείς του κυπριακού 
εθελοντισμού, όπως αυτούς των χρηματικών 
εισφορών στους εράνους υπέρ του ελληνικού 
στρατού, που διεξάγονταν την περίοδο αυτή και 
της αποστολής υλικών ενισχύσεων. «Πας Έλλην 
εξοχώτατε, εναγωνίως αναμένει την έκβασιν 
του ιερού πολέμου, υπέρ των απ’ αιώνων 
δεινοπαθούντων αδελφών», έγραφε ο δήμαρχος 
Kαραβά Γρηγόριος Xατζηλάμπρου στον Έλληνα 
πρωθυπουργό Eλευθέριο Bενιζέλο σε επιστολή 
του, ημερομηνίας 19 Oκτωβρίου 1912, με την 
οποία του έστειλε το ποσό των 50 λιρών περίπου 
υπέρ της Εθνικής Άμυνας5.

Ο ιατρός Ιωάννης Πηγασίου. Υπήρξε ο πρόεδρος της 
παγκύπριας οργάνωσης Κυπρίων εθελοντών στους 

Βαλκανικούς Πολέμους.
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1.Ο Αριστόδημος Χατζηστυλιανού, Καραβιώτης εθελοντής στους Βαλκανικούς Πολέμους 2. Η μαρμάρινη πλάκα στον 
ηλιακό της Α’ Αστικής Σχολής Καραβά, προς τιμή των πεσόντων στους Βαλκανικούς Πολέμους

Στους ίδιους εθνικούς εράνους, οι κάτοικοι 
του Kαραβά εισέφεραν άλλες είκοσι λίρες 
περίπου, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι ποσό δύο 
λιρών και δεκαπέντε σελινίων προσέφερε και 
το Παρθεναγωγείο της κοινότητας6. Mερικούς 
μήνες αργότερα, ο Xατζηλάμπρου, μαζί με 
τον ομοχώριό του Eλευθέριο  Xατζηστεφανή, 
έστειλαν στο Bενιζέλο, μαζί με σχετική επιστολή, 
και ένα κιβώτιο με εγχώρια υφάσματα για τις 
ανάγκες των Eλλήνων στρατιωτών, γεγονός 
για το οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός 
εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του7.

Aξίζει να αναφερθεί, ότι η φιλοπατρία των 
κατοίκων του Kαραβά, που εκδηλώθηκε την 
περίοδο των Bαλκανικών Πολέμων με τη 
μαζική τους κατάταξη στον ελληνικό στρατό 
και την οικονομική και άλλη συνεισφορά 
τους, είχε συνέχεια και κατά τη διάρκεια 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε 
έδωσαν και πάλιν το παρόν τους. Δύο δε 
από αυτούς, οι Kωνσταντίνος Σπανούδης 

και Aπόστολος Aποστόλου, βρήκαν ηρωικό 
θάνατο, ο μεν πρώτος στο Bερντέν της Γαλλίας 
το 1916, όπου υπηρετούσε με τα συμμαχικά 
στρατεύματα, ο δε δεύτερος στο Σκρα της 
Mακεδονίας το 1918, όπου βρισκόταν με 
τον στρατό της Eθνικής Άμυνας, με τον 
οποίο πολεμούσε εναντίον των Bουλγάρων8.

Mετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 
η κωμόπολη του Kαραβά, με πρωτοβουλία 
του Iωάννη Πηγασίου, τίμησε τους νεκρούς 
ήρωές της με την αναγραφή των ονομάτων 
τους σε μαρμάρινη πλάκα, που τοποθετήθηκε 
στην A΄ Aστική Σχολή Kαραβά. Tο έργο της 
κατασκευής της ανατέθηκε, στα τέλη του 
1919, στον Kαραβιώτη μαρμαρογλύπτη Iωάννη 
Iωαννίδη, που το ολοκλήρωσε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Kατέστη έτσι ο Kαραβάς 
μία από τις πρώτες κοινότητες του νησιού, 
που επεδείκνυε έμπρακτα τον σεβασμό και την 
αγάπη της προς αυτούς που θυσιάστηκαν για το 
ελληνικό ιδεώδες και το ιδανικό της ελευθερίας9.

1. 2.
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Γιαλλούρη, Nικόλαο Eυστρατίου, Kυριακό Xρ. 
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Δ. Xατζηλάμπρου, Kαλλίστρατο Xατζηστασή, 
Aριστόδημο Xατζηστυλιανού και Γρηγόριο Σ. 
Xατζηαντωνουδιού. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 
5/18.10.1912.
2. Πρόκειται για τους Eυριπίδη Δακτυλιάδη, 

Xρήστο Δ. Δημητρίου, Ευστάθιο Kώστα, Δημήτρη 
Λιπερτίδη, Σταύρο Λύκου, Nικόλα Kωστή, 
Γρηγόριο Xαραλάμπους Tελεβάντο και Xρήστο 
Φρακάλα. Bλ. Πέτρου Παπαπολυβίου, H Kύπρος 
και οι Bαλκανικοί Πόλεμοι. Συμβολή στην Iστορία 
του Kυπριακού Eθελοντισμού, Λευκωσία 1997, 
σ. 316, 319, 338-339, 349, 369, 373.
3. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 5/18.10.1912.
4. Για τη ζωή και τα κείμενά του για 
τους Bαλκανικούς Πολέμους βλ. Πέτρου 
Παπαπολυβίου, Yπόδουλοι Eλευθερωταί 
Aδελφών Aλυτρώτων, Λευκωσία 1999, σ. 200-
281.
5. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Aπό την ιστορία 
των “Εθνικών εράνων”», Eπετηρίδα Kέντρου 
Eπιστημονικών Eρευνών 24(1998)275-276.
6.  Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 19.1.1913.
7. Φωτοαντίγραφο της επιστολής δημοσίευσε ο 
Kώστας Xατζηστεφάνου, «Aνέκδοτος επιστολή 
του Eλευθέριου Bενιζέλου», Πνευματική Kύπρος 
1(1960)111, ενώ τη συνοδευτική επιστολή των 
υφασμάτων, που εστάλησαν προς τον Bενιζέλο 
δημοσίευσε ο Π. Παπαπολυβίου, «Aπό την 
ιστορία των “εθνικών εράνων”», ό.π., σ. 308.
8.Bλ. Eλευθερία, 1/14.9.1918· Φωνή της 
Kύπρου, 6/19.9.1918.
9.  Bλ. Φωνή της Kύπρου, 7/20.12.1919· Aνδρέα 
Στυλιανού - Kαλλιόπης Xαρμαντά, Kαραβάς, 
Λευκωσία 1969, σ. 143, 145.

Ο Χριστόδουλος Σιάνιος από το χωριό Παλαιόσοφος, γιος του 
Κυριάκου Σιάνιου και της Παρασκευής. Ήταν πασίγνωστος στον 
Παλαιόσοφο και τον Καραβά με το χαϊδευτικό «Χατζής» επειδή 
πήγε μικρός, έφηβος ακόμη, στους Αγίους Τόπους και βαφτίστηκε 
στον Ιορδάνη, δηλαδή έγινε «Χατζής». Ήταν ένας από τους 
Καραβιώτες εθελοντές στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-
1913. Αρχικά άσκησε το επάγγελμα του κουρέα, ενώ μετά την 
επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου είχε μεταναστεύσει περί τα 
τέλη της δεκαετίας του 1920 και έως τα μέσα της δεκαετίας του 
1930 (στη Νέα Υόρκη), ασχολήθηκε με αγροτικές καλλιέργειες. 
Παράλληλα, είχε το καφενείο του Παλαιόσοφου (το λειτούργησε 
το 1937) και διετέλεσε επί σειρά ετών κοινοτάρχης του χωριού. 
Ήταν νυμφευμένος με τη Δέσποινα Ηλία και απέκτησαν έξι 
παιδιά: Λάμπρος, Κώστας, Λεωνίδας, Παρασκευή, Δημοσθένης 
και Κανάρης. Τα δύο τελευταία απεβίωσαν σε μικρή ηλικία. Το 
1974 συνελήφθη από τους Τούρκους στον Παλαιόσοφο και 
κρατήθηκε εγκλωβισμένος στην Κερύνεια, στο ξενοδοχείο του 
Λιβέρδου, στη συνέχεια στο ξενοδοχείο Ντόουμ και τελικά (έως 
τον Οκτώβριο του 1975) στην οικία του γιου του Κώστα, που 
ήταν επίσης εγκλωβισμένος στην Κερύνεια. Απεβίωσε το 1977 
στη Λεμεσό, πρόσφυγας και με τον καημό της επιστροφής στις 
ρίζες του.

Ο Χριστόδουλος Κ. Σιάνιος, 
ένας από τους 55 εθελοντές 
στους Βαλκανικούς Πολέμους 
του 1912-13 από την περιοχή 
του Καραβά
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Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία του 
νομικού Ανδρέα Παναγιώτου, που παρουσιάστηκε 
στην εκδήλωση με διοργανωτή το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Καραβιωτών στις 28 Μαρτίου 2012 με 
θέμα «Αφιέρωμα στις Εθνικές Επετείους της 25ης 
Μαρτίου και 1ης Απριλίου.

Για μένα ο Κυριάκος Μάτσης ήταν η πιο 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα μεταξύ των 
συναγωνιστών μας. Ώριμος, χαρισματικός, 
καλλιεργημένος και φιλοσοφημένος, με βαθειά 
πίστη στις αξίες για τις οποίες αγωνιζόταν. 
Ένας πραγματικά εθνοδιδάσκαλος. Τον έζησα 
πολύ έντονα και ως αγωνιστή και ως άνθρωπο 
και ως διανοούμενο στην πιο κρίσιμη, όπως 
αποδείχτηκε, περίοδο της ζωής του, μέσα από 
κείνο το υπέροχο αγωνιστικό και ηρωικό πνεύμα 
της τότε εποχής, κάτω από τρομερά δύσκολες 
συνθήκες και περιστάσεις. Περιστάσεις σκληρής 
δοκιμασίας γεμάτες όμως περιεχόμενο και νόημα, 
αξίες, ηθική και πνευματική ανάταση, πατριωτική 
έξαρση και περηφάνια, ένταση, κινδύνους, 
αγωνίες και στερήσεις. Αισθάνομαι πραγματικά 
ευτυχής για τη γνωριμία και τη συνεργασία μας 
και θα τολμούσα ακόμη να πω τη μαθητεία μου σε 
ένα μεγάλο δάσκαλο, από τον οποίο έμαθα πολλά 
μέσα από τις ατέλειωτες συζητήσεις που κάναμε, 
τις αναζητήσεις και τους προβληματισμούς μας, 
μέρες και νύχτες στα σπίτια που μέναμε και τα 
βουνά που τριγυρνούσαμε, κάτω από εκείνη 
την απόλυτη ηρεμία και τη μαγεία της ομορφιάς 
της Κερυνειώτικης φύσης, του βουνού και του 
κάμπου, της θάλασσας και του ουρανού που 

κυριολεκτικά λάτρευε, αφού ήταν γεωπόνος και 
ασφαλώς φυσιολάτρης. 

Θα αναφέρω δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
από τα πολλά που μου έλεγε και αποτυπώνονταν 
στη σκέψη μου και, όπως εκ των υστέρων 
διαπιστώνω, με επηρέαζαν χωρίς να το 
καταλαβαίνω και με βοηθούσαν να διαμορφώνω 
σιγά σιγά τις απόψεις μου στη νεαρή ηλικία που 
βρισκόμουν τότε, μόλις είχα βγάλει το γυμνάσιο, 
χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση. Το πρώτο ήταν 
αυτό που μου επαναλάμβανε συνέχεια, όσες 
φορές η κουβέντα μας το έφερνε γύρω από αυτά 
τα ζητήματα : «Οι αγωνιστές της ελευθερίας δεν 
έχουν το δικαίωμα της παράδοσης, ιδιαίτερα όταν 
έχουν ζήσει τον εξευτελισμό και την ταπείνωση 
της σύλληψης και της φυλάκισης». Και πράγματι, 
πόσο στα αλήθεια απέδειξε ότι το πίστευε και 
πόσο συνειδητά το ένιωθε.

Το δεύτερο ήταν αυτό που προσπαθούσε επίμονα 
να μου εξηγήσει, για τη μοίρα των αγωνιστών 
μετά από κάθε αγώνα, σπρώχνοντας τους στο 
περιθώριο, παραγκωνισμένους και πολλές 
φορές παρεξηγημένους, φέρνοντας ιστορικά 
παραδείγματα και προσθέτοντας: «Άλλοι 
συνήθως είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται τους 
αγώνες και τις θυσίες τους. Παρόλα αυτά», όπως 
τόνιζε, «οι αγωνιστές θα πρέπει να παραμένουν 
πάντα ταπεινόφρονες και μετριόφρονες, να μην 
επιδιώκουν ανταλλάγματα για την προσφορά 
τους και να αποτελούν παράδειγμα ως καλοί 
άνθρωποι και πολίτες.»

1.Γενική άποψη του Καραβά, Πάνω Γειτονιά 1955
2.Ο Ανδρέας Παναγιώτου εκφωνεί την ομιλία του 
στην εκδήλωση για τις Εθνικές επετείους, Οίκημα 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 29 Μαρτίου 
2012

1.

2.
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Θα πρέπει να θεωρείται ευτύχημα αλλά 
και ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι ο Μάτσης 
συνδέθηκε με την επαρχία σας. Την επαρχία της 
Κερύνειας την οποία υπηρέτησε ως τομεάρχης 
κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59 και 
ταυτίστηκε τελικά μαζί της με τη θυσία του για 
να γίνει έτσι ο ήρωας της και ο δικός σας ήρωας, 
ο ήρωας του πονεμένου Πενταδάκτυλου, που 
τον δέχτηκε νεκρό στα σπλάχνα του, ως ιερό 
φυλακτό παντοτινής συντροφιάς, παρηγοριάς και 
περηφάνιας. Γιατί αποτελεί προνόμιο της ιστορίας 
η ταύτιση με τέτοιες ξεχωριστές, ιστορικές  και 
ηρωικές μορφές όπως ο Μάτσης. 

Ο Μάτσης συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Καραβά 
και τον επισκεπτόταν συχνά, δεδομένου ότι εκεί 
βρισκόταν το διοικητικό κέντρο της περιοχής 
μας. … Ερχόταν  σε επαφή με τους συναγωνιστές 
μας, να τους μιλήσει και να τους εμψυχώσει, να 
ενδιαφερθεί ακόμη και για τα προσωπικά τους 
προβλήματα και τις ανάγκες τους. 

Την ίδια ακριβώς τιμή και περηφάνια θα 
πρέπει ασφαλώς να νιώθουν και οι Καραβιώτες 
συναγωνιστές μας, που είχαν την ευκαιρία να 
τον γνωρίσουν και ιδιαίτερα οι οικογένειες που 
τον φιλοξένησαν και τον έκρυβαν στο σπίτι 
τους και είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για 
λίγο μαζί του. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακός 
και αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο 
όλοι τον αντιμετώπιζαν. Αντί των αισθημάτων 

της αγωνίας, του φόβου και του κινδύνου, 
έβλεπες την έκφραση της ικανοποίησης στα 
πρόσωπά τους. Το θεωρούσαν τιμή γιατί τον 
φιλοξενούσαν, χαίρονταν  και απολάμβαναν 
κυριολεκτικά την παρουσία του και τη συντροφιά 
του. Και αυτό δεν ήταν άσχετο από εκείνη όλη τη 
γοητεία, όπως θα τη χαρακτήριζα, που ασκούσε 
η παρουσία του με την έντονη προσωπικότητά 
του, την ευχάριστη και ευγενική συμπεριφορά 
του, το επίπεδο της πνευματικότητας και 
των ενδιαφερόντων του, το χάρισμα του 
λόγου και του τρόπου επικοινωνίας με τους 
συνομιλητές του, ακόμη και το λεπτό χιούμορ 
του. Θυμάμαι όταν φτιάξαμε κρησφύγετο και 
στο σπίτι της οικογένειας Χαρμαντά, και λέω 
και σε αυτό το σπίτι γιατί στον Καραβά είχαμε 
άλλα 4-5 κρησφύγετα, του είχα δώσει τη 
διακριτική ονομασία «αριστοκρατικό» και αυτό 
σε αντίθεση με την ονομασία «φτωχικό», που 
χρησιμοποιούσαμε συνήθως για το κρησφύγετο 
της Αγίας Ειρήνης. Γράφοντας στο Μάτση να μας 
επισκεφτεί στον Καραβά τον πληροφορούσα ότι 
θα φιλοξενείται πλέον στο «αριστοκρατικό», σε 
ένα εξαιρετικό περιβάλλον και όχι στο φτωχικό. 
Και αυτός στην απάντησή του μου σχολίαζε 
χαριτολογώντας με την ακόλουθη φράση: 
«τώρα που καταντήσαμε εμείς τρωγλοδίαιτοι 
γίνατε εσείς αριστοκράτες».

Είναι ανεξάντλητες οι μνήμες και οι παραστάσεις 
και όσα έχω ζήσει και ακούσει από το Μάτση, 
που δεν μπορεί φυσικά να αναφερθούν στα 
περιορισμένα πλαίσια αυτής της επετειακής 
εκδήλωσης, γι’ αυτό θα περιοριστώ να σημειώσω 
μόνο τρία ιδιαίτερα γεγονότα που έχουν σχέση 
με τον Μάτση και την πόλη σας.

Το πρώτο, την τυχαία σύλληψή μας από 
αστυνομική περίπολο σε κεντρικό δρόμο του 
Καραβά και την άμεση απόδραση και διαφυγή 
μας, γεγονός που προκάλεσε και τα συγχαρητήρια 
ακόμη και των Άγγλων διωκτών μας, γιατί, όπως 
είναι γνωστό, στην επιστολή που έστειλε στο 
Μάτση τον Ιούνιο του 1958 ο γνωστός Άγγλος 
Μακκάουελ, υπεύθυνος τότε του special branch 
στην οποία σχολίαζε τις προοπτικές των δυσμενών 
εξελίξεων, ζητώντας την προσωπική παρέμβαση 
του Μάτση για κάποια διέξοδο, κατέληγε με το 
εξής υστερόγραφο: «Congratulations for your 
escape in Karavas».

Ο Κυριάκος Μάτσης
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Το δεύτερο ήταν η συμμετοχή του σε μια από τις 
επιχειρήσεις για να επιπλήξουμε κάποιον που δεν 
πειθαρχούσε στην καθοδήγησή μας στα πλαίσια 
των μέτρων παθητικής αντίστασης.

Και το τρίτο, που δεν είναι ίσως ακόμη γνωστό 
στους περισσότερους. Την αποφασιστική συμβολή 
του Μάτση στην ίδρυση του Σωματείου της ΑΕΚ 
Καραβά που είναι εξάλλου και επίκαιρο με την 
μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ να κατακτήσει φέτος 
το πρωτάθλημα στην πετόσφαιρα. Όπως είναι 
γνωστό, πέρα από την ένοπλη δράση, με τα 
μέτρα παθητικής αντίστασης που εφαρμόσαμε 
τότε επιδιώκαμε να θέσουμε υπό τον πλήρη 
έλεγχό μας την κατάσταση και την καθοδήγηση 
αποκόπτοντας κάθε δεσμό του κόσμου με την 
αποικιακή διακυβέρνηση. Γι’ αυτό προωθούσαμε 
τη δημιουργία ενιαίου παλλαϊκού μετώπου 
με μοναδικό επίσημο εκπρόσωπό μας τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, που ήταν ακόμη εξόριστος 
στις Σεϋχέλλες για την ευρύτερη και καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση της λαϊκής συμμετοχής, με τα 
μέτρα παθητικής αντίστασης, τις διαμαρτυρίες, τις  
μαζικές κινητοποιήσεις, τις μαχητικές διαδηλώσεις 
ιδιαίτερα της νεολαίας, ακόμη και δικές μας 
διαιτητικές επιτροπές για επίλυση ιδιωτικών 
διαφορών εκτός των αποικιακών δικαστηρίων. 
Στα πλαίσια αυτά ενθαρρύναμε τη δημιουργία 
ενός νέου Σωματείου στον Καραβά που θα 
ενσωμάτωνε τα παλιά ανενεργά σωματεία της 
δεξιάς και αριστεράς, από τη μια η Ένωση Νέων 
και από την άλλη ο Άρης, το οποίο πέρα από τις 
άλλες δραστηριότητες θα μπορούσε να αποτελέσει 
και το συγκαλυμμένο ενιαίο φορέα αυτής της 
κατεύθυνσης. Έτσι με την πρωτοβουλία κάποιων 
δεξιών και αριστερών, ιδρύθηκε το σωματείο της 
ΑΕΚ Καραβά με την προτροπή μας να ενταχθούνε 
όλοι σε αυτό, ιδιαίτερα οι νέοι. Κάποιοι όμως από 
τους δικούς μας αντέδρασαν και σε αντιπερισπασμό 
επιχείρησαν να αναβιώσουν το σωματείο της 
Ένωσης Νέων σε κάποιο διαφορετικό χώρο. Τους 
κάλεσα, τους εξήγησα και προσπάθησα να τους 
μεταπείσω. Το βασικό τους επιχείρημα ήταν η 
ανάμειξη και συμμετοχή και αριστερών στο νέο 
σωματείο της ΑΕΚ. Και εμείς τους απαντούσαμε, 
ένας λόγος παραπάνω που πρέπει να πάτε όλοι εκεί, 
να μην δημιουργηθούν διασπαστικές καταστάσεις, 
αντιπαραθέσεις, ένταση και τυχόν παρεξηγήσεις 
ακόμη και μεταξύ των μελών μας  που οπωσδήποτε 
δεν θα εξυπηρετούσαν τις επιδιώξεις μας. Για αυτό 
τους συστήναμε όταν θα παν, να μην προκαλέσουν 

αντιπαράθεση με τα παιδιά της αριστεράς, αλλά 
να φροντίσουν να συνεργαστούν όλοι μαζί, γιατί 
τους θέλουμε όλους, κανένας δεν περισσεύει σε 
αυτή την καθολική προσπάθεια. Μάλιστα τους 
τόνιζα ότι εξάλλου θα βρεθούν απομονωμένοι, 
αφού η καθοδήγηση μας ήταν να ενταχθούν όλοι 
στην ΑΕΚ. Κάποιοι συμμορφώθηκαν, ορισμένοι 
επέμεναν. Έφτασα μέχρι το σημείο να τους 
προειδοποιήσω ότι θα τους κατεβάσουμε την 
ταμπέλα και θα τους το κλείσουμε. Στην επιμονή 
τους, ζήτησα την προσωπική παρέμβαση του 
Μάτση. Αφού ενημερώθηκε και ζήτησε απόψεις 
από διάφορους υιοθέτησε και αυτός την ίδια 
άποψη υπέρ της ΑΕΚ, γεγονός που αποκτούσε 
πλέον βαρύνουσα σημασία, λόγω της ιδιότητας 
του ως τομεάρχη και αρχηγού μας. Για αυτό τους 
κάλεσε και αφού τα είπαν, τον  διαβεβαίωσαν 
ότι θα συμμορφωθούν όλοι εκτός από έναν, ο 
οποίος επέμενε ότι θα συνεχίσει με όσους θα τον 
ακολουθήσουν. Ο Μάτσης τον εκάλεσε ιδιαιτέρως 
και, αφού εξάντλησε όλα τα περιθώρια συζήτησης 
μαζί του χωρίς αποτέλεσμα, του είπε «είναι διαταγή 
της οργάνωσης και οφείλεις να πειθαρχήσεις και 
να συμμορφωθείς». Στην άρνησή του και πάλι 
ο Μάτσης τον παρατήρησε έντονα με αυστηρό 
ύφος λέγοντάς του «να φύγεις αμέσως και από 
αυτή τη στιγμή δεν είσαι μέλος μας». Τελικά 
συγκατένευσε και αυτός και η ΑΕΚ πλέον με τις 
πλήρεις ευλογίες μας προχώρησε τον κανονικό 
της δρόμο και την αξιόλογή της πορεία. Είναι 
με ιδιαίτερη ικανοποίηση που παρακολουθώ ότι 
συνεχίζει αυτή την ιστορική διαδρομή ακόμη και 
από την προσφυγιά και μάλιστα με πρωταγωνιστικό 
ρόλο τιμώντας και προβάλλοντας τον Καραβά 
στο εσωτερικό αλλά προπάντων στο εξωτερικό, 
πράγμα για το οποίο αξίζουν συγχαρητήρια 
στους συντελεστές της και είμαι βέβαιος ότι 
την ίδια ικανοποίηση θα νιώθει και ο Μάτσης 
από εκεί που βρίσκεται και μας παρακολουθεί.

Την τελευταία φορά που επικοινώνησα με 
το Μάτση, αμέσως πριν από τις τελευταίες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις των Άγγλων ζητώντας 
να επισκεφτεί τον Καραβά μου απάντησε ότι πολύ 
θα το ήθελε και ο ίδιος αλλά θα πρέπει να περάσει 
πρώτα από το Δίκωμο για να επιληφθεί προσωπικά 
κάποιων προβλημάτων που προέκυψαν εκεί και 
μετά. Μάλιστα μόλις άρχισαν οι επιχειρήσεις 
στην περιοχή Κάρμι, Αγίου Γεωργίου, ασφαλώς 
βάσει πληροφοριών, ενδιαφέρθηκα να δούμε 
εάν μπορούσε να διαφύγει προς την περιοχή μας 
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και από εκεί θα τον στέλναμε σε ασφαλές μέρος 
για να τον προστατεύσουμε. Δεν τον προλάβαμε 
όμως, παίρνοντας την απάντηση να μην ανησυχώ 
γιατί ήδη έχει φύγει, είναι ασφαλής εκτός 
επιχειρήσεων και βρίσκεται καθοδόν προς τον 
προορισμό του, τον οποίο ασφαλώς εγνώριζα. 
Ένα προορισμό που δυστυχώς τον ακολούθησε 
η αλυσίδα των πληροφοριών και αποδείχτηκε 
δυστυχώς μοιραίος με το ολοκαύτωμα της 
θυσίας του στο Δίκωμο.

Σε αυτούς τους ηρωομάρτυρες συναγωνιστές 
μας, που δοκιμάστηκαν την κρίσιμη στιγμή και 
αποδείχθηκαν άξιοι επιλέγοντας τον αξιοπρεπή 
θάνατο αντί την ταπεινωτική παράδοση, 
οφείλουμε το σεβασμό και το θαυμασμό 
μας, γιατί τιμούν πραγματικά την ιστορία και 
αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όσους 
θέλουν να ζουν ελεύθεροι. Πέρα όμως από 
αυτό, ο Μάτσης καταξιώθηκε στη συνείδηση 
όλων μας και για κάτι άλλο. Ήταν ο αγωνιστής 
και ο άνθρωπος της μεγάλης αξιοπρέπειας 
και των περήφανων απαντήσεων. Είναι αυτό 
ακριβώς που τον ξεχωρίζει και θέτει τη σφραγίδα 
της ιδιαιτερότητας και ανωτερότητας της 
προσωπικότητας του. Όταν απαντούσε μέσα από 
τα ανακριτήρια των βασανιστηρίων  στον Άγγλο 

κυβερνήτη, τον σκληροτράχηλο στρατάρχη 
Χάρτιγκ και τις κολακευτικές του προσφορές, 
«με προσβάλλεις, ού περί χρημάτων τον αγώνα 
ποιούμεθα». Κι όταν απαντούσε στους Άγγλους 
στρατιώτες μέσα από το κρησφύγετο στο Δίκωμο 
που τον καλούσαν μέσω του Τούρκου διερμηνέα 
να παραδοθεί, εκείνη την τελευταία δραματική 
και τραγική στιγμή  «δεν παραδίνομαι, αν θα 
βγω, θα βγω πυροβολώντας».

Θα ήθελα πραγματικά να ζούσε αυτός ο κατά 
γενική ομολογία και αναγνώριση πολύ αξιόλογος 
άνθρωπος για να έβλεπα πώς θα αντιμετώπιζε 
τις μεταγενέστερες εξελίξεις και τη συμπεριφορά 
μας και ιδιαίτερα τα τραγικά γεγονότα του 
Ιουλίου του 1974, με το πραξικόπημα, την 
Τούρκικη εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή 
της μισής μας σχεδόν πατρίδας που καλύπτει και 
την περιοχή για την οποία ο Μάτσης αγωνίστηκε 
και θυσιάστηκε. Αφού όμως δεν είναι μαζί μας 
τουλάχιστον ας κεντρίζει τη συνείδησή μας το 
μήνυμα που έρχεται από το βεβηλωμένο χώρο της 
ιερής του θυσίας, το σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο, 
το οποίο κάτω από συνθήκες κατοχής δεν μπορεί 
ασφαλώς να γίνει τίποτε άλλο ιδιαίτερα για εσάς, 
για όλους τους πρόσφυγες, παρά μόνο μήνυμα 
αγωνιστικό και μήνυμα απελευθερωτικό. 

Λίγες μέρες μετά την ανατίναξη του κρησφύγετου στο Δίκωμο, Νοέμβριος 1958. Τόπος θυσίας του ήρωα Κυριάκου Μάτση
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Οι Δήμοι Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, 
τα Προσφυγικά Σωματεία «H Λάπηθος», «Ο 
Καραβάς» και ο Όμιλος Γυναικών Επαρχίας 
Κερύνειας σε συνεργασία με την Ένωση 
Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, διοργάνωσαν 
τις καθιερωμένες Εκδηλώσεις Μνήμης, Τιμής 
και Αγώνα,  για την 38η επέτειο της κατάληψης 
της πόλης, των Δήμων και Κοινοτήτων της 
επαρχίας Κερύνειας από τους Τούρκους 
εισβολείς, το 1974.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιελάμβανε 
αντικατοχική εκδήλωση στον Τύμβο 
Μακεδονίτισσας και απόδοση τιμής στους 
πεσόντες της Τουρκικής Εισβολής. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
23 Ιουλίου 2012. Σ’ αυτή παρευρέθηκαν ο 
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλής Αλετράρης, 
βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι όλων των 
πολιτικών κομμάτων της Κύπρου, εκπρόσωποι 
αδελφοποιημένων Δήμων της Ελλάδας, 
εκπρόσωποι του ΓΕΕΦ, της ΕΛΔΥΚ, της 
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
της Πρεσβείας της Ελλάδας, Πρόεδροι ή 
εκπρόσωποι Προσφυγικών Σωματείων και 
άλλων οργανώσεων, σύνδεσμοι πολεμιστών 
του 1974. Η παρουσία του προσφυγικού 
κόσμου της επαρχίας Κερύνειας ήταν μαζική 
και ιδιαίτερα συγκινητική, δίνοντας το μήνυμα 
της συστράτευσης στον κοινό αγώνα για 

απαλλαγή της Κύπρου από την Τουρκική 
κατοχή και τη διαίρεση. 

Το άναμμα φλόγας στη μνήμη των ηρώων και 
πεσόντων της εισβολής σηματοδότησε την 
έναρξη της εκδήλωσης. Μέλη των Δημοτικών 
Συμβουλίων Νεολαίας των Δήμων Κερύνειας, 
Λαπήθου και Καραβά καθώς και αντιπροσωπείες 
από τα συστήματα ναυτοπροσκόπων της 
επαρχίας Κερύνειας κρατώντας αναμμένες 
δάδες, χώμα και νερό από την Επαρχία Κερύνειας 
έλαβαν μέρος σε συμβολική πορεία από την 
είσοδο του Τύμβου της Μακεδονίτισσας μέχρι 
τον χώρο του μνημείου, όπου και ακολούθησε 
το άναμμα φλόγας. Μια συμβολική ενέργεια 
τιμής και δόξας για όλους όσους έπεσαν για τα 
ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. 

    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ
    Αντικατοχικές Εκδηλώσεις Κερυνειωτών

1.Από την αντικατοχική εκδήλωση στον Τύμβο 
Μακεδονίτισσας, 23 Ιουλίου 2012
2.Δέηση και τρισάγιο από το Μητροπολίτη Κερύνειας κ.κ. 
Χρυσόστομο1.

2.

Ο Δήμαρχος Κερύνειας εκφωνεί ομιλία στη συγκέντρωση στον 
Τύμβο Μακεδονίτισσας 
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Στη συνέχεια ακολούθησε τρισάγιο από τον 
Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο. 
Ακολούθησε χαιρετισμός εκ μέρους των 
Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας των Δήμων 
Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά από τη Μαρία 
Κλαβαριώτη, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Καραβά. Εκ μέρους των διοργανωτών 
απεύθυνε ομιλία ο Δήμαρχος Κερύνειας κ. 
Γλαύκος Καριόλου και εκ μέρους του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 
Σοφοκλής Αλετράρης. 

Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων 
από αξιωματούχους της πολιτείας, εκπροσώπους 
κομμάτων, Στρατού, Αστυνομίας, Δήμους, 
Κοινότητες και Σωματεία, καθώς επίσης 
ανάγνωση ψηφίσματος το οποίο κοινοποιήθηκε 
στην πολιτική ηγεσία του τόπου.

Όπως τονίστηκε από τους διοργανωτές, η 
απόδοση τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν 
στο βωμό της ελευθερίας και της δημοκρατίας, 
αποτελεί ένα ύψιστο οφειλόμενο χρέος το οποίο 

πρέπει όλοι μας να διαφυλάττουμε με πίστη, 
επιμονή και εγκαρτέρηση μέχρι την τελική 
δικαίωση και τη λευτεριά της πατρίδας μας. 

Την Κυριακή 22 Ιουλίου διοργανώθηκε 
μνημόσυνο στη μνήμη των πεσόντων της 
εισβολής και των αποθανόντων στην προσφυγιά 
κατοίκων της Επαρχίας Κερύνειας. Το 
μνημόσυνο τελέστηκε στην εκκλησία του Αγίου 
Στυλιανού στη Λακατάμια και σε αυτό προέστη 
ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ.κ. Χρυσόστομος. 
Επιμνημόσυνο λόγο απεύθυνε ο δήμαρχος 
Λαπήθου κ. Νεοπτόλεμος Κότσαπας.

Την Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, 24, 25 και 
27 Ιουλίου 2012 αντίστοιχα, αντιπροσωπεία από 
τους Δήμους Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, 
τα Προσφυγικά Σωματεία «H Λάπηθος», «Ο 
Καραβάς», τον Όμιλο Γυναικών Επαρχίας 
Κερύνειας και την Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας 
Κερύνειας, με επικεφαλής τους δημάρχους, 
επέδωσε ψηφίσματα καταδικάζοντας την 
Τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή σε 
πρεσβείες και πολιτικούς αξιωματούχους.

Νέοι από την επαρχία Κερύνειας έδωσαν το παρών τους στις αντικατοχικές εκδηλώσεις. Αντιπροσωπείες από τα Συστήματα 
Ναυτοπροσκόπων, Συμβούλια Νεολαίας των Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά 
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Την Τρίτη 24 Ιουλίου η αντιπροσωπεία επέδωσε 
ψηφίσματα στην Ύπατη Αρμοστεία της Μεγάλης 
Βρετανίας, στην Ελληνική Πρεσβεία και στον 
Πρόεδρο της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου. 
Την Τετάρτη 25 Ιουλίου η αντιπροσωπεία 
επισκέφτηκε την Πρεσβεία της Ρωσίας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς επίσης και 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη 
Χριστόφια. Την Παρασκευή 27 Ιουλίου η 
αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συνάντηση με 
Ανώτατο Λειτουργό στην Πρεσβεία της Κίνας και 
τον Ειδικό Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών 
στην Κύπρο.

Μέσα από τις συναντήσεις και επιδόσεις 
ψηφισμάτων τονίστηκε ότι στη δύσκολη πορεία 
του Εθνικού μας θέματος, παραμένει αταλάντευτη 
η θέση των Κερυνειωτών για συνεχή διεκδίκηση 
στη βάση αρχών του διεθνούς δικαίου και των 
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών καθώς 
επίσης και των αρχών που ισχύουν σε όλα τα 
Ευρωπαϊκά κράτη. Η ευόδωση της προσπάθειας 
για επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο 
Εθνικό μας θέμα πρέπει να προνοεί την πλήρη 
διαλεύκανση της τύχης όλων χωρίς εξαίρεση 
των αγνοουμένων μας και να διασφαλίζει όλα 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της 
Κύπρου, για να μπορεί η λύση να έχει προοπτικές 
ειρήνης, ευημερίας, προόδου και να μπορέσει να 
αντέξει στο χρόνο. 

Μέσα από τα ψηφίσματα που δόθηκαν 
αναφέρθηκαν επίσης και τα ακόλουθα:

«O Ελληνισμός της Κύπρου και ολόκληρη 
η πολιτική ηγεσία του τόπου πρέπει να 
παραδειγματιστεί από τις θυσίες των ηρώων 
μας του 1974 και να επιδείξει στην πράξη 
ουσιαστικό κλίμα ενότητας, πραγματικού 
πατριωτισμού και συλλογικής δράσης, ώστε να 
αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες προκλήσεις και 
τα προβλήματα της οικονομίας της πατρίδας 
μας, που επηρεάζουν αρνητικά και άμεσα τις 
εξελίξεις στο Εθνικό μας θέμα». 

Στα ψηφίσματα που δόθηκαν στις ξένες 
Πρεσβείες και στον εκπρόσωπο των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο τονίστηκαν με έμφαση 
τα θέματα των εποίκων και των πιέσεων που 
δέχονται οι Τουρκοκύπριοι με αποτέλεσμα 
να μεταναστεύουν σε ξένες χώρες και να 
είναι μειοψηφία στις κατεχόμενες περιοχές, 
το θέμα της καταστροφής και σύλησης της 
θρησκευτικής μας κληρονομιάς καθώς επίσης 
και η συνεχής αλλοίωση που συντελείται 
στις κατεχόμενες περιοχές με οικοδομικές 
αναπτύξεις και άλλες ενέργειες, που αλλάζουν 
συνεχώς το δημογραφικό χαρακτήρα των 
περιοχών μας.

Τονίστηκε δε ότι η άκαμπτη στάση της 
Τουρκικής πλευράς δεν βοηθά στις προσπάθειες 
για εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης 
στο Εθνικό θέμα, ένα θέμα για το οποίο όλες 
οι χώρες και οργανισμοί πρέπει να συμβάλουν 
για να γίνουν θετικά βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη 
Χριστόφια στο Προεδρικό Μέγαρο

Συνάντηση με το Ρώσο Πρέσβη κ. Vyacheslav D. Shumskiy στο 
γραφείο της Ρωσικής Πρεσβείας στη Λευκωσία
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Παραγωγή Ντοκιμαντέρ «Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Κύπρου από την Τουρκία»

      Από τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων                        

Μέσα στο γενικότερο πνεύμα για προβολή του 
έργου των κατεχόμενων Δήμων και ανάδειξη 
των μεγάλων προβλημάτων που δημιούργησε 
η Τουρκική εισβολή του 1974, η Επιτροπή 
Κατεχόμενων Δήμων ανέλαβε μια σειρά από 
πρωτοβουλίες τη χρονιά που πέρασε με στόχο 
να ενισχυθεί ο τομέας της διαφώτισης. Με 
σωστό προγραμματισμό και ιεράρχηση βασικών 
θεμάτων, που συνδέονται με την προβολή του 
Εθνικού θέματος και ειδικά της καταστροφής 
που διενεργείται από το κατοχικό καθεστώς 
της Τουρκίας σε θρησκευτικά μνημεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, εκπαιδευτήρια, 
κοιμητήρια και άλλα, η επιτροπή πραγματοποίησε 
μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Αξιολογήθηκε ότι 
η όλη προσπάθεια ήταν μια θετική πρωτοβουλία 
η οποία είχε βοηθήσει και έχει ενισχύσει το 
διαφωτιστικό έργο της Επιτροπής με πάρα πολύ 
καλά αποτελέσματα.

Οι βασικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής 
Κατεχόμενων Δήμων καταγράφονται στη 

συνέχεια. Η συμβολή και συμμετοχή του 
Δημάρχου Καραβά και άλλων συνεργατών 
του Δήμου μας ήταν ουσιαστική και βοήθησε 
να υλοποιηθούν οι πρωτοβουλίες μέσα από 
μια προσπάθεια εντοπισμού πληροφοριών και 
καταγραφής στοιχείων από διάφορες πηγές.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων σε συνεργασία 
με τον σκηνοθέτη Μιχάλη Γεωργιάδη και την 
αρχαιολόγο Άννα Μαραγκού, δημιούργησε ένα 
18λεπτο ντοκιμαντέρ με θέμα την καταστροφή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου 
στα κατεχόμενα εδάφη μας. Το ντοκιμαντέρ 
προβλήθηκε για πρώτη φορά στην περσινή 
επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του 

ψευδοκράτους και έχει από τότε μεταφραστεί 
σε 4 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά 
και Ρωσικά. Προβλήθηκε στο εξωτερικό κατά 
τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας της 
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων στις ΗΠΑ 
με αφορμή τη διεξαγωγή του συνεδρίου 
της ΠΣΕΚΑ, σε ειδική εκδήλωση στη Βιέννη 
και σε διάφορες περιπτώσεις στην Ελλάδα. 

1.Πληροφορίες για τον Καραβά από τη φωτογραφική έκθεση της 
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων
2.Ο Αλέξης Γαλανός προσφωνεί εκδήλωση για την καταστροφή της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο Υπουργείο Εξωτερικών
3.Ντοκιμαντέρ για την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

1.

3.

2.

Οι Δήμαρχοι Λαπήθου και Καραβά μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους 
Καραβά κ. Μάρω Χατζηστεφάνου και κ. Νίκο Παπαπέτρου, Φωτογραφική 

Έκθεση, Υπουργείο Εξωτερικών 19 Σεπτεμβρίου 2012 
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Προβλήθηκε επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών 
σε εκδηλώσεις που ήταν καλεσμένοι όλοι οι 
αρχηγοί ξένων διπλωματικών αποστολών στην 
Κύπρο. Επίσης στάληκε σε δεκάδες Ευρωπαίους 
αξιωματούχους, καθώς και σε ξένα, Ελληνικά 
και Κυπριακά τηλεοπτικά κανάλια. Εικόνες και οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο ντοκιμαντέρ 
αναδεικνύουν τη θεμελιακή αρχή, ότι ο πολιτισμός 
είναι η ασφαλιστική δικλείδα της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Είναι η σύνδεση με το παρελθόν και η 
εξασφάλιση της ορθής όδευσης προς το μέλλον. 
Επίσης, τονίζεται με έμφαση ότι τον 21ο αιώνα ένας 
πανάρχαιος πολιτισμός στην καρδιά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βρίσκεται σε κίνδυνο αφανισμού από το 
παράνομο στρατιωτικό καθεστώς της Τουρκίας. 

«Η διάσωση αυτού του πολιτισμού είναι καθήκον 
όλων», όπως αναφέρει ο Francesco Bandarin, 
αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO. 

Κατά τη διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ «Η 
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου 

από την Τουρκία» στο Υπουργείο Εξωτερικών

Τον περασμένο Ιούλιο η Επιτροπή Κατεχόμενων 
Δήμων εγκαινίασε έκθεση φωτογραφίας για την 
καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, στα πλαίσια της 
εκδήλωσης «Μνήμες Κατεχομένων», που γίνεται 
κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου. Για 
την πραγματοποίηση της έκθεσης συνεργάστηκαν 
με την επιτροπή οι ιστορικοί Δρ Χριστόδουλος 
Χατζηχριστοδούλου και ο Δρ. Ανδρέας Φούλιας, οι 
οποίοι ανέλαβαν τη συγγραφή των κειμένων και την 
εξεύρεση και επιμέλεια του φωτογραφικού υλικού. 
Αρκετές από τις φωτογραφίες που περιέχονταν 
στην έκθεση δημοσιεύονταν για πρώτη φορά. Η 
έκθεση φιλοξενήθηκε δύο φορές στο ξενοδοχείο 

Hilton στη Λευκωσία, σε περιόδους πολύ σημαντικές 
για την Κυπριακή προεδρία. Επίσης, με εισήγηση 
της Υπουργού Εξωτερικών κας Ερατώς Κοζάκου 
Μαρκουλλή, στις 22 και 23 Νοεμβρίου η έκθεση 
παρουσιάστηκε στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στη 
Λεμεσό, στα πλαίσια συνεδρίου που διοργανώνουν 
οι ιππότες της Μάλτας για την πολιτιστική 
κληρονομιά. Εγκαίνια της έκθεσης έγιναν και στο 
Υπουργείο Εξωτερικών για τους ξένους πρέσβεις 
που βρίσκονταν στην Κύπρο στις 19 Σεπτεμβρίου 
2012. Η έκθεση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων, ενώ post-
cards της έκθεσης διανέμονται και στους χώρους 
όπου φιλοξενείται κάθε φορά. 

Έκθεση Φωτογραφίας: «Η καταστροφή τους Ευρωπαϊκού πολιτισμού της Κύπρου 
από την Τουρκία… Η τραγωδία συνεχίζεται»

Η Υπουργός Εξωτερικών κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή εκφράζει τα 
θετικά σχόλιά της για τη φωτογραφική έκθεση 

Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός απευθύνει ομιλία στην 
έκθεση φωτογραφίας, Δήμος Στροβόλου 3 Ιουλίου 2012 
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Σε συνεργασία με τον Εκδοτικό Οίκο «Εν 
Τύποις» και το Δρ Σάββα Κόκκινο, οι εννέα 
κατεχόμενοι Δήμοι συγκέντρωσαν υλικό που 
αφορά πληροφορίες για την ιστορία του κάθε 
κατεχόμενου Δήμου από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. Στην έκδοση γίνεται επίσης αναφορά 
σε δραστηριότητες των κατεχόμενων Δήμων την 

περίοδο μετά το 1974. Στην έκδοση για πρώτη 
φορά συγκεντρώνονται σημαντικά ιστορικά 
στοιχεία που αφορούν τους εννέα κατεχόμενους 
Δήμους της Κύπρου. Το βιβλίο αυτό έχει τυπωθεί 
στα Αγγλικά και τα Ελληνικά. Περισσότερες 
πληροφορίες για την έκδοση περιγράφονται 
στην ενότητα «Εκδόσεις» του περιοδικού μας.

Χάρτης-Λεύκωμα «Χριστιανικά Μνημεία της Κύπρου στις 
κατεχόμενες περιοχές μας»

Το πληροφοριακό υλικό που καταγράφεται στην έκδοση της Επιτροπής Χάρτης-Λεύκωμα «Χριστιανικά Μνημεία της Κύπρου στις κατεχόμενες 
περιοχές μας»

Μετά από πολύμηνη και προσεκτική έρευνα, 
η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων κατάφερε 
να συγκεντρώσει όλα σχεδόν τα χριστιανικά 
μνημεία που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη 
μας και να τα περιλάβει σε ένα λεύκωμα-χάρτη, 
όπου φαίνεται η κατάσταση στην οποία το κάθε 
ένα από αυτά βρίσκεται σήμερα. Το λεύκωμα που 
κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2012, απεικονίζει 
πάνω από 500 χριστιανικά μνημεία από τα οποία 
ελάχιστα είναι σε καλή κατάσταση. Ο χάρτης αυτός 
έχει διανεμηθεί σε Κύπριους και Ευρωπαίους 
αξιωματούχους και εκκλησιαστικούς ηγέτες. 
Η Αρχιεπισκοπή Κύπρου έχει συμπεριλάβει το 
χάρτη αυτό στην ιστοσελίδα της. Ο χάρτης είναι 
στην Αγγλική γλώσσα και έχει προγραμματιστεί 
να μεταφραστεί στα Ελληνικά, Ρωσικά, Γαλλικά 
και Γερμανικά. Η επιτροπή απεκόμισε πολύ καλά 
σχόλια γι’ αυτή της την πρωτοβουλία, τόσο από 
Κύπριους, όσο και από ξένους που μελέτησαν 
αυτό το λεύκωμα. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά 

που γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθούν 
χριστιανικά μνημεία όλων των κατεχόμενων 
περιοχών σε ένα χάρτη. Η ηλεκτρονική μορφή 
του χάρτη βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ένωσης 
Δήμων, ενώ έχει σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους 
τους Ευρωβουλευτές. 

Χάρτης-Λεύκωμα: «Christian Monuments of Cyprus under 
Turkish Military Occupation»

Βιβλίο: «Κατεχόμενες Πόλεις- Εκτοπισμένοι Δήμοι Κυπριακής Δημοκρατίας: 
Μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση» 
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           Εκδήλωση Μνήμες Κατεχομένων       

Με στόχο τη συντήρηση της μνήμης της 
κατεχόμενης γης μας και την προβολή του 
πολύπλευρου και σημαντικού έργου των εννέα 
κατεχόμενων Δήμων Αμμοχώστου, Κερύνειας, 
Μόρφου, Καραβά, Κυθρέας, Λαπήθου, Λύσης, 
Ακανθούς και Λευκονοίκου, διοργανώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία, την Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012, στο 
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η καθιερωμένη 
εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων» με τίτλο  «Τα 
παιδιά μας θυμίζουν το χρέος».

Την εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού, ο Δήμος 
Στροβόλου και η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων 
και τελούσε υπό την αιγίδα του προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια. 

Η μαζική παρουσία δημοτών και φίλων από 
τους εννέα κατεχόμενους Δήμους ήταν 
συγκινητική και έδωσε τα δικά της μηνύματα 
συμπαράστασης στο πολύπλευρο και πολυδιάστατο 
έργο που επιτελούν οι κατεχόμενοι Δήμοι μας σε 
μια περίοδο πικρής προσφυγιάς.

Η εκδήλωση περιελάμβανε χαιρετισμούς εκ 
μέρους του Δημάρχου Στροβόλου κ. Λάζαρου 
Σαββίδη τον οποίο ανέγνωσε ο αντιδήμαρχος 
Ανδρέας Μαϊμάρης και εκ μέρους του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, η Υπουργός Εσωτερικών κ. 
Ελένη Μαύρου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 
σύντομα αφιερώματα με οπτικοακουστικό 
υλικό για τους εννέα κατεχόμενους Δήμους με 
εναλλαγή προβολών και μουσικών έργων από το 
«Εργαστήρι εγχόρδων-Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Μουσικών Ταλέντων» του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 15 
παιδιά ηλικίας 5-13 χρονών υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του κ. Ματθαίου Καριόλου.

Η εκδήλωση είχε ως κύριο στόχο την προβολή 
του έργου και της προσφοράς των εννέα 
Κατεχόμενων Δήμων και τη συστράτευση στον 
κοινό αγώνα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Οι 
θύμησες και οι μνήμες από την κατεχόμενη γη 
μας, η ιστορία και οι παραδόσεις μας αναβίωσαν 
μέσα από εικόνες και μουσική. Ο τίτλος της 
εκδήλωσης συμβολικός, έδωσε τα δικά του 
μηνύματα ότι τα παιδιά μας θυμίζουν το χρέος 
απέναντι στην πατρίδα και ότι η συστράτευση 
στον αγώνα για επιστροφή στην κατεχόμενη και 
πολύπαθη γη μας μέσα σε συνθήκες πραγματικής 
ελευθερίας είναι μια αποστολή που αφορά όλους.

Αναμνηστική φωτογραφία με την Υπουργό Εξωτερικών. 
Διακρίνονται οι συνεργάτες της Επιτροπής Κατεχόμενων 
Δήμων που επιμελήθηκαν την έκθεση, Ανδρέας Φούλιας 

και Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου. Επίσης, η δημοτική 
γραμματέας Έμιλυ Καραΐσκου και ο Δήμαρχος Καραβά 

Γιάννης Παπαϊωάννου

1.Στιγμιότυπο από την εκδήλωση με τη συμμετοχή παιδιών 
από το Εργαστήρι Εγχόρδων του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού 
2.Η είσοδος του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου όπου 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση1.

2.
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Η ενότητα για το Δήμο Καραβά είχε τίτλο «Αν 
ελευθερωθεί η πατρίς μου…» και ήταν αφιερωμένη 
στους 46 εθελοντές Καραβιώτες που πολέμησαν 
στους Βαλκανικούς πολέμους πριν ακριβώς 100 
χρόνια. Σε ένα από τα σημειώματα του ο ιατρός 
Ιωάννης Πηγασίου, επικεφαλής της ομάδας 
εθελοντών ανέφερε και τα εξής:

«Αν ελευθερωθεί η πατρίς μου, έλεγον εις τους 
συναδέλφους μου, τότε θα ίδητε χαράν και 
πανηγυρισμό που δεν ίδετε ποτέ σας. Όσα και να 
σας είπω είναι ολίγα για τον καημό που έχομεν 
δια την ελευθερίαν...» Η κατοχή της πατρίδας 
μας εξακολουθεί να είναι μια ανοικτή πληγή 
στα χρόνια που περνούν. Η δική μας αποστολή 
πρέπει να συνεχιστεί με πίστη στο δίκαιο και 

να προβάλλεται με κάθε ευκαιρία ο πόθος της 
επιστροφής και της δικαίωσης.

Το κλείσιμο της εκδήλωσης έγινε από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων κ. 
Αλέξη Γαλανό, ο οποίος τόνισε τη σημασία της 
διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων που ξυπνούν 
μνήμες και μας θυμίζουν το χρέος. Επίσης τόνισε 
ότι οι κατεχόμενοι Δήμοι δίνουν το μήνυμα της 
ενότητας και της συλλογικής δράσης.

Της εκδήλωσης προηγήθηκαν εγκαίνια έκθεσης 
με τίτλο «Η Καταστροφή του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού της Κύπρου από την Τουρκία. 
Η τραγωδία συνεχίζεται…» στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου. 

Αναμνηστική φωτογραφία με τους Δημάρχους των εννέα κατεχόμενων Δήμων και τους υπόλοιπους συντελεστές της εκδήλωσης

Άποψη από το Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου όπου 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση

Στιγμιότυπο με τη συμμετοχή παιδιών από το Εργαστήρι 
Εγχόρδων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
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Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης συμμετείχαν με παρουσιάσεις ο Δήμαρχος Κυθρέας δρ. Πέτρος Καρεκλάς, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου δρ. Γιώργος Γιωργής, ο αρχαιολόγος ιστορικός δρ. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου και η Αντιγόνη Ηρακλείδου.

      
      Αντικατοχική εκδήλωση για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους 

Στις 15 Νοεμβρίου 2012, η Επιτροπή 
Κατεχόμενων Δήμων πραγματοποίησε εκδήλωση 
καταδίκης της μονομερούς και παράνομης 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Η εκδήλωση, 
που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της 
Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος» περιλάμβανε 
προβολή ντοκιμαντέρ για την καταστροφή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μας στα κατεχόμενα, 
παρουσίαση της έκδοσης της Επιτροπής για την 
ιστορία και τη δράση των εννέα κατεχόμενων 
Δήμων και σύντομο μουσικό πρόγραμμα. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων και Δήμαρχος 
Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός και ο 
Διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, κ. Χρίστος Χριστοφίδης. Κύριος 
ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Γεώργιος Γεωργής, 
ενώ ο Δήμαρχος Κυθρέας Δρ. Πέτρος Καρεκλάς, 
έκανε ένα απολογισμό των πρωτοβουλιών που 
ανέλαβε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2012.

Βασικό κομμάτι της εκδήλωσης αποτέλεσε 
η παρουσίαση της έκδοσης της Επιτροπής 
«Κατεχόμενες Πόλεις-Εκτοπισμένοι Δήμοι 
Κυπριακής Δημοκρατίας: Μια σύντομη ιστορική 
ανασκόπηση» από τον Ιστορικό-Αρχαιολόγο 
Δρ Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου. Το βιβλίο 
είναι μια περιεκτική πηγή πληροφοριών για τους 
εννέα κατεχόμενους Δήμους σκιαγραφώντας την 
ιστορία και τη δράση τους από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα. Στο καλλιτεχνικό μέρος της 
εκδήλωσης συμμετείχε το μουσικό σχήμα 
του Μάριου Χαραλαμπίδη. Την παρουσίαση 
του προγράμματος ανέλαβε η λειτουργός της 
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων κ. Αντιγόνη 
Ηρακλείδου. 

1.Γενική άποψη από την αντικατοχική εκδήλωση στην 
αίθουσα τελετών «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, 15 
Νοεμβρίου 2012 
2.Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και πρόεδρος 
της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Δήμαρχος Αμμοχώστου 
Αλέξης Γαλανός χαιρετίζει την εκδήλωση

1.

2.
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1.Η αποστολή του Δήμου Καραβά στην είσοδο της κοινότητας Καραβά Κυθήρων 2. Η νεολαία Καραβά σε μια αναμνηστική 
φωτογραφία πριν την έναρξη της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο σύλλογος «Πορτοκαλιά» Κυθήρων

      
          ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ  
      Η Αποστολή του Δήμου Καραβά στα Κύθηρα 

Δεκαπενταμελής αποστολή του Δήμου Καραβά 
Κύπρου με επικεφαλής το Δήμαρχο, Γιάννη 
Παπαϊωάννου συμμετείχε σε μια σειρά από 
εκδηλώσεις στο νησί των Κυθήρων την περίοδο 
15 -21 Αυγούστου 2012.

Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου «Πορτοκαλιά» 
της κοινότητας Καραβά Κυθήρων, μέλη της 
Νεολαίας του Δήμου Καραβά που συμμετείχαν 
στην αποστολή έλαβαν μέρος σε αθλητικές 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στις 16 
Αυγούστου στην παραλία «Πλατεία Άμμος» στην 
κοινότητα του Καραβά Κυθήρων. 

Την Παρασκευή 17 Αυγούστου, το χορευτικό 
συγκρότημα της Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
παρουσίασε Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς 
στην πολιτιστική εκδήλωση που διοργάνωσε ο 

Σύλλογος «Πορτοκαλιά» στο Δημοτικό Σχολείο 
της κοινότητας. Εξαιρετική από κάθε άποψη η 
εκδήλωση, άφησε κατασυγκινημένους τους 1000 
περίπου κατοίκους και φίλους του νησιού που 
παρευρέθηκαν σε αυτή και διασκέδασαν μέχρι 
τις πρωινές ώρες. Από το μαέστρο της Κρητικής 
ορχήστρας που ανέλαβε το μουσικό πρόγραμμα 
της εκδήλωσης και κατενθουσίασε τους 
παρευρισκομένους με το ποιοτικό του ρεπερτόριο 
μεταφέρθηκε η ευχή «Θα μας αξιώσει ο Θεός και 
θα το φέρει η μοίρα στον Καραβά της Κύπρου μας 
να πάω να παίξω λύρα!».

Την Κυριακή 19 Αυγούστου, η αποστολή του 
Δήμου Καραβά παρευρέθηκε σε μνημόσυνο 
για τους πεσόντες της εισβολής του 1974 που 
τελέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους 
στην κοινότητα Καραβά Κυθήρων και στη συνέχεια

1.Το χορευτικό συγκρότημα της Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
μαζί με μέλη από το χορευτικό συγκρότημα του νησιού Ύδρα
2.Αναμνηστική φωτογραφία στο Μνημείο Ηρώων στην 
κοινότητα Καραβά Κυθήρων 

1.

1.

2.

2.
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1.Η αποστολή του Δήμου Καραβά συμμετείχε σε διαγωνισμούς στην κοινότητα Καραβά Κυθήρων, 16 Αυγούστου 2012 
2.Στην τοποθεσία ρεματιά του Καραβά. 3.Τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας στην είσοδο του 

Δημοτικού σχολείου Καραβά Κυθήρων. 4.Συμμετοχή στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της πολιτιστικής εκδήλωσης

συμμετείχε στην τελετή κατάθεσης στεφάνων 
που διοργάνωσε η κοινότητα Καραβά στο 
μνημείο ηρώων στο κέντρο του χωριού.

Τη Δευτέρα 20 Αυγούστου στα γραφεία του 
Δήμου Κυθήρων πραγματοποιήθηκε λιτή 
τελετή όπου υπογράφτηκε το πρωτόκολλο 
αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Κυθήρων 
και Καραβά Κύπρου. Η επίσημη υπογραφή του 
πρωτόκολλου είναι συνέχεια της αδελφικής 
σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ του Δήμου 
Καραβά και της κοινότητας Καραβά Κυθήρων. 

Ο Δήμος Καραβά έχει μια πολύ αξιοσημείωτη 
ιστορική σύνδεση με την κοινότητα Καραβά 
Κυθήρων. Η παράδοση αναφέρει ότι μετά τις 
σφαγές του Ιουλίου 1821 στην Κύπρο από τους 
Τούρκους, στις οποίες είχε και ο Καραβάς της 
Κύπρου βαρύ τίμημα, μια οικογένεια από τον 
Καραβά με το επώνυμο Φραγκούδης διέφυγε 
από την Κύπρο και εγκαταστάθηκε στα Κύθηρα 
όπου πρωτοστάτησε στην ίδρυση του χωριού 

Καραβάς (αναφορά από τον ιστορικό ερευνητή 
κ. Κώστα Κύρρη στο βιβλίο του «Χρονικά 
της Λαπήθου». Το χωριό Καραβάς Κυθήρων 
βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού και 
είναι χτισμένο σε πολύ κοντινή απόσταση από 
τη θάλασσα. Έχει δε πολλές ομοιότητες με τις 
φυσικές ομορφιές του Καραβά της Κύπρου. 
Ο Δήμος Καραβά αξιοποίησε αυτό το ιστορικό 
γεγονός και από το 1996 διατηρεί μια πολύ 
καλή συνεργασία και σχέση με την κοινότητα 
του Καραβά και το Δήμο Κυθήρων. Στις 7 
Σεπτεμβρίου και στις 20 Οκτωβρίου του 1997 
υπογράφτηκαν στα Κύθηρα και στην Κύπρο 
αντίστοιχα, πρωτόκολλα συνεργασίας και 
αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Καραβά και 
της κοινότητας Καραβά Κυθήρων. Μετά την 
ενοποίηση όλων των κοινοτήτων του νησιού 
σε ένα Δήμο υπήρχε ομόφωνη απόφαση από τα 
Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Κυθήρων και 
του Καραβά Κύπρου όπως προχωρήσει η επίσημη 
υπογραφή πρωτόκολλου αδελφοποίησης μεταξύ 
των δύο Δήμων.

1.

3. 4.

2.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την τελετή αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Κυθήρων και Καραβά Κύπρου 

Κατά τη διάρκεια της τελετής αδελφοποίησης 
που έγινε στις 20 Αυγούστου 2012 τονίστηκε η 
δέσμευση των δύο Δημάρχων ότι αυτή η αδελφική 
σύνδεση θα εδραιωθεί ακόμη περισσότερο σε ένα 
αναβαθμισμένο επίπεδο συνεργασίας των δύο 
Δήμων με βασικό στόχο την ανάδειξη Εθνικών, 
ιστορικών, πολιτιστικών και άλλων στοιχείων των 
δύο Δήμων μέσα από εκδηλώσεις, ανταλλαγές και 
άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα αξιολόγησαν 
την αποστολή ως μια πολύ καλή πρωτοβουλία 
που βοηθά σε πάρα πολλούς τομείς και θέματα 
που ενδιαφέρουν τους νέους μας. Στην τελετή 
υπογραφής του πρωτόκολλου αδελφοποίησης 
παρευρέθηκε ο Μητροπολίτης Κυθήρων κ. 
Σεραφείμ, ο Πρόεδρος της κοινότητας Καραβά 
κ. Γεώργιος Τζάκος, αξιωματούχοι φορέων του 

νησιού καθώς και οι πρόεδροι και μέλη των 
πολιτιστικών συλλόγων του Καραβά Κυθήρων 
«Η Πορτοκαλιά» και «Ο Όμορφος Καραβάς».

Η αποστολή του Δήμου Καραβά είχε την ευκαιρία 
να γνωρίσει τις ομορφιές και την πλούσια 
ιστορία και θρησκευτική παράδοση του νησιού 
και επέστρεψε στην Κύπρο με τις καλύτερες 
εντυπώσεις και αναμνήσεις από το όμορφο νησί 
των Κυθήρων. Στην αποστολή επικεφαλής του 
χορευτικού συγκροτήματος της Νεολαίας του 
Δήμου μας ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας και Δημοτικός Σύμβουλος 
Λάμπρος Μαούρης. Όλα τα μέλη της νεολαίας 
μας εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για τη 
φιλοξενία των κατοίκων.
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Αποστολή του Δήμου Καραβά, με επικεφαλής 
το Δήμαρχο κ. Γιάννη Παπαϊωάννου και με τη 
συμμετοχή του Προέδρου του Προσφυγικού 
Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. Νίκου Χατζηστεφάνου, 
έλαβε μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 
100 χρόνια από την απελευθέρωση του Δήμου 
Αμυνταίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 
περίοδο 3 – 6 Νοεμβρίου στον αδελφοποιημένο 
Δήμο Αμυνταίου.

Η κύρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο 
Αμυνταίου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε 
χαιρετισμούς, ομιλίες και μουσικό καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
ο Δήμαρχος Καραβά παρουσίασε ομιλία με 
θέμα «Η συμμετοχή των Κυπρίων εθελοντών 
στους Βαλκανικούς Πολέμους» με ιδιαίτερη 
αναφορά στους 46 Καραβιώτες εθελοντές που, 
με επικεφαλής τον ιατρό Ιωάννη Πηγασίου, 
πολέμησαν για τα ιδανικά της ελευθερίας πλάι 
στους αδελφούς Έλληνες. Στο χαιρετισμό του ο 
Δήμαρχος Καραβά, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε 
για τον ενθουσιασμό που υπήρχε στους Κυπρίους 
εθελοντές για να πολεμήσουν πλάι με τους 
αδελφούς τους στην περιοχή της Μακεδονίας. 
Δύο ιστορικά γεγονότα της εποχής και τα οποία 
ανάφερε, καταγράφονται στη συνέχεια. 

Ο Χριστόδουλος Σώζος, δήμαρχος Λεμεσού και 
κορυφαίος πολιτευτής της εποχής έγραφε στη 
γυναίκα του τον Οκτώβριο του 1912: «Ημείς 
έχομε καθήκοντα τα οποία ουδεμία δύναμις, 

ουδέν φίλτρον πρέπει να τα εμποδίζη από του 
να ενασκώνται. Αν είμεθα ηγέται των λαών, 
οφείλομεν διά του παραδείγματός μας και της 
θυσίας μας να τους παιδαγωγώμεν, όπως και 
εκείνοι γίνωσιν άνθρωποι συναισθανόμενοι τα 
καθήκοντά των. Τι αξίαν έχουσιν αι συνδρομαί 
και άλλαι ενδείξεις του πατριωτισμού, όταν 
ένας υγιής άνθρωπος δεν προσφέρη τον εαυτόν 
του εις την υπηρεσίαν της πατρίδος;». Στις 6 
Δεκεμβρίου, σαράντα μέρες μετά από το πιο 
πάνω σημείωμα, σκοτώθηκε πολεμώντας στο 
Μπιζάνι.

Ο δεκαεξάχρονος μαθητής της τετάρτης τάξης 
του Γυμνασίου Λεμεσού Μιχαήλ Χατζηδημητρίου 
έγραφε στον πατέρα του τον Αύγουστο του 
1913: «Δεν πρέπει πατέρα να είσαι θυμωμένος 
μαζί μου πως έφυγα γιατί τι άλλο εμάθαινα εις 
το σχολείον που μ’ έστελλες, τι άλλο παρά την 
αγάπην προς την πατρίδα; Και κανένα άλλο 
μάθημα δεν με συνεκίνει και δεν το ηγάπων 
τόσον όσον το χωρίον το εκ της απολογίας του 
Σωκράτους εκ των συγγραμμάτων του θείου 
Πλάτωνος: «Μητρός τε και πατρός τε και των 
άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστί 
πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν 
μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρά ανθρώποις 
τοις νουν έχουσι». Και εάν ημείς που είμεθα 
νέοι που δεν έχομεν υποχρεώσεις και μαθηταί 
όντες ακόμη που νοούμεν καλλίτερον παντός 
άλλου τα προς την πατρίδα καθήκοντα δεν 
πάμεν εκεί στον τίμιον αγώνα της διαμάχης των 
μεγάλων ιδανικών του έθνους, ποίοι θα πάσιν; 
Οι αγράμματοι ή οι γέροντες;».

                         Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τα 100χρονα από την 
                          απελευθέρωση του Αμυνταίου

1.Στιγμιότυπο από την τελετή κατάθεσης στεφάνων στην 
κοινότητα Ροδώνα του Δήμου Αμυνταίου 
2.Από την εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Πνευματικό 
Κέντρο Αμυνταίου, 3 Νοεμβρίου 2012 1.

2.
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1.Χαιρετισμός της παρέλασης, 6 Νοεμβρίου 2012 2. Μετά την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων στην κοινότητα Ροδώνα

1. Από τη δοξολογία στην εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης 2.Αναμνηστική φωτογραφία με το Δήμαρχο Αμυνταίου 
μετά την επίδοση της εισφοράς για το ταμείο κοινωνικού παντοπωλείου Αμυνταίου. 

Στην εκδήλωση ο Δήμος Καραβά παρουσίασε 
επίσης έκθεση φωτογραφίας με το ίδιο θέμα.

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου η αποστολή του Δήμου 
Καραβά παρακολούθησε επιστημονική ημερίδα 
με θέμα «Το χρονικό της απελευθέρωσης», 
η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και τη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμυνταίου. Τη 
Δευτέρα η αποστολή συμμετείχε σε εορταστικές 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για τα 100 
χρόνια από την απελευθέρωση της κοινότητας 
Κέλης, η οποία ανήκει στο Δήμο Αμυνταίου, 
όπου μεταξύ άλλων έγινε πανηγυρική δοξολογία, 
ειδική τελετή με ομιλίες από παράγοντες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, κατάθεση στεφάνων 
και παρέλαση μαθητών της περιοχής. Την Τρίτη 
6 Νοεμβρίου 2012, η αποστολή του Δήμου 
Καραβά παρακολούθησε τη δοξολογία στον 
ιερό Ναό των πολιούχων Αγίων της πόλης του 
Αμυνταίου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Μετά τη 
δοξολογία ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και 

κατάθεση στεφάνων στο μνημείο ηρώων στην 
Τοπική Κοινότητα Ροδώνα, στην περιοχή όπου 
το 1912 είχαν διεξαχθεί οι πιο αποφασιστικές 
μάχες ενάντια στους Τούρκους. Το μεσημέρι, η 
αποστολή του Δήμου Καραβά παρακολούθησε 
παρέλαση μαθητών, προσκόπων και στρατιωτικών 
τμημάτων κάτω από τους ήχους της φιλαρμονικής 
του Δήμου Αμυνταίου στο κέντρο της πόλης. 

Μια έμπρακτη χειρονομία ενδυνάμωσης των 
αδελφικών δεσμών μεταξύ των δύο Δήμων 
ήταν η εισφορά ύψους 2000 ευρώ που έγινε 
εκ μέρους του Ταμείου Ευημερίας Καραβιωτών 
προς το Ταμείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
που ίδρυσε ο Δήμος Αμυνταίου για να βοηθά 
δυσπραγούντες δημότες του. Μια ενέργεια η 
οποία εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από το Δήμαρχο και 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου. 
Με τις καλύτερες εντυπώσεις επέστρεψε η 
αποστολή του Δήμου Καραβά, ενδυναμώνοντας 
ακόμη περισσότερο τους αδελφικούς δεσμούς 
που υπάρχουν μεταξύ των δύο Δήμων.

1.

1.

2.

2.
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                         ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
                         Απονομές χορηγιών από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά

Πραγματοποιήθηκε για δέκατη συνεχή χρονιά, την 
Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012 στο Οίκημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών η απονομή χορηγιών του 
Ταμείου Υποτροφιών του Δήμου Καραβά.

Το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά 
ιδρύθηκε μετά από γενναιόδωρη εισφορά του 
ζεύγους Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα η οποία 
σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 350,000 ευρώ. 
Με βάση και επιθυμία του ζεύγους Νίκου και 
Ελπίδας Σιακόλα το Ταμείο Υποτροφιών βοηθά 
με συμβολικές χορηγίες παιδιά Καραβιωτών που 
ξεχωρίζουν για την επίδοσή τους στα γράμματα 
και έχουν εξαίρετο χαρακτήρα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι 
βουλευτές Κερύνειας κύριοι Σοφοκλής Φυττής 
και Μάριος Μαυρίδης, ο Βουλευτής Λεμεσού κ. 
Άγγελος Βότσης, εκπρόσωπος του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού, ο Μητροπολίτης 
Κυρηνείας Χρυσόστομος, οι Δήμαρχοι Κερύνειας 
και Λαπήθου, πρόεδροι προσφυγικών σωματείων 
και Σχολικών εφορειών της επαρχίας Κερύνειας 
και άλλοι επίσημοι.Την εκδήλωση χαιρέτησαν 
ο Δήμαρχος Καραβά και Πρόεδρος του Ταμείου 
Υποτροφιών κ. Γιάννης Παπαϊωάννου, ο 
εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Ανδρέας Παπούλας, ο  Μητροπολίτης Κυρηνείας 
κ.κ. Χρυσόστομος και ο επίτιμος Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών και ιδρυτής 
του Ταμείου κ. Νίκος Σιακόλας, ο οποίος κατά 
τη διάρκεια του χαιρετισμού του εξάγγειλε νέα 
χορηγία προς το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου 
Καραβά, ύψους 50,000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Καραβά 
ευχαρίστησε θερμά τον κ. Σιακόλα για τη νέα 

γενναιόδωρη εισφορά του και τόνισε ότι τέτοιες 
ενέργειες αναδεικνύουν τα μεγάλα αγαθοεργά 
αισθήματα και την κοινωνική αλληλεγγύη μιας 
εκλεκτής προσωπικότητας του Δήμου Καραβά, 
μεταφέρουν μια ξεχωριστή περηφάνια στους 
Καραβιώτες και δίνουν δύναμη και στήριξη στον 
κατεχόμενο Δήμο του Καραβά να συνεχίσει την 
πολύπλευρη αποστολή του.

Στην εκδήλωση απονομής χορηγιών δόθηκε 
οικονομική βοήθεια και τιμητικό δίπλωμα σε 27 
άριστους νέους του Καραβά απόφοιτους Μέσης 
Παιδείας, οι οποίοι φοιτούν στο πρώτο έτος 
σπουδών  σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του 
εξωτερικού. Σύντομο σημείωμα για τον κάθε 
απόφοιτο που τιμήθηκε δίνεται στη συνέχεια.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν τρία 
επιπλέον βραβεία σε νέους που διακρίθηκαν με 
τις επιδόσεις τους με βάση το βαθμό απολυτηρίου 
Μέσης Εκπαίδευσης καθώς επίσης και έξι 
επιπλέον βραβεία, τα οποία δόθηκαν με κριτήρια 
που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά. 
Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσης καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με τραγούδια για τον Καραβά και τα 
κατεχόμενα μέρη μας, τα οποία ερμήνευσαν ο 
Μάριος Χαραλαμπίδης και η Τέρψια Παπαϊωάννου. 
Ευχαριστίες εκ μέρους των βραβευθέντων 
απεύθυνε η φοιτήτρια Άρια Βότση.

Από όλους τονίστηκε ότι η κατεχόμενη γη μας 
είναι μια ανοιχτή πληγή στο χρόνο που περνά και 
με σταθερή προσήλωση σε βασικές αρχές δικαίου 
και ηθικής μπορεί να ανατείλουν καλύτερες 
μέρες για την Κύπρο μας, χωρίς διαχωριστικές 
γραμμές και στρατό κατοχής.

1.Στιγμιότυπο από την απονομή χορηγιών σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με Καραβιώτικη καταγωγή
2.Ο κ. Νίκος Σιακόλας χαιρετίζει την εκδήλωση
3.Αναμνηστική φωτογραφία με τους άριστους πρωτοετείς φοιτητές που βραβεύτηκαν στην εκδήλωση

1.

2.

3.
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1.Ανθίμου Άντρεα:
Η Άντρεα είναι κόρη του Άθου 
Ανθίμου από τη Λεμεσό και 
της Μαρίας Ματθαίου από τη 
Λευκωσία. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ στην 
Πάφο και σπουδάζει Νομική στο 
University of Leicester. 

2.Βλάχος Μαρίνος: 
Ο Μαρίνος είναι γιος του Ιάκωβου 
Βλάχου από τον Καραβά και της 
Σωτηρούλλας Κωνσταντίνου από 
το Πέρα Πεδί. Αποφοίτησε από το 
Λανίτειο Λύκειο Α’ στη Λεμεσό και 
σπουδάζει Πολιτικός Μηχανικός 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

3.Βότση Άρια: 
Η Άρια είναι κόρη του Άγγελου 
Βότση από τη Μόρφου και 
της Φρόσως Ιωάννου από τον 
Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και 
Παύλου στη Λεμεσό και σπουδάζει 
Φαρμακευτική στο King’s College 
London.

4.Γεωργίου Μικαέλλα: 
Η Μικαέλλα είναι κόρη του Βασίλη 
Γεωργίου από τον Καραβά και 
της Ελένης Μιχαηλίδου από τη 
Λεμεσό. Αποφοίτησε από το 
Λανίτειο Λύκειο Α’ στη Λεμεσό και 
σπουδάζει Νομικές Επιστήμες στο 
University of Leicester.
 

5.Γιάγκου Στυλιανή: 
Η Στυλιανή είναι κόρη του 
Γιαννάκη Γιάγκου από τον Καραβά 
και της Δήμητρας Δημητρίου 
από τη Λεμεσό. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Αγίου Αντωνίου στη 
Λεμεσό και σπουδάζει Ψυχολογία 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

6.Θεοδώρου Μυριάνθη: 
Η Μυριάνθη είναι κόρη του 
Θεόδωρου Θεοδώρου από την 
Κυπερούντα και της Ειρήνης 
Αχιλλέως από την Ελιά Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο 
Α’ στη Λεμεσό και σπουδάζει 
Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.

7.Θρασυβούλου Παυλίνα:
Η Παυλίνα είναι κόρη του 
Θρασύβουλου Θρασυβούλου από 
τον Καραβά και της Μαργαρίτας 
Θρασυβούλου από τη Λευκωσία. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία 
και σπουδάζει Νομική στο Univer-
sity of Essex. 

8.Ιωαννίδου Κατερίνα: 
Η Κατερίνα είναι κόρη του Διγενή 
Ιωαννίδη από το Λευκόνοικο και 
της Σωτηρούλας Παναγίδου από 
τον Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Αγίας Φύλας στη Λεμεσό 
και σπουδάζει Χορό στο London 
Studio Centre. 

9.Καράσαββας Λιασής:
Ο Λιασής είναι γιος του Ανδρέα 
Καράσαββα από τον Καραβά και 
της Ελένης Κολοκούδια από το 
Παραλίμνι. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Παραλιμνίου και σπουδάζει 
στο Τμήμα Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
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10.Κλίαρη Ιωάννης: 
Ο Ιωάννης είναι γιος του Ντέκλαν 
Κλίαρη από την Ιρλανδία και της 
Σωτηρίας Κλίαρη Κοζάκου από 
τον Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ’ στη Λευκωσία και σπουδάζει 
Computing στο University of 
Glasgow. 

11.Κοζάκου Ελισάβετ: 
Η Ελισάβετ είναι κόρη του 
Δημήτρη Κοζάκου από τον 
Καραβά και της Ανδρούλας 
Κουκουλίδου από τη Λευκωσία. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Παλουριώτισσας στη Λευκωσία 
και σπουδάζει Τουρκικές και 
Μεσανατολικές Σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

12.Κυριακίδης Κυριάκος: 
Ο Κυριάκος είναι γιος του Σάββα 
Κυριακίδη από τον Καραβά και 
της Κυριακής Ιωακείμ από τη 
Λύση. Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Δασούπολης στη Λευκωσία 
και σπουδάζει Νομική στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

13.Λιβέρας Ανδρέας: 
Ο Ανδρέας είναι γιος του 
Γεώργιου Λιβέρα με καταγωγή 
την Ελιά Καραβά και της Δέσπως 
Χριστοφή από τον Τράχωνα. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Εθνομάρτυρα Κυπριανού στη 
Λευκωσία και σπουδάζει στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

14.Μαυρονικόλα Μαρία: 
Η Μαρία είναι κόρη του 
Αναστάσιου Μαυρονικόλα 
από το Παλαιχώρι και της 
Ανδρούλας Σταύρου από τον 
Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα και 
σπουδάζει Αγγλικές Σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

15. Μούσουλου Κλαούντια:
Η Κλαούντια είναι κόρη του 
Σοφοκλή Μούσουλου από 
τον Καραβά και της Κορίνας 
Μούσουλου από την Ουγγαρία. 
Αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο 
Κύκκου Α’ στη Λευκωσία και 
σπουδάζει Computer Visualization 
and Animation στο University of 
Bornemouth.

16.Νεοφύτου Χρίστος: 
Ο Χρίστος είναι γιος του Γιάννη 
Νεοφύτου από τον Καραβά και 
της Μαρίνας Σιακόλα από την 
Κάτω Ζώδια. Αποφοίτησε από το 
Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία 
και σπουδάζει Business Manage-
ment στο Kingston University.

17.Ονησιφόρου Ιωάννα: 
Η Ιωάννα είναι κόρη του 
Ονησίφορου Ονησιφόρου από 
την Πενταλιά και της Ηρούλας 
Λαχανάρη από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο Λατσιών 
στη Λευκωσία και σπουδάζει 
Νηπιαγωγός στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

18.Πάντου Κυριακή: 
Η Κυριακή είναι κόρη του 
Αλέξανδρου Πάντου από την 
Αθήνα και της Μαρίας Χατζησάββα 
από τον Καραβά. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Λινόπετρας στη 
Λεμεσό και σπουδάζει στη Σχολή 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

19.Παπαϊωάννου Παναγιώτης: 
Ο Παναγιώτης είναι γιος του 
Γιάννη Παπαϊωάννου από τον 
Καραβά και της Στάλως Γιακουμή 
από την Αγκαστίνα. Αποφοίτησε 
από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας 
και σπουδάζει Accounting, Man-
agement and Finance στο Notting-
ham University.
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20.Πασιαρδής Αλέξης-
Ορέστης: 
Ο Αλέξης Ορέστης είναι γιος του 
Πέτρου Πασιαρδή από τη Λάπηθο 
και της Γεωργίας Μέλισσου 
από τον Καραβά. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Δασούπολης στη 
Λευκωσία και σπουδάζει Bio-
medical Science στο King’s Col-
lege London. 

21.Πίπη Σταυρούλα:
Η Σταυρούλα είναι κόρη του 
Ιωάννη Πίπη από τον Καραβά και 
της Αγαθούλας Χριστοδούλου 
από την Πέτρα. Αποφοίτησε 
από το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου 
Α’ στη Λευκωσία και σπουδάζει 
Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

22.Σπανούδη Ανθή: 
Η Ανθή είναι κόρη του Νικόλα 
Σπανούδη από τον Καραβά και 
της Μαρίας Δημοσθένους από 
τη Λεμεσό. Αποφοίτησε από το 
Λανίτειο Λύκειο Α’ στη Λεμεσό 
και σπουδάζει Νομική στο Uni-
versity of Leicester. 

23.Στυλιανού Χρίστος:
Ο Χρίστος είναι γιος του Αντώνη 
Στυλιανού από τον Καραβά και 
της Κυριακούλας Ηρακλείδου 
από τη Μόρφου. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Εθνομάρτυρα 
Κυπριανού στη Λευκωσία και 
σπουδάζει Πληροφορική στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

24.Σωτηρίου Ναταλία: 
Η Ναταλία είναι κόρη του 
Αντωνάκη Σωτηρίου από την 
Αγκαστίνα και της Ελένης 
Χατζησάββα από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Λινόπετρας στη Λεμεσό και 
σπουδάζει στο Τμήμα Βιοχημείας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

25.Φιλίππου Κωνσταντίνος: 
Ο Κωνσταντίνος είναι γιος του 
Λούκα Φιλίππου από το Κολόσσι 
και της Ανδρούλας Κοζάκου από 
τον Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λανίτειο Λύκειο Α’ στη Λεμεσό και 
σπουδάζει Accounting and Finance 
στο University of Bristol.

26.Χαραλάμπους Μαρία:
Η Μαρία είναι κόρη του Χάρη 
Χαραλάμπους από τη Λακατάμεια 
και της Σταυρούλας Αρότη από 
τον Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα στη 
Λευκωσία και σπουδάζει Λογιστική 
στο University of East Anglia.

27.Χαραλάμπους Στεφανία:
Η Στεφανία είναι κόρη του 
Αθανάσιου Χαραλάμπους από 
τον Καραβά και της Μυριάνθης 
Ηρακλέους από τη Λευκωσία. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Ακροπόλεως στη Λευκωσία και 
σπουδάζει Πολιτικός Μηχανικός 
στο University of Bradford. 

Επίσης, δόθηκαν επιπλέον βραβεία κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης στους πιο κάτω: 

•Βραβείο Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα στο φοιτητή 
ή τη φοιτήτρια με την ψηλότερη βαθμολογία. 
Απονεμήθηκε στους τρεις άριστους πρωτοετείς 
φοιτητές στην Άρια Βότση, στην Κυριακή Πάντου 
και στη Μικαέλλα Γεωργίου
•Βραβείο στη μνήμη του τέως Δημάρχου Καραβά 
Παναγιώτη Καλαβά στην Ελίζα Κοζάκου 
•Βραβείο στη μνήμη του τέως Δημάρχου Καραβά 
Ιωάννη Χαρμαντά στη Ναταλία Σωτηρίου 
•Βραβείο στη μνήμη του τέως Δημάρχου Φιλή 
Χατζηδαμιανού στη Μυριάνθη Θεοδώρου 
•Βραβείο στη μνήμη του Δημήτρη Κοζάκου 
σε άριστους φοιτητές με κοινωνική δράση 
και  προσφορά, στην Ιωάννα Ονησιφόρου, 
στον Παναγιώτη Παπαϊωάννου και στο Χρίστο 
Νεοφύτου
•Βραβείο στη μνήμη του Γρηγόρη Μαούρη στην 
Ειρήνη Χαραλάμπους 
•Βραβείο Οικογένειας Αγαθοκλέους στην 
Ελίζαμπεθ Σολομώντος και στο Χρυσοβαλάντη 
Κύρκο
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Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου διοργάνωσαν το 
Σάββατο 24 Μαρτίου την εκδήλωση «Αφιέρωμα 
στην Καρπασία». Βασικός στόχος διοργάνωσης 
της εκδήλωσης ήταν η προβολή της τραγικής 
πτυχής των εγκλωβισμένων της Καρπασίας,  οι 
οποίοι κάτω από αντίξοες συνθήκες εξακολουθούν 
να αρνούνται να εγκαταλείψουν τη γη τους και να 
διατηρούν με την παρουσία τους την αισιόδοξη 
προοπτική της επιστροφής στις κατεχόμενες 
περιοχές μας. Σίγουρα τα δεδομένα της εποχής 
μας δεν είναι καθόλου θετικά. Αξιολογούμε 
όμως ότι τέτοια θέματα, όπως είναι το θέμα των 
εγκλωβισμένων της Καρπασίας, πρέπει να είναι 
συνέχεια στο προσκήνιο, να προβάλλεται και 
να αναδεικνύεται το κατοχικό προσωπείο της 
Τουρκίας, μια μεταχείριση άδικη και απάνθρωπη 
που πρέπει να απασχολεί συνέχεια τον Ευρωπαϊκό 
χώρο και όχι μόνο. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε 
την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ 
της δημοσιογράφου Αθηνάς Κρικέλη με 
τίτλο «Οι εγκλωβισμένοι της Κύπρου». Έγινε 
επίσης  παρουσίαση του λευκώματος του 
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου με τίτλο «Σεργιάνι 
στην άκρα γη». Το λεύκωμα επιμελήθηκε η 
εκπαιδευτικός Δανιέλλα Δανιήλ. Προβλήθηκαν 
επίσης εικόνες από τη ζωή στην Καρπασία, 
όπως είναι σήμερα. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν ο 
Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου, 
η εκπαιδευτικός του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου 
κ. Δανιέλλα Δανιήλ, η μαθήτρια του 
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου Λουκία Κοτσιεκκά, ο 
Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Βασίλης 
Παπαϊωάννου, ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ.κ. 
Χρυσόστομος και ο Πρόεδρος του σωματείου 
«Ενιαία Καρπασία» κ. Νίκος Φαλάς. Από όλους 
τονίστηκε η μεγάλη σημασία της προβολής 
όλων των τραγικών πτυχών που συνθέτουν το 
Εθνικό πρόβλημα της Κύπρου και πως το θέμα 
των εγκλωβισμένων της Καρπασίας είναι ένα 
ανθρωπιστικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να 
αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους ως μέτρο 
πίεσης προς την κατοχική Τουρκία και την 
πολιτική της. Αυτή η προβολή του θέματος 
μπορεί να γίνεται μέσα από εκδηλώσεις και 
άλλες ενέργειες, όπως είναι η αξιοποίηση του 
βραβευμένου ντοκιμαντέρ της κ. Κρικέλη «Οι 
εγκλωβισμένοι της Κύπρου».  

    Εκδήλωση «Αφιέρωμα στην Καρπασία»

Αναμνηστική φωτογραφία με εκπαιδευτικούς των 
σχολείων του Ριζοκαρπάσου και τους συντελεστές που 

έλαβαν μέρος στην εκδήλωση

1.Γενική άποψη από την εκδήλωση
2.Η μαθήτρια του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου Λουκία Κοτσιεκά χαιρετίζει την 
εκδήλωση1.

2.
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Ο Δήμος Καραβά και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας του Δήμου τίμησαν τη δημοσιογράφο 
Αθηνά Κρικέλη για το πλούσιο δημοσιογραφικό 
της έργο και για τη μεγάλη συμβολή της στην 
παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Οι εγκλωβισμένοι 
της Κύπρου». 

Συγκινημένη από την όλη εκδήλωση η κ. 
Κρικέλη εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και εκτίμησή 
της προς τους διοργανωτές για την απόδοση 
τιμής για το έργο της, για τη ζεστή φιλοξενία 
και για τα επιπρόσθετα εφόδια και γνώσεις που 
κέρδισε μέσα από την ολιγοήμερη παραμονή 
της στην Κύπρο. «Το δημοσιογραφικό έργο 
μου για την Κύπρο», τόνισε, «θα συνεχιστεί 
γιατί η Κύπρος παραμένει μια ανοιχτή πληγή 
του Ελληνισμού, που χρειάζεται συνεχώς την 
παρακολούθηση, τη φροντίδα και τη στήριξη 
όλων μας». 

Επίσης οι διοργανωτές επέδωσαν τιμητική 

πλακέτα στην αφοσιωμένη εκπαιδευτικό της 
Καρπασίας Ελένη Φωκά που για 22 χρόνια, 
από το 1974 μέχρι το 1996, υπηρετούσε τα 
εκπαιδευτικά δρώμενα της Καρπασίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, 
βουλευτές, δήμαρχοι, ο πρέσβης της Ελλάδας 
στην Κύπρο, ο Μητροπολίτης Κερύνειας, η 
διευθύντρια του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, 
εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο 
Ριζοκαρπάσου, πρόεδροι ή εκπρόσωποι 
σωματείων και οργανώσεων του Καραβά, της 
επαρχίας Κερύνειας και της Καρπασίας. 

Στο χώρο της εκδήλωσης διοργανώθηκε 
έκθεση ζωγραφικής από παιδιά του Δημόσιου 
Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου 
Ριζοκαρπάσου, καθώς επίσης και έκθεση 
φωτογραφίας με εικόνες από το λεύκωμα του 
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου «Σεργιάνι στην άκρα 
γη». 

Απονομή τιμητικού ενθυμήματος στην εκπαιδευτικό της 
Καρπασίας κ. Ελένη Φωκά

Απονομή τιμητικού ενθυμήματος στην Αθηνά Κρικέλη από το 
Δήμαρχο Καραβά και μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου 
μαζί με την Α’ λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

Καραβιώτισσα κα. Άννα Βιολάρη αριστερά 

Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Βασίλης Παπαϊωάννου 
χαιρετίζει την εκδήλωση



50

Ο Δήμος Καραβά, σε συνεργασία με το 
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», το 
Αθλητικό Σωματείο «ΑΕΚ» Καραβά Λάμπουσα 
και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 
Καραβά, διοργάνωσαν για άλλη μια χρονιά την 
καθιερωμένη εκδήλωση – συγκέντρωση των 
Καραβιωτών και φίλων του Καραβά τη Δευτέρα 
του Πάσχα. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Κόρνο 
στο χώρο που στεγάζεται το σώμα Προσκόπων 
Κύπρου.  Της εκδήλωσης προηγήθηκε δέηση 
για σύντμηση του χρόνου της δοκιμασίας 
της προσφυγιάς και σύντομη επάνοδο στις 
κατεχόμενες περιοχές μας, στο εκκλησάκι 
του Αγίου Ευφημιανού που βρίσκεται κοντά 
στο χώρο της εκδήλωσης και το οποίο έχει 
ανεγερθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λύσης. Το 
μνημόσυνο τέλεσε ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. 
Χρυσόστομος.

Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία με 
συμμετοχή πέραν των 250 Καραβιωτών και φίλων 
της κωμόπολης. Δόθηκε σε όλους η ευκαιρία 
να ανταλλάξουν τις ευχές τους για το Πάσχα 
καθώς επίσης να ανανεωθούν γνωριμίες και να 
ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των σκορπισμένων 
Καραβιωτών, ιδιαίτερα της νέας γενιάς του 
Καραβά.

Μετά τη συνεστίαση διοργανώθηκαν παραδοσιακά 
πασχαλινά παιχνίδια. Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση 

έδωσαν με τη μαζική συμμετοχή τους τα παιδιά 
και οι νέοι του Καραβά.  Σε όλους τους νικητές 
των διαγωνισμών δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια 
από το Δήμο Καραβά. Όμορφες και συγκινητικές 
συνάμα, ήταν οι στιγμές με τη συμμετοχή των 
σκορπισμένων Καραβιωτών όλων των ηλικιών 
στο χορό και το τραγούδι που ακολούθησε στο 
χώρο αθλοπαιδιών του εκπαιδευτικού κέντρου 
του Σώματος Προσκόπων Κύπρου στον Κόρνο.  

Για άλλη μια φορά ξανάσμιξαν οι Καραβιώτες 
στην προσφυγιά, ενισχύοντας με την παρουσία 
τους τις πρωτοβουλίες των οργανωμένων 
συνόλων Καραβά για συνεχή δραστηριοποίηση 
και προσφορά σε τομείς εθνικούς, κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και άλλους μέχρι την ευλογημένη 
μέρα της επιστροφής στην αγαπημένη τους 
κωμόπολη.

    Εκδήλωση  «Δευτέρα της Λαμπρής»

Στιγμιότυπο από τις απονομές στους νικητές των διαγωνισμών

1.Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τα παραδοσιακά παιχνίδια
2.Στιγμιότυπο από τη δέηση που τελέστηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Ευφημιανού
3.Αναμνηστική φωτογραφία με τους βραβευθέντες στους διαγωνισμούς και τους 
διοργανωτές της εκδήλωσης

1.

2.

3.
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Ο Δήμος Καραβά και η κοινότητα Αγίας Ειρήνης 
Κερύνειας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη 
Κυρηνείας, το Προσφυγικό Σωματείο «Ο 
Καραβάς», τις εκκλησιαστικές Επιτροπές Αγίας 
Ειρήνης Καραβά και Αγίου Φανουρίου Αγίου 
Γεωργίου Κερύνειας, διοργάνωσαν για δεύτερη 
συνεχή χρονιά, τον εσπερινό της Αγίας Ειρήνης 
την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 και ώρα 6.30 μμ.

Τον εσπερινό τέλεσε ο Μητροπολίτης Κυρηνείας 
κ.κ Χρυσόστομος στο εκκλησάκι του Αγίου 
Φανουρίου στην περιοχή του Γ.Σ.Π. στη 
Λευκωσία, το οποίο ανεγέρθηκε μετά από 
πρωτοβουλία των κατοίκων της κοινότητας 
Αγίου Γεωργίου Κερύνειας.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης ενισχύει τις 
προσπάθειες του Δήμου Καραβά, της κοινότητας 

Αγίας Ειρήνης Κερύνειας και των οργανωμένων 
συνόλων της κωμόπολης Καραβά, για προβολή 
και διατήρηση της μνήμης των κατεχόμενων 
περιοχών μας μέχρι την ευλογημένη μέρα της 
επιστροφής και της δικαίωσης.

Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στον Καραβά, 
κτίστηκε και διακοσμήθηκε στις αρχές του 19ου 
αιώνα, από τον Πρωτοσύγκελο Λαυρέντιο και 
το γιο του Χατζηνικόλα, το γνωστό πρόκριτο 
του Καραβά που μαρτύρησε μαζί με τον 
Εθνομάρτυρα Κυπριανό και άλλους προκρίτους 
της Κύπρου στις σφαγές του Ιουλίου 1821. 
Σήμερα οι εκκλησίες της Αγίας Ειρήνης στον 
Καραβά και στην κοινότητα της Αγίας Ειρήνης, 
βρίσκονται βουβές και εγκαταλελειμμένες και 
περιμένουν καρτερικά τους κατοίκους τους να 
επιστρέψουν.

    Εσπερινός Αγίας Ειρήνης

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Ειρήνης Κερύνειας και ο Δήμαρχος 
Καραβά κατά τη διάρκεια της περιφοράς της εικόνας της Αγίας Ειρήνης Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στον Καραβά

1.Η εικόνα της Αγίας Ειρήνης 
2.Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τον εσπερινό της Αγίας Ειρήνης

1.
2.
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Ο Δήμος Καραβά και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας του Δήμου με τη στήριξη του 
Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» 
διοργάνωσαν με επιτυχία, ημερίδα με θέμα 
«Θρησκευτικά μνημεία στην κατεχόμενη Κύπρο». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 
8 Μαΐου 2012 στο οίκημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο και 
σε αυτήν παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης 
Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος, Δήμαρχοι των 
κατεχόμενων πόλεων, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, πρόεδροι 
προσφυγικών σωματείων και οργανώσεων, 
νέοι του Καραβά και πολλοί Καραβιώτες και 
φίλοι του Καραβά.

Η ημερίδα περιελάμβανε χαιρετισμό από την 
εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 
Ευανθία Φιλίππου, το Δήμαρχο Καραβά Γιάννη 
Παπαϊωάννου, τον Πρόεδρο του Προσφυγικού 
Σωματείου «Ο Καραβάς» Νίκο Χατζηστεφάνου 
και τον Μητροπολίτη Κυρηνείας. Στην εκδήλωση 
έγιναν επίσης τέσσερεις παρουσιάσεις, από 
το Δρ. Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου με 
τίτλο «Θρησκευτικά μνημεία στην κατεχόμενη 
Κύπρο», τον Αντώνη Χαραλάμπους με θέμα, 
«Εκκλησιαστικά μνημεία του Καραβά», τον 
κοινοτάρχη της Μύρτου Ανδρέα Αθανασίου 
με τίτλο «Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα στη 
Μύρτου», και τη Λουκία Μούγη, με τίτλο «Ο ρόλος 
της Unesco στην προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

      Ημερίδα με θέμα «Θρησκευτικά μνημεία στην κατεχόμενη Κύπρο» 

1.Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος 
χαιρετίζει την εκδήλωση
2.Άποψη από την έκθεση φωτογραφίας 1.

2.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Από αριστερά: Αντώνης Χαραλάμπους, 
Μαρία Γεωργίου, Ευανθία Φιλίππου και Λουκία Μούγη 
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Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε έκθεση 
φωτογραφίας με σχετικό φωτογραφικό υλικό. 
Επίσης στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση 
της έκδοσης του Δήμου Καραβά με τίτλο 
«Εκκλησιαστικά μνημεία του Καραβά – Η 
ιστορική τους διαδρομή, η καταστροφή και 
βεβήλωσή τους από το κατοχικό καθεστώς 
της Τουρκίας» η οποία θα αξιοποιηθεί για 
σκοπούς διαφώτισης από το Δήμο Καραβά 
και τα οργανωμένα σύνολα της κωμόπολης. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την 
έκδοση αναφέρονται στην ενότητα «Εκδόσεις» 
του περιοδικού μας.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Καραβά κ. 
Γιάννης Παπαϊωάννου εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για τη διοργάνωση της εκδήλωσης από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά και 
ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ένα αισιόδοξο μήνυμα 
που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι γιατί βλέπουμε 
ότι το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας δεν 
ξεχνά το ένδοξο ιστορικό μας παρελθόν, αναζητά 

πληροφορίες, εντοπίζει πηγές, δημιουργεί, 
προβάλλει την ιστορία και τον πολιτισμό του 
τόπου μας. Με τη νέα γενιά σιγά – σιγά τα γκρίζα 
χρώματα στον ορίζοντα γίνονται πιο φωτεινά 
και η αποστολή μας παίρνει μια αισιόδοξη και 
ελπιδοφόρα διάσταση. Η θετική ενέργεια, η 
περηφάνια, η αφοσίωση, το ενδιαφέρον που μας 
δίνουν τα νέα παιδιά με τις δραστηριότητές τους 
είναι ό,τι καλύτερο αναζητούμε για στήριξη στο 
έργο του Δήμου μας».

Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε όλοι μαζί με 
συνοδοιπόρους και τη νεολαία μας και να 
ενισχύουμε την αποστολή μας για μια ελεύθερη 
πατρίδα. Η κατεχόμενη γη μας θα επανακτήσει τη 
χαμένη της αίγλη κι οι αλειτούργητες εκκλησίες 
μας θα πλημμυρίσουν με ψαλμωδίες ελευθερίας 
και ευχαριστίες προς τον πανάγαθο Θεό που 
μας δίνει δυνάμεις να παραμείνουμε σταθεροί 
υπερασπιστές βασικών αρχών δικαίου και ηθικής.  
Αυτός είναι ο αγώνας μας και αυτή την αποστολή 
θα υπηρετούμε μέχρι το τέλος. 

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. Διακρίνονται οι τέσσερις ομιλητές ο Χριστόδουλος 
Χατζηχριστοδούλου, ο Ανδρέας Αθανασίου, η Λουκία Μούγη και ο Αντώνης Χαραλάμπους, η ιστορικός ερευνήτρια Πίτσα Πρωτοπαπά, 
ο Μητροπολίτης Κυρηνείας, ο Δήμαρχος Καραβά, ο Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς», ο πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας μαζί με μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά
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Η παραδοσιακή εκδήλωση του Κατακλυσμού 
της επαρχίας Κερύνειας διοργανώθηκε τη 
χρονιά που μας πέρασε, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 
2012, στο χώρο του οικήματος του Ναυτικού 
Ομίλου Kερύνειας στη Λεμεσό.  Διοργανωτές 
της εκδήλωσης ήταν οι τρεις Δήμοι της επαρχίας 
μας, Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, η Ένωση 
Kοινοτήτων Επαρχίας Kερύνειας και ο Ναυτικός 
Όμιλος Kερύνειας.

Tο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε 
χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο του Ναυτικού 
Ομίλου Κερύνειας κ. Γιώργο Χατζηπαναγή, τον 
κ. Χριστάκη Σταυρίδη εκ μέρους της Ένωσης 
Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας και το Δήμαρχο 
Λαπήθου κ. Νεοπτόλεμο Κότσαπα, εκ μέρους των 
Κατεχομένων Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και 
Καραβά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης και 
απεύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Εσωτερικών κα 
Ελένη Μαύρου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε 
μεταξύ άλλων, παραδοσιακά αγωνίσματα ξηράς 
και θαλάσσης, όπως αυτά γινόντουσαν στην 
Επαρχία Κερύνειας και συγκεκριμένα στο λιμάνι 
της Κερύνειας και στο λιμανάκι της Λάμπουσας 
του Καραβά. Συγκεκριμένα διεξήχθησαν τα 
παραδοσιακά αγωνίσματα θαλάσσης, του 
ολισθηρού ιστού, καταδίωξης πάπιας, εύρεσης 
τυχερού λεμονιού. Στη συνέχεια ακολούθησε 
βράβευση των αθλητών του Ναυτικού Ομίλου 
Κερύνειας, οι οποίοι διακρίνονται με τις επιδόσεις 
τους, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. 
Tο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης, 

περιλάμβανε ελληνικούς χορούς από το 
χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Ομίλου 
«Χρυσομηλιά», Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας 
καθώς επίσης και μια μουσική ενότητα με το 
μουσικό σχήμα του Μάριου Χαραλαμπίδη.

Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν να τονιστεί 
η μεγάλη σημασία που όλοι πρέπει να δίνουμε 
στον πολιτισμό και τις ρίζες μας, ιδιαίτερα σε μια 
περίοδο προσφυγιάς, όπου χρειάζονται πολλές 
αντοχές για να συνεχίζονται και να διατηρούνται 
οι παραδόσεις που για χρόνια διοργάνωναν 
οι πρόγονοί μας. Το παρελθόν και η πλούσια 
κληρονομιά μας, σφραγίζει την ιστορία του τόπου 
μας και δίνει κατεύθυνση και όραμα δημιουργίας 
σε όλους μας και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, στην 
οποία πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε πληροφορίες 
και υλικό για την πλούσια πολιτιστική παράδοση 
των κατεχόμενων περιοχών μας. 

      Εκδήλωση «Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας»

Συμμετοχή στην εκδήλωση του χορευτικού συγκροτήματος του 
Πολιτιστικού Ομίλου «Χρυσομηλιά» Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας 

1.Αναμνηστική φωτογραφία με αθλητές του 
Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας που διακρίθηκαν 
για τις επιδόσεις τους το 2012. Διακρίνονται οι 
Δήμαρχοι Καραβά και Λαπήθου, ο Αντιδήμαρχος 
Κερύνειας και η Υπουργός Εσωτερικών κα Ελένη 
Μαύρου
2.Στιγμιότυπο από το αγώνισμα του ολισθηρού 
ιστού1.

2.
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Οι εκδηλώσεις του Κατακλυσμού ήταν η 
μεγαλύτερη και πιο λαμπρή λαϊκή γιορτή του 
Καραβά και της γύρω περιοχής. Οι ντόπιοι από 
νωρίς το απομεσήμερο κατηφόριζαν προς το 
γήπεδο της Λάμπουσας ντυμένοι στα γιορτινά 
τους. Οι ηλικιωμένοι έρχονταν με τα μικρά 
λεωφορεία με σιωφέρηδες τους Χρίστο Ψάθα, 
Δημήτρη Παξιαβάνη, Σοφοκλή Κατουροπετάκτη, 
Τσιούλλο, Πιρλαντή...Κοντά στους ντόπιους και 
οι ξένοι περιηγητές, θαυμαστές των λαϊκών μας 
παραδόσεων.

Ο Δήμος Καραβά ανέθετε τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων στο σωματείο της ΑΕΚ. Μεγάλη 
κινητοποίηση επικρατούσε τις προηγούμενες 
μέρες με την εκτύπωση των φυλλαδίων και 
των διπλωμάτων, την εξεύρεση αθλοθετών και 
χρηματοδοτών, την πρόσκληση λαϊκών χορευτών 
και ποιητάρηδων, το ριγάρισμα του στίβου...

Ο εκφωνητής, για χρόνια ο δημοτικός 
γραμματέας Ηρακλής Χ”Δαμιανού, καλούσε 
στο βήμα το Δήμαρχο για το χαιρετισμό. 
Ακολουθούσαν αγώνες στίβου, σακκουλοδρομίες 
και αυγοδρομίες. Την παράσταση όμως έκλεβαν 
οι γαΐδουροδρομίες που είχαν πρωταγωνιστή το 
Σίφουνα. Οι παλιοί θα θυμούνται την αναφώνηση 
του αποτελέσματος “πρώτος γάιδαρος Αντρέας 
Κώστα Σίφουνας”. Δυνατός γαΐδουροδρόμος 
ήταν και ο Γιώργος Δημητριάδης (Τσακροκολής).
Να θυμηθούμε κάποιους πρωταγωνιστές στο 
στίβο: Αντρέας Γ. Κοζάκος, Κώστας Πατσάλης, 
Κώστας Πικραλλιδάς, Σταύρος Θεοτικός (Τζιωνής), 
Σταύρος Σιμιανός (Ραγάζος), Παράσχος Γεωργίου 
(Θέρμια), Τάκης Βλάχος, Οράτιος Κωνσταντίνου 
(Βασίλεια), Αντρέας και Ντίνος Παντούρης (Άγιος 
Γεώργιος), Χρυσόστομος Κύρρης, Πασχάλης 
Ηλιόπουλος, Κωστάκης και Νάσος Αθανασίου 
(Λάπηθος), Σωτήρης Πατσαλίδης, Χρυσόστομος 
Αγαθοκλέους, Μίμης, Αντρέας, Ντίνος Πατέρας, 
Νίκος  Ζιγκουλής, Μίκης  Σιακαλλής, Τηλέμαχος  
Κληρίδης, Νίκος  Χατζηστεφάνου, Σοφοκλής 
Φυττής, Δημήτρης Κοζάκος, Αντρέας Ελευθερίου, 
Γιάννης Παναγιώτου-Παναγρίτης, Νεόφυτος και 
Σοφοκλής Νεοφύτου, Κώστας Κοσιάρης...

Τη Δευτέρα, νωρίς το απόγευμα, διεξήγοντο 
στο γραφικό λιμανάκι της Λάμπουσας θαλάσσιοι 
αγώνες και τα παραδοσιακά αγωνίσματα: 
ολισθηρός ιστός-για χρόνια το άλειμμα του 

αναλάμβανε ο Νικολής Σατράκκης-,καταδίωξη 

νήσσης, εύρεση φιάλης, εύρεση μήλου. Ο 
Γιάννης Κούβακας πηγαινοερχόταν με την 
“Ευαγγελίστρια“ για να ρυθμίσει όλες τις 
λεπτομέρειες. Πρωταγωνιστές στον υγρό στίβο 
μεταξύ άλλων και οι: Αντρέας Σπαθιάς (Ψαράς), 
Αντρέας Δημητριάδης (Τσιακλής), Νικολής 
Κατσιόλας, Νικολής Κοζάκος (Κότσιηνος), 
Αντρέας Κουρέας, Κώστας Αποστόλου(Κοντής), 
Μήτρος Πιρίλλα, Σοφοκλής Κουτσοκούμνης, 
Κατσελλής, Ξενής Χριστοδούλου (Κούβακα)...
Στη δεκαετία 1950-1960, ίσως και πιο παλιά οι 
βαρκάρηδες του Καραβά, Λαπήθου, Βασίλειας 
επιδείκνυαν τη δεξιοτεχνία και ικανότητες τους 
στις βαρκοδρομίες (βάρκες με πανιά και κουπιά). 
Αφετηρία ήταν το λιμανάκι. Έδιναν ένα γύρο 
στο βράχο γνωστό σαν “σιοίρο” και τερμάτιζαν 
στη Λάμπουσα κάτω από τις επευφημίες του 
πλήθους. Συνήθως τερμάτιζε πρώτος ο Γιώρκος 
του Στασή, άλλως Χότζιας. Το βράδυ στην 
ξύλινη εξέδρα διαγωνίζονταν οι ποιητάρηδες 
και οι λαϊκοί χορευτές: Πέσιοντζιες, Τίγγιρος, 
Χαπέσιης, Ματθαίος της Πογιατζίνας, Κωστής 
Κίτσιος, Φλουρής, Κούντουρος....

Και υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά να θυμηθούμε 
και να ταξιδέψουμε τη σκέψη μας χρόνια πίσω σε 
ένα αξέχαστο παράδεισο που μας λείπει και μας 
λυπεί ταυτόχρονα.

Κείμενο Χρυσόστομος Γεμέττας

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη γιορτή του 
Κατακλυσμού στον Καραβά το 1939

Διήμερο του Κατακλυσμού στον Καραβά πριν το 1974
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Ο Δήμος Καραβά συμμετείχε την Τετάρτη 20 
Ιουνίου 2012 στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ που 
διοργάνωσε ο Δήμος Ιδαλίου μέσα στα πλαίσια 
του ευρωπαϊκού προγράμματος Ευρώπη για τους 
πολίτες, το οποίο στοχεύει στην προώθηση του 
εθελοντισμού ως μορφή δραστηριοποίησης για 
την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού και 
της περιθωριοποίησης. 

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο πάρκο 
του εστιατορίου «Ευκάλυπτοι» στο Δάλι και 
περιλάμβανε παραδοσιακή μουσική, τραγούδι και 
χορό και επίδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων 
της Κύπρου. 

Ο Δήμος Καραβά συμμετείχε στο φεστιβάλ με 
δικό του περίπτερο, το οποίο προέβαλλε την 
ιστορία και παράδοση του κατεχόμενου Δήμου 
και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους 
παρευρισκομένους. Είκοσι περίπου κεντήτριες 
από τον Καραβά συμμετείχαν στην πολιτιστική 
αυτή εκδήλωση παρουσιάζοντας το παραδοσιακό 
κέντημα του Καραβά «φερβολιτές».

Ο «φερβολιτές» είναι άμεσα συνδεδεμένος με την 
ιστορία και τη λαϊκή παράδοση της κωμόπολης 
Καραβά. Η ονομασία του προέρχεται από τη 
γαλλική λέξη frivolite. Στον Καραβά το λαϊκό 
αυτό είδος κεντήματος αναπτύχθηκε στα μέσα 
του 19ου αιώνα. Ο Καραβιώτικος «φερβολιτές» 
ήταν πολύ φημισμένος και δίκαια ο Καραβάς 
θεωρείται η «μάνα του φερβολιτέ».

Για την κατασκευή του φερβολιτέ είναι 
απαραίτητο το μακουκούδι στο οποίο τυλίγεται 
η κλωστή. Ο φερβολιτές γίνεται με μια μόνο 
κλωστή, συνήθως κουβαρίστρα άσπρη ή 
έγχρωμη. Η ποιότητα του φερβολιτέ εξαρτάται 
από το σωστό δέσιμο των κόμπων, που 
πρέπει να είναι σφιχτοί και δεμένοι με τον ίδιο 
ρυθμικό επαναληπτικό τρόπο. Τα μοτίβα έχουν 
κεντρικό θέμα το λουλούδι και αποτελούνται 
από στρογγυλά και καππωτά σχήματα. Συχνά 
συναντούμε μικρές τυποποιημένες ενότητες, τα 
φεγγαράκια που ενώνονται μεταξύ τους για να 
σχηματίσουν μεγέθη κατάλληλα για πετσετάκια, 
δισκόρουχα και σιεμέ. Οι πιο υπομονετικές 
τεχνίτριες κατασκευάζουν μικρά τραπεζομάντηλα 
και κουρτίνες, είδη που για να ολοκληρωθούν 
χρειάζονται πολλές ώρες δουλειάς. 

      Συμμετοχή Δήμου Καραβά στο Παραδοσιακό Φεστιβάλ του Δήμου Ιδαλίου

Οι κεντήτριες του Δήμου Καραβά 

1.Οι Δήμαρχοι Ιδαλίου και Καραβά Λεόντιος 
Καλλένος και Γιάννης Παπαϊωάννου, αντίστοιχα, 
μαζί με τις κεντήτριες του Δήμου Καραβά
2.Αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από το 
περίπτερο του Δήμου Καραβά

1.

2.
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Έφτασα στο τελευταίο «φεγγαράκι». Η 
ανυπομονησία ήταν μεγάλη μέχρι να δω και το 
πετσετάκι μου τελειωμένο.  Ικανοποίηση και 
χαρά και συγκίνηση απερίγραπτη.   Αλήθεια!  
Πόσος κόπος και χρόνος χρειάστηκε να φτάσω 
εδώ! 

Η υπομονή και η επιμονή τόσο της δασκάλας όσο 
κι η δική μας φέρνουν τέτοια αποτελέσματα.  

Μάθαμε να τεντώνουμε ρυθμικά την κλωστή 
με μαεστρία και να βλέπουμε το μικρό μας 
αριστούργημα να μεγαλώνει.  Η κυρία 
Καλλισθένη έτρεχε από τη μια στην άλλη, 
καθόταν κοντά μας, το χέρι της δίπλα στο 
δικό μας αποκαλύπτει ακόμα και τα μικρότερα 
μυστικά της τέχνης.  Το πρώτο πατροπαράδοτο 
καραβκιώτικο αυτό πετσετάκι είναι για μας 
εισαγωγικές εξετάσεις αλλά και απολυτήριο.  

Σήμερα αρκετές Καραβιώτισσες γνωρίζουν 
την τέχνη του «φερβολιτέ» και η εκμάθησή 
του μεταφέρεται στη νέα γενιά. Οι παραδόσεις 
είναι οι ρίζες μας και δίνουν την ταυτότητα και 
το χαρακτήρα της κάθε κοινωνίας. Αυτή την 
καραβιώτικη ταυτότητα ζωντανεύουν μέσα από 
την τέχνη του «φερβολιτέ» οι Καραβιώτισσες 
με περηφάνια για την καταγωγή τους, αλλά και 
διατηρώντας άσβεστο τον πόθο για επιστροφή 

στην όμορφη κωμόπολή τους.

Ο Δήμαρχος Ιδαλίου κ. Λεόντιος Καλλένος 
εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του για τη 
συμμετοχή του Δήμου Καραβά στην εκδήλωση 
και ταυτόχρονα τόνισε τη μεγάλη σημασία 
της προβολής των παραδόσεών μας και των 
πολιτιστικών αξιών, ιδιαίτερα όταν αυτές 
συνδέονται με τα κατεχόμενα μέρη μας.

Η τέχνη του «φερβολιτέ» 
«Ένα καραβιώτικο λουλούδι πολιτιστικής παράδοσης που μοσχοβολά σε πολλά σπίτια»

Αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από το περίπτερο του Δήμου Καραβά με όλες τις κεντήτριες που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση



58

1.Η Καλλισθένη Λουκά Κοσιάρη στο κέντρο μαζί με τις μαθήτριές της. Καθήμενη στο κέντρο η Καίτη Αναστασιάδη 2.Ένα δείγμα από 
εκθέματα της δαντέλας του «φερβολιτέ»

Ιδίως όταν βρισκόμαστε στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών το αίσθημα 
κινούσε γρηγορότερα τα νήματα.  Η κυψέλη μας 
βούιζε από αναμνήσεις, συναισθήματα, όνειρα.

Η καλή μας Μαρί θυμάται το σπίτι της στο 
Καραβά που έκτισαν οι παππούδες, φτάνοντας 
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.  Η Κατερίνα 
μιλά για το δικό της τόπο, τη μοσχομυρισμένη 
Γιαλούσα.  Φεύγοντας κάθε φορά παίρνει τα 
νέα του Καραβά στο σύζυγό της από συγγενείς 
Καραβιώτες που συναντά εδώ.  Η Παναγιώτα 
κερνά κουλούρι και χαλούμι που έφτιαξε η ίδια.  
Η μικρή μας γλυκιά Μαρία ξεσηκώνει συνέχεια 
καινούρια σχέδια που να’ χες κι άλλα μάτια να 
τα κοιτάς.  Η Ανδρούλα πάντα βρίσκει χρόνο 
ανάμεσα στις βάρδιες της δουλειάς για να έλθει 
έστω και λίγη ώρα.

Και η κυρία Καλλισθένη να συμβουλεύει.  «Το 
νου σας στην κλωστή». «Το μακουκούδι να το 
κρατάτε κοντά στη δαντέλλα.» «Θέλω στρωτή 
δουλειά και στερεή.»  «Αυτό το μουττούδι  είναι 
μεγάλο και το διπλανό μικρό. Να το ξανακάνεις 
για να γίνει όμορφο.»  

Το φερβολιτέ είναι κέντημα που δεν χαλιέται 
για να διορθωθεί ένα λάθος.  Απλώς το κόβεις, 
ενώνεις κλωστές και ξαναρχίζεις.  Και όταν 
μας συνέπαιρνε ο ενθουσιασμός γίνονταν 
απροσεξίες.  Το μικρό ξυλάκι εξακολουθεί να 
μπλέκεται ανάμεσα στα δάκτυλά μου, τεντώνεται 
και κλωθογυρίζει όπως τη σκέψη μου.  Με 
παίρνει πίσω, τότε που το βελόνι δημιουργούσε 
εντυπωσιακά χρωματιστά μοτίβα στον άσπρο 
καμβά.  Καθισμένες εγώ κι η εξαδέλφη μου η 
Στέλλα στο κατάστημα του πατέρα της, του 

θείου Χρυσού, κεντούσαμε σταυροβελονιά.  Κι 
οι τουρίστες που επισκέπτονταν τη Κερύνεια 
ρωτούσαν πότε θα τελειώσει για να το 
αγοράσουν.  «Δεν είναι για πούλημα.  Είναι για 
το σπίτι μας», απαντούσαμε.  Πού να ξέραμε 
ότι οι κόποι μας κι οι ανεκτίμητες δαντέλες της 
γιαγιάς θα ταξίδευαν σ’ άγνωστους τόπους από 
κούφιους ανθρώπους. Του τόπου μας όμως ο 
αέρας και των προγόνων τα γονίδια δεν μας 
αφήνουν ήσυχους.  Η δημιουργία είναι στο 
μυαλό και στα χέρια μας.  Η τέχνη ομορφαίνει τη 
ζωή και σίγουρα το φερβολιτέ την κάνει ακόμα 
ωραιότερη.  

Τη λεπτή κλωστή  σπρώχνει απαλά, ρυθμικά ο 
κατεβάτης και φτιάχνει καμαρούδες όμοιες με 
τις βουνοκορφές που χαϊδεύει, φεγγαράδες που 
φωτίζουν θάλασσα και φυλλωσιές των δέντρων 
στο βουνό.  Κάθε σειρά που τελειώνει κι ένα 
κύμα αντίκρυ στο μπαλκόνι μας, όλη η σύνθεση 
μπουκέτο από λουλούδια της πλαγιάς και της 
αυλής μας, χρώματα και μυρωδιές κι αέρας 
της Κερύνειας και του Πενταδάκτυλου.  Αυτό 
δεν επιδίωκες όταν μας κάλεσες για κέρασμα 
φερβολιτέ; 

Αγαπητή μας κυρία Καλλισθένη, είμαστε πολύ 
τυχεροί που σε είχαμε για δασκάλα.  Η θέλησή 
σου για μετάδοση της τέχνης του φερβολιτέ 
θα προχωρεί ασταμάτητα με ενθουσιασμό από 
όλους εμάς που δίδαξες.  O Καραβκιώτικος αυτός 
ανθός θα μοσχοβολά σ’ όλο και περισσότερα 
σπίτια. Είθε γρήγορα να μας αξιώσει ο Θεός 
πάλι να βρεθούμε στη γη μας και να φτιάχνουμε 
λεπτούς ιστούς αράχνης φερβολιτέ. 

Κείμενο: Καίτη Αναστασιάδου

2.1.
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τη 
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 στο Δημοτικό Θέατρο 
Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό, η εκδήλωση 
με τίτλο «Καραβάς η ψυχή μας». Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε από το Δήμο Καραβά σε 
συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 
του Δήμου Καραβά.

Η εκδήλωση περιελάμβανε χαιρετισμούς από  
το Δήμαρχο Καραβά κ. Γιάννη Παπαϊωάννου, 
την εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Δήμου Καραβά, Έλενα Μεσαρίτου και το 
Μητροπολίτη Κυρηνείας Χρυσόστομο. Ακολούθησε 
παρουσίαση της τηλεοπτικής δημιουργίας «Καραβάς 
η ψυχή μας» από τον κ. Λάμπρο Μαούρη, μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά και πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά. Έγινε παρουσίαση του βιογραφικού του 
κ. Πέτρου Πετρίδη από τον αντιδήμαρχο του 
Δήμου Καραβά κ. Πανίκο Μανώλη. Ακολούθησε η 
προβολή του πενηντάλεπτου ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«Καραβάς η ψυχή μας», σε σκηνοθεσία και έρευνα 
του Πέτρου Πετρίδη, στο οποίο δεκατέσσερις 
ηλικιωμένοι Καραβιώτες μίλησαν για τον Καραβά 
και για τα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς. Στο 
θέατρο, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, 
υπήρχε επίσης έκθεση φωτογραφίας με πορτρέτα 
των ηλικιωμένων Καραβιωτών που συμμετείχαν 
στο ντοκιμαντέρ.

Κατάμεστο το Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου, 
σε μια ατμόσφαιρα που μύριζε λεμονανθό και 
αλμύρα από τη θάλασσα της Λάμπουσας του 
Καραβά. Συγκινητικές και συγκλονιστικές οι 
αφηγήσεις των ηλικιωμένων Καραβιωτών μέσα 

από τις οποίες προβαλλόταν η πλούσια ιστορία 
και θρησκευτική παράδοση της κωμόπολης 
Καραβά, τα ήθη και τα έθιμα, οι λαϊκές τέχνες, 
οι ασχολίες των κατοίκων και πολλές άλλες 
πληροφορίες που είχαν σχέση με τον πολιτισμό 
και την προοδευτικότητα των κατοίκων. Η 
δοκιμασία της προσφυγιάς και ο πόθος της 
επιστροφής ήταν επίσης στοιχεία της ταινίας 
που έδιναν μια άλλη διάσταση, με μηνύματα που 
άγγιξαν τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής. Καυτό 
το δάκρυ από όλους τους παρευρισκομένους και 
η υπόμνηση για το χρέος για μια λεύτερη πατρίδα 
να γίνεται ακόμη πιο δυνατή και έντονη. 

Μέσα από την εκδήλωση προβλήθηκε επίσης η 
μεγάλη σύνδεση που πρέπει να έχει η νέα γενιά 
με την αποστολή και το έργο των κατεχόμενων 
Δήμων. Συγκινητική με αισιόδοξα μηνύματα 
υπήρξε η συμμετοχή μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά στο 
πρόγραμμα της εκδήλωσης. Η παρουσίαση της 
εκδήλωσης και οι απαγγελίες ποιημάτων έγιναν 
από τους νέους του Καραβά και όλοι μαζί έδωσαν 
μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο πρόγραμμα με 
τους νέους του Καραβά να είναι πρωταγωνιστές, 
να συμμετέχουν και να κερδίζουν εφόδια μνήμης 
και αγώνα.

Η εκδήλωση «Καραβάς η ψυχή μας» ήταν μια 
ποιοτική εκδήλωση, η οποία άφησε άριστες 
εντυπώσεις και έδωσε σε όλους που την 
παρακολούθησαν πολλαπλά μηνύματα που 
σχετίζονται με την προβολή της κατεχόμενης γης 
μας και του αγώνα που διεξάγουμε για λευτεριά 
και δικαίωση.

       Εκδήλωση «Καραβάς η ψυχή μας» - Λεμεσός

1.Ο Δήμαρχος Καραβά επιδίδει αναμνηστικό ενθύμιο στον παραγωγό του 
ντοκιμαντέρ κ. Πέτρο Πετρίδη
2.Αναμνηστική φωτογραφία με τους συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ μαζί 
με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά, το Δήμαρχο Καραβά, το 
Μητροπολίτη Κυρηνείας και τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ
3&4.Στιγμιότυπα από την εκδήλωση1.

2.

3.

4.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά, με τη στήριξη του Δήμου Καραβά, 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 
9 Αυγούστου στο οίκημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο, 
εκδήλωση με θέμα «Παραδοσιακή Κυπριακή 
Μουσική».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε 
ομιλία από τη μουσικό Σάββια Κοζάκου και μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά με θέμα «Η παραδοσιακή μουσική της 
Κύπρου», Κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια  
με το μουσικό σχήμα του Μάριου Χαραλαμπίδη 
και Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς από 
το χορευτικό συγκρότημα νεολαίας του Δήμου 
Καραβά.

Η εκδήλωση είχε στόχο την ανάδειξη και 
προβολή της Κυπριακής μουσικής παράδοσης και 
τη σημασία που έχει ο πολιτισμός του κάθε τόπου 

στη διατήρηση της ταυτότητάς του. 

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν η μουσικός Σάββια 
Κοζάκου για την πολύπλευρη πολιτιστική της 
προσφορά, ιδιαίτερα στην προβολή της Κυπριακής 
μουσικής παράδοσης στα παιδιά των αποδήμων 
μας στο Λονδίνο και ο Γαβριήλ Αγησιλάου για 
την πολύ σημαντική και διαχρονική παρουσία 
του στα πολιτιστικά δρώμενα της κωμόπολης 
Καραβά, ιδιαίτερα την περίοδο πριν το 1974. 

Η χορευτική ενότητα που παρουσίασε το 
χορευτικό συγκρότημα της νεολαίας του Δήμου 
μας ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με την Κυπριακή 
μουσική παράδοση του τόπου μας. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης συμπληρώθηκε 
με το τραγούδι «Πορτοκαλιά του Καραβά» με 
επίλογο τους στίχους «Βάλε Θεέ μου τη χάρη 
σου τζι η Παναγιά να δώσει, τζαι σύντομα τον 
Καραβά να τον ελευθερώσει».

     Αφιέρωμα στην Κυπριακή παραδοσιακή μουσική

1.Τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος της νεολαίας του 
Δήμου Καραβά που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση
2.Φωτογραφικό στιγμιότυπο με τη συμμετοχή όλων που 
παρακολούθησαν την εκδήλωση1.

2.

Απονομή τιμητικής πλακέτας στο Γαβριήλ ΑγησιλάουΑπονομή τιμητικής πλακέτας στη Σάββια Κοζάκου
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 
στο Οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών εκδήλωση με τίτλο «Οι Βαλκανικοί 
Πόλεμοι του 2012-13 και η συμμετοχή 
των Κυπρίων εθελοντών». Την εκδήλωση 
διοργάνωσε ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με 
το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» και το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά 
και σε αυτή παρευρέθηκαν, ο Πρέσβης της 
Ελλάδος στην Κύπρο, ο Προεδρικός Επίτροπος κ. 
Γιώργος Ιακώβου εκ μέρους του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Βουλευτές, Δήμαρχοι, Πρόεδροι 
και εκπρόσωποι Σωματείων, Οργανώσεων και 
Κοινοτήτων και πολλοί Καραβιώτες και φίλοι της 
κωμόπολης Καραβά.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Καραβά 
κ. Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του 
Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. Νίκος 
Χατζηστεφάνου, ο Δήμαρχος του αδελφοποιημένου 
Δήμου Αμυνταίου κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδης, ο 

Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Χρυσόστομος, η 
Δημοτική Γραμματέας Λεμεσού κα Γιωργούλα 
Λεωνίδα εκ μέρους του Δημάρχου Λεμεσού και ο 
Επίτροπος Προεδρίας κ. Γιώργος Ιακώβου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν δύο 
κύριες παρουσιάσεις, από τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρο Παπαπολυβίου 
με θέμα «Η προσφορά των Κυπρίων εθελοντών 
στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913» 
με αναφορά στη θυσία του Δημάρχου Λεμεσού 
και πολιτευτή Χριστόδουλου Σώζου από τον 
ιστορικό ερευνητή του Κέντρου Ερευνών της 
Ιεράς Μονής Κύκκου κ. Κωστή Κοκκινόφτα με 
θέμα «Η προσφορά των Καραβιωτών εθελοντών 
στους Βαλκανικούς Πολέμους». Στη συνέχεια, 
η ανιψιά του αείμνηστου Δημάρχου Λεμεσού 
Χριστόδουλου Σώζου, Σάντρη Ζήνωνος απάγγειλε 
το ποίημα του πατέρα της, το οποίο γράφτηκε 
στη μνήμη του Δημάρχου Λεμεσού.

     «Η συμμετοχή των Κυπρίων εθελοντών στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13»

1.Η κ. Γεωργία Λεωνίδου, δημοτική γραμματέας του Δήμου Λεμεσού, 
χαιρετίζει την εκδήλωση
2.Γενική άποψη από την εκδήλωση
3.Στιγμιότυπο από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα 
του Μάριου Χαραλαμπίδη και τους ναυτοπροσκόπους Καραβά 
4.Ο Δήμαρχος Καραβά επιδίδει αναμνηστική πλακέτα στο Σάββα 
Κοσιάρη1.

2.

3.

4.

Ο Δήμαρχος Καραβά επιδίδει αναμνηστική πλακέτα στο 
Δήμαρχο Αμυνταίου

Ο Δήμαρχος Καραβά επιδίδει αναμνηστικό ενθύμημα στον 
Πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο
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Ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Βασίλης 
Παπαϊωάννου τιμήθηκε για τη διαχρονική 
στήριξή του στο έργο του κατεχόμενου 
Δήμου μας, ενώ παράλληλα στο πρόσωπό 
του εκφράστηκε η εκτίμηση ολόκληρου του 
Κυπριακού Ελληνισμού για τη στήριξη και 
βοήθεια που προσφέρει ο Ελληνικός λαός 
και η πολιτεία της Ελλάδας στον αγώνα του 
Κυπριακού Ελληνισμού για να αποκτήσει η 
πατρίδα μας την ελευθερία της. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε 
με πολύ ποιοτικό τρόπο με αναφορές και 
παρεμβάσεις που συγκίνησαν ο Καραβιώτης 
Σάββας Κοσιάρης. Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά ανάγνωσαν 

αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Καραβιώτη 
εθελοντή ιατρού στους Βαλκανικούς πολέμους, 
Ιωάννη Πηγασίου.

Στο καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος 
συμμετείχε το μουσικό σχήμα του Μάριου 
Χαραλαμπίδη. Συγκινητική ήταν η ερμηνεία της 
Χριστίνας Τσέλεπου με το τραγούδι «Ύστερη 
Βουλή» που έγραψε και σύνθεσε η ίδια και το 
οποίο πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό 
Κυπριακού τραγουδιού του ΡΙΚ το 2002.

Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε έκθεση 
φωτογραφίας με πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
από τη συμμετοχή των Κύπριων εθελοντών 
στους Βαλκανικούς πολέμους.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα της εκδήλωσης Στιγμιότυπο από την εκδήλωση 

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την επίδοση αναμνηστικού ενθυμήματος στον Πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο
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Μια ξεχωριστή προσωπικότητα της κωμόπολης 
Καραβά, με πολυδιάστατο κοινωνικό και Εθνικό 
έργο είναι ο ιατρός Ιωάννης Πηγασίου.

Τον Οκτώβριο του 1912 ο Πηγασίου κατατάχτηκε 
στον Ελληνικό στρατό ως βοηθός γιατρός και 
ακολούθησε τα στρατεύματα που προέλασαν 
στη Θεσσαλία και στη δυτική Μακεδονία.  Θα 
υπηρετούσε όπως σημειώνει «εις ό,τι ιερόν και 
άγιον έχει ο άνθρωπος», «προς απόλαυσιν του 
θειοτάτου εκείνου δώρου, το οποίον ο Θεός 
εχάρισεν εις τον άνθρωπον, ήτοι την γλυκυτάτην 
ελευθερίαν». Συνεχίζει σε ένα από τα άρθρα του.
«Οι άνθρωποι ζητούσι να εξέλθωσι πλέον 
από τους σιδηρούς εκείνους κλωβούς, όπου 
εγκλείονται ως δούλοι, εις τους οποίους 
εγκλείονται ως άγρια θηρία, ενώ είναι πλέον 
αηδόνες, αι οποίαι αν είχαν την ελευθερίαν των, 
θα εγέμιζον την ατμόσφαιραν με τα γλυκύτατα 
ανοιξιάτικα κελαδήματά των». 

Γεννημένος σ’ ένα από τα ωραιότερα τοπία της 

Κύπρου αναπόφευκτα συγκρίνει τις ομορφιές 
του τοπίου με την αγαπημένη γενέθλια γη: 

«Εγώ είμαι από την επαρχίαν Κυρηνείας. Σας 
βεβαιώ μόλις εισέλθης εις αυτήν την επαρχίαν 
δια μιας διόδου, η οποία διέρχεται διά του όρους, 
αμέσως εμφανίζεται προ του οφθαλμού μια 
μεγαλοπρέπεια... Η στενή αύτη επαρχία είναι 
ένας παράδεισος. Θα συναντήσεις τον Καραβάν 
και την Λάπηθον, δύο μεγάλας κωμοπόλεις  
θαμμένας μέσα εις τα δένδρα, μέσα εις τα άνθη, 
μέσα εις τα ωραία ποτάμια, μέσα εις τα γλυκίτατα 
κελαδίσματα των αηδονιών. Όσα και αν σας είπω 
είναι ολίγα δι’ αυτά τα μέρη».

Σε ένα άλλο απόσπασμα από τα δημοσιεύματά  
του «Αι θα ελευθερωθεί η πατρίς μου, παιδιά, 
έλεγον προς τους συναδέλφους μου. Τότε 
θα ίδητε χαράν και πανηγυρισμόν που δεν 
είδετε ποτέ σας. Όσα και αν σας είπω, είναι 
ολίγα διά τον καϋμόν που έχομεν διά την 
ελευθερίαν». 

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Ιωάννη Πηγασίου που ανέγνωσαν μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας στον εγγονό του Ιωάννη 
Πηγασίου, Γιάννη Κωνσταντινίδη

Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας στον αναπληρωτή 
καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

δρ. Πέτρο Παπαπολυβίου 

Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας στον ιστορικό ερευνητή 
Κωστή Κοκκινόφτα

Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας στην ανιψιά του αείμνηστου 
Δημάρχου Λεμεσού Χριστόδουλου Σώζου, 

κα Σάντρη Ζήνωνος
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      Έκθεση φωτογραφίας
    «Αναζητώντας ψηφίδες της ιστορίας του Καραβά πριν το 1974»

Η σύνδεση με τις ρίζες μας, το ιστορικό παρελθόν 
και ό,τι έχει σχέση με την προσφορά των 
προγόνων μας, τις πολιτιστικές μας παραδόσεις, 
τα ήθη και έθιμα υπήρξε ο άξονας αναφοράς 
για να διοργανωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας έκθεση φωτογραφίας με τίτλο 
«Αναζητώντας ψηφίδες της ιστορίας του Καραβά 
πριν το 1974». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών με τη 
στήριξη του Δήμου μας. 

Στην έκθεση υπήρχε ένα πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό μέσα από το οποίο αποτυπώνονταν 
στιγμιότυπα από εκδηλώσεις, πανηγύρια, 
οικογενειακές στιγμές και συναντήσεις 
Καραβιωτών, οι ασχολίες κατοίκων πριν το 1974 
καθώς και φωτογραφίες θρησκευτικών μνημείων, 
σχολείων, αντικειμένων λαϊκής τέχνης, κ.α.

Το ενδιαφέρον των νέων παιδιών με καταγωγή 
τον Καραβά να συγκεντρώσουν φωτογραφικό 
υλικό από το οικογενειακό τους περιβάλλον ήταν 
πάρα πολύ μεγάλο και συγκινητικό.

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας τέλεσε 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ο πρόεδρος 
της Ένωσης Δήμων και πρόεδρος της Επιτροπής 
Κατεχόμενων Δήμων κ. Αλέξης Γαλανός, ο 
οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση. Μεταξύ άλλων, 

αναφέρθηκε στη θετική απήχηση και τα οφέλη 
που προσφέρουν τέτοιες εκδηλώσεις στη 
σύνδεση της νέας γενιάς με την ιστορία και τις 
παραδόσεις του τόπου μας. 

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
δικό του χαιρετισμό αναφέρθηκε στις δικές του 
αναμνήσεις από την ανέμελη ζωή του Ελληνικού 
Γυμνασίου Λαπήθου και την περιοχή του Καραβά 
– Λαπήθου όπου οι εικόνες των παιδικών χρόνων 
παραμένουν φωτεινές και εξακολουθούν να 
εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας για καλύτερες 
μέρες. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο 
Λούκας Παρτασίδης για τη συγκινητική προσφορά 
του να δωρίσει στο Δήμο Καραβά δύο ιστορικά 
πήλινα αντικείμενα που προέρχονται από τον 
Καραβά και ανευρέθηκαν σε ανασκαφές πριν το 
1974. 

Η παρουσίαση του προγράμματος της εκδήλωσης 
έγινε από το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Μαρία Κλαβαριώτη. Χαιρετισμό 
απηύθυναν ο Δήμαρχος Καραβά και ο πρόεδρος 
του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς». Ο 
Δήμαρχος Καραβά στο χαιρετισμό του εξέφρασε 
τη μεγάλη του ικανοποίηση και χαρά για την 
πρωτοβουλία των νέων με καταγωγή τον Καραβά 
να διοργανώσουν μια ποιοτική εκδήλωση, η 
οποία συγκέντρωσε πέραν των 150 πολύτιμων 
φωτογραφιών από την ιστορία του Καραβά, οι 
οποίες έχουν εμπλουτίσει το αρχείο του Δήμου. 

1.

2.

3.

1.Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων 
Αλέξης Γαλανός χαιρετίζει την εκδήλωση 
2.Ο φίλος του Δήμου μας Λουκάς Παρτασίδης προσφέρει στο Δήμαρχο Καραβά δύο 
αγγεία της εποχής του Χαλκού για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Καραβιωτών 
3.Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου τελεί τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας
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Οι απόδημοι Κύπριοι στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής δραστηριοποιούνται, προσφέρουν και 
στηρίζουν με πάρα πολλούς τρόπους το Εθνικό 
πρόβλημα της Κύπρου. Η αγάπη τους για την 
ιδιαίτερή τους πατρίδα εκφράζεται με πάρα 
πολλές δραστηριότητες και ενέργειες, οι οποίες 
συντονίζονται από τα διάφορα σωματεία και 
οργανώσεις των αποδήμων μας που έχουν ιδρυθεί 
με στόχο να διατηρείται αυτή η σύνδεση και η 
προσφορά. Αξιόλογη και πολύ σημαντική στο 
χώρο των αποδήμων της Αμερικής, αποτελούν 
οι δραστηριότητες του συνδέσμου αποδήμων 
με καταγωγή τον Καραβά «Λάμπουσα» Νέας 
Υόρκης. 

Σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το 
Συμβούλιο Νεολαίας και τη στήριξη του Δήμου 
μας, προβλήθηκε η πολύ συγκινητική δράση 
και προσφορά των αποδήμων μας, όπως την 
κατέγραψε ο συνεργάτης του Δήμου μας στο 
ντοκιμαντέρ που ετοίμασε και επιμελήθηκε 
ο ίδιος με τίτλο «Σε ξένη πατρίδα – Απόδημοι 
Κύπριοι στις ΗΠΑ». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο οίκημα 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβά την Τρίτη 
18 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
περιελάμβανε χαιρετισμούς από το Δήμαρχο 
Καραβά κ. Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Πρόεδρο του 
Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. Νίκο 
Χατζηστεφάνου και τον πρόεδρο του Συνδέσμου 
«Παγκύπριου» Αμερικής – παράρτημα Κύπρου 
κ. Κρις Χριστοδούλου. Στη συνέχεια μέσα σε 

ένα κλίμα συγκίνησης και νοσταλγίας έγινε 
παρουσίαση του βιβλίου «Σε ξένη πατρίδα – 
Απόδημοι Κύπριοι στις ΗΠΑ» του Πέτρου Πετρίδη 
από τη φιλόλογο κ. Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδου 
καθώς και προβολή του ομώνυμου ντοκιμαντέρ 
του Πέτρου Πετρίδη  με τίτλο «Σε ξένη 
πατρίδα – Απόδημοι Κύπριοι», το οποίο άφησε 
κατασυγκινημένους όσους το παρακολούθησαν. 
Στο χώρο της εκδήλωση υπήρχε επίσης έκθεση 
φωτογραφίας με εικόνες από τις δραστηριότητες 
και τη ζωή των αποδήμων μας. 

Στο καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος 
το χορευτικό συγκρότημα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
παρουσίασε χορευτική ενότητα με Κυπριακούς 
παραδοσιακούς χορούς. 

Τιμήθηκαν από το Δήμο Καραβά για τη συνολική 
προσφορά τους στην προβολή του Εθνικού 
θέματος της Κύπρου στην Αμερική, το ζεύγος 
Γιώργου και Ερασμίας Ελισσαίου.

Επίσης, ο Δήμος Καραβά, το Προσφυγικό 
Σωματείο «Ο Καραβάς» και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
επέδωσαν αναμνηστικά ενθυμήματα στον 
Πέτρο Πετρίδη, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη του 
προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου 
μας, με ιδιαίτερη αναφορά στην αφοσιωμένη 
στήριξη που προσφέρει με κάθε ευκαιρία 
στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες των 
εκτοπισμένων δημοτών Καραβά. 

      Προβολή ντοκιμαντέρ 
    «Σε ξένη πατρίδα – Απόδημοι Κύπριοι στις ΗΠΑ»

1.

2.

3.

4.

1.Μετά την επίδοση αναμνηστικού ενθυμήματος στον Πέτρο Πετρίδη σκηνοθέτη του 
ντοκιμαντέρ «Σε ξένη πατρίδα – Απόδημοι Κύπρου στις ΗΠΑ» 
2.Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στο ζεύγος Γιώργου και Ερασμίας Ελισσαίου
3.Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παγκυπρίου Αμερικής παράρτημα Κύπρου, Κρις 
Χριστοδούλου χαιρετίζει την εκδήλωση 
4.Επίδοση αναμνηστικού στην εκπαιδευτικό Ζήνα Λυσάνδρου 
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1.Ο διευθυντής του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Πλατύ Αγλαντζιάς με τους Προέδρους των Σχολικών Εφορειών Καραβά, Λαπήθου, Αγίου 
Αμβροσίου, με τον εκπρόσωπο της Σχολικής Εφορείας Κερύνειας και το Δήμαρχο Καραβά. 2. Tο έγγραφο αδελφοποίησης.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 
στην Αίθουσα Αθλοπαιδιών «ΚΕΡΥΝΕΙΑ» στο 
Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ - Πλατύ Αγλαντζιάς, 
με επιτυχία η εκδήλωση της συμβολικής 
αδελφοποίησης του Γυμνασίου Πλατύ με τα 
κατεχόμενα Γυμνάσια της επαρχίας Κερύνειας 
(Κερύνειας, Λαπήθου και Αγίου Αμβροσίου) που 
συνδιοργάνωσαν από κοινού το Γυμνάσιο Πλατύ 
Αγλαντζιάς, ο Σύνδεσμος Γονέων του Γυμνασίου, 
η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Γυμνασίων 
Μέσης Εκπαίδευσης Επαρχίας Κερύνειας και οι 
Σχολικές Εφορείες των κατεχόμενων Γυμνασίων. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
και απηύθυναν χαιρετισμούς, ο Μητροπολίτης 
Κερύνειας κ.κ. Χρυσόστομος, ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής κ. Νίκος 
Τορναρίτης, εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού και ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Γονέων Γυμνασίων Μέσης Επαρχίας 
Κερύνειας και παρευρέθηκαν  βουλευτές,  οι 
Δήμαρχοι Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά 
κι εκπρόσωποι του Δήμου και της Σχολικής 
Εφορείας Αγλαντζιάς, δημοτικοί σύμβουλοι των 
κατεχόμενων Δήμων της Επαρχίας Κερύνειας, 
Κερυνειώτες εκπαιδευτικοί κ.α.  

Την εκδήλωση παρακολούθησαν όλοι οι 
καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου Πλατύ 
και αρκετοί μαθητές Γυμνασίων της Λευκωσίας 
που έχουν την καταγωγή τους από την Κερύνεια, 
οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να φοιτούν 
σήμερα στα κατεχόμενα Γυμνάσια της πόλης 
τους  και προσκλήθηκαν και παρέστησαν στην 
εκδήλωση συνοδευόμενοι από καθηγητές τους.  
Σημειώνουμε ότι σε αυτό το Γυμνάσιο φοιτούν 

    ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    Αδελφοποίηση Γυμνασίου Πλατύ Αγλαντζιάς με τα κατεχόμενα 
    σχολεία της επαρχίας Κερύνειας

1.

2.

1.Από την υπογραφή της συμβολικής αδελφοποίησης, 
10 Μαΐου 2012.
2. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη Χορωδία του σχολείου.

1. 2.
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1.Γενική άποψη από την εκδήλωση 2. Συμμετοχή μαθητών στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης.

πολλοί μαθητές, των οποίων οι γονείς τους είναι 
εκτοπισμένοι από την επαρχία Κερύνειας. Όλοι 
οι μαθητές φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα 
«ΚΕΡΥΝΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ».

Στο καλωσόρισμά του ο Διευθυντής του 
Γυμνασίου κ. Α. Γεωργίου ανέφερε ότι 
αισθάνεται συγκινημένος για την συμβολική 
αυτή αδελφοποίηση του Γυμνασίου του με 
τα  κατεχόμενα Γυμνάσια. Αναφέρθηκε στην 
τριανταοκτάχρονη κατοχή της πόλης και επαρχίας 
Κερύνειας και στα τρία ιστορικά Γυμνάσια, τα 
οποία, όπως είπε, αν και υποταγμένα, ζουν στα 
λάβαρά τους και στις ψυχές των Κερυνειωτών. 
Ανέφερε επίσης ότι αυτή η σεμνή τελετή, θα 
δώσει την ευκαιρία για  αλληλογνωριμία και 
ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μαθητών. 

Ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Χρυσόστομος 
ιδιαίτερα συγκινημένος έστειλε μέσα από το 
χαιρετισμό το  μήνυμα της ιστορικότητας των 
στιγμών αυτών και της ανάγκης ύπαρξης  νέων, 
άξιων συνεχιστών των προγόνων τους.  «Η 
Κερύνεια», είπε, «είναι το διαμάντι του Βορρά 
και γενέτειρα σπουδαίων  αγίων ιεραρχών, 
σπουδαίων στις Τέχνες και τα Γράμματα, και 
Κερυνειωτών, που και σήμερα διαπρέπουν 
ακόμα στην προσφυγιά».  «Σήμερα», 
πρόσθεσε, «δεν μπορούμε να μεταβούμε, ούτε 
να χαρούμε τα σχολεία μας, έχουν εκριζωθεί  οι 
χριστιανικοί πληθυσμοί και δεν εκπαιδεύονται 
πια Έλληνες εκεί». Κλείνοντας τόνισε ότι η 
Κερύνεια είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας για 
το οποίο θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε 
να μην προστεθεί στην αλυσίδα των χαμένων 
πατρίδων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού χαιρέτισε την εκδήλωση και τόνισε 
ότι τέτοιες εκδηλώσεις κρατούν άσβεστη τη 
φλόγα για τα κατεχόμενα μέρη μας. 

Σύντομες ομιλίες, μέσα από τις οποίες μίλησαν 
για την ιστορική πορεία των σχολείων τους 
έκαναν καθηγητής του Γυμνασίου Πλατύ και 
εκπρόσωποι των Σχολικών Εφορειών των 
κατεχόμενων Γυμνασίων. Για το Γυμνάσιο 
Λαπήθου μίλησε ο Πρόεδρος της Σχολικής 
Εφορείας Καραβά κ. Χριστάκης Χριστοφόρου. 
Στην  σύντομη αναφορά του στο Ελληνικό 
Γυμνάσιο Λαπήθου παρουσίασε τις βασικές 
ενότητες που σχετίζονται με το ιστορικό ίδρυσής 
του και τα διάφορα στάδια πνευματικής και 
πολιτιστικής του προσφοράς, καθώς επίσης και 
τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε για 
σχεδόν 60 χρόνια στην φιλοπρόοδη κοινωνία 
των δύο αδελφών κωμοπόλεων Λαπήθου και 
Καραβά.Οι Δήμαρχοι των κατεχόμενων Δήμων 
Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά μίλησαν για τους 
κατεχόμενους Δήμους τους, τη θρησκευτική και 
πολιτιστική καταστροφή  και για το πώς βιώνουν 
την προσφυγιά οι δημότες τους σήμερα.  

Η εκδήλωση διανθίστηκε με σχετικό 
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα που ετοίμασε το 
Γυμνάσιο Πλατύ που συγκίνησε ιδιαίτερα τους 
παρευρισκόμενους. Στο τέλος της εκδήλωσης 
υπογράφτηκε από τον Διευθυντή του σχολείου 
και τους Προέδρους των Σχολικών Εφορειών 
το Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης των τεσσάρων 
Γυμνασίων. 

Κείμενο: Λάμπρος Μαούρης

1. 2.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος χρόνος 
διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου 
Κατεχόμενων Δήμων Επαρχίας Κερύνειας, 
μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου 
με τη συμμετοχή των Κατεχόμενων Δήμων 
της Επαρχίας Κερύνειας, Κερύνειας, Λαπήθου 
και Καραβά αλλά και τη συμβολή της Ιεράς 
Μητρόπολης Κερύνειας. 

Ο θεσμός του Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Επαρχίας Κερύνειας δημιουργήθηκε με 
πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση άσβεστης 
της μνήμης των κατεχόμενων περιοχών, την 
προβολή της ιστορίας, των παραδόσεων και 
της πολιτισμικής κληρονομίας της Επαρχίας 
Κερύνειας, τη μεταλαμπάδευση αξιών και 
ιστορικών πληροφοριών στους νέους καθώς και 
την προβολή της μεγάλης σημασίας, που όλοι 
πρέπει να δίνουμε στην επιστήμη, τον πολιτισμό 
και τις ρίζες μας ιδιαίτερα σε περίοδο ημικατοχής, 
όπου χρειάζονται πολλές αντοχές για να 
συνεχίζονται και να διατηρούνται οι παραδόσεις 
που για χρόνια κρατούσαν οι προηγούμενες 
γενιές.  

Ο πρώτος χρόνος διαλέξεων ξεκίνησε τη 
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, με διάλεξη από 
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. 
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη με τίτλο «Για το μέλλον 
του μέλλοντος» και ολοκληρώθηκε στις 20 Μαΐου 
2013 μετά από μια σειρά τεσσάρων διαλέξεων 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο 

Κερύνειας. Σε όλους όσους παρακολούθησαν τις 
διαλέξεις δόθηκε δίπλωμα παρακολούθησης.

Στην πρώτη διάλεξη του θεσμού, ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρθηκε σε μία 
σειρά από σημαντικά στοιχεία που αφορούν την 
οικονομική ζωή του τόπου κατά τη διάρκεια του 
20ου αιώνα και ανέλυσε τα νέα δεδομένα των 
εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών του σήμερα. 
Σε αυτή την πρώτη διάλεξη του Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου των Κατεχόμενων Δήμων της 
Επαρχίας Κερύνειας, τόνισε ο κ. Χριστοφίδης, η 
επιλογή έπρεπε να είναι ξεχωριστή, καθώς όλοι 
μας αναζητούμε μια αχτίδα φωτός και ελπίδας 
στο μέλλον, αναγνωρίζοντας μεν τη ζοφερότητα 
του παρόντος, αναδεικνύοντας όμως το μέλλον 
που εντοπίζουμε στο παρόν. Ο τόπος μας έχει 
μέλλον στο μέλλον που έρχεται. Ποιος πρέπει να 
είναι ο ρόλος της ηγεσίας απέναντι στους πολίτες, 
αλλά και των πολιτών απέναντι στις ηγεσίες; 
Μπορούμε να εξελιχτούμε σε μια υπεύθυνη 
κοινωνία, όπου η λογοδοσία θα αποτελεί βασική 
προϋπόθεση της καθημερινής ζωής; Μπορούμε 
να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις απέναντι 
στην κρίση; Μπορούμε να χαράξουμε μια άλλη 
στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα 
γεωπολιτικά δεδομένα; Αυτά τα ερωτήματα, 
αποτελέσαν το αντικείμενο της συζήτησης που 
ακολούθησε και στην οποία συντονιστής ήταν ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρος 
Παπαπολυβίου.

   Πρώτος χρόνος λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Δήμων επαρχίας Κερύνειας

1.Ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ.κ. Χρυσόστομος χαιρετίζει τη συγκέντρωση.
2.Άποψη από την προσέλευση του κόσμου και των προσκεκλημένων.
3.Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και 
ο αναπληρωτής καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας κ. Πέτρος Παπαπολυβίου.1.

2.

3.
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   Πρώτος χρόνος λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Δήμων επαρχίας Κερύνειας

Όπως έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες 
εκδόσεις, στόχος του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών είναι η συνολική κοινή προσφορά 
όλων των φορέων και σωματείων της κωμόπολής 
μας σε θέματα πολιτισμού, καταγραφής της ιστορίας 
της κωμόπολής μας και πολλών άλλων θεμάτων 
που έχουν σχέση με πολιτιστικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες. Στο Διοικητικό Συμβούλιο 
μετέχουν όλοι οι φορείς της κωμόπολης: Ο Δήμος 
Καραβά, το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», 
η Σχολική Εφορεία Καραβά και η Αθλητική Ένωση 
Καραβά «Λάμπουσα».Τη χρονιά που πέρασε 
το συμβούλιο διοργάνωσε την καθιερωμένη 
εκδήλωση αφιέρωμα για τις εθνικές επετείους της 
25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου στο 
οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 
στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε 
μεταξύ άλλων παρουσίαση και ομιλία από την κα 
Πίτσα Πρωτοπαπά με τίτλο «Η περιοχή Λαπήθου – 
Καραβά το 1821 - Άφιξη του Κανάρη και εκτελέσεις 
προκρίτων» με αναφορά σε πρωτογενή ιστορικά 
στοιχεία, καθώς και αφιέρωμα μνήμης για τον 
ήρωα της ΕΟΚΑ Κυριάκο Μάτση μέσα από τις 
προσωπικές μαρτυρίες του συναγωνιστή του ήρωα,  
Ανδρέα Παναγιώτου. Αναφορά στις ηθικές αξίες 
του ήρωα Κυριάκου Μάτση έγινε από τον Πρόεδρο 
του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» 
και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών κ. Νίκο Χατζηστεφάνου. 
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης 
συμμετείχε η Χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας».

Στο οίκημα του ιδρύματος, το οποίο φιλοξενεί 
τα γραφεία του Δήμου και όλων των φορέων 
που συμμετέχουν στο συμβούλιο, γίνεται η 
πλειοψηφία των εκδηλώσεων του Δήμου και των 
σωματείων μας καθώς επίσης και άλλες εκδηλώσεις 
από οργανωμένα σύνολα της επαρχίας μας. 
Αναφέρουμε ότι το οίκημα του ιδρύματος φιλοξενεί 
τις δραστηριότητες της χορωδίας «Η Φωνή της 
Κερύνειας», μιας πολύ αξιόλογης πολιτιστικής 
έπαλξης, της οποίας μαέστρος είναι η συνδημότισσά 
μας μουσικός Νέλλη Λουκαΐδου. Άλλες σημαντικές 
εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβά είναι 
η διεξαγωγή της εκδήλωσης «Μέρα Κερύνειας» με 
διοργανωτές το Ροταριανό Όμιλο Κερύνειας και το 
Innerwheel Κερύνειας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ιδρύματος, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να 
εμπλουτιστεί το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Καραβά με 
εκθέματα, τα οποία προσφέρουν Καραβιώτες και 
φίλοι, καθώς και με άλλα τα οποία το Διοικητικό 
Συμβούλιο προμηθεύεται από άλλες πηγές. Ήδη 
έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια καταγραφής όλων 
των εκθεμάτων με στόχο να εμπλουτιστεί ο 
κατάλογος με υλικό το οποίο έχει εξασφαλίσει το 
συμβούλιο από συνεργάτες και φίλους.

Στόχος του ιδρύματος είναι με συλλογική δουλειά 
των φορέων του Καραβά να αναβαθμίσει στον 
καλύτερο δυνατό βαθμό την πολιτιστική παράδοση, 
τη λαϊκή τέχνη και την ιστορία του Καραβά μας. 
Είναι μια σημαντική αποστολή, η οποία βοηθά 
πάρα πολύ στο έργο και τις δραστηριότητες του 
Δήμου, των σωματείων και των οργανώσεών μας.

      ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ 
      Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών

1.Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους 
συντελεστές της εκδήλωσης, 28 Μαρτίου 2012.
2.Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στον Ανδρέα 
Παναγιώτου.

1.

2.
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1.Αναμνηστική φωτογραφία με τον Μητροπολίτη Κερύνειας στην εκδήλωση προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών, 10 Ιουνίου 2012. 2. Ο Α’  
Αντιπρόεδρος του Σωματείου κ. Φραγκίσκος Χατζηφραγκίσκος χαιρετίζει την εκδήλωση του «Χορού του Λεμονιού» στο Λονδίνο με διοργανωτή το 

Σύνδεσμο Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας.

Το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» 
αποτελεί το βασικότερο στήριγμα στο έργο 
του εκτοπισμένου Δήμου μας. Η προσφορά 
και η βοήθειά του είναι πάντοτε σημαντική και 
ουσιαστική σε πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, 
κοινωνικές και άλλες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι 
η προσφορά του Σωματείου μας στο εθνικό μας 
θέμα. Το προσφυγικό μας Σωματείο ιδρύθηκε 
το 1987 και από τα πρώτα στάδια της δράσης 
του μέχρι σήμερα συνεχίζει με επιτυχία το 
πολύπλευρο έργο του. Αξιοσημείωτη είναι η 
συνεργασία του Σωματείου με τον εκάστοτε 
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά. 
Τα δύο σώματα, με πρωταρχικό στόχο τη 
διατήρηση άσβεστου του πόθου για επιστροφή 
και της μνήμης της γενέθλιας γης, έχουν 
συνεχή και πολύπλευρη συνεργασία. Οι 
προσπάθειες των δύο σωμάτων είναι κοινές 
και συνεχείς, δίνοντας έτσι το μήνυμα της 
ενότητας και της συλλογικής προσπάθειας για 

προβολή της κατεχόμενης γης μας. Σημαντική 
είναι η στήριξη που προσφέρουν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου «Ο Καραβάς» με 
επικεφαλής τον Πρόεδρό του σε εκδηλώσεις 
που σχετίζονται με την προβολή του Εθνικού 
μας θέματος. Στις αντικατοχικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται σε συνεργασία με τους άλλους 
Δήμους της Επαρχίας κάθε χρόνο το μήνα 
Ιούλιο, το Σωματείο μας είναι συνδιοργανωτής. 
Για τις πιο πάνω δραστηριότητες και για αρκετές 
άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες το Σωματείο 
ήταν συνδιοργανωτής με το Δήμο μας και άλλα 
οργανωμένα σύνολα της κωμόπολής και της 
Επαρχίας μας, λεπτομέρειες αναφέρονται σε 
ξεχωριστές ενότητες της έκδοσής μας. 

Στη συνέχεια καταγράφονται βασικές 
πληροφορίες για τέσσερις εκδηλώσεις, τις 
οποίες διοργάνωσε το Σωματείο μας τη χρονιά 
που πέρασε.

      Νέα του Προσφυγικού Σωματείο «Ο Καραβάς»

1.Μαζί με τους Δημάρχους και Προέδρους 
Προσφυγικών Σωματείων της Επαρχίας μας στα 
γραφεία του Προέδρου της Βουλής, 24 Ιουλίου 2012.
2.Επίδοση αναμνηστικού ενθυμήματος από τον 
Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» 
κ. Νίκο Χατζηστεφάνου στον Υπουργό Γεωργίας και 
Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη – Εκδήλωση 
«Χορός του Λεμονιού», 17 Νοεμβρίου 2012.

1.

1.

2.

2.



ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ 71

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά με καταγωγή τον Καραβά, 8 Ιανουαρίου 2012.

Το Σωματείο με τη στήριξη του Δήμου μας, 
διοργάνωσε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012, 
στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών στο Στρόβολο, την καθιερωμένη 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Μέσα σε μια 
χαρούμενη γιορταστική ατμόσφαιρα, μικροί και 
μεγάλοι απόλαυσαν ένα αλλιώτικο Καραβιώτικο 
πρωινό, όπου, μεταξύ άλλων, αντάλλαξαν τα νέα 
τους και ευχές για το νέο χρόνο και τα παιδιά 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε αναφορές για την αγαπημένη 
(γενέθλια) γη του Καραβά. Το κόψιμο της 
βασιλόπιτας έγινε από το Δήμαρχο Καραβά και 
τον Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου «Ο 
ΚΑΡΑΒΑΣ», οι οποίοι μετέφεραν σε όλους τις 
εγκάρδιες ευχές τους. Ακολούθησε θεατρική 
παράσταση με Χριστουγεννιάτικο θέμα και 
παιχνίδια από το «Ξωτικό των Χριστουγέννων» 
με τη Θεατρική Ομάδα  «Πρίμα Βίστα». Στο τέλος 
της εκδήλωσης ο Άης  Βασίλης μοίρασε δώρα.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς 
του Σωματείου και της προσπάθειας για 
ενίσχυση και σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ 
των σκορπισμένων Καραβιωτών, η Επιτροπή 
Γυναικείων Δραστηριοτήτων  του Σωματείου 
διοργάνωσε στο Οίκημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών στις 11 Φεβρουαρίου 
2012 εκδήλωση  Καραβιώτικο απόγευμα– 
τσάι. Η εκδήλωση περιλάμβανε επιστημονική 
διάλεξη – ομιλία από την καθηγήτρια Οικιακής 

Οικονομίας κα Ευγενία Φραγκούδη με 
καταγωγή από τον Καραβά που είχε ως θέμα 
«Οι διατροφικές συνήθειες και διαχείριση του 
σωματικού βάρους». Η εκδήλωση σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία με αθρόα προσέλευση 
εκλεκτών προσκεκλημένων, Καραβιωτών και 
φίλων. Οι Καραβιώτισσες και Καραβιώτες που 
συγκεντρώθηκαν απόλαυσαν την συντροφιά 
των φίλων και συγχωριανών τους σε ένα 
Καραβιώτικο περιβάλλον.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά με καταγωγή τον Καραβά

Εκδήλωση Καραβιώτικο απόγευμα – τσάι  (Επιτροπής Γυναικείων Δραστηριοτήτων)
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1. Γενική άποψη από τη συνεστίαση προς τιμή των συνταξιούχων μας. 2. Αναμνηστική φωτογραφία με συνταξιούχους Καραβιώτες. 10 Ιουνίου 2012.

Η καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμή των 
συνταξιούχων Καραβιωτών πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012, με διοργανωτή 
το Σωματείο μας και χορηγό το Δήμο 
Καραβά, ο οποίος προσέφερε το γεύμα στους 
συνταξιούχους.

Η συμμετοχή των Καραβιωτών και φίλων του 
Καραβά ήταν για ακόμη μια φορά μαζική. 
Εκτοπισμένοι Καραβιώτες από Λευκωσία, 
Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα, συναντήθηκαν 
στην εκκλησία της Μακεδονίτισσας στη 
Λευκωσία, όπου πραγματοποιήθηκε δέηση για 
σύντμηση της δοκιμασίας της προσφυγιάς. 
Μια συνάντηση ξεχωριστή, συγκινητική, 
γεμάτη νοσταλγία. 38 χρόνια  μακριά από την 
Ευαγγελίστρια, τον Αϊ Γιώργη, την Αγία Ειρήνη, 
την Αχειροποίητο του Καραβά. Καραβιώτες και 
Καραβιώτισσες έσμιξαν τον πόνο, το δάκρυ και 
τον πόθο της επιστροφής με αντίδωρο τη χαρά 
της επανασύνδεσης. 

Μετά τον εκκλησιασμό προσφέρθηκε γεύμα 
στο κέντρο «Μακεδονίτισσα Πάλας» στη 
Λευκωσία. Μαζί με το φαγητό, το τραγούδι, 
το χορό, θυμήθηκαν τα παλιά. Τους 
όμορφους ονειρεμένους καιρούς που όλοι 
μαζί μοιράζονταν τις χαρές και τις λύπες, τις 
ομορφιές και τα αγαθά της φύσης του Καραβά.

Χαιρετισμούς  στους συνταξιούχους απηύθυναν 
ο Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου 
«Ο Καραβάς» Νίκος Χατζηστεφάνου και ο 
Δήμαρχος Καραβά Γιάννης Παπαϊωάννου. 
Και οι δύο έδωσαν  την υπόσχεση πως θα 
συνεχίσουν να αγωνίζονται και να προσφέρουν 
μαζί με τα οργανωμένα σύνολα του Καραβά, 
με αμετάθετο στόχο την επιστροφή στον 
Καραβά κάτω από συνθήκες ελευθερίας, 
μονιμότητας και αξιοπρέπειας. Η παρουσία και 
ο χαιρετισμός του Πανιερότατου Μητροπολίτη 
Κυρηνείας κ. Χρυσόστομου έδωσε επίσης μια 
ξεχωριστή διάσταση πίστης και υπομονής 
για τα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς. Η 
πατρίδα μας θα λευτερωθεί, τόνισε, φτάνει 
όλοι να πιστέψουμε σε αυτό το στόχο, και 
πρέπει όλες οι ενέργειες μας να ενισχύουν 
την αγωνιστική διάθεση, δίνοντας τα ανάλογα 
μηνύματα σε όσους λαμβάνουν σημαντικές 
αποφάσεις για τις εξελίξεις στο Εθνικό μας 
θέμα. Η συστράτευση στον κοινό αγώνα για 
ελευθερία της πατρίδας μας είναι καθήκον και 
χρέος όλων μας.

Συγκινητική από κάθε άποψη ήταν η 
συμμετοχή των συνταξιούχων Καραβιωτών 
στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με απαγγελίες, 
τραγούδια και αφηγήσεις αναμνήσεων από 
τον αξέχαστο Καραβά μας.

Εκδήλωση εκδρομή προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών

1. 2.
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Η παραδοσιακή εκδήλωση «Ο χορός του 
λεμονιού» πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, το 
Σάββατο 17 Νοεμβρίου, 2012 στο κέντρο Pa-
vilion με διοργανωτή το Προσφυγικό Σωματείο 
«Ο Καραβάς». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
πέραν των 300 Καραβιωτών και φίλων της 
κωμόπολης του Καραβά. Μέσα σ’ ένα ευχάριστο, 
νοσταλγικό περιβάλλον, όπου το λεμόνι και 
το κιτρινοπράσινο χρώμα της διακόσμησης 
κυριαρχούσε, οι Καραβιώτες έδωσαν το παρόν 
τους από όλες τις περιοχές της ελεύθερης 
Κύπρου, ακόμα και από χώρες του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε 
χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο του Προσφυγικού 
Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. Νίκο Χατζηστεφάνου, 
ο οποίος τόνισε την ανάγκη διατήρησης των 
εθίμων και παραδόσεων της κωμόπολής μας, το 
Δήμαρχο Καραβά κ. Γιάννη Παπαϊωάννου και 
τον Υπουργό Γεωργίας κ. Σοφοκλή Αρετράρη, ο 
οποίος έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα του.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός 
του χορού του λεμονιού, όπου τα ζευγάρια 
διαγωνίστηκαν χορεύοντας στους ρυθμούς της 
μουσικής με ένα λεμόνι στηριγμένο στο μέτωπό 
τους. Με βάση τους κανόνες του διαγωνισμού, 
νικητές του χορού είναι το ζευγάρι που 
καταφέρνει να διατηρήσει το λεμόνι στο μέτωπό 
του μέχρι το τέλος της μουσικής που καταλήγει 
σε πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Τα βραβεία για το διαγωνισμό δόθηκαν στους 
Δημήτρη και Νούλα Φραγκούδη, πρώτο βραβείο, 
Μάριο και Γεωργία Αναστασίου, δεύτερο βραβείο 
και Ανδρέα και Παντελίτσα Χαραλάμπους, τρίτο 
βραβείο.

Πολύ θετικά σχόλια και το θερμό χειροκρότημα 
όλων απέσπασε το χορευτικό συγκρότημα της 
Νεολαίας του Δήμου, το οποίο παρουσίασε 
ένα ποιοτικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς 
Κυπριακούς χορούς.

Εκδήλωση «Χορός του Λεμονιού»

Ο Πρόεδρος του Σωματείου δρ. Νίκος Χατζηστεφάνου χαιρετίζει 
την εκδήλωση.

Συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά στο καλλιτεχνικό μέρος της 

εκδήλωσης.

Αναμνηστική φωτογραφία με τον Υπουργό Γεωργίας και 
Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη και τον Ευρωβουλευτή 

Κυριάκο Τριανταφυλλίδη.

Αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα ζευγάρια που διακρίθηκαν 
στο διαγωνισμό του «Χορού του Λεμονιού».
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1.Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας πετόσφαιρας ανδρών στην Φινλανδία, 12 Ιανουαρίου 2012. 
2.Από το Ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Γαλλική ομάδα στις Κάννες, 11 Οκτωβρίου 2012.

Το αθλητικό σωματείο της κωμόπολής μας χάρισε 
σε όλους τους σκορπισμένους Καραβιώτες και 
φίλους από την επαρχία Κερύνειας ξεχωριστές 
στιγμές χαράς και συγκίνησης με τα πολύ καλά 
αποτελέσματα και τις διακρίσεις που πέτυχε την 
αθλητική περίοδο του 2012. Ξεχωριστός σταθμός 
στην ιστορία του σωματείου ήταν η κατάκτηση 
του πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας ανδρών ένα 
εξαιρετικά δύσκολο επίτευγμα που έδωσε μεγάλη 
περηφάνια σε όλους μας.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι αυτή 
η διάκριση πραγματοποιήθηκε μακριά από τη 
φυσική έδρα του σωματείου μας, σε μια περίοδο 
πικρής προσφυγιάς με πολλές θυσίες και κόπους. 
Αποτελεί ταυτόχρονα ένα δυνατό μήνυμα ότι 
η αθλητική παράδοση της περιοχής μας, της 
κωμόπολής μας συνεχίζεται με μια αφοσιωμένη 

προσφορά από τον πρόεδρο και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας, με 
στόχο να ακούεται δυνατή η φωνή του Καραβά 
μέχρι να ανατείλουν καλύτερες μέρες για τον 
τόπο μας.

Η τελετή ανακήρυξης της ομάδας του σωματείου 
μας σε πρωταθλήτρια Α κατηγορίας την περίοδο 
2011-12 έγινε στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» 
στη Λεμεσό στις 16 Μαρτίου 2012. Το ποιοτικό 
πρόγραμμα της εκδήλωσης επιμελήθηκε και 
παρουσίασε ο συνδημότης μας δημοσιογράφος 
Σάββας Κοσιάρης. Μεταξύ άλλων, δόθηκαν 
τα ανάλογα μηνύματα για τις πολύ αξιέπαινες 
διακρίσεις και δραστηριότητες του προσφυγικού 
μας σωματείου, καθώς επίσης έγινε μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή στους σταθμούς του 
σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

      Νέα της Αθλητικής Ένωσης Καραβά – Λάμπουσα

1.Συμμετοχή της ομάδας πετόσφαιρας ανδρών του 
Σωματείου μας σε Ευρωπαϊκό αγώνα στο Λουκάνο της 
Ελβετίας, 7 Δεκεμβρίου 2012.
2.Η χαρά και η περηφάνια για τις επιτυχίες του σωματείου 
μεταφέρεται στα νέα παιδιά με καταγωγή τον Καραβά.

1.

1.

2.

2.
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Συγκινητικά στιγμιότυπα από την τελετή που διοργανώθηκε για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Πετόσφαιρας ανδρών 2011 – 2012, 
Γήπεδο Σπύρος Κυπριανού, 16 Μαρτίου 2012. 

1.Προσωπικότητες που βοήθησαν στις δραστηριότητες του αθλητικού μας Σωματείου στα πρώτα χρόνια από την ίδρυση του.  Τιμήθηκαν ο 
Ανδρέας Παναγιώτου και ο ήρωας Κυριάκος Μάτσης.  Την πλακέτα παρέλαβε ο αδελφός του ήρωα Γιαννάκης Μάτσης.  Διακρίνονται επίσης 
ο  πρώην Υπουργός Άμυνας και τομεάρχης της ΕΟΚΑ κ. Νίκος Κόσιης  και ο Πρόεδρος του Σωματείου Pokka ΑΕΚ – Λάμπουσα Παντελής 

Κωνσταντίνου. 2.Από τους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», 16 Μαρτίου 2012.

Τιμήθηκαν στην εκδήλωση ξεχωριστές 
προσωπικότητες που συνδέονται με το σωματείο 
μας. Στο πρόσωπο του Γιαννάκη Μάτση τιμήθηκε 
ο αδελφός του, ήρωας της ΕΟΚΑ, Κυριάκος 
Μάτσης ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής της 
δραστηριοποίησης της ΑΕΚ στα πρώτα χρόνια 
από την ίδρυσή της το 1957. Τιμήθηκε επίσης 
ο τομεάρχης της ΕΟΚΑ, νομικός Ανδρέας 
Παναγιώτου, συνεργάτης του ήρωα Κυριάκου 
Μάτση. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο 
τομεάρχης της ΕΟΚΑ Νίκος Κόσιης ο οποίος 
εκφώνησε την τελευταία ομιλία που έγινε στο 
οίκημα του σωματείου της ΑΕΚ πριν το 1974, την 
1η Απριλίου 1974 όταν το σωματείο διοργάνωσε 
την καθιερωμένη του εκδήλωση για τις Εθνικές 
Επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης 
Απριλίου 1955.

Επίσης σημαντική ήταν η επιτυχία του σωματείου 
μας με την κατάκτηση του κυπέλου Super-Cup 

στο άθλημα πετόσφαιρας ανδρών, μια διάκριση 
που έγινε στις 12 Οκτωβρίου 2012 στο γήπεδο 
«Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Ο αγώνας 
ήταν μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Pok-
ka ΑΕΚ Λάμπουσα και της κυπελλούχου ομάδας 
Ανόρθωσης Αμμοχώστου. Τον αγώνα κέρδισε η 
ομάδα της Pokka ΑΕΚ Λάμπουσα με 3-2 set.

Όλες οι πιο πάνω διακρίσεις έδωσαν την ευκαιρία 
στην πετοσφαιρική ομάδα του σωματείου μας να 
διαγωνιστεί σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να 
προβάλει, όπου αυτό ήταν δυνατό, την αθλητική 
διαδρομή του προσφυγικού μας σωματείου, το 
οποίο αγωνίζεται μακριά από τη φυσική του έδρα 
λόγω της Τουρκικής κατοχής της πατρίδας μας. Και 
είναι αρκετές οι φορές και οι περιπτώσεις στις οποίες 
αθλητικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι και άλλοι 
έδειξαν την ανάλογη ευαισθησία και ενδιαφέρθηκαν 
να πληροφορηθούν περισσότερα για τις τραγικές 
συνέπειες της Τουρκικής εισβολής του 1974.

      Νέα της Αθλητικής Ένωσης Καραβά – Λάμπουσα

1. 2.
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Χαρά, συγκίνηση και περηφάνια μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου του πρωταθλήματος 2011 – 2012, 
Γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», 16 Μαρτίου 2012.

Μια άλλη πολιτιστική εκδήλωση, η οποία 
διοργανώθηκε από το σωματείο, είναι 
ο καρναβαλίστικος χορός. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 
στο ξενοδοχείο Αρσινόη στη Λεμεσό. Βασικός 
στόχος της εκδήλωσης ήταν η σύσφιγξη των 
σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματείου, η 
ενημέρωση για τις επιτυχίες του σωματείου, 
η γνωριμία με τους αθλητές, καθώς επίσης 
η ενίσχυση των οικονομικών πόρων του 
σωματείου.Η πολύ καλή αθλητική παρουσία 
του σωματείου μας στα αθλητικά δρώμενα του 

τόπου, και όχι μόνο, δίνει πολλαπλά μηνύματα 
με κύριο στόχο τη διατήρηση άσβεστης της 
μνήμης του κατεχόμενου Καραβά μας και την 
όσο το δυνατό καλύτερη προβολή της πλούσιας 
αθλητικής παράδοσης της κωμόπολής μας. 
Όλα είναι συνδεδεμένα με τον άσβεστο πόθο 
της επιστροφής με ένα βασικό στόχο: Το 
σωματείο μας να μπορέσει να συνεχίσει τη 
μακρόχρονη ιστορία του στη φυσική του έδρα, 
στο γήπεδο της Λάμπουσας και στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του στη Λεωφόρο Πραξάνδρου 
στον Καραβά.

 
Απονομή Κυπέλλου «Super Cup» στον αρχηγό της ομάδας μας, 

12 Οκτωβρίου 2012.
Αναμνηστική φωτογραφία μετά  την κατάκτηση του Κυπέλλου 

«Supercup» 2012.
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Το 143ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά 
είναι ένα από τα τρία συστήματα της Επαρχιακής 
Εφορείας Κερύνειας και στεγάζεται στο οίκημα 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.  
Απαρτίζεται από τρία τμήματα, την Αγέλη 
Λυκοπούλων, η οποία αποτελείται από παιδιά 
ηλικίας  7 – 11 ετών, την Ομάδα Προσκόπων 
που αποτελείται από παιδιά ηλικίας 12 – 15 και 
την κοινότητα Ανιχνευτών, η οποία αποτελείται 
από παιδιά ηλικίας 16 – 18 ετών.  Κατά την 
περσινή χρονιά στο σύστημα συμμετείχαν 
συνολικά 50 παιδιά και 4 βαθμοφόροι, την 
Αρχηγό Συστήματος Άννα Δημητρίου, την 
Αρχηγό Αγέλης Ράνια Χαραλάμπους, τον 
Αρχηγό Ομάδας Χαράλαμπο Χαραλάμπους και 
την αναπληρωτή Επαρχιακή Έφορο Κερύνειας 
Μάρω Χατζημιχαήλ. 

Κατά τη διάρκεια όλων των προσκοπικών 
συστημάτων δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε 
διάφορα θέματα, να αναπτύξουν φιλίες μέσα 
από το παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες, 
να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να 
ασχοληθούν με δημιουργικές ασχολίες.  Κατά 
την διάρκεια του καλοκαιριού διοργανώθηκαν 
εξορμήσεις στους κατασκηνωτικούς χώρους 
των Πλατανιών και της Δεκέλειας καθώς σε 
πολλές περιπτώσεις τα παιδιά είχαν επαφή με 
τη θάλασσα, με το άθλημα της κωπηλασίας και 
όχι μόνο.

Αξιόλογη και ουσιαστική είναι η βοήθεια που 
προσφέρει  το 143ο Σώμα Ναυτοπροσκόπων 
Καραβά σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

του Δήμου μας.  Αναφέρουμε επιγραμματικά 
τη συμμετοχή αντιπροσωπειών των τριών 
προσκοπικών συστημάτων της Επαρχίας 
Κερύνειας στην αντικατοχική εκδήλωση 
στο Τύμβο της Μακεδονίτισσας στις 23 
Ιουλίου 2012.  Επίσης μέλη του Συστήματος 
Ναυτοπροσκόπων Καραβά βοήθησαν στην 
οργάνωση της καθιερωμένης εκδήλωσης της 
«Δευτέρας της Λαμπρής» στον Κόρνο. Επίσης 
συγκινητική υπήρξε η συμμετοχή μελών του 
συστήματος στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος μας 
για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 – 1913.

       Το 143ο  Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά

1.

3.

2.

Μάθηματα κωπηλασίας στη Λάρνακα.

1.Τα μέλη και στελέχη του 143ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καραβά.
2.Μαζί με το Γενικό Έφορο Προσκόπων Κύπρου κ. Ανδρέα Λάμπρου.
3.Συμμετοχή στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης για τους 
Βαλκανικούς Πολέμους, 5 Δεκεμβρίου 2012.
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1. Η Μαργαρίτα Σωφρονίου χαιρετίζει την εκδήλωση προς τιμή των απόφοιτων νέων του Καραβά. 
2.Αναμνηστικά συμβολικά δώρα σε όλους τους απόφοιτους.

Η Σχολική Εφορεία Καραβά έχει δραστηριοποιηθεί 
με επιτυχία στην αποστολή της τη χρονιά που 
πέρασε. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχουν πραγματοποιήσει μια 
σειρά από ενέργειες και εκδηλώσεις, οι οποίες 
συνδέονται με τα σχολεία του Καραβά και τους 
νέους μαθητές μας με καταγωγή τον Καραβά, 
που φοιτούν σε σχολεία της ελεύθερης Κύπρου.
Στις 12 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε, στο 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, η καθιερωμένη 
εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων, Λυκείων, 
Τεχνικών και Ιδιωτικών Σχολών που κατάγονται 
από τον Καραβά.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορείας Καραβά, κ. Χριστάκης 
Χριστοφόρου, ο Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης 
Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του Προσφυγικού 

Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. Νίκος Χατζηστεφάνου, 
ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κκ Χρυσόστομος, ο 
Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης κ. Γιαννάκης 
Κουμίδης και εκ μέρους του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά η 
Ιωάννα Ονησιφόρου. 

Στη συνέχεια ακολούθησε απονομή συμβολικών 
δώρων σε όλους τους απόφοιτους Λυκείων, 
Τεχνικών και Ιδιωτικών Σχολών που κατάγονται 
από τον Καραβά. Εκ μέρους των αποφοίτων 
απεύθυνε χαιρετισμό και σύντομη ομιλία 
η απόφοιτος Μαργαρίτα Σωφρονίου. Στην 
αντιφώνησή της ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η τιμή που μας κάνετε απόψε, έχει μία 
γλυκόπικρη γεύση. Τα συναισθήματα είναι 
ανάμεικτα. Τα αισθήματα χαράς και ανακούφισης

      Σχολική Εφορεία Καραβά

1.Αναμνηστική φωτογραφία μετά τις απονομές 
στην εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων  νέων με 
Καραβιώτικη καταγωγή, Οίκημα ΠΙΚ, 12 Ιουνίου 2012.
2.Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για τους άριστους 
απόφοιτους με καταγωγή την Επαρχία Κερύνειας, 28 
Δεκεμβρίου 2012.

1.

1.

2.

2.
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Αναμνηστικά συμβολικά δώρα και ενθυμήματα στις αριστούχες απόφοιτους με Καραβιώτικη καταγωγή 
Ευαγγελία Θεοχάρους (αριστερά) και Μαργαρίτα Χατζηδαμιανού (δεξιά).

που νιώθουμε τα διαδέχονται η μελαγχολία και η 
νοσταλγία. Σ΄έναν ιδανικό κόσμο χωρίς τα λάθη 
του παρελθόντος, την τουρκική εισβολή, την 
προσφυγιά, εγώ και οι υπόλοιποι συμμαθητές 
μου θα μπορούσαμε να αποφοιτούμε από τα 
κατεχόμενά μας Λύκεια. Αυτή η τελετή έπρεπε 
να πραγματοποιείται στον τόπο μας, εκεί όπου 
γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έμαθαν γράμματα και 
μεγαλούργησαν τόσες γενιές των προγόνων μας. 
Έχοντας την ψυχή μας εμποτισμένη με την αγάπη 
για την πατρίδα, πρέπει να ατενίσουμε το μέλλον 
με αισιοδοξία παραμένοντας όμως, πιστοί στην 
επιταγή της συνειδήσεως μας. Αυτή η ανοιχτή 
πληγή που πονάει εδώ και 38 χρόνια μία μέρα θα 
επουλωθεί. Εμείς, η νέα γενιά έχουμε ως χρέος 
και καθήκον να μην αφήσουμε το πέπλο της 
λησμονιάς να απλωθεί πάνω από την ιστορία, τη 
μνήμη της πατρογονικής μας γης, τον πόνο του 
κάθε πρόσφυγα, διότι, όπως είπε και ο Σεφέρης, 

«σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι 
σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από 
το μέλλον». 

Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης 
περιλάμβανε μουσική ενότητα με την Τέρψια 
Παπαϊωάννου στο τραγούδι και το Μάριο 
Χαραλαμπίδη στο πιάνο.

Επίσης, η Σχολική Εφορεία Καραβά σε συνεργασία 
με τις υπόλοιπες Σχολικές Εφορείες της επαρχίας 
Κερύνειας, (Κερύνειας, Λαπήθου και Αγίου 
Αμβροσίου) διοργάνωσαν από κοινού εκδήλωση 
στις 28 Δεκεμβρίου 2012 στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου 
στον Αρχάγγελο, στην οποία τιμήθηκαν όλοι 
οι άριστοι απόφοιτοι με καταγωγή την επαρχία 
Κερύνειας, που αποφοίτησαν από σχολεία Μέσης 
και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης το 2012.

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους άριστους απόφοιτους με καταγωγή την επαρχία Κερύνειας. Αίθουσα «Αρχάγγελος»
 Πολιτιστικό Ίδρυμα Μονής Κύκκου, 28 Δεκεμβρίου 2012.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 
Καραβά στα έξι χρόνια από την ίδρυση του, 
έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός ο οποίος είναι 
συμπαραστάτης και στήριγμα στο έργο και την 
αποστολή του εκτοπισμένου Δήμου Καραβά.

Μέσα από το έργο του προσφέρει την 
ευκαιρία σε νέους και νέες με καταγωγή τον 
Καραβά, να γνωριστούν μεταξύ τους και να 
συνειδητοποιήσουν την κοινή καταγωγή τους 
αλλά και τον κοινό στόχο που έχουν και τα 
τόσα πολλά που τους ενώνουν, μέσα από τη 
δημιουργική απασχόληση και υγιή ψυχαγωγία 
τους κατά τον ελεύθερο τους χρόνο, με την 
ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού, του 
πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης 
και του εθελοντισμού μέσω των διαφόρων 

εκδηλώσεων που διοργανώνει.

Σε μια προσπάθεια εντοπισμού και προσέγγισης 
νέων με καταγωγή τον Καραβά, οι οποίοι είναι 
διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την ελεύθερη 
Κύπρο και το εξωτερικό, το Συμβούλιο Νεολαίας 
Καραβά εκμεταλλευόμενο τη χρήση σύγχρονων 
μέσων τεχνολογίας, δημιούργησε ομάδα στο 
facebook με την ονομασία «Νεολαία Καραβά – 
Karavas Youth» στην οποία οι νέοι μπορούν να 
συνομιλούν, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να 
ενημερώνονται για διάφορες εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται.  

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά διοργάνωσε την 
χρονιά 2012, ξεχωρίζουμε τις ακόλουθες:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του 
Δήμου Καραβά αξιοποίησε την εκδήλωση 
που διοργανώθηκε από το Δήμο Καραβά 
στις 4 Ιανουαρίου 2012 για την απονομή 
χορηγιών σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές 
με Καραβιώτικη καταγωγή, διοργανώνοντας 
ταυτόχρονα φιλανθρωπικό παζαράκι με είδη 
ζαχαροπλαστικής που έφτιαξαν μέλη της 
νεολαίας. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν 
στο ποσό των 500 ευρώ,  που δόθηκαν στο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες «Αρχιεπίσκοπος Λουκάς». 

     ΝΕΟΛΑΙΑ 
    Εκδηλώσεις Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά

1.

2.

1.Αναμνηστική φωτογραφία από επίσκεψη νέων με καταγωγή τον 
Καραβά στο εκκλησάκι της Αγίας Μαύρης κοντά στο χωριό Πέρα 
Πεδί, 10 Μαρτίου 2012.
2.Συμμετοχή μελών της νεολαίας στις αντικατοχικές εκδηλώσεις 
επαρχίας Κερύνειας στον Τύμβο Μακεδονίτισσας, 23 Ιουλίου 
2012

Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι 

Στιγμιότυπο από το φιλανθρωπικό παζαράκι που 
διοργανώθηκε από μέλη της Νεολαίας Καραβά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά πραγματοποίησε το διήμερο 9-11 
Μαρτίου 2012 εκδρομή με στόχο τη γνωριμία 
μεταξύ των νέων του Καραβά στην περιοχή 
του γραφικού χωριού Ομόδους στο Τρόοδος. 
Στην εκδρομή συμμετείχαν 30 νέοι / νέες, οι 
οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους 
αμπελώνες και το οινοποιείο «Βλασίδης» στο 
χωριό Κοιλάνι και στη συνέχεια να γνωρίσουν 
και να επισκεφτούν αρκετά αξιοθέατα στο 

χωριό Όμοδος. Η διαμονή ήταν σε ξενοδοχείο 
στις Πλάτρες. Η όλη διοργάνωση στέφθηκε 
με μεγάλη επιτυχία και όλοι όσοι συμμετείχαν 
είχαν πολύ ωραίες εμπειρίες και εικόνες από 
τις ομορφιές της περιοχής. Επίσης, σημαντική 
υπήρξε η αλληλογνωριμία και η σύσφιγξη 
των σχέσεων μεταξύ των νέων του Καραβά. 
Αυτό δημιούργησε ένα πολύ θετικό κλίμα για 
να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας  σε 
συνεργασία με το Δήμο Καραβά διοργάνωσαν το 
Σάββατο 24 Μαρτίου 2012  εκδήλωση με τίτλο 
«Αφιέρωμα στην Καρπασία». Το πρόγραμμα 
της εκδήλωσης περιλάμβανε την προβολή του 
βραβευμένου ντοκιμαντέρ  της δημοσιογράφου 
Αθηνάς Κρικέλη με τίτλο «Οι εγκλωβισμένοι 
της Κύπρου», το οποίο πήρε πρώτο βραβείο 

καλύτερου πολιτικού ντοκιμαντέρ παγκοσμίως 
μεταξύ 30,000 συμμετοχών στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης το 
Νοέμβριο του 2011. Στην εκδήλωση έγινε επίσης 
παρουσίαση του λευκώματος του Γυμνασίου 
Ριζοκαρπάσου με τίτλο «Σεργιάνι στην άκρα γη» 
με προβολή του ομώνυμου ντοκιμαντέρ για την 
Καρπασία όπως είναι σήμερα. 

Αναμνηστική φωτογραφία με νέους που συμμετείχαν στη 
διήμερη εκδρομή στο Τρόοδος.

Επίσκεψη νέων του Καραβά σε αμπελώνα του οινοποιείου 
«Βλασίδης» στο Κοιλάνι.

Συμμετοχή νέων του Καραβά στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
της εκδήλωσης, μαζί με τη δημοσιογράφο Αθηνά Κρικέλη.

Ο Αλέξανδρος Ποστεκκής στην παρουσίαση του 
προγράμματος της εκδήλωσης.

Διήμερη Εκδρομή στο Τρόοδος

Εκδήλωση «Αφιέρωμα στην Καρπασία»
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Δυναμική ήταν η συμμετοχή της Νεολαίας 
Καραβά στις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου και 
28ης Οκτωβρίου 2012, όπου νέοι όλων των 
ηλικιών παρέλασαν με περηφάνια με το λάβαρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και άλλων 
οργανωμένων συνόλων του Δήμου Καραβά 
επισφραγίζοντας έτσι την παρουσία του στις 
εθνικές μας επετείους ως οργανωμένου συνόλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά 
μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για 
να δώσει σε όσο το δυνατό, περισσότερους 
νέους με Καραβιώτικη καταγωγή την ευκαιρία να 
γνωριστούν και να αποκτήσουν κοινές εμπειρίες 
μεταξύ τους, διοργάνωσε την Κυριακή 22 Απριλίου, 
2012, Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου, Φούτσαλ 

στα Γήπεδα NUEVO CAMPO στη Λευκωσία. Στο 
Τουρνουά συμμετείχαν 10 ομάδες. Σε όλες τις 
ομάδες υπήρχαν νέοι με Καραβιώτικη καταγωγή 
ή καταγωγή από την Επαρχία Κερύνειας. Στις 
τρεις πρώτες ομάδες που διακρίθηκαν δόθηκαν 
αναμνηστικά κύπελλα, ενώ μετάλλια δόθηκαν σε 
όλους τους συμμετέχοντες. 

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους νέους που συμμετείχαν στο τουρνουά Futsal, 22 Απριλίου 2012.

Η ομάδα των νέων του Καραβά που συμμετείχε στην 
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2012.

Συμμετοχή στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2012 στη 
λεωφόρο Στασίνου στη Λευκωσία.

Παρελάσεις 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου

Τουρνουά Futsal
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Η συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος της νεολαίας Καραβά στην εκδήλωση.

Μετά από πρόσκληση που στάληκε από τον 
εξωραϊστικό και πολιτιστικό Σύλλογο «Η 
Πορτοκαλιά» του χωριού «Καραβάς» Κυθήρων  
για συμμετοχή σε πολιτιστική εκδήλωση  του 
Συλλόγου με αφορμή τη συμπλήρωση 30 
χρόνων από την ίδρυσή του, αντιπροσωπεία 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του 
Δήμου Καραβά επισκέφτηκε τα Κύθηρα και 
συμμετείχε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Συλλόγου. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο 15 – 21 Αυγούστου 2012 και τα μέλη 
της Νεολαίας που παρευρέθηκαν είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν νέους και νέες από τα 
Κύθηρα και να ενημερωθούν για την ιστορία και 
την πλούσια πολιτιστική παράδοση του νησιού. 
Επίσης τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος 
της Νεολαίας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις 
παρουσιάζοντας ενότητα με κυπριακούς 
παραδοσιακούς  χορούς αποσπώντας το θερμό 
χειροκρότημα του κόσμου. 

Συμμετοχή και διάκριση σε αθλητικές δραστηριότητες στην παραλία 
«Πλατεία Άμμος» στον Καραβά Κυθήρων.

Τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος που συμμετείχαν στην 
πολιτιστική εκδήλωση του συλλόγου «Πορτοκαλιά» Καραβά Κυθήρων.

Αποστολή Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας στα Κύθηρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά διοργάνωσε την Πέμπτη 9 Αυγούστου 
εκδήλωση με θέμα «Παραδοσιακή Κυπριακή 
Μουσική» η οποία περιελάμβανε Κυπριακά 
παραδοσιακά τραγούδια με το μουσικό σχήμα 
του Μάριου Χαραλαμπίδη και Κυπριακούς 

παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό 
συγκρότημα νεολαίας του Δήμου Καραβά. Η 
εκδήλωση είχε στόχο την ανάδειξη και προβολή 
της κυπριακής μουσικής παράδοσης και τη 
σημασία που έχει ο πολιτισμός του κάθε τόπου 
στη διατήρηση της ταυτότητάς του. 

Αφιέρωμα στην Κυπριακή παραδοσιακή Μουσική
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση «Beach Volley”, Λεμεσός 1 Σεπτεμβρίου 2012.

Το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου, 2012, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά διοργάνωσε 
Τουρνουά Beach Volley στις εγκαταστάσεις του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Λεμεσού. Όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά, 
εργάστηκαν με πολύ ενθουσιασμό για να στεφθεί η 
εκδήλωση με επιτυχία, πράγμα που το κατάφεραν. 
Υπήρξε μεγάλη προσέλευση νέων με καταγωγή 
τον Καραβά και φίλων τους. Στο τουρνουά 
συμμετείχαν 8 ομάδες στις οποίες τουλάχιστο 

ένα από τα τρία μέλη της ομάδας ήταν με 
Καραβιώτικη καταγωγή. Στις τρεις πρώτες ομάδες 
που διακρίθηκαν απονεμήθηκαν αναμνηστικά 
κύπελλα και σε όλους τους νέους που συμμετείχαν 
δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. 
Δαμιανός Χατζηδαμιανού και ο Πρόεδρος του 
Αθλητικού Σωματείου της κωμόπολης Καραβά, 
ΑΕΚ Λάμπουσα, κ. Παντελής Κωνσταντίνου.

Τουρνουά Beach Volley  «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι»

Για ακόμα μια φορά μέλη του Συμβουλίου 
Νεολαίας Δήμου Καραβά έδωσαν το παρόν τους 
και δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα 
διασκέδασης, στον καθιερωμένο Χορό του 
Λεμονιού που διοργανώνει κάθε χρόνο 
το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς». 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17 

Νοεμβρίου στο κέντρο Pavilion στη Λευκωσία. 
Το χορευτικό συγκρότημα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας έλαβε μέρος στο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης με 
μια ενότητα από Κυπριακούς παραδοσιακούς 
χορούς, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις σε 
όλους τους παρευρισκομένους.

Χορός του Λεμονιού
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1.Επίδοση αναμνηστικού δώρου (πίνακας με φωτογραφία του Καραβά) από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά στον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. 2.Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

1.Απονομή τιμητικού ενθυμήματος στο σκηνοθέτη και συνεργάτη του Δήμου μας κ. Πέτρο Πετρίδη. 2.Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
πραγματοποίησε εκδήλωση προβολής του 
ντοκιμαντέρ του Πέτρου Πετρίδη  με τίτλο «Σε 
ξένη πατρίδα – Απόδημοι Κύπριοι» με θέμα τις 
δραστηριότητες των αποδήμων που διαμένουν στο 
εξωτερικό, το οποίο άφησε κατασυγκινημένους 

όσους το παρακολούθησαν. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του ομώνυμου 
βιβλίου του Πέτρου Πετρίδη από τη φιλόλογο 
κ. Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδου.  Στο τέλος 
της εκδήλωσης το χορευτικό συγκρότημα 
της Νεολαίας Καραβά  παρουσίασε με μεγάλη 
επιτυχία ενότητα με Κυπριακούς χορούς. 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2012, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά διοργάνωσε έκθεση 
φωτογραφίας με τίτλο «Αναζητώντας ψηφίδες 
της ιστορίας του Καραβά πριν το 1974». Η έκθεση 
περιελάμβανε πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
μέσα από το οποίο αποτυπώνονταν στιγμιότυπα 
από εκδηλώσεις, πανηγύρια, οικογενειακές 

στιγμές και συναντήσεις Καραβιωτών,  ασχολίες 
κατοίκων πριν το 1974 καθώς και φωτογραφίες 
θρησκευτικών μνημείων, σχολείων, 
αντικειμένων λαϊκής τέχνης, κ.α. Τα εγκαίνια 
της έκθεσης φωτογραφίας τέλεσε ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης.

Προβολή Ντοκιμαντέρ με τίτλο «Σε ξένη Πατρίδα»

Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Αναζητώντας ψηφίδες της 
Ιστορίας του Καραβά πριν το 1974»

1.

1.

2.

2.
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Το Σωματείο Αποδήμων μας «Λάμπουσα» Νέας 
Υόρκης, συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία την 
πολύπλευρη, πολιτιστική, κοινωνική και εθνική 
του αποστολή. Όλα τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου με επικεφαλής τον ακούραστο 
πρόεδρό του, κ. Σταύρο Καμηλάρη, προσφέρουν 
με αφοσίωση και αγάπη ένα πολύ αξιόλογο και 
σημαντικό έργο. 

Οι καθιερωμένες εκδηλώσεις του σωματείου 
έχουν επαναληφθεί και το 2012 με μεγάλη 
επιτυχία. Στις 25 Μαρτίου 2012 ο Σύνδεσμος 
Αποδήμων Λάμπουσα Νέα Υόρκης συμμετείχε 
στην καθιερωμένη Ελληνική παρέλαση για την 
Ανεξαρτησία που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη, 
με σημείο εκκίνησης την Πέμπτη Λεωφόρο μεταξύ 
της 64 και 79 Οδού στο Μανχάταν και η οποία 

σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Η Ελληνική παρέλαση 
για την Ανεξαρτησία είναι ένα σημαντικό γεγονός 
που αναδεικνύει και προβάλλει την ιστορία και 
τον πολιτισμό ολόκληρου του Ελληνισμού μέσα 
σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως είναι 
η Νέα Υόρκη.

Στις 21 Απριλίου 2012 το σωματείο διοργάνωσε 
την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση «Γεύση 
από την Κύπρο – Taste of Cyprus» στην οποία 
παρευρέθηκαν πολλά μέλη του σωματείου καθώς 
και απόδημοι της Κύπρου, Ελλάδας και φίλοι του 
σωματείου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη 
αίθουσα του καθεδρικού Ναού του Άγιου Ιωάννη 
στη Νέα Υόρκη, και είχε ως κύριο στόχο την 
προσπάθεια σύνδεσης της νέας γενιάς αποδήμων 
με τις παραδόσεις, την ιστορία, τον πολιτισμό και 

      ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΜΑΣ
    Σωματείο Αποδήμων «Λάμπουσα» Νέας Υόρκης  

1.

2.

3.

1. 2.Από εκδηλώσεις του Σωματείου.
3.Ο Πρόεδρος και μέλη του Σωματείου «Λάμπουσα» Νέας Υόρκης συμμετέχουν στην 
παρέλαση για τις Εθνικές Επετείους στο Μανχάταν Νέας Υόρκης, 25 Μαρτίου 2012.

Μέλη του σωματείου και φίλοι που συμμετείχαν στην παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου στο Μανχάταν.

Επίσκεψη μελών και φίλων του Σωματείου στο μουσείο Τέχνης 
Princeton Art στη Νέα Υόρκη
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τα έθιμα της κατεχόμενης κωμόπολης Καραβά. 
Τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν στο 
Cyprus Children’s Fund στο The Rachel Cooper 
Foundation, στο Lampousa Youth Programs & 
Philanthropic Activities και  στο The Greek Chil-
dren’s Fund at Sloan-Kettering Cancer Center.

Οι ομογενείς που κατέκλυσαν την αίθουσα, 
συμβάλλοντας έτσι στην πολύ αξιόλογη 
προσπάθεια, απόλαυσαν καταπληκτικούς 
κυπριακούς μεζέδες, διασκέδασαν σε κυπριακούς 
και ελληνικούς ρυθμούς και καταχειροκρότησαν 
το χορευτικό συγκρότημα της «Λάμπουσας» 
με παιδιά του σωματείου, που έκλεψαν την 
παράσταση με την εντυπωσιακή εμφάνισή τους.
 
Στις 2 Μαΐου 2012, το Σωματείο Αποδήμων 
Λάμπουσα - Αμερικής σε συνεργασία με την 
Πολιτιστική Ομάδα Νέας Υόρκης «Η Κύπρος μας», 
διοργάνωσαν  στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο 
στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, εκδήλωση με 
τίτλο «Καραβάς η ψυχή μας». Η εκδήλωση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε και στην Κύπρο σε δύο 
εκδηλώσεις το 2011 και 2012, περιελάμβανε 
προβολή του αξιόλογου ντοκιμαντέρ με τίτλο 

«Καραβάς η ψυχή μας», σε σκηνοθεσία και 
έρευνα του Πέτρου Πετρίδη και παραγωγή 
Δήμου Καραβά, στο οποίο δεκατέσσερις 
ηλικιωμένοι Καραβιώτες μιλούν για τον Καραβά 
και για τα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς. Η 
εκδήλωση περιελάμβανε επίσης κυπριακούς 
χορούς από το παιδικό χορευτικό συγκρότημα 
του Σωματείου Λάμπουσα που εντυπωσίασε τους 
παρευρισκομένους και δύο τραγούδια ερμηνείας 
Ιωνά Αρτέμου, με τίτλο «Ο Χορός του λεμονιού» 
και «Θα ξανάλθω Κερύνεια μου». 

Το Νοέμβριο του 2012, ο Σύνδεσμος επισκέφτηκε 
το Μουσείο Τέχνης του Princeton Art στη Νέα 
Υερσέη, το οποίο φιλοξενούσε, την περίοδο 
Οκτώβριου 2012 – Ιανουαρίου 2013, έκθεση 
με Κυπριακά αρχαιολογικά εκθέματα, όπως 
αντικείμενα από αρχαίους τάφους και ναούς. Η 
έκθεση είχε τίτλο “City of Gold”. Συγχαρητήρια 
στο Σωματείο “Λάμπουσα” Νέας Υόρκης για 
το πολύπλευρο έργο του και για τη συνεχή 
προσπάθειά του να δώσει εφόδια γνώσης και 
πληροφορίες για την ιστορία, τη θρησκεία και 
τις πολιτιστικές παραδόσεις του Καραβά και της 
Κύπρου μας.

Τα παιδιά των αποδήμων μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της εκδήλωσης  «Taste of Cyprus» 
με Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς, 21 Απριλίου 2012.
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1.Απονομή πλακέττας από το Δήμο και το Προσφυγικό σωματείο «Ο Καραβάς» στον Πρόεδρο του συνδέσμου στην εκδήλωση «Χορός του Λεμονιού»,
 20 Οκτωβρίου 2012. 2.Παιδιά των αποδήμων μας συμμετέχουν στην εκδήλωση με Κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια.

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Μεγάλης Βρετανίας, 
έχοντας ως στόχο να παραμένει μια σταθερή 
έπαλξη προσφοράς και δράσης με κύριο 
προσανατολισμό του τη δίκαιη επίλυση του 
εθνικού θέματος της Κύπρου πάνω σε σωστές 
βάσεις και αρχές, καθώς επίσης την ανάδειξη 
και προβολή των παραδόσεων και της ιστορίας 
του τόπου μας, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την 
πλούσια πολιτιστική και κοινωνική του δράση 
στη Μεγάλη Βρετανία.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πραγματοποίησε με 
εξαιρετική επιτυχία το Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 
2012, την παραδοσιακή εκδήλωση «Χορός του 
Λεμονιού». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στην περιοχή 
Wood Green του Βόρειου Λονδίνου και σε 
αυτή συμμετείχαν πέραν των 250 αποδήμων 
Καραβιωτών, Λαπηθιωτών και Φίλων.

Στην πολιτιστική αυτή εκδήλωση, που προβάλλει 
και συντηρεί τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις 
των κατεχόμενων κωμοπόλεων Λαπήθου και 
Καραβά, παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Επίσκοπος 
Τροπαίου κ. Αθανάσιος, εκπρόσωποι της 
Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας, ο Μορφωτικός 
Σύμβουλος σε πολιτιστικά θέματα κ. Κύπρος 
Χαραλάμπους, η Προϊστάμενη της Κυπριακής 
Εκπαιδευτικής Αποστολής κα Ανδρούλα Όθωνος, 
η κα Βαρβάρα Καμπουρίδη εκπρόσωπος της 
Ελληνικής Πρεσβείας, ο κ. Ανδρέας Καραολή, 
εκπρόσωπος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Μεγάλης Βρετανίας, η Πρόεδρος του Κυπριακού 
Κοινοτικού Κέντρου κα Σούζη Κωνσταντινίδη, οι 
Δήμαρχοι Λαπήθου και Καραβά κ. Νεοπτόλεμος 
Κότσαπας και Γιάννης Παπαϊωάννου, εκπρόσωποι 
των Προσφυγικών Σωματείων «Η Λάπηθος» και 
«Ο Καραβάς» καθώς και εκπρόσωποι άλλων 
παροικιακών Σωματείων και Οργανώσεων.

      Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας

2.

1.Συμμετοχή του μουσικού σχήματος της Σάββιας 
Κοζάκου με παιδιά των αποδήμων μας στην εκδήλωση 
«Χορός του Λεμονιού», 20 Οκτωβρίου 2012.
2.Ο Πρόεδρος του συνδέσμου αποδήμων κ. Σάββας 
Παυλίδης χαιρετίζει την εκδήλωση του «Χορού του 
Λεμονιού».

1.

1. 2.
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1.Στιγμιότυπο από την εκδήλωση «Χορός του Λεμονιού». 2.Απονομή αναμνηστικών στα ζευγάρια που 
διακρίθηκαν στο διαγωνισμό του «Χορού του Λεμονιού». 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε, 
χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου 
κ. Σάββα Παυλίδη, τον Επίσκοπο Τροπαίου, 
τους Δημάρχους Λαπήθου και Καραβά 
καθώς και από άλλους προσκεκλημένους της 
εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σάββας Παυλίδης 
στο χαιρετισμό του τόνισε τη μεγάλη σημασία 
της αναβίωσης χαρακτηριστικών παραδοσιακών 
εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνταν στους 
κατεχόμενους τόπους μας, όπως ο Χορός 
του Λεμονιού, γιατί ζωντανεύουν τη μνήμη 
και τη νοσταλγία της σκλαβωμένης γης μας, 
ενδυναμώνουν τη διάθεση για ενεργότερη 
συμμετοχή στον αγώνα της επιστροφής και 
συμβάλλουν στην καλλιέργεια και διατήρηση της 
εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας ανάμεσα 
στις νέες γενεές των αποδήμων συμπατριωτών 
μας. 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης 
περιλάμβανε παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια 
από την παιδική χορωδία του Συλλόγου Ελλήνων 
Γονέων Μεγάλης Βρετανίας με τη συνοδεία μιας 
πολύ αξιόλογης ομάδας μουσικών κάτω από τη 
γενική διεύθυνση και συντονισμό της νεαρής 
Καραβιώτισσας μουσικού Σάββιας Κοζάκου, η 
οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους 
παρευρισκομένους. Ιδιαίτερα διασκεδαστικός 
ήταν και ο διαγωνισμός του «Χορού του 
Λεμονιού», όπου τα ζευγάρια χόρευαν στο 
ρυθμό της μουσικής με ένα λεμόνι στο μέτωπο, 
ο οποίος αναβίωσε μνήμες από τις κατεχόμενες 
κωμοπόλεις Λάπηθο και Καραβά. 

Μέσα από την εκδήλωση τονίστηκε εμφαντικά 
η σημασία της διοργάνωσης τέτοιων 
δραστηριοτήτων, οι οποίες ενισχύουν και 
ανανεώνουν τους δεσμούς μεταξύ των αποδήμων 
μας και προβάλλουν τη μνήμη της κατεχόμενης 
γης μας μέχρι την εξεύρεση μιας δίκαιης και 
βιώσιμης λύσης στο Εθνικό μας θέμα.

Αξιόλογο και σημαντικό από κάθε άποψη το έργο 
που επιτελεί ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου, 
Καραβά και περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας. 
Μεταξύ άλλων αξιοποιεί τη δυνατότητα ενεργού 
συμμετοχής σε εκδηλώσεις και ενέργειες που 
συνδέονται με το συνεχή αγώνα για δικαίωση της 
ημικατεχόμενης μας πατρίδας συνεργαζόμενος 
στενά με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία 
Μεγάλης Βρετανίας και το σύνδεσμο «Lobby for 
Cyprus».

Διοργανώνει επίσης διάφορες εκδηλώσεις για 
τα μέλη, τους φίλους και υποστηρικτές του και 
δημιουργεί ευκαιρίες για στενότερες επαφές 
μεταξύ τους. Διατηρεί δε μια άριστη σύνδεση με 
τους κατεχόμενους Δήμους Λαπήθου και Καραβά 
και τα προσφυγικά σωματεία «Η Λάπηθος» και 
«Ο Καραβάς», μέσα από την οποία αξιοποιούνται 
στοιχεία και πληροφορίες και άλλο υλικό που 
έχει σχέση με τις κατεχόμενες περιοχές μας.

Γίνεται επίσης μια σημαντική προσπάθεια εκ 
μέρους του Συνδέσμου να ενθαρρυνθούν νέοι με 
καταγωγή την Επαρχία Κερύνειας και ειδικότερα 
τις κωμοπόλεις Λαπήθου και Καραβά για να 
βοηθήσουν την αποστολή του Συνδέσμου και να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

1. 2.
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Μια συγκινητική συνάντηση έγινε στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 
τον Απρίλιο του 2012. Με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από την 
αποφοίτηση τους το 1962 συναντήθηκαν οι 
απόφοιτοι του Γυμνασίου Λαπήθου. Μεγάλη  η 
προσπάθεια να συγκεντρωθούν όχι μόνο από 
την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό, όπου 
βρίσκονται εγκαταστημένοι, ακόμα και από τη 
μακρινή Αυστραλία. Οι περισσότεροι δεν είχαν 
συναντηθεί ξανά σε όλο αυτό το διάστημα. 

Η αίθουσα γύρω γεμάτη από φωτογραφίες 
του οικείου γενέθλιου χώρου - το κτίριο του 
Γυμνασίου, ο περιβάλλων χώρος, εκδηλώσεις 
από τα μαθητικά χρόνια -, αυτόγραφα με 
αφιερωματικές σελίδες – «δεν θα σε ξεχάσω 
ποτέ» -. Η αναγνώριση πολλές φορές δύσκολη. 
Η συγκίνηση ζωγραφισμένη σε όλα τα πρόσωπα. 
Μετά την εισαγωγική ομιλία από τον Πασχάλη 

Ηλιόπουλο, η Άννα Χαραλάμπους – Αντωνιάδου 
διάβασε την ανακοίνωση για την «επί τη λήξει 
του έτους σχολική εορτή», το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης και τα βραβεία που απονεμήθηκαν, 
όπως δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες τον 
Ιούλιο του 1962. Κάθε λέξη και ανάμνηση, κάθε 
φράση και ολόκληρο κύμα συναισθημάτων. 

Μετά προβλήθηκαν φωτογραφίες από τη 
σχολική ζωή της περιόδου  1956-1962, που 
διασώθηκαν από την Καλλιόπη Χαρμαντά – 
Πρωτοπαπά: ανθεστήρια, και χοροί στην αυλή 
του σχολείου, εθνικοί εορτασμοί, παρελάσεις 
με επικεφαλής τη φιλαρμονική του Γυμνασίου, 
σχολικοί αγώνες, γυμναστικές επιδείξεις, 
ρυθμική γυμναστική, εφαλτήριο, εκθέσεις, 
η Τσαγγαρίδειος αίθουσα εκδηλώσεων στη 
μνήμη του στρατηγού Τσαγγαρίδη, «το 
Γυμνάσιο, όπως είναι καρφωμένο στο μυαλό 
όλων μας». 

    Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΠΗΘΟΥ – ΚΑΡΑΒΑ
Τα πεντηντάχρονα των αποφοίτων του Γυμνασίου Λαπήθου το 1962

1.

2.

1. 2.  Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη μαθητική ζωή του Ελληνικού Γυμνασίου 
Λαπήθου με τους απόφοιτους του 1962.

Η Νάνια Χαραλάμπους Αντωνιάδου χαιρετίζει τη συγκέντρωση.Η Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά χαιρετίζει τη συγκέντρωση.
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Την προπαρελθούσαν Κυριακήν, ώρα 6.30 
μμ., εγένετο εν τοις προαυλίοις του Γυμνασίου 
μας η επί τη λήξει του έτους σχολική εορτή. 
Την εορτήν ετίμησαν διά της παρουσίας των ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. 
Γλαύκος Κληρίδης, ο Βουλευτής και Πρόεδρος 
της Σχολικής Εφορείας Φειδίας Παρασκευαΐδης, 
ο εκ των μελών της ΕΚΣΚ και η κ. Ι. Χαρμαντά, 
ο Βουλευτής κ. Γιαμάκης, ο Διευθυντής της 
Αναμορφωτικής Σχολής Λαπήθου, οι διευθυνταί 
των δημοτικών σχολείων Λαπήθου, Καραβά και 
περιχώρων, οι Δήμαρχοι Λαπήθου και Καραβά, οι 
Πρόεδροι των γειτονικών κοινοτήτων, η ερίτιμος 
κ. Ειρήνη Κωνσταντινίδου, Σχολικοί Έφοροι, 
διδάσκαλοι και πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα ήρχισε με ένα μικτό Καλαματιανό 
χορό του Σχολείου, επηκολούθησεν η λογοδοσία 
επί των πεπραγμένων του Γυμνασίου υπό 
του Γυμνασιάρχου κ. Αθανασίου Χιοτέλι και η 

απονομή των βραβείων. Εν συνεχεία εξετελέσθη 
πρόγραμμα περιλαμβάνον Κυπριακά τραγούδια 
υπό της μικτής χορωδίας του Σχολείου κατά 
διδασκαλίαν του καθηγητού της Μουσικής κ. 
Μαρίου Σοφοκλέους και Κυπριακοί χοροί υπό των 
μαθητών και μαθητριών κατά διδασκαλίαν του κ. 
Ασσιώτη. Επηκολούθησεν προσφώνησις προς τους 
τελειοφοίτους υπό του Γυμνασιάρχου κ. Χιοτέλι, 
αντιφώνησις υπό του τελειοφοίτου Ηλιοπούλου 
Πασχάλη και η απονομή των απολυτηρίων εις τους 
αποφοιτήσαντας υπό του Προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων κ. Γλαύκου Κληρίδη. Η εορτή 
έκλεισε με τον Εθνικόν Ύμνον.

Μετά την εορτήν ο Σύλλογος Αποφοίτων 
του Γυμνασίου Λαπήθου εδεξιώθη εις την 
Τσαγγαρίδειον αίθουσαν τους επισήμους 
προσκεκλημένους του Γυμνασίου, την Σχολικήν 
Εφορείαν, τον Καθηγητικόν Σύλλογον και τους 
εφετεινούς αποφοίτους.

Τη συγκέντρωση προσφώνησαν και οι 
δήμαρχοι Λαπήθου, Ν. Κότσαπας και Καραβά, 
Γ. Παπαϊωάννου. Ακολούθησε συνεστίαση και 
διανομή σε όλους δωρεάν ψηφιοποιημένων 
των φωτογραφιών που είχαν προβληθεί. Ο 
καταρτισμός καταλόγου με τις διευθύνσεις 

και τα τηλέφωνα όλων των παρευρισκομένων 
σηματοδοτεί τη συνέχιση της επαφής και 
προσδοκία για μελλοντικές συναντήσεις. Μέσα 
από αυτές τις συναντήσεις διατηρείται ζωντανή 
η ζωή στους τόπους μας, από όπου τόσο άδικα 
έχουμε εκδιωχθεί.

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους απόφοιτους του Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθου του σχολικού έτους 1961 – 1962, που παρευρέθηκαν 
στη συγκέντρωση. Τους πλαισιώνουν οι Δήμαρχοι Λαπήθου και Καραβά, Νεοπτόλεμος Κότσαπας και Γιάννης Παπαϊωάννου αντίστοιχα.

Δημοσίευμα, εφημερίδα Ελευθερία 17 Ιουλίου 1962
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    ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
    Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής της Μαρίας Σεβέρη Χατζηλούκα

1.  Η Μαρία Σεβέρη στο εργαστήρι ζωγραφικής της,  με 
μερικά από τα έργα της.  
2. 3.  Πίνακες της Μαρίας Σεβέρη.

1.

2.

3.

Το Σάββατο 5 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε 
η 12η Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής της Μαρίας 
Σεβέρη Χατζηλούκα στον πολιτιστικό χώρο 
«Λευκή Αθηνά» στη Λεμεσό. Την έκθεση 
προλόγισαν ο Δημήτρης Γιαννακού, Γενικός 
Διευθυντής του Πολιτιστικού Χώρου «Λευκή 
Αθηνά» και η ηθοποιός Νάτια Χαραλάμπους.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν πίνακες της 
ζωγράφου με θέματα εμπνευσμένα από τη φύση: 
ποικιλία λουλουδιών, κυκλάμινα, πανσέδες, 
νούφαρα έσμιγαν σε μια αρμονία χρωμάτων 
με τις πολύχρωμες πεταλούδες και τις αιθέριες 
ανθρώπινες μορφές. 

Η Μάρω Σεβέρη Χατζηλούκα γεννήθηκε στον 
Καραβά. Σπούδασε σε Σχολή Καλών Τεχνών στη 
Γαλλία με ειδίκευση στη ζωγραφική. Εκτός από 
τις καλλιτεχνικές της ενασχολήσεις στον τομέα 
της ζωγραφικής, η Μαρία ασχολείται και με την 

ποίηση. Αρκετές ποιητικές της συλλογές έχουν 
βραβευτεί και έχουν αποκομίσει πολύ θετικά 
σχόλια για τον ποιοτικό τους στίχο.

Είναι αδελφή του αγνοούμενου εφέδρου 
στρατιώτη Παναγιώτη Χατζηλούκα, ο οποίος 
χάθηκε μαζί με άλλους 30 νέους στην ομάδα 
του 70ΤΜΧ στην περιοχή Καραβά – Λαπήθου την 
περίοδο 6 -8 Αυγούστου 1974.

Μερική άποψη από την έκθεση. Προσωπογραφία από έργο της Μαρίας Σεβέρη.
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    ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
    Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής της Μαρίας Σεβέρη Χατζηλούκα

      Έκθεση ζωγραφικής Αννέττας Στυλιανού 

1.3.4.Πίνακες Ζωγραφικής της Αννέτας Στυλιανού
2.Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζιης τελεί τα 
εγκαίνια της έκθεσης.

1.

3.

Πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2012 στο 
ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία τα εγκαίνια της 
έκθεσης ζωγραφικής της Αννέττας Στυλιανού 
με τίτλο «Άνθρωποι και τοπία». Τα εγκαίνια 
της έκθεσης τελέστηκαν από το Δήμαρχο 
Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, ο οποίος 
στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη χαρισματική 
προσέγγιση της Αννέττας να δημιουργεί με 
ξεχωριστό τρόπο εικόνες με μια εκφραστικότητα 
μοναδική.

Στο δικό της χαιρετισμό η Αννέττα Στυλιανού 
μεταξύ άλλων ανέφερε και τα ακόλουθα:

«Ξεκίνησα σε μικρή ηλικία να ζωγραφίζω. Στη 
συνέχεια πειραματίστηκα με πολλές τεχνικές 
και τεχνοτροπίες, πάντα όμως η ζωγραφική 
ήταν για μένα μια έξαρση καλλιτεχνικής 
διάθεσης και αναζήτησης. Μια προσπάθεια, θα 
έλεγα, να εκφράσω αυτό που κρύβεται μέσα 

στο μυαλό και την καρδιά μου. Προσπαθώ 
να εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου με την 
ανάμειξη των χρωμάτων και την κατεύθυνση 
της πινελιάς μου. Σίγουρα και δεν θα μπορούσα 
να ξεφύγω από το αγαπημένο μου είδος, το 
πορτραίτο, αλλά ούτε και να ξεχάσω την αγάπη 
μου για την ύπαιθρο που το μεσογειακό φως 
της Κύπρου μας με τα τόσα όμορφα χρώματα. 
Εύχομαι να καταφέρω να σας κάνω να δείτε 
μέσα από τους πίνακές μου αυτό που εγώ είδα 
και ένιωσα.»

Στην έκθεση της Αννέττας ξεχωριστή θέση 
είχαν τοπία από την επαρχία Κερύνειας και την 
περιοχή της αρχαίας Λάμπουσας. Ακόμη ένας 
τρόπος προβολής των κατεχόμενων εδαφών 
μας, που δίνει τα δικά του μηνύματα έντονου 
προβληματισμού για την αδικία της Τουρκικής 
κατοχής της μισής μας πατρίδας που συνεχίζεται 
για 39 χρόνια.

Πίνακας «Ιερά Μονή Αχειροποιήτου». Πίνακας «Το Λιμανάκι της Κερύνειας».

2.
4.
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      Όγδοη Ατομική έκθεση Αναστάσιου Μοτίτη

1.

2.

3.

Στην γκαλερί OPUS 39 πραγματοποιήθηκαν στις 
3 Δεκεμβρίου τα εγκαίνια της όγδοης ατομικής 
έκθεσης ζωγραφικής του συνδημότη μας 
Αναστάσιου Μοτίτη.

Ο Τάσος γεννήθηκε στον Καραβά το 1966. Γονείς 
του ο Φώτης και η Πολυξένη Μοτίτη. Οι τέχνες 
γενικά υπήρξαν ανέκαθεν σημείο αναφοράς 
στην καλλιτεχνική του πορεία. Παράλληλα με τις 
σπουδές του στις γραφικές τέχνες, διατηρούσε 
εργαστήρι ζωγραφικής και Αγιογραφίας. Από το 
1994 η ζωγραφική κατέληξε να είναι η κύριά 
του απασχόληση. Στο σύντομο προλόγισμα 
της έκθεσής του ο Αναστάσιος ανέφερε μεταξύ 
άλλων και τα ακόλουθα:

«Μέσα από τα συναισθήματα, την επαφή μας 
με το χώρο, τους ανθρώπους, τη φύση γύρω 
μας, την τριβή μας με τον χρόνο, υπάρχουμε, 
σκεφτόμαστε, φανταζόμαστε, δημιουργούμε. 

Σ’ ένα πίνακα το χρώμα, η φόρμα, το φως, το 
σχέδιο όπως και η τεχνική, είναι εργαλείο που 
κάθε ζωγράφος χρησιμοποιεί για να εκφράσει τα 
πιο πάνω χαρακτηριστικά. Σημαντικό στοιχείο 
σε όλη αυτή τη διαδικασία από την αρχή μέχρι 
το τέλος, είναι να υπάρχει συνεχώς «αίσθηση» 
του έργου. Άνθρωπος χωρίς «αίσθηση» δεν 
μπορεί να λειτουργεί, ούτε να κατανοείται ως 
«αληθινή» τέχνη.

Έργα του ζωγράφου Αναστάσιου Μοτίτη. Εκφραστική απεικόνιση σε ξύλινο παράθυρο.

1.Έργο του ζωγράφου Αναστάσιου  Μοτίτη.
2.Ο Αναστάσιος Μοτίτης.
3.Μερική άποψη από την έκθεση.
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Τα εκκλησιαστικά μνημεία του Καραβά αποτελούν 
ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο προσδίδει μια 
ξεχωριστή αίγλη στην ιστορία και τις θρησκευτικές 
παραδόσεις της κωμόπολης. Ιστορικά στοιχεία 
και άλλες πληροφορίες καθώς και περιγραφές 
για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα 
θρησκευτικά μνημεία του Καραβά δίνονται στην 
έκδοση που κυκλοφόρησε ο Δήμος Καραβά με 
τίτλο «Εκκλησιαστικά Μνημεία του Καραβά – 
η ιστορική τους διαδρομή, η καταστροφή και 
βεβήλωσή τους από το κατοχικό καθεστώς της 
Τουρκίας».

Η έκδοση, η οποία αποτελείται από 36 
έγχρωμες σελίδες, κυκλοφόρησε με αφορμή 
τη διοργάνωση ημερίδας από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά με θέμα 
«Θρησκευτικά μνημεία στην κατεχόμενη Κύπρο» 
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 8 Μαΐου 
2012 στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών στο Στρόβολο.

Βασικός στόχος της έκδοσης είναι η αξιοποίησή 
της από το Δήμο Καραβά και άλλους φορείς της 
κωμόπολης Καραβά για να προβληθεί με τον πιο 
έντονο τρόπο η κραυγή αγωνίας και διαμαρτυρίας 
για τη συνεχιζόμενη καταστροφή και βεβήλωση 
που συντελείται στις κατεχόμενες περιοχές μας. 
Είναι δε το υλικό της έκδοσης χρήσιμο εφόδιο 
για τη νέα γενιά του Καραβά για να γνωρίσει την 
ιστορία και την πλούσια θρησκευτική παράδοση 
του τόπου καταγωγής της.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης 

Παπαϊωάννου στο εισαγωγικό σημείωμα της 
έκδοσης, «τέτοιες πληροφορίες τις χρειάζεται 
η νέα γενιά του Καραβά για να ενδυναμωθεί η 
σύνδεση, η περηφάνια και η αγάπη της για την 
πατρική γη». Επίσης αναφέρει πως «ιστορικά 
στοιχεία και πληροφορίες για τα εκκλησιαστικά 
μας μνημεία μπορούν να αποτελέσουν ένα 
αμυντικό πλαίσιο αντίστασης και υπεράσπισης 
κάθε προσπάθειας για να σταματήσει επιτέλους 
αυτή η λεηλασία που γίνεται από το κατοχικό 
καθεστώς της Τουρκίας. Τα θρησκευτικά μας 
μνημεία εντάσσονται μέσα στο γενικό πλαίσιο 
του παγκόσμιου πολιτισμού και έχουμε χρέος 
όλοι μας να τα υπερασπιστούμε και να τα 
προστατέψουμε».

     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
     Τα θρησκευτικά μνημεία του Καραβά. Έκδοση Δήμου Καραβά

1.Το εξώφυλλο του βιβλίου «Εκκλησιαστικά μνημεία του Καραβά».
2.Μια γενική παρουσίαση του βιβλίου με εικόνες και κείμενα από 
θρησκευτικά μνημεία του Καραβά.

Τοιχογραφίες που καταστράφηκαν στο εκκλησάκι της Παναγίας 
Γαλατερούσας στον Καραβά.

1.

2.
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Κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2012 η νέα 
έκδοση της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων 
Κύπρου, με τίτλο «Κατεχόμενες Πόλεις – 
Εκτοπισμένοι Δήμοι Κυπριακής Δημοκρατίας». 
Μέσα από την πολυσέλιδη αυτή έκδοση 
καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες για την 
ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των 
εννέα κατεχόμενων Δήμων της Κύπρου, ενώ 
ταυτόχρονα προβάλλεται  το έργο που επιτελούν 
στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη 
των κατεχόμενων περιοχών μέσα από εκδηλώσεις 
και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε 9 ενότητες. Η κάθε μια 
από αυτές αποτελεί σύντομη ανασκόπηση στην 
ιστορία και τη δράση των εννέα κατεχόμενων 
Δήμων, της Αμμοχώστου, της Κερύνειας, της 
Μόρφου, της Λύσης, της Λαπήθου, της Κυθρέας, 
του Καραβά, του Λευκονοίκου και της Ακανθούς, 
από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας. Η 
σειρά παρουσίασης των Δήμων έγινε με βάση τα 
στάδια εξέλιξης της Τουρκικής Εισβολής του 1974, 
μια προσέγγιση που διασφαλίζει την ενότητα και 
δυναμική του βιβλίου.

Η ενότητα που αφορά το Δήμο Καραβά 
παρουσιάζεται τρίτη στη σειρά. Μέσα από 
τις 24 συνολικά σελίδες αυτής της ενότητας 
καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες για τις 
καταβολές της κωμόπολης καθώς και ιστορικά 
στοιχεία για τον Καραβά και τους ανθρώπους 
του κατά τη Βυζαντινή περίοδο, την περίοδο 
της Λατινοκρατίας, της Τουρκοκρατίας και 
της Αγγλοκρατίας. Σκιαγραφείται επίσης η 
πορεία της κωμόπολης προς την πολιτιστική 

και οικονομική ανάπτυξη και προβάλλονται 
εξέχουσες φυσιογνωμίες και προσωπικότητες 
του κατεχόμενου Δήμου. Τέλος γίνεται εκτενής 
αναφορά στην πορεία του Δήμου Καραβά 
μετά την Τούρκικη επιδρομή και κατοχή, στις 
δραστηριότητες και το έργο των οργανωμένων 
συνόλων της κωμόπολης και στη συνεχιζόμενη 
προσπάθεια για συντήρηση της μνήμης της 
κατεχόμενης γη μας και συστράτευσης της νέας 
γενιάς στον αγώνα για δικαίωση. Τη συγγραφική 
επιμέλεια της έκδοσης ανέλαβε ο Δρ Σάββας 
Κόκκινος, ενώ η τεχνική και καλλιτεχνική 
επιμέλεια του βιβλίου ανήκει στην κ. Βούλα 
Κοκκίνου, διευθύντρια του εκδοτικού οίκου «ΕΝ 
ΤΥΠΟΙΣ».  Τα κείμενα του βιβλίου βασίστηκαν σε 
αρχειακό υλικό, σε ιστορικές έρευνες αλλά και σε 
αξιόλογες δευτερεύουσες πηγές. 

Στο βιβλίο υπάρχει ένα πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό με εικόνες που αναφέρονται στην περίοδο 
πριν και μετά την Τουρκική εισβολή του 1974. Το 
βιβλίο, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά, 
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την 
Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων στις προσπάθειές 
της να προβάλει, κυρίως στο εξωτερικό, το κυπριακό 
πρόβλημα και το μέγα θέμα της καταστροφής της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς στις κατεχόμενες 
περιοχές. Αναμφισβήτητα η έκδοση αυτή είναι 
μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών, μέσα από την 
οποία αναδεικνύεται η συνεχής δραστηριοποίηση 
και προσφορά των εννέα κατεχόμενων Δήμων με 
βασικό στόχο οι εκτοπισμένοι κάτοικοι τους να 
επιστρέψουν στα σπίτια και στις περιουσίες τους 
σε συνθήκες πραγματικής ελευθερίας, ασφάλειας, 
δημοκρατίας και αξιοπρέπειας.

       Κατεχόμενες πόλεις και εκτοπισμένοι δήμοι Κυπριακής Δημοκρατίας. 
     Έκδοση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων

1.

2.

1.Το εξώφυλλο του βιβλίου «Κατεχόμενες Πόλεις, Εκτοπισμένοι Δήμοι Κυπριακής Δημοκρατίας».
2.Σελίδες από το βιβλίο που αναφέρονται στον Καραβά.
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Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Leibow 
Studios, LLC Publishing, το πρώτο παιδικό βιβλίο 
του συνδημότη μας Νεόφυτου Αντωνιάδη με τίτλο 
«The Dream». 

Το βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο στην Αγγλική 
γλώσσα, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-12 
χρονών και είναι εμπνευσμένο από τις αναμνήσεις 
και θύμησες της κατεχόμενης γης του Καραβά, 
τόπου καταγωγής του συγγραφέα. Μέσα από τις 
σελίδες του βιβλίου, ο Καραβάς παίρνει ξανά ζωή, 
ξυπνά μνήμες και υπενθυμίζει σε όλους το χρέος και 
την ευθύνη που έχουμε απέναντι στις κατεχόμενες 
περιοχές μας, οι οποίες περιμένουν καρτερικά τη 
μέρα της επιστροφής. Μέσα από το αξιόλογο αυτό 
παραμύθι, τους παραλληλισμούς και τα ισχυρά 
μηνύματα, ο συγγραφέας αναζωπυρώνει τη φλόγα 
της ελπίδας που βρίσκεται στις καρδιές όλων. Η 
φλόγα καίει ακόμα και εμείς οφείλουμε να την 
μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά έτσι ώστε να 
παραμείνει αναμμένη μέχρι την Άγια εκείνη ώρα 
της επιστροφής στις πατρογονικές μας εστίες.

Ο συγγραφέας Νεόφυτος Αντωνιάδης γεννήθηκε 
στον Καραβά. Γονείς του ο Ανδρέας και η Νάνια 
Αντωνιάδη. Σήμερα ζει με την οικογένεια του 
στη Νέα Υερσέη των ΗΠΑ και είναι για σειρά 
ετών, γραμματέας του σωματείου αποδήμων 
μας «Λάμπουσα» Νέας Υόρκης. Έχει σπουδάσει 
Ηλεκτρολογική Μηχανική και σήμερα είναι 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο City της Νέας 
Υόρκης και έχει γράψει περισσότερα από 70 
τεχνικά άρθρα με θέμα τα δίκτυα επικοινωνίας 
οπτικών ινών. 

Την εικονογράφηση της έκδοσης ανέλαβε 
η νεαρή Καραβιώτισσα Λουΐζα Καϊμάκη. Η 
Λουΐζα γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε 
εικονογράφηση και κινούμενα σχέδια. Είναι κόρη 
της Μαρούλλας (γένος Λοΐζου) και του Ανδρέα 
Καϊμάκη από τον Καραβά. Η Λουΐζα εικονογράφησε 
αρκετά βιβλία και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές 
εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το 
2010 πήρε το βραβείο εικονογράφησης από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

      The Dream – Νεόφυτου Αντωνιάδη

1.Ο Νεόφυτος Αντωνιάδης, συγγραφέας του βιβλίου.
2.Η Λουΐζα Καϊμάκη που ανέλαβε την εικονογράφηση του βιβλίου. 
3.Το εξώφυλλο του βιβλίου «The dream».

Δύο από τις σελίδες του βιβλίου.

1. 2.

3.
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Η βιβλιοθήκη που δημιούργησε ο Δήμος μας με 
βιβλία που εξασφαλίσαμε από διάφορες πηγές, 
πολλά με δωρεές και μερικά με αγορές, έχει 
εμπλουτιστεί με ένα βιβλίο με τίτλο «Το γνωστό 
και άγνωστο έργο του Ανδρέα Ασπρόφτα».

Ο Ανδρέας Ασπρόφτας συγκαταλέγεται μεταξύ 
των κορυφαίων Κύπριων ζωγράφων και το 
έργο του έχει αναγνωριστεί ως μια ξεχωριστή 
καλλιτεχνική έκφραση στον τομέα της 
ζωγραφικής.

Ο Ανδρέας Ασπρόφτας γεννήθηκε στις 2 
Απριλίου του 1919 στο χωριό Τρυπημένη της 
επαρχίας Αμμοχώστου. Εργάστηκε για 28 χρόνια 
σε σχολές Μέσης Εκπαίδευσης. Ο Ανδρέας 
Ασπρόφτας υπήρξε από τα πρώτα ιδρυτικά 
μέλη του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου 
Ε.ΚΑ.ΤΕ.

Έκανε ατελείωτες διαδρομές στα πιο γνωστά 
μέρη της Κύπρου, τα οποία και ζωγράφισε, 
χαρίζοντας σε πολλούς Κύπριους μα και ξένους 
την ομορφιά του Κυπριακού τοπίου. Έργα του 
βρίσκονται σε πολλά ιδρύματα, κυβερνητικά 
κτίρια, πρεσβείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 
στην Αρχιεπισκοπή, στο μουσείο Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. 
Ο Ανδρέας Ασπρόφτας θεωρείται ένας από 
τους πατέρες της Κυπριακής ζωγραφικής, που 
αφιερώθηκε στο Κυπριακό τοπίο όσο λίγοι. 
Αποτύπωσε με πάθος την Κυπριακή φύση και 
τους ανθρώπους της, έδωσε τη χρωματική 

διάσταση των πραγμάτων με έναν εντελώς δικό 
του σχεδιαστικό τρόπο. Ο Ανδρέας Ασπρόφτας 
έφυγε από την ζωή σε ηλικία 86 ετών τον Ιούλιο 
του 2004, αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα του.  

Το 2008, ο υιός του Άκης Ασπρόφτας προχώρησε 
στην έκδοση λευκώματος αφιερωμένο στη ζωή 
και το έργο του πατέρα του με τίτλο «Ανδρέας 
Ασπρόφτας – το γνωστό και άγνωστο έργο». 
Η πολυσέλιδη αυτή έκδοση περιλαμβάνει 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του 
Ανδρέα Ασπρόφτα και είναι εμπλουτισμένη με 
φωτογραφίες από τα έργα του. Κατά τη διάρκεια 
των εξορμήσεών του στα διάφορα χωριά και 
πόλεις της Κύπρου, ο Ανδρέας Ασπρόφτας 
επισκέφτηκε και την κωμόπολη Καραβά, τις 
ομορφιές της οποίας αποτύπωσε σε έργα του. 
Συνολικά το βιβλίο περιλαμβάνει έξι έργα με 
θέμα τον Καραβά, τον Άγιο Ευλάλιο και την 
Αχειροποίητο τα οποία χρονολογούνται μεταξύ 
1948-1965.

Αρκετά άλλα έργα που συμπεριλαμβάνονται 
στο βιβλίο, αποτυπώνουν τις ομορφιές της 
κατεχόμενης γης μας, όπως της Κερύνειας, 
της Λαπήθου, της Βασίλειας, της Μύρτου, της 
Κυθρέας, της οροσειράς του Πενταδακτύλου κ.α.
Είναι με ξεχωριστή χαρά και συγκίνηση που 
δημοσιεύουμε το κείμενο για τον Ανδρέα 
Ασπρόφτα, του οποίου η καλλιτεχνική δημιουργία 
περιλαμβάνει την ομορφιά του τοπίου της 
κατεχόμενης κωμόπολής μας.

     
      «Το γνωστό και άγνωστο έργο του Ανδρέα Ασπρόφτα» - Άκη Ασπρόφτα

1.Γειτονιά του Καραβά
2.Ο Άγιος Ευλάλιος
3.Ο Ανδρέας Ασπρόφτας 
4.Το λιμανάκι της Κερύνειας

1.

2.

3.

4.
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      ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ…
      Κατάλογος με τους Καραβιώτες που μας έφυγαν το 2012

Σ’ αυτή την ενότητα καταγράφουμε τους 
συνδημότες μας που απεβίωσαν στα χρόνια της 
προσφυγιάς έχοντας τον καημό να επιστρέψουν 
στη γενέθλια γη του Καραβά.

Οι αποθανόντες Καραβιώτες / Καραβιώτισσες 
που έφυγαν τη χρονιά που πέρασε ήταν:

1.Σοφία Σάββα: Απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 
2012 σε ηλικία 75 ετών. Οικογένεια ο σύζυγος, 
τα παιδιά και τα εγγόνια. Η κηδεία έγινε στον ιερό 
ναό Αγίου Στυλιανού στο συνοικισμό Λινόπετρας 
στη Λεμεσό.

2.Ανδρέας Διγενής: Απεβίωσε στις 18 
Ιανουαρίου 2012 σε ηλικία 87 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Μερόπη, τα παιδιά Έλενα-Αχιλλέας 
Αχιλλέως, Μιχάλης-Αθηνά Διγενή και Μάριος 
Διγενή, τα εγγόνια και τα αδέλφια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίου Παύλου στον Άγιο 
Παύλο Λευκωσίας.

3.Σοφία Λαμπερκίδου: Απεβίωσε στις 21 
Ιανουαρίου 2012 σε ηλικία 86 ετών. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στη Λευκωσία. 

4.Ανδρέας Κοσιάρης: Απεβίωσε στις 15 
Φεβρουαρίου 2012 σε ηλικία 98 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Χρυστάλλα, τα παιδιά, τα εγγόνια 
και τα δισέγγονα. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον προσφυγικό 
συνοικισμό Ανθούπολης.

5.Αρτεμισία Λοΐζου: Απεβίωσε στις 11 Μαρτίου 
2012 σε ηλικία 90 ετών. Οικογένεια τα παιδιά 
Ανδρέας, Ελένη (Νίτσα), Τιμόθεος και Γιώργος, 
τα εγγόνια και τα αδελφοτέχνια. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στην Πάνω 
Λακατάμεια. 

6.Κώστας Χατζηστεφάνου: Απεβίωσε στις 14 
Μαρτίου 2012 σε ηλικία 85 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Λένα, τα παιδιά Οδυσσέας-
Μαριάννα Χατζηστεφάνου, Ελευθέριος-Αλεξία 
Χατζηστεφάνου και Κλέα-Χρήστος Παπαέλληνα, 
τα εγγόνια Στεφανία, Νίκος, Κωνσταντίνος, 
Βερόνικα, Αθηνά και Ανδρέας. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στη Λευκωσία. 

7.Στέλιος Κεμιτζής: Απεβίωσε στις 15 Μαρτίου 
2012. Η κηδεία έγινε στην Αμερική.

8.Ανδρέας Κλωστρής: Απεβίωσε στις 18 
Μαρτίου 2012 σε ηλικία 80 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά Κώστας-Τασούλα Κλωστρή, Ιάκωβος-
Έριν Κλωστρή και Ελένη Κλωστρή και τα εγγόνια 
Ανδρέας, Νικόλας και Φωτεινή. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Αποστόλου Φιλίππου στα Λατσιά.
 
9.Κώστας Γρηγοριάδης: Απεβίωσε στις 27 
Μαρτίου 2012 σε ηλικία 85 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Λούλλα, τα παιδιά Γιαννάκης-Έλενα 
Γρηγοριάδη, Στέλλα Γρηγοριάδη και Γρηγόρης-
Ολίβια Γρηγοριάδη και τα εγγόνια Ιωάννα, 
Κωνσταντίνα και Κωνσταντίνος.  Η κηδεία έγινε 
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Φάρος φωτεινός, πυξίδα ζωής είναι η αιώνια μνήμη όλων όσων μας 
έφυγαν με τον πικρό καημό της ανεκπλήρωτης επιθυμίας για επιστροφή 
στον αξέχαστο Καραβά μας.
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στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους στον Κάτω 
Δρυ Λάρνακος.

10.Μαρία Μηνά: Απεβίωσε στις 3 Απριλίου 
2012 σε ηλικία 86 ετών. Οικογένεια τα παιδιά και 
τα εγγόνια. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου 
Νεοφύτου στη Λακατάμεια. 

11.Ελένη Λάμπρου: Απεβίωσε στις 9 Απριλίου 
2012.

12.Σάββας Δαμασκηνού: Απεβίωσε στις 15 
Απριλίου 2012 σε ηλικία 78 ετών. Οικογένεια η 
σύζυγος, η θυγατέρα, τα εγγόνια και τα αδέλφια. 
Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού 
στο συνοικισμό Λινόπετρας στη Λεμεσό.

13.Καλλιόπη Σίφουνα: Απεβίωσε στις 23 
Απριλίου 2012 σε ηλικία 65 ετών. Οικογένεια 
ο σύζυγος Κώστας, τα παιδιά Γιάννης-Ειρήνη 
Σίφουνα και Ανδρέας-Σούλλα Σίφουνα, τα 
εγγόνια Κωνσταντίνα, Χρυστάλλα, Δημήτρης, 
Χρυσοβαλάντης και Ραφαέλλος και τα αδέλφια 
Κώστας και Μαρία. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό. 

14.Ηλέκτρα Προκοπίου Γεωργίου: Απεβίωσε 
στις 4 Μαΐου 2012 σε ηλικία 73 ετών. Οικογένεια 
ο σύζυγος Ανδρέας, τα παιδιά Άννα Γεωργίου, 
Βασιλική Γεωργίου, Γεωργία-Ανδρέας Καβάζη 
και Κορίνα-Τάσος Κωνσταντίνου και τα εγγόνια 
Πέτρος, Ηλέκτρα-Στεφανία, Αλέξανδρος, 
Ανδρέας και Άρης. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου στη Λακατάμεια. 

15.Ανδρέας Χρυσάνθου: Απεβίωσε στις 11 
Μαΐου 2012 σε ηλικία 83 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Αναστασία, τα παιδιά Φωτεινή 
Χρυσάνθου και Χρύσανθος-Michell Χρυσάνθου, 
τα εγγόνια Σοφία και Ανδρέας και τα αδέλφια. 
Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου 
στην Ακρόπολη. 

16.Παντελίτσα Νεοφύτου: Απεβίωσε στις 30 
Ιουνίου 2012 σε ηλικία 79 ετών. Οικογένεια ο 
σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Αγίου Νεοφύτου στη Λακατάμεια.

17.Ιωάννης Στυλιανίδης: Απεβίωσε στις 6 
Ιουλίου 2012 σε ηλικία 78 ετών. Οικογένεια η 
σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια. Η 

κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού στο 
συνοικισμό Λινόπετρας. 

18.Μαρία Κονομή Χατζηχαραλάμπους: 
Απεβίωσε στις 14 Ιουλίου 2012 σε ηλικία 63 
ετών. Οικογένεια ο σύζυγος Γιώργος, τα παιδιά 
Γιώτα και Χριστάκης Ιωάννου και τα εγγόνια, 
αδέλφια Σωτήρης και Μαρίνα Κονομή, Ειρήνη 
και Γιώργος Κούζη. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίου Γεωργίου Λατσιών. 

19.Χριστάκης Σταύρου Ελιώτη: Απεβίωσε στις 
16 Ιουλίου 2012 σε ηλικία 87 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά Σταύρος-Χρυσάνθη Ελιώτη, Μάρω-
Χριστόδουλος Παπασάββα, Νίκη-Δήμος Κυριάκου 
και Κούλλα-Λούης Κλεάνθους και τα εγγόνια. Η 
κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Αντωνίου στη 
Λεμεσό.

20.Ανδρέας Κελογρηγόρης: Απεβίωσε στις 8 
Αυγούστου 2012 σε ηλικία 88 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Αναστασία, τα παιδιά, τα εγγόνια 
και τα δισέγγονα. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίου Στυλιανού στο συνοικισμό Λινόπετρας στη 
Λεμεσό. 

21.Σάββας Κουρουντζής: Απεβίωσε στις 13 
Σεπτεμβρίου 2012 σε ηλικία 77 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέλφια και τα εγγόνια. 
Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού στη Λεμεσό. 

22.Μαρία Γεωργίου Ερωτοκρίτου: Απεβίωσε 
στις 2 Οκτωβρίου 2012 σε ηλικία 56 ετών. 
Οικογένεια τα παιδιά Χαριτίνη Γεωργίου, 
Ηρόδοτος-Άντρη Γεωργίου, Χάρις Γεωργίου και 
Χριστίνα Γεωργίου, τα εγγόνια και οι αδελφές. 
Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Νεοφύτου 
Ανθούπολης.

23.Ελένη Σιδερά: Απεβίωσε στις 13 Οκτωβρίου 
2012 σε ηλικία 86 ετών. Οικογένεια τα παιδιά 
Ανδρέας, Ξένια, Παναγιώτης, Χρυστάλλα, 
Σταύρος, Στασούλλα και Μαρία. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Στρόβολο. 

24.Χαράλαμπος Λέανδρου Μιχαήλ: Απεβίωσε 
στις 9 Νοεμβρίου 2012 σε ηλικία 55 ετών. 
Οικογένεια η σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς 
και τα αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον ιερό
ναό Αποστόλου Λουκά στο συνοικισμό Αγίου 
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Αθανασίου.

25.Ανδρέας Φυλακτής: Απεβίωσε στις 20 
Νοεμβρίου 2012 σε ηλικία 79 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Ηρούλα, τα παιδιά Μαρίνα-Γιώργος 
Χατζηκωστή και τα εγγόνια Νάταλι, Φελίσιτι και 
Τζόσουα. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου 
Γεωργίου στο Αρεδιού.

26.Βασιλική Σπαθιά: Απεβίωσε στις 26 
Νοεμβρίου 2012 σε ηλικία 88 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά Ανδρέας-Γιαννούλα Σπαθιά, Ιάκωβος-
Ελένη Σπαθιά, Κλεάνθης-Χριστιάνα Σπαθιά, 
Σούλλα-Λούης Καραϊσκάκη, Μάρω-Γιαννάκης 
Γεμέττα, Ηρώ-Γιώργος Γιαννούλου, τα εγγόνια 
και τα δισέγγονα. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

27.Μαρούλα Γαβριηλίδου: Απεβίωσε στις 7 
Δεκεμβρίου 2012 σε ηλικία 84 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά Αικατερίνη-Πασχάλης Φελλά και 
Γιόλα-Κυριάκος Γεωργίου, οι αδελφές μοναχή 
Ευγενία και Ελένη και τα εγγόνια Χριστόφορος, 
Βύρων, Μαρία και Αντώνης. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην 
Παλουριώτισσα.

28.Γεώργιος Γεωργίου: Απεβίωσε στις 8 

Δεκεμβρίου 2012 σε ηλικία 60 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Παρασκευούλα, τα παιδιά Κυριάκος-
Λουτμίλα, Ματθαίος-Μαρία, Χριστάκης-Ευελίνα, 
Γιάννος-Άντρη, τα εγγόνια Γιώργος, Χρυσούλα, 
Μάριος, Σκεύη και τα αδέλφια. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Κοντού στη 
Λάρνακα.

29.Σωτήρης Παναγιώτη Κονομής: Απεβίωσε 
στις 14 Δεκεμβρίου 2012 σε ηλικία 66 ετών. 
Οικογένεια η σύζυγος Μαρίνα, τα παιδιά Νικόλας-
Γεωργία Κονομή και Δημήτρης Κονομής, ο 
εγγονός Σωτήρης και η αδελφή. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού στο Στρόβολο. 

30.Χρυστάλλα Χατζημηνά: Απεβίωσε στις 18 
Δεκεμβρίου 2012 σε ηλικία 87 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού στη 
Λεμεσό.

31.Μιχαλάκης Νεοφύτου: Απεβίωσε στις 20 
Δεκεμβρίου 2012 σε ηλικία 76 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Ιουλία, τα παιδιά Κούλα-Μιχάλης 
Μιχαήλ και Λουκία-Κούλλης Νεοφύτου, τα 
εγγόνια, τα δισέγγονα και τα αδέλφια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο 
Πλατύ Αγλαντζιάς. 

Όπως έχουμε καταγράψει και σε προηγούμενες 
μας εκδόσεις, από το 2009 έχει δημιουργηθεί 
το Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών. Μια κοινή 
προσπάθεια του Δήμου μας και του προσφυγικού 
σωματείου «Ο Καραβάς» με στόχο να υπάρχει η 
οικονομική δυνατότητα, μέσα από ένα ξεχωριστό 
ταμείο, να βοηθούνται άπορες οικογένειες 
Καραβιωτών, καθώς επίσης να εξετάζονται 
έκτακτες περιπτώσεις για τις οποίες χρειάζεται 
άμεσα οικονομική στήριξη. 

Τα κύρια έσοδα του ταμείου είναι οι εισφορές 
που εξαγγέλλονται σε κηδείες Καραβιωτών 
καθώς επίσης και άλλες εισφορές από 
Καραβιώτες και φίλους του Καραβά. Είμαστε 
πολύ ικανοποιημένοι, γιατί η κοινή αυτή 
ενέργεια στέφθηκε με επιτυχία και αγκαλιάστηκε 
από τους δημότες μας. Την περασμένη χρονιά το 

2012 έγιναν εισφορές στο ταμείο ύψους 15,000 
€ περίπου και δόθηκαν χορηγίες και άλλα 
βοηθήματα σε άπορες οικογένειες Καραβιωτών, 
ύψους 12,000 €. 

Με την ευκαιρία που καταγράφεται αυτό το 
σημείωμα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές 
μας ευχαριστίες σε όλες τις οικογένειες των 
Καραβιωτών, οι οποίες εισηγήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των κηδειών προσφιλών τους προσώπων 
να γίνουν εισφορές αντί στεφάνων για το Ταμείο 
Ευημερίας Καραβά. Μια ενέργεια που ταυτίζεται 
και με τη δική μας αποστολή για να βοηθούμε 
όσο μπορούμε δυσπραγούντες συνδημότες μας. 
Ευχαριστίες επίσης μεταφέρουμε σε όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου για την 
προθυμία τους να βοηθούν, όποτε τους ζητηθεί, 
για την ενίσχυση του Ταμείου.

Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών
Μια κοινωνική προσφορά του Δήμου και του σωματείου μας
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      ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ, ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 1974 
    Αφιέρωμα μνήμης στους Ηλία Χριστοφόρου και Σωκράτη Στυλιανού Καψούρη

Εξακολουθεί να παραμένει μακρύς ο κατάλογος με 
τους αγνοούμενους της Τουρκικής Εισβολής του 
1974. Για τους συγγενείς το δράμα συνεχίζεται, 
η μεγάλη αγωνία να μάθουν τι απέγιναν τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα είναι μια μεγάλη 
δοκιμασία πόνου και θλίψης. Δύο πρόσφατα 
δημοσιεύματα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» 
στις 23 Μαρτίου και 27 Ιουλίου 2013, αντίστοιχα, 
έδωσαν την αφορμή να συμπεριλάβουμε στην 

έκδοσή μας ένα σεμνό αφιέρωμα για δύο 
περιπτώσεις αγνοουμένων που χάθηκαν εκείνο 
το τραγικό καλοκαίρι του 1974 στον Καραβά. 
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τη συνδημότισσά 
μας Σωτηρούλλα Ηλία Χριστοφόρου, η οποία 
είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις συγγενών 
αγνοουμένων που βιώνουν για 39 χρόνια τον 
ανηφορικό Γολγοθά να πληροφορηθούν για την 
τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. 

Ο Ηλίας είναι πατέρας της Σωτηρούλλας. 
Γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1900 στο χωριό 
Φτέρυχα. Είχε πέντε αδελφές. Εξασκούσε το 
επάγγελμα του γεωργού και καλλιεργούσε τη 
γη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όργωνε με τα 
βόδια, έσπερνε, θέριζε, αλώνιζε, έβρισκε πάντα 
λύσεις να δημιουργεί και να προσφέρει. Άτομο 
με ιδιαίτερα καλλιεργημένο το αίσθημα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης έδινε βοήθεια στους 
φτωχούς και δεν δίστασε να δώσει δική του 
περιουσία για να στεγαστεί πολύτεκνη οικογένεια 
από τον Καραβά με εννέα παιδιά στην περιοχή 
Πλατάνια. Το 1940 παντρεύτηκε τη Χρυστάλλα 
Στυλιανού Καψούρη από τον Καραβά. Από τα 
πέντε παιδιά της οικογένειας έζησαν τα τρία. 
Αφοσιωμένος οικογενειάρχης, προσπαθούσε 
πάντα να προσφέρει, να δημιουργεί. Η 
προσπάθειά του αυτή ήταν εξαιρετικά αξιέπαινη, 
γιατί αν και είχε πρόβλημα με το πόδι του, αυτό 
δεν στάθηκε εμπόδιο να μειώσει τη διάθεσή του 
και τη θέλησή του να ασχολείται με το απαιτητικό 
επάγγελμα του γεωργού. 

Τον τραγικό Ιούλιο του 1974 η οικογένεια του 
Ηλία βρισκόταν στο σπίτι της στην περιοχή Έξι 
Μίλι στον Καραβά, λίγα μόνο μέτρα μακριά 
από την περιοχή που έγινε η πρώτη απόβαση 
των Τούρκων το πρωί της 20ης Ιουλίου 1974. 
Φιλοξενούσε δε η οικογένεια, το θείο Σωκράτη 
Στυλιανού Καψούρη, ο οποίος επέστρεψε στην 
Κύπρο το Μάρτιο του 1974 μετά από 54 χρόνια 
συνεχούς παραμονής του στο εξωτερικό.

1.Ο Ηλίας Χριστοφόρου με τις αδελφές του Χαρίτα και Κατερίνα γύρω στο 1939.
2.Η Χρυστάλλα Ηλία Χριστοφόρου, αδελφή του Σωκράτη Καψούρη.
3.Ο Σωκράτης Στυλιανού Καψούρης.

1.

3.

Το σπίτι της οικογένειας Ηλία Χριστοφόρου στην περιοχή 
«Έξι Μίλι» στον Καραβά.

Ηλίας Χριστοφόρου Χειμώνας

2.

1.
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Γράφει η Σωτηρούλλα Χριστοφόρου για τις 
τραγικές εκείνες πρώτες ώρες της εισβολής του 
1974 και για τις πληροφορίες που έχει για την 
τύχη του αγνοούμενου πατέρα της:

«Ήταν τότες Σάββατο, 20 Ιουλίου 1974, του 
Προφήτη Ηλία, μέρα της ονομαστικής  γιορτής 
του πατέρα μου Ηλία Χριστοφόρου.

Ζούσαμε στο Έξι Μίλι και εκείνες τις μέρες 
φιλοξενούσαμε το θείο Σωκράτη, Αμερικανό 
υπήκοο. Όταν άρχισε το κακό, η εισβολή 
των φονιάδων από αέρα, θάλασσα και ξηρά, 
τρέχαμε όλοι να φύγουμε και να γλυτώσουμε. 
Πάθαμε όλοι σαν τα τρελά πουλιά, με όσους 
μπορούσαν να περπατήσουν να φεύγουν κι όσοι 

δεν μπορούσαν να μένουν. Ο πατέρας μου ήταν 
κουτσός – δεν μπορούσε να τρέξει – κι ο θείος 
μου ήταν γέρος και σωματώδης. Οπότε έμειναν.
Όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα πήγαμε να δούμε 
τους τόπους μας. Εκεί κάποιοι Τουρκοκύπριοι 
μας είπαν ότι τον πατέρα μου τον είχαν μαζί τους 
για 15 ημέρες περίπου και τους έβγαζε νερό από 
το λάκκο μας.

Μετά τον λόγχισαν, είπαν, και τον έθαψαν 
στο σπιτάκι του λάκκου. Στην ατυχία του ήταν 
τυχερός, να τον θάψουν στη δική του γη. 
Έμεινε εκεί σαν άλλος Λεωνίδας να φυλάει τις 
Θερμοπύλες, μόνος του, χωρίς να φοβάται, 
χωρίς να δειλιάσει, χωρίς να λυγίσει.»

Συγκινητική και τραγική ταυτόχρονα η ιστορία 
του θείου της Σωτηρούλλας, αδελφού της 
μητέρας της, Σωκράτη Στυλιανού. Γράφει μεταξύ 
άλλων η Σωτηρούλλα:

«Έφυγε στα 20 του, στα 1920, μετανάστης 
στην Αυστραλία για 2 χρόνια και μετά για την 
Αμερική, όπου έμεινε άλλα 52 χρόνια. Μισός και 
πέρα αιώνας στην ξενιτιά. Πήγε να δουλέψει για 
να καλοπαντρέψει τη μονάκριβή του αδελφή 
Χρυστάλλα. Μεγάλη φτώχεια τότε στον Καραβά. 
Οι γονείς τους, φτωχοί κι αυτοί, δεν είχαν 
χρήματα και έτσι υποθήκευσαν το σπίτι τους 
ώστε να πάει ο Σωκράτης στα ξένα. 

Φτάνει η ώρα να φύγει ο Σωκράτης και 
κατεβαίνουν οικογενειακώς για τον αποχαιρετισμό 
στη θάλασσα. «Άντε γεια», τους λέει και μπαίνει 
στο καράβι. Αυτό το «γεια» ποτέ δεν το ξέχασαν 
γονείς και αδέλφια, που το θυμούνται στα 
χρόνια που περνούσαν. Περνούσαν τα χρόνια. 
Ο Σωκράτης δούλευε και έστελνε χρήματα και 
ξόφλησε το χρέος. Η αδελφή του παντρεύτηκε 
το 1940 τον Ηλία Χριστοφόρου Χειμώνα από τα 
Φτέρυχα, άνδρα με κτήματα και περιουσία. Ο 
πατέρας πέθανε από τον καημό και με το ίδιο 
μαράζι έφυγε και η μητέρα. 

Έγραφε ο Σωκράτης στην οικογένειά του και 
μάθαιναν τα νέα του, μα για πολλά χρόνια 
χάθηκαν τα ίχνη του, ώσπου μια μέρα του 1967 
παίρνουν τηλεγράφημα πως ο θείος έρχεται από 
την Αμερική. 

Χαρές από τη Σωτηρούλα -το θυμάται και το 
γράφει- που ο θείος θα ερχόταν. Που όμως δεν 
ήρθε. Αρραβωνιάστηκε η Σωτηρούλα κι όταν το 
1970 θα παντρευόταν, του έστειλε προσκλητήριο. 
Μέχρι τη Δευτέρα του γάμου είχε τηλεγράφημά 
του με ευχές και δολάρια. Η αλληλογραφία 
τους συνεχίστηκε μέχρι το 1974, όταν πήραν 
τηλεγράφημά του ότι έρχεται. Στ’ αλήθεια 
ήρθε αυτή τη φορά ο θείος, στις 3 Μαρτίου 
1974, μετά από 54 χρόνια στην ξενιτιά. Έμενε 
στους δικούς του, στο Έξι Μίλι όπου ζούσαν και 
ανταμώθηκε ξανά με την αδελφή του, γνώρισε 
την υπόλοιπη οικογένεια. Στους δύο μήνες όμως, 
στις 20 Ιουλίου 1974 έγινε η Τουρκική Εισβολή. 
Χαράματα έφυγαν. Έμειναν ο θείος Σωκράτης 
και ο γαμπρός του, ο πατέρας της Σωτηρούλας, 
Ηλίας, ανήμποροι και οι δύο. Έκτοτε αγνοείται η 
τύχη τους.»

«Ποτέ δεν έπαψα να τους σκέφτομαι, ποτέ μου 
δεν έπαψα να κλαίω γι’ αυτούς» γράφει με 
πόνο ψυχής η συνδημότισσά μας Σωτηρούλλα 
Χριστοφόρου. Είναι δε το δράμα που βιώνουν 
οι συγγενείς των αγνοουμένων μας, μια ανοιχτή 
πληγή στο πέρασμα του χρόνου, που εξακολουθεί 
να παραμένει αθεράπευτη… 

Χρέος μας είναι να προβάλλουμε συνέχεια το θέμα 
των αγνοουμένων μας, να το υπενθυμίζουμε με 
κάθε ευκαιρία μέχρι να ευοδωθούν οι προσπάθειες 
για να εξακριβωθούν όλες οι πληροφορίες που 
αφορούν την τύχη όλων των περιπτώσεων των 
αγνοουμένων της Τουρκικής Εισβολής του 1974. 

                                  Σωκράτης Στυλιανού Καψούρη
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Μια ξεχωριστή προσωπικότητα του Καραβά, ο 
Λουκάς Σ. Μούσουλος υπήρξε ένας διακεκριμένος 
μηχανικός μεταλλείων–μεταλλουργός μηχανικός, 
καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 
μέλος και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, και 
συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και 
βιβλίων.

Γεννήθηκε το 1910 στον Καραβά. Γονείς του 
ήταν ο Σοφοκλής και η Ευρυδίκη Μούσουλου. 
Αδέλφια του ο Λεωνίδας και η Έλλη. Το 1927 
απεφοίτησε πρώτος με την ψηλότερη βαθμολογία 
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας. Το 1928 
πήγε στη Γαλλία για ανώτερες σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Το 1930 επέτυχε 
σε διαγωνισμό και γράφτηκε στην Εθνική 
Ανωτάτη Σχολή Μεταλλείων του Αγίου Στεφάνου 
(Ecole Nationale Superieure des Mines de 
Saint-Etienne), από όπου απεφοίτησε το 1933, 
πρώτος μεταξύ των ξένων και δεύτερος στη 
γενική σειρά επιτυχίας. Το 1934 παρακολούθησε 
μεταπτυχιακά μαθήματα στην ίδια σχολή.

Το 1948 διορίσθηκε επιμελητής στην έδρα 
Μεταλλογνωσίας και Μεταλλευτικής του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου και το ίδιο έτος του απονεμήθηκε 
ο ακαδημαϊκός τίτλος του υφηγητή του 
ιδρύματος. Το 1955 εκλέγηκε καθηγητής του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου στην έδρα της Μεταλλευτικής 
και το 1962 στην έδρα της Μεταλλουργίας. Το 
1975 εκλέγηκε κοσμήτορας της νεοσυσταθείσης 
τότε Ανωτάτης Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών του Ιδρύματος και παρέμεινε 
στη θέση αυτή έως την αποχώρησή του, ένεκα 

ορίου ηλικίας, το 1977.

Το 1976 εκλέγηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών στην Τάξη των Θετικών Επιστημών, 
στην περιοχή των Εφηρμοσμένων Θετικών 
Επιστημών (Μεταλλευτική, Γεωλογία), και το 
1985 εκλέγηκε πρόεδρος της Ακαδημίας για ένα 
έτος. 

Από το 1934 και για πολλά χρόνια, εργάσθηκε 
σε διευθυντικές θέσεις σε μεταλλεία και 
μεταλλουργίες του Ομίλου Μποδοσάκη. 
Αργότερα, ανέλαβε διευθυντικές θέσεις και 
σε άλλες μεταλλευτικές ή μεταλλουργικές 
επιχειρήσεις, όπως στην Mediterranean Mines 
Ltd στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία της 
Κύπρου, στην Γενική Εταιρεία Μεταλλευτικών 
Ερευνών και Εκμεταλλεύσεων (ΓΕΜΕΕ), στα 
Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) 
και στις Μεταλλουργικές Βιομηχανίες Αιγαίου 
(ΜΕΤΒΑ).

Ως ερευνητής συνέβαλε πολύ στην αξιοποίηση 
των λατεριτικών κοιτασμάτων νικελίου 
της Λάρυμνας και στην δημιουργία του 
μεταλλουργικού συγκροτήματος της ΛΑΡΚΟ.

Στα πλαίσια της επιστημονικής, τεχνικής και 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, πέτυχε 
την πραγματοποίηση διαφόρων εφευρέσεων, 
από τις οποίες τρεις αφορούν την επινόηση 
μεταλλουργικών συσκευών και επτά την 
ανακάλυψη νέων μεθόδων μεταλλουργικής 
κατεργασίας. 

      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑ
    Λουκάς Μούσουλος (1910-1993) 

1.Οικογενειακή φωτογραφία Σοφοκλή Μούσουλου γύρω στο 1934. 
Στα άσπρα καθήμενος, ο Σοφοκλής Μούσουλος και δίπλα η σύζυγός 
του Ευρυδίκη. Πίσω  ο πρωτότοκος γιος Λεωνίδας και μπροστά η 
νεαρή τότε Έλλη Μούσουλου (κατόπιν Έλλη Στέλιου Ιωάννου). 
Αριστερά όρθιος ο Λουκάς Μούσουλος, 
2.Ο Λουκάς Μούσουλος κατά την ημέρα της επίσημης υποδοχής του 
ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών (27.1.1978).

2.

1.



ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ 105

1.Εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου (στις 27.10.1970) στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, παρουσία των πρυτανικών αρχών. 2.Ο Λουκάς Μούσουλος εκφωνεί το λόγο του κατά την 

επίσημη υποδοχή του στην Ακαδημία Αθηνών (27.1.1978), παρουσία του Προεδρείου.

Κατά τη μακρόχρονη τεχνική και επαγγελματική 
του δραστηριότητα ο καθηγητής Μούσουλος 
μελέτησε και εκτέλεσε πλήθος ερευνητικών, 
μεταλλευτικών και μεταλλουργικών έργων. Τα 
έργα αυτά αναφέρονται στην αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου, καλύπτουν το ευρύ φάσμα 
των επιστημών της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, 
Μεταλλειολογίας και Μεταλλουργίας και αφορούν 
την ανακάλυψη αξιόλογων κοιτασμάτων, τη 
δημιουργία νέων μεταλλείων και την ίδρυση 
σοβαρών μεταλλουργικών μονάδων. 

Υπήρξε μέλος διαφόρων επιστημονικών 
οργανισμών. Έχει τιμηθεί με βραβεία, παράσημα 
και άλλες διακρίσεις και προσκλήθηκε κατά 
καιρούς από διάφορους επιστημονικούς φορείς να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε θέματα γενικού 
ενδιαφέροντος. 

Του έχουν απονεμηθεί το Γαλλικό παράσημο της 
Λεγεώνας της Τιμής (Chevallier de la Legion d’ Hon-
neur), το Ελληνικό παράσημο Χρυσού Σταυρού 
του Γεωργίου Α’ και το Ελληνικό παράσημο των 
Ταξιαρχών του Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικα. 
Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία του απένειμε 
τιμητική διάκριση «για την ουσιαστική συμβολή 
του ως ιδρυτικού μέλους» και τον ανακήρυξε 
επίτιμο μέλος της. 

Ένα χρόνο πριν το θάνατό του, το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο τον τίμησε εκδίδοντας 
ειδικό επιστημονικό τόμο αφιερωμένο σ’ αυτόν. 
Μετά το θάνατό του (1993), η Ακαδημία Αθηνών 
θέσπισε βραβείο στο όνομά του με αντικείμενο 

τις μεταλλευτικές και μεταλλουργικές διεργασίες. 
Έχει συνολικά 126 δημοσιευμένες εργασίες και 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει εκδώσει 
τα πιο κάτω βιβλία, αποκλειστικές μελέτες του 
καθηγητή Λουκά Μούσουλου.

•Εξόρυξις των πετρωμάτων, τόμοι 2, ΕΜΠ, 
Αθήναι 1959.
•Εξαγωγική Μεταλλoυργία. Τόμος Ι. Θεωρητικαί 
καιτεχνολογικαί βάσεις, Τόμος ΙΙ. Μεταλλουργία 
του σιδήρου, ΕΜΠ, Αθήναι 1968.
•Μεταλλουργία του νικελίου, ΕΜΠ, Αθήναι 1973.
•Μεταλλουργίαι αλουμινίου–μαγνησίου, ΕΜΠ, 
Αθήναι 1976.
•Μεταλλουργίαι μαγγανίου, μολυβδαινίου, 
κασσίτερου, αντιμονίου, ΕΜΠ, Αθήναι 1976.
•Μεταλλουργία του χαλκού, ΕΜΠ, Αθήναι 1976.
•Μεταλλουργίαι μολύβδου–ψευδαργύρου, ΕΜΠ, 
Αθήναι 1976.

Στον πρόλογο του επιστημονικού τόμου που 
έχει εκδώσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
ο πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου κ. Νικόλας 
Μαρκάτος ανέφερε μεταξύ άλλων και τα 
ακόλουθα:«Η διάθεση και αδιάλειπτη προσήλωση 
του Λουκά Μούσουλου στην επιστήμη, έχει 
αναπτύξει τη βαθύτερη εκείνη σοφία για τον 
κόσμο, τη ζωή και τον άνθρωπο. Τη σοφία που 
είναι ο τελικός σκοπός, η φωτεινή κατάληξη, 
το κατεξοχήν γνώρισμα της ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας». Υπήρξε δε ο Λουκάς 
Μούσουλος μια ξεχωριστή προσωπικότητα που 
τίμησε με το έργο της τη γενέτειρά του, τον 
αξέχαστο Καραβά μας. 

      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑ
    Λουκάς Μούσουλος (1910-1993) 

1. 2.
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Ο Κώστας Ελευθερίου Χατζηστεφάνου 
γεννήθηκε στον Καραβά το 1926.  Γονείς του ο 
Ελευθέριος Χατζηστεφάνου και η Παντελού, το 
γένος Κωστή Μπακκή. Εύπορος  γαιοκτήμονας ο 
πατέρας του, ασχολείτο με τη γεωργία και έκανε 
εμπόριο στην Αίγυπτο και άλλες γειτονικές 
χώρες. 

Ο πατέρας της Παντελούς, ο Κωστής Μπακκής, 
παππούς του Κώστα, μαζί με τον Καριολή 
βρήκαν στην αρχαία Λάμπουσα τον τάφο της 
βασίλισσας με ένα μεγάλο θησαυρό. Μεγάλο 
μέρος του θησαυρού που ανακάλυψαν, κοσμεί 
σήμερα το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας 
Υόρκης, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα.

Ο Κώστας ήταν το 7ο και μικρότερο παιδί της 
οικογένειας. Τα άλλα αδέλφια του Κώστα ήταν ο 
Στέφανος, που έζησε και πέθανε  στην Αμερική 
χωρίς να επιστρέψει  στην Κύπρο, η Ανδρομάχη, 
η Λευκοθέα, η Γλυκερία, η Ελλού και ο Αντώνης. 
Αναμεμιγμένοι στα κοινά οι γονείς του, μα πάνω 
από όλα φιλόπατρεις, μεταλαμπάδευσαν στα 
παιδιά τους την αγάπη για την πατρίδα και τη 
θρησκεία. Ο Λευτέρης είχε μια πλούσια ανάμειξη 
στην ενίσχυση του αγώνα  της  Ελλάδας το 
1912. Τέτοια ήταν η φιλοπατρία του, που έδωσε 
το συμβολικό όνομα, Μάχη και Νίκη στην πρώτη 
του κόρη, η οποία γεννήθηκε εκείνη την εποχή. 
Με δική του πρωτοβουλία έκανε έρανο στον 
Καραβά και έστειλε οικονομική βοήθεια στον 
‘Ελληνα πρωθυπουργό. Ευχαριστήρια επιστολή 
του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου στον 

Ελευθέριο Χατζηστεφάνου περιλαμβάνεται στον 
πρώτο τόμο  «Ο Καραβάς» που εξέδωσε το 
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς». 

Ο Κώστας φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο 
του Καραβά και στη συνέχεια φοίτησε στο 
τετρατάξιο Γυμνάσιο Λαπήθου. Καθηγητές του 
ήταν τότε ο θεολόγος Λιασίδης, ο φιλόλογος 
Σάββας Πραξιτέλης, ο αγγλοδιδάσκαλος Σάββας 
Σεργίου και φυσικός ο Γεώργιος Χριστοδούλου. 

Η νύφη του Αναστασία Χατζηστεφάνου θυμάται 
ότι ο Κώστας ήταν πολύ έξυπνος και διακρινόταν 
στο Γυμνάσιο της Λαπήθου. Πρωτοστατούσε 
στα δράματα και απαγγελίες του σχολείου.

Τα δύο τελευταία χρόνια της γυμνασιακής του  
μόρφωσης τα φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. 
Εκεί πήρε τα φώτα της γνώσης και βραβεύτηκε 
με το «Βραβείο Αρετής και Προόδου, Γεωργίου 
Πούλια» που απονεμόταν στον άριστο μαθητή,  
έχοντας  καθηγητή και καθοδηγητή του τον 
εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο  Σπυριδάκη.

Αποφοιτώντας από το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
διορίστηκε δόκιμος δάσκαλος σε Δημοτικά 
Σχολεία για ένα χρόνο, το 1945. Μέσα στην 
οικονομική κρίση της εποχής, η εξοικονόμηση 
πόρων από το διορισμό του ως δόκιμος δάσκαλος 
του δίνει φτερά για συνέχιση των σπουδών 
του. Φοίτησε αμέσως μετά στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου 
αποφοίτησε με βαθμό «Άριστα».

      Αφιέρωμα στον Κώστα Χατζηστεφάνου (1926-2012)

2.

1.

1.Ο Κώστας Χατζηστεφάνου
2.Εκφώνηση του πανηγυρικού σε εθνική επέτειο με 
διοργανωτή το σωματείο «Ολυμπιακός» Λευκωσίας 
1986.  Διακρίνεται στα αριστερά ο πρώην Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης.
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Ο ανήσυχος και ταλαντούχος νέος, με τις 
εξαίρετες επιδόσεις του κερδίζει υποτροφία του 
ΙΚΥ και μετεκπαιδεύεται στο University College 
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, από όπου 
πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Αρχαία 
Ελληνική Τραγωδία και Φιλοσοφία.

Η συνεχής έφεση και αγάπη του για μόρφωση 
δεν σταματά ποτέ για τον Κώστα Χατζηστεφάνου. 
Με υποτροφία του Φουλμπράιτ ειδικεύτηκε στη 
Σχολική Διοίκηση και Επιθεώρηση Σχολείων 
Μέσης και Ανώτερης Παιδείας στις ΗΠΑ, North-
west University και άλλα Πανεπιστήμια. 

Η παρουσία του στην Εκπαίδευση σημαντική και 
ουσιαστική. Καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
αφήνει το στίγμα του και γράφει τη δική του 
ιστορία με την προσεγμένη και αφοσιωμένη 
εκπαιδευτική του προσέγγιση. Διορίζεται στη 
συνέχεια  Λέκτορας στην Παιδαγωγική Ακαδημία, 
ως Βοηθός Διευθυντής στο Γυμνάσιο Αρρένων 
Κύκκου. Ακολούθως διορίστηκε στο Υπουργείο 
Παιδείας ως Επιθεωρητής Φιλολογικών 
Μαθημάτων. Προάγεται ως Τμηματάρχης 
Ανώτερης και Μέσης Παιδείας και στη συνέχεια 
ως Διευθυντής Εκπαιδεύσεως. Τέλος  διορίστηκε 
ως Υφυπουργός Παιδείας από τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρο Κυπριανού, ο 
πρώτος και μοναδικός Υφυπουργός Παιδείας, με 
τεράστια προσφορά.

Η Κλαίρη Αγγελίδου, πρώην Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού, αναφέρει στον επικήδειο κατά 
την νεκρώσιμη ακολουθία της κηδείας του Κώστα 
Χατζηστεφάνου που έγινε στις 15 Μαρτίου 2012 

στην εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
κοιμητήριο Λευκωσίας: «Δεν φείσθηκε κόπων 
και χρόνου να προσφέρει τον εαυτό του στη 
διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, δίνοντας 
τους από τα τεράστια αποθέματα του πλούσιου 
ψυχικού του κόσμου».

Το 1980, με απόφαση του αοιδίμου 
Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης 
Κύπρου Χρυσοστόμου Α’, του τότε Προέδρου 
της Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανού και του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ανέλαβε τη Διεύθυνση 
του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.  
Εργάστηκε με πολλή αγάπη και ζήλο για 23 χρόνια 
στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ’. 
Προέβαλε το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος 
με την οργάνωση του Βυζαντινού Μουσείου, 
διεθνούς αναγνώρισης και θαυμασμού, την 
Πινακοθήκη, τη Βιβλιοθήκη και γενικά συνέβαλε 
στην πλούσια και πολυδιάστατη δραστηριότητα 
του Ιδρύματος από την ημέρα της λειτουργίας 
του.    

Παράλληλα δίδαξε στη Φιλοσοφική Σχολή 
του  Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο για 
τρία χρόνια, και για πέντε χρόνια δίδαξε στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
ως εκλελεγμένο μέλος του Διδακτικού και 
Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου 
αυτού και  ως Επίκουρος και Αναπληρωτής 
Καθηγητής. Επίσης δίδαξε για δύο χρόνια 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αρχαία Ελληνική 
φιλολογία στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 
Φιλοσοφίας. Παντοτινός του στόχος η εδραίωση 
των ελληνικών γραμμάτων στην Κύπρο.

Ομιλητής σε εκδήλωση στην μεγάλη αίθουσα τελετών του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, ενώπιον του Προέδρου Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ’  και του Υπουργού Παιδείας κ. Σπυριδάκι.

Συνάντηση πνευματικών ανθρώπων της Κύπρου με τον μ. Πρόεδρο 
Σπύρο Κυπριανού, όταν ο Κ. Χατζηστεφάνου ήταν υφυπουργός 
Παιδείας.  Διακρίνεται μεταξύ άλλων και ο Κύπρος Χρυσάνθης.
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Διετέλεσε μέλος  πολλών επιστημονικών και 
πνευματικών Σωματείων στην Κύπρο, την 
Ελλάδα και την Αγγλία, ήταν μόνιμο μέλος 
Επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
θέματα Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Παιδείας 
και έλαβε μέρος σε μεγάλο αριθμό Συνεδρίων 
και Συμποσίων παρουσιάζοντας πρωτότυπες 
ανακοινώσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα, σε 
Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική.

Έχει συγγράψει, εκτός από τη διδακτορική 
διατριβή του και τη διατριβή του για υφηγεσία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, άλλα βιβλία και 
πλείστα άρθρα, μελέτες και εργασίες πάνω σε 
θέματα Φιλολογίας, Ιστορικά, Φιλοσοφικά και 
Παιδαγωγικά, πολλά από τα οποία δημοσιεύτηκαν 
σε διεθνούς φήμης ξένα περιοδικά.

Το 1961 παντρεύτηκε τη Λένα Ελληνοπούλλου, 
πρωτότοκη κόρη του γιατρού της Επαρχίας 
Κερύνειας Οδυσσέα Ελληνόπουλλου. Μαζί 
δημιουργούν μια ευτυχισμένη οικογένεια, αφού 
απέκτησαν τρία παιδιά, τον Οδυσσέα, το Λεύτερη 
και την Κλέα. Τα τρία του παιδιά του χάρισαν 
πέντε εγγόνια. Ο Οδυσσέας και η Μαριάννα 
απέκτησαν τη Στεφανία και τον Κωνσταντίνο, 
ο Λευτέρης την Αθηνά και την Βερόνικα και η 
Κλέα με το Χρίστο, τον Ανδρέα.

Ο Κώστας Χατζηστεφάνου ήταν ένας 
αφοσιωμένος οικογενειάρχης, ένας λαμπρός 
επιστήμονας, ένας ακραιφνής ελληνολάτρης 

και πατριδολάτρης, ένας δάσκαλος, ένας 
άνθρωπος με αρχές, ήθος και ηθική. Δικά του 
λόγια  μαρτυρούν τα πιο πάνω: «Ο αγώνας για 
τη συντήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, είναι 
εξ ίσου ιερός με τον αγώνα για την προάσπιση 
της πατρίδας και της απελευθέρωσης της 
τουρκοκρατούμενης γης των πατέρων μας. Ο 
πρώτιστος σκοπός των σχολείων μας πρέπει 
να είναι η απελευθέρωση της πατρίδας μας και 
όχι η αλλαγή του Ελληνοκύπριου σε Κύπριο και 
άχρωμο κοσμοπολίτη». 

Παράλληλα με το τόσο πλούσιο και πολυδιάστατο 
έργο του είχε κρυφή τιμή και χαρά να υπηρετήσει 
και τον Καραβά. Την πατρική γη του. Αυθόρμητα 
και με μεγάλη ικανοποίηση αποδέχτηκε την 
πρόσκληση να είναι ο κύριος ομιλητής στην 
εκδήλωση που οργάνωσε το Πολιτιστικό ίδρυμα 
Καραβιωτών για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. 
Και  από το βήμα αυτό ακούσαμε την κατάθεση 
της ψυχής του. Μετά  την ιστορική διαδρομή 
που μας έκανε μας μετέφερε στη σφαίρα των 
ακατάλυτων και αιώνιων αρετών, ιδανικών της 
φυλής, των   υποχρεώσεων και του καθήκοντος  
μας απέναντι στην πατρίδα.  Μας  άφησε ως 
παρακαταθήκη τα πιστεύω και τις νουθεσίες του. 
Ατενίζοντας τον Πενταδάκτυλο μας προέτρεψε 
να αγωνιστούμε  μέχρι την απελευθέρωση του, 
για να μπορούμε να τον αντικρίζουμε χωρίς 
ντροπή.

Κείμενο: Μάρω Χατζηστεφάνου

1.Συνάντηση με προσκεκλημένους από το εξωτερικό με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’  όταν ήταν
 Διευθυντής του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.  (Αρχιεπισκοπή 1999). 2.Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού 

της Ελλάδας Μελίνας Μερκούρη στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 1989.  

2.1.
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      Αφιέρωμα στις δασκάλες του Καραβά 
    Σταυρινή Χατζηλούκα και Μελπομένη Χατζηγρηγορίου    

1.

2. 3.

1.Μαθήτριες του Παρθεναγωγείου Καραβά μαζί με τις δασκάλες 
τους γύρω στο 1945.
2.Η Σταυρινή Χατζηλούκα
3.Η Μελπομένη Χατζηγρηγορίου

Η Σταυρινή Χατζηλούκα υπήρξε μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα της κωμόπολης Καραβά με 
μια αξιοσημείωτη κοινωνική και εκπαιδευτική 
προσφορά. Γονείς της ο Κωνσταντίνος και 
η Ιωάννα, γνωστή ως Αννεζού, το γένος 
Καυκαλιά, που απέκτησαν έξι κόρες και ένα 
γιο. 

Η Σταυρινή εργάστηκε ως δασκάλα στο Δημοτικό 
Αγίας Αναστασίας στη Λάπηθο, τον Άγιο 
Αμβρόσιο, την Κερύνεια και την Αμμόχωστο. Το 
1940 παντρεύτηκε το Σταύρο Χατζηλούκα, το 
γένος Κώστα Γεννάδιου, ο οποίος διατηρούσε 
φούρνο για πολλά χρόνια απέναντι από την 
εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Σύμφωνα με 
τους νόμους της αποικιοκρατικής κυβέρνησης, 
όσες δασκάλες παντρεύονταν  έπρεπε να 
σταματήσουν να εργάζονται. Μπορούσαν μόνο 
να διοριστούν ως προσωρινές. Έτσι η Σταυρινή 
μετά το γάμο της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
το επάγγελμά της.

Η αείμνηστη Σταυρινή ήταν πνεύμα ανήσυχο 
και δημιουργικό, πρωτοπορεί με άλλες 
κυρίες της τότε εποχής στη δημιουργία του 
Ορθόδοξου Θρησκευτικού Ιδρύματος Γυναικών 
(ΟΧΕΝ). Για πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος 
του ιδρύματος, διοργανώνοντας διάφορες 

εκδηλώσεις, κυρίως θρησκευτικές, και 
διδάσκοντας διάφορα θρησκευτικά τραγούδια. 
Είχε πολλά όνειρα για τον ωραίο της Καραβά, 
όπως να κατασκευάσει με δική της δωρεά ένα 
περιτείχισμα στο κοιμητήριο της κωμόπολης 
στη μνήμη του συζύγου της Σταύρου.  

Το έργο όμως δεν πρόλαβε να αποπερατωθεί, 
λόγω της Τουρκικής εισβολής, που ματαίωσε 
τόσα και τόσα όνειρα και σχεδιασμούς για το 
μέλλον.

Η Σταυρινή Χατζηλούκα

Σταυρινή Χατζηλούκα [1898 – 1981]
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Η Σταυρινή και η αδελφή της Θεονίτσα έμειναν 
εγκλωβισμένες τον Αύγουστο του 1974 στο 
σπίτι τους στον Καραβά για μια βδομάδα και 
μεταφέρθηκαν στις ελεύθερες περιοχές από 
τον Ερυθρό Σταυρό. Έζησε στην προσφυγιά με 
πολλές στερήσεις και μεγάλες αγωνίες για την 
επιστροφή στις ρίζες μας και στα αγαπημένα 

μας χωριά, που είναι θαμμένοι οι πρόγονοί 
μας και όλα τα νεανικά μας όνειρα. Απεβίωσε 
το 1981 με ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ; Αιωνία της η 
μνήμη.

Κείμενο: Σταυρούλα Ιωαννίδου

Ή Σταυρινή ήταν μια ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα με σφαιρική μόρφωση και 
δυναμική παρέμβαση στα κοινά. Απόδειξη η 
ίδρυση του ΘΟΙ και η δράση της μέσα από 
τους κόλπους του ιδρύματος. Στα πλαίσια αυτά 
οργανώνονταν διαλέξεις σε ποικίλα θέματα, 
όχι μόνο θρησκευτικά αλλά και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. Επίσης το σωματείο ανάπτυξε 
πλούσια κοινωνική δραστηριότητα.

Παράλληλα η Σταυρινή παρακολουθούσε τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονταν στην 
αγαπημένη της κωμόπολη. Πολύ χαρακτηριστική η 
χειρονομία της  μετά την παρακολούθηση της Γιορτής 
του Απόδημου Καραβιώτη το 1970, όπου χόρεψε 
την τατσιά ο Γλαύκος Χαρμαντάς. Τον κάλεσε στο 
σπίτι της και ανοίγοντας με προσοχή το μπαούλο

 

με τα οικογενειακά κειμήλια, ανέσυρε ένα
μεταξωτό γιλέκο που ανήκε στον πατέρα της. Με 
συγκίνηση το έδωσε στο Γλαύκο λέγοντάς του 
«Πάρ’ το, σου αξίζει»… Εκτίμησε τις χορευτικές 
του ικανότητες αλλά και το ζήλο του για τη 
συνέχιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με 
την εκπληκτική της διαίσθηση και την αγάπη της 
για την παράδοση του τόπου διέκρινε αυτό το 
κανάλι της μεταλαμπάδευσης της παράδοσης 
από τη μια γενιά στην άλλη. Και είχε δίκαιο. 
Ο Γλαύκος συνέχισε την προσφορά του στον 
παραδοσιακό χορό, όχι μόνο στην Κύπρο 
αλλά και στο εξωτερικό. Πολύ σημαντικός και 
συμβολικός ο τρόπος της επιβράβευσης. Το 
γιλέκο του πατέρα της, αντικείμενο ιερό, που 
κρατά την ιδιαίτερη παράδοση του Καραβά στα 
μεταξωτά και στην υφαντική.  Ένα γιλέκο που 
συνδέει την εκλεπτυσμένη τέχνη της κωμόπολης 
με τον παραδοσιακό  χορό. 

Ως εδώ η προσφορά της Σταυρινής. Απ’ εκεί και 
πέρα τη σκυτάλη παίρνει η μοίρα. Το βραβείο – 
γιλέκο επιβιώνει από τη λαίλαπα της εισβολής 
και γίνεται γιλέκο – σύμβολο. Σύμβολο του 
πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του Καραβά, 
σύμβολο αγώνα και  αντοχής.

Κείμενο: Πίτσα Πρωτοπαπά

Η κληρονομιά της Σταυρινής

Ο χορός της «τατσιάς» από τον Γλαύκο Χαρμαντά.  Εκδήλωση 
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καραβά 1970.

Το μεταξωτό γιλέκο του πατέρα της Σταυρινής Χατζηλούκα που 
δώρησε στο Γλαύκο Χαρμαντά.
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Η Μελπομένη ήταν κόρη του γιατρού 
και Δημάρχου Καραβά Κωνσταντίνου 
Χατζηαλεξάνδρου. Η Μελπομένη τέλειωσε το 
Διδασκαλείο Φανερωμένης με άριστα το 1920 και 
εργάστηκε ως δασκάλα για έξι χρόνια μόνο, γιατί 
παντρεύτηκε και αναγκάστηκε να παραιτηθεί, 
με βάση νόμο της αποικιοκρατικής κυβέρνησης. 
Εργάστηκε σε τρία σχολεία, δυο χρόνια στο 
κάθε ένα: στη Λάπηθο και στη Μύρτου σε 
μονοδιδάσκαλο Παρθεναγωγείο και Διευθύντρια 
στο Παρθεναγωγείο Καραβά.  

Παντρεύτηκε το 1929 το Γεώργιο Χατζηγρηγορίου 
[1893 – 1964] έμπορο επίσης από τον Καραβά. 
Ο Γεώργιος Χατζηγρηγορίου διετέλεσε Δήμαρχος 
Καραβά για 13 χρόνια και εκκλησιαστικός 
επίτροπος στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Ο 
Γρηγόρης, πατέρας του Γεώργιου, είχε ασχοληθεί 
επίσης με το εμπόριο. Είχε ιδιόκτητο καΐκι κι 
έκανε το εμπόριο με την απέναντι ακτή της Μ. 
Ασίας. Η Μελπομένη και ο Γεώργιος απέκτησαν 
τρία παιδιά, τον Πάνο, ο οποίος εκπαιδεύτηκε 

γιατρός στην Αμερική, τη Σταυρούλα, σύζυγο 
του οδοντίατρου Χριστόδουλου Πίπη και το 
Γρηγόρη, φαρμακοποιό.

Περίπου το 1935 – 1936 η Μελπομένη ίδρυσε 
στον Καραβά τη Φιλόπτωχο Καραβά, που 
ανέπτυξε φιλανθρωπική δράση. Παράλληλα  
δίδασκε μικρά δραματάκια, που ανέβαζαν παιδιά 
του Δημοτικού σχολείου. 

Η Μελπομένη αγαπούσε, όπως σημειώνει η ίδια 
στην έκδοση «Το δράμα μας», πάντοτε την 
ποίηση. Ο πόνος του ξεριζωμού την οδήγησε 
στο γράψιμο, παρ’ όλο που σημειώνει  ότι 
«δεν μπορεί κανείς με λίγα ποιήματα ή λίγες 
αφηγήσεις να δώσει την τραγική εικόνα της 
συμφοράς που έπληξε την Κύπρο». Μετά το 1974 
εξέδωσε δυο βιβλία: Την ανθολογία ποιημάτων 
«Το δράμα μας» και το βιβλίο «Η πονεμένη 
Κύπρος», που περιλαμβάνει κυρίως ποιήματα 
αλλά και πεζογραφήματα, καθώς και ένα σκετς 
σε Κυπριακή διάλεκτο.  

Μελπομένη Χατζηγρηγορίου [1901 – 1989]

Η Μελπομένη Χατζηγρηγορίου με το σύζυγο της Γιώργο 
(Δήμαρχο Καραβά 1933 – 1946) και τα τρία της παιδιά, Πάνο, 

Σταυρούλα και Γρηγόρη.
Η Μελπομένη Χατζηγρηγορίου με τα παιδιά της Πάνο και 

Γρηγόρη.

Τα δύο βιβλία που εξέδωσε η Μελπομένη Χατζηγρηγορίου 
μετά το 1974.
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Αναμνηστική φωτογραφία Α’  Αστικής Σχολής 
Καραβά, μαθητών που γεννήθηκαν το 1954.

Α’  τάξη Δημοτικού σχολείου Καραβά
Μάθημα Φυσικής, Δασκάλα Νάνια 
Χαραλάμπους Αντωνιάδου.  Διακρίνονται 
μεταξύ άλλων Τασούλα Κοζάκου, Μαρία 
Μοτίτη, Κυπρούλλα Σόλου, Μαρία 
Παπαϊωάννου, 1971.

Αναμνηστική φωτογραφία με παιδιά στους 
λεμονόκηπους του Κιτρομήλη, 1962


