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Από την έκθεση «Αφιέρωμα στα κεντήματα και υφαντά του Καραβά» που διοργανώθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Καραβιωτών στις 15 Φεβρουαρίου 2014 (1,2,3,4,5.) 

1.Έργα Χαρίτας Χρίστου Κίρκου. 2.Δαντέλλες φερβολιτέ, έργα Ελένης Χατζηφραγκέσκου.
3. Σκέπασμα κρεβατιού με σμιλί, έργο Αναστασίας Λοϊζή.  4.Μεταξωτά κεντήματα και δαντέλες, έργο Δέσποινας 

Πηγασίου Μαυρίδη. 5.Κουρτίνες με κέντημα από σμιλί, έργο Βασιλικής Χριστοδουλίδου. 
6,7.Από τη συλλογή της Ιωάννας Ζαμπά – Δαντέλλες με το βελόνι. 

Εξώφυλλο: Έργο της Ειρήνης Τηλεμάχου Φιούρη (1911-2006), συνδυασμός φερβολιτές και δαντέλλα με το βελόνι. 

Πραγματοποιήθηκε σε ένα ξεχωριστό κλίμα χαράς και συγκίνησης στις 20 Ιουνίου 2014 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών 
συνεστίαση αποφοίτων της πρώτης και δευτέρας Αστικής Σχολής Καραβά, γεννηθέντες το 1959 και το 1960. 

 
1.Οι απόφοιτοι της σχολικής χρονιάς 1971-1972, Α’ Αστική Καραβά, γεννηθέντες το 1960. 
2.Οι απόφοιτοι της σχολικής χρονιάς 1971-1972, Β’ Αστική Καραβά, γεννηθέντες το 1960. 
3.Οι απόφοιτοι της σχολικής χρονιάς 1970-1971, Α’ Αστική Καραβά, γεννηθέντες το 1959. 

4,5,6. Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συνεστίαση. 

Φωτογραφία οπισθόφυλλου:
Ο καταρράκτης στο χωριό Παλιόσοφος. Φωτογραφία Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, 1962. 

5.3.3.

4.

1. 2.

6. 7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



1ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ

Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑ 
Μιλήτου αρ. 2, 2028, Στρόβολος 
Τηλ.: 22516937 Φαξ: 22516941 
Ιστοσελίδα: www.karavas.org.cy 
e-mail: karavas.municipality@cytanet.com.cy 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά 2012 – 2016: 
Γιάννης Παπαϊωάννου – Δήμαρχος, Παναγιώτης Μανώλη – Αντιδήμαρχος, Δημήτρης Επιφανίου, Δέσπω 
Ευτυχίου, Λουκής Ιακωβίδης (1.1.12 – 13.6.13), Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (14.6.13 - 31.12.2016), 
Λάμπρος Μαούρης, Νίκος Παπαπέτρου, Σωτήρα Ποταμίτου, Μάρω Χατζηστεφάνου – Μέλη. 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ 
Συντονιστής Έκδοσης: Γιάννης Παπαϊωάννου - Δήμαρχος 
Μέλη Επιτροπής Έκδοσης: Γιάννης Παπαϊωάννου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Μάρω Χατζηστεφάνου, 
Λάμπρος Μαούρης, Έμιλυ Καραΐσκου. 
Διορθώσεις: Καλλιόπη Πρωτοπαπά-Χαρμαντά 
Φωτογραφικό υλικό: Προσωπικό αρχείο Γιάννη Παπαϊωάννου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 
Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δήμοι Κερύνειας, Καραβά, Λαπήθου, 
Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Πέτρος Πετρίδης, Λάμπρος Μαούρης, Ελένη 
Καλαβά, Αλέξανδρος Ποστεκκής, Σάββας Παυλίδης, Δέσπω Ευτυχίου, Νάνια Χαραλάμπους, Πιερής 
Χατζηλούκας, Γιάννης Χριστοδούλου, Ίδρυμα Τάκης και Λούκη Νέμιτσας, Σταύρος Καμηλάρης, 
Νεόφυτος Αντωνιάδης, Πανίκκος Στυλιανού, Γιώργος Πελεκάνος, Ελευθέριος Αντωνίου, Κλαίρη Βακή 
Ηλιάδου, Ευγενία Μαππουρίδου, Στέλλα Χριστοδούλου Κοζάκου.
Επιμέλεια φωτογραφιών: Γιάννης Παπαϊωάννου 
Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου 
Εκτύπωση: Cassoulides Masterprinters, Λευκωσία 
ISSN:1986-051X 

Ευχαριστίες: 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά ευχαριστεί θερμά όσους βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην 
ετοιμασία του περιοδικού μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους μας προσέφεραν φωτογραφικό υλικό, το 
οποίο έχει αναβαθμίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα. Είναι θερμή παράκλησή μας προς 
όσους έχουν φωτογραφίες πριν το 1974 που σχετίζονται με τον Καραβά, να επικοινωνήσουν με τα 
γραφεία του Δήμου μας για να τις αξιοποιήσουμε σε μελλοντικές μας εκδόσεις.  

Τα αγγεία που κοσμούν την παρούσα έκδοση προέρχονται από τάφους της Εποχής του Χαλκού και της 
Αρχαϊκής εποχής που ανακαλύφθηκαν στα δημοτικά όρια Καραβά. 
Παραχώρηση φωτογραφιών: Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας

Χορηγοί έκδοσης: 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Δήμαρχος και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά.

 Τεύχος 8ο – Σεπτέμβριος 2015

     «ΚΑΡΑΒΙΩΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ»
    Ετήσια Έκδοση Δήμου Καραβά

Εκθέματα λαϊκής τέχνης από το βιβλίο «Ο Καραβάς τέχνες και τεχνίτες» της Ελένης Παπαδημητρίου,
 έκδοση Δήμου Καραβά 2013. 



2

           Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά

           Η έβδομή μας έκδοση – Μερικά από τα σχόλια που πήραμε

     ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

           «Ο Καραβάς στον Κυπριακό τύπο στις αρχές του 20ού αιώνα», Κωστής Κοκκινόφτας 

           «Ο Α’ Παγκύπριος Ελληνικός Σύνδεσμος Εθελοντών (Π.Ε.Σ.Ε.) – Η συμβολή του Καραβιώτη ιατρού Ιωάννη 

           Πηγασίου», Λευτέρης Αντωνίου

           «Ο Σολωμός Φραγκουλίδης και το αγιογραφικό έργο του στην εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας Καραβά»,  

           Δρ. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου

           «Σελίδες από τον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 στον Καραβά», Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά

           «Υδάτινοι πόροι του Καραβά και η διαχείρισή τους πριν το 1974», Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά

           «Ο ποταμός και τα αυλάκια του Καραβά», Κώστας Πατέρας

           «Το παραδοσιακό Καραβιώτικο κέντημα «φερβολιτές», Νάνια Χαραλάμπους

     ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

           Εκδηλώσεις μνήμης, τιμής και αγώνα, Ιούλιος 2014

           Από τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων

     ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ

           Μνημόσυνο στον Καραβά Κυθήρων για τους πεσόντες της εισβολής 

     ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

           Απονομές χορηγιών από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά – Ιανουάριος 2014

           Απονομές χορηγιών από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά και το Κληροδότημα Γεώργιου Τσίμον –   

           Δεκέμβριος 2014

           Κεντήματα και υφαντά του Καραβά

           Φιλολογικό μνημόσυνο Κώστα Χατζηστεφάνου

           Συγκέντρωση «Δευτέρα της Λαμπρής»

           Εσπερινός Αγίας Ειρήνης

           Εκδήλωση συνταξιούχων

           Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας

           Πολιτιστική συνάντηση «Προβολή Καραβιωτών ποιητών»

           Ο Α’ Παγκύπριος Ελληνικός Σύνδεσμος Εθελοντών (Π.Ε.Σ.Ε.)- Εκδήλωση Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 

           Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου

           Φιλολογικό μνημόσυνο Γεωργίου Τσίμον

           Υδατική συνείδηση και τα νερά του Καραβά

     ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

           Τρίτος χρόνος λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατεχομένων Δήμων Επαρχίας Κερύνειας

     Περιεχόμενα

  4

  6

 

  8

12

16

20

24

29

32

34

36

38

39

45

50

52

54

55

56

57

58

60

62

63

64

65



3ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ

     ΝΕΟΛΑΙΑ

           Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά: Δραστηριότητες του 2014

      ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ

           Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς»

           Αθλητικό Σωματείο «ΑΕΚ – Λάμπουσα»

           Σχολική Εφορεία Καραβά

           Το 143ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά

           Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών

           

     ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΜΑΣ

           Σωματείο Αποδήμων «Λάμπουσα» Νέας Υόρκης

           Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου-Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας 

     ΣΤΙΓΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974

           Ενθρόνιση ηγουμένου Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους

     ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ…

           Κατάλογος με τους Καραβιώτες που μας έφυγαν το 2014 με τον πικρό καημό της προσφυγιάς στα χείλη

           Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών. Κοινωνική προσφορά του Δήμου και του Σωματείου μας

           Καταγραφή στοιχείων για το κοιμητήριο Καραβά

     ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ, ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 1974

           Εκδήλωση «Τιμούμε τους ήρωές μας»  

           Κηδεία - ενταφιασμός οστών Κυριάκου Γεττίμη, αγνοουμένου της Τουρκικής Εισβολής 

           Κηδεία - ενταφιασμός οστών δεκανέα καταδρομών Διονύση Παπαπέτρου

     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑ (συνοδοιπόροι που μας έφυγαν)

           Γαβριήλ Αγησιλάου

           Σάββας Μαύρου

           Ανδρούλα Γεττίμη Χριστοδούλου

     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

           Παρουσίαση τριλογίας βιβλίων της Καλλιόπης Χαρμαντά Πρωτοπαπά

           «Θηλασμός - Μάθηση και Αχνάρια Πρώιμων Σχέσεων» της Ευανθίας Παντελή

     ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ

           Διακρίσεις Μαρίας Περατικού Κοκαράκη 

           Αναγνώριση προσφοράς και βράβευση δρος Κυριάκου Νικολάου

     ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ

     Περιεχόμενα

 66

74

78 

80

82

84

86  

89

  

92

  

94

97

98

  

100

106  

108

  

109

110

112

114

116

117

118   

120



4

   Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά
                                

Ο θεσμός της ετήσιας έκδοσης του Δήμου μας 
«Καραβιώτικα Δρώμενα», έχει καθιερωθεί 
με μεγάλη επιτυχία και με ξεχωριστή χαρά 
και ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε την 
όγδοη έκδοση της σειράς. Σε ένα δύσκολο 
οικονομικά περιβάλλον, με πολλές περικοπές 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Καραβά, 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας 
αξιολόγησε ότι η ετήσια έκδοση του Δήμου 
προσφέρει πάρα πολλά στην αποστολή και 
το έργο μας με την καταγραφή ιστορικών 
πληροφοριών για τον Καραβά, καθώς επίσης 
ιστορικών στοιχείων, τα οποία προέκυψαν 
μέσα από εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος 
μας και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της 
ιστορίας του Καραβά και των ανθρώπων του. 

Στην έκδοσή μας φέτος έχουμε συμπεριλάβει 
αξιόλογο ιστορικό υλικό, το οποίο συγκε-
ντρώθηκε κατά κύριο λόγο μέσα από τη δράση 
και τις εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν κατά 
τη διάρκεια του 2014. Σημαντικές αναφορές 
γίνονται για το ξυλόγλυπτο τέμπλο της 
εκκλησίας της Ευαγγελίστριας, το αγιογραφικό 
έργο του Σόλωνα Φραγκουλίδη, τους υδάτινους 
πόρους του Καραβά και τη διαχείρισή τους, 
καθώς και ιστορικές πληροφορίες από τον 
αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 στον Καραβά. 
Επίσης, η έκδοσή μας φιλοξενεί ένα αξιόλογο 
κείμενο του συνεργάτη του Δήμου μας, Κωστή 
Κοκκινόφτα, με θέμα «Ο Καραβάς στον 
Κυπριακό τύπο, αρχές του 20ού αιώνα». 

Τη χρονιά που μας πέρασε έχουν ξεχωρίσει 
δύο ποιοτικές εκδηλώσεις με αναφορά στα 

υφαντά και τη λαϊκή τέχνη του Καραβά, και 
ένα σεμνό αφιέρωμα για εφτά ήρωες πεσόντες 
της εισβολής που για τριάντα εφτά χρόνια 
ήσαν θαμμένοι στο κοιμητήριο του Καραβά. 
Στην ίδια εκδήλωση με το αφιέρωμα για τους 
εφτά πεσόντες ήρωες, έγινε παρουσίαση μιας 
αξιόλογης δραστηριότητας από ομάδα νέων 
του Καραβά, η οποία αφορούσε την καταγραφή 
σημαντικών στοιχείων για το κοιμητήριο του 
Καραβά όπως είναι σήμερα. 

Στο Εθνικό θέμα ο Δήμος Καραβά είχε σημαντική 
συμβολή σε διάφορες δραστηριότητες, τόσο 
στην Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, όσο και 
σε εκδηλώσεις που έγιναν από κοινού από 
τους Δήμους και τα σωματεία της επαρχίας 
μας. Για άλλη μια χρονιά, επανατονίστηκαν 
τα δίκαια αιτήματα του προσφυγικού κόσμου 
και προβλήθηκε ο στόχος για απαλλαγή της 
πατρίδας μας από την τουρκική κατοχή και τη 
διαίρεση. 

Στα περιεχόμενα της έκδοσής μας κατα-
γράφουμε όλες τις καθιερωμένες εκδηλώσεις 
που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες 
αναφέρονται στη συγκέντρωση της Δευ-
τέρας της Λαμπρής, στην εκδήλωση των 
συνταξιούχων, στην εκδήλωση για τον 
Κατακλυσμό της επαρχίας Κερύνειας, στις 
εκδηλώσεις προς τιμή των αποφοίτων νέων 
μας, καθώς επίσης και στις δύο εκδηλώσεις που 
έγιναν το 2014, τον Ιανουάριο και το Δεκέμβριο 
με την απονομή χορηγιών σε άριστους νέους 
πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά 
από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά. 

1.Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα 
Ζέτα Αιμιλιανίδου στην εκδήλωση «Κεντήματα και Υφαντά του 
Καραβά», 15 Φεβρουαρίου 2014.
2.Από επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη 
Ομήρου στα γραφεία του Δήμου Καραβά, 11 Μαρτίου 2014.

1.

2.
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Με πολλή ικανοποίηση καταγράφουμε 
για άλλη μια χρονιά τις πολύ αξιόλογες 
πρωτοβουλίες των νέων μας, που δίνουν 
το μήνυμα ότι στη δική μας πορεία είναι 
συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες. Πλούσιες 
από κάθε άποψη ήσαν οι δραστηριότητες των 
νέων μας τη χρονιά που πέρασε και αξίζουν 
τα θερμά συγχαρητήρια όλων μας. Όλες οι 
δραστηριότητες των νέων μας καταγράφονται 
σε ξεχωριστό κεφάλαιο της έκδοσής μας. 

Παράλληλα με τη δράση του Δήμου μας 
καταγράφουμε τις πλούσιες δραστηριότητες 
των σωματείων μας σε ξεχωριστά κεφάλαια 
του περιοδικού. Με περηφάνια δίνουμε 
πληροφορίες για τη δράση των αποδήμων μας, 
οι οποίοι συνεχίζουν παράλληλα με τη δική 
μας αποστολή, μια πολύ αξιόλογη προσφορά. 

Σημειώνουμε επίσης δύο μεγάλους ιστορικούς 
σταθμούς που συνδέονται με τον Καραβά 
και τους ανθρώπους του. Ο πρώτος σταθμός 
αφορά την ενθρόνιση του νέου ηγουμένου της 
Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους. Ο νέος 
ηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος, έζησε 
τα παιδικά του χρόνια, μέχρι την ηλικία των 17 
χρόνων στον Καραβά, φοίτησε στο Δημοτικό 
Σχολείο Καραβά και στο Ελληνικό Γυμνάσιο 
Λαπήθου. Είναι γιος του Πηγάσιου Μιχαήλ 
και της Ελένης Μαούρη από τον Καραβά.  Η 
ενθρόνισή του τον περασμένο Μάρτιο έδωσε μια 
ξεχωριστή περηφάνια και τιμή στην κωμόπολή 
μας. Ο δεύτερος ιστορικός σταθμός αφορά 
τη βράβευση του εξαίρετου επιστήμονα με 
καταγωγή τον Καραβά, Κυριάκου Νικολάου, ο 
οποίος έχει πάρα πολλές διακρίσεις και πλούσιο 

επιστημονικό έργο στον τομέα της Οργανικής 
Χημείας. Τον περασμένο Οκτώβριο βραβεύτηκε 
με το βραβείο του Ιδρύματος Τάκης και Λούκη 
Νέμιτσα, το οποίο συνοδευόταν με ένα πολύ 
αξιόλογο χρηματικό ποσό. 

Στη δύσκολη διαδρομή των 41 χρόνων πικρής 
προσφυγιάς, ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι και 
η απώλεια αγαπημένων προσώπων, που μας 
φεύγουν με ανεκπλήρωτη την επιθυμία για 
επιστροφή στην αγαπημένη μας κωμόπολη. 
Υποκλινόμαστε με σεβασμό και εκτίμηση προς 
όλους και δίνουμε βασικές λεπτομέρειες για 
την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δίνουμε δε 
επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για 
συνδημότες μας που μας έφυγαν από τη ζωή 
και για τους οποίους κρίναμε ότι πρόσφεραν 
στη δική τους διαδρομή στο στίβο της ζωής 
με αναφορές σε σημαντικά στοιχεία που 
συνδέονται με την ιστορία του Καραβά. 

Με αφοσίωση στο έργο και στην αποστολή 
μας συνεχίζουμε να προσφέρουμε και 
να δημιουργούμε. Οι προσπάθειές μας 
επικεντρώνονται στη διατήρηση άσβεστης της 
μνήμης της κατεχόμενης κωμόπολής μας, στην 
επανασύνδεση μεταξύ των σκορπισμένων 
Καραβιωτών και τη συνεχή δραστηριοποίησή 
μας για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή και 
να δημιουργηθούν καλύτερες μέρες για τον 
τόπο. Ο κόσμος μας περιμένει με υπομονή 
να ανασάνει και αναμένει να δημιουργηθούν 
οι συνθήκες, που θα μας επιτρέπουν την 
ελεύθερη επιστροφή μας στα σπίτια και τις 
περιουσίες μας με την ευχή αυτός ο στόχος να 
υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

   Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά
                                

Αναμνηστική φωτογραφία με απόδημους Καραβιώτες που 
διαμένουν στην Αυστραλία στο οίκημα του ΠΙΚ, 16 Μαΐου 2014.

Εκδήλωση προς τιμή του Μίκη Σιακαλλή «Δάσκαλε η κληρονομιά 
σου», 24 Φεβρουαρίου 2014, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.



6

                      
                                    Η έβδομη μας έκδοση – Μερικά από τα σχόλια που πήραμε

Αγαπητέ κύριε Παπαϊωάννου,

Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου για το 7ο τεύχος της ετήσιας έκδοσης του Δήμου 
Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα», που μου αποστείλατε. Με πραγματικό ενδιαφέρον 
διέτρεξα τις σελίδες του. Είναι μία έκδοση με σαφή προσανατολισμό στη γνωριμία με 
τον τόπο και τους ανθρώπους του Καραβά.

Η μεταλαμπάδευση της αγάπης των Καραβιωτών για τον τόπο καταγωγής τους στη 
νέα γενιά είναι αναγκαία, αν αναλογιστεί κανείς τα σαράντα χρόνια της συνεχιζόμενης 
τουρκικής κατοχής. Η αναδρομή σε πτυχές της τοπικής ιστορίας και η παρουσίαση των 
ποικίλων εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Καραβά καθιστούν την έκδοση σημείο 
αναφοράς στη μελέτη της κατεχόμενης κωμόπολης. Επίσης, το πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό συμβάλλει στη γνωριμία με τα ήθη, τα έθιμα και τους ανθρώπους του Καραβά. 
Σας συγχαίρω θερμά και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας!

Κώστας Καδής
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Αγαπητέ Δήμαρχε,

Αναφέρομαι στην επιστολή σας, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2014, με την οποία μου 
αποστείλατε την ετήσια έκδοση του Δήμου Καραβά με τίτλο «Καραβιώτικα Δρώμενα 
- 2014» και σας ευχαριστώ.

Σας διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς, ευχόμενη την ευόδωση των 
προσπαθειών όλων μας για καλύτερες μέρες για τον τόπο μας.

Με εκτίμηση,
Ζέτα Αιμιλιανίδου
Υπουργός 

Αγαπητέ κ. Παπαϊωάννου,

Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου, 2014 με την οποία 
αποστείλατε την Ετήσια Έκδοση του Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα - 2014» 
τεύχος 7ο και σας ευχαριστώ θερμά.  Με την ευκαιρία αυτή, εύχομαι κάθε επιτυχία στο 
έργο σας και ευτυχισμένο το νέο έτος.

Νίκος Κουγιάλης
Υπουργός 
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                                    Η έβδομη μας έκδοση – Μερικά από τα σχόλια που πήραμε

Φίλε Δήμαρχε,

Σας ευχαριστώ θερμά για την επιστολή σας, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2014, καθώς 
και για την ετήσια έκδοση του Δήμου Καραβά, «Καραβιώτικα Δρώμενα - 2014», την 
οποία μου αποστείλατε.

Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες και την ειλικρινή 
εκτίμηση τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσο και τις δικές μου, για τη βοήθεια 
και αλληλεγγύη που προσφέρετε στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την επίτευξη 
μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.

Νίκος Χριστοδουλίδης
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Διευθυντής Διπλωματικού Γραφείου 
Προέδρου της Δημοκρατίας

Κύριε Δήμαρχε,

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

Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να σας συγχαρώ για την αξιέπαινη προσπάθειά 
σας να προβάλετε τις δραστηριότητες του πονεμένου προσφυγικού Δήμου σας με 
αυτόν τον τρόπο. Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, σας εύχομαι υγεία και 
δύναμη προς επίρρωση των προσπαθειών σας. 

Με εκτίμηση,
Αντιστράτηγος Γεώργιος Μπασιακούλης
Αρχηγός Γ.Ε.Ε.Φ.

Αγαπητέ μου κ. Δήμαρχε,

Με ιδιαίτερη χαρά έλαβα την ετήσια έκδοση του Δήμου Καραβά με τίτλο 
«Καραβιώτικα Δρώμενα - 2014» και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή σας την ευγενική 
χειρονομία.

Οι προσπάθειες που καταβάλλετε ως Δημοτικό Συμβούλιο μέσω των δραστηριοτήτων-
εκδηλώσεων, αλλά και των εκδόσεων είναι άξιες πολλών συγχαρητηρίων, αφού 
ενισχύουν την προσπάθεια διατήρησης της μνήμης των κατεχόμενων χωριών μας.
Συγχαίροντάς σας ξανά για την έκδοση αυτή εύχομαι, όπως ο Κύριος σας ενισχύει 
και ενδυναμώνει στη ζωή και στα έργα σας και σύντομα να δώσει να επιστρέψουμε 
στα χωριά μας.

Μετ’ ευχών,
Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε επίσης τους πιο κάτω που μας απέστειλαν επιστολές με θετικά σχόλια για την ετήσια έκδοση του Δήμου μας «Καραβιώτικα 
Δρώμενα 2014», τεύχος 7:  Άντρος Κυπριανού – Γενικός Γραμματέας Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Εμμανουήλ Θεοδώρου – Συνταγματάρχης ΕΛΔΥΚ, 
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης – Δήμαρχος Λευκωσίας, Κυριάκος Χατζηττοφής – Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Άντρος Γ. Καραγιάννης 
– Δήμαρχος Δερύνειας, Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος, Γιωργούλλα Λεωνίδα – Δημοτική Γραμματέας Λεμεσού, Νίκος Κ. Σιακόλας – 
Εκτελεστικός Πρόεδρος Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα, Δημήτρης Δημητρίου – Λειτουργός Υπουργείου Εσωτερικών.
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Στον τύπο των παλαιότερων χρόνων 
εντοπίζονται πολλά δημοσιεύματα, που 
αφορούν στον Καραβά, ορισμένα από τα 
οποία είχαμε παραθέσει σε προηγούμενα 
τεύχη του περιοδικού [αρ. 3 (2010), σ. 13-
15, αρ. 4 (2011), σ. 9-12, αρ. 5 (2012), σ. 
10-13 και αρ. 7 (2014), σ. 8-11]. Στο παρόν 
τεύχος αναδημοσιεύουμε δύο από αυτά των 
πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 1900, 
που περιλαμβάνουν αρκετές ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων.

Tο πρώτο προέρχεται από την εφημερίδα 
«Κύπριος», ημερομηνίας 21 Ιουλίου 1901, 
και αφορά στην επίσκεψη, στα πλαίσια ετήσιας 
περιοδείας, του Μητροπολίτη Κυρηνείας 
(1895-1916) και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου (1916-1933) Κυρίλλου στη Μονή 
της Αχειροποιήτου, όπου τον υποδέχτηκαν 
οι μοναχοί, που εγκαταβίωναν τότε σε 
αυτήν, καθώς και κάτοικοι της κωμόπολης. 
Ακολούθως γίνεται αναφορά στη συμβολή 
του στην επίλυση των προβλημάτων των 
χωρικών, στην παρουσία του στην εκλογή 
των εκκλησιαστικών επιτρόπων των ναών 
Αγίου Γεωργίου και Αγίας Ειρήνης, καθώς και 
στις τελικές εξετάσεις του Παρθεναγωγείου, 
το οποίο διηύθυνε με επιτυχία η εγχώρια 
δασκάλα Κυριακή Νικολάου. Όπως 
σημειώνεται, σε αυτές παρέστη και αριθμός 
επισκεπτών, οι οποίοι διέμεναν για λόγους 
παραθερισμού στον Καραβά, γεγονός που 

φανερώνει ότι υπήρχε κάποια υποδομή στην 
κωμόπολη για τη φιλοξενία τους.

Το δεύτερο δημοσίευμα εντοπίστηκε 
στην εφημερίδα «Η Φωνή της Κύπρου», 
ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 1903, και 
περιλαμβάνει περιγραφή του φυσικού 
περιβάλλοντος των δύο κωμοπόλεων 
Λαπήθου και Καραβά, καθώς και 
πληροφορίες για τις γεωργικές ενασχολήσεις 
των κατοίκων. Όπως αναφέρεται, υπήρχαν 
πολλά νερά στην περιοχή, γεγονός το οποίο 
συνέτεινε, ώστε η Λάπηθος, λόγω και της 
μορφολογίας του εδάφους, να διαθέτει δέκα 
νερόμυλους, που είχαν σημαντική συμβολή 
στην τοπική οικονομία. Ακόμη, σε αμφότερες 
υπήρχαν πολλά οπωροφόρα δέντρα, όπως 
εσπεριδοειδή και ιδίως λεμονόδεντρα, οι 
καρποί των οποίων εξάγονταν από τους 
παρακείμενους όρμους, όπου προσέγγιζαν 
πλοιάρια, κυρίως από τη Χίο και άλλα νησιά 
της Ελλάδας, και απέφεραν στους κατοίκους 
ετήσιο εισόδημα 5 περίπου χιλιάδων λιρών. 
Λόγω, όμως, της ασθένειας της ψωρίασης 
είχε επέλθει μεγάλη καταστροφή τα 
τελευταία χρόνια και αυτό περιορίστηκε 
στις 100 με 200 λίρες! Εκαλείτο δε το 
Γεωργικό Τμήμα να συμβάλει, με τη λήψη 
μέτρων και τη στήριξη των γεωργών, 
στην καταπολέμηση της ασθένειας. Ακόμη 
σημειώνεται, ότι στις δύο κωμοπόλεις ήταν 
ανεπτυγμένη η σηροτροφία, που επίσης 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ    
Ο Καραβάς στον Κυπριακό τύπο στις αρχές του 20ού αιώνα

1.Η μονή Αχειροποιήτου, φωτογραφία 
Θ. Ν. Τουφεξής.
2.Άποψη του Καραβά τέλος του 19ου αιώνα.1.

2.
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έπρεπε να στηριχθεί και να βελτιωθεί. 
Αναφέρεται επίσης ότι καλλιεργούνταν 
ελιές και χαρουπιές με καλά αποτελέσματα, 
καθώς και κολοκάσι, που απαιτούσε, όμως, 
αυξημένες δαπάνες καλλιέργειας, γι’ αυτό 
και προτεινόταν να αντικατασταθεί από το 
πολύ πιο προσοδοφόρο βαμβάκι. Τέλος, 
γινόταν εισήγηση για την άμεση ίδρυση 
από την αποικιακή Κυβέρνηση Γεωργικής 
Τράπεζας, που θα συνέβαλλε στη βελτίωση 
της γεωργίας του τόπου και στην απαλλαγή 
των κατοίκων από την τοκογλυφία.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη ότι 
στις δύο κωμοπόλεις υπήρχαν βιοτεχνίες 
παραγωγής βαμβακερών υφασμάτων, 
καθώς και αγγειοπλαστικής στη Λάπηθο. 
Επίσης επαινείται η τάση των κατοίκων του 
Καραβά να εκσυγχρονίζουν τα μέσα που 
χρησιμοποιούσαν για την επεξεργασία των 
προϊόντων τους, όπως με την εισαγωγή 

«προ διετίας» από το Γρηγόριο Δημητριάδη 
σιδερένιου ελαιοπιεστηρίου και την 
αντικατάσταση του ξύλινου, που βρισκόταν 
μέχρι τότε σε χρήση, ενέργεια που μιμήθηκαν 
στη συνέχεια και άλλοι δύο κάτοικοι. 
Εγκωμιάζονταν δε για το φιλοπρόοδο 
χαρακτήρα και για το ενδιαφέρον τους 
για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, αλλά 
και κατακρίνονταν από το γεγονός, ότι 
επέτρεπαν να λειτουργεί μεγάλος αριθμός 
καφενείων, που αποτελούσαν, κατά τον 
αρθρογράφο, κέντρα οπισθοδρόμησης. 
Τέλος τονιζόταν, ότι η Κυβέρνηση όφειλε 
να επιληφθεί του ζητήματος της προστασίας 
της υγείας των κατοίκων και για το σκοπό 
αυτό προτεινόταν να διορισθεί ως αγροτικός 
γιατρός της περιοχής ο Κ. Χατζηαλεξάντρου, 
ο οποίος ασκούσε μέχρι τότε το επάγγελμά 
του στον Καραβά. 

Κωστής Κοκκινόφτας

Άποψη του Καραβά τέλος του 19ου αιώνα, φωτογραφία από το αρχείο Ελένης Καλαβά.
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Το κείμενο που ακολουθεί υπήρξε μέρος 
της κύριας ομιλίας που παρουσιάστηκε στην 
εκδήλωση «Αφιέρωμα για τον Α’ Παγκύπριο 
Ελληνικό Σύνδεσμο Εθελοντών», η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2014 
στη Λευκωσία με διοργανωτή την Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών και τη στήριξη των 
Δήμων Καραβά και Λαπήθου. 

Στις  13  Απριλίου του 1930, στο σωματείο 
«Λαϊκή Ένωσις», πραγματοποιήθηκε η 
συγκέντρωση των εκ Λευκωσίας και περιχώ-
ρων αγωνιστών των ελληνικών πολέμων. Στη 
συγκέντρωση αυτή αποφασίστηκε ουσιαστικά 
η ίδρυση Συνδέσμου Κυπρίων Αγωνιστών 
και η ανάθεση της σύνταξης του σχετικού 
καταστατικού. Το αποτέλεσμα της κίνησης 
αυτής, ήταν η ίδρυση και η συγγραφή του 
Καταστατικού-Κανονισμού του Παγκύπριου 
Ελληνικού Συνδέσμου Εθελοντών Π.Ε.Σ.Ε. και 
πιο συγκεκριμένα του Α’ Π.Ε.Σ.Ε. που ιδρύθηκε 
στην Κύπρο. Ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε, λίγο 
αργότερα σε ειδική ιδρυτική συνέλευση των 
μελών του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
21.09.1930, ημέρα Κυριακή και ώρα 3.00 μ.μ. 
στο Συνοδικό της (παλαιάς) Αρχιεπισκοπής. 
Το πρώτο-προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο 
του Π.Ε.Σ.Ε απαρτιζόταν από τους Ιωάννη 
Πηγασίου, Πρόεδρο, Χρ. Κυπριανίδη, ταμία, 
Π. Μαυρομιχάλη, Γραμματέα και από τα 
μέλη Ευάγγελο Χατζηιωάννου και Κώστα 
Ζαχαριάδη.

Η αναγκαιότητα αυτή, της σύστασης δηλαδή, 
του συνδέσμου παλαιών αγωνιστών ήταν 
επιβεβλημένη, αφού η παρουσία των 
εθελοντών πολέμου κρίθηκε ως άκρως 
απαραίτητη σε κάθε «εθνική εκδήλωση», 
ιδιαίτερα στα χρόνια της κορύφωσης του 
ενωτικού αγώνα. Θα πρέπει επίσης να 
σημειώσουμε τρία σημαντικά γεγονότα, τα 
οποία και βοήθησαν ουσιαστικά την επίτευξη 
του στόχου αυτού. Πρώτο, τον Ιανουάριο 
του 1930, σε μια μεγάλη συγκέντρωση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο Συνοδικό της 
Αρχιεπισκοπής, έχουμε την απόφαση για την 
ίδρυση της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», 
η οποία απέβλεπε βασικά στο συντονισμό 
έμπρακτου εθνικού αγώνα. Την Οργάνωση 
αυτή αποτελούσαν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, 
οι ηγούμενοι των μοναστηριών, τα ελληνικά 
μέλη του τότε Κυπριακού Κοινοβουλίου – 
Νομοθετικού Σώματος, οι εκπρόσωποι των 
ελληνικών εφημερίδων της νήσου και 18 
αριστίνδην μέλη, τρία ανά επαρχία που 
εκλέχθηκαν από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου 
και τους Έλληνες βουλευτές. Επειδή όμως 
η Οργάνωση αυτή ήταν για μερικούς πολύ 
συντηρητική, δημιουργήθηκε αργότερα, στις 
18.10.1931, μια άλλη μαχητική Οργάνωση, η 
«ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ» 
«ΕΡΕΚ» η οποία συνδέθηκε με την εξέγερση 
των Οκτωβριανών γεγονότων του 1931. Τρεις 
από τους οποίους υπέγραψαν την προκήρυξη 
της Ε.Ρ.Ε.Κ στις 18 Οκτωβρίου του 1931, ήσαν 

Ο Α’ Παγκύπριος Ελληνικός Σύνδεσμος Εθελοντών (Π.Ε.Σ.Ε.)– Η συμβολή 
του Καραβιώτη ιατρού Ιωάννη Πηγασίου

1.Πρώτη συγκέντρωση Παγκύπριου 
Ελληνικού Συνδέσμου Εθελοντών στη 
Λευκωσία, 18 Μαρτίου 1931.
2.Το έμβλημα του Π.Ε.Σ.Ε.1.

2.
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μέλη του Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Ε. Πρόκειται για τους 
Ιωάννη Πηγασίου, Θεοφάνη Τσαγγαρίδη και 
Κώστα Ζαχαριάδη. Ο Αργυρός Δρουσιώτης 
διατέλεσε αντιπρόσωπος του Π.Ε.Σ.Ε. στην 
πόλη και επαρχία Λεμεσού. 

Το δεύτερο γεγονός, το οποίο σηματοδότησε 
την αναγκαιότητα της δημιουργίας 
του Α’ Π.Ε.Σ.Ε. ήταν η διεξαγωγή του 
δεύτερου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, το Μάρτιο του 1930 και 
που διετράνωνε για άλλη μία φορά τον αιώνιο 
πόθο των Ελλήνων της Κύπρου, για ένωσή 
τους με την Ελλάδα. Αποστολές μεγάλων 
ομάδων εθελοντών στα πρώτα χρόνια της 
Αγγλοκρατίας (1878-1959) δόθηκαν στις 
ελληνικές επιστρατεύσεις του 1880 και 1886, 
και στην κρίση της Ανατολικής Ρωμυλίας, 
τον Οκτώβριο του 1885. Οι εγγεγραμμένοι 
παλαιοί πολεμιστές του Π.Ε.Σ.Ε., ήσαν 
κυρίως οι εθελοντές των νικηφόρων 
Βαλκανικών πολέμων 1912 – 1913 και του 
Μακεδονικού Αγώνα 1904 – 1908, καθώς και 
από τους ατυχείς πολέμους του 1897, αλλά 
και αργότερα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
καθώς και της Μικρασιατικής εκστρατείας. 

Ο τρίτος και καθοριστικός, θα χαρακτήριζα 
λόγος, ο οποίος συνέβαλε και υποβοήθησε 
ουσιαστικά στην ίδρυση του Π.Ε.Σ.Ε. ήταν 
η θέσπιση μιας σημαντικής νομοθεσίας. Ο 
Νόμος περί Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, 
ο οποίος και βασίστηκε στο Νόμο περί 
Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Αγγλίας και 
Ουαλλίας. Ιδιαίτερα όμως, ο Νόμος του 1930 
περί Σωματείων (Εγγραφή) καθώς και άλλες 
σημαντικές βελτιώσεις προς την κατεύθυνση 
της ανάληψης και ανάπτυξης εθελοντικών 
πρωτοβουλιών οι οποίες και αντιμετώπιζαν 
μεταξύ άλλων, διάφορες κοινωνικές ανάγκες. 

Σε άρθρο της η εφημερίδα ΝΕΟΝ ΕΘΝΟΣ 
στις 21.11.1930, δύο μήνες ακριβώς 
μετά την ίδρυση του Π.Ε.Σ.Ε., το οποίο 
απευθύνεται κυρίως προς τους ιερείς και 
διδασκάλους επεξηγεί βασικά τους σκοπούς 
της ίδρυσής του. Ο τριπλός σκοπός λοιπόν 
της ίδρυσης του Συνδέσμου εστιάζεται, 
όπως πολύ χαρακτηριστικά τονίζει (αφού 
ας σημειώσουμε, βρισκόμαστε στην περίοδο 
της Αγγλοκρατίας), στη δράση και στην 

πρόοδο της Κύπρου, στον ιστορικό σκοπό της 
νήσου και στην προστασία και υποστήριξη 
των δυσπραγούντων – δυστυχούντων 
Κυπρίων Εθελοντών – Αγωνιστών οι οποίοι 
και συνέβαλαν στους ελληνικούς αγώνες για 
ελευθερία. Ο  ιατρός Ιωάννης Πηγασίου από 
τον Καραβά που με την ίδρυσιν του Παγκυπρίου 
Ελληνικού Συνδέσμου Εθελοντών εξελέγηκε 
προσωρινός το 1930 και μετέπειτα στις 
εκλογές της 13ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, 
ως τακτικός πρόεδρος για δύο έτη, λόγω των 
Οκτωβριανών γεγονότων συνελήφθηκε από 
τους Άγγλους και φυλακίσθηκε (26.11.1931-
17.12.1931). Όταν απελύθη, του επεβλήθη 
να εμφανίζεται εις την Αστυνομίαν τρεις 
φορές την ημέρα. Εθελοντής στον Ερυθρό 
Σταυρό το 1912-1913, στρατιωτικός γιατρός 
το 1914 στη Βόρεια Ήπειρο και στη Σερβία. 
Ηγετική και πολύ δυναμική προσωπικότητα. 
Είναι πολύ χαρακτηριστική η σχετική 
δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΕΟΝ ΕΘΝΟΣ 
20.12.1930 σελ.3-4, όπου απευθύνεται με 
σχετικό άρθρο του, ο Παγκύπριος Ελληνικός 
Σύνδεσμος Εθελοντών στους ομογενείς. 
Παρατίθεται και υποδεικνύεται ουσιαστικά, 
ο ρόλος της ίδρυσης αλλά και οι σκοποί που 
εξυπηρετεί ο Σύνδεσμος... Αναφέρει λοιπόν: 
«Ο Παγκύπριος Ελληνικός Σύνδεσμος 
Εθελοντών, πλην του μεγάλου ιερού σκοπού 
του, θέλει συν τούτοις μεριμνήσει, ίνα παρέχη 
πάσαν δυνατήν προστασίαν και βοήθειαν 
εις τους δυστυχούντας, εις τους τελείως 
απόρους και εις τους πάσχοντας, πολεμιστάς, 
ως και εις τα ορφανά τέκνα των τετιμημένων 
νεκρών εθελοντών, αν αυτά τυγχάνωσιν 
απροστάτευτα ή δυστυχώσι. Ουδενός 
Έλληνος Κυπρίου θα ανθέξη η καρδία ν’ 
ατενίζη έναν τίμιον της Πατρίδος Πολεμιστήν, 
όστις εκουσίως είχε προσφέρει τον εαυτόν του 
χάριν του Εθνικού Μεγαλείου, να δυστυχή, 
να πεινά και να τείνη τον δίσκο της επαιτείας. 
Κακή μοίρα, αφού ακόμη είμεθα ορφανοί 
και δεν έχομεν το λατρευτόν μητρικόν... να 
δώση έστω και μικράν προστασίαν εις τους 
τιμημένους πολεμιστάς μας, διά τούτο έχομεν 
υπερτάτην υποχρέωσιν πάντες, όπως ημείς 
αυτοί παρασταθώμεν ως προστάται των. 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου 
Εθελοντών δραστηρίως ενεργεί, όπως ούτος 
αποκτήση σεβαστόν χρηματικόν ποσόν, όπερ 
θέλει καταθέσει εις Ελληνικήν Τράπεζαν. 
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Διά των μικροσυνδρομών των μελών του 
Συνδέσμου δεν κατορθώνεται τούτο, αλλά 
μόνον διά των χρηματικών δωρεών εκ 
μέρους ευγενών και φιλανθρώπων κυρίων 
και διαφόρων ιδρυμάτων. Ζητούμεν και την 
ιδικήν σας χρηματικήν δωρεάν. Είτε μεγάλη, 
είτε μικρά είναι αύτη, ευγνωμόνως θα γίνη 
δεκτή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου. Και άμα τη παραλαβή εκάστου 
εμβάσματος υπό του Προέδρου του Δ.Σ., 
αμέσως θα σταλή υμίν εκ διπλοτύπου 
απόδειξις πληρωμής. Τα ονόματα των 
Μεγάλων Δωρητών ή Ευεργετών, μόνον 
θα σημειωθώσιν, εις το επί τούτω βιβλίον 
προς αιωνίαν μνήμην, αλλά συν τούτοις θα 
σημειωθώσι βαθειά μέσα εις τας καρδίας 
όλων των Εθελοντών, και δη εκείνων, οίτινες 
θα τύχωσι της προλεχθείσης προστασίας 
και βοηθείας. Με τη γλυκείαν ελπίδα, ότι θα 
εισακουσθή η τοιαύτη υπέρ των Εθελοντών 
Κυπρίων έκκλησίς μας. Διατελούμεν 
μετ’εκτιμήσεως και αγάπης». Το άρθρο 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο Ι. Πηγασίου 
και το Γραμματέα Π. Μαυρομιχάλη. Με την 
ανακοίνωση αυτή σκιαγραφούνται οι λόγοι 
κυρίως που προέκυψαν για την αναγκαιότητα 
και τη σημαντικότητα της ίδρυσης του 
Π.Ε.Σ.Ε. 

Σε μια συνέντευξή του ο Ι. Πηγασίου στην 
εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ανάφερε τη 
σημαντικότητα του σκοπού της ιδρύσεως του 
Π.Ε.Σ.Ε. με τη διατήρηση μητρώου εγγραφής 
των εθελοντών πολεμιστών του, κυρίως του 
Μακεδονικού Αγώνα αλλά και των Βαλκανικών 
Πολέμων. Άλλωστε αυτό αναφερόταν και 
ήταν σύμφωνο ως προς το άρθρο 7 του 
Κανονισμού του Π.Ε.Σ.Ε. Μεταξύ άλλων, 
ο Πρόεδρος του Π.Ε.Σ.Ε. ανάφερε τα εξής 
«...500 περίπου ενεγράφησαν εκ των οποίων 
οι 150 παρεχώρησαν και φωτογραφίες». Όταν 
κι άμα θα τελείωνε η εγγραφή, το λεύκωμα 
αυτό θα παρεδίδετο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. 
Αναφέροντας τη σημαντικότητα στο να 
μην ξεχαστούν οι πολεμιστές των αγώνων 
αυτών, αλλά και πιο γενικά η συνεισφορά 
της Κύπρου στους αγώνες που διεξήγαγε 
η Ελλάδα, σημείωσε επίσης, ότι επειδή δεν 
υπάρχει αρχειακό υλικό για τους Κύπριους 
του 1821 ή στην εγγραφή τους στη Φιλική 
Εταιρεία γι’αυτό και δεν περισώζονται τα 
ονόματα των χιλιάδων εθελοντών από την 
Κύπρο. Ο ρόλος του Συνδέσμου ήταν πολύ 
σημαντικός, κατά τον Πηγασίου, αφού με 
παραδείγματα που ανάφερε στη συνέντευξή 
του στην εφ. ΦΤΚ, τόνισε ιδιαίτερα ότι π.χ. 
στο χωριό Περιστερώνα της Μόρφου παρόλο 
που ο ιερέας αλλά και άλλοι προύχοντες 
του χωριού δεν γνώριζαν ότι είχαν δύο 
εθελοντές πολεμιστές (Χατζημιχάλη Φλωρή 
Λουκά, ο οποίος ζούσε στη Λευκωσία και τον 
Ιωάννη Μανώλη ο οποίος απεβίωσε το 1930 
στη Λευκωσία), αυτό τους εξέπληξε. Όπως 
εξέπληξε τις Τοπικές Αρχές των άλλων χωριών 
για τη συνεισφορά τους, ο Αστρομερίτης με 30 
γενναία παιδιά, το Συγχαρί με 3 τιμημένους 
αγωνιστές, Καραβάς με 71 μαχόμενους 
άνδρες εκ των οποίων οι 5 σκοτώθηκαν. 
Ένας από τους σκοπούς του Α’ Π.Ε.Σ.Ε., 
ήταν και η ανάληψη βαπτίσεων των παιδιών 
– των μελών του. Βοηθούσε, ως ανάδοχος 
με αυτό τον τρόπο, οικονομικά, κυρίως, τους 
άπορους εθελοντές. Ονόματα που δίνονταν 
συνήθως στα παιδιά αυτά ήσαν ονόματα 
άμεσα συνδεδεμένα με την Ελλάδα, όπως 
Νίκη, Ελευθερία, Ελευθέριος, Παρθενώνας, 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ολυμπιάδα, Ελλάδα, 
Κωνσταντίνος κλπ. Μέσα στα πλαίσια των 
σκοπών που έθεσε ο Π.Ε.Σ.Ε. ήταν και η 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική φροντίδα των 

Ο Καραβιώτης ιατρός Ιωάννης Πηγασίου, ο οποίος 
υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό το 1912-1913.
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απόρων κυρίως εθελοντών πολεμιστών – 
μελών του Συνδέσμου. Στο κάλεσμα και 
στην έκκληση του Π.Ε.Σ.Ε. για οικονομική 
στήριξη του Συνδέσμου σημειώνουμε τις 
ετήσιες συνδρομές της Αρχιεπισκοπής, 
Μητροπόλεων, Μονών καθώς και άλλων 
διαφόρων ιδρυμάτων, οργανισμών, φορέων 
και ατόμων. Σχετική αναφορά ανευρίσκεται 
στο αρχείο του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου 
Γ’ στο βιβλίο ΜΑ 219α σε χειρόγραφο 
σημείωμά του Αρχιεπισκόπου Κύριλλου 
Γ: «Έντιμον Πρόεδρον του Συνδέσμου 
των Κυπρίων Εθελοντών κ. Ι. Πηγασίου. 
Ασμένως χαιρετίσαντες την ίδρυσιν του 
Συνδέσμου των Κυπρίων Εθελοντών και 
ομολογούντες την προς αυτούς οφειλομένην 
υπό της πατρίδος ευγνωμοσύνην διά τας 
υπέρ αυτής πατριωτικάς υπηρεσίας των και 
επιθυμούντες όπως και το καθ’ημάς ιερόν 
ίδρυμαν της Αρχιεπισκοπής συμβάλη εις τον 
αγαθόν σκοπόν ον προέθετο ο υμέτερος 
Σύνδεσμος, δηλούμεν υμίν ότι ανεγράψαμεν 
εν τω προυπολογισμώ Αρχιεπισκοπής 
δεκάλιρον ετησίαν υπέρ αυτού συνδρομήν. 
Τούτο αναγγέλλοντες τη υμετέρα εντιμότητι 
επιδαψιλεύομεν εφ’υμάς και τον υμέτερον 
πατριωτικόν Σύνδεσμο τας ευλογίας της 
Εκκλησίας των. Διατελούμεν εν τω Χριστώ 
Ευχέτης Ο Κύπρου Κύριλλος Αρχιεπισκοπή 
16 Φεβρουαρίου 1931». 

Ο Π.Ε.Σ.Ε. φρόντισε για την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των απόρων 
εθελοντών και διοργάνωνε εκδρομές των 
μελών, παρασημοφορήσεις των διακριθέντων 
στους πολέμους, αλλά και βαπτίσεις 
των παιδιών τους. Μια πρωτοβουλία του 
Προέδρου του Συλλόγου, Ιωάννη Πηγασίου 
που ενδιαφέρει την ιστορική έρευνα ήταν η 
δημιουργία πλήρους μητρώου των μελών 
του με πληροφορίες για την πολεμική τους 
δράση όπως και λευκώματος φωτογραφιών 
των παλαιών εθελοντών. Τα αρχεία 
δυστυχώς έχουν χαθεί, σύμφωνα με μια 
πληροφορία του 1963 εγκαταλείφθηκαν στο 
τουρκοκρατούμενο τμήμα της Λευκωσίας.

Η εξαγωγή ενός πολύ παραγωγικού έργου 
από τον Π.Ε.Σ.Ε., το οποίο και μπορεί αβίαστα 
να χαρακτηριστεί ως πολύ σημαντικό και 
πρωτοφανές, ιδιαίτερα για το μικρό σύντομο 

χρονικό διάστημα διάρκειάς του, 13 μηνών 
ζωής! Ο άκρατος ενθουσιασμός των πρω-
τεργατών και μελών του Δ.Σ., αλλά κυρίως 
του Προέδρου του, Ιωάννη Πηγασίου ήταν 
τα κύρια συστατικά της επιτυχίας αυτής. 
Δυστυχώς όμως αυτό διακόπηκε βίαια και 
απότομα, ύστερα από την εξέγερση των 
Ελλήνων της Κύπρου εναντίον της αγγλικής 
διοίκησης της Νήσου, στις 21.10.1931, 
όταν και επιβλήθηκαν αυστηρά περιοριστικά 
μέτρα. Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα της 
έρευνας, είναι η επιβεβαίωση και η ανάδειξη 
της ανιδιοτελούς και συνάμα διαχρονικής 
προσφοράς των Ελλήνων-Κυπρίων Εθελο-
ντών στους απελευθερωτικούς αγώνες που 
διεξήγαγε η Ελλάδα. Παράλληλα έχουμε και 
την ανάδειξη σημαντικών προσωπικοτήτων και 
φορέων μέσα στην κυπριακή κοινωνία και σε 
ένα ευρύ φάσμα. Όπως π.χ. η ανιδιοτελής και 
γενναιόδωρη προσφορά της εκκλησίας, των 
σωματείων, των λεσχών, των αναγνωστηρίων, 
των δασκάλων, των ιατρών, των ευπόρων 
αλλά και φτωχών συμπολιτών μας, προς τους 
άπορους Εθελοντές – Πολεμιστές. Δείχνοντας 
με αυτό τον τρόπο την ίδια τη φιλοπατρία τους. 

’Προνοία Επαίνου πολλού αξία, του 
Παγκυπρίου Ελληνικού Συνδέσμου των 
Εθελοντών’.

Λευτέρης Αντωνίου

Τα μετάλλια του προέδρου του Παγκύπριου Ελληνικού 
Συνδέσμου Εθελοντών, ιατρού Ιωάννη Πηγασίου. 
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Το κείμενο που ακολουθεί υπήρξε μία από τις 
τρεις κύριες ομιλίες που παρουσιάστηκαν στην 
εκδήλωση «Αφιέρωμα στις εθνικές επετείους 
της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου», η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 
2014 στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών. 

Ο Σολωμός Φραγκουλίδης υπήρξε ένας από 
τους σημαντικούς πρωτοπόρους της Κυπριακής 
εικαστικής δημιουργίας που σημάδεψε με το 
έργο του τον 20ό αιώνα. Γεννήθηκε στην 
Πάνω Ζώδια το 1902 και πέθανε στη Λευκωσία 
το 1981. 

Τα πρώτα μαθήματα στη ζωγραφική τα 
διδάχθηκε από τον Ηλία Κάρισεφ, Ρώσο 
πρόσφυγα και ζωγράφο με μεγάλες ικανότητες 
στο σχέδιο. Το 1924 εισάγεται στη Σχολή 
Καλών Τεχνών, στην Αθήνα και το 1925 στο 
εργαστήρι του ζωγράφου Γεώργιου Ιακωβίδη. 
Το 1930 αποφοιτά με άριστα από τη Σχολή 
Καλών Τεχνών, λαμβάνοντας το πρώτο 
βραβείο. Το 1932 επιστρέφει στην Κύπρο 
και ιστορεί εικόνες για την εκκλησία της 
Παναγίας στον Αγρό, κατόπιν συστάσεως του 
Μητροπολίτη Κιτίου Νικοδήμου Μυλωνά. 

Το 1934 βρίσκεται και πάλι στην Αθήνα. 
Μυείται στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, 
που ιδρύθηκε το 1941 από το ΚΚΕ και αυτό θα 

του στοιχίσει στην επαγγελματική του εξέλιξη. 
Ο Φραγκουλίδης παρουσίασε το καλλιτεχνικό 
έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις 
στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ενδεικτικά 
σημειώνω την επίσκεψή του το 1967 κατόπιν 
προσκλήσεως στη Σοβιετική Ένωση, όπου και 
τιμήθηκε. Το 1972 συμμετέχει στη Μπιενάλε 
Θρησκευτικής Τέχνης στη Φότζια της Ιταλίας, 
με το έργο «Καινή Διαθήκη», για το οποίο του 
απονεμήθηκε το αργυρό μετάλλιο. Το 1972 το 
ελληνικό κράτος παραχωρεί στο Φραγκουλίδη, 
ισόβια μηνιαία σύνταξη για την προσφορά του 
στις Τέχνες και τα Γράμματα.

Για το ζωγράφο έχουν γραφτεί και λεχθεί 
πολλά. Παρόλα αυτά, σημαντικά έργα του σε 
ακρυλικό ή λάδι παραμένουν αδημοσίευτα. 
Πρόκειται για έργα που παρέμειναν στα 
κατεχόμενα και αγνοούνται από το 1974. 

Ο Φραγκουλίδης, όπως σημειώνεται στην 
αυτοβιογραφία του, επιδόθηκε στην αγιογραφία 
για καθαρά βιοποριστικούς λόγους και από 
ό,τι δήλωνε η ενασχόληση  αυτή τον βάραινε 
αφάνταστα. Ο ζωγράφος ήταν βαθύς γνώστης 
τόσο της βυζαντινής, όσο και της δυτικότροπης 
ζωγραφικής και κατάφερε να παντρέψει τις δύο 
τεχνοτροπίες και να δημιουργήσει μια δική του 
ξεχωριστή δημιουργία. Στην ίδια εικόνα συχνά 
αναγνωρίζονται καθαρά βυζαντινά στοιχεία, 
αλλά και δυτικές επιδράσεις, έτσι  που στην 

1.Έργα του Σολωμού Φραγκουλίδη που εκτίθενται στο 
ομώνυμο  μουσείο στον Αγρό.
2.Αυτοπροσωπογραφία Σολωμού Φραγκουλίδη.

2.

    Ο Σολωμός Φραγκουλίδης και το αγιογραφικό έργο του στην εκκλησία της
    Παναγίας Ευαγγελίστριας Καραβά 

1.



ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ 17

απεικόνιση  να κυριαρχεί πότε η μία πότε η 
άλλη τεχνοτροπία. Ο Φραγκουλίδης εκτός από 
το θρησκευτικό περιεχόμενο έδωσε και ένα 
αισθητικό αποτέλεσμα που ευχαριστούσε το 
νέο χριστιανό της εποχής του.

Το εικονογραφικό πρόγραμμα ήταν σύμ-
φωνο με την παραδοσιακή εκκλησιαστική 
εικονογραφία. Η τεχνοτροπία, όμως, που ακο-
λούθησε παρουσιάζει έντονη επίδραση από τη 
δυτική Ευρώπη και ήταν αυτή που επικρατούσε 
τότε στη μητροπολιτική Ελλάδα και στο Άγιο 
Όρος.

Η παραδοσιακή βυζαντινή τέχνη θεωρήθηκε 
βάρβαρη ή ακόμη κατώτερη από την αντίστοιχη 
δυτική. Παράλληλα, μέσω της λεγόμενης 
Ναζαρηνής ζωγραφικής καλλιεργήθηκε η τάση 
για επιστροφή του αρχαιοελληνικού ιδεώδους 
σε όλες τις εκφάνσεις του Ελληνικού βίου και 
πολιτισμού. Η αγιογραφία γίνεται περισσότερο 
διακοσμητική και αφηγηματική. Το θείο, το 
άπειρο και το θαύμα προβάλλονται μέσα σε 
ορθολογική και συναισθηματική ατμόσφαιρα. 
Οι κινήσεις και οι στάσεις των προσώπων 
θυμίζουν συναθροίσεις και συναλλαγές 
κοινών ανθρώπων, με αποτέλεσμα η όλη 
απεικόνιση να οδηγείται σε αποϊεροποίηση της 
θρησκευτικής παράστασης.

Η πρώτη μεγάλη παραγγελία που έλαβε 

ο Φραγκουλίδης ήταν οι εικόνες του 
εικονοστασίου του ναού της Παναγίας στον 
Αγρό μεταξύ των ετών 1932-1934. Κατά 
την εκτέλεση των εικόνων, όπως σημειώνει, 
καινοτομεί και βασίζεται στο δικό του 
συναίσθημα. Για κάθε εικόνα σχεδίαζε ένα 
προσχέδιο, προχωρημένο ως το λεπτότερο 
τόνο, και αντιγράφοντάς το πιστά μετέφραζε 
τον τόνο σε χρώμα. Κατά την περίοδο 1947-
1953 διαμένει για 13 χρόνια στο Καραβοστάσι 
όπου και ζωγραφίζει. Το 1947 αναλαμβάνει 
να ζωγραφίσει τις εικόνες της εκκλησίας της 
Αγίας Παρασκευής στο Μουτουλλά.  Οι εικόνες 
εδώ είναι βυζαντινότροπες κατ’ απαίτηση της 
εκκλησιαστικής επιτροπής.

Ο Φραγκουλίδης ζωγράφισε ακόμη εικόνες για 
το καθολικό της μονής του Αποστόλου Ανδρέα 
στην Καρπασία, στην Ευαγγελίστρια του 
Καραβά, στην Αγία Παρασκευή της Μόρφου, 
στον Αρχάγγελο της Πάνω Ζώδιας και στη 
Χρυσοσπηλιώτισσα στο Κάτω Βαρώσι. Στις 23 
Φεβρουαρίου 1969 υπογράφεται συμφωνητικόν 
έγγραφον μεταξύ της διαχειριστικής επιτροπείας 
του Ιερού Ναού Σωτήρος Ακανθούς και του 
Σολωμού Φραγκουλίδη Αγιογράφου για την 
ιστόρηση 18 εικόνων του  μεγαλύτερου τότε σε 
διαστάσεις ναού της Κύπρου. Την ίδια χρονιά 
εκδόθηκε το βιβλίο «Άγιος Ιωάννης ο Λαμπα-
διστής» του Κώστα Μυριανθέα, το εξώφυλλο 
του οποίου είχε σχεδιάσει ο Φραγκουλίδης.

    Ο Σολωμός Φραγκουλίδης και το αγιογραφικό έργο του στην εκκλησία της
    Παναγίας Ευαγγελίστριας Καραβά 

Γάμος Πανίκου & Νούλας Στυλιανού, 15 Ιουλίου 1974. Στο πίσω μέρος οι 
εικόνες από το εικονοστάσι της εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας, έργα 

που φιλοτέχνησε ο Σολωμός Φραγκουλίδης. 

Γάμος Γιώργου Πελεκάνου & Ελένης Μοτίτη, 1 Οκτωβρίου 1967. 
Στο βάθος διακρίνονται εικόνες του Σολωμού Φραγκουλίδη από το 

εικονοστάσι της εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας. 
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Η εμμονή του Φραγκουλίδη για τεχνική 
αρτιότητα, η βαθιά γνώση της αγιογραφικής 
τέχνης και η τόλμη για ελεύθερη δημιουργική 
εργασία χαρακτηρίζουν την ποιότητα των 
έργων του. Μια φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις. 
Ας ενδιατρίψουμε στο φωτογραφικό υλικό 
από τις αναμνηστικές γαμήλιες φωτογραφίες 
Καραβιωτών μπροστά από το εικονοστάσιο 
της Ευαγγελίστριας, όπου και διακρίνονται οι 
εικόνες του Φραγκουλίδη στη θέση τους. 

Το επιβλητικό εικονοστάσιο, καθώς και η 
επίπλωση του ναού ήταν έργο του γνωστού 
ξυλογλύπτη Φυλακτή Ταλιαδώρου από 
την Ομορφίτα. Κάλφας, δηλαδή μαθητής 
και βαπτιστικός του γνωστού Φυλακτή 
Ταλιαδώρου  υπήρξε ο κ. Σάββας Ταλιαδώρος, 
ο οποίος μας έδωσε την πληροφορία ότι αυτό 
κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1948-1950. 
Αναφέρονται στη συνέχεια οι δεσποτικές 
εικόνες όπως ήταν τοποθετημένες από αριστερά 
προς δεξιά:

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος. Σχέδιο με μολύβι 
διαστάσεων 103x64 εκ. της δρακοντοκτονίας, 
με διαφορές από την εικόνα του Καραβά. Η 
εικόνα αυτή ίσως είναι έργο άλλου εργαστηρίου.
Αρχάγγελος Μιχαήλ. Πρόκειται για την εικόνα στη 

θύρα της Πρόθεσης. Εντοπίσαμε το προσχέδιο 
της συγκεκριμένης εικόνας στο αρχείο του 
καλλιτέχνη.

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος. Στο αρχείο του Φραγ-
κουλίδη σώζεται σχέδιο με μορφή Αγίου με 
κάρβουνο, το οποίο βάσει της φωτογραφίας 
ταυτίζουμε με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Το 
σχέδιο έχει διαστάσεις 143x102 εκ. και προφανώς 
αντιστοιχεί στο άνοιγμα των διαστήλων του 
εικονοστασίου του Καραβά.

Παναγία Βρεφοκρατούσα. Η Θεοτόκος πα-
ριστάνεται στον τύπο της Πλατυτέρας με τα 
χέρια υψωμένα σε δέηση και τον Χριστό νήπιο 
μπροστά στο στήθος της. Ο ζωγράφος είχε 
προφανώς υπόψη ένα παρόμοιο πρότυπο, όπως 
την εικόνα από το Παλαιχώρι. Στο αρχείο του δεν 
υπάρχει προσχέδιο της συγκεκριμένης εικόνας.

Παρεμβάλλεται στην Ωραία Πύλη η εικόνα του 
Χριστού Μεγάλου Αρχιερέως, πιθανό έργο του 
Πανάρετου Κουσουλίδου.

Ιησούς Χριστός. Στο αρχείο του καλλιτέχνη 
υπάρχει προσχέδιο με το Χριστό έως περίπου τα 
γόνατα. Ο τρόπος που ευλογεί και ο τρόπος που 
κρατά το ανοικτό ευαγγέλιο είναι όμοιος με την 
εικόνα στο εικονοστάσιο της Ευαγγελίστριας.

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Παρουσιάζεται 
πτερωτός και πιθανώς πρότυπό του να ήταν 
εικόνα του 18ου αιώνα. Ο καλλιτέχνης απεικονίζει 
τον Πρόδρομο σε διάφορες παραλλαγές, 
συνήθως άπτερο, λ.χ. σε σχέδιο με κάρβουνο. 
Στο αρχείο του δεν κατέστη δυνατόν να βρούμε 
το προσχέδιο της συγκεκριμένης εικόνας.

Αδιάγνωστος Άγιος ιεράρχης (πιθ. ο Γρηγόριος 
ο Θεολόγος). Ούτε του Αγίου αυτού βρέθηκε 
σχέδιο.

Ευαγγελισμός Θεοτόκου σε προσκυνητάρι. 
Κοιτάζοντας πριν από λίγες μέρες το αρχείο 
του καλλιτέχνη που φυλάσσουν ευλαβικά ο 
κ. Παπαχριστοδούλου και η θυγατέρα του 
Χριστιάνα, εντοπίσαμε σχέδια με παραλλαγές 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σε διαφορετικές 
τεχνοτροπίες. Πιο κοντά με τις άλλες εικόνες 

Ο ξυλογλύπτης Φυλακτής Ταλιαδώρος που φιλοτέχνησε 
το τέμπλο της εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας. 
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μου φαίνεται το σχέδιο με τις όρθιες μορφές. Η 
εικόνα του Ευαγγελισμού ήταν τοποθετημένη σε 
προσκυνητάρι.

Μια εικόνα της Παναγίας, έργο και αυτή του 
Φραγκουλίδη, η οποία αποτελούσε δωρεά του 
τότε Δημάρχου Φιλόθεου Χατζηδαμιανού, 
μεταφέρθηκε στον Καραβά λίγες μέρες πριν την 
τουρκική εισβολή και έκτοτε αγνοείται.

Από τις εικόνες που προορίζονταν για τον ναό 
της Ευαγγελίστριας γλύτωσε μόνο μία, έργο και 
αυτή του Φραγκουλίδη και όχι τυχαία! Πρόκειται 
για την εικόνα του Αγίου Ευλαλίου, Επισκόπου 
Λαμπούσης, του οποίου ανεμοδαρμένη 
εκκλησία στέκει σε πείσμα των καιρών και 
των κατακτητών, παρά θίν’ αλός, στην αρχαία 
Λάμπουσα! Φαίνεται ότι ο Άγιος άφησε την 
εικόνα του να είναι παρηγοριά για σας τους 
πρόσφυγες του Καραβά. Σύμφωνα με έντυπο 
που κυκλοφόρησε ο Δήμος Καραβά, η εικόνα 
έγινε στη μνήμη των αδελφών Χριστόδουλου 
και Ευθύμιου Πετρίδη από τον Καραβά, οι οποίοι 
απεβίωσαν το 1972 και 1973 αντίστοιχα, από 
τις αδελφές και κληρονόμους τους, Ειρήνη 
Ερωτοκρίτου, Σταυρούλα Μυλωνά, Καλλιόπη 

Χριστοδούλου και τα παιδιά των αδελφών τους 
που είχαν ήδη πεθάνει, δηλαδή της Μαρίτσας 
Σταύρου Αγγουρίδου – Αναστασία Χατζηβασίλη 
και της Ελένης Λάμπρου Μαούρη – Αναστασία 
Σταύρου, Αθηνά Χαραλάμπους και Γεώργιο 
Μαούρη. 

Η εικόνα δεν είχε ολοκληρωθεί όταν έγινε η 
τουρκική εισβολή και βρισκόταν στο εργαστήρι 
του καλλιτέχνη στη Λευκωσία. Έτσι σώθηκε και 
μετά την ολοκλήρωσή της παραδόθηκε στους 
κληρονόμους των Ευθύμιου και Χριστόδουλου 
Πετρίδη. Η εικόνα φυλάσσεται σήμερα στην 
εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα στη 
Δασούπολη, όπου εκτίθεται για προσκύνηση 
όταν γιορτάζει ο Άγιος, στον εσπερινό της 21ης 
και την 22α Οκτωβρίου. Το σημαντικό είναι ότι 
στο αρχείο του Φραγκουλίδη εντοπίσαμε και 
ταυτίσαμε το σχέδιο της εικόνας.

Σήμερα, όπως είναι γνωστό, η εκκλησία 
της Ευαγγελίστριας χρησιμοποιείται ως 
μουσουλμανικό τέμενος, αφού απογυμνώθηκε 
από τις εικόνες και τα ιερά σκεύη.

Δρ. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου

Η εικόνα του Αγίου Ευλαλίου  έργο του Φραγκουλίδη που βρίσκεται 
στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη.

Προσχέδιο της εικόνας του Ευαγγελισμού που βρισκόταν στο 
εικονοστάσι της εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας στον Καραβά.
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    Σελίδες από τον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 στον Καραβά

Το κείμενο που ακολουθεί υπήρξε μία από τις 
τρεις κύριες ομιλίες που παρουσιάστηκαν στην 
εκδήλωση «Αφιέρωμα στις εθνικές επετείους της 
25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου», η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2014 στο 
οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. 

Να αναφέρω ότι πολύτιμες πληροφορίες για 
τα γεγονότα που θα αναφερθούν  έδωσαν ο 
τομεάρχης της περιοχής Αντρέας Παναγιώτου και 
ο Γεώργιος Ματθαίου, τους οποίους ευχαριστώ.
Σίγουρα υπάρχουν άτομα και γεγονότα που δεν 
αναφέρονται στη σύντομη αυτή παρουσίαση. 
Λόγω της μυστικότητας της οργάνωσης δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα γραπτά στοιχεία. Αυτή 
είναι μια πρώτη προσέγγιση. Παρακαλούμε με 
την ευκαιρία αυτή όσους διαθέτουν σχετικές 
πληροφορίες να τις καταθέσουν στο Δήμο 
Καραβά για να συμπληρωθεί, όσο είναι δυνατόν, 
τo θέμα.

Ο Καραβάς είχε ένα σημαντικό ρόλο στη διάρκεια 
του αγώνα. Η πρώτη ομάδα είχε δημιουργηθεί 
στον Καραβά πριν από την 1η Απριλίου 1955. 
Έτσι, μόλις ο Αυξεντίου βγήκε καταζητούμενος, 
πήγε στον Καραβά από τις 2 Απριλίου. Αρχικά 
διέμεινε στο ανώι του Χριστόδουλου Χαρμαντά 
και ακολούθως μετακινήθηκε στο σπίτι του 
Κυριάκου Κύρκου. 

Ο γάμος του Γρηγόρη Αυξεντίου, σημαντικό 
γεγονός του αγώνα, έγινε τον Ιούνιο του 1955 

στην Αχειροποιήτου από τον Παπασταύρο 
Παπαγαθαγγέλου, στην παρουσία του παπά 
Γιακουμή και του Φιλόθεου Χατζηδαμιανού. 
Εκεί, σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα γεμάτη 
συγκίνηση, ο Αυξεντίου ντυμένος με ένα 
κοστούμι μπλε, παντρεύτηκε την εκλεκτή της 
καρδιάς του.

Ενώ βρισκόταν στον Καραβά ο Αυξεντίου, του 
έφερναν νάρκες που έβγαζαν δύτες από πλοίο 
που είχε βυθιστεί στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο 
έξω από το λιμάνι Αμμοχώστου, αφαιρούσαν 
την πυρίτιδα κι έφτιαχναν βόμβες, τις οποίες 
έστελλαν στη Λευκωσία.

Τον Ιούνιο έγιναν επιθέσεις σε στρατόπεδο στην 
Αγύρτα και στον Αστυνομικό Σταθμό Λαπήθου, 
στις οποίες έλαβαν μέρος και μέλη της ομάδας 
του Καραβά με τον Αυξεντίου, όπως ο Χρίστος 
Μαύρος, ο Κώστας Ιωαννίδης, ο Ηρακλής 
Χατζηδαμιανού και ο Αντρέας Βλάχος, ο οποίος 
και τραυματίστηκε. Μετά από αυτές τις επιθέσεις, 
συνελήφθηκαν τα περισσότερα μέλη της ομάδας 
Καραβά. Παρέμειναν, εκτός από τον Αυξεντίου, 
ο Χρίστος Μαύρος, που θα βγει αργότερα 
καταζητούμενος, ο Κυριάκος Κοζάκος και ο 
Γιώργος Ματθαίου. 

Ο Αυξεντίου έφυγε από τον Καραβά αρχές 
Αυγούστου με κατεύθυνση την Ακανθού, 
δήθεν για προσκύνημα στην εκκλησία του 
Χρυσοσώτηρου, που γιόρταζε. 

1.Η μονή της Παναγίας Αχειροποιήτου, άμεσα συνδεδεμένη 
με τους αγώνες της ΕΟΚΑ της περιόδου 1955-1959.
2,3,4.Τρεις από τους κορυφαίους ήρωες του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, Γρηγόρης Αυξεντίου, 
Κυριάκος Μάτσης και Ιάκωβος Πατάτσος έχουν τη σύνδεσή 
τους με την κωμόπολη Καραβά.

1.

2. 3. 4.
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    Σελίδες από τον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 στον Καραβά

Τον διαδέχτηκε ο Μάτσης και ο Αντρέας 
Παναγιώτου. Ο Αντρέας Παναγιώτου  είχε την 
ευθύνη στη δυτική επαρχία Κερύνειας, από τον 
Καραβά ως την Αγία Ειρήνη και το Διόριος με 
διοικητικό κέντρο τον Καραβά. 

Ο Κυριάκος Μάτσης διατηρούσε μια ιδιαίτερη 
σχέση με την κωμόπολη. Ένα ξεχωριστό γεγονός 
που τον συνέδεσε με τον Καραβά ήταν η σύλληψη 
και δραπέτευσή του στον Καραβά, για την οποία 
του έστειλαν συγχαρητήρια οι ίδιοι οι Άγγλοι. 
Ο δρόμος που διέφυγε ο Μάτσης ονομάστηκε 
αργότερα οδός Κυριάκου Μάτση και ο δρόμος 
διαφυγής του Αντρέα Παναγιώτου, ονομάστηκε 
οδός Ορατίου, μια και το ψευδώνυμο του Αντρέα 
Παναγιώτου ήταν Οράτιος. Μετά το επεισόδιο 
αυτό, ο Μάτσης έλεγε ότι δεν πρόκειται να 
ξανασυλληφθεί. 

Πολύ σημαντικό γεγονός ήταν επίσης η 
αποφασιστική συμβολή του Μάτση στην ίδρυση 
της ΑΕΚ από τους δεξιούς και τους αριστερούς 
μετά τη διάλυση της Ένωσης Νέων Καραβά και 
του Άρη, αντίστοιχα.  

Ένα σημαντικό κεφάλαιο του αγώνα αφορούσε 
στα κρησφύγετα που βρίσκονταν σε σπίτια. Οι 
οικοδεσπότες, όχι μόνο διακινδύνευαν οι ίδιοι, 
αλλά κινδύνευε να ανατινακτεί και το σπίτι τους. 
Στο σπίτι του Κυριάκου Κύρκου είχε δημιουργηθεί 
κρησφύγετο ήδη από την περίοδο Αυξεντίου, το 
οποίο κατάστρεψαν οι ίδιοι. Το νέο κρησφύγετο 
κτίστηκε την Αγία Εβδομάδα του 1957. Άρχισε το 
κτίσιμο στις 3 Μαρτίου και τέλειωσε το Πάσχα. Ο 
Αντρέας Παναγιώτου θυμάται με συγκίνηση ότι 
έσκαβε, την ώρα που το ραδιόφωνο μετέδιδε τον 
Επιτάφιο. Εδώ υπήρχε και πολυγράφος, όπου 
πολλαπλασιάζονταν τα φυλλάδια και διανέμονταν 
τόσο στον Καραβά, όσο και στη Λάπηθο. 

Το «Φτωχικό», έτσι το ονόμαζαν, ανακαλύφθηκε 
και ανατινάκτηκε από τους Άγγλους το Νοέμβριο 
του 1958. Οι λεμονιές από το γειτονικό περβόλι 
του παπά-Γιακουμή ξεριζώθηκαν με έναν 
εκσκαφέα. Συγκλονιστικές οι στιγμές…

Στον Καραβά δημιουργήθηκαν και άλλα 
κρησφύγετα: Στο σπίτι του Γιαννή Αλεξάνδρου 
στην περιοχή Μεζερέ, στο σπίτι του Χρίστου 
Μαύρου, στο σπίτι της Καούραινας πάνω από το 

εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας και στο σπίτι του 
Χρίστου Μυλωνά στην Πάνω γειτονιά. Το 1957 
δημιουργήθηκε κρησφύγετο και στο νεόκτιστο 
σπίτι του Ιωάννη Χαρμαντά. Επίσης, ο Χρίστος 
Μαύρος κατασκεύασε κρησφύγετο στο σπίτι 
της Ειρήνης Φιούρη, το οποίο χρησιμοποιούσε 
κυρίως ο ίδιος.

Εκτός από σπίτια που είχαν κρησφύγετο 
υπήρχαν και σπίτια που φιλοξενούσαν απλά 
καταζητούμενους, χωρίς να διαθέτουν 
κρησφύγετο. Τέτοια σπίτια ήταν: Το σπίτι του 
Κυριάκου Κοζάκου, το σπίτι του παπά Γιακουμή, 
το σπίτι του Κώστα και της Ευτέρπης Παπαϊωάννου 
και το σπίτι του Γεώργιου Πατσαλοσαββή. 

Οι καταζητούμενοι χρησιμοποιούσαν και το 
σπίτι του Τάκη Φυλακτού, από όπου απουσίαζαν 
οι ένοικοι, καθώς και το μοναστήρι της 
Αχειροποιήτου. Υπήρχαν και πρόχειρα φυσικά 
καταφύγια μέσα στους βράχους της παραλίας. 
Ασφαλές καταφύγιο προσέφερε το σπήλαιο του 
Κακοτρή. Το σπήλαιο αποτελούσαν δυο χώροι. Για 
να μπεις στο δεύτερο χώρο, έπρεπε να περάσεις 
από ένα στενό πέρασμα, τούνελ, που μόλις 
χωρούσε κάποιο πρόσωπο να μπει έρποντας. Στην 
περίπτωση που δεν έφτανε εκεί νερό από τον 
Καραβά, έπαιρναν λίγη δροσιά από τις σταγόνες 
ενός σταλακτίτη. Η σπηλιά αυτή ήταν γεμάτη 
μεγάλα ποντίκια και υγρασία. Να αναφέρουμε 
χαρακτηριστικά ότι τα βράδια μπορούσε να σου 
τραβούν τις κουβέρτες τα ποντίκια…

Ό,τι απέμεινε μετά από την καταστροφή του κρησφύγετου «το φτωχικό» 
στην Πάνω Γειτονιά του Καραβά. 
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Οι οπλαποθήκες, πάνω από το «Φτωχικό» στην 
Ξισταρκά και στη λεγόμενη Ελιά της Καούραινας, 
δεν ανακαλύφθηκαν από τους Άγγλους. 

Ως τοπικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιήθηκαν ο 
Γιώργος Ματθαίου, ο Σάββας παπα – Γιακουμή και 
η Ελένη Δημητρίου-Κοζάκου. Ως μέσα μεταφοράς 
χρησιμοποιούσαν αρχικά το αυτοκίνητο του 
Παξιαβάνη και αργότερα το αυτοκίνητο του 
Θεόπιστου Πατσαλοσαββή. 

Εδώ πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις 
οικοδέσποινες των σπιτιών που φιλοξενούσαν 
καταζητούμενους, γιατί αυτές τους φρόντιζαν, 
καθημερινά, να τους πλύνουν και να τους 
μαγειρέψουν με μεγάλη προθυμία.

Οι επαφές των καταζητουμένων γίνονταν 
συνήθως στο σπίτι του παπα-Γιακουμή και στο 
«Φτωχικό». Άλλα κρησφύγετα, όπως εκείνο 
του Χαρμαντά, που ονομάστηκε «Αρχοντικό», 
μια και βρισκόταν σε ένα νεόκτιστο σπίτι, είχαν 
διαφυλακτεί από τα πολλά μάτια, για να μπορούν 
να προσφέρουν καταφύγιο για ξεκούραση. Παρ’ 
όλη όμως την προφύλαξη, το κρησφύγετο στο 
σπίτι του Ιωάννη Χαρμαντά τελικά προδόθηκε. 

Ο Νοέμβριος του 1958 ήταν πολύ σκληρός για 
την ΕΟΚΑ της επαρχίας Κερύνειας. Ξεκίνησαν 
μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 
επαρχία. Ο Καραβάς βρισκόταν σε στρατιωτικό 
κλοιό. Οι συγκοινωνίες διεξάγονταν με πολλή 
δυσκολία και όσοι έμπαιναν ή έβγαιναν ελέγχονταν 

συστηματικά. Στον Άγιο Γεώργιο συνελήφθη ο 
καταζητούμενος Αντρέας Σοφοκλέους. 

Ο Κυριάκος Μάτσης ξεκινά για το Δίκωμο για να 
εξομαλύνει κάποιες διαφορές που είχαν αναφυεί 
στην τοπική ομάδα. Ο Αντρέας Παναγιώτου 
του γράφει να προστατευτεί στον Καραβά και 
να αναβάλει αυτό το ταξίδι. Του απαντά ότι 
βρίσκεται ήδη στο δρόμο για τον προορισμό του 
και είναι ασφαλής. Αυτή ήταν και η τελευταία 
τους επικοινωνία. 

Ο Κυριάκος Μάτσης πιστός σε όσα είχε πει, 
ότι δηλαδή δεν πρόκειται να ξανασυλληφθεί, 
γιατί οι αγωνιστές δεν έχουν το δικαίωμα της 
παράδοσης, απάντησε στους Άγγλους «αν θα 
βγω θα βγω πυροβολώντας», παίρνοντας το 
δρόμο της θυσίας και του ολοκαυτώματος. 

Αμέσως μετά τον ηρωικό θάνατο του Κυριάκου 
Μάτση,  στις 20 Νοεμβρίου, μετά τα μεσάνυκτα, 
οι Άγγλοι κλωτσούσαν την πόρτα του σπιτιού μας. 
Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τρεις καταζητούμενοι 
από την περιοχή του Μόρφου: Ο Γιώργος 
Γεωργιάδης, ο Γιώργος Στύλλας και ο Μιχάλης 
Σπύρου.  Ενώ η μητέρα βρισκόταν πίσω από 
την πόρτα προσπαθώντας να επιβραδύνει την 
είσοδο των στρατιωτών, τα παιδιά βοηθούν τους 
αντάρτες να κλειστούν στο καταφύγιο, που ήταν 
πολύ μικρό και άβολο. Οι στρατιώτες ορμούν 
μέσα με τα όπλα προτεταμένα και ο αξιωματικός, 
που μιλούσε σπασμένα Ελληνικά δηλώνει «εγώ 
βρήκα το κρησφύγετο του Ματσή και θα το βρω 
κι αυτό».   

Όταν οι πρώτες έρευνες δεν απέδωσαν, ο 
αξιωματικός ρωτά αν ξέρουν κανένα σπίτι 
καινούριο, που βρίσκεται κοντά στο γκαράζ και 
έχει δυο μπάνια. 

Να αναφέρουμε εδώ ότι στο σπίτι μας υπήρχαν 
δυο δωμάτια στο μπάνιο, γιατί υπήρχε ξεχωριστό 
δωμάτιο για το μπόιλερ, μια και έβραζε το νερό 
με τα ξύλα. Η σύγχυση ήταν το ότι τους είπαν 
ότι το μπάνιο είχε δυο δωμάτια και νόμισαν ότι 
το σπίτι είχε δυο μπάνια. Σε μια προσπάθεια να 
απομακρύνουν έστω προσωρινά τον κίνδυνο, 
αναφέρουν ότι υπάρχει ένα καινούριο σπίτι, το 
σπίτι του Κούστρουππου, που μόλις είχε τελειώσει 
και ήταν ακόμα ακατοίκητο, αλλά δεν ήξεραν 

Από έλεγχο που διενεργούσαν οι Άγγλοι αποικιοκράτες στον Καραβά 
για εντοπισμό κρησφυγέτων. 
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πόσα μπάνια είχε. Έτσι οι έρευνες συνεχίστηκαν 
στο άλλο σπίτι και δόθηκε ευκαιρία την επόμενη 
μέρα να τους απομακρύνει ο σύνδεσμος, η Ελένη 
Κοζάκου. Οι στρατιώτες είχαν εγκαταστήσει 
παρατηρητήριο στην ταράτσα του Κούστρουππου 
με στρατιώτη που κρατούσε τηλεσκόπιο και 
άλλος στρατιώτης κρατούσε τηλεσκόπιο έξω από 
το σπίτι του Χαρμαντά. Την ώρα της απόδρασης 
από το δυτικό παράθυρο του σπιτιού, οι δυο με 
τα τηλεσκόπια έπαιζαν έχοντας στραμμένα τα 
τηλεσκόπια ο ένας στον άλλο. 

Οι οικοδεσπότες άδειασαν το κρησφύγετο από 
τις κουβέρτες και οτιδήποτε άλλο υπήρχε μέσα, 
έριξαν χώματα μέσα για να φαίνεται ακατοίκητο, 
ενώ κερνούσαν το στρατιώτη που βρισκόταν έξω 
από το σπίτι. Χαράματα της επόμενης μέρας οι 
Άγγλοι επέστρεψαν, σίγουροι πια ότι το σπίτι που 
έψαχναν ήταν αυτό. 

Έβγαλαν έξω την οικογένεια και ερευνούσαν 
ολόκληρη την ημέρα, 22 Νοεμβρίου, χωρίς 
αποτέλεσμα. Το απόγευμα έφεραν ένα άτομο 
που τους υπέδειξε ακριβώς το σημείο που ήταν 
το στόμιο του κρησφυγέτου. Φώναξαν τον 
οικοδεσπότη να κτυπήσει με την τσάπα εκεί και, 
όταν είδαν ότι κτυπούσε χωρίς να φοβάται, τον 

έβγαλαν έξω, άνοιξαν και έριξαν μέσα δακρυγόνα. 
Κτύπησαν και συνέλαβαν τον Χαρμαντά και για μια 
βδομάδα περίπου είχαν την υπόλοιπη οικογένεια 
υπό περιορισμό μέσα στο σπίτι με έναν Άγγλο 
μέρα και νύκτα κοντά τους, που ήξερε Ελληνικά 
και κρατούσε Ελληνοαγγλικό λεξικό στο χέρι 
συνέχεια. Ο περιορισμός συνεχίστηκε άλλες 
τόσες μέρες με Τούρκους επικουρικούς, ακόμη 
και όταν επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός σε 
όλο τον Καραβά. 

Την περίοδο αυτή θα γίνει νέο κύμα συλλήψεων. 
Οι τοπικές ομάδες αποδεκατίζονται… Και θα 
ακολουθήσει άλλο… Συνολικά κλείστηκαν στα 
κρατητήρια 24 Καραβιώτες. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι και ο 
ήρωας Ιάκωβος Πατάτσος καταγόταν από τον 
Καραβά, απόγονος του ηρωομάρτυρα του 1821 
Χατζηνικόλα Λαυρεντίου Πρωτοσυγκέλλου.

Συλλήψεις, βασανιστήρια, θυσίες παλικαριών, 
πόνος και δάκρυ. Και όλα αυτά βαραίνουν ακόμα 
περισσότερο μετά το 1974… Το χρέος στους 
ώμους μας ακόμα πιο βαρύ.

Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά

Οι οικογένειες Ιωάννη Χαρμαντά και Ανδρέα και Μαρίας Θεοδούλου στο χώρο της θυσίας του Κυριάκου Μάτση στο Δίκωμο. 
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    Υδάτινοι πόροι του Καραβά και η διαχείρισή τους πριν το 1974                

Το κείμενο που ακολουθεί υπήρξε η κύρια 
ομιλία στην εκδήλωση με τίτλο «Υδατική 
συνείδηση – Υδάτινοι πόροι του Καραβά 
πριν το 1974» που διοργανώθηκε από το 
Δήμο Καραβά σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά στις 3 
Δεκεμβρίου 2014.

Ο Καραβάς, πνιγμένος στο πράσινο σε όλη 
τη διάρκεια του χρόνου. Αυτός ο επίγειος 
παράδεισος  οφειλόταν στο νερό του 
κεφαλοβρύσου, που πότιζε την περιοχή. 
Καθόλου τυχαία και η κατοίκηση της 
περιοχής ήδη από τη Νεολιθική εποχή. Ο 
νεολιθικός συνοικισμός, που ανασκάφηκε το 
1934, βρισκόταν στην τοποθεσία Γύρισμα, 
στις όχθες του ποταμού.  

Ο Πενταδάκτυλος με τα ασβεστολιθικά του 
πετρώματα αποτελεί ένα τεράστιο φυσικό 
ντεπόζιτο νερού. Από αυτό δεν πηγάζουν 
μόνο τα τρία μεγάλα κεφαλόβρυσα, της 
Κυθρέας, της Λαπήθου και του Καραβά, 
αλλά και πολλές άλλες μικρότερες πηγές. 
Στην ευρύτερη περιοχή του Καραβά 
μικρότερες πηγές τόσο στην παραλία, όσο 
και στον Πενταδάκτυλο, όπως στην Αγία 
Γαλατερούσα και στον Άγιο Παύλο, άρδευαν 
τη γύρω περιοχή, που είχε παλιά μικρούς 
συνοικισμούς. 

Η πιο ψηλή περιοχή της Πάνω Γειτονιάς του 

Καραβά δεν μπορούσε να ποτιστεί από το 
νερό της  Παλιάβρυσης. Αρδευόταν μόνο 
όταν σε καλοχρονιές έτρεχε νερό από την 
πηγή Κακοτρής, που ήταν πιο ψηλά από την 
Παλιάβρυση. Από τον Κακοτρή μπορούσε να 
τρέχει στην περίπτωση αυτή ίση ποσότητα 
νερού με του κεφαλοβρύσου. Το νερό αυτό 
δεν είχε ιδιοκτησίες. Αναφέρεται ότι γύρω στο 
1944 είχε ανοίξει ο Κακοτρής και φύτεψαν οι 
κάτοικοι καλοκαιρινά και κολοκάσι. 

Επίσης η περιοχή του Μεζερέ κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου βρισκόταν 
πιο ψηλά από το νερό της Παλιά-Βρύσης 
και αρδευόταν από το νερό του Μεζερέ ή το 
νερό τους λάκκους, όπως ήταν γνωστό, που 
μαζευόταν με λαγούμια  και φυλασσόταν σε 
δεξαμενή, από όπου και πότιζαν οι κάτοικοι 
του Μεζερέ. Η περιοχή εδώ ήταν μεσαιωνικό 
φέουδο και είχε αυτονομία.

Το κεφαλόβρυσο του Καραβά ήταν το 
τρίτο σε μέγεθος μετά τα κεφαλόβρυσα της 
Κυθρέας και της Λαπήθου, αλλά είχε πιο 
σταθερή ποσότητα ροής του νερού, γιατί 
έβγαινε 70 περίπου πόδια πιο χαμηλά από 
τα άλλα κεφαλόβρυσα. Το κεφαλόβρυσο 
του Καραβά ή το νερό της Παλιάβρυσης, 
όπως λεγόταν,  είχε απόδοση 2.850m3 την 
ημέρα. Το νερό περνούσε πρώτα από τους 
μύλους και μετά το χρησιμοποιούσαν στην 
άρδευση. Η λειτουργία των νερομύλων ήταν 

1.Ένα από τα γραφικά δρομάκια του 
Καραβά, δυτικά της εκκλησίας Παναγίας 
Ευαγγελίστριας. 
2.Άποψη του Καραβά - 2012.

1.

2.
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    Υδάτινοι πόροι του Καραβά και η διαχείρισή τους πριν το 1974                

απαραίτητη για το άλεσμα του σιταριού. Στον 
Καραβά λειτουργούσαν τέσσερις νερόμυλοι. 
Οι τρεις – o μύλος του Τσιομούνη, ο μύλος 
του Διονύση και ο μύλος της Παναγίας- 
λειτουργούσαν τις έξι μέρες της εβδομάδας, 
από τη Δευτέρα ως το Σάββατο, και την 
Κυριακή αρδευόταν η Πάνω Γειτονιά. Ο 
τέταρτος μύλος, που βρισκόταν κοντά στη 
«μάνα του νερού», – ο μύλος του Τταντή 
– δούλευε και την Κυριακή, γιατί δεν 
επηρεαζόταν από το πότισμα των περβολιών. 
Σε πιο παλιά εποχή υπήρχε ένα πολύπλοκο 
σύστημα διανομής του νερού, που 
διαμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου 
και αποτελεί ένδειξη ότι είχε καθιερωθεί 
από πολύ παλιά. Στηριζόταν στα φυσικά 
φαινόμενα, γιατί καθιερώθηκε σε μια εποχή 
που δεν υπήρχαν ρολόγια. Σημεία αναφοράς 
ήταν η ανατολή και η δύση του ήλιου  αλλά 
και το άστρο της πωρνής, ο αυγερινός. Το 
σύστημα ήταν ρυθμισμένο στην ισημερία. 
Όμως τα στοιχεία στα οποία στηριζόταν 
μεταβάλλονταν ανάλογα με την εναλλαγή 
των εποχών. Για το λόγο αυτό καταβάλλεται 
προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η 
δικαιοσύνη.

Επειδή μεταβαλλόταν η διάρκεια της μέρας 
και της νύχτας, αφαιρούσαν ανάλογα ή 
πρόσθεταν λεπτά. π. χ. η ώρα μπορούσε 
να ισοδυναμεί με 65 ή 70 λεπτά, που 
μοιράζονταν ανάλογα στους δικαιούχους. Το 
μόνο που ήταν σταθερό ήταν η μέρα. Επίσης 
ήταν ρυθμισμένο με πολλή προσοχή ώστε να 
μην αδικείται κανένας από τους κατόχους. 
Λάμβαναν υπόψη π. χ. το νερόκομμα, 
δηλαδή το νερό που ερχόταν μετά το κόψιμο 
της δησιάς, και τη χασούρα, δηλαδή το 
χάσιμο του νερού ώσπου να φτάσει στον 
προορισμό του. 

Να αναφέρουμε ότι υπήρχαν παλιά 
διαφόρων ειδών ιδιοκτησίες. Τα μουλκ ή 
μούρτζια που ήταν μικρές ιδιοκτησίες με 
νερό και βρίσκονταν στο παλιό κατοικημένο 
μέρος, σύμφωνα με το Οθωμανικό δίκαιο, 
ήταν κτήματα τέλειας ιδιοκτησίας. Ήταν τα 
οικόπεδα που βρίσκονταν μέσα στο χωριό 
με τον περίβολό τους. Υπήρχε και μια άλλη 
κατηγορία κτημάτων τα Αραζί μιριέ τα οποία 
ανήκαν στο κράτος. Ο κάτοχος είχε μόνο το 

δικαίωμα κατοχής και καλλιέργειας και ήταν 
υποχρεωμένος να πληρώνει τη δεκάτη, φόρο 
για τα προϊόντα που παρήγε. Επίσης υπήρχαν 
τα ρούπια, που ήταν μεγάλες εκτάσεις, 
έξι στρέμματα πότιμης γης, περίπου τρεις 
σκάλες, και βρίσκονταν στην Κάτω Γειτονιά 
ή Πετρογειτονιά και τον κάμπο του Καραβά, 
που χωριζόταν παλιά σε ρούπια. 

Το πιο παλιό σύστημα υπήρχε στην Πάνω 
Γειτονιά και μέρος της Έξω Γειτονιάς, που 
ήταν και η πιο παλιά κατοικημένη περιοχή. 
Ήταν οι περιοχές μουλκ, δηλαδή μικρά 
περβόλια τέλειας ιδιοκτησίας. Οι περιοχές 
αυτές ποτίζονταν την Κυριακή, που δεν 
λειτουργούσαν οι τρεις από τους τέσσερις 
νερόμυλους. 

Οι μικρές ιδιοκτησίες στα μούρτζια (μούλη) 
της Πάνω Γειτονιάς και μέρους της Έξω 
γειτονιάς ήταν την Κυριακή και αποτελούνταν 
από το ½, ¼ ή 1/6 του νερού. Τις υπόλοιπες 
μέρες, Δευτέρα με Σάββατο, ποτίζονταν με 
ολόκληρο τον «ποταμό» τα κτήματα στα 
οποία παλιά πλήρωναν δεκάτη στην υπόλοιπη 
Έξω Γειτονιά, και την Κάτω Γειτονιά και τα 
ρούπια και τον κάμπο του Καραβά. 

Όπως προαναφέραμε, τα νερά στα μούρτζια 
ήταν μοιρασμένα. Κάθε τίτλος ρίζει [κατέχει] 
μικρή ποσότητα νερού. Το σύστημα της 
Κυριακής είναι πολύπλοκο. Χωρίζεται  σε δυο 
φάσεις: την πρωινή και την απογευματινή. 
Το πρωί από το χάραμαν του φου ως το 
μεσημέρι και το απόγευμα ως τις 6.00 μμ. 

«Οι Μύλοι» του Καραβά. Διακρίνονται τα κτίσματα 
του παλιού μύλου.
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Το πρωί το νερό του κεφαλοβρύσου 
χωριζόταν σε δυο μέρη: Το πρώτο μισό 
ερχόταν από το δεύτερο μύλο, το μύλο του 
Τσιομούνη, και πότιζε την Πάνω Γειτονιά σε 
δυο φάσεις: πρώτα το πιο ψηλό τμήμα [α’ 
ομάδα] και ύστερα, από τις 11.00 πμ. ως τις 
2.00 μμ. περίπου, το πιο χαμηλό τμήμα της 
Πάνω Γειτονιάς [β’ ομάδα]. 

Το δεύτερο μισό έφευγε από τον πιο χαμηλό 
μύλο, το μύλο της Παναγίας, πήγαινε στο 
κλειδί του Σκαλιά κι απ’ εκεί μοιραζόταν πάλι 
σε τρία μερίδια, τρία αμμάδκια, δηλαδή κάθε 
μερίδιο αντιστοιχούσε με το 1/6 του νερού 
του κεφαλοβρύσου. Το απόγευμα πήγαινε 
όλος ο ποταμός στου Σκαλιά, χωριζόταν 
σε τρία, τα μιζαρολλιά, και πότιζε την Έξω 
Γειτονιά και τμήμα της Πάνω Γειτονιάς.

Ανακεφαλαιώνοντας βλέπουμε το πρώτο μισό 
που πότιζε την Πάνω Γειτονιά και το δεύτερο 
μισό που μοιραζόταν ξανά σε άλλα τρία μερίδια 
και πότιζε την περιοχή του Φυλακτού, την 
περιοχή του Αγίου Αντωνίου και την περιοχή 
της Ευαγγελίστριας.

Από τη Δευτέρα το πρωί ως το απόγευμα του 
Σαββάτου το νερό, ολόκληρος ο ποταμός, 
ανήκει σε ιδιοκτήτες και ποτίζει την Κάτω 
Γειτονιά ή Πετρογειτονιά και τον κάμπο του 
Καραβά, που χωριζόταν παλιά σε ρούπια. Ο 
μεγαλύτερος ιδιοκτήτης νερού ήταν η μονή 
της Αχειροποιήτου. Είχε τριάντα ώρες νερό, 
κυρίως το βράδυ του Σαββάτου και το βράδυ 
της Κυριακής, και  πότιζε 880 σκάλες γης και 
3.000 ελαιόδεντρα και χαρουπιές. 
 
Τρόπος διανομής: Οι ιδιοκτησίες από τη 
Δευτέρα ως το Σάββατο, ήταν κάθε δεκαπέντε 
μέρες και άλλασσαν μέσα στο εικοσιτετράωρο. 
Έρχονταν πότε μέρα και πότε νύκτα, εκτός 
από τις ιδιοκτησίες του Σαββάτου, που ήταν 
μόνο μέρα, γιατί τη νύκτα το νερό ήταν της 
Αχειροποιήτου. Η αρχή ήταν το φως του ήλιου: 
το νερό της μέρας και το νερό της νύχτας. 

Στα μούρτζια η κατανομή ήταν διαφορετική. 
Η νομή, δηλαδή ο χρόνος και η διάρκεια της 
παροχής του νερού, ήταν κάθε οκτώ μέρες 
και δεν είχε σταθερή ώρα. Άλλαζε κάθε φορά. 
Το νερό της α’ ομάδας της Πάνω Γειτονιάς 

χωριζόταν σε τρεις νομές: ο πρώτος είχε την 
πωρνή, ο δεύτερος το λλίον και ο τρίτος την 
υστερκά. Ο πωρνάρης γινόταν υστερκάρης 
και αντίστροφα, γιατί, όσο προχωρούσαν 
οι μέρες, λιγόστευε η πωρνή και αυξανόταν 
η υστερκά. «Πέντε αχνάρκα της δειλινής» 
ήταν πέντε πόδια σκιάς το απόγευμα. Το 
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ο υστερκάρης 
ήταν προνομιούχος, γιατί η σκιά δεν πήγαινε 
εύκολα στα πέντε αχνάρκα. Με την εναλλαγή 
εξισορροπούσε αυτή η κατάσταση. Μπορούσε 
ένας ιδιοκτήτης να έχει το μήνα μια πωρνή, 
δυο υστερκές και ένα λλίον. Τον άλλο μήνα 
άλλασσε η νομή του.

Τρόπος μέτρησης: Στον Καραβά διατηρήθηκαν 
ως τα τελευταία χρόνια παλιές μορφές 
μετρήσεως της ώρας με τη σκιά και τη 
μιζαρόλλα. Ουσιαστικά χρησιμοποιούνται 
τρία συστήματα μέτρησης: Η οσσιά, η σκιά 
ενός ανθρώπου, η σκιά ενός κονταριού, και η 
μιζαρόλλα.

Η πρώτη ομάδα της Πάνω Γειτονιάς μετρούσε 
με την οσσιά, τη σκιά ενός ανθρώπου. 
Έστεκαν σε ένα ίσιωμα, μια πλατεία, συνήθως 
στην πλατεία της Μαρίτσας της Σιεκκέρας, 
στο Γύρισμα ή έξω από το σπίτι του Σίφουνα, 
έβαζαν μια πέτρα στην άκρη της σκιάς και 
μετρούσαν τη σκιά με τα πόδια, τα αχνάρκα. 
Για όλους της α’ ομάδας μετρούσε εκείνος που 
είχε την πωρνή στην παρουσία δυο άλλων.

Η πωρνή άρχιζε περίπου 30-40 λεπτά πριν 
ξημερώσει. Γύριζαν το νερό όταν το άστρο 
της πωρνής, δηλαδή ο αυγερινός, ήταν «δκυο 
κοντάρκα πάνω που τον βουνόν του Λευτέρη»

Το νερό του κεφαλόβρυσου του Καραβά στο εξοχικό κέντρο 
«Μύλοι», αρχές της δεκαετίας του 1980.
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[ένα κοντάρι είναι περίπου ίσο με το ύψος του 
ανθρώπου] ή όταν έριχνες κάτω ένα μικρό 
νόμισμα, ένα τριαρούδιν, κι έβλεπες καθαρά 
πάνω στο νόμισμα το τρία. 

Η δεύτερη ομάδα της Πάνω Γειτονιάς και η 
περιοχή της Αγίας Ειρήνης μετρούσε με το 
κοντάρι και τα δάκτυλα. Έβαζαν σε ένα ίσιωμα 
ένα κοντάρι και, επειδή η σκιά το μεσημέρι 
μετακινείται αργά και γυρίζει, έβαζαν μια 
μικρή βέρκαν, ξύλο για να σημειώσουν 
το σημείο της σκιάς του στύλλου και 
μετρούσαν με τα δάκτυλα τους τη διαφορά.

Το κοντάρι που μετρούσαν στην περιοχή 
της Αγίας Ειρήνης το είχε στην κατοχή της 
η Αντρονίκη του Φάρτου, απόγονος του 
Χατζηνικόλα, στον οποίο ανήκε η περιοχή.

Στις υπόλοιπες περιοχές μετρούσαν με το 
μιζαρολλίν, που αντιστοιχούσε σε 15+15 
λεπτά και τη μιζαρόλλα, που μετρούσε 
30+30 λεπτά. 

Στη νεότερη εποχή, όταν νεροφόρος ήταν 
ο Συρίμης, χρησιμοποιήθηκε το ρολόι 
για τη μέτρηση της ώρας και ως μονάδα 
χρησιμοποιήθηκε το εικοσιτετράωρο.

Την ευθύνη για την τήρηση των κανονισμών 
του νερού είχε ο νεροφόρος. Νεροφόροι 
ήταν ο Καϊμάκκης, ο Βασίλης του Πλούσιου, 
ο Γεώργιος Συρίμης, ο Γιαννής ο Κοζάκος, ο 
Κότσινος, ο Μιχάλης ο Πάντελας, ο Βασίλης 
Ζαμπάς και τελευταίος νεροφόρος του 
Καραβά ήταν ο Φτυχής Χατζη-Τζυρκαλλή. 

Στην Άνω ενορία υπήρχαν 5.46 ώρες 
στη Μέσα Γειτονιά 25.221/2, στην Έξω 
Γειτονιά 1.161/2 και στα ρούπια 301.55 
1/2.  Το 1965 υπήρχαν 322 κάτοχοι νερού. 
Οι τίτλοι της ιδιοκτησίας του νερού άξιζαν 
ολόκληρη περιουσία. Χαρακτηριστικά τρεις 
ώρες νερό του κεφαλοβρύσου τη δεκαετία 
του 1960 πουλήθηκαν 3.000 λίρες. Η 
φορολογία ήταν 3.500 λίρες την ώρα. 
Γύρω στο 1950 η αρδευόμενη περιοχή 
αυξήθηκε, με τη χρήση νερού από ιδιωτικές 
διατρήσεις, που πάλι δεν ικανοποιούσαν 
τις ανάγκες των κατοίκων, ιδιαίτερα με 
την αύξηση της λεμονοκαλλιέργειας.

Η ψηλή τιμή του νερού και η ανάγκη για 
αύξηση της έκτασης των αρδευόμενων 
περιοχών οδήγησε στην προσπάθεια 
να κατασκευαστεί υδατοφράκτης στην 
περιοχή. Συγκεκριμένα το 1962 γίνεται 
πρόταση  για κατασκευή υδατοφράκτη  
«εντός της κοίτης του ποταμού της 
κωμοπόλεως Καραβά, νοτίως ταύτης 
και βορείως της πηγής του νερού Κε-
φαλοβρύσου διά σκοπούς εμπλουτισμού 
των υδάτων της περιοχής ως και διά 
αρδευτικούς τοιούτους».  Για το σκοπό αυτό 
ζητείται η έγγραφος συγκατάθεσις των 
ιδιοκτητών του νερού για να διοχετεύεται 
τους χειμερινούς μήνες [1 Νοεμβρίου-31 
Μαρτίου] το νερό. 

Το 1963 σε σύσκεψη παραγόντων 
του Καραβά εγκρίθηκε ψήφισμα που 
αποστάληκε στην κυβέρνηση με το οποίο 
ζητούσαν οι κάτοικοι υδατοφράκτη γιατί η 
ποσότητα νερού που ήταν διαθέσιμη ήταν 
ανεπαρκής για τα λεμονόδεντρα, το κόστος 
για την αγορά του νερού ήταν πολύ ψηλό, 
και με πικρία έβλεπαν το πολύτιμο νερό να 
τρέχει τους χειμερινούς μήνες στη θάλασσα. 
Προεδρεύων στη σύσκεψη ήταν ο Ιωάννης 
Χαρμαντάς, βουλευτής της Ελληνικής 
Κοινοτικής Συνέλευσης και γραμματέας 
ο Γεώργιος Μαούρης. Στη συνέχεια 
αποστάληκε σχετικό υπόμνημα στην 
κυβέρνηση από την Προσωρινή Επιτροπή 
Υδατοφράκτου. Στο υπόμνημα αναφέρεται 
μεταξύ άλλων και ότι για την άρδευση ενός 
στρέμματος τους καλοκαιρινούς μήνες 
χρειάζονταν 30 λίρες.Ο Γιάννης Κοζάκος, ένας από τους νεροφόρους του Καραβά.
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Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα μέλη 
των σχετικών επιτροπών:

Προσωρινή Επιτροπή Υδατοφράκτου
Κυριάκος Κοζάκος, Λουκάς Δημητρίου, 
Γεώργιος Μαούρης, Ευριπίδης Κ. Ιωαννίδης

Συμβούλιο Βελτιώσεως Καραβά
Φιλόθεος Χατζηδαμιανού, Χριστόδουλος Νε-
οφύτου, Τάκης Ιορδάνου, Κυριάκος Κοζάκος

Επιτροπή Αρδευτικού Συνδέσμου Παλαιάς 
Βρύσης Καραβά
Ιωάννης Χαρμαντάς, Κυριάκος Κ. Δημητριάδης, 
Γεώργιος Μαούρης, Σταύρος Χατζηλούκα, 
Σάββας Χρ. Παφίτης, Δ. Θεμιστοκλέους

Οι προσπάθειες ήταν συνεχείς. Το 1964 
αποστέλλεται σχετική επιστολή στο Διευθυντή 
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Το 1966 
πραγματοποιείται σύσκεψη αντιπροσωπευτικών 
και άλλων παραγόντων για το ζήτημα του 
υδατοφράκτη και ακολουθεί παγκοινοτική 

συγκέντρωση για το ίδιο θέμα. Σε συγκέντρωση 
στις 25 Ιουνίου 1969 αναφέρεται ότι το 88,6% 
από τους 210 κατόχους νερού είχαν υπογράψει 
για την κατασκευή του υδατοφράκτη. Και 
έλπιζαν ότι πλησίαζαν προς την υλοποίηση του 
έργου. 

Ένα ακόμη σχέδιο που έμεινε απραγματοποίη-
το, όπως τόσα άλλα. Οι πρωτεργάτες έφυγαν 
και το χρέος απέναντι στη γη μας έμεινε στους 
απογόνους… Κουράγιο και υπομονή να έχουμε… 

Πηγές: 

1.Καλλιόπη Πρωτοπαπά «Μορφές του αρδευτικού 

συστήματος στην παραδοσιακή Κυπριακή κοινωνία», 

Πρακτικά του Γ’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (2001).

2.Καλλιόπη Πρωτοπαπά, «Συμβολή στην αρδευτική 

ορολογία της παραδοσιακής Κυπριακής κοινωνίας», 

Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (1996)

3.Αρχείο Ιωάννη Χαρμαντά

Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά

Μαθήτριες του δημοτικού σχολείου Καραβά τη χρονιά που έγιναν έργα υδροδότησης στην κωμόπολη, 1957.
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Το κείμενο που ακολουθεί υπήρξε η δεύτερη 
συμπληρωματική ομιλία στην εκδήλωση με 
τίτλο «Υδατική συνείδηση – Υδάτινοι πόροι του 
Καραβά πριν το 1974» που διοργανώθηκε από 
το Δήμο Καραβά σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά στις 3 
Δεκεμβρίου 2014.

Το κείμενο αυτό γράφεται σε μια προσπάθεια 
να βοηθήσει τους παλιότερους Καραβιώτες να 
θυμηθούν πώς ήταν ο Καραβάς πριν από την 
εισβολή και την κατοχή. Γράφεται ακόμα, για 
να βοηθήσει τους νεότερους να γνωρίσουν τον 
πραγματικό Καραβά και τις γειτονιές του, όπως 
τον γνωρίσαμε, τον ζήσαμε και τον αγαπήσαμε 
όσοι γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εκεί. 

Στις περιγραφές μου για τον Καραβά 
χρησιμοποιώ χρόνο ενεστώτα, γιατί έτσι 
εξακολουθώ να τον θυμούμαι και να τον 
σκέφτομαι, όπως τον γνώρισα και τον έζησα. Σ’ 
αυτό τον Καραβά ζω, όπως τον άφησα το 1974 
και από τότε δεν τον ξανάδα ποτέ, παρά μόνο 
στα όνειρά μου.

Ο Καραβάς έχει την τύχη να διαθέτει ένα 
από τα τρία μεγαλύτερα κεφαλόβρυσα της 
Κύπρου. Οι Καραβιώτες παλιότερα το ονόμαζαν 
«Παλιάβρυση», αλλά και «Μάνα του νερού», 
φανερώνοντας με αυτό τον τρόπο τη σημασία, 
αλλά και την εκτίμηση που του έδιναν για την 
προσφορά του προς την κοινότητα.

Οι Καραβιώτες φρόντισαν από πολύ νωρίς να 
αξιοποιήσουν τις τεράστιες ποσότητες νερού 
που διαθέτει. Φρόντισαν να το διοχετεύσουν 
με αυλάκια στα χωράφια τους, για να ποτίζουν 
τις λεμονιές τους, αφού γρήγορα είχαν 
ανακαλύψει ότι το κλίμα και το έδαφος της 
περιοχής ευνοούσε πολύ την καλλιέργεια του 
συγκεκριμένου εσπεριδοειδούς.

Παλιότερα τα αυλάκια αυτά ήταν χωμάτινα και 
μεγάλο μέρος του νερού χανόταν. Το 1933 οι 
ιδιοκτήτες του νερού κατέβαλαν από κοινού 
στο, νεαρό τότε εργολάβο, Νικόλα Σιακόλα το 
σημαντικό για την εποχή εκείνη ποσό των 300 
λιρών για να κατασκευάσει τσιμεντένια αυλάκια 
για τη μεταφορά του νερού του Κεφαλόβρυσου 
σε όλους τους λεμονόκηπους της κοινότητας. Με 
αυτό τον τρόπο σταμάτησε να χάνεται μεγάλη 
ποσότητα νερού.

Το νερό της πηγής ξεπηδά μέσα από 
τους βράχους, μέσα από τα σπλάχνα του 
Πενταδάχτυλου. Απ’ εκεί μεταφέρεται μ’ ένα 
τσιμεντένιο αυλάκι προς τα κάτω. Αφού γυρίσει 
τους νερόμυλους που συναντά φτάνει στο 
κέντρο «Οι Μύλοι» και απ’ εκεί διακλαδώνεται σ’ 
όλη την κοινότητα. Έτσι, ξεκινώντας από τους 
Μύλους, τα τσιμεντένια αυλάκια κατηφορίζουν 
προς τα βόρεια και διακλαδωνόμενα φτάνουν 
σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Όλα τα αυλάκια, 
καθώς και οι διακλαδώσεις τους βρίσκονται 
δίπλα από τους δρόμους, για σκοπούς καλύτερου 

1.Οδός Ερμού στον Καραβά. Διακρίνονται στα δεξιά τα 
αυλάκια για το νερό του Καραβά, που δυστυχώς τώρα δεν 
υπάρχει.
2.Λειτουργοί του Τμήματος Υδάτων στον καταρράκτη του 
Παλιοσόφου πριν το 1974.

    Ο ποταμός και τα αυλάκια του Καραβά                

2.

1.
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ελέγχου και διαχείρισης. Με αυτό τον τρόπο το 
νερό του κεφαλόβρυσου μεταφέρεται με ευκολία 
και ασφαλισμένα σε όλη την κοινότητα, για να 
ποτιστούν τα περιβόλια με τις λεμονιές δεξιά και 
αριστερά των δρόμων. Δεν έχω υπολογίσει το 
μήκος των αυλακιών, αλλά βλέποντας το μήκος 
των δρόμων, δίπλα από τους οποίους βρίσκονται, 
πρέπει να ξεπερνούν τα 5-6 χιλιόμετρα. 

Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, από τον 
Απρίλη μέχρι και τον Οκτώβρη, είναι απόλαυση 
να βλέπεις το πεντακάθαρο νερό να κυλά στ’ 
αυλάκι και ν’ ακούς το γάργαρο κελάρυσμά του, 
καθώς τρέχει να ποτίσει τα διψασμένα περιβόλια. 
Αναλογιζόμενος ακόμα ότι τ’ αυλάκια αυτά 
διακλαδώνονται και ποτίζουν χωράφια σ’ όλη την 
έκταση του Καραβά, συνειδητοποιείς τι μεγάλη 
ευλογία είναι για τον τόπο μας αυτό το νερό.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το δίκτυο των τσιμεντένιων 
αυτών αυλακιών παίρνει το νερό σ’ όλα τα 
χωράφια του Καραβά, σ’ όλες τις γειτονιές, 
χωρίς καμία δυσκολία. Άξιο αναφοράς είναι το 
πέρασμα των αυλακιών κάτω από τους δρόμους 
με τις «μούγκλες», όπως τις λέμε, καθώς και το 
άνοιγμα μικρών λάκκων κατά διαστήματα μέσα 
στα αυλάκια, για να μαζεύουν τις πέτρες, αλλά 
και να μειώνουν την ταχύτητα του νερού, όπου 
το αυλάκι είναι πολύ κατηφορικό.

Το νερό διοχετεύεται στα περιβόλια με τις «δισιές», 
δηλαδή σιδερένιες λάμες, που μπαίνουν κάθετα 
σε ειδικές υποδοχές στο αυλάκι και κόβουν τη 

ροή του νερού και το υποχρεώνουν να στραφεί 
προς το περιβόλι.

Είναι επίσης, καταπληκτικός ο τρόπος που γίνεται 
η διανομή του νερού από τους «νεροφόρους», 
ώστε να μη χάνεται καθόλου νερό, αλλά και 
να μην αδικείται κανένας από τους ιδιοκτήτες 
ή ενοικιαστές του. Για το «μιζαρόλιασμά» του 
χρειάζεται ειδική μελέτη.

Το 1952 μέρος του νερού του Κεφαλόβρυσου, 
περίπου το ένα έκτο, διατέθηκε για την παροχή 
πόσιμου νερού στους κατοίκους. Έτσι από το 
έτος αυτό, με διακλαδωμένες σωλήνες σ’ όλη την 
κοινότητα, παρεχόταν νερό με κοινοτικές βρύσες, 
που κατασκευάστηκαν σε όλους τους δρόμους. 
Κατά τη δεκαετία του 1960, επί δημαρχίας 
Ιωάννη Χαρμαντά, το δίκτυο επεκτάθηκε και 
έγινε και υδροδότηση των κατοικιών.

Υπολογίζοντας τα εισοδήματα που προσφέρουν 
στους Καραβιώτες τα περιβόλια με εσπεριδοειδή, 
αλλά και την ευκολία που προσφέρεται με την κατ’ 
οίκον παροχή πόσιμου νερού, αντιλαμβάνεται 
κάποιος πόσο συμβάλλει στην οικονομική και 
άλλη ανάπτυξη των κατοίκων αυτό το νερό.

Μεγάλη απόλαυση για τους Καραβιώτες, αλλά και 
για τους επισκέπτες, είναι να βλέπουν το νερό 
και ν’ ακούν το κελάρυσμά του καθώς τρέχει στ’ 
αυλάκι. Κάποιοι όμως το απολαμβάνουν ακόμα 
περισσότερο. Είναι οι θαμώνες των καφενείων 
που βρίσκονται δίπλα από αυλάκι του νερού. 

Ο δρόμος που οδηγεί στους «Μύλους», σήμερα.
Χωρίς νερό και εγκαταλελειμμένα τα αυλάκια που 

απέμειναν στον Καραβά σήμερα. 
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Βάζοντας την καρέκλα τους δίπλα απ’ αυτό και 
κάποτε μάλιστα πάνω απ’ αυτό, απολαμβάνουν 
τον καφέ τους ή το επιτραπέζιο παιχνίδι τους – το 
τάβλι ή τα χαρτιά – μαζί με το τρέξιμο του νερού.

Άλλη ομάδα είναι οι εργατικές κεντήτριες, που 
καθισμένες στη βεράντα τους, στη σκιά το 
πρωί ή το απόγευμα, δίπλα από τον ποταμό, 
απολαμβάνουν το τρέξιμό του, ενώ ταυτόχρονα 
κεντούν με το βελόνι και το σμιλί ή προ πάντων 
με το μακουκούδι, πίνουν τον καφέ τους ή τρώνε 
το γλυκό του κουταλιού και κουβεντιάζουν τα 
δικά τους.

Μεγαλύτερη απόλαυση φυσικά είναι το τρέξιμο 
του νερού για τα παιδιά. Πρώτα-πρώτα το 
δρόσισμα των ποδιών μέσα στο δροσερό νερό 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού καύσωνα. 
Έχουμε όμως και τα παιχνίδια με το νερό, που η 
δημιουργική φαντασία των παιδιών επινοεί. 

Πρώτα ο νερόμυλος. Ένα κομμάτι καλάμι ή 
παραπούλι της ροδιάς είναι ο άξονας και 4-5 
κομμάτια καλάμια μπηγμένα σ’ ένα λεμόνι, 
τοποθετημένο πάνω από το αυλάκι και ο 
νερόμυλος είναι έτοιμος.

Διαγωνισμός ποιου θα πάει πιο μακριά ή πιο 
γρήγορα το δικό του κομμάτι ξύλου που ρίχνεται 
ταυτόχρονα στο νερό του ποταμού.

Διαγωνισμός ποιο παιδί θα περπατήσει πιο μακριά 
μέσα στο αυλάκι, ενώ τρέχει το νερό.

Αυτός ήταν ο ποταμός του Καραβά, που κυλούσε 
στα τσιμεντένια αυλάκια του. Το νερό του 
Κεφαλόβρυσου με τις πολλαπλές χρήσεις και 
απολαύσεις του. Η πηγή ζωής για τον Καραβά. 
Εδώ χρησιμοποίησα το ρήμα ήταν, παρελθοντικό 
χρόνο, γιατί έτσι πρέπει. Αφού μετά το 1974 
όλα αυτά άλλαξαν. Χάθηκαν μαζί με τις λεμονιές 
και τον παράδεισό μας, τον Καραβά, όπως 
τον αφήσαμε. Όπως με πληροφόρησαν αυτοί 
που επισκέπτονται τακτικά τον Καραβά, τα 
περισσότερα αυλάκια έχουν καταστραφεί, ενώ 
το νερό του Κεφαλόβρυσου δεν ξέρουμε πώς το 
αξιοποιούν ακριβώς οι κουβαλητοί Τούρκοι.

Έτσι, όταν με το καλό επιστρέψουμε στον 
Καραβά μας, θα δυσκολευτούμε πολύ να τα 
ξαναφτιάξουμε όπως ήταν πριν.

Κώστας Πατέρας

Γενική άποψη της κωμόπολης Καραβά, Απρίλιος 2010.

Άντεξες. 
Στάθηκες πεισματικά ριζωμένος 

και μας περίμενες!
Εμάς που σ’ εγκαταλείψαμε 

ελαφρά τη υποψία. 
Διέσωσες την ομορφιά σου 
για να σε αναγνωρίσουμε. 

ΚΑΡΑΒΑΣ 

Εμείς, τα απολωλότα τέκνα σου. 
Φύλαξες, θυμητάρια ευκρινή 

τα αρώματά σου. 
Να τα οσμίσει η ψυχή μας

και να πει «ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ»! 
Η αγάπη μας τώρα αρχίζει…

                                      Γιώτα Γεωργιάδου
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Το κείμενο που ακολουθεί υπήρξε μια από τις 
δύο κύριες ομιλίες που παρουσιάστηκαν στην 
εκδήλωση «Κεντήματα και υφαντά του Καραβά» 
με διοργανωτή το Δήμο Καραβά σε συνεργασία 
με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15 
Φεβρουαρίου 2014 στο οίκημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών. 

Πιο κάτω θα αναφέρω μερικές πληροφορίες 
σχετικές με το φερβολιτέ. Κάποιες, έχω διαβάσει 
από άρθρα που κατά καιρούς γράφονταν, 
άλλες τις άκουσα από τη μητέρα μου και άλλες 
αποτελούν βιώματά μου.

Το είδος αυτό της δαντέλας το συναντούσε 
κάποιος αποκλειστικά στον Καραβά, γι’ αυτό 
παρουσιάζει τοπικό χαρακτήρα. Όπως λεγόταν 
συχνά, ο Καραβάς είναι η μάνα του φερβολιτέ. 
Μπορεί να συναντήσουμε το φερβολιτέ και σε 
άλλες περιοχές της Κύπρου, όπως το Όμοδος, 
αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Στον Καραβά τα 
τρία τέταρτα των γυναικών κάθε ηλικίας ήξεραν 
την τέχνη του φερβολιτέ και την εξασκούσαν. 
Συναντούμε όμως το φερβολιτέ και σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία και Αγγλία. 

Στην Κύπρο αναπτύχθηκε στα μέσα του 19ου 
αιώνα, αλλά η παρουσία του μπορεί να είναι 
παλαιότερη. Τα κυπριακά μοτίβα του φερβολιτέ 
είναι πολύ χαρακτηριστικά. Διατηρούν την 
κλασική τους καραβιώτικη μορφή, έτσι έχουν 

ταυτιστεί με τον κατεχόμενο Καραβά. Τα 
μοτίβα αυτά έχουν σαν κεντρικό θέμα το 
λουλούδι και αποτελούνται από στρογγύλα και 
καππωτά σχήματα. Κάποιες μικρές ενότητες, 
τα φεγγαράκια, ενώνονται μεταξύ τους για να 
σχηματίσουν πετσετάκια, σιεμέ, δισκόρουχα, 
μικρά τραπεζομάντηλα και άλλα. Πιο σύνθετες 
ενότητες γίνονταν από τις πιο έμπειρες τεχνίτριες. 
Τώρα, οι Καραβιώτισσες τεχνήτριες, οι λίγες που 
έχουν απομείνει, αντιγράφουν και νέα μοντέρνα 
σχέδια από περιοδικά.

Τη δεκαετία του ’30, ο φερβολιτές, εκτός από 
τη χρήση του σαν είδος προίκας, ήταν και ένα 
είδος κεντήματος που μπήκε στο εμπόριο, όπως 
το λευκαρίτικο κέντημα. Στη Λάπηθο υπήρχαν 
δυο-τρεις κεντητάρηδες που αγόραζαν τις 
δαντέλες αυτές και τις πλήρωναν με το κομμάτι. 
Αργότερα, τη δεκαετία του ’50, από  προσωπικά 
μου βιώματα, όταν ο τουρισμός αναπτύχθηκε 
στην περιοχή, ο φερβολιτές ήταν περιζήτητος. 
Ερχόντουσαν οι κεντητάρηδες και αγόραζαν 
τα πετσετάκια από τις κεντήτριες. Επεσήμαιναν 
τις καλές κεντήτριες και τις επισκέπτονταν στα 
σπίτια τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο 
φερβολιτές τότε πωλείτο υπό μορφή σετ. Το 
σετ αποτελείτο από ένα μεγάλο πετσετάκι, έξι 
μέτρια και έξι μικρά. Η τιμή που πλήρωναν οι 
κεντητάρηδες ήταν ενάμισι λίρα το κάθε σετ. 

Με τη δραστηριότητά τους αυτή, οι γυναίκες 
του Καραβά ένιωθαν ικανοποίηση, χαρά και 
ευχαρίστηση, γιατί, εκτός από τα πεντακάθαρα και 

    Το παραδοσιακό Καραβιώτικο κέντημα «Φερβολιτές»

1.Κέντημα φερβολιτέ τοποθετημένο σε ξύλινο δίσκο, έργο της Νάνιας 
Χαραλάμπους.
2.Η Βασιλική Χριστοδουλίδου και η Μαρούλα Παγδατή Κωνσταντίνου 
σε εκδήλωση προβολής του παραδοσιακού Καραβιώτικου κεντήματος 
φερβολιτές.  

1.

2.
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    Το παραδοσιακό Καραβιώτικο κέντημα «Φερβολιτές»

ανθοστολισμένα σπίτια τους, τα καλομεγαλωμένα 
παιδιά τους που κοσμούσαν την κωμόπολή τους, 
πρόσφεραν κάποια βοήθεια στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό. Οι Καραβιώτισσες μάθαιναν 
την τέχνη του φερβολιτέ από τις μανάδες τους 
ή τις γιαγιάδες σε μικρή ηλικία. Εγώ έμαθα το 
φερβολιτέ από τη μητέρα μου στα οκτώ μου 
χρόνια.

Ο φερβολιτές δεν γίνεται εύκολα. Βασίζεται στο 
σωστό δέσιμο των κόμπων, ώστε η κλωστή να 
τρέχει ανάμεσα. Για την κατασκευή του χρειάζεται 
το μακουκούδι, κλωστή κουβαρίστρας, ένα βελόνι 
και ένα ψαλιδάκι. Η ποιότητα της δαντέλας αυτής 
εξαρτάται από το σφιχτό δέσιμο των κόμπων που 
επιτυγχάνεται με τον ίδιο ρυθμικό, επαναληπτικό 
τρόπο. 

Όταν μικρή ασχολούμουν τα καλοκαίρια με 
το φερβολιτέ, κοιτάζοντας τα μοτίβα του 
προσπαθούσα να μαντέψω, έκανα εικασίες. 
Ποιο λουλούδι άραγε αντιπροσώπευε το 
καθένα; Κάποτε έλεγα πρέπει να είναι ο ανθός 
της λεμονιάς. Άλλοτε το γιασεμί ή το φούλι και 
κατέληγα στις μαργαρίτες που φύτρωναν στην 
αυλή της εκκλησίας του Αγίου Ευλαλίου. Και 
ήταν τόσο ζωντανές με ασυνήθιστα ζωηρά και 
έντονα χρώματα, γιατί στον τόπο εκείνο η άνοιξη 
ερχόταν νωρίς και αργούσε να φύγει. Το χρώμα 
του ουρανού και της θάλασσας ήταν πιο γαλάζιο 
κι ο ήλιος που έδινε παντού ζωή παρουσιαζόταν 
πιο νωρίς το πρωί και δεν βιαζόταν να αποσυρθεί, 
γιατί ο ορίζοντας ήταν πολύ πλατύς, όπως πλατιά 
ήταν τα χαμόγελα και οι αγκαλιές των ανθρώπων. 
Αν κοιτάξετε προσεκτικά τη δαντέλα του 
φερβολιτέ, θα δείτε ότι τη χαρακτηρίζει η λεπτό-
τητα και το γούστο. Αυτά ήταν συνταιριασμένα 
με τις ευαισθησίες, την καλαισθησία και την 
υπομονή των Καραβιώτισσων. Η μητέρα μου 
πολύ συχνά μου έλεγε ότι οι Καραβιώτισσες 
«έβαζαν του ψύλλου χαλινάρι», δηλαδή ότι όλα 
τα χειροτεχνήματά τους χαρακτηρίζονταν από 
πολλή λεπτότητα που συνεπάγετο υπομονή και 
επιμονή. 

Σήμερα, βλέποντας όλα τα δημιουργήματά μας 
στο φερβολιτέ, καταλήγω ότι ο φερβολιτές είχε 
σαν έμπνευση το κάθε λουλούδι του Καραβά, 
από το πιο λαμπρό μέχρι το πιο ταπεινό. 

Τα χρόνια πέρασαν και οι κοπέλες και οι νέοι του 

’74 που φύγαμε κυνηγημένοι από τον παράδεισό 
μας, πατήσαμε την τρίτη ηλικία. Κάναμε παιδιά 
και γίναμε γιαγιάδες και παππούδες. Το χρέος 
μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την 
τέχνη στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Είναι πολύ 
ευχάριστο το γεγονός ότι μία συνδημότισσά μας, 
η κυρία Καλλισθένη Κοσιάρη, έχει δημιουργήσει 
ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι στο χωριό Φικάρδου 
και εκεί ο επισκέπτης μπορεί να δει όλα τα 
είδη χειροτεχνίας που καλλιεργούνταν στον 
Καραβά. Επιπλέον, διδάσκει το φερβολιτέ 
στα επιμορφωτικά μαθήματα του Υπουργείου 
Παιδείας με άριστα αποτελέσματα. 

Εδώ, το ονειρικό ταξίδι στον Καραβά μας 
τελειώνει. Μπορεί, όπως λέει και ο Καβάφης, να 
μην φτάσαμε στην Ιθάκη μας, η αξία του ταξιδιού 
μας έγκειται στα όσα ακούσατε στη διαδρομή. 
Ελπίζω και εύχομαι από καρδιάς με τη δύναμη 
του Θεού, σύντομα να ξανακάνουμε αυτό το 
ταξίδι και να σας έχουμε ξανά συνταξιδιώτες μας, 
αυτή τη φορά όμως, να φτάσουμε στην Ιθάκη 
μας. Τότε, η έκθεση των κεντημάτων μας θα 
γίνει στις ανθοστόλιστες και πλακόστρωτες αυλές 
της Πετρογειτονιάς του Καραβά και εκεί θα είναι 
όλες οι γυναίκες του Καραβά, οι μανάδες μας, 
οι γιαγιάδες και οι προγιαγιάδες. Ο φερβολιτές 
θα καμαρώνει γιατί θα βρει τον τόπο του, εκεί 
που πρωτοπαρουσιάστηκε και ρίζωσε. Εύχομαι η 
μέρα αυτή να μην αργήσει. 

Νάνια Χαραλάμπους

Η μητέρα της Νάνιας Χαραλάμπους, Μαρίτσα Χαραλάμπους.
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1, 2. Στιγμιότυπα από την αντικατοχική εκδήλωση 
στον Τύμβο Μακεδονίτισσας, 22 Ιουλίου 2014.

1.

2.

      
      ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ 
    Εκδηλώσεις μνήμης, τιμής και αγώνα, Ιούλιος 2014

Οι εκτοπισμένοι Δήμοι Κερύνειας, Λαπήθου 
και Καραβά, η Ένωση Κοινοτήτων Επαρ-
χίας Κερύνειας, τα προσφυγικά σωματεία 
«Η Λάπηθος, «Ο Καραβάς» και ο Όμιλος 
Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας σε συνεργασία 
με προσφυγικά σωματεία της επαρχίας, 
διοργάνωσαν για άλλη μια χρονιά «Αντικατοχική 
εκδήλωση μνήμης και τιμής» με αφορμή τη 
συμπλήρωση 40 χρόνων από την κατάληψη 
της πόλης, των Δήμων και κοινοτήτων της 
επαρχίας Κερύνειας από τους Τούρκους 
εισβολείς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 22 
Ιουλίου 2014 στο Τύμβο της Μακεδονίτισσας 
και σ’αυτήν παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης 
Κυρηνείας κ. κ. Χρυσόστομος, ο Υπουργός 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 
Νίκος Κουγιάλης, βουλευτές, δήμαρχοι, 
εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων της 
Κύπρου, εκπρόσωποι του ΓΕΕΦ, της ΕΛΔΥΚ, 
της Αστυνομίας, Πρόεδροι ή εκπρόσωποι 
Προσφυγικών Σωματείων και άλλων 
οργανώσεων, καθώς και 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 και την επιστροφή στις πατρογονικές 
μας εστίες σε συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας, 
αξιοπρέπειας και ασφάλειας. 

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, Καραβά και η Νεολαία Μύρτου, 
κρατώντας αναμμένες δάδες, έλαβαν μέρος σε 
συμβολική πορεία από την είσοδο του Τύμβου 
της Μακεδονίτισσας μέχρι το χώρο του μνημείου 
όπου ακολούθησε το άναμμα φλόγας, μια 
συμβολική ενέργεια τιμής και δόξας για αυτούς 
που έπεσαν για τα ιδανικά της Ελευθερίας και 
της Δημοκρατίας. 

Στη συνέχεια ακολούθησε τρισάγιο από το 
Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο, 
χαιρετισμός εκ μέρους των Δημοτικών 
Συμβουλίων Νεολαίας των Δήμων Κερύνειας, 
Λαπήθου και Καραβά από το Χρίστο Κουμίδη, 
αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Κερύνειας, καθώς και χαιρετισμός εκ 
μέρους του Συνδέσμου Αποδήμων Λαπήθου, 
Καραβά και περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας από 
τον Πρόεδρο κ. Σάββα Παυλίδη και μέλος του 
εκτελεστικού συμβουλίου και της γραμματείας 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Μεγάλης 
Βρετανίας. Εκ μέρους των διοργανωτών 
απηύθυνε ομιλία ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. 
Νεοπτόλεμος Κότσαπας και εκ μέρους του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Νίκος 
Κουγιάλης. 
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      ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ 
    Εκδηλώσεις μνήμης, τιμής και αγώνα, Ιούλιος 2014

Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφά-
νων από αξιωματούχους της πολιτείας, εκ-
προσώπους κομμάτων, Στρατού, Αστυνομίας, 
Δήμων, Κοινοτήτων και Σωματείων, καθώς 
επίσης ανάγνωση και έγκριση ψηφίσματος 
το οποίο κοινοποιήθηκε στην πολιτική ηγεσία 
του τόπου.

Η παρουσίαση του προγράμματος της 
εκδήλωσης έγινε από τη γραμματέα του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 
Καραβά Ιωάννα Δημοσθένους.

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. 

Επίσης, δήμαρχοι, πρόεδροι και μέλη 
των διοικητικών συμβουλίων σωματείων 
και οργανώσεων της επαρχίας Κερύνειας 
επέδωσαν ψηφίσματα την περίοδο 23-26 

Ιουλίου στις πρεσβείες των πέντε μονίμων 
μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στην 
Κύπρο, καθώς και στον πρόεδρο της Βουλής, 
τον πρέσβη της Ελλάδας και τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ψήφισμα επιδόθηκε 
και στον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών 
στην Κύπρο.

Μέσα στα ίδια πλαίσια προβολής του εθνικού 
θέματος της Κύπρου και του αγώνα για 
εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, 
όλοι οι δήμαρχοι των κατεχόμενων δήμων 
παρευρέθηκαν στην αντικατοχική εκδήλωση 
που διοργάνωσε ο Δήμος Αμμοχώστου 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμμοχώστου στη 
Δερύνεια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
επιδόθηκαν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας τιμητικά ενθυμήματα στους 
εννέα δημάρχους των κατεχόμενων περιοχών 
μας, σε ένδειξη αναγνώρισης της πολύπλευρης 
προσφοράς τους στο εθνικό θέμα της 
Κύπρου και για τις άοκνες προσπάθειες που 
καταβάλλουν για τη συντήρηση της μνήμης 
των κατεχομένων μας και της σύσφιγξης των 
δεσμών μεταξύ των εκτοπισμένων κατοίκων 
των περιοχών αυτών. 

Απονομές αναμνηστικών ενθυμημάτων, από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στους εννιά 
δημάρχους των κατεχόμενων Δήμων στην αντικατοχική εκδήλωση Δήμου Αμμοχώστου, 9 Αυγούστου 2014.
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    Από τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων       

Με ένα σημαντικό έργο συνέχισε τις 
δραστηριότητές της η Επιτροπή Κατεχόμενων 
Δήμων την προηγούμενη χρονιά. Μεταξύ 
άλλων, αξιοποιήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις 
το διαφωτιστικό υλικό που έχει ετοιμάσει 
η επιτροπή, όπως το ντοκιμαντέρ για 
την καταστροφή της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, οι χάρτες με τις πληροφορίες για 
όλα τα θρησκευτικά μνημεία και εκκλησίες, το 
λεύκωμα της επιτροπής με ιστορικά στοιχεία 
για όλους τους δήμους, καθώς επίσης και η 
ομαδική έκθεση φωτογραφίας με πληροφορίες 
για τους εννέα κατεχόμενους Δήμους μας.

Πραγματοποιήθηκαν επαφές με αρχηγούς και 
εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων, 

καθώς επίσης συναντήσεις με πρέσβεις ξένων 
χωρών. Στις συναντήσεις ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Δήμαρχος 
Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός, καθώς και 
οι υπόλοιποι Δήμαρχοι των προσφυγικών 
Δήμων της Κύπρου, εξήγησαν στους Πρέσβεις 
το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας των 
προσφυγικών Δήμων. Τόνισαν το γεγονός ότι 
οι κατεχόμενοι Δήμοι της Κύπρου διατηρούν 
ακόμα τον κοινωνικό τους ιστό και έχουν 
συνεχή επαφή με τους δημότες τους, έστω 
και αν αυτοί είναι τώρα διασκορπισμένοι σε 
ολόκληρη την Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Κάλεσαν επίσης τους Πρέσβεις να στηρίξουν 
οι χώρες τους στο μέγιστο σημείο που 
μπορούν τις προσπάθειες που καταβάλλουν 

1.Στιγμιότυπο από την έκθεση του φωτογραφικού και 
εικαστικού διαγωνισμού «40 χρόνια κατοχής, 40 χρόνια 
ελπίδας», 14 Νοεμβρίου 2014.
2.Μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Όμιλο του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, 14 Νοεμβρίου 2014.

1.

2.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος χαιρετίζει την αντικατοχική 
εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων». 

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου 
χαιρετίζει την αντικατοχική εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων».
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    Από τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων       

οι δύο πλευρές για λύση του Κυπριακού 
προβλήματος και να ευαισθητοποιήσουν τις 
χώρες τους ως προς την άδικη κατάσταση που 
επικρατεί στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια, 
κατά την οποία κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατέχεται παράνομα από τρίτη χώρα, 
η οποία επιδιώκει ένταξη στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια.

Την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου μέλη της 
επιτροπής συμμετείχαν σε αποστολές σε 
χώρες του εξωτερικού, στην Αμερική, την 
Αγγλία και την Ελλάδα. 

Η επιτροπή προκήρυξε τον περασμένο χρόνο 
φωτογραφικό και εικαστικό διαγωνισμό 
για νέους με θέμα «40 χρόνια κατοχής, 40 
χρόνια ελπίδας». Στόχος του διαγωνισμού 
ήταν να προσφέρει την ευκαιρία σε νέους 
να προβάλουν με δημιουργικό τρόπο τις 
εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους για 
την κατεχόμενη γη μας και τον προσφυγικό 
κόσμο. 

Τα βραβεία απονεμήθηκαν την Παρασκευή 
14 Νοεμβρίου 2014, στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης καταδίκης της ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους που διοργάνωσε η Επιτροπή 
Κατεχόμενων Δήμων. Στην εκδήλωση, που 

πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου, παρουσιάστηκαν 60 και πλέον 
έργα που ξεχώρισαν από τους διαγωνισμούς. 
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν 
ο εξοχότατος Πρόεδρος της Βουλής, κ. 
Γιαννάκης Ομήρου, ενώ χαιρετισμό εκ μέρους 
του Προέδρου της Δημοκρατίας απηύθυνε ο 
έντιμος Υπουργός Εσωτερικών, κ. Σωκράτης 
Χάσικος. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Αμμοχώστου, 
κ. Αλέξης Γαλανός και ο Δήμαρχος Στροβόλου, 
Δρ Λάζαρος Σαββίδης. Στην εκδήλωση 
παρουσιάστηκε επετειακό χορόδραμα από τον 
Χορευτικό Όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
υπό την καθοδήγηση του Nicosia Dance Cen-
tre, ενώ η χορωδία του Μουσικού Ομίλου 
του Πανεπιστημίου, υπό τη διεύθυνση της 
μουσικού Αργυρώς Χριστοδούλου, ερμήνευσε 
αγαπημένα τραγούδια συγκινώντας το κοινό. 
Στις απονομές των βραβείων του διαγωνισμού 
που έγινε στη συνέχεια ξεχώρισαν, μεταξύ 
άλλων, συμμετοχές νέων με Καραβιώτικη 
καταγωγή. Συγκεκριμένα, στο φωτογραφικό 
διαγωνισμό για νέους 19-40 χρόνων ο 
Αλέξανδρος Ποστεκκής πήρε το δεύτερο 
βραβείο. Στον εικαστικό διαγωνισμό στην 
κατηγορία 6-12 χρόνων η Κατερίνα Κλεάνθους 
πήρε το πρώτο βραβείο και η Μαρία Τ. 
Χατζηστεφάνου πήρε έπαινο. 

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης «Μνήμες Κατεχομένων», 14 Νοεμβρίου 2014.
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1.Αναμνηστική φωτογραφία στο μνημείο ηρώων, στην 
κοινότητα Καραβά Κυθήρων, 13 Ιουλίου 2014.
2.Οι Δήμαρχοι Καραβά και Κυθήρων.

1.

2.

       
       ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ
      Μνημόσυνο στον Καραβά Κυθήρων για τους πεσόντες της εισβολής

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Ιουλίου 
2014 στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους 
Καραβά, το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο 
πεσόντων ηρώων της Τουρκικής Εισβολής του 
1974, καθώς και όλων των αποθανόντων στην 
προσφυγιά κατοίκων της κωμόπολης Καραβά. 
Προηγήθηκε η Θεία Λειτουργία χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, κ.κ. Σεραφείμ, 
δύο αγιορειτών μοναχών (του Γέροντος Φιλοθέου 
και του Γέροντος Λουκά), και του εφημέριου του 
Αγίου Χαραλάμπους, π. Παναγιώτου.

Τόσο στη Θεία Λειτουργία όσο και στο Μνημόσυνο 
συμμετείχαν ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Θεόδωρος 
Γ. Κουκούλης, ο Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης 
Κ. Παπαϊωάννου, οι Αντιδήμαρχοι και μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, ο εκλεγείς 
Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, καθώς και 
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καραβά, κ. 
Γιώργος Τσάκος.

Στις ομιλίες που εκφώνησαν οι δύο Δήμαρχοι, 
αναφέρθηκαν στα τραγικά γεγονότα της βάρβαρης 
τούρκικης εισβολής στην Κύπρο, στην ανάγκη 
διατήρησης της εθνικής μνήμης και στις συνεχείς 
προσπάθειες που απαιτούνται για να βρεθεί δίκαιη 
και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό πρόβλημα. Στη 
συνέχεια, ψάληκε δέηση στο Ηρώο του Καραβά 
και κατατέθηκαν στεφάνια από το Δήμαρχο 
Κυθήρων, κ. Θεόδωρο Κουκούλη, το Δήμαρχο 
Καραβά κ. Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Πρόεδρο της 
Τοπικής Κοινότητας Καραβά και τον Πρόεδρο του 

Εξωραϊστικού Συλλόγου, «Ο όμορφος Καραβάς».

Το Σάββατο το πρωί ο Δήμαρχος Καραβά και ο 
Δήμαρχος Κυθήρων συμμετείχαν στο Μνημόσυνο 
του αειμνήστου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής 
Γρηγορίου Αγίου Όρους, π. Γεωργίου Καψάνη, 
Κυθηραϊκής καταγωγής, που τελέστηκε στον Ιερό 
Ναό Αγίας Πελαγίας, ενώ στη συνέχεια ο Δήμαρχος 
Καραβά ξεναγήθηκε από το Δήμαρχο Κυθήρων σε 
διάφορα αξιοθέατα των Κυθήρων.

Η σύνδεση μεταξύ των δύο Δήμων, Καραβά και 
Κυθήρων, έχει αναδείξει πολλά ιστορικά στοιχεία 
των δύο γεωγραφικών χώρων και για άλλη μια 
φορά οι δεσμοί της αλληλοστήριξης που πηγάζουν 
και μέσα από τους δεσμούς αδελφοποίησης των δύο 
Δήμων έχουν ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο, με 
τις προοπτικές δραστηριοποίησης να είναι πάντα 
θετικές και προς τη σωστή κατεύθυνση προσφοράς 
και δράσης. 

Στιγμιότυπο από το μνημόσυνο πεσόντων της Τουρκικής 
Εισβολής 1974 στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους στον 

Καραβά Κυθήρων, 13 Ιουλίου 2014.

                                      ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
                         Απονομές χορηγιών από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά – 
                         Ιανουάριος 2014
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       ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ
      Μνημόσυνο στον Καραβά Κυθήρων για τους πεσόντες της εισβολής

                                      ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
                         Απονομές χορηγιών από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά – 
                         Ιανουάριος 2014

Πραγματοποιήθηκε για δωδέκατη συνεχή 
χρονιά, την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014 
στο Οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών, η εκδήλωση απονομής 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  500,000 ευρώ. 
Με βάση και επιθυμία του ζεύγους Νίκου και 
Ελπίδας Σιακόλα το Ταμείο Υποτροφιών βοηθά 
με συμβολικές χορηγίες παιδιά Καραβιωτών 
που ξεχωρίζουν για την επίδοση τους στα 
γράμματα και έχουν εξαίρετο χαρακτήρα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων 
ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. κ. Χρυσόστομος, 
οι βουλευτές Κερύνειας Μάριος Μαυρίδης, 
Πάμπος Παπαγεωργίου και Σοφοκλής 
Φυττής, Δήμαρχοι, ο αναπληρωτής Έπαρχος 
Λευκωσίας-Κερύνειας κ. Μάριος Παναγίδης, 
η εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού κα Δώρα Θεοδώρου Κωνσταντίνου, 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 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 επίτιμος Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 
και ιδρυτής του Ταμείου κ. Νίκος Σιακόλας, 

η εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και ο  Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. κ. 
Χρυσόστομος.

Στην εκδήλωση απονομής χορηγιών δόθηκε 
οικονομική βοήθεια και τιμητικό δίπλωμα σε 
31 άριστους νέους του Καραβά απόφοιτους 
Μέσης Παιδείας, οι οποίοι φοιτούν στο πρώτο 
έτος σπουδών  σε Πανεπιστήμια της Κύπρου 
και του εξωτερικού (ακαδημαϊκό έτος 2013-
2014).

Τιμήθηκαν για την επίδοση τους οι:

Γεωργιάδης Ανδρέας, Γιάγκου Μυρτώ, Δα-
μασκηνού Μικαέλλα, Δημητρίου Μάριος, 
Ζιβάνας Νικόλας, Ηλιάδου Έλενα, Θεοδώρου 
Νικολέττα, Ιεροδιακόνου Ευάγγελος, Καψού 
Χρίστια, Κλίαρι  Μάρθα, Κοντεμενιώτη Αναστα-
σία, Κοτζιά Μαρία, Κωνσταντίνου Κωνσταντί-
να, Λοϊζίδου Ευγενία, Μανέντζου Έλενα, 
Μούγη Γιάννος, Νικολάου Πολίνα, Παγδατή 
Νικολέττα Ελεονώρα, Παπαϊωάννου Δέσποινα, 
Παπαϊωάννου Σοφία, Παύλου Μαρία, Παύλου 
Παυλίνα, Πίττα Μαρία, Σούπασιη Μαρία, 
Στυλιανού Ανδρομάχη, Τριχινά Μάρθα Μαρία, 
Χαραλάμπους Ελένη, Χαραλάμπους Μαρίνα, 
Χριστοδούλου Κυριάκος, Χριστοφίδης Σάββας 
και Χριστοφίδου Ξένια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν 
επιπλέον βραβεία σε νέους που διακρίθηκαν 
με τις επιδόσεις τους με βάση το βαθμό 
απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ή με κριτήρια 

1.Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση απονομής χορηγιών 
του Ταμείου Υποτροφιών Δήμου Καραβά, 3 Ιανουαρίου 2014.
2.Ο κ. Νίκος Σιακόλας χαιρετίζει την εκδήλωση.
3.Απονομή βραβείου εις μνήμη του πρώην Δημάρχου Ιωάννη 
Χαρμαντά. 

2. 3.

1.
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1.Γεωργιάδης Ανδρέας:
Ο Ανδρέας είναι γιος του 
Παναγιώτη Γεωργιάδη από τον 
Καραβά και της Έλενας Νεάρχου 
από τη Λεμεσό. Αποφοίτησε 
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και 
σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες 
και Ιστορία στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. 

2.Γιάγκου Μυρτώ:
 Η Μυρτώ είναι κόρη του Γιάγκου 
Γιάγκου από τον Καραβά και της 
Χριστιάνας Θρασυβουλίδου από 
τη Λεμεσό. Αποφοίτησε από το 
Λανίτειο Λύκειο Β’ Λεμεσού και 
σπουδάζει στο Τμήμα Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Οι πρωτοετείς φοιτητές που τιμήθηκαν - Ιανουάριος 2014

που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καραβά. 

Βραβείο εις μνήμη του τέως Δημάρχου 
Καραβά, Παναγιώτη Καλαβά, δόθηκε στους 
αριστούχους φοιτητές Ανδρέα Γεωργιάδη 
και Πολίνα Νικολάου. Βραβείο εις μνήμη του 
τέως Δημάρχου Καραβά, Ιωάννη Χαρμαντά, 
δόθηκε στους αριστούχους φοιτητές Μάρθα 
Τριχινά και Σάββα Χριστοφίδη. Βραβείο 
εις μνήμη του τέως Δημοτικού Συμβούλου 
Δημήτρη Κοζάκου δόθηκε στην αριστούχο 
φοιτήτρια Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου για την 
πολύπλευρη κοινωνική της δραστηριότητα στη 
διάρκεια των μαθητικών της χρόνων. Βραβείο 
εις μνήμη Γρηγόρη Μαούρη δόθηκε στους 
αριστούχους φοιτητές Μαρίνα Χαραλάμπους, 
Ξένια Χριστοφίδη και Κυριάκο Χριστοδούλου.
 
Επίσης χορηγίες με ειδικά κριτήρια, που 
έχει εξετάσει η Επιτροπή του Ταμείου και οι 
οποίες δόθηκαν από εισφορά του Ταμείου 
Ευημερίας Καραβιωτών, απονεμήθηκαν στους 
Ανδρέα Πογιατζή, Ευγενία Λοϊζίδη και Στέλιο 
Αθανασίου. 

Ειδικά βραβεία δόθηκαν επίσης στους Χρίστο 
Στεφάνου και Μάριο Χαραλάμπους. Ο Χρίστος 
Στεφάνου είναι παθολόγος γιατρός, γιος του 

Νίκου και της Μάρως Χατζηστεφάνου από 
τον Καραβά και συμμετείχε σε επιστημονική 
έρευνα με θέμα «Το ηλεκτρομυϊκό ερέθισμα. 
Μια εναλλακτική μορφή άσκησης που 
προλαμβάνει τις καταστροφικές συνέπειες της 
μυϊκής ατροφίας». Ο Μάριος Χαραλάμπους 
είναι γιος της Καλλιόπης Λαχανάρη από τον 
Καραβά και του Χρίστου Χαραλάμπους από 
τα Λιβερά. Παρακολουθούσε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα στο τμήμα μεταπτυχιακής 
επιμόρφωσης Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νίκαιας. Η 
εκδήλωση περιελάμβανε επίσης καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα του Μάριου 
Χαραλαμπίδη.

Ευχαριστίες εκ μέρους των βραβευθέντων 
απηύθυνε η φοιτήτρια Δέσποινα Παπαϊωάννου. 
Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από το 
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 
του Δήμου Καραβά, Ραφαέλλα Γεωργίου.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του 
Δήμου Καραβά διοργανώθηκε, μετά το πέρας 
της εκδήλωσης, φιλανθρωπικό παζαράκι με 
γλυκά και είδη χειροτεχνίας που ετοίμασαν οι 
νέοι του Καραβά. Το ποσό που συγκεντρώθηκε 
διατέθηκε για ενίσχυση φιλανθρωπικού 
Ιδρύματος στη Λευκωσία.
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3.Δαμασκηνού Μικαέλλα:
Η Μικαέλλα είναι κόρη του 
Ανδρέα Δαμασκηνού από τον 
Καραβά και της Χριστίνας 
Πιτσιλλίδου από τον Τράχωνα. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αρχαγγέλου Στροβόλου και 
σπουδάζει στο Τμήμα Φυσικής 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

4.Δημητρίου Μάριος: 
Ο Μάριος είναι γιος του Κώστα 
Δημητρίου από τον Καραβά και 
της Ειρήνης Αριστείδου από 
το Βουνί. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσού 
και σπουδάζει στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου στο ΤΕΠΑΚ. 

5.Ζιβάνας Νικόλας: 
Ο Νικόλας είναι γιος του 
Κωνσταντίνου Ζιβάνα από 
τη Λευκωσία και της Ελένης 
Βλάχου από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αγίας Φυλάξεως Λεμεσού και 
σπουδάζει Οικονομικά στο 
Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, 
στη Σκωτία. 

6.Ηλιάδου Έλενα:
Η Έλενα είναι κόρη του 
Ηλία Ηλιάδη από τον Αγρό 
και τον Καραβά και της 
Χαρίτας Παπαμαρκίδου από 
τη Λευκωσία. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Αρχαγγέλου 
“Απόστολος Μάρκος” στη 
Λευκωσία και σπουδάζει 
Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 
Leicester στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.  

7.Θεοδώρου Νικολέττα: 
Η Νικολέττα είναι κόρη του 
Μιχάλη Θεοδώρου από τον Άγιο 
Θεόδωρο Λάρνακος και της 
Στυλιανής Καλοπαίδη από τον 
Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Αγίου Νικολάου Λεμεσού 
και σπουδάζει Κοινωνιολογία στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

8.Ιεροδιακόνου Ευάγγελος: 
Ο Ευάγγελος είναι γιος του 
Χαράλαμπου Ιεροδιακόνου από 
τη Λευκωσία και της Καίτης 
Αριστοφάνους από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 
Δασούπολης και σπουδάζει Ac-
counting and Finance στο Not-
tingham Trent University.

9.Καψού Χρίστια: 
Η Χρίστια είναι κόρη του 
Ανθούλλη Καψού από τη 
Μια Μηλιά και της Γεωργίας 
Καμπουρίδου από την Κερύνεια 
και τον Καραβά. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού 
και σπουδάζει Ψυχολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. 

10.Κλίαρι Μάρθα: 
Η Μάρθα είναι κόρη του Ντέκλαν 
Κλίαρι από την Ιρλανδία και 
της Σωτήρας Κοζάκου από τον 
Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ’ Δασούπολης και σπουδάζει 
Science Biochemistry στο 
Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης 
στη Σκωτία.  
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11.Κοντεμενιώτη Αναστασία: 
Η Αναστασία είναι κόρη του 
Ανδρέα Κοντεμενιώτη από τη 
Λευκωσία και τον Καραβά και 
της Έμιλυς Ασπρόφτα από 
τον Τράχωνα. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’ Δασούπολης και 
σπουδάζει Biomedical Science 
στο University of Brighton. 

12.Κοτζιά Μαρία: 
Η Μαρία είναι κόρη του Ιωάννη 
Κοτζιά από την Πάφο και της 
Μαρίνας  Κτωρίδου από τον 
Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ 
Πάφου και σπουδάζει Fine Art 
στο Bristol University of the 
West of England. 

13.Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα: 
Η Κωνσταντίνα είναι κόρη 
του Βασιλάκη Κωνσταντίνου 
από τη Λεμεσό και της Μαρίας 
Κανάρη από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αγίας Φυλάξεως Λεμεσού και 
σπουδάζει Κλασικές σπουδές 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

14. Λοϊζίδου Ευγενία:
Η Ευγενία είναι κόρη του 
Γεώργιου Λοϊζίδη από τον 
Καραβά και της Ελένης 
Αριστείδου από τη Λεμεσό. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αγίου Ιωάννη Λεμεσού και 
σπουδάζει Βυζαντινή και 
Νέα Ελληνική Φιλολογία στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

15.Μανέντζου Έλενα: 
Η Έλενα είναι κόρη του Γεώργιου 
Μανέντζου από τον Κάμπο 
και της Αννίτας Κίσιη από τον 
Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ’ Δασούπολης και σπουδάζει 
Νομική στο University of Essex 
England. 

16.Μούγη Γιάννος: 
Ο Γιάννος είναι γιος του Γρηγόρη 
Μούγη από τη Λάπηθο και τον 
Καραβά και της Αντιγόνης Κούρτη 
από τη Λευκωσία. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Εθνομάρτυρα 
Κυπριανού και σπουδάζει 
Διοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

17.Νικολάου Πολίνα: 
Η Πολίνα είναι κόρη του Στέλιου 
Νικολάου από το Λυθροδόντα 
και της Μαρίας Κότσαπα από 
τον Καραβά. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Αγίου Γεωργίου 
Λακατάμειας και σπουδάζει 
Διοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

18.Παγδατή Νικολέττα Ελεονώρα: 
Η Νικολέττα Ελεονώρα είναι 
κόρη του Χρίστου Παγδατή από 
τον Καραβά και της Λουκίας 
Λουκά  από τη Λευκωσία. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας 
και σπουδάζει Interior De-
sign στο Demontfort University 
Leicester UK. 



ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ 43

19.Παπαϊωάννου Δέσποινα: 
Η Δέσποινα είναι κόρη του 
Κυριάκου Παπαϊωάννου από 
τον Καραβά και της Μαρίας 
Αντωνίου από τη Λεμεσό. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αγίας Φυλάξεως Λεμεσού 
και σπουδάζει Λογιστική 
και Χρηματοοικονομικά στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

20.Παπαϊωάννου Σοφία: 
Η Σοφία είναι κόρη του 
Ανδρέα Παπαϊωάννου από 
τον Παλιόσοφο και της 
Κωνσταντίνας Σκορδή από τη 
Λευκωσία. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Παλουριώτισσας 
και σπουδάζει Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Leipzig Deutsch-
land στη Γερμανία. 

21.Παύλου Μαρία:
Η Μαρία είναι κόρη του Παύλου 
Παύλου από το Δάλι και της 
Ελένης Γιάγκου από τον 
Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Ιδαλίου και σπουδάζει 
Κτηνιατρική στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. 

22.Παύλου Παυλίνα:
Η Παυλίνα είναι κόρη του 
Χρίστου Κωνσταντίνου από 
το Νέο Λειβάδι Μόρφου και 
της Ελένης Χριστοδούλου από 
τον Καραβά. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο και Τεχνική Σχολή 
Πόλης Χρυσοχού και σπουδάζει 
Προδημοτική Εκπαίδευση στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

23.Πίττα Μαρία: 
Η Μαρία είναι κόρη του Μιχαήλ 
Πίττα από την Κλήρου και της 
Βερόνικας Μαρκουλλή από τον 
Καραβά. Αποφοίτησε από το 
The Grammar School Λευκωσίας 
και σπουδάζει Νομική στο 
Πανεπιστήμιο Newcastle, UK. 

24.Σούπασιη Μαρία: 
Η Μαρία είναι κόρη του Δήμου 
Σούπασιη από τον Άγιο Γεώργιο 
– Καραβά και της Ευρυδίκης 
Κωνσταντίνου από το Γερόλακκο. 
Αποφοίτησε από το Pascal English 
School και σπουδάζει Βιοϊατρικές 
Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο 
Queen Mary of London, UK. 

25.Στυλιανού Ανδρομάχη: 
Η Ανδρομάχη είναι κόρη του 
Παναγιώτη Στυλιανού από τον 
Καραβά και της Έλενας Γεωργίου 
από το Λάπαθος. Αποφοίτησε από 
το Λανίτειο Λύκειο Β’ Λεμεσού 
και σπουδάζει Αρχιτέκτονας στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών. 

26.Τριχινά Μάρθα Μαρία: 
Η Μάρθα Μαρία είναι κόρη του 
Χαράλαμπου Τριχινά από την 
Ευρύχου και της Νίκης Σολωμού 
από τον Καραβά. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Σολέας και σπουδάζει 
Νομική στο University of Surrey UK. 

27.Χαραλάμπους Ελένη: 
Η Ελένη είναι κόρη του 
Χαράλαμπου Χαραλάμπους από 
τη Λεμεσό και της Κατερίνας Λοή 
από τον Καραβά. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου Λεμεσού και σπουδάζει 
Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. 
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28.Χαραλάμπους Μαρίνα:
Η Μαρίνα είναι κόρη του 
Κώστα Κωνσταντίνου από τη 
Φιλιά-Μόρφου και της Δέσπως 
Πατσαλοσαββή από τον 
Καραβά. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Κουτσόφτα Παναγίδη 
στο Παλιομέτοχο και σπουδάζει 
στο Τμήμα Νομικής στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

29.Χριστοδούλου Κυριάκος: 
Ο Κυριάκος είναι γιος του 
Ιωάννη Χριστοδούλου από τη 
Λεμεσό και της Αντρούλλας 
Γεττίμη από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λανίτειο 
Λύκειο Α’ Λεμεσού και σπουδάζει 
στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

30.Χριστοφίδης Σάββας: 
Ο Σάββας είναι γιος του Χριστάκη 
Χριστοφίδη από τον Καραβά και 
της Ελένης Χαραλάμπους από το 
Γερόλακκο. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Κύκκου Β’ στη Λευκωσία 
και σπουδάζει Μαθηματικά στο 
Πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου.

31.Χριστοφίδου Ξένια: 
Η Ξένια είναι κόρη του Χριστάκη 
Χριστοφίδη από τον Καραβά και 
της Ελένης Χαραλάμπους από το 
Γερόλακκο. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Κύκκου Β’ στη Λευκωσία 
και σπουδάζει Μαθηματικά στο 
Πανεπιστήμιο Surrey UK.

                         Απονομές χορηγιών από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά 
                         και το Κληροδότημα Γεώργιου Τσίμον – Δεκέμβριος 2014

Αναμνηστική φωτογραφία με τους πρωτοετείς φοιτητές που τιμήθηκαν στην εκδήλωση, 3 Ιανουαρίου 2014.
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                         Απονομές χορηγιών από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά 
                         και το Κληροδότημα Γεώργιου Τσίμον – Δεκέμβριος 2014

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 στο οίκημα 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, 
η εκδήλωση απονομής υποτροφιών σε 
πρωτοετείς φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 
2014-2015) με καταγωγή τον Καραβά που 
σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια, Κολλέγια 
και Ανώτερες σχολές της Κύπρου και 
του εξωτερικού και έχουν εξασφαλίσει 
βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης 
Εκπαίδευσης. 

Οι υποτροφίες δόθηκαν από το Ταμείο 
Υποτροφιών του Δήμου Καραβά και το 
Κληροδότημα της Σχολικής Εφορείας Καραβά 
Γεωργίου Τσίμον.

Το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά 
ιδρύθηκε με εισφορές που δόθηκαν από 
το ζεύγος Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, 
συνολικού ποσού 500,000 ευρώ, με σκοπό 
να επιβραβεύονται νέοι του Καραβά που 
διακρίνονται για το χαρακτήρα και τις 
επιδόσεις τους. Τις χορηγίες απένειμε 
ο επίτιμος πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών και ιδρυτής του 
Ταμείου Υποτροφιών του Δήμου Καραβά κ. 
Νίκος Σιακόλας.

Το Ταμείο του Γεώργιου Τσίμον ύψους 
επίσης 500,000 ευρώ, δημιουργήθηκε από 
το κληροδότημα που άφησε ο αείμνηστος 
Γεώργιος Τσίμον με τη διαθήκη του στη 
Σχολική Εφορεία Καραβά. Με το ποσό 
αυτό, θα βοηθούνται με υποτροφίες άριστοι 

φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά. Οι 
υποτροφίες από το κληροδότημα Γ. Τσίμον 
δόθηκαν για πρώτη φορά.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος 
Καραβά και Πρόεδρος του Ταμείου 
Υποτροφιών κ. Γιάννης Παπαϊωάννου, 
ο επίτιμος Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών και ιδρυτής του 
Ταμείου κ. Νίκος Σιακόλας, ο Πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορείας Καραβά κ. Χριστάκης 
Χριστοφόρου, ο εκπρόσωπος του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυπριανός 
Λούη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο 
Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. κ. Χρυσόστομος.

Στην εκδήλωση απονομής χορηγιών δόθηκε 
οικονομική βοήθεια και τιμητικό δίπλωμα σε 
24 άριστους νέους του Καραβά και απόφοιτους 
Μέσης Παιδείας οι οποίοι φοιτούν στο πρώτο 
έτος σπουδών  σε Πανεπιστήμια της Κύπρου 
και του εξωτερικού.

Τιμήθηκαν για την επίδοση τους οι:

Ανδρέου Ανδρέας, Αντωνέλλος Άγγελος, 
Αντωνίου Ιωάννα, Αριστοφάνους Αριστοφάνης, 
Γαλάζη Κική, Γεωργίου Ελίνα, Γιαννάκη Άντρια, 
Ερωτοκρίτου Μαρία Φαίδρα, Θεοχάρους 
Ανδρέας, Θεοχάρους Ευτέρπη, Ιωάννου 
Κρίστια, Καραΐσκου Μαρία, Κέκκου Ιωάννα, 
Κοζάκου Βαλέρια, Κολιού Ελένη, Κωνσταντίνου 
Θέμιδα, Μαούρης  Γεώργιος, Μαρκάτζιη Άντρεα, 
Πετρίδου Ηλιάνα, Ποστεκκή Όλγα, Σάββα 

1.«Κυπριακά κάλαντα» από ομάδα νέων με καταγωγή τον Καραβά. 
2.Απονομή βραβείου «Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» στον πρωτεύσαντα 
Γιώργο Μαούρη.
3.Απονομή βραβείου εις μνήμη του  Γρηγόρη Μαούρη. 

2. 3.

1.
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Ειρήνη, Στυλιανού Ναταλία, Φουντατζιή 
Μαρία και Χαραλάμπους Λουκάς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν 
επιπλέον βραβεία σε νέους που διακρίθηκαν 
με τις επιδόσεις τους με βάση το βαθμό 
απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ή με 
άλλα κριτήρια που αποφάσισε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Καραβά. 

Βραβείο εις μνήμη του τέως Δημάρχου 
Καραβά, Ιωάννη Χαρμαντά με χορηγό το 
ζεύγος Αντώνη και Πίτσας Πρωτοπαπά, 
δόθηκε στον Άγγελο Αντωνέλλο για την 
άριστη επίδοσή του, για την πλούσια 
ποιητική του δράση και τις διακρίσεις του 
σε πολλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες.  
Βραβείο εις μνήμη του τέως Δημοτικού 
Συμβούλου Δημήτρη Κοζάκου με χορηγό 
το Δήμο Καραβά δόθηκε στον  αριστούχο 
απόφοιτο Κυριάκο Μούγη για τη σημαντική 
συνεισφορά του στις δραστηριότητες του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 
Καραβά. Βραβείο εις μνήμη των τέως 
Δημάρχων Καραβά, Φιλή Χατζηδαμιανού 

και Παναγιώτη Καλαβά, προσφορά του 
κ. Σάββα Μαραγκού, δόθηκε με βάση 
ειδικά κριτήρια στους φοιτητές Δημήτρη 
Παναγιώτου και Μαρίνα Χριστάκη Αντρέου. 
Βραβείο εις μνήμη Γρηγόρη Μαούρη δόθηκε 
στις τέσσερεις αριστούχες φοιτήτριες Μαρία 
Φαίδρα Ερωτοκρίτου, Ελένη Κολιού, Θέμιδα 
Κωνσταντίνου και Ηλιάνα Πετρίδου, που 
παρακολουθούν σπουδές στον κλάδο της 
ιατρικής.

Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσης 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το μουσικό 
σχήμα του Μάριου Χαραλαμπίδη.

Ευχαριστίες εκ μέρους των βραβευθέντων 
απεύθυνε ο φοιτητής Γεώργιος Μαούρης. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
διοργάνωσε φιλανθρωπικό παζαράκι με γλυκά 
και είδη χειροτεχνίας που ετοίμασαν οι νέοι 
του Καραβά. Το ποσό που συγκεντρώθηκε 
διατέθηκε για ενίσχυση φιλανθρωπικού 
Ιδρύματος στη Λευκωσία.

Αναμνηστική φωτογραφία με τους πρωτοετείς φοιτητές που τιμήθηκαν στην εκδήλωση, 30 Δεκεμβρίου 2014.
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1.Ανδρέου Ανδρέας: 
Ο Ανδρέας είναι γιος του 
Γεώργιου Γεωργίου από την 
Πάφο και της Αφροδίτης Μούγη 
από τον Καραβά. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Πόλης 
Χρυσοχούς και σπουδάζει 
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. 

2.Αντωνέλλος Άγγελος:
Ο Άγγελος είναι γιος του 
Σπύρου Αντωνέλλου από 
την Κεφαλονιά και της 
Λουκίας Κωνσταντίνου από 
τον Παλιόσοφο. Αποφοίτησε 
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
Λευκωσίας και σπουδάζει 
Νομική στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης. 

3.Αντωνίου Ιωάννα: 
Η Ιωάννα είναι κόρη του 
Αντωνάκη Αντωνίου από τη 
Λευκωσία  και της Ελένης 
Σιακόλα από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αποστόλου Βαρνάβα 
Στροβόλου και σπουδάζει στο 
Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μαθηματικών και Οικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

4.Αριστοφάνους Αριστοφάνης: 
Ο Αριστοφάνης είναι γιος του 
Χαράλαμπου Αριστοφάνους 
από τον Καραβά και της 
Μαρίας Αριστοφάνους από 
τη Λευκωσία. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’ στη Δασούπολη και 
σπουδάζει Ιστορία Αρχαιολογία 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

5.Γαλάζη Κική: 
Η Κική είναι κόρη του Μιχάλη 
Γαλάζη από τη Λευκωσία  και της 
Δέσπως Σάββα από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Λινόπετρας στη Λεμεσό και 
σπουδάζει Financial Mathematics 
στο University of Nottingham.

6.Γεωργίου Ελίνα: 
Η Ελίνα είναι κόρη του Βάσου 
Γεωργίου από τον Καραβά  και 
της Ελένης Μιχαηλίδου από 
τη Λεμεσό. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως και 
σπουδάζει Accounting and Fi-
nance στο University of Surrey.

7.Γιαννάκη Άντρια: 
Η Άντρια είναι κόρη του Σταύρου 
Γιαννάκη από τον Καραβά και 
της Μαριλένας Χρίστου από 
τη Λευκωσία. Αποφοίτησε από 
το Pascal English School και 
σπουδάζει Accounting and Fi-
nance στο University of Liver-
pool.

8.Ερωτοκρίτου Μαρία Φαίδρα: 
Η Μαρία Φαίδρα είναι κόρη του 
Γιώργου Ερωτοκρίτου από τον 
Καραβά και της Ολυμπιάδας 
Νικολάου από τη Λευκωσία. 
Αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο 
Κύκκου Β’ και σπουδάζει Ιατρική 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Οι πρωτοετείς φοιτητές που τιμήθηκαν - Δεκέμβριος 2014
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9.Θεοχάρους Ανδρέας: 
Ο Ανδρέας είναι γιος του πάτερ 
Θεοχάρη Θεοχάρους από την 
Αμμόχωστο  και της Μαρίας 
Παπαϊωάννου από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λανίτειο 
Λύκειο Λεμεσού και σπουδάζει 
Computer Science στο Univer-
sity of Sheffield. 

10.Θεοχάρους Ευτέρπη: 
Η Ευτέρπη είναι κόρη του 
πάτερ Θεοχάρη Θεοχάρους από 
την Αμμόχωστο  και της Μαρίας 
Παπαϊωάννου από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λανίτειο 
Λύκειο Λεμεσού και σπουδάζει 
Occupational Therapy στο York 
St John University.  

11.Ιωάννου Κρίστια: 
Η Κρίστια είναι κόρη του 
Ιωάννη Ιωάννου από τα 
Πολεμίδια και της Αναστασίας 
Σπ. Κοζάκου από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λανίτειο 
Λύκειο Λεμεσού και σπουδάζει 
Business Management στο 
Harold Washington College, 
Chicago. 

12.Καραΐσκου Μαρία: 
Η Μαρία είναι κόρη του Ηλία 
Καραΐσκου από τη Λεμεσό  
και της Λίζας Λοΐζου από την 
Κερύνεια/Καραβά. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη 
Λεμεσού και σπουδάζει 
Επικοινωνία και Σπουδές 
Διαδικτύου στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

13.Κέκκου Ιωάννα: 
Η Ιωάννα είναι κόρη του 
Χαράλαμπου Κέκκου από 
την Κοντέα  και της Σινώπης 
Παπαδοπούλου από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λανίτειο 
Λύκειο Λεμεσού και σπουδάζει 
Φαρμακευτική στο University of 
Nottingham.  

14.Κοζάκου Βαλέρια: 
Η Βαλέρια είναι κόρη του Πέτρου 
Κοζάκου από τον Καραβά και 
της Ζάνας Κοζάκου από τη 
Ρωσία. Αποφοίτησε από το 
Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού 
και σπουδάζει Γλωσσική και 
Πολιτισμική Διαμεσολάβηση στο 
Universita degli studi di Milano 
της Ιταλίας.  

15.Κολιού Ελένη: 
Η Ελένη είναι κόρη του Ιωάννη 
Κολιού από την Κυθρέα  και 
της Χρυστάλλας Πολυβίου 
Χαραλάμπους από τον Καραβά. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας 
και σπουδάζει Ιατρική στο 
Rwthaachen University, Aachen 
της Γερμανίας.  

16.Κωνσταντίνου Θέμιδα:
Η Θέμιδα είναι κόρη του Κώστα 
Κωνσταντίνου από τον Καραβά 
και της Αφροδίτης Ιορδάνου 
από την Πάφο. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Πολεμιδιών και 
σπουδάζει Ιατρική στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.  
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17.Μαούρης Γεώργιος: 
Ο Γεώργιος είναι γιος του 
Λάμπρου Μαούρη από τον 
Καραβά και της Ελευθερίας 
Πίκη από την Αθηαίνου. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 
Δασούπολης και σπουδάζει 
Mechanical Engineering στο 
Cardiff University. 

18.Μαρκάτζιη Άντρεα: 
Η Άντρεα είναι κόρη του Ηλία 
Μαρκάτζιη από την Άσσια 
και της Μαρίας Κοσιάρη από 
τον Καραβά. Αποφοίτησε 
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
Λευκωσίας και σπουδάζει 
Αρχιτεκτονική στο Ecole Natio-
nale Superieure de Nantes στη 
Γαλλία.

19.Πετρίδου Ηλιάνα: 
Η Ηλιάνα είναι κόρη του 
Γρηγόρη Πετρίδη από τον 
Καραβά και της Δέσπως 
Τηλεμάχου από τη Λεμεσό. 
Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Λεμεσού και σπουδάζει Ιατρική 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

20.Ποστεκκή Όλγα: 
Η Όλγα είναι κόρη του 
Χαράλαμπου Ποστεκκή 
από τον Καραβά και της 
Μαρίας Ματθοπούλου από τη 
Λευκωσία. Αποφοίτησε από 
το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄ 
και σπουδάζει Ψυχολογία στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

21.Σάββα Ειρήνη: 
Η Ειρήνη είναι κόρη του Κυριάκου 
Σάββα από τον Καραβά και της 
Κωνσταντίνας Κωστή από τον 
Κουτσοβέντη. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Λατσιών και σπουδάζει 
Χημεία στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών.

22.Στυλιανού Ναταλία: 
Η Ναταλία είναι κόρη του Γιώργου 
Στυλιανού από την Πάφο και 
της Ελευθερίας Χριστοδούλου 
από τον Καραβά. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Πολεμιδιών και 
σπουδάζει Δημοτική Εκπαίδευση 
στο Πανεπιστήμιο Frederick.

23.Φουντατζιή Μαρία: 
Η Μαρία είναι κόρη του Πανίκου 
Φουντάτζιη από τη Μόρφου και 
της Ειρήνης Παπαδοπούλου 
από τον Καραβά. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο Λινόπετρας και 
σπουδάζει Ευρωπαϊκές Σπουδές 
και Γερμανικά στο Πανεπιστήμιο 
του Μάντσεστερ.  

24.Χαραλάμπους Λούκας: 
Ο Λούκας είναι γιος του Ανδρέα 
Χαραλάμπους από τον Καραβά 
και της Παντελίτσας Ιακωβίδου 
από τον Καραβά. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα 
Στροβόλου και σπουδάζει στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.



50

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το 
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο 
Στρόβολο, η εκδήλωση που διοργάνωσε 
ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 
Καραβά και τη στήριξη του Προσφυγικού 
Σωματείου «Ο Καραβάς», με τίτλο 
«Κεντήματα και υφαντά του Καραβά». 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμ-
βανε χαιρετισμούς από το Δήμαρχο 
Καραβά κ. Γιάννη Παπαϊωάννου, τον 
πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου 
«Ο Καραβάς» κ. Νίκο Χατζηστεφάνου και 
την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, καθώς 
και δύο κύριες παρουσιάσεις, από το μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του 
Δήμου μας Λουκία Μούγη με θέμα «Το 
κέντημα και τα υφαντά του Καραβά» και 
από την κα Νάνια Αντωνιάδου με θέμα «Το 
παραδοσιακό Καραβιώτικο είδος δαντέλας 
φερβολιτές».

Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσης 
έκθεση κεντημάτων και υφαντών με 
τίτλο «Κεντούμε μνήμες…» τα οποία 
συγκέντρωσαν μέλη του Συμβουλίου 
Νεολαίας του Δήμου Καραβά από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον. Στόχος της 
έκθεσης ήταν να εμπλουτίσουν οι νέοι τις 

γνώσεις τους για τις λαϊκές τέχνες και τις 
παραδόσεις του Καραβά  και να προβάλουν 
αυτή τη σημαντική πολιτιστική ενότητα 
της κωμόπολής τους με τα εξαίρετα 
δημιουργήματα των προγόνων τους. Τα 
εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε η Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό της η κα 
Υπουργός ανέφερε και τα ακόλουθα: 

«Oι Καραβιώτες, πρέπει να είστε 
περήφανοι, επειδή κατάγεστε από ένα 
τόπο που ευλογήθηκε από την ιστορία 
και έγραψε ιστορία. Λένε ότι ο τόπος 
διαπλάθει ανθρώπους και χαρακτήρες: Σε 
ένα υπέροχο φυσικό τοπίο που σημαδεύει

    Κεντήματα και υφαντά του Καραβά

1.Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου 
χαιρετίζει την εκδήλωση.
2.Η Νάνια Αντωνιάδου στην παρουσίασή της «Το παραδοσιακό Καραβιώτικο 
είδος δαντέλας φερβολιτές».
3.Στιγμιότυπο από την έκθεση κεντημάτων και υφαντών.

1.

2.

3.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.
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    Κεντήματα και υφαντά του Καραβά

 με την ανοικτοσύνη της θάλασσας και τον 
πλούτο της γης τον  χαρακτήρα και τις χωρίς 
ορίζοντα αναζητήσεις του κάθε Καραβιώτη 
και Καραβιώτισσας, ανιχνεύετε τις μνήμες 
της Ιστορίας του τόπου, της Ιστορίας της 
Κύπρου. Ένας χαιρετισμός στη Λάμπουσα, 
στο μοναστήρι της Αχειροποιήτου και στις 
βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Ευλαλίου 
και της Παναγίας της Γαλατερούσας είναι η 
σημερινή μέρα.  

 Ο Κυπριακός ελληνισμός είναι υπερήφανος, 
επειδή γνωρίζει και τιμά  την ιστορία του, 
στηρίζεται στις βαθιές προγονικές ρίζες και 
ελληνικές αξίες του και, παρά τις σημερινές 
δυσκολίες που περνάει ο τόπος μας, 
δεν σκύβει το κεφάλι, δεν   λυγίζει, δεν 
υποκύπτει σε κανέναν εκβιασμό, αντέχει 
στις δυσκολίες και με ενότητα και ομοψυχία 
κοιτάζει μπροστά για να οικοδομήσει ξανά 
την Κύπρο που μας αξίζει. Ο Κυπριακός 
λαός προχωρά υπερήφανος, επειδή ξέρει 
ότι μια μέρα θα δικαιωθεί.»

Συνολικά στην έκθεση συμμετείχαν πέραν 
των 50 νέων με Καραβιώτικη καταγωγή 
οι οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
αξιόλογα εκθέματα μερικά από τα οποία 
προκάλεσαν τον θαυμασμό όλων και 
ιδιαίτερα ειδικών που ασχολούνται με τη 
λαϊκή τέχνη.

Μερικά από τα αξιόλογα εκθέματα ήταν 
μεταξωτά υφαντά από την βαφτιστικιά του 
εθελοντή στους Βαλκανικούς πολέμους 
Ιωάννη Πηγασίου, Δέσποινα Πηγασίου 
Μαυρίδη, κεντήματα που έφτιαξε η 
Δέσποινα Κώστα Κοζάκου πριν το 1974, η 
οποία υπήρξε μια από τα πρώτα θύματα της 
εισβολής στην περιοχή του «Πέντε Μίλι» 
στον Καραβά όπου φονεύθηκε εν ψυχρώ 
από τους Τούρκους εισβολείς καθώς και ένα 
σκέπασμα κρεβατιού καμωμένο με σμιλί το 
οποίο φτιάχτηκε από την Αναστασία Λοϊζή, 
στάληκε το 1950 στην Αμερική και η κόρη 
της κας Μαρούλας Λοϊζή το έχει φέρει στην 
Κύπρο πριν από λίγα χρόνια.

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση «Κεντήματα και υφαντά του Καραβά», 15 Φεβρουαρίου 2014.
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την 
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, η εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία 
με το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» 
και τον Παγκύπριο Πολιτιστικό Σύλλογο με 
τίτλο «Φιλολογικό μνημόσυνο στη μνήμη του 
αείμνηστου Κώστα Χατζηστεφάνου». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο οίκημα 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 
στο Στρόβολο και σ΄ αυτήν παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι κομμάτων, ο Βουλευτής 
Κερύνειας Σοφοκλής Φυττής, οι Δήμαρχοι 
Μόρφου, Κερύνειας και Λαπήθου, ο πρόεδρος 
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. 
Ουράνιος Ιωαννίδης, εκπρόσωπος του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, πρόεδροι 

και εκπρόσωποι σωματείων και οργανώσεων, 
όλα τα μέλη της οικογένειας του αείμνηστου 
Κώστα Χατζηστεφάνου και πολλοί φίλοι και 
εκτιμητές του έργου και της προσφοράς του. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε 
χαιρετισμούς από το Δήμαρχο Καραβά κ. Γιάννη 
Παπαϊωάννου και την επιθεωρήτρια Μέσης 
Εκπαίδευσης κα Ελευθερία Χατζηστεφάνου η 
οποία ανέγνωσε το χαιρετισμό του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και σύντομες 
παρουσιάσεις για τη ζωή και το πολυδιάστατο 
έργο του αείμνηστου Κώστα Χατζηστεφάνου. 
Ο πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Ο 
Καραβάς», Νίκος Χατζηστεφάνου παρουσίασε 
ομιλία για την «Ακαδημαϊκή διαδρομή και τις 
ηθικές αξίες του Κώστα Χατζηστεφάνου» ενώ 

      Φιλολογικό μνημόσυνο Κώστα Χατζηστεφάνου

1.Επίδοση αναμνηστικού ενθυμήματος στην 
οικογένεια Κώστα Χατζηστεφάνου. 
2.Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.1.

2.

Αντιφώνηση εκ μέρους της οικογένειας από τον 
κ. Οδυσσέα Χατζηστεφάνου.

Ομιλία «Η ακαδημαϊκή διαδρομή και οι ηθικές αξίες του Κώστα 
Χατζηστεφάνου» από τον Δρα Νίκο Χατζηστεφάνου, Πρόεδρο του 

Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς».
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      Φιλολογικό μνημόσυνο Κώστα Χατζηστεφάνου

ο πρόεδρος του Παγκύπριου Πολιτιστικού 
Ομίλου Γιώργος Κιτρομηλίδης έκανε αναφορά 
στην «προσφορά του Κώστα Χατζηστεφάνου 
στην εκπαίδευση και το συγγραφικό του έργο». 
Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της πρόσφατης 
έκδοσης του Κώστα Χατζηστεφάνου, με 
τίτλο «Από τον Σολωμό στον Σεφέρη» από 
τον καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλη Πιερή. Εκ 
μέρους της οικογένειας του αείμνηστου Κώστα 
Χατζηστεφάνου μίλησε ο γιος του Οδυσσέας.
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης 
συμμετείχε η χορωδία «Η Φωνή της 
Κερύνειας».

Ο αξέχαστος Κώστας Χατζηστεφάνου 
γεννήθηκε στον Καραβά το 1926 και είχε μια 
ξεχωριστή ακαδημαϊκή διαδρομή καθώς επίσης 
και μια πλούσια προσφορά στην εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό και τους Εθνικούς αγώνες του 
τόπου μας. Διετέλεσε Υφυπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού την περίοδο Μάρτιος 1978 
με Σεπτέμβριο 1980. Στις 14 Μαρτίου 2014 
συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατό του.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Καραβά 

Γιάννης Παπαϊωάννου ανέφερε μεταξύ άλλων 
και τα ακόλουθα:

«Διδαχτήκαμε πάρα πολλά από τις ομιλίες 
του και τα κείμενά του και θα κρατάμε με 
περηφάνια σε μια κρυφή γωνιά της καρδιάς 
μας όλες τις νουθεσίες του και τις συμβουλές 
του. Η συνολική πνευματική προσφορά του 
αείμνηστου Κώστα Χατζηστεφάνου θα είναι 
για όλους μας μια φωτεινή πυξίδα ζωής, μια 
ξεχωριστή σφραγίδα δημιουργίας που θα μας 
δίνει στήριξη και θα μας καθοδηγεί στα πέτρινα 
χρόνια της πικρής προσφυγιάς. 

Θα διαφυλάξουμε με αφοσίωση τις αξίες 
και τα οράματά του, τους αγώνες και την 
προσφορά του για τα Ελληνικά γράμματα, την 
πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. Η 
κληρονομιά που μας άφησε θα έχει προοπτική 
και συνέχεια. Μένουμε πιστοί σε αρχές και 
αξίες, καλλιεργούμε το αγωνιστικό πνεύμα 
και το φρόνημα που μας κληροδότησαν οι 
πρόγονοί μας και προσδοκούμε με αισιόδοξο 
προσανατολισμό τις συνθήκες για καλύτερες 
μέρες για τον Καραβά και την Κύπρο μας».

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση «Φιλολογικό μνημόσυνο Κώστα Χατζηστεφάνου», 12 Μαρτίου 2014. 
Στο καλλιτεχνικό μέρος συμμετείχε η χορωδία «Η φωνή της Κερύνειας».
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε τη χρονιά που 
πέρασε η εκδήλωση «Δευτέρα της Λαμπρής» 
που διοργάνωσε ο Δήμος Καραβά με τη 
συνεργασία του Προσφυγικού Σωματείου «Ο 
Καραβάς», της Αθλητικής Ένωσης Καραβά 
«Λάμπουσα» και του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Καραβά. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
21 Απριλίου στον Κόρνο, στις εγκαταστάσεις 
του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Της 
εκδήλωσης προηγήθηκε δέηση στο εκκλησάκι 
του Αγίου Ευφημιανού που βρίσκεται στον 
ίδιο χώρο. Συγκινητική ήταν η περιφορά 
των εικόνων του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας 
Ειρήνης και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,  
στην οποία όλοι οι Καραβιώτες με θρησκευτική 
κατάνυξη προσευχήθηκαν για να τερματιστεί 
η δοκιμασία της προσφυγιάς που συνεχίζεται 
για 40 χρόνια. 

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, 
να δημιουργηθεί μια θετική διάθεση μέσα 
από την αλληλοστήριξη και τη χαρά της 
επανασύνδεσης, 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 
και διπλώματα συμμετοχής από το Δήμο μας. 
Στις απονομές συμμετείχαν εκτός από τους 
διοργανωτές, ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ. 
Χρυσόστομος και ο βουλευτής Κερύνειας κ. 
Μάριος Μαυρίδης.

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

       Συγκέντρωση «Δευτέρα της Λαμπρής»

1.Περιφορά των εικόνων στο εκκλησάκι του Αγίου Ευφημιανού.
2.Στιγμιότυπο από τα παραδοσιακά πασχαλινά παιχνίδια.
3.Αναμνηστική φωτογραφία στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Ευφημιανού. 

1.

3.

2.

Απονομές σε παιδιά που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς. 
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Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με την Ιερά 
Μητρόπολη Κυρηνείας, την Κοινότητα Αγίας 
Ειρήνης Κερύνειας, το Προσφυγικό Σωματείο 
«Ο Καραβάς» τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές 
Αγίας Ειρήνης, Καραβά και Αγίου Φανουρίου 
Αγίου Γεωργίου Κερύνειας, διοργάνωσαν με 
επιτυχία για τρίτη χρονιά στην προσφυγιά, 
τον εσπερινό της Αγίας Ειρήνης.

Στον εσπερινό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 στο εκκλησάκι 
του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του 
Γ.Σ.Π. στη Λευκωσία, χοροστάτησε ο 
Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. κ Χρυσόστομος 
και σε αυτόν παρευρέθηκε εκτός από τους 
διοργανωτές, ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. 
Βασίλης Παπαϊωάννου. Το εκκλησάκι του 
Αγίου Φανουρίου ανεγέρθηκε μετά από 
πρωτοβουλία των κατοίκων της Κοινότητας 
Αγίου Γεωργίου Κερύνειας.

Η παρουσία των δημοτών του Καραβά και 
των φίλων της κωμόπολης στον εσπερινό 
ήταν αθρόα και συγκινητική. Τέτοιες 
εκδηλώσεις ενισχύουν 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 και των θρησκευτικών μας 
μνημείων και δίνουν την ευκαιρία να 
ενδυναμωθεί η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ 
των σκορπισμένων κατοίκων του Δήμου 
Καραβά και της Κοινότητας Αγίας Ειρήνης 
Κερύνειας.

Στην πραγματοποίηση του εσπερινού συμ-
μετείχαν ο ιερέας του Καραβά Παπασάββας 
Παπαϊακώβου και οι ιεροψάλτες Ιάκωβος 
Παπαϊακώβου, Νίκος Φυτή και Χριστάκης 
Χατζηγεωργίου.

Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στον Καραβά, 
κτίστηκε 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 της 9ης 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.

       Συγκέντρωση «Δευτέρα της Λαμπρής»

Στιγμιότυπο από την τέλεση του εσπερινού.

       Εσπερινός Αγίας Ειρήνης 

1.Υποδοχή στο προαύλιο της εκκλησίας.
2.Στιγμιότυπο από την περιφορά των εικόνων της Αγίας Ειρήνης, του 
Ευαγγελισμού και του Αγίου Γεωργίου.
3, 4.Στιγμιότυπα από την τέλεση του εσπερινού.

4.

3.

2.

1.
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Η καθιερωμένη εκδρομή/εκδήλωση προς τιμή των 
συνταξιούχων Καραβιωτών πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014,  με 
διοργανωτή το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» 
και τη στήριξη του Δήμου Καραβά. 

Η συμμετοχή των Καραβιωτών και φίλων του 
Καραβά ήταν για ακόμη μια φορά μαζική. Διακόσιοι 
πενήντα εκτοπισμένοι Καραβιώτες από Λευκωσία, 
Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα, συναντήθηκαν στην 
εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ στην Ξυλοτύμπου 
όπου πραγματοποιήθηκε δέηση για σύντμηση 
της δοκιμασίας της προσφυγιάς. Μια συνάντηση 
ξεχωριστή, συγκινητική, γεμάτη νοσταλγία. 
Ακολούθησε επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο 
και Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων του 
Δήμου Δερύνειας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
συνεστίαση στο κέντρο «Ζάππειον» στη Δερύνεια. 
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. Συγκινητική από κάθε άποψη ήταν 
η συμμετοχή των συνταξιούχων Καραβιωτών στο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με απαγγελίες, τραγούδια 
και αφηγήσεις αναμνήσεων από τον αξέχαστο 
Καραβά. Στη συνεστίαση συμμετείχε το χορευτικό 
συγκρότημα του Δήμου Δερύνειας με παραδοσιακούς 
Κυπριακούς χορούς. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η 
χορευτική ενότητα με το τραγούδι «Πορτοκαλιά του 
Καραβά» που ξεδίπλωσε στις μνήμες όλων, στιγμές 
αξέχαστες και μοναδικές από τον παραδεισένιο τόπο 

του Καραβά. Χαιρετισμούς στους συνταξιούχους 
απηύθυναν ο Πρόεδρος του Προσφυγικού 
Σωματείου «Ο Καραβάς», κ. Κώστας Πατέρας, ο 
Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου καθώς 
επίσης και ο Δήμαρχος Δερύνειας, κ. Άντρος 
Καραγιάννης.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για την αθρόα προσέλευση Καραβιωτών στην 
εκδήλωση, μια ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης 
του πολυδιάστατου έργου που προσφέρει ο Δήμος 
και το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» σε πάρα 
πολλούς τομείς. Τα 40 χρόνια πικρής προσφυγιάς 
δεν πρέπει να αφήνουν τη μνήμη να ξεθωριάσει και 
μέσα από δραστηριότητες και άλλες ενέργειες οι 
διοργανωτές δεσμεύτηκαν να κρατήσουν άσβεστη 
την επιθυμία για επιστροφή στον Καραβά. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Δερύνειας 
κ. Άντρος Καραγιάννης εξέφρασε τη μεγάλη χαρά 
του για την παρουσία του στην εκδήλωση και 
αναφέρθηκε στα κοινά χαρακτηριστικά των δύο 
Δήμων, Καραβά και Δερύνειας, με την τραγική 
διαπίστωση ότι το πρόβλημα της κατοχής παραμένει 
μια ανοικτή πληγή στα χρόνια που περνούν. 
Συγχάρηκε δε τους διοργανωτές, τόσο το Δήμο 
Καραβά όσο και το Σωματείο «Ο Καραβάς» για 
την πολύ αξιόλογη προσφορά και δράση τους σε 
πολλά θέματα. Ευχήθηκε το συντομότερο δυνατόν 
να τερματιστεί η τραγική δοκιμασία της προσφυγιάς 
με την πατρίδα μας διαιρεμένη και να ανατείλουν 
καλύτερες μέρες για τον τόπο μας. 

      Εκδήλωση συνταξιούχων 

1.Αναμνηστική φωτογραφία στο προαύλιο της 
εκκλησίας του Αγίου Ραφαήλ στην Ξυλοτύμπου.
2.Στιγμιότυπο από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με 
τη συμμετοχή συνταξιούχων Καραβιωτών. 

1.

2.
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      Εκδήλωση συνταξιούχων 

Πραγματοποιήθηκε για άλλη μια φορά στην 
προσφυγιά η παραδοσιακή εκδήλωση του 
Κατακλυσμού της επαρχίας Κερύνειας. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 
2014, στο χώρο του οικήματος του Ναυτικού 
Ομίλου Kερύνειας στη Λεμεσό, με διοργανωτή 
το Ναυτικό Όμιλο Kερύνειας, τη στήριξη των 
τριών Δήμων της επαρχίας, Κερύνειας, Λαπήθου 
και Καραβά και την Ένωση Kοινοτήτων Επαρχίας 
Kερύνειας. Tο πρόγραμμα της εκδήλωσης 
περιλάμβανε αγιασμό από το Μητροπολίτη 
Κερύνειας κ. Χρυσόστομο, χαιρετισμούς από 
τον Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας κ. 
Οδυσσέα Πατσαλίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης 
Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας κ. Δήμο Γιάγκου 
και το Δήμαρχο Καραβά κ. Γιάννη Παπαϊωάννου 
εκ μέρους των Κατεχομένων Δήμων Κερύνειας, 
Λαπήθου και Καραβά. Την εκδήλωση χαιρέτησε 
εκ μέρους της κυβέρνησης ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού κ. Γιαννάκης Γιαννάκη.

Στη συνέχεια διοργανώθηκαν παραδοσιακά 
αγωνίσματα θαλάσσης, όπως αυτά γινόντουσαν 
στην επαρχία Κερύνειας και συγκεκριμένα 
στο λιμάνι της Κερύνειας και στο λιμανάκι 
της Λάμπουσας του Καραβά. Διεξήχθησαν 
τα παραδοσιακά θαλάσσια αγωνίσματα του 
ολισθηρού ιστού, καταδίωξης πάπιας, εύρεσης 
τυχερού λεμονιού. Πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης, δρομείς του Σωματείου «Περικλής 
Δημητρίου» του παραρτήματος Λεμεσού, 
μετέφεραν μετά από μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων 
που διένυσαν, τοπικά προϊόντα από την Επαρχία 
Κερύνειας (λεμόνια, πορτοκάλια, χρυσόμηλα, 
αμύγδαλα) τα οποία παρέδωσαν στους 

διοργανωτές της εκδήλωσης. Μια πρωτοβουλία 
που είχε το δικό της συμβολισμό δημιουργίας 
και συνέχισης διοργάνωσης των παραδοσιακών 
εκδηλώσεών μας.

Tο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης 
περιλάμβανε Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς 
από το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού 
Ομίλου «Χρυσομηλιά», Αγίου Αμβροσίου 
Κερύνειας καθώς επίσης και μια παραδοσιακή 
ενότητα με τσιαττιστά από τους Ξενή Παντελή, 
Χρίστο Τζιαλή και Γιάννη Ττίκκη.  Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν οι τρεις Βουλευτές επαρχίας 
Κερύνειας, ο Διοικητής Ναυτικού, ο Κοινοτάρχης 
Μουτταγιάκας, Κοινοτάρχες χωριών της επαρχίας 
Κερύνειας, Πρόεδροι Προσφυγικών σωματείων 
και οργανώσεων της επαρχίας Κερύνειας, 
εκπρόσωποι άλλων ναυτικών ομίλων και αρκετοί 
φίλοι των Κερυνειωτών.

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. Όπως 
τονίστηκε από τους ομιλητές της εκδήλωσης, 
το παρελθόν και η πλούσια κληρονομιά μας, 
σφραγίζουν την ιστορία του τόπου μας και 
δίνουν κατεύθυνση και όραμα δημιουργίας σε 
όλους μας, ιδιαίτερα  στη νέα γενιά στην οποία 
πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε πληροφορίες και 
υλικό για την πλούσια πολιτιστική παράδοση 
των κατεχόμενων περιοχών μας. 

       Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας  

1.Η περηφάνια της συμμετοχής του εγγονού στις εκδηλώσεις. 
2.Αναμνηστική φωτογραφία με τους διοργανωτές, τους νέους 
που βραβεύτηκαν στους διαγωνισμούς και τους επίσημους 
προσκεκλημένους της εκδήλωσης.
3.Στιγμιότυπο από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το χορευτικό 
συγκρότημα «Χρυσομηλιά» Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας.
4.Ο διαγωνισμός του ολισθηρού ιστού. 4.

3.

2.

1.
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Ο Δήμος Καραβά σε  συνεργασία με το Δημοτικό  
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση με θέμα 
«Πολιτιστικές ψηφίδες: ποίηση, μουσική, χορός». 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 
4 Ιουλίου 2014 στο υπαίθριο παραλιακό θέατρο 
«Ονήσιλλος» του Αγίου Τύχωνα στη Λεμεσό 
και περιελάμβανε παρουσίαση Καραβιωτών 
ποιητών και απαγγελίες ποιημάτων τους από 
μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά με θέμα «Τα σαράντα χρόνια Τουρκικής 
κατοχής της πατρίδας μου, μας πονούν και 
μας πληγώνουν». Διαβάστηκαν ποιήματα 
από τις ποιητικές συλλογές των Καραβιωτών 
λογοτεχνών Μελπομένης Χατζηγρηγορίου, 
Ιωάννη Χαρμαντά, Τάκη Φυλακτού, Δημήτρη 
Κοζάκου, Μαρίας Περατικού Κοκαράκη, Μαρίας 
Χατζηλούκα Σεβέρη και Σάββα Κοσιάρη. Τα 

ποιήματα ανέγνωσαν οι Μαρία Γιάγκου, Ρεβέκκα 
Μούγη, Ηλιάνα Πετρίδου, Ανδρομάχη Στυλιανού, 
Χριστιάνα Αντωνουδιού, Ευαγγελία Θεοχάρους 
και Κατερίνα Παπαϊωάννου. 

Στο μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης 
ακούστηκαν τραγούδια από τη μουσική 
δημιουργία του Δήμου Καραβά «Στον Καραβά» 
και άλλες μουσικές δημιουργίες καταξιωμένων 
Κυπρίων και Ελλαδιτών καλλιτεχνών. Στο μουσικό 
σχήμα συμμετείχαν οι Μάριος Χαραλαμπίδης, 
Άριστος Χριστοδούλου, Κυριάκος Μούγης, 
Κατερίνα Παπαϊακώβου, Ανδρέας Ελεσνίτσαλης 
και Ρεβέκκα Μούγη. Το χορευτικό συγκρότημα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του 
Δήμου Καραβά παρουσίασε στη συνέχεια μια 
πλούσια χορευτική ενότητα με Κυπριακούς 
παραδοσιακούς χορούς. 

      Πολιτιστική συνάντηση «Προβολή Καραβιωτών ποιητών»

1.Η συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 
Καραβά στην εκδήλωση. 
2.Στιγμιότυπο από το μουσικό πρόγραμμα της 
εκδήλωσης.1.

2.

Απαγγελίες ποιημάτων Καραβιωτών ποιητών από νεαρές Καραβιώτισσες. 
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Στην εκδήλωση τιμήθηκαν δύο μέλη του 
Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά για διακρίσεις 
που είχαν τη χρονιά που πέρασε. Τιμήθηκε η 
Σωτηρούλλα Τσιουρούτη για τη διάκρισή της 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με το 
βραβείο του «Ευ αγωνίζεσθαι». Η Σωτηρούλα 
συμμετείχε σε παγκύπριο αγώνα ανωμάλου 
δρόμου στη Λεμεσό, εκπροσωπώντας το Γυμνάσιο 
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Λακατάμειας. Η 
Σωτηρούλα είχε τον καλύτερο χρόνο απ’ όλες τις 
αθλήτριες και το πιο πιθανόν να ήταν η νικήτρια 
του διαγωνισμού. Σε μια στιγμή της διαδρομής 
συναθλήτρια της έπεσε στο έδαφος και η 
Σωτηρούλα αυθόρμητα έτρεξε να τη βοηθήσει 
με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να τερματίσει 
στη σειρά που επιθυμούσε. Μια ένδειξη ότι η 
Σωτηρούλα έχει έντονα ανεπτυγμένο το αίσθημα 
του «ευ αγωνίζεσθε» και της συναδελφικής 
αλληλεγγύης. Η Σωτηρούλλα είναι η εγγονή του 
Τάκη Τσιουρούτη από τον Καραβά. 

Επίσης, τιμήθηκε η Ειρήνη Χαραλάμπους για τη 
διάκρισή που πέτυχε στον παγκύπριο διαγωνισμό 
ποίησης που προκήρυξε ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Γονείς της Ειρήνης 
ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου από τη Φιλιά και 
η Δέσποινα Πατσαλοσαββή από τον Καραβά. 
Η Ειρήνη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου 

Κύπρου στον κλάδο βιολογικών επιστημών και 
ασχολείται με την ποίηση.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, το 
χαιρετισμό του οποίου ανέγνωσε η επιθεωρήτρια 
Μέσης Εκπαίδευσης δρ. Ελένη Λοΐζου. 
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης 
ο Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου, ο 
αντιπρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Ο 
Καραβάς» κ. Πανίκος Στυλιανού και εκ μέρους 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας το μέλος της 
εκτελεστικής γραμματείας Μαρία Πατσαλοσαββή. 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε η 
γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 
Καραβά Ιωάννα Δημοσθένους. 

Συνολικά στο πρόγραμμα συμμετείχαν 30 νέοι 
με Καραβιώτικη καταγωγή, ένα πολύ θετικό 
στοιχείο που αναδεικνύει το ενδιαφέρον και τη 
δραστηριοποίηση των νέων του Καραβά σε θέματα 
που συνδέονται με τον πολιτισμό, τις παραδόσεις 
και την ιστορία του τόπου καταγωγής τους. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε μέσα από τα κείμενα και 
τις απαγγελίες στην καταδίκη των τετελεσμένων 
που δημιούργησε η Τουρκική Εισβολή του 1974 
και στο στόχο του τερματισμού της κατοχής και 
της ελευθερίας της πατρίδας μας. 

      Πολιτιστική συνάντηση «Προβολή Καραβιωτών ποιητών»

Αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος και του μουσικού σχήματος που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 
στο οίκημα που στεγάζεται η Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών, δίπλα από το μέγαρο 
της Αρχιεπισκοπής, εκδήλωση προς τιμή του Α’ 
Παγκυπρίου Ελληνικού Συνδέσμου Εθελοντών. 

Η συνεισφορά των Κυπρίων Ελλήνων στους 
Ελληνικούς απελευθερωτικούς πολέμους και 
στα επαναστατικά κινήματα των υπόδουλων 
Ελληνικών περιοχών Θεσσαλίας, Ηπείρου, 
Κρήτης, Μακεδονίας ήταν συνεχής και 
αδιάλειπτη από την εποχή της δημιουργίας του 
Ελληνικού κράτους, ως άμεσης συνέχειας της 
γενναίας εθελοντικής παρουσίας στην Ελληνική 
επανάσταση του 1821. Οι χιλιάδες ανώνυμοι 
και επώνυμοι Έλληνες Κύπριοι εθελοντές δεν 
διεκδίκησαν τιμές, επιβραβεύσεις και αντιπαροχές. 
Η αναγκαιότητα της σύστασης του Π.Ε.Σ.Ε. 
ήταν επιβεβλημένη, καθώς πραγματοποίησε 
πολύ σημαντικό έργο, παρά τους μόνο 13 
μήνες ζωής του.  Στο συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε. 
μετείχαν οι Ιωάννης Πηγασίου, Παναγιώτης 
Μαυρομιχάλης, Ευάγγελος Χατζηιωάννου, 
Θεοφάνης Τσαγγαρίδης, Κώστας Ζαχαριάδης και 
Χρήστος Κυπριανίδης. 

Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν η Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών με τη στήριξη των 
Δήμων Καραβά, Λαπήθου και του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Καμπιών. Για το σκοπό της ίδρυσης 
και της δράσης του Α’ Παγκύπριου Ελληνικού 
Συνδέσμου Εθελοντών μίλησε ο ερευνητής δρ. 

Ελευθέριος Αντωνίου. Σχετικό κείμενο από την 
ομιλία του δρα Αντωνίου συμπεριλαμβάνεται 
στην έκδοσή μας. Καλωσόρισμα στην εκδήλωση 
έγινε από τον πρόεδρο της Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών δρ. Χαράλαμπο Χοτζάκογλου. Το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε 
χαιρετισμούς από τους Δημάρχους Καραβά και 
Λαπήθου, Γιάννη Παπαϊωάννου και Νεοπτόλεμο 
Κότσαπα αντίστοιχα, και τον πρόεδρο της 
κοινότητας Καμπιών κ. Ανδρέα Παπαϊωάννου. 
Μια ιστορική αναδρομή έγινε επίσης από 
τον αναπληρωτή καθηγητή ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρο Παπαπολυβίου. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις απονομές 
τιμητικών πλακετών και διπλωμάτων στους 
απογόνους και αντιπροσώπους των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου Π.Ε.Σ.Ε.

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, πρώτος πρόεδρος 
του Α’ Παγκυπρίου Ελληνικού Συνδέσμου 
Εθελοντών υπήρξε ο Καραβιώτης ιατρός 
Ιωάννης Πηγασίου. Στο φύλλο της εφημερίδας 
«Ελευθερία», ημερομηνίας 18 Μαρτίου 1931 
βρίσκεται ένα κείμενο του Ιωάννη Πηγασίου 
που σχετίζεται με την πρώτη συγκέντρωση 
που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Ελληνικός 
Σύνδεσμος Εθελοντών. Το κείμενο έχει τον τίτλο 
«Πεθαμένοι-Ζωντανοί» και δίνεται στη συνέχεια:

«Και οι μεν παλαιοί εθελονταί και ο ενθουσιώδης 
πρόεδρός των έχουν κάθε δικαίωμα να είναι 
υπερήφανοι. Τιμήσαντες άλλοτε την Κύπρον, 

    Ο Α’ Παγκύπριος Ελληνικός Σύνδεσμος Εθελοντών (Π.Ε.Σ.Ε.) -
      Εκδήλωση Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών  

1.Ομιλία από τον δρ. Ελευθέριο Αντωνίου.  
2.Απονομή τιμητικού ενθυμήματος στον κ. 
Ιωάννη Κωνσταντινίδη, εγγονό του γιατρού 
Ιωάννη Πηγασίου.

1.

2.
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    Ο Α’ Παγκύπριος Ελληνικός Σύνδεσμος Εθελοντών (Π.Ε.Σ.Ε.) -
      Εκδήλωση Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών  

ετίμησαν προχθές την ιεράν μνήμην των ενδόξων 
νεκρών κατά τον σεμνότερον και ωραιότερον 
τρόπον, αντάξιον του ηρωικού θανάτου εκείνων.

Ημείς όμως όλοι οι άλλοι: ηγέται και οπαδοί, 
πλούσιοι και πτωχοί, επιστήμονες και 
εργάται;Δικαιούμεθα άραγε και ημείς να μείνωμεν 
ήσυχοι ότι εκάμαμεν το ιδικόν μας καθήκον με 
ένα δάκρυ και με μίαν προσευχήν; Είμεθα άξιοι 
να προσευχώμεθα υπέρ τοιούτων νεκρών; Δεν 
πρέπει να φοβούμεθα, ότι αι προσευχαί μας 
δεν θα γίνουν δεκταί με ευχαρίστησιν από τους 
ήρωας αυτούς, των οποίων η ηρωική θυσία 
εμποδίζεται από την όλην μας στάσιν να αποδώση 
τα αποτελέσματα, τα οποία ηθέλησαν εκείνοι να 
έχουν;

Εκείνοι οι «πεθαμένοι», εβάδισαν με πίστιν προς 
τον θάνατον διά να δώσουν εις ημάς ζωήν. 
Ημείς, οι «ζωντανοί», δεν έχομεν το θάρρος να 
ζήσωμεν πραγματικά και εξακολουθούμεν να 
ευρισκώμεθα εις ψυχικόν θάνατον. 

Εκείνοι, οι «πεθαμένοι», υπήρξαν Έλληνες και 
εφονεύθησαν διά να κάμουν και ημάς Έλληνες. 
Ημείς οι «ζωντανοί» είμεθα ραγιάδες. Ραγιάδες 
σκλάβοι του φόβου, ραγιάδες δούλοι της 

αυτοσυντηρήσεως και του εγωισμού, ραγιάδες 
που δεν επιθυμούμεν να νικήσωμεν, ραγιάδες που 
όταν τύχη και εντραπώμεν διά την ραγιαδωσύνην 
μας, την ονομάζομεν «φρονιμάδαν».

Εκείνοι, οι «πεθαμένοι», υπήρξαν άνθρωποι, οι 
οποίοι ενίκησαν τον θάνατον. Ημείς οι «ζωντανοί» 
είμεθα άνθρωποι μισοί, άνθρωποι μειωμένοι, 
αφού εξαρτώμεν τα πάντα και ανεχόμεθα τα 
πάντα από τον κύριον και δεσπότην μας, του 
οποίου και μία ματιά μόνον μας κάμνει να 
τρέμωμεν. Είμεθα οι φρόνιμοι που αδρανούμεν, 
διά να μη τύχη και μας πάρουν διά ζωντανούς και 
μας αφανίσουν.

«Πεθαμένοι» ήρωες, προσευχηθήτε δι ημάς τους 
«ζωντανούς».

Ήταν η ταραγμένη χρονιά του 1931, η χρονιά 
των Οκτωβριανών. 83 χρόνια από τότε που 
σε δύσκολους καιρούς, οι πρόγονοί μας είχαν 
την έμπνευση να οργανωθούν για να τιμήσουν 
όσους πολέμησαν, έπεσαν στα πεδία των μαχών 
ή προσέφεραν με οποιοδήποτε τρόπο για την 
ελευθερία του τόπου μας. Με τη διαπίστωση ότι 
αυτό το όραμα της ελευθερίας του τόπου μας 
παραμένει ακόμη ανεκπλήρωτο... 

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.
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Οι Δήμοι Καραβά και Λαπήθου σε συνεργασία 
με τα Προσφυγικά Σωματεία «Ο Καραβάς» 
και «Η Λάπηθος», τη Μητρόπολη Κερύνειας 
και την Εκκλησιαστική Επιτροπή του 
Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα – Αγίου 
Μακαρίου Δασουπόλεως, διοργάνωσαν 
για ακόμα μια φορά στην προσφυγιά τον 
εσπερινό του Αγίου Ευλαλίου, πρώτου 
επισκόπου Λαμπούσης. 

Ο εσπερινός πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 στην εκκλησία  
Αποστόλου Βαρνάβα - Αγίου Μακαρίου 
στη Δασούπολη και σ΄ αυτόν προέστη ο 
Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Χρυσόστομος. 
Μετά τον εσπερινό ακολούθησε μνημόσυνο 
για τους πεσόντες της Τουρκικής εισβολής 
και τους θανόντες στην προσφυγιά 
κατοίκους των κατεχόμενων κωμοπόλεων 
Καραβά, Λαπήθου και  περιχώρων.

Το εκκλησάκι του Αγίου Ευλαλίου βρίσκεται 
στην περιοχή της αρχαίας Λάμπουσας, 
δίπλα από το μοναστήρι της Παναγίας 
Αχειροποιήτου. Η εικόνα του Αγίου η 
οποία παραγγέλθηκε από Καραβιώτες 
λίγους μήνες πριν την εισβολή, βρίσκεται 
στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα 
και Μακαρίου στη Δασούπολη.

Η αγιογράφηση της πιο πάνω εικόνας, 
η οποία προοριζόταν αρχικά για το 

εικονοστάσι της εκκλησίας της Παναγίας της 
Ευαγγελίστριας στον Καραβά, ανατέθηκε 
στον αγιογράφο Σόλωνα Φραγκουλίδη. 
Όταν όμως έγινε η Τουρκική εισβολή, 
η εικόνα η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί 
βρισκόταν στο εργαστήρι του αγιογράφου 
στη Λευκωσία. Έτσι σώθηκε και μετά 
την ολοκλήρωσή της παραδόθηκε στην 
εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα και 
Μακαρίου στην οποία τελείται, στις 21 
Οκτωβρίου κάθε χρόνο, ο εσπερινός του 
Αγίου.

Στον εσπερινό παρευρέθηκαν και οι 
τρεις βουλευτές της επαρχίας Κερύνειας 
εκφράζοντας τη στήριξή τους στο έργο 
των κατεχόμενων Δήμων μας.

Μέσα από το απολυτίκιο του Αγίου Ευλα-
λίου, υπάρχει το αισιόδοξο μήνυμα  και η 
πίστη ότι μετά τον Γολγοθά θα ακολουθήσει 
η Ανάσταση. Η δύσκολη αποστολή όλων 
μας για να απαλλαγεί η πατρίδα μας από 
την Τούρκικη κατοχή συνεχίζεται.

«Θεόφρον Ευλάλιε την σην ποίμνην 
περιφύλαττε εκ πάσης βλάβης και θλίψεως 
και περιστάσεως, και εκ πάσης ρύσαι, 
συμφοράς, θεσπέσιε και της αιχμαλωσίας 
πρεσβείαις σου, ίνα δοξάζωμεν, ποιμένα 
αληθέστατον, και Τριάδος, μέγιστον 
συνήγορον».

      Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου 

1,2.Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον εσπερινό 
που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του 
Αποστόλου Βαρνάβα και Αγίου Μακαρίου στη 
Δασούπολη.

1.

2.
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      Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, η 
εκδήλωση-αφιέρωμα για το Γεώργιο Τσίμον 
που διοργάνωσαν οι  Δήμοι και οι Σχολικές 
Εφορείες Κερύνειας και Καραβά.

Ο Γεώργιος Τσίμον γεννήθηκε στον Καραβά το 
1916 και υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα 
της επαρχίας Κερύνειας με μια πλούσια 
προσφορά στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και 
τους Εθνικούς Αγώνες της Κύπρου. Διετέλεσε 
για 9 χρόνια Δήμαρχος Κερύνειας τα πρώτα 
χρόνια μετά την Τουρκική Εισβολή (1978-
1987). Στη διαθήκη του άφησε ένα πολύ 
αξιόλογο κληροδότημα στις δύο Σχολικές 
Εφορείες Κερύνειας και Καραβά με το οποίο 
θα βοηθηθούν με υποτροφίες άριστοι φοιτητές 
με καταγωγή τον Καραβά και την Κερύνεια. 
Η αξιοποίηση του ταμείου αυτού έγινε για 
πρώτη φορά το 2014 με εκδηλώσεις που 
προγραμμάτισαν ξεχωριστά οι δύο Σχολικές 
Εφορείες στις 27 και 30 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε 
χαιρετισμούς από το Δήμαρχο Κερύνειας, τον 
Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Καραβά, 
τον γραμματέα του Σωματείου Αδούλωτη 
Κερύνεια καθώς και χαιρετισμούς εκ μέρους 
του Μητροπολίτη Κυρηνείας και της Γενικής 
Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. Η πρώην βουλευτής και συγγραφέας 

κα Ρήνα Κατσελλή αναφέρθηκε στην ομιλία 
της στη ζωή, το έργο και την προσφορά του 
μεγάλου ευεργέτη. Μεταξύ άλλων η κα Ρήνα 
Κατσελλή ανέφερε και τα ακόλουθα: «Σεμνός 
όσο ζούσε ο ίδιος δεν αποζητούσε ούτε τιμές 
ούτε δόξες. Τον αρκούσε να προσφέρει και να 
αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 
μικρής του πολύπαθης πατρίδας και ιδιαίτερα 
της αγαπημένης του επαρχίας Κερύνειας από 
την οποία καταγόταν. Η αποψινή εκδήλωση 
είναι θα μας θυμίζει πως δεν μπορεί να έλειψαν 
οι καλοί άνθρωποι, οι άδολοι απροσκύνητοι 
πατριώτες, πράγμα που θα ανακουφίζει τη 
μερίδα αυτών που παραμένουν καλοί και 
τίμιοι πολίτες σε αυτόν τον τόπο. Το φευγιό 
του αείμνηστου Γεώργιου Τσίμον από ανάμεσά 
μας άφησε βαριά κληρονομιά σε όλους εμάς 
τους Κερυνειώτες γιατί η ζωή, η προσφορά 
και οι αγώνες του δεν μας αφήνουν κανένα 
περιθώριο λιγοψυχίας ή αδιαφορίας.»

Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης 
συμμετείχε η χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας». 
Στα μέλη της οικογένειας του μεγάλου ευεργέτη 
δόθηκε ως τιμητικό ενθύμημα μια εικόνα του 
Αγίου Γεωργίου, με την ευχή σύντομα να 
ευοδωθούν οι προσδοκίες όλων μας και να 
λειτουργηθούμε στις δύο ομώνυμες εκκλησίες 
που βρίσκονται στην πόλη της Κερύνειας και 
στην κωμόπολη Καραβά. Αντιφώνηση εκ 
μέρους της οικογένειας του μεγάλου ευεργέτη 
έγινε από τον ανιψιό του, Χρίστο Τσίμον.

       Φιλολογικό μνημόσυνο Γεωργίου Τσίμον

1.Μέλη της οικογένειας του αείμνηστου ευεργέτη των πόλεων Κερύνειας – Καραβά, Γεώργιου 
Τσίμον μαζί με τους διοργανωτές της εκδήλωσης.
2.Στιγμιότυπο από την έκθεση φωτογραφίας.
3.Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

1.

3.

2.
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τετάρτη 3 
Δεκεμβρίου 2014 στο οίκημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών στον Στρόβολο, η 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καραβά 
σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας του Δήμου και τη στήριξη του 
προσφυγικού σωματείου «Ο Καραβάς» με 
τίτλο «Υδατική συνείδηση - Η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων στον Καραβά πριν το 1974». 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο 
Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου 
και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων 
Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Σάββας Παυλίδης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε 
τρεις πολύ αξιόλογες ομιλίες, από τη κα Μαρία 
Ποστεκκή, εκτελεστικό μηχανικό στο Τμήμα 
Υδάτων με θέμα «Το υδατικό στην Κύπρο και η 

εξοικονόμηση νερού», την κα Πίτσα Χαρμαντά 
Πρωτοπαπά με θέμα «Υδάτινοι πόροι του 
Καραβά και η διαχείριση τους πριν το 1974» 
και τον κ. Κώστα Πατέρα με θέμα «Ο ποταμός 
και τα αυλάκια του Καραβά».

Στη συνέχεια ακολούθησε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με τους Ανδρέα Μιχαήλ και 
Χρήστο Βρακά. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
παρουσίασε το μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά, Ελένη 
Δημοσθένους. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη 
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και είχε 
στόχο την προβολή περιβαλλοντικών θεμάτων 
που απασχολούν τον τόπο μας καθώς επίσης 
και την καταγραφή και ανάδειξη ιστορικών 
πληροφοριών που σχετίζονται με την 
κατεχόμενη κωμόπολη του Καραβά.

     Υδατική συνείδηση και τα νερά του Καραβά 

1.Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους 
συντελεστές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα 
της εκδήλωσης.
2.Στιγμιότυπο από την έκθεση φωτογραφίας.1.

2.

Η Ελένη Δημοσθένους στην παρουσίαση της εκδήλωσης και οι τρεις ομιλητές Μαρία Ποστεκκή, Πίτσα Πρωτοπαπά και Κώστας Πατέρας. 
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     Υδατική συνείδηση και τα νερά του Καραβά 

Μετά την επιτυχία που είχαν ο πρώτος και ο 
δεύτερος χρόνος λειτουργίας των διαλέξεων 
του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου Κατεχόμενων 
Δήμων Επαρχίας Κερύνειας, συνεχίστηκαν οι 
διαλέξεις σε νέο κύκλο με συντονιστή το Δήμο 
Λαπήθου. Οι διαλέξεις διεξάγονταν κάθε πρώτη 
Δευτέρα του μήνα στα γραφεία του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία.

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 
κληρονομιάς 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.  
Οι διαλέξεις γίνονταν με τη συνεργασία του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, της Ιεράς Μητρόπολης 
Κυρηνείας και των τριών Δήμων της επαρχίας 
Κερύνειας, Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά. Οι 
διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στον τρίτο 
κύκλο παρουσιάσεων το 2014 καταγράφονται 
ως ακολούθως:

6 Οκτωβρίου 2014
«Τι πατρίδα είναι κι αυτή;» με ομιλητή τον 
Πρύτανη Κωνσταντίνο Χριστοφίδη Διδάκτορα-

Καθηγητή, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.
3 Νοεμβρίου 2014
«Ιδιοκτησιακό Καθεστώς στην Επαρχία Κερύνειας 
και οι υφιστάμενοι κίνδυνοι» με ομιλητή τον 
Σοφοκλή Φυττή, Βουλευτή Κερύνειας.
1 Δεκεμβρίου 2014
 «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα 
θα μάθεις: Όταν η εκπαιδευτική έρευνα συναντά 
και επιβεβαιώνει τη λαϊκή θυμοσοφία» με ομιλητή 
τον Λέκτορα Χαράλαμπο Γ. Χαραλάμπους 
Διδάκτορα-Καθηγητή, Τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Προηγήθηκαν οι διαλέξεις που έγιναν κατά τη 
διάρκεια του δευτέρου κύκλου στο προσωρινό 
οίκημα του Δήμου Καραβά ως εξής: 

3  Φεβρουαρίου 2014
«Προοπτικές επιστροφής/επανεγκατάστασης 
των Κερυνειωτών στην Επαρχία Κερύνειας» με 
ομιλητή τον Νεκτάριο Παρτασίδη, Υποψήφιο 
Διδάκτορα Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
7 Απριλίου  2014
«Δικοινοτικές σχέσεις και μελλοντική προοπτική» 
με ομιλητή τον Nιyazι Kizilyόrek, Διδάκτορα-
Καθηγητή, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
5  Μαΐου  2014
«Ηθική: Κατασκευή ή Αυθύπαρκτη;» με ομιλητή 
τον Χρίστο Κυριάκου, Επισκέπτη-Λέκτορα 
Φιλοσοφίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 
Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

    ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    Τρίτος χρόνος λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
    Κατεχόμενων Δήμων Επαρχίας Κερύνειας

1.Αναμνηστική φωτογραφία κατά την τελετή λήξης των 
διαλέξεων, 5 Μαΐου 2014.
2.Στιγμιότυπο από τις διαλέξεις με τον πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και τον 
καθηγητή του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών 
Σπουδών Niyazi Kizilyorek.

1.

2.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 
Καραβά στα οκτώ 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. Οι νέοι του Καραβά νιώθουν ως οι 
σκυταλοδρόμοι που παραλαμβάνουν από τους 
παλαιότερους  την σκυτάλη για συνέχιση του 
αγώνα για επιστροφή στην κατεχόμενη γη 
μας σε συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας και 
ασφάλειας.

Μέσα από το έργο του  το Συμβούλιο Νεολαίας 
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 πολιτισμού, 
του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής συ-
νείδησης 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 Νε-
ολαίας Καραβά εκμεταλλευόμενο τη χρήση 
σύγχρονων μέσων τεχνολογίας, δημιούργησε 
ομάδα στο facebook με την ονομασία «Νεολαία 
Καραβά – Karavas Youth». 

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά διοργάνωσε τη 
χρονιά 2014, ξεχωρίζουμε τις ακόλουθες: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά αξιοποίησε τις εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν από το Δήμο Καραβά στις 3 
Ιανουαρίου 2014 και 30 Δεκεμβρίου 2014 για 
την απονομή χορηγιών σε άριστους πρωτοετείς 
φοιτητές με Καραβιώτικη καταγωγή, 
διοργανώνοντας ταυτόχρονα φιλανθρωπικό 
παζαράκι με είδη ζαχαροπλαστικής και 
χειροτεχνίας που έφτιαξαν μέλη της νεολαίας. 
Τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν για 
ενίσχυση φιλανθρωπικού ιδρύματος στη 
Λευκωσία.

      ΝΕΟΛΑΙΑ
    Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά: Δραστηριότητες του 2014

Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι

Αναμνηστική φωτογραφία από το «Χριστουγεννιάτικο 
Παζαράκι», 3 Ιανουαρίου 2014.

1.Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος της Νεολαίας 
του Δήμου Καραβά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΡΙΚ 
«Είμαστε εδώ».
2.Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά 
συμμετέχει στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

1.

2.
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      ΝΕΟΛΑΙΑ
    Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά: Δραστηριότητες του 2014

Το Χορευτικό Συγκρότημα της Νεολαίας του 
Δήμου μας συμμετείχε στο καλλιτεχνικό 
μέρος της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης/
συνεστίασης που διοργάνωσε το Προσφυγικό 
Σωματείο «Ο Καραβάς» με τη στήριξη του 
Δήμου Καραβά την Κυριακή, 12 Ιανουαρίου, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΤΡΙΚΚΗΣ» στη 
Λευκωσία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
500 περίπου Καραβιώτες, νέοι, νέες και 
παιδιά σε ένα συγκινητικό συναπάντημα 
επανασύνδεσης. Το χορευτικό συγκρότημα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του 
Δήμου Καραβά παρουσίασε μια εξαιρετική 
ενότητα με Κυπριακούς παραδοσιακούς 
χορούς.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2014, ο Δήμος 
Καραβά σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά και 
τη στήριξη του Προσφυγικού Σωματείου 
«Ο Καραβάς», διοργάνωσαν πολιτιστική 
εκδήλωση με τίτλο «Κεντήματα και 
υφαντά του Καραβά». Το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης περιελάμβανε χαιρετισμούς 
και δύο κύριες παρουσιάσεις, από την Γ΄ 
Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας του Δήμου μας Λουκία Μούγη 

με θέμα «Το κέντημα και τα υφαντά του 
Καραβά» και από την κα Νάνια Αντωνιάδη 
με θέμα «Το παραδοσιακό καραβιώτικο 
είδος δαντέλας φερβολιτές». Στο χώρο της 
εκδήλωσης υπήρχε έκθεση κεντημάτων και 
υφαντών με τίτλο «Κεντούμε μνήμες…» τα 
οποία συγκέντρωσαν μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Συνολικά στην έκθεση συμμετείχαν πέραν 
των 50 νέων με Καραβιώτικη καταγωγή. 

Συμμετοχή του Χορευτικού Συγκροτήματος Νεολαίας Δήμου Καραβά σε εκδήλωση 
στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΡΙΚΚΗΣ στη Λευκωσία

Εκδήλωση «Αφιέρωμα στα κεντήματα και υφαντά του Καραβά»

Η συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος του
 Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά 

στην εκδήλωση, 12 Ιανουαρίου 2014.

Παρουσίαση της εκδήλωσης «Κεντήματα και υφαντά του Καραβά» από 
τη Φλωρεντία Φιλίππου, 15 Φεβρουαρίου 2015.

Ομιλία «Το κέντημα και τα υφαντά του Καραβά» από τη 
Λουκία Μούγη, 15 Φεβρουαρίου 2015.
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Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας των Δήμων 
Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, διοργάνωσαν 
στις 11 Μαρτίου 2014, διάλεξη- συζήτηση με 
θέμα «Τι δικαιούμαι ως πρόσφυγας νέος;». Η 
διάλεξη περιελάμβανε χαιρετισμούς εκ μέρους 
των Δημοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας 
Κερύνειας και την εκπρόσωπο της Κίνησης 
Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων. 

Ομιλίες απηύθυναν οι κ. Σκεύη Κουκουμά, 
Βουλευτής και Πρόεδρος Επιτροπής 
Προσφύγων της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
Ανδρέας Λοΐζου, Διοικητικός Λειτουργός 
Υπηρεσίας Μέριμνας, Λουκία Ευσταθίου, 
Αν. Λειτουργός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών και Σίμος Αγγελίδης, 
Νομικός.

Κοινή διάλεξη Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας Επαρχίας Κερύνειας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 
Καραβά διοργάνωσε το Σάββατο 29 Μαρτίου 
2014, Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου, Φούτσαλ 
στα Γήπεδα «NUEVO CAMPO» στη Λευκωσία. 
Στο Τουρνουά συμμετείχαν 8 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. Η εκδήλωση 
βοήθησε σημαντικά στη γνωριμία και τη 
σύνδεση μεταξύ των νέων που συμμετείχαν.

Τουρνουά Futsal 

Αναμνηστική φωτογραφία από το Τουρνουά Φούτσαλ που πραγματοποίησε το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά, 29 Μαρτίου 2014.
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Πλούσια από κάθε άποψη ήταν η συμμετοχή 
της Νεολαίας Καραβά στις παρελάσεις της 
25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου 2014,  
στις οποίες νέοι όλων των ηλικιών παρέλασαν 
με περηφάνια με το λάβαρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας και όλων των άλλων 
οργανωμένων συνόλων του Δήμου Καραβά 
επισφραγίζοντας έτσι την παρουσία τους 
στις εθνικές μας επετείους ως οργανωμένο 
σύνολο. Σημαντική συμβολή στον συντονισμό 
της ομάδας της νεολαίας είχε ο Καραβιώτης 
καθηγητής Γιάννης Τσαγγαρίδης.

Το Συμβούλιο Νεολαίας συμμετείχε ενεργά 
στην εκδήλωση, που οργάνωσε η Σχολική 
Εφορεία Καραβά προς τιμή των τελειόφοιτων 
μαθητών Λυκείων με καταγωγή τον Καραβά 
στις 11 Ιουνίου 2014 με στόχο να γνωρίσει 
όσον το δυνατό περισσότερους νέους και νέες. 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
Αλέξανδρος Ποστεκκής. Στο καλλιτεχνικό 
μέρος της εκδήλωσης συμμετείχε και το 
μέλος της Νεολαίας, Κατερίνα Παπαϊακώβου. 
Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από το 
μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά, 
Βασιλική Παναγή.

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά και 
τη στήριξη του Προσφυγικού Σωματείου «Ο 
Καραβάς» διοργάνωσαν την Παρασκευή 4 
Ιουλίου 2014 στο υπαίθριο θέατρο «Ονήσιλος» 
στον Άγιο Τύχωνα στη Λεμεσό, εκδήλωση με 
τίτλο «Πολιτιστικές ψηφίδες: ποίηση, μουσική, 
χορός». Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση 
Καραβιωτών ποιητών και απαγγελίες ποι-
ημάτων από μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας 
του Δήμου Καραβά. Περιελάμβανε επίσης, 
μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή νέων 
Καραβιωτών καθώς και χορευτική ενότητα 
με Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς από 
το χορευτικό συγκρότημα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας. Το 

πρόγραμμα παρουσίασε η Γραμματέας του 
Συμβουλίου Νεολαίας Ιωάννα Δημοσθένους.

Παρελάσεις 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου

Εκδήλωση για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείων με καταγωγή τον Καραβά

Αφιέρωμα στην πολιτιστική παράδοση του Καραβά

Στιγμιότυπο από το καλλιτεχνικό μέρος στην εκδήλωση για τους 
τελειόφοιτους μαθητές Λυκείων με καταγωγή τον Καραβά.

Χορευτική ενότητα από μέλη του χορευτικού συγκροτήματος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας στην εκδήλωση 

«Πολιτιστικές ψηφίδες ποίηση, μουσική, χορός».

Συμμετοχή μελών της νεολαίας στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
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Συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά στην Αντικατοχική Εκδήλωση της Επαρχίας Κερύνειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά 
συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά στην 
αντικατοχική εκδήλωση της επαρχίας Κερύνειας 
που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 
στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. Μέλη των 
Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας των Δήμων 
Κερύνειας, Λαπήθου, Καραβά και η Νεολαία 
Μύρτου, κρατώντας αναμμένες δάδες, έλαβαν 
μέρος σε συμβολική πορεία από την είσοδο του 
Τύμβου της Μακεδονίτισσας μέχρι το χώρο του 

μνημείου όπου και ακολούθησε άναμμα φλόγας 
στη μνήμη των ηρώων και πεσόντων της 
εισβολής, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο 
την έναρξη της εκδήλωσης. Μια συμβολική 
ενέργεια τιμής και δόξας για όλους όσους 
έπεσαν για τα ιδανικά της Ελευθερίας και της 
Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
παρουσίασε η γραμματέας του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας, Ιωάννα 
Δημοσθένους.

Στις 30 Αυγούστου 2014, 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 

κατάφεραν. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση νέων 
με καταγωγή τον Καραβά και φίλων τους. Στο 
τουρνουά συμμετείχαν 6 ομάδες στις οποίες 
τουλάχιστο ένα από τα τρία μέλη της ομάδας είχε 
καραβιώτικη καταγωγή. Στις τρεις πρώτες ομάδες 
που διακρίθηκαν απονεμήθηκαν αναμνηστικά 
κύπελλα και σε όλους τους νέους που συμμετείχαν 
δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια. 

Συμμετοχή στην Αντικατοχική Εκδήλωση της Επαρχίας Κερύνειας 
στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας

Τουρνουά Beach Volley  «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ»

Αναμνηστική φωτογραφία με τους συμμετέχοντες στο 
τουρνουά beach volley. Στιγμιότυπο από τις απονομές στους νικητές του τουρνουά.
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Μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία είχε 
την ευκαιρία να ζήσει μια ομάδα μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά το Σάββατο 25 Οκτώβριου 2014. Ένα 
ταξίδι στα ανοιχτά της Λεμεσού με το καράβι 
«ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ομοίωμα του αρχαίου 
Καραβιού της Κερύνειας, το οποίο βρίσκεται 
εγκλωβισμένο στο κάστρο της Κερύνειας. 
Στην εκπαιδευτική ξενάγηση συμμετείχαν 20 

περίπου νέοι με καταγωγή τον Καραβά με το 
Δήμαρχο Κερύνειας να μεταφέρει πολύτιμες 
πληροφορίες στους νέους μας καθώς και δικές 
του εμπειρίες από τα ταξίδια του ομοιώματος του 
καραβιού. Η όλη εκδρομή στέφθηκε με επιτυχία 
και οι νέοι που συμμετείχαν εκφράστηκαν με 
τα καλύτερα λόγια για την εμπειρία αυτή. Το 
ταξίδι αυτό καλύφτηκε τηλεοπτικά και από 
τηλεοπτικό συνεργείο του Ρ.Ι.Κ.

Ξενάγηση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά με το ομοίωμα του αρχαίου 
καραβιού της Κερύνειας «ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Δεκαέξι μέλη του χορευτικού συγκροτήματος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά 
συμμετείχαν στην καθιερωμένη εκδήλωση 
«Χορός του Λεμονιού» που διοργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και 
Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας την Κυριακή, 
12 Οκτωβρίου 2014 στο Λονδίνο. Το χορευτικό 
συγκρότημα παρουσίασε μια πλούσια ενότητα 
με Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς και 
άφησε κατενθουσιασμένους όλους τους 
παρευρισκομένους.

Συμμετοχή Χορευτικού Συγκροτήματος στο «Χορό του Λεμονιού» του Συνδέσμου 
Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας

Συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος νεολαίας στην 
εκδήλωση στο Λονδίνο.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας επιβιβάζονται στο καράβι «Κερύνεια Ελευθερία» για μοναδικές εμπειρίες στη θάλασσα. 
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Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 
Δήμου Καραβά συμμετείχαν με έργα τους 
στους δύο παγκύπριους διαγωνισμούς που 
προκήρυξε η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, 
έναν εικαστικό και έναν φωτογραφικό, με 
θέμα «40 χρόνια πόνου, 40 χρόνια ελπίδας». 
Ο διαγωνισμός είχε στόχο να προσφέρει 
την ευκαιρία σε νέους που γεννήθηκαν 
μετά την εισβολή του 1974 να προβάλουν 
με δημιουργικό τρόπο τις εντυπώσεις και 
τα συναισθήματα τους για την κατεχόμενη 
Κύπρο και τον προσφυγικό κόσμο. Τα είκοσι 
καλύτερα έργα κάθε κατηγορίας καθώς 
και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών 
παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση καταδίκης 
του ψευδοκράτους, που πραγματοποιήθηκε 
στις 14 Νοεμβρίου 2014 στο Δημοτικό 

Θέατρο Στροβόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
δύο μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά 
βραβεύτηκαν με έπαινο για τη συμμετοχή 
τους στο διαγωνισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά 
συνδιοργάνωσε με το Δήμο Καραβά και  
τη στήριξη του Προσφυγικού Σωματείου 
«Ο Καραβάς» στις 5 Νοεμβρίου 2014, 
τιμητική εκδήλωση αφιέρωμα στους 
επτά πεσόντες στρατιώτες της Τουρκικής 
εισβολής που τάφηκαν σε ομαδικό τάφο 
στο κοιμητήριο Καραβά. Στην εκδήλωση 
μεταξύ άλλων, έγινε παρουσίαση της 
εργασίας που ανέλαβε ομάδα νέων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά 
με πληροφορίες και άλλα στοιχεία για το 
κοιμητήριο του Καραβά όπως είναι σήμερα 
από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου 
Νεολαίας Ανδρέα Χατζηχαραλάμπους 
και τη Βαλεντίνα Τριμπαστόνε. Το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε 
η Γ΄ Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά, 
Λουκία Μούγη.

Συμμετοχή σε εικαστικό και φωτογραφικό διαγωνισμό της Επιτροπής
 Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου – Εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους 

Εκδήλωση «Τιμούμε τους ήρωές μας – Δεν ξεχνούμε την 
προσφορά των προγόνων μας»

Απονομή βραβείου στο Β’ Αντιπρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας Αλέξανδρο Ποστεκκή για τη διάκρισή του 

στο φωτογραφικό διαγωνισμό.

Συμμετοχή μελών της νεολαίας στην εκδήλωση «Τιμούμε τους ήρωές μας – Παρουσίαση κοιμητηρίου Καραβά». Από αριστερά: Αντρέας 
Χατζηχαραλάμπους, Βαλεντίνα Τριμπαστόνε και Ρεβέκκα Μούγη. 
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση «Χορός του λεμονιού» που διοργάνωσε το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» στις 8 Δεκεμβρίου. 

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

στις 8 Δεκεμβρίου στο κέντρο Pavilion 
στη Λευκωσία. Το χορευτικό συγκρότημα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας έλαβε 
μέρος στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκ-
δήλωσης με μια ενότητα από Κυπριακούς 
παραδοσιακούς χορούς, αφήνοντας θετικές 
εντυπώσεις σε όλους τους παρευρισκομένους.

Χορός του Λεμονιού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
μας σε συνεργασία με το Δήμο Καραβά και 
τη στήριξη του προσφυγικού σωματείου «Ο 
Καραβάς» διοργάνωσαν στις 3 Δεκεμβρίου 
2014 εκδήλωση με τίτλο «Υδατική συνείδηση 
- Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στον 
Καραβά πριν το 1974». Το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης περιελάμβανε ομιλίες για το 
θέμα και σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 
Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από το 
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 
Καραβά, Ελένη Δημοσθένους. 

«Υδατική συνείδηση - Η διαχείριση των υδάτινων πόρων 
στον Καραβά πριν το 1974»

Στιγμιότυπο από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των 
Ανδρέα Μιχαήλ και Χρίστου Βρακά. 

Γενικά το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά συμμετείχε σε εκδηλώσεις του Δήμου Καραβά, του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών, του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς», της Σχολικής Εφορείας Καραβά και της Αθλητικής Ένωσης 

Καραβά Λάμπουσα, στηρίζοντας έτσι με την παρουσία των μελών του το δύσκολο έργο που επιτελούν όλα τα οργανωμένα σύνολα και 
φορείς της κωμόπολής μας στην προσφυγιά.
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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. 

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 
συντήρηση 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. 

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 μας, λεπτομέρειες αναφέρονται 
σε ξεχωριστές ενότητες της έκδοσής μας. 

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

Το Σωματείο με τη στήριξη του Δήμου, 
διοργάνωσε την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 
2014, στον πολυχώρο «Τρίκκης» 
στη Λευκωσία, την καθιερωμένη 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, όπου 
δόθηκε  η ευκαιρία στους σκορπισμένους 
Δημότες Καραβά και τους κατοίκους των 
περιχώρων του Καραβά, Παλιόσοφος, Ελιά, 
Φτέρυχα και Μότιδες να ξαναβρεθούν και 
να ανταλλάξουν τα νέα τους. Επίσης, για 
τα μικρά παιδιά πραγματοποιήθηκε παιδική 
εκδήλωση και δόθηκαν σε όλα δώρα από 
τον Άι Βασίλη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
πέραν των 450 Καραβιωτών και φίλων 

σε μια συνάντηση επανασύνδεσης και 
αλληλοστήριξης των μεγάλων σε ηλικία, 
αλλά και αλληλογνωριμίας των νέων.  Η 
εκδήλωση συνδυάστηκε με συνεστίαση 
και πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα.

Για άλλη μια φορά το χορευτικό 
συγκρότημα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας του Δήμου Καραβά που έλαβε 
μέρος στην εκδήλωση, κέρδισε τα θετικά 
σχόλια και το θερμό χειροκρότημα 
όλων των παρευρισκομένων. Πολύ 
ικανοποιητικό επίσης ήταν και το 

    ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ
    Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς»

1.Στιγμιότυπο από το κόψιμο της βασιλόπιττας κατά τη διάρκεια της 
καθιερωμένης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης που διοργάνωσε 
το Σωματείο στις 12 Ιανουαρίου 2014.
2.Επίδοση ενθυμημάτων στην εκδήλωση «Χορός του λεμονιού» 
στα επίτιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλική 
Χριστοδουλίδου και Νικόλα Κατσιόλα, 6 Δεκεμβρίου 2014.

1.

2.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, ένα συναπάντημα σύσφιγξης των δεσμών 
μεταξύ των εκτοπισμένων Καραβιωτών
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μουσικό πρόγραμμα που παρουσίασε 
στην εκδήλωση ο Μάριος Χαραλάμπους 

(οικογένεια Λαχανάρη) από τον Καραβά 
με τους συνεργάτες του. 

    ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ
    Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς»

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς 
και της προσπάθειας για ενίσχυση και 
σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των 
σκορπισμένων Καραβιωτών, το Προσφυγικό 
Σωματείο διοργάνωσε το Σάββατο 3 Μαΐου, 
στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών, εκδήλωση/τσάι σε συνδυασμό 

με επιστημονική διάλεξη/ομιλία. Ομιλήτρια 
στην εκδήλωση ήταν η ψυχολόγος Αντωνία 
Κολιαράκη Κιτρομηλίδη και θέμα της διάλεξης 
«Η γυναίκα σε κρίσ(η)μους καιρούς». Η 
εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία με πολύ 
ικανοποιητική προσέλευση προσκεκλημένων, 
Καραβιωτών και φίλων. 

Την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014 πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η κα-
θιερωμένη εκδρομή/εκδήλωση προς τιμή των 
συνταξιούχων Καραβιωτών.

Η συμμετοχή των Καραβιωτών και φίλων του 
Καραβά ήταν για ακόμη μια φορά μαζική. 
Διακόσιοι πενήντα εκτοπισμένοι Καραβιώτες 
από Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα, 

συναντήθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ 
στην Ξυλοτύμπου όπου πραγματοποιήθηκε 
δέηση για σύντμηση της δοκιμασίας της 
προσφυγιάς. Η συνεστίαση πραγματοποίθηκε 
στον πολυχώρο «Ζαππείο» στη Δερύνεια 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση 
καταγράφονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο της 
έκδοσής μας. 

Εκδήλωση/τσάι

Εκδρομή συνταξιούχων

Αναμνηστική φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη στη 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, 12 Ιανουαρίου 2014.

Αναμνηστική φωτογραφία με συνταξιούχους Καραβιώτες στο 
Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Δερύνειας.

Στιγμιότυπο από την παιδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στις 12 Ιανουαρίου 2014.

Συμμετοχή των συνταξιούχων Καραβιωτών στο μουσικό 
μέρος της εκδήλωσης, 1 Ιουνίου 2014.
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Η παραδοσιακή εκδήλωση της κωμόπολής 
μας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
στη Λευκωσία το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 
2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων Pavilion στη 
Λευκωσία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πέραν των 
250 Καραβιωτών και φίλων της κωμόπολης 
του Καραβά. Μέσα σε ένα ευχάριστο, 
νοσταλγικό περιβάλλον, όπου το λεμόνι και 
το κιτρινοπράσινο χρώμα της διακόσμησης 
κυριαρχούσε, οι Καραβιώτες έδωσαν το 
παρόν τους από Πάφο και Λεμεσό, Λάρνακα 
και Λευκωσία. Παρόντες και αρκετοί απόδημοι 
από Αυστραλία, Αγγλία, Αμερική. Έσμιξαν τη 
χαρά του συναπαντήματος τους, τον πόνο της 
προσφυγιάς, τη νοσταλγία του πανέμορφου 
χωριού τους, αλλά ενδυνάμωσαν και 
ατσάλωσαν τη θέλησή τους για επιστροφή 
στη γη του Καραβά.

Ο παραδοσιακός χορός του λεμονιού 
καθιερώθηκε από το 1951 με βασικό στόχο να 
τιμηθεί το λεμόνι, ο καρπός της πλουτοδότρας 
γης του Καραβά. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του 
ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. 
Μάριος Δημητριάδης, ο οποίος και την έθεσε 
υπό την αιγίδα του. Παρέστη και ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Αποδήμων Καραβά, Λαπήθου 
και Περιχώρων Μ. Βρετανίας κ. Σάββας 
Παυλίδης.  Παρευρέθηκαν επίσης βουλευτές 

της Επαρχίας, οι Δήμαρχοι Λαπήθου και 
Καραβά, όπως και Πρόεδροι Προσφυγικών 
Σωματείων της Επαρχίας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο 
Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου κ. 
Κώστας Πατέρας, ο οποίος αφού καλωσόρισε 
τους παρευρισκόμενους υπογράμμισε την 
ανάγκη και τη σημασία της διατήρησης της 
παράδοσης και των εθίμων μας.  Διατράνωσε 
την πίστη των Καραβιωτών για συνέχιση του 
αγώνα μέχρι τη δικαίωση και επιστροφή στη 
γη του Καραβά.  Σε έκκληση του προς τον 
παρευρισκόμενο Υπουργό, ο οποίος έλκει την 
καταγωγή του από τον Καραβά, του ζήτησε 
να συμβάλει μέσω των ευκαιριών που του 
προσφέρει το αξίωμα του στην επίτευξη του 
στόχου αυτού.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Υπουργός κ. Μάριος 
Δημητριάδης, ο οποίος, αφού συγχάρηκε τους 
διοργανωτές για την επιτυχημένη εκδήλωση 
τόνισε τη σημασία της συντήρησης της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς στον αγώνα 
που διεξάγουμε.  

Στον κ. Υπουργό προσφέρθηκε από το Δήμο 
και το Σωματείο ενθύμημα, για την ευγενική 
του ανταπόκριση στην πρόσκληση να 
παραστεί και να θέσει υπό την αιγίδα του την 
εκδήλωση.

Ο  κ. Σάββας Παυλίδης τιμήθηκε από το 

Χορός του λεμονιού

Επίδοση αναμνηστικού ενθυμήματος στον Υπουργό Συγκοινωνιών και 
Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη, 6 Δεκεμβρίου 2014.

Στιγμιότυπο από το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης «Χορός του 
λεμονιού», 6 Δεκεμβρίου 2014.
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Σωματείο και το Δήμο Καραβά για τη μεγάλη 
του προσφορά στον απόδημο κυπριακό 
ελληνισμό της διασποράς στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Ο κ. Παυλίδης, συγκινημένος 
ευχαρίστησε το Σωματείο και το Δήμο και 
ευχήθηκε καλή δύναμη για συνέχιση του 
αγώνα, μέχρι την ευλογημένη μέρα της 
επιστροφής στον Καραβά και τη Λάπηθο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
ανακηρύχθησαν, «Τιμής Ένεκεν» ως επίτιμα 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο 
από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, που 
συνέχισαν να προσφέρουν ως μέλη του 
αδιάλειπτα επί εικοσι-επτά χρόνια, η κ. 
Βασιλική Χριστοδουλίδου και ο κ. Νικόλας 
Κατσιόλας.

Η ομάδα χορού του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας του Δήμου Καραβά έδωσε και 
φέτος δυναμικά το παρόν της με  κυπριακούς 
παραδοσιακούς χορούς.  Η παρουσία και 

συμβολή των νέων μας ενθουσίασε, συγκίνησε  
και καταχειροκροτήθηκε από όλους. 

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε με 
μεγάλη επιτυχία από τη νεαρή Καραβιώτισσα 
Κατερίνα Νεοφύτου.

Άλλες εκδηλώσεις: Όπως αναφέρθηκε και 
στο εισαγωγικό μέρος του κειμένου, το 
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» είναι 
ο κύριος συμπαραστάτης στο έργο και την 
προσφορά του Δήμου Καραβά. Σημαντική 
ήταν επίσης από κάθε άποψη η συμβολή του 
σωματείου μας στις αντικατοχικές εκδηλώσεις 
που διοργανώθηκαν μαζί με τους υπόλοιπους 
Δήμους και τα σωματεία της επαρχίας 
Κερύνειας τον Ιούλιο, καθώς επίσης και η 
επίδοση ψηφισμάτων στους πρέσβεις ξένων 
χωρών. Επίσης σημαντική είναι η συμμετοχή 
και στήριξη του προέδρου και όλων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 
στο Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών.

Τα ζευγάρια που κέρδισαν στον διαγωνισμό του «Χορού του Λεμονιού» μαζί με το Δήμαρχο Καραβά κ. Γιάννη Παπαϊωάννου, τον 
Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. Κώστα Πατέρα, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά 
και Περιχώρων Μ. Βρετανίας κ. Σάββα Παυλίδη και τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. Φραγκίσκο Χατζηφραγκίσκου.
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Το αθλητικό σωματείο της κωμόπολής μας ΑΕΚ 
Καραβά «Λάμπουσα» συνέχισε την περασμένη 
χρονιά την πολύ αξιόλογη παρουσία του 
στα αθλητικά δρώμενα του τόπου μας. Στο 
άθλημα της πετόσφαιρας στο πρωτάθλημα Α’ 
Κατηγορίας Ανδρών, η ομάδα είχε μια πολύ 
καλή παρουσία. Στη γενική κατάταξη η ομάδα 
του σωματείου μας ήταν στις 4 καλύτερες 
ομάδες του πρωταθλήματος.  

Το σωματείο διατηρεί επίσης, ακαδημίες νέων 
αθλητών στο άθλημα της πετόσφαιρας, μια 
πολύ αξιόλογη προσφορά, η οποία στηρίζεται 
από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πολλές 
θυσίες και κόπους. 

Συναντήσεις κοινωνικού χαρακτήρα διοργα-
νώθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου με φαγητό και παιχνίδια τόμπολας. 
Όλες οι συγκεντρώσεις έγιναν στο χώρο 
του οικήματος του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών. 

Επίσης, με πολύ καλή προσέλευση μελών και 
φίλων του Σωματείου, πραγματοποιήθηκε στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου Σπύρος 
Κυπριανού στη Λεμεσό στις 6 Ιανουαρίου 2014 
η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
στην οποία παρευρέθηκε και χαιρέτησε ο 
Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος.

Μια άλλη πολιτιστική εκδήλωση, η οποία 
διοργανώθηκε από το σωματείο, είναι 
ο καρναβαλίστικος χορός. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 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.

Την αθλητική περίοδο 2014-2015 η ομάδα 
πετόσφαιρας ανδρών του σωματείου ξεκίνησε 
με πολύ καλά αποτελέσματα. Για αρκετό 
χρονικό διάστημα διατηρείτο στην πρώτη θέση 
της βαθμολογίας. Η πορεία αυτή επιβραβεύτηκε 
με την κατάκτηση του κυπέλου πετόσφαιρας 
που έγινε στο γήπεδο «Κίτιο» στη Λάρνακα 
στις 17 Απριλίου 2015 με αντίπαλο την ομάδα 
της Ανόρθωσης Αμμοχώστου. Περισσότερες 
λεπτομέρειες για τη διάκριση αυτή θα 
αναφέρουμε στην επόμενη έκδοσή μας όπου θα 
καταγράψουμε τις δραστηριότητες και επιτυχίες 
του σωματείου την περίοδο του 2015.

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.

      Αθλητικό Σωματείο «ΑΕΚ – Λάμπουσα»

1.Η πετοσφαιρική ομάδα του αθλητικού μας σωματείου, 
ΑΕΚ Καραβά «Λάμπουσα» της περιόδου 2013-2014.
2.Ένα από τα πετυχημένα συνθήματα του σωματείου 
«Ελάτε μαζί μας στο δρομολόγιο της ζωής μας».

1.

2.
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      Αθλητικό Σωματείο «ΑΕΚ – Λάμπουσα»

Αναμνηστική φωτογραφία με το Μητροπολίτη Κυρηνείας, στην 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, 6 Ιανουαρίου 2014 στη Λεμεσό. 

Παιχνίδι τόμπολας στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών, 17 Οκτωβρίου 2014.

Αναμνηστική φωτογραφία από τον «Καρναβαλίστικο χορό» του 
σωματείου μας, 22 Φεβρουαρίου 2014.

Στιγμιότυπο από αγώνα πετόσφαιρας με τους 
παίκτες της ομάδας. 

Αναμνηστική φωτογραφία με τους παίκτες, τον πρόεδρο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και φίλους της ομάδας μετά από ένα 
νικηφόρο παιχνίδι στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. 
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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.

Με βασικό στόχο την επιβράβευση των νέων 
αποφοίτων μαθητών με Καραβιώτικη καταγωγή 
και την ανάδειξη και προβολή ιστορικών 
στοιχείων και πληροφοριών για την κατεχόμενη 
κωμόπολη του Καραβά, η Σχολική Εφορεία 
Καραβά σε συνεργασία με το Δήμο Καραβά 
και το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» 
διοργάνωσαν για 20η συνεχή χρονιά στην 
προσφυγιά, την καθιερωμένη εκδήλωση προς 
τιμή των αποφοίτων Λυκείων, Τεχνικών και 
Ιδιωτικών Σχολών που κατάγονται από τον 
Καραβά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014, στο Οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο 
Στρόβολο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
συνολικά 45 απόφοιτοι νέοι με Καραβιώτικη 
καταγωγή που αποφοίτησαν από σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης από όλες τις ελεύθερες περιοχές 
της Κύπρου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
οι τρεις βουλευτές της επαρχίας Κερύνειας, ο 
Δήμαρχος Κερύνειας, οι πρόεδροι των Σχολικών 
Εφορειών της Επαρχίας Κερύνειας, κοινοτάρχες 

της επαρχίας, πρόεδροι προσφυγικών σωματείων 
και οργανώσεων, γονείς και συγγενείς των 
μαθητών που τιμήθηκαν και αρκετοί Καραβιώτες 
και φίλοι του Καραβά.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Καραβά 
κ. Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορείας Καραβά κ. Χριστάκης 
Χριστοφόρου, ο Πρόεδρος του Προσφυγικού 
Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. Κώστας Πατέρας, 
ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος, 
η επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης κα Όλγα 
Παπαγιάννη, εκπρόσωπος του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού και εκ μέρους του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά ο Αλέξανδρος Ποστεκκής. 

Όλοι αναφέρθηκαν στη δύσκολη διαδρομή 
των 40 χρόνων με την Τούρκικη κατοχή της 
πατρίδας μας να συνεχίζεται και στα εμπόδια και 
τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στις μέρες μας 
ιδιαίτερα με τα νέα δεδομένα της οικονομικής 
κρίσης και της προοπτικής απασχόλησης των 
νέων μας. Τονίστηκε δε στους νέους ότι μέσα 
από τις δυσκολίες πρέπει όλοι μας να διατηρούμε 
αντοχές, να γνωρίζουμε το παρελθόν μας, να 
νιώθουμε περήφανοι για την καταγωγή μας, να 
διατηρούμε και να ενισχύουμε την ταυτότητά 
μας και να αγωνιζόμαστε για τη διατήρησή της 
και για τα όσα σημαντικά συνδέονται με αυτή.

Στη συνέχεια ακολούθησε απονομή συμβολικών 
δώρων σε όλους τους απόφοιτους Λυκείων, 

      Σχολική Εφορεία Καραβά

1.Επίδοση αναμνηστικού ενθυμήματος στο Χρίστο 
Τσίμον κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Φιλολογικό 
μνημόσυνο για το Γεώργιο Τσίμον», 26 Νοεμβρίου 
2014.
2.Ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Καραβά κ. 
Χριστάκης Χριστοφόρου χαιρετίζει την εκδήλωση προς 
τιμή των αποφοίτων Καραβιωτών, 11 Ιουνίου 2014. 

1.

2.
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      Σχολική Εφορεία Καραβά

Τεχνικών και Ιδιωτικών σχολών που κατάγονται 
από τον Καραβά. Εκ μέρους των αποφοίτων 
απεύθυνε χαιρετισμό η απόφοιτος Ιωάννα 
Αντωνίου. 

Τιμήθηκε επίσης από το Δήμο Καραβά η μαθήτρια 
Φάνια Χριστοδουλίδη με καταγωγή τον Καραβά 
για τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκό συνέδριο 
που έγινε στη Ρίγα της Λετονίας τον περασμένο 
Μάρτιο.

Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης 
περιλάμβανε μουσική ενότητα με το μουσικό 
σχήμα του Μάριου Χαραλαμπίδη και προβολές 
διαφανειών. Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε 
με πετυχημένα συνδετικά κείμενα και αναφορές 
για τον Καραβά από το μέλος της Νεολαίας του 
Δήμου Καραβά και περσινή απόφοιτο, Βασιλική 
Παναγή. Επίσης στο χώρο της εκδήλωσης 
νέοι από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 
Καραβά διοργάνωσαν έκθεση φωτογραφίας με 
φωτογραφικό υλικό από τα Δημοτικά Σχολεία 
του Καραβά πριν το 1974. 

Ένα από τα θετικά στοιχεία της εκδήλωσης 
ήταν το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι νέοι που 
τιμήθηκαν εντάχθηκαν στο Συμβούλιο Νεολαίας 
Καραβά εκφράζοντας με περηφάνια την θετική 
τους προσέγγιση και διάθεση να συμμετέχουν 

σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα 
διοργανώσει το Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά 
στο μέλλον. 

Για πρώτη φορά τη χρονιά που πέρασε η 
Σχολική Εφορεία Καραβά αξιοποίησε το 
κληροδότημα Γεωργίου Τσίμον, για το οποίο 
έχουμε αναφερθεί στην προηγούμενη μας 
έκδοση (τεύχος 7). Δόθηκαν συνολικά 
χορηγίες ύψους 12,000 ευρώ σε 24 άριστους 
πρωτοετείς φοιτητές με καραβιώτικη καταγωγή 
και προκηρύχθηκαν υποτροφίες για όλα τα 
έτη σπουδών σε δύο άριστους φοιτητές μας με 
καραβιώτικη καταγωγή. Η εκδήλωση απονομής 
των χορηγιών από το κληροδότημα Γεωργίου 
Τσίμον πραγματοποιήθηκε την 30η Δεκεμβρίου 
2014, μαζί με την εκδήλωση απονομής χορηγιών 
από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά.

Η Σχολική Εφορεία Καραβά διοργάνωσε μαζί με 
τη Σχολική Εφορεία Κερύνειας και τους Δήμους 
Καραβά και Κερύνειας φιλολογικό μνημόσυνο 
αφιερωμένο στην προσφορά και στη δράση του 
μεγάλου ευεργέτη του Καραβά Γεώργιου Τσίμον. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στις 26 
Νοεμβρίου 2014. Σχετικές λεπτομέρειες για την 
εκδήλωση δίνονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο της 
έκδοσής μας.  

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους απόφοιτους που τιμήθηκαν στην εκδήλωση, 11 Ιουνίου 2014.
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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 
45 παιδιά και 4 βαθμοφόροι, η Αρχηγός 
Συστήματος Άννα Δημητρίου, η Αρχηγός 
Αγέλης Ράνια Χαραλάμπους, ο Αρχηγός 
Ομάδας Χαράλαμπος Χαραλάμπους και η 
αναπληρωτής Επαρχιακή Έφορος Κερύνειας 
Μάρω Χατζημιχαήλ. 

Βασικοί στόχοι του συστήματος 
ναυτοπροσκόπων Καραβά είναι  να 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 
σε κατασκηνωτικούς χώρους καθώς σε 
πολλές περιπτώσεις τα παιδιά είχαν επαφή με 
τη θάλασσα, με το άθλημα της κωπηλασίας 
και όχι μόνο. 

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς το 
143ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά 
διοργάνωσε δύο  αξιόλογες εκδηλώσεις: 

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου, μέλη και 
στελέχη του Συστήματος συμμετείχαν σε 
δενδροφύτευση των εξωτερικών χώρων 
που στεγάζεται το Σύστημα, στο οίκημα 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 
στο Στρόβολο. Τα μέλη και τα στελέχη του 
συστήματος φύτεψαν ένα αρκετά μεγάλο 
αριθμό δέντρων, εσπεριδοειδών και άλλων, 
στην αυλή του οικήματος του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών και στο χώρο 
στάθμευσης του οικήματος. Η εκδήλωση 
εντασσόταν στα 100 χρόνια των εορτασμών 
από την ίδρυση του προσκοπισμού στην 
Κύπρο. 

Το Σάββατο 13 Απριλίου το 143ο Σύστημα 
Ναυτοπροσκόπων Καραβά διοργάνωσε 
εκδήλωση με θέμα «Προσφορά για το 
συνάνθρωπό μου». Οι επικεφαλής του 
Συστήματος μαζί με τους προσκόπους και 
τα λυκόπουλα, ανέλαβαν τη φροντίδα 
και καθαριότητα αυτοκινήτων φίλων του 
Συστήματος έναντι του συμβολικού ποσού 
των 5 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στην αυλή του οικήματος 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 
και συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των 300 
ευρώ που διατέθηκε για αγορά ειδών πρώτης 

      Το 143ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά

1.Παιδιά του 143ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καραβά 
στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσαν, 13 
Δεκεμβρίου 2014.
2.Παιδιά του 143ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καραβά 
στην έναρξη της προσκοπικής συνάντησης.1.

2.
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ανάγκης και τροφίμων τα οποία δόθηκαν σε 
άπορες οικογένειες Καραβιωτών τις μέρες 
του Πάσχα.

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

τη συμμετοχή αντιπροσωπειών των τριών 
προσκοπικών συστημάτων της Επαρχίας 
Κερύνειας στην αντικατοχική εκδήλωση 
στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας στις 22 
Ιουλίου 2014. Επίσης μέλη του Συστήματος 
Ναυτοπροσκόπων Καραβά βοήθησαν στην 
οργάνωση της καθιερωμένης εκδήλωσης της 
«Δευτέρας της Λαμπρής» στον Κόρνο. 

      Το 143ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά

Μετά την έπαρση της σημαίας στο οίκημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών, όπου στεγάζονται τα γραφεία του 

143ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καραβά. 
Παιδιά του 143ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καραβά μαζί 

με τους ομαδάρχες τους.

Αναμνηστική φωτογραφία με το Δήμαρχο και τα μέλη του 143ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καραβά. Συλλογή τροφίμων για 
βοήθεια απόρων οικογενειών με Καραβιώτικη καταγωγή. 
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Όπως έχουμε αναφέρει 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 του 
Καραβά 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 με μεγάλη 
επιτυχία  την καθιερωμένη εκδήλωση 

«Αφιέρωμα στις εθνικές επετείους της 25ης 
Μαρτίου και της 1ης Απριλίου». Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Μαρτίου 
2014 στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε 
χαιρετισμούς από το Δήμαρχο Καραβά κ. 
Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Πρόεδρο του 
Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» κ. 
Νίκο Χατζηστεφάνου καθώς και τρεις πολύ 
αξιόλογες παρουσιάσεις με ιστορικά στοιχεία 
και πληροφορίες για την κωμόπολη Καραβά. 
Ο δρ Γιάννης Ηλιάδης παρουσίασε ομιλία με 
θέμα «Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού της 
Παναγίας Ευαγγελίστριας Καραβά», ο δρ 
Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου ομιλία 

      Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών

1.Το οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. 
2.Ομιλία του Ανδρέα Μαυρογιάννη στην εκδήλωση «Οι 
διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο 
ρόλος των πολιτών», που πραγματοποιήθηκε στο Π.Ι.Κ. 
στις 9 Απριλίου 2014.

1.

2.

 Από την εκδήλωση «Μέρα Κερύνειας» που πραγματοποίησε ο 
Ροταριανός Όμιλος Κερύνειας στο Π.Ι.Κ., 16 Ιουνίου 2014. 

 Χαιρετισμός από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια 
σε εκδήλωση του σωματείου «Δίκωμο ‘74» στο Π.Ι.Κ., 28 Νοεμβρίου 2014. 



ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ 85

      Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών

για τον «Σολωμό (Σόλων) Φραγκουλίδη 
και το αγιογραφικό του έργο στο ναό της 
Παναγίας Ευαγγελίστριας Καραβά», και η κα 
Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά ομιλία με θέμα 
«Σελίδες από τον αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59 
στον Καραβά».

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε με 
ποιοτική προσέγγιση και πετυχημένο τρόπο 
από το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Καραβά Λουκία Μούγη. 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, 
συμμετείχαν 30 παιδιά από το Μουσικό Λύκειο 
Λευκωσίας, τα οποία άφησαν τις καλύτερες 
εντυπώσεις στους παρευρισκομένους, 
παρουσιάζοντας μια συγκινητική μουσική 
ενότητα με τραγούδια που συνδέονται με τη 
συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας και 
τον πόθο για επιστροφή και δικαίωση. Την 
επιμέλεια και τη διδασκαλία του μουσικού 
προγράμματος είχε ο καθηγητής μουσικής 
Χρίστος Σταυρινίδης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 

τους ο Βουλευτής Κερύνειας κ. Σοφοκλής 
Φυτής,  ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων 
Επαρχίας Κερύνειας και άλλοι κοινοτάρχες 
της επαρχίας, ο αντιπρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Αγρού κ. Αντώνης Τσολάκης, 
εκπρόσωπος της Ρωσικής Πρεσβείας, 
πρόεδροι και εκπρόσωποι Σωματείων και 
Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας, 
δημότες και φίλοι του Καραβά.

Σημειώνουμε επίσης ότι τη χρονιά που 
πέρασε στο οίκημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών διοργανώθηκαν 
πολλές άλλες εκδηλώσεις από σωματεία 
και οργανώσεις της επαρχίας μας. Με τον 
τρόπο αυτό εκφράζουμε τη στήριξή μας 
στα σωματεία αυτά να προβάλουν το έργο 
τους. Αναφέρουμε ενδεικτικά εκδηλώσεις 
που διοργανώθηκαν από το Ροταριανό 
Όμιλο Κερύνειας, τη χορωδία «Η φωνή της 
Κερύνειας», το Κοινοτικό Συμβούλιο Μύρτου 
και το Σύνδεσμο Μυρτιωτών, το σωματείο 
«Δίκωμο ‘74», το Δήμο και το σωματείο «Η 
Λάπηθος», καθώς και άλλα σωματεία και 
οργανώσεις. 

Αναμνηστική φωτογραφία με τους συντελεστές της εκδήλωσης «Αφιέρωμα για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της 1ης 
Απριλίου», 26 Μαρτίου 2014. Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης συμμετείχε ομάδα παιδιών από το Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας.
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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 δραστήριο 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 2014 με μεγάλη 
επιτυχία.

Σαν ένα από τα πρωτοπόρα σωματεία στην 
Αμερική, ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. 
του σωματείου Λάμπουσα παρευρέθηκαν 
και φέτος στο συνέδριο της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αμερικής (ΚΟΑ) στο οποίο 
συμμετέχουν αντιπρόσωποι οργανώσεων και 
σωματείων από όλη τη Αμερική. Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 29 Μαρτίου 
στην Νέα Υόρκη και σε αυτό παρευρέθηκαν, 
μεταξύ άλλων, η Προεδρική Επίτροπος για 
θέματα Αποδήμων και Θρησκευτικών Ομάδων 
κα Καίτη Κληρίδη, ο Διαπραγματευτής στις 
συνομιλίες για το Κυπριακό Πρέσβης κ. 
Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο Πρέσβης της 
Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον κ. Γιώργος 
Σιακαλλής, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα 
ΗΕ, Πρέσβης κ. Νίκος Αιμιλίου, ο Γενικός 
Πρόξενος της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, 
κ. Βασίλης Φιλίππου και ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας κ. Γιώργος Ηλιόπουλος. 

Στο συνέδριο επανεξελέγη πρόεδρος 
της ομοσπονδίας για δεύτερη θητεία ο 
ακούραστος πρώην πρόεδρος του σωματείου 
«Λάμπουσα» Αμερικής Κώστας Τσέντας. Στο 
συμβούλιο επίσης εκλέγηκε ο νυν πρόεδρος 
του σωματείου «Λάμπουσα», Σταύρος 
Καμηλάρης. Τα δύο βασικά θέματα στα οποία 
εστιάστηκαν οι εργασίες του συνεδρίου ήταν 
οι εξελίξεις στο κυπριακό (με συμμετοχή 
των πρέσβεων Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
Νίκου Αιμιλίου και Γιώργου Σιακκαλή) και 
η συζήτηση για τη νεολαία. Ο κ. Τσέντας 
ανέφερε πως η ανταπόκριση της νεολαίας 
είναι πολύ ενθαρρυντική. Σημείωσε πως οι 
νέοι «ανέπτυξαν τις απόψεις και τα σχέδιά 
τους για το πώς βλέπουν τη συμμετοχή τους 
στα κοινά. Μετά από αυτό θα ξεκινήσουμε ένα 
πολύ στοχευμένο σχέδιο για να συνεχιστεί 
η προσπάθεια με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο, 
ώστε μέχρι του χρόνου να δούμε μεγαλύτερη 
διαφορά στη συμμετοχή τους».

Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 ο Σύνδεσμος 
Αποδήμων Λάμπουσα Νέα Υόρκης συμμετείχε 
στην καθιερωμένη Ελληνική παρέλαση για 
την Ανεξαρτησία που διοργανώνεται στη Νέα 
Υόρκη, στην Πέμπτη Λεωφόρο μεταξύ της 
62 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 

     ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΜΑΣ
     Σωματείο Αποδήμων «Λάμπουσα» Νέας Υόρκης 

1.

2.

1.Ο πρόεδρος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου 
αποδήμων Λάμπουσα μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αμερικής σε μια αναμνηστική φωτογραφία με τον 
πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, 26 
Σεπτεμβρίου 2014.
2.Αναμνηστική φωτογραφία με την Επίτροπο Ανθρωπιστικών 
Θεμάτων κα Καίτη Κληρίδου, 26 Σεπτεμβρίου 2014. Διακρίνεται 
στο κέντρο ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Παπαπέτρου.
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     ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΜΑΣ
     Σωματείο Αποδήμων «Λάμπουσα» Νέας Υόρκης 

ολόκληρου του Ελληνισμού μέσα σε ένα 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως είναι η 
Νέα Υόρκη.

Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014, οι ομογενείς 
τίμησαν την εθνική επέτειο της 1ης Απριλίου, 
όπου στις 10 το πρωί τελέστηκε πανηγυρική 
δοξολογία και μνημόσυνο στον ναό Αγίου 
Δημητρίου στην περιοχή Αστόρια της Νέας 
Υόρκης, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής κ.κ. Δημητρίου. Ο πρόεδρος μαζί με 
μέλη του συμβουλίου παρευρέθηκαν μαζί με 
πολλούς άλλους συμπατριώτες μας σε αυτή 
την εκδήλωση «Τιμής κι ευγνωμοσύνης» για 
τα παλληκάρια της ΕΟΚΑ 1955-59. 

Το Σάββατο, 26 Απριλίου, 2014 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 τα έθιμα της 
κατεχόμενης κωμόπολης Καραβά. Τα έσοδα 
από την εκδήλωση διατέθηκαν στην ενίσχυση 
των πολιτιστικών και φιλανθρωπικών 
προγραμμάτων του Σωματείου. Οι ομογενείς 
που κατέκλυσαν την αίθουσα, απόλαυσαν 
εξαίρετους σε γεύση Κυπριακούς μεζέδες και 
διασκέδασαν με Κυπριακούς και Ελληνικούς 
ρυθμούς. Το χορευτικό συγκρότημα της 
«Λάμπουσας» κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα 
όλων με την εντυπωσιακή εμφάνισή όλων 
των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
με Κυπριακούς χορούς, τραγούδια και 
ένα Κυπριακό σκετσάκι με τίτλο «Το 
προικοσύμφωνο». 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο πρόεδρος 
μαζί με μέλη της νεολαίας του σωματείου 
συμμετείχαν στο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ στην 
Washington, D.C. στις 15 με 17 Ιουλίου.  
Οι συμμετέχοντες, είχαν την ευκαιρία 
να συναντηθούν μαζί με βουλευτές και 
γερουσιαστές της Αμερικανικής κυβέρνησης 
και να εκφράσουν με τον πιο έντονο τρόπο τα 
δίκαια του Κυπριακού Ελληνισμού με βασικό 

Αναμνηστική φωτογραφία από την παραδοσιακή εκδήλωση «Χορός του λεμονιού», που διοργάνωσε το σωματείο «Λάμπουσα» Νέας Υόρκης στις 
8 Νοεμβρίου 2014. Στο κέντρο η εκπρόσωπος του Δήμου Καραβά, δημοτική σύμβουλος Σωτήρα Ποταμίτου.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος του σωματείου Λάμπουσα Αμερικής
 σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε το σωματείο το 2014.

αίτημα την απαλλαγή της Κύπρου από την 
τουρκική κατοχή και τη διαίρεση.  

Ο πρόεδρος μαζί με μέλη του συμβουλίου 
παρευρέθηκαν μαζί με πολλούς άλλους 
συμπατριώτες μας στην δοξολογία και το 
μνημόσυνο που έγινε την Κυριακή, 20 Ιουλίου 
στον ναό Αγίου Δημητρίου στην περιοχή 
Αστόρια της Νέας Υόρκης, χοροστατούντος 
του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Δημητρίου. 

Στις 8 Νοεμβρίου 2014 διοργανώθηκε 
η παραδοσιακή εκδήλωση «Χορός του 
λεμονιού». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
ο Μητροπολίτης της Νέας Υερσέης κ.κ. 
Ευάγγελος, ο Γενικός πρόξενος της 
Ελλάδος Γεώργιος Ηλιόπουλος, ο μόνιμος 
αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης 
Νίκος Αιμιλίου, ο Γενικός Πρόξενος της 

Κύπρου στην Νέα Υόρκη, πρέσβης Βασίλειος 
Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ 
Κρίστοφερ και ο πρόεδρος της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αμερικής Κώστας Τσέντας. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε Κυπριακούς 
παραδοσιακούς χορούς, καθώς επίσης τον 
παραδοσιακό διαγωνισμό του «χορού του 
λεμονιού». Εκ μέρους του Δήμου Καραβά 
στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό η Δημοτική Σύμβουλος Σωτήρα 
Ποταμίτου. 

Συγχαρητήρια στο Σωματείο «Λάμπουσα» 
Νέας Υόρκης για το πολύπλευρο έργο του και 
για τη συνεχή προσπάθειά του να δώσει εφόδια 
γνώσης και πληροφορίες στους αποδήμους 
μας για την ιστορία, τη θρησκευτική και 
πολιτιστική παράδοση του Καραβά και της 
Κύπρου μας.

Τιμητικό δείπνο που διοργάνωσε η Παγκύπρια Ομοσπονδία 
Αμερικής προς τιμή της Αμερικανο-εβραϊκής Επιτροπής (AJC) 
στο πρόσωπο του εκτελεστικού της διευθυντή, Ντέιβιντ Χάρις, 

Σεπτέμβριος 2014.

Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής σε εκδήλωση που 
διοργάνωσε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αμερικής το Μάρτιο του 

2014. Διακρίνεται αριστερά ο Καραβιώτης πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Κωστάκης Τσέντας.  
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Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά 
και Περιχώρων 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 την Κυριακή, 
12 Οκτωβρίου 2014, την παραδοσιακή 
εκδήλωση «Χορός του Λεμονιού». Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο στο Pen-
ridge Suite στο Βόρειο Λονδίνο και σε αυτή 
συμμετείχαν πέραν των 250 αποδήμων 
Καραβιωτών, Λαπηθιωτών και Φίλων. Την 
πολιτιστική αυτή εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους οι Δήμαρχοι Λαπήθου 
και Καραβά, οι Πρόεδροι των Σωματείων 
«Η Λάπηθος» και «Ο Καραβάς», καθώς και 
επίσημοι προσκεκλημένοι από την Ομογένεια 
(Γενικός Πρόξενος, Επίσκοπος Αθανάσιος εκ 
μέρους του Αρχιεπισκόπου, αντιπρόσωποι του 
Lobby for Cyprus, παροικιακών σωματείων 
και οργανώσεων κ.ά.). Στο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα συμμετείχε με εξαιρετική 
παρουσίαση παραδοσιακών κυπριακών 
χορών το Χορευτικό Συγκρότημα Νεολαίας 

του Δήμου Καραβά. Κατά τη διάρκεια της 
παραμονής της αποστολής από το Δήμο 
Καραβά στο Λονδίνο, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου διευθέτησε συνεντεύξεις στη Hel-
lenic TV  και ξενάγησε τους επισκέπτες από 
την Κύπρο στο Βρετανικό Μουσείο.

Αξιόλογο και σημαντικό από κάθε άποψη το 
έργο που επιτελεί ο Σύνδεσμος Αποδήμων 
Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης 
Βρετανίας με κύριο στόχο τη γνωριμία των 
μελών με τους συγχωριανούς τους, τη 
σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών μεταξύ 
τους, την καλλιέργεια στενών σχέσεων 
συνεργασίας και αλληλοστήριξης με τους 
Δήμους Λαπήθου, Καραβά και Κερύνειας, 
τη διατήρηση άσβεστης της μνήμης της 
κατεχόμενης από τους Τούρκους πατρώας 
γης και την ενεργή συμμετοχή των μελών του 
στον αντικατοχικό αγώνα για απελευθέρωση 
των κατεχόμενων από τους Τούρκους τόπων 
μας με επιδίωξη την επιστροφή όλων των 
προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες μας. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, 
μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος αξιοποιεί 
τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής σε 
εκδηλώσεις και ενέργειες, που συνδέονται με 
το συνεχή αγώνα για δικαίωση της πατρίδας 
μας, συνεργαζόμενος στενά με την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Μεγάλης Βρετανίας, 
το «Lobby for Cyprus», την Κυπριακή Υπάτη 

       
    Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας

1.

2.

1.Επίδοση αναμνηστικών ενθυμημάτων στους Δημάρχους 
Καραβά και Λαπήθου και προέδρους των προσφυγικών 
σωματείων Λαπήθου, Καραβά στην εκδήλωση «Χορός του 
Λεμονιού», στο Λονδίνο 12 Οκτωβρίου 2014.
2.Υποδοχή των μελών της αποστολής της νεολαίας Καραβά στο 
Λονδίνο, 10 Οκτωβρίου 2014.
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Αρμοστεία Λονδίνου, την Ελληνική Πρεσβεία, 
την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ. Βρετανίας 
και όλες τις ομογενειακές οργανώσεις και τα 
παροικιακά σωματεία. Πραγματοποιεί επαφές 
με δημοτικούς άρχοντες και συμβούλους, 
με άγγλους βουλευτές της περιοχής 
διαμονής των μελών του, με διάφορους 
κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλες 
πολιτικές προσωπικότητες της χώρας προς 
ενημέρωσή τους για το κυπριακό και ασκεί 
πολιτικές πιέσεις σε διάφορα επίπεδα για 
δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος. 
Συμβάλλει στην προβολή του Κυπριακού 
προβλήματος με τη διαχρονική συμμετοχή 
του σε όλες τις αντικατοχικές εκδηλώσεις και 
ενεργώντας προς διάφορες κατευθύνσεις για 
την ενημέρωση των αρμοδίων παραγόντων 
της εξωτερικής βρετανικής πολιτικής και 
της κοινής γνώμης (πικετοφορίες και 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας της ΕΚΟ για την 
τουρκική κατοχή στην Κύπρο στο Βρετανικό 
Κοινοβούλιο, έξω από την τουρκική πρεσβεία 
και στην πλατεία Τραφάλκαρ στην παρουσία 
Άγγλων Βουλευτών, εκδηλώσεις του Lob-
by for Cyprus, του Συνδέσμου Συγγενών 
Αγνοουμένων Η.Β., του Θεάτρου Τέχνης 
κλπ.) και προβάλει με συνεντεύξεις σε 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς 
το δράμα της Κύπρου.

Επίσης  λαμβάνει ενεργό μέρος στα Παγκόσμια 
Συνέδρια Αποδήμων και υποβάλλει εισηγήσεις 
για διάφορα θέματα, που απασχολούν τους 
απόδημους συμπατριώτες μας. Ταυτόχρονα 
επιτελεί σημαντικό φιλανθρωπικό έργο και 
παρέχει οικονομική στήριξη και σε είδος 

βοήθεια σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους 
μας.

Προωθεί την αναβίωση των ηθών και εθίμων 
του τόπου μας, διοργανώνει διάφορες 
εκδηλώσεις για τα μέλη, τους φίλους και 
υποστηρικτές του Συνδέσμου 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.

Σημειώνεται ότι την περσινή χρονιά ο 
δραστήριος πρόεδρος του Συνδέσμου 
παρευρέθηκε σε δυο διαφορετικές χρονικές 
περιόδους στην Κύπρο και συμμετείχε σε 
εκδηλώσεις των Δήμων και Σωματείων 
Λαπήθου-Καραβά, καθώς και άλλων 
οργανώσεων στην Κύπρο. Αναφέρουμε τις 
δραστηριότητες και παρουσίες του προέδρου 
του Συνδέσμου σε εκδηλώσεις που συνδέονται 
με το Δήμο και τα οργανωμένα σύνολα της 
κωμόπολής μας. 

Στις 4 Ιουλίου ο πρόεδρος κ. Παυλίδης 
παρευρέθηκε στην πολιτιστική συνάντηση 
που διοργάνωσε ο Δήμος Καραβά στη 
Λεμεσό και απηύθυνε χαιρετισμό. Στις 
22 Ιουλίου παρευρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό στην αντικατοχική εκδήλωση που 
διοργάνωσαν οι Δήμοι και τα προσφυγικά 
σωματεία της επαρχίας Κερύνειας στο Τύμβο 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά 
και περιχώρων Μ.Β. απευθύνει χαιρετισμό στην Αντικατοχική 

Εκδήλωση Κερυνειωτών στον Τύμβο Μακεδονίτισσας, 22 
Ιουλίου 2014.

Επίδοση αναμνηστικού ενθυμήματος στον πρόεδρο του 
Συνδέσμου κ. Σάββα Παυλίδη στην εκδήλωση «Χορός 

του Λεμονιού», που διοργανώθηκε στη Λευκωσία από το 
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» στις 6 Δεκεμβρίου 2014.



ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ 91

Μακεδονίτισσας. Επίσης στις 3 Δεκεμβρίου 
παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά 
στο Πολιτιστικό ίδρυμα Καραβιωτών.

Η αδελφική σύνδεση μεταξύ των 
οργανωμένων συνόλων του Καραβά στην 
Κύπρο και το εξωτερικό εκφράστηκε με τον 
καλύτερο τρόπο μέσα από το χαιρετισμό 
που απηύθυνε ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
κ. Παυλίδης στην παραδοσιακή εκδήλωση 
«Χορός του Λεμονιού» που διοργάνωσε 
το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» το 
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στον πολύχωρο Pa-
vilion στη Λευκωσία.

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Μεγάλης 
Βρετανίας αναπτύσσει αξιέπαινη δρά-
ση και συμμετέχει ενεργά, με κάθε 
δυνατό τρόπο, στις καταβαλλόμενες 
προσπάθειες της Ομογένειας για 
στήριξη του απελευθερωτικού αγώνα 
της ημικατεχόμενης Κύπρου μας. 
Συνεργάζεται στενά με όσους επιδιώκουν 
τους ίδιους στόχους. Επιτελεί πλούσιο 
έργο και προσφέρει πολύ σημαντικές 
υπηρεσίες στην Κύπρο και την Ομογένεια. 
Χαίρει δε καθολικής εκτίμησης στην 
οργανωμένη Ομογένεια και στην Κύπρο 
και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο 
δραστήριους Συνδέσμους Αποδήμων 
Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αφιέρωμα στις εθνικές επετείους 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου με 
τη συμμετοχή του Συνδέσμου Λαπήθου, Καραβά και περιχώρων Μ.Β.   

Ο πρόεδρος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε πρόσφατη 
γενική συνέλευση του συνδέσμου στο Κοινοτικό Κέντρο Β. Λονδίνου. 

Συμμετοχή του προέδρου και άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου σε ανοιχτή συζήτηση για το Κυπριακό στο βρετανικό 
κοινοβούλιο με διοργανωτή την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και κύριο ομιλητή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. 
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Με λαμπρότητα αλλά και σεμνοπρέπεια 
τελέστηκε το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 
η ενθρόνιση του νέου Καθηγουμένου της 
Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, 
Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη Γέροντα 
Χριστόφορου.

Ο νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου 
Γρηγορίου Αγίου Όρους, π. Χριστόφορος, 
κατά κόσμο Σταύρος Μιχαήλ του Πηγασίου 
και της Έλενης, μετέπειτα Ελισάβετ μοναχής, 
γεννήθηκε το 1957 στον Καραβά της 
Κύπρου και είναι πτυχιούχος του Χημικού 
Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Είναι εγγονός του μ. ιερέα 
του Αγίου Γεωργίου Καραβά Παπαϊωάννη 

Μαούρη. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο 
Καραβά και μέχρι την Πέμπτη τάξη στο 
Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου. Απεφοίτησε 
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1975. 
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο 
πυροβολικό (1975-1977). 

Το 1981 μετέβη στο Άγιο Όρος στην Ιερά 
Μονή Οσίου Γρηγορίου όπου έθεσε τον 
εαυτόν υπό την πνευματική καθοδήγηση του 
ηγουμένου της μονής γέροντος Γεωργίου.

Σε μια μοναδική και κατανυκτική ατμόσφαιρα 
πολλοί συγγενείς και εκτιμητές του έργου 
και της προσφοράς του νέου ηγουμένου από 
την Κύπρο και την Ελλάδα μαζί με πατέρες 

     
      ΣΤΙΓΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974
    Ενθρόνιση ηγουμένου Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους

1.

2.

1.Ο νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, 
π. Χριστόφορος.
2.Η Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. 

Αναμνηστική φωτογραφία με προσκυνητές από την Κύπρο, στη μεγάλη 
πλειοψηφία συγγενείς του νέου ηγουμένου. Στιγμιότυπο από την ενθρόνιση.
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      ΣΤΙΓΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974
    Ενθρόνιση ηγουμένου Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους

από το Άγιο Όρος παρακολούθησαν την 
τελετή ενθρόνισης.

Την ποιμαντορική ράβδο έδωσε στο 
Γέροντα Χριστόφορο ο αντιπρόσωπος της 
Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Γέροντας 
Νικόδημος ιερομόναχος, σύμφωνα με το 
αγιορείτικο τυπικό. Μετά το πέρας της 
τελετής ενθρόνισης παρατέθηκε τράπεζα 
όπου μίλησαν ο Γενικός Γραμματέας της 
Κυβέρνησης της Ελλάδος κ. Παναγιώτης 
Μπαλτάκος, ο Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης 
Παπαϊωάννου, γενέτειρας του Γέροντος 
Χριστόφορου και τέλος ο πρώτος τη τάξει 
από τους παρόντες Ηγουμένους, Γέροντας 
Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Μέγιστης Βατοπεδίου.

Ο Δήμαρχος Καραβά στο σύντομο 
χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ευχήθηκε 

στο νέο Γέροντα της Ιεράς Μονής Οσίου 
Γρηγορίου ευλογημένη διακονία στο φορτίο 
που του ενεπιστεύθη η Θεία Χάρις και η 
Εκκλησία και  ανέφερε ότι οι προσευχές του 
θα αποτελούν στήριγμα στις προσπάθειες 
όλων μας για να απαλλαγεί η πολύπαθη 
Κύπρος από την Τουρκική κατοχή και τη 
διαίρεση.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Καραβά 
και φίλων της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, 
Αγίου Όρους, δημιουργήθηκε φορέας 
με την επωνυμία «Ίδρυμα Φίλων Ιεράς 
Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους», με 
βασικό στόχο να παρέχει στήριξη στο έργο 
της μονής και να προβάλλει το πλούσιο 
πνευματικό της έργο. Το καταστατικό του 
ιδρύματος εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2014 
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Διακρίνονται ο ηγούμενος Χριστόφορος στο κέντρο, ηγούμενοι άλλων μονών του Αγίου Όρους μαζί με ιερείς και μοναχούς, ο γενικός 
γραμματέας της Κυβέρνησης της Ελλάδος κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους

 Άριστος Κοσμίρογλου και ο Δήμαρχος Καραβά Γιάννης Παπαϊωάννου. 
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      ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ…
      Κατάλογος με τους Καραβιώτες που μας έφυγαν το 2014 με τον πικρό 
    καημό της προσφυγιάς στα χείλη

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.Γαβριήλ Αγησιλάου: Απεβίωσε την 
1η Ιανουαρίου 2014 σε ηλικία 89 ετών. 
Οικογένεια η σύζυγος Λουκία, τα παιδιά 
Βούλα-Τότης Σταύρου, Αναστασία-Χάρης 
Κωνσταντούρης, Άγις-Λία Αγησιλάου, Κρις-
Ναταλία Αγησιλάου, τα εγγόνια Γεωργία, 
Λούκας, Μαρία Λόλα, Χριστίνα, Λουκία, 
Γαβριέλλα, Μιχάλης, Μαρκέλλα, Αρσένης, 
Γιάννης, Νάγια, Βικτώρια. Η κηδεία έγινε στον 
ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού στο Στρόβολο.

2.Έλλη Χρυσάνθου: Απεβίωσε στις 
5 Ιανουαρίου 2014 σε ηλικία 78 ετών. 
Οικογένεια ο σύζυγος Κώστας Κυριάκου, τα 
παιδιά, τα αδέλφια και τα εγγόνια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
στη Λεμεσό.

3.Χριστάκης Γεωργίου: Απεβίωσε στις 
6 Ιανουαρίου 2014 σε ηλικία 67 ετών. 
Οικογένεια η σύζυγος Στασούλλα Μάντη, τα 
παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας στο 
Ζακάκι.

4.Ανδρέας Γρηγόρη Πατσαλοσαββή: 
Απεβίωσε στις 7 Ιανουαρίου 2014. Οικογένεια 
η σύζυγος Σπυρούλλα, τα παιδιά Γρηγόρης, 
Βασίλης, Άνθη και ο αδελφός. Η κηδεία 
έγινε στον ελληνορθόδοξο ναό Παναγίας 
Ευαγγελίστριας Πρετόριας στη Νότιο Αφρική. 

5.Γλυκερία Ανδρέου: Απεβίωσε στις 
20 Ιανουαρίου 2014 σε ηλικία 84 ετών. 
Οικογένεια τα παιδιά Γιαννούλα, Ρένα, 
Παρασκευή, Νίκη, Κούλλα, Σπύρος, τα 
εγγόνια και τα δισέγγονα. Η κηδεία έγινε στον 
ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ορόκλινη.

6.Αλεξάνδρα Αντωνίου: Απεβίωσε στις 
25 Ιανουαρίου 2014 σε ηλικία 67 ετών. 
Οικογένεια τα αδέλφια Έλλη Γεωργίου, 
Μυρούλλα-Παναγιώτης Ποστεκκή, Ηλίας-
Στέλλα Αντωνίου, Ευγενία-Κώστας 
Κωστάμπεης, Νίνα Αντωνίου και τα ανίψια. Η 
κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Νεοφύτου 
στο συνοικισμό Μακαρίου Γ’ στη Λεμεσό. 

7.Μαρία Πογιατζή: Απεβίωσε στις 4 
Φεβρουαρίου 2014 σε ηλικία 56 ετών. 
Οικογένεια ο σύζυγος Παναγιώτης Πογιατζής, 
τα παιδιά Χρίστος-Laurie Πογιατζή, τα 
εγγόνια Πάνος και Ιουλία, ο πατέρας Χρήστος 
Πολυδώρου και τα εξαδέλφια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης της 
Χρυσοβαλάντου στην Αστόρια της Νέας 
Υόρκης.
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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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      ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ…
      Κατάλογος με τους Καραβιώτες που μας έφυγαν το 2014 με τον πικρό 
    καημό της προσφυγιάς στα χείλη

8.Μαρία Α. Τσιαούσιη: Απεβίωσε στις 
15 Φεβρουαρίου 2014 σε ηλικία 81 ετών. 
Οικογένεια ο σύζυγος Ανδρέας, τα παιδιά Γιόλα 
Τσιαούσιη, Βίκη-Γιώργος Χατζηκυριάκου, 
Γιάννης Τσιαούσιης και τα εγγόνια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη 
Λακατάμεια. 

9.Φάνος Προεστός: Απεβίωσε στις 26 
Φεβρουαρίου 2014 σε ηλικία 38 ετών. 
Οικογένεια οι γονείς Παναγιώτης-Ορθοδοξία 
Προεστού, τα αδέλφια Φλώρα-Πανίκος 
Γρηγορίου και Μάριος Προεστός. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίου Μάμα στη 
Λακατάμεια.

10.Χρυστάλλα Γ. Παγδατή: Απεβίωσε στις 
6 Μαρτίου 2014 σε ηλικία 84 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά Σταυρούλα Παγδατή, Βασιλική-
Γιώργος Χουβαρτάς και τα εγγόνια Ανδρέας 
και Χρυστάλλα. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίου Βασιλείου στο Στρόβολο.

11.Χαράλαμπος Ζαλιστής: Απεβίωσε στις 29 
Μαρτίου 2014 σε ηλικία 68 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Παρασκευή, τα παιδιά Νικόλαος-
Μαρία Ζαλιστή, τα εγγόνια Νικολέττα και 
Χαρά και τα αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον 
ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Στρόβολο.

12.Μιχαλάκης Πατσαλίδης: Απεβίωσε 
στις 3 Απριλίου 2014 σε ηλικία 80 ετών. 
Οικογένεια η σύζυγος, η θυγατέρα, το εγγόνι 
και τα αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίου Λαζάρου στην Αγλαντζιά. 

13.Ανδριανή Πατσαλοσαββή: Απεβίωσε 
στις 15 Απριλίου 2014 σε ηλικία 85 ετών. 
Οικογένεια τα παιδιά Ειρήνη-Παύλος Πέτρου, 
Γεώργιος-Σούλα Πατσαλοσαββή, Παναγιώτης-
Φρόσω Πατσαλοσαββή, Δήμητρα-Μιχάλης 
Χαραλάμπους, Σάββας-Χέλεν Πατσαλοσαββή, 
Δέσπω-Κώστας Κωνσταντίνου, τα αδέλφια, 
τα εγγόνια και τα δισέγγονα. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης 
στο Μένοικο.

14.Ευτυχία Γεωργίου Πατσαλοσαββή: 
Απεβίωσε στις 25 Απριλίου 2014 σε ηλικία 
65 ετών. Οικογένεια τα αδέλφια Γιώτα-Πάνος 
Γεωργιάδη, Ειρήνη-Λεόντιος Γεωργίου, 

Σταυρούλα-Ronnie Montgomery, Γρηγόρης-
Ζωγραφία Πατσαλοσαββή, Κώστας-Anne 
Πατσαλοσαββή, Ηλίας-Ζήνα Πατσαλοσαββή 
και τα αδελφοτέκνια. Η κηδεία έγινε στον 
ιερό ναό Αγίου Νικολάου Έγκωμης. 

15.Έλλη Νικολαΐδου: Απεβίωσε την 1η 
Μαΐου 2014 σε ηλικία 91 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά Μαρία Κυπριανού, Λίνα 
Χριστοδουλίδου, Χριστάκης Νικολαΐδης, 
Αντρούλλα Νικολαΐδου, τα εγγόνια και τα 
δισέγγονα.  

16.Παναγιώτης Δημητρίου: Απεβίωσε την 
1η Μαΐου 2014 σε ηλικία 73 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Μαρούλα, τα παιδιά Σούλα-
Μάριος Χριστοδούλου, Άννα-Μάριος Χρίστου, 
Γεωργία-Χρίστος Σταύρου, τα εγγόνια και 
τα αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αποστόλου Ανδρέα Μέσα Γειτονιάς στη 
Λεμεσό. 

17.Σάββας Συμιανός: Απεβίωσε την 1η 
Μαΐου 2014 σε ηλικία 77 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος Γιαννούλα, τα παιδιά Χρίστος-
Κατερίνα Συμιανού, Γιώργος-Μαριάννα 
Συμιανού, τα εγγόνια Σάββας, Πέτρος, 
Μαρίνος, Μάριος, Γιάννης και Μαρίνα, το 
δισέγγονο Ελίζα και τα αδέλφια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό του Κοσμά του Αιτωλού 
στη Λεμεσό.

18.Μαριλένα Λουκαΐδη: Απεβίωσε στις 17 
Μαΐου 2014 σε ηλικία 6 ετών. Οικογένεια οι 
γονείς Παναγιώτης και Φλωρεντία Λουκαΐδη, 
οι παππούδες Αντρέας Λουκαΐδη και Σωτήρης 
Μηνά, οι γιαγιάδες Ελένη Α. Λουκαΐδη και 
Ελένη Μηνά και η αδελφή. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Προφήτη Ηλία στον Ποταμό 
Γερμασόγειας.

19.Έλλη Έλληνα: Απεβίωσε στις 26 Ιουνίου 
2014 σε ηλικία 83 ετών. Οικογένεια ο 
σύζυγος Πέτρος, τα παιδιά Μάρω Dimmer, 
Μιχάλης Έλληνας, τα εγγόνια και τα αδέλφια. 
Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
στα Λατσιά.

20.Χριστόδουλος Ποστεκκής: Απεβίωσε 
στις 8 Ιουλίου 2014 σε ηλικία 87 ετών. 
Οικογένεια τα παιδιά, Γρηγόρης, Πάμπος και 
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Μάρω και τα εγγόνια. Η κηδεία έγινε στον ιερό 
ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

21.Ανδρέας Χριστοδούλου: Απεβίωσε στις 
28 Ιουλίου 2014 σε ηλικία 82 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα 
και τα αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον ιερό 
ναό Αποστόλου Λουκά στο συνοικισμό Αγίου 
Αθανασίου στη Λεμεσό.

22.Σταύρος Μανώλη: Απεβίωσε στις 28 
Ιουλίου 2014 σε ηλικία 84 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίου Μάμαντος στο 
Τραχώνι Λεμεσού. 

23.Κώστας Βορκάς: Απεβίωσε στις 13 
Αυγούστου 2014 σε ηλικία 76 ετών. Οικογένεια 
η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής στη 
Λακατάμεια. 

24.Σάββας Μαύρου: Απεβίωσε στις 15 
Αυγούστου 2015 σε ηλικία 81 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά Στέλιος-Τούλλα Χαραλάμπους, 
Βασιλική Μαύρου, τα εγγόνια και τα αδέλφια. 
Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αποστόλου 
Λουκά στο Στρόβολο. 

25.Ευτύχιος Χατζηχριστοδούλου: Απεβίωσε 
στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 σε ηλικία 76 ετών. 
Οικογένεια η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια 
και τα δισέγγονα. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίου Σπυρίδωνα στη Λεμεσό.

26.Νεόφυτος Νεοφύτου: Απεβίωσε στις 5 
Οκτωβρίου 2014 σε ηλικία 63 ετών. Οικογένεια 
η μητέρα, η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια 
και τα αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίων Πάντων στη Μακεδονίτισσα.

27.Ευγενία Λαζάρου: Απεβίωσε στις 18 
Οκτωβρίου 2014 σε ηλικία 86 ετών. Οικογένεια 
ο σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια. Η κηδεία 
έγινε στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα στη 
Μακεδονίτισσα.

28.Ανδρέας Κοζάκος: Απεβίωσε στις 
6 Νοεμβρίου 2014 σε ηλικία 79 ετών. 
Οικογένεια η σύζυγος Χρυσούλα, τα παιδιά 

Τασούλα Κοζάκου, Γιόλα-Πανίκος Ηροδότου, 
Κωνσταντίνος-Τζούντιθ Κοζάκου, τα εγγόνια 
και ο αδελφός. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίου Νικολάου στα Πολεμίδια. 

29.Θράσος Αυγουστή Κωνσταντίνου: 
Απεβίωσε στις 8 Νοεμβρίου 2014 σε ηλικία 
67 ετών. Οικογένεια η σύζυγος, τα παιδιά, τα 
εγγόνια και ο αδελφός. Η κηδεία έγινε στον 
ιερό ναό Αγίου Νικολάου στα Πολεμίδια.

30.Παναγιώτης Νεοφύτου: Απεβίωσε στις 6 
Δεκεμβρίου 2014 σε ηλικία 52 ετών. Οικογένεια 
η μητέρα, η σύζυγος, ο υιός και τα αδέλφια. Η 
κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού 
στο συνοικισμό Λινόπετρας στη Λεμεσό. 

31.Ελένη Κοσιάρη: Απεβίωσε στις 7 
Δεκεμβρίου 2014 σε ηλικία 87 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά Μάρω Σιακαλλή και Θωμάς-
Μαριαγγέλα Κοσιάρη, η αδελφή της, αδελφή 
Ευγενία Μοναχή, τα εγγόνια Χρίστος, Έλενα, 
Αλέξανδρος και Χριστιάνα και τα δισέγγονα. 
Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου 
στην Έγκωμη.

32.Κωνσταντίνος Χατζηλούκα: Απεβίωσε 
στις 8 Δεκεμβρίου 2014 σε ηλικία 74 ετών. 
Οικογένεια η σύζυγος Στέλλα, τα παιδιά 
Γιάννης-Εύη Χατζηλουκά, Χρίστος-Άννα 
Χατζηλουκά και Δημήτρης-Ελένη Χατζηλουκά, 
τα εγγόνια και τα αδέλφια Γιάννης-Θέλμα 
Χαραλαμπίδη. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό 
Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό. 

33.Σοφούλα Ευτυχίου: Απεβίωσε στις 10 
Δεκεμβρίου 2014 σε ηλικία 89 ετών. Οικογένεια 
τα παιδιά Κώστας-Σούζαν Ευτυχίου, Σταύρος 
Ευτυχίου, Μιχάλης-Σταυρούλα Ευτυχίου και 
Ελένη-Άριστος Μιχαηλίδης, τα εγγόνια και η 
δισέγγονη. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. 

34.Ανδρούλλα Γεττίμη Χριστοδούλου: 
Απεβίωσε στις 29 Δεκεμβρίου 2014. 
Οικογένεια ο σύζυγος Ιωάννης Χριστοδούλου, 
τα παιδιά Σωκράτης, Χρίστος και Κυριάκος και 
ο αδελφός Ευριπίδης Γεττίμης. Η κηδεία έγινε 
στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στον 
Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού. 
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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 και 
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 2014, έγιναν εισφορές στο ταμείο ύψους 
12,200€ και δόθηκαν χορηγίες και άλλα 

βοηθήματα σε άπορες οικογένειες Καραβιωτών, 
ύψους 9,000€. 

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 αντί στεφάνων, εισφορές για το Ταμείο 
Ευημερίας Καραβά. Μια ενέργεια που ταυτίζεται 
και με τη δική μας αποστολή για να βοηθούμε όσο 
μπορούμε δυσπραγούντες συνδημότες μας. 

Εισφορές για το Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών το 
2014 έγιναν στις κηδείες των Καραβιωτών Γαβριήλ 
Αγησιλάου, Ολβίας Ζαχαρίου, Μάριου Χριστοφίδη, 
Μαρίας Τσιαούση, Χρυστάλλας Παγδατή, Σταύρου 
Μανώλη, Κυριάκου Γεττίμη και Ελένης Κοσιάρη.

Ευχαριστίες και στους συνδημότες μας Γρηγόρη 
Χατζηγρηγορίου και Σάββα Μαραγκό για τις 
εισφορές τους ύψους 2,000 ευρώ και 500 ευρώ 
αντίστοιχα για ενίσχυση του ταμείου.

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

Αυτοί που έφυγαν – Απόδημοι Καραβιώτες

Πήραμε από την οικογένεια του αείμνηστου 
συνδημότη μας Ανδρέα Γ. Πογιατζή που 
διέμενε για αρκετά χρόνια στη Νότιο Αφρική το 
πιο κάτω κείμενο με παράκληση να δημοσιευτεί 
στην έκδοσή μας. Παρόμοιες περιπτώσεις 
αποδήμων μας που θα μας αποστέλλονται θα 
δημοσιεύονται σε προσεχείς μας εκδόσεις.

35.Ανδρέας Γιαννακού Πογιατζή

Ο Ανδρέας Γιαννακού Πογιατζή γεννήθηκε 
στον Καραβά τον Απρίλιο του 1949. Γονείς του 
ήταν ο Χρίστος και  Μαρία Γιαννακού Πογιατζή. 
Σε ηλικία 16 χρονών μετανάστευσε στο 
Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική. Αδέλφια 
του είναι οι Γιάννης, Παναγιώτης, Τάσος και 

Σωτηρούλα. Παντρεύτηκε την Μαρία, κόρη 
του Ανδρέα Χατζηπέτρου από τη Λάπηθο και 
της Πολυξένης Χατζηπέτρου από τον Καραβά. 
Απέκτησαν τέσσερεις κόρες, την Ανδρούλα, 
την Πολυξένη, την Χριστίνα και την Ιωάννα.

Το 1977 και το 1984 επισκέφθηκε την 
Κύπρο αλλά και στις δύο περιπτώσεις δεν 
κατάφερε να πάει στον Καραβά. Ο πόθος του 
έγινε πραγματικότητα το 2003. Με μεγάλη 
συγκίνηση κατάφερε να πάει στον Καραβά και 
να περπατήσει στους δρόμους του αγαπημένου 
του χωριού.

Απεβίωσε στις 6 Απριλίου 2014 σε ηλικία 65 
χρονών.
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Λένε ότι για να απλώσεις το χέρι να φτάσεις 
ψηλά, πρέπει να στέκεσαι γερά στα πόδια 
σου, για να ‘χεις δύναμη να φτάσεις όσο το 
δυνατό ψηλότερα. Έτσι και στη ζωή για να 
μπορείς να κτίσεις το μέλλον πρέπει να βάζεις 
γερά θεμέλια. Και τα θεμέλια αυτά είναι η 
ιστορία, ο πολιτισμός και η παράδοσή μας. 
Όλα αυτά που κουβαλούσαν οι παππούδες 
και οι προπάπποι μας και μας άφησαν 
πολύτιμη κληρονομιά. Σ’ αυτούς οφείλουμε 
αγάπη, σεβασμό και να φροντίζουμε την 
τελευταία τους κατοικία για να μπορούν 
να αναπαυθούν σε ένα μέρος ήσυχο και 
ειρηνικό.

Τα κοιμητήρια ή νεκροπόλεις είναι πηγή 
πληροφοριών για τους ανθρώπους που 
πέρασαν από ένα τόπο και άφησαν ιστορία. 
Ο τρόπος με τον οποίο είναι φροντισμένο 
ένα κοιμητήριο αντικατοπτρίζει  το επίπεδο 
μόρφωσης, ιστορίας και πολιτισμού μιας 
χώρας.

Με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε και εμείς σαν 
νεολαία του Καραβά, να επισκεφτούμε το δικό 
μας κοιμητήριο στην κατεχόμενη κωμόπολή 
μας. Σκοπός μας, να καταγράψουμε, να 
φωτογραφήσουμε και να κάνουμε μια 
αποτύπωση, μια κάτοψη μέσα από την οποία 
εμείς οι νεότεροι να γνωρίσουμε και να 
μάθουμε πού αναπαύονται οι πρόγονοί μας. 
Να μπορούμε να πηγαίνουμε να ανάβουμε 

ένα καντήλι στον τάφο των δικών μας και να 
αφήνουμε ένα λουλούδι. 

Έτσι, τέλος Νοέμβριου του 2013 ξεκινήσαμε 
για το κοιμητήριο του αγαπημένου μας 
χωριού να καταγράψουμε όσα περισσότερα  
στοιχεία μπορούσαμε να βρούμε και να 
δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στις 
επόμενες γενιές. Θυμάμαι με πόση αισιοδοξία 
και όρεξη για δουλειά ξεκινούσαμε εκείνο 
το πρωινό. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδρομής, αναρωτιόμασταν σε τι κατάσταση 
θα βρίσκαμε το κοιμητήριο.  Γνωρίζαμε 
από παλαιότερες αφηγήσεις ότι είχε δεχτεί 
τη μανία του Τούρκου κατακτητή. Όμως 
το θέαμα που αντικρίσαμε μπαίνοντας στο 
κοιμητήριο μας άφησε άφωνους. Βλέπαμε 
και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Παντού 
καταστροφή και βεβήλωση, σπασμένοι 
σταυροί πετάμενοι δεξιά και αριστερά και 
αρκετοί στοιβαγμένοι σε μια γωνία πίσω από 
το εκκλησάκι  του Αγίου Πέτρου. Τίποτα 
δεν σεβάστηκαν οι ορδές του Αττίλα λες και 
ήθελαν να βγάλουν όλο τους το μίσος και 
την οργή πάνω στους τάφους. Αυτή είναι η 
πολιτισμένη Τουρκία που θέλει να ενταχθεί 
σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα στα ερείπια και μια νότα αισιοδοξίας 
και ελπίδας για το μέλλον. Τα αγαπημένα μας 
κυκλάμινα, τα κυκλάμινα των Καταλυμάτων, 
ξεπρόβαλαν ανάμεσα στους σπασμένους 

     Καταγραφή στοιχείων για το κοιμητήριο Καραβά

1.Γενική άποψη από το κοιμητήριο Καραβά.
2.Ό,τι απέμεινε από το σημείο ταφής της Ελένης και του 
Μιχαήλ Κάουρου στο κοιμητήριο Καραβά.

1.

2.
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σταυρούς και τους χορταριασμένους τάφους. 
Αυτό μας έδωσε το έναυσμα και την δύναμη 
να αφήσουμε πίσω την απογοήτευση και την 
οργή για το θέαμα που αντικρίζαμε και να 
αρχίσουμε δουλειά.

Αρχίσαμε με την αποτύπωση και 
ταυτόχρονα με την συλλογή πληροφοριών, 
φωτογραφίζοντας όλους τους τάφους για να 
μπορέσουμε με την βοήθεια των μεγαλύτερών 
μας να ξαναβάλουμε τους σταυρούς πίσω 
στη σωστή τους θέση. Στόχος μας δεν ήταν 
μόνο η καταγραφή αλλά και η διατήρηση της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εντοπίσαμε το 
σημείο ταφής στρατιωτών του 1974, το οποίο 
σήμερα το καλύπτουν σπασμένοι σταυροί 
που μεταφέρθηκαν από το κοιμητήριο.  Το 
σημείο είναι στην ανατολική πλευρά της 
εκκλησίας του Αγίου Πέτρου. 

Είναι μέσα στις προτεραιότητες της Νεολαίας 
Καραβά να συμμετέχει σε εθελοντική ομάδα 
που θα συντονίσει ο Δήμος Καραβά για να 
μετακινηθούν οι σπασμένοι σταυροί από το 
σημείο ταφής των ηρώων και να αναδεικνύεται 
με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο το σημείο 

αυτό με τα ανάλογα μηνύματα εκτίμησης, 
σεβασμού και περηφάνιας που σχετίζονται 
με τη θυσία των επτά ηρώων μας.

Σημειώνω επίσης ότι η ομάδα που εργάστηκε 
για το κοιμητήριο Καραβά χρειάστηκε να 
συλλέξει πληροφορίες για τρεις τουλάχιστον 
μέρες, αποστολές που συνήθως έγιναν 
σαββατοκύριακα. Την εθελοντική ομάδα των 
νέων βοήθησε σε μεγάλο βαθμό η κα Δέσπω 
Ευτυχίου, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καραβά.

Εκφράζω δε τη μεγάλη μου ικανοποίηση 
για την πολύ καλή συνεργασία που είχα με 
όλα τα μέλη της ομάδας, το Μάριο Φωτίου, 
τη Βαλεντίνα Τριμπαστόνε, καθώς και 
άλλους νέους με καταγωγή τον Καραβά. Να 
σημειώσω δε ότι πολύτιμη ήταν η συνεισφορά 
της Βαλεντίνας, η οποία είναι αρχιτέκτονας, 
δεν έχει καταγωγή τον Καραβά, όμως σε 
όλες τις επισκέψεις μας στο κοιμητήριο του 
Καραβά ήταν μαζί μας και κατέγραφε όλα τα 
στοιχεία.
 
Ανδρέας Χατζηχαραλάμπους

     Καταγραφή στοιχείων για το κοιμητήριο Καραβά
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Σχεδιάγραμμα που ετοιμάστηκε από ομάδα νέων του Καραβά, με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες όλων
 των στοιχείων που υπάρχουν σήμερα στο κοιμητήριο Καραβά.
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την 
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014, στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, τιμητική 
εκδήλωση αφιέρωμα στους επτά πεσόντες 
στρατιώτες της Τουρκικής εισβολής που 
τάφηκαν σε ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο 
Καραβά. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το 
Δήμο Καραβά σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά και  τη στήριξη 
του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς».  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε 
χαιρετισμούς από το Δήμαρχο Καραβά, 
τον Πρόεδρο του προσφυγικού Σωματείου 
«Ο Καραβάς» και το Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Άμυνας, μαρτυρίες από τα γεγονότα 
της Τουρκικής Εισβολής του 1974, παρουσίαση 
των επτά πεσόντων στρατιωτών που τάφηκαν 
στο κοιμητήριο Καραβά καθώς επίσης και 
παρουσίαση της εργασίας που ανέλαβε ομάδα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά 
για το κοιμητήριο Καραβά. Το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης παρουσίασε το μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά, Λουκία 
Μούγη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας 
Χρίστος Μαληκκίδης, ο βουλευτής Κερύνειας 
Μάριος Μαυρίδης, οι Δήμαρχοι Κερύνειας και 
Λαπήθου, εκπρόσωποι κομμάτων, ο γραμματέας 
της πρεσβείας της Ελλάδος, ο έπαρχος Λευκωσίας 

Κερύνειας Μάριος Παναγίδης, οι κοινοτάρχες 
Μιτσερού, Φτερικουδιού, Συριανοχωρίου 
Μόρφου, Κάτω Δικώμου, Καρακουμίου, Δένειας, 
Έξω Γειτονιάς και Αγίου Ανδρέα Καραβά,  
εκπρόσωποι από τις κοινότητες Ακακίου και Π. 
Δικώμου, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Επιτροπής 
Προσφύγων κ. Ανδρέας Παπαπολυβίου, οι 
πρόεδροι των συνδέσμων πολεμιστών 256ΤΠΖ 
και 286 ΜΤΠΖ Μιχάλης Πηλαβάκης και Χρήστος 
Τουφεξής αντίστοιχα, πρόεδροι προσφυγικών 
σωματείων και οργανώσεων της επαρχίας 
Κερύνειας, οι συγγενείς των επτά ηρώων 
στρατιωτών του ομαδικού τάφου στον Καραβά, 
δημότες και φίλοι του Καραβά. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκαν με 
αναμνηστικές πλακέτες οι οικογένειες των επτά 
πεσόντων στρατιωτών της Τουρκικής εισβολής 
του 1974 που τάφηκαν από έφεδρους εθελοντές 
Καραβιώτες σε ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο 
Καραβά στις 23 Ιουλίου 1974. Οι επτά ήρωες 
που έπεσαν στο πεδίο της μάχης και τάφηκαν 
στο κοιμητήριο Καραβά είναι:

1. Πέτρος Γεωργακουδιού από το Πάνω Δίκωμο, 
2. Μιχάλης Χρίστου Κοκότση από το Συριανοχώρι 
Μόρφου, 
3. Ανδρέας Θεοδοσίου Κυριάκου από το Μιτσερό, 
4. Παναγιώτης Κατσιδιάρη από το Φτερικούδι, 
5. Aνδρέας Γεωργίου Πέτρου από το Μιτσερό,
6. Σωτήρης Τριμιθιώτης από το Γερόλακο,
7. Σάββας Κυριάκου από το Ακάκι.

    ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ, ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ – 
    ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 1974
    Εκδήλωση «Τιμούμε τους ήρωές μας» 

1.

1.Τιμητικά ενθυμήματα που δόθηκαν κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης στις οικογένειες των ηρώων. 
2.Οι επτά ήρωες που τιμήθηκαν στην εκδήλωση.

2.



ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ 101

    ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ, ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ – 
    ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 1974
    Εκδήλωση «Τιμούμε τους ήρωές μας» 

Και για τις επτά περιπτώσεις έχει γίνει η διαδικασία 
ταυτοποίησης και έχουν γίνει οι κηδείες και 
ενταφιασμός των οστών τους την περίοδο 
Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2014. Το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης περιελάμβανε επίσης απαγγελίες 
ποιημάτων και σύντομο μουσικό αφιέρωμα για 
τους ήρωες.

Παρουσίαση επτά ηρώων στρατιωτών του 
ομαδικού τάφου του Καραβά

Οι επτά ήρωες που τιμήθηκαν έχουν ο καθένας 
τη δική του ξεχωριστή ιστορία με ένα όμως, 
κοινό σημείο αναφοράς. Όλοι έπεσαν στο πεδίο 
της μάχης υπερασπιζόμενοι τη γη του Καραβά. 
Για μας τους Καραβιώτες η θυσία αυτή αποτελεί 
ένα συγκλονιστικό γεγονός, για το οποίο 
εκφράζουμε από τα βάθη της καρδιάς μας την 
απέραντη εκτίμηση και το θαυμασμό μας για 
την ανδρεία και τη φιλοπατρία που επέδειξαν 
σε εκείνες τις τραγικές μέρες του πολέμου του 
1974. 

Αυτόπτες μάρτυρες έδωσαν πληροφορίες για 
τους εφτά ήρωες στρατιώτες που τάφηκαν σε 
δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στις 
23 Ιουλίου ομάδα εθελοντών Καραβιωτών 
στρατιωτών εντόπισε στην περιοχή «Fon-
tana Amoroza» του Καραβά τους έξι ήρωες 
που αναφέρονται πιο κάτω με αλφαβητική 
σειρά. Στις 25 Ιουλίου ομάδα από στρατιώτες 
του 286 Τάγματος Πεζικού με επικεφαλής τον 
ανθυπολοχαγό Χρίστο Τουφεξή ανάλαβαν 
την ταφή του ήρωα στρατιώτη Πέτρου 
Γεωργακουδιού, που σκοτώθηκε στην περιοχή 
του «Έξι Μίλι».

Το σημείο που τάφηκαν οι επτά ήρωες στο 
κοιμητήριο του Καραβά βρίσκεται ανατολικά του 
ναού του Αγίου Πέτρου, στο κέντρο περίπου του 
ναού σε απόσταση τριών μέτρων από το ιερό. Στην 
περισυλλογή των ηρώων από το πεδίο της μάχης 
και στην ταφή που ακολούθησε συμμετείχαν οι 
πιο κάτω Καραβιώτες: Ανδρέας Ευτυχίου, Άκης 
Δημητρίου, Κώστας Δημητρίου, Ντίνος Δημητρίου, 
Ανδρέας Λαυρεντίου και Σάββας Κκελογρηγόρης.
 
Η εκταφή στο κοιμητήριο Καραβά, όπου ήταν 
ο ομαδικός τάφος των επτά παλληκαριών, 
διενεργήθηκε από την αρμόδια επιτροπή από 
τις 18 μέχρι 25 Φεβρουαρίου, 2010. Τα πρώτα 
ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν σε βάθος ενός 
μέτρου. Ακολούθως, η διαδικασία εκταφής των 
οστών έγινε χειρωνακτικά. Εντός οκτώ ημερών 
αποκαλύφτηκαν και εκτάφηκαν οστά, τα οποία 
ανήκαν στα επτά άτομα. Οι διαστάσεις του τάφου 
ήταν περίπου 2 μέτρα επί 1 μέτρο και το τελικό 
βάθος του τάφου έφτανε τα 1.60 μέτρα.

Στις 6 Μαΐου 2014 έγιναν οι πέντε πρώτες 
ταυτοποιήσεις και ακολούθησαν άλλες δύο, μία 
στις 7 Ιουλίου 2014 και μία στις 15 Ιουλίου 2014, 
αντίστοιχα. Τα ονόματα που έχουν ταυτοποιηθεί 
είναι τα εξής: Πέτρος Γεωργακουδιού, Μιχάλης 
Χρίστου Κοκότση, Ανδρέας Θεοδοσίου Κυριάκου, 
Παναγιώτης Κατσιδιάρης, Ανδρέας Γεωργίου 
Πέτρου, Σωτήρης Τριμιθιώτης και Σάββας 
Κυριάκου.
 
Για τις πέντε περιπτώσεις από τους πιο πάνω είχαν 
εντοπιστεί προσωπικά στοιχεία κατά τη διάρκεια 
της ταφής τους από την ομάδα εθελοντών και 
δόθηκαν στις στρατιωτικές αρχές. 

Χαιρετισμοί και παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Από αριστερά ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Χρίστος Μαλεκκίδης, ο 
Χρίστος Τουφεξής, ο Ιωάννης Κατσιδιάρης και η δημοτική σύμβουλος Μάρω Χατζηστεφάνου.
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Στη συνέχεια αναφέρονται μερικές βασικές 
πληροφορίες για τους ήρωες που τιμήθηκαν:

1.Παναγιώτης Κατσιδιάρης

Βρέθηκε στον Καραβά τις πρώτες μέρες της 
εισβολής με το 366 τάγμα επιστράτευσης. Η 
κηδεία του στις ελεύθερες περιοχές έγινε στις 13 
Ιουλίου 2014 στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
στο Φτερικούδι. 

Με πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Φτερικουδιού και της οικογένειάς του ανεγέρθηκε 
και εγκαινιάστηκε στην είσοδο του χωριού στις 
17 Ιουλίου 2000 μνημείο προς τιμή του ήρωα.

2.Μιχάλης Κοκότσης

Τα τρία παιδιά την περίοδο που ο ήρωας Μιχάλης 
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πυρός ήταν 
5, 3, και 1 χρόνων αντίστοιχα. Εξασκούσε το 
επάγγελμα του γεωργού. Βρέθηκε στον Καραβά 
τις πρώτες μέρες της εισβολής με το τάγμα του, 
το 316 Τάγμα  Πεζικού. Σε σημείωμα που μας 
δόθηκε από την οικογένεια του ήρωα, μεταξύ 
άλλων, αναφέρει:

Στις 21 Ιουλίου ήταν η τελευταία φορά που 

τον είδαν ζωντανό. Έφεδρος στρατιώτης 
καταθέτει «Κάποιος εκ των στρατιωτών είπε να 
οπισθοχωρήσουμε προς τη Λάπηθο και είπε στο 
Μιχάλη που κρατούσε το οπλοπολυβόλο μπρεν. 
«Άτε Μιχάλη πάμε να φύγουμε». Ο Μιχάλης 
απάντησε με τη γλώσσα της ψυχής του «Ο ένας 
να φύγει, ο άλλος να φύγει, ποιος θα αντισταθεί 
στους Τούρκους;». Βρέθηκε με έξι σφαίρες στο 
κορμί του.

Η σύζυγός του Ελπίδα έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 54 χρόνων το 2001, μετά από μια δύσκολη 
δοκιμασία με την επάρατη νόσο του καρκίνου. Η 
κηδεία του στις ελεύθερες περιοχές έγινε στις 31 
Μαΐου 2014 στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
στα Κάτω Πολεμίδια.

3.Ανδρέας Κυριάκου

λις 48 ημερών. Εξασκούσε το επάγγελμα του 
γραφέα σε εργοστάσιο κατασκευής μωσαϊκών. 

Μεταφέρθηκε στον Καραβά τις πρώτες μέρες της 
εισβολής με το τάγμα του, το 366 Τάγμα Πεζικού. 
Η κηδεία του στις ελεύθερες περιοχές έγινε στις 
8 Ιουνίου 2014 στην εκκλησία του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στο Μιτσερό.

4.Σάββας Κυριάκου

Γεννήθηκε στο Φτερι- 
κούδι στις 22/09/1948. 
Γονείς του ο Κυριάκος 
και η Ελένη. Αδέλφια 
του ο Γιαννάκης, η 
Σοφία Σιηπηλλή και η 
Κυριακή Μουσούλη. 

Εξασκούσε το επάγ- 
γελμα του ηλεκτ-
ρολόγου. Ήταν αρρα-
βωνιασμένος. 

Γεννήθηκε στο Συριανο-
χώρι στις 28/09/1943. 
Γονείς του ο Χρίστος 
και η Ελεγκού. Ήταν 
παντρεμένος με την 
Ελπίδα Ποντικού από 
το Συριανοχώρι, με 
την οποία απέκτησε 
τρία παιδιά, τον Κώ-
στα, το Χρίστο και 
τον Ανδρέα. 

Γεννήθηκε στο Μιτσε- 
ρό στις 20/02/1951. 
Γονείς του ο Θεοδό-
σης και η Ευφροσύνη. 
Σύζυγος του η Θέκλα 
Κυριάκου, με την 
οποία απέκτησε ένα 
γιο, το Μάριο. Ο Μά-
ριος την περίοδο που 
έφυγε ο πατέρας του 
για την πρώτη γραμμή 
του πυρός ήταν μό

Γεννήθηκε στην Πλατανι-
στάσα στις 20/05/1945. 
Γονείς του ο Κυριάκος 
και η Παναγιώτα. Αδε-
λφή του η Χρυστάλλα. 
Σύζυγος του η Χρυ-
στάλλα Λοΐζου από το 
Ακάκι με την οποία 
απέκτησε δύο παιδιά, 
το Λοΐζο και την Πανα-
γιώτα. Τα δύο παιδιά

Ο Παναγιώτης Κατσιδιάρης.

Ο Μιχάλης Κοκότσης.

Ο Ανδρέας Κυριάκου.

Ο Σάββας Κυριάκου.
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την περίοδο που ο πατέρας τους βρέθηκε στην 
πρώτη γραμμή του πυρός στον Καραβά ήταν 7 και 
5 χρόνων αντίστοιχα. Εξασκούσε το επάγγελμα 
του επιπλοποιού. 

Ήρθε κι αυτός στον Καραβά τις πρώτες μέρες της 
εισβολής με το τάγμα του, το 366 Τάγμα Πεζικού. 
Η κηδεία του στις ελεύθερες περιοχές έγινε στις 
7 Ιουλίου 2014 στην εκκλησία της Παναγίας 
Χρυσελεούσης στο Ακάκι.

5.Aνδρέας Πέτρου

Ο Ανδρέας ήρθε κι αυτός στον Καραβά  τις 
πρώτες μέρες της εισβολής με το τάγμα του, το 
366 Τάγμα Πεζικού, όπως και οι άλλοι ήρωες.  Η 
κηδεία του στις ελεύθερες περιοχές έγινε στις 31 
Αυγούστου 2014 στην εκκλησία του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στο Μιτσερό.

6.Σωτήρης Τριμιθιώτης

Ήταν αρραβωνιασμένος στο χωριό Αργάκι 
Μόρφου. Έφτιαχνε όνειρα να κάμει τη δική του 
οικογένεια, να κτίσει το δικό του σπίτι. Είχε 
αγοράσει το οικοδομικό σίδερο για να αρχίσει την 
ανέγερση της κατοικίας της οικογένειάς του και 

μαζί με τον πεθερό του είχαν φτιάξει περιβόλι με 
λεμονόδεντρα.

Ήρθε στον Καραβά με το 366 Τάγμα Πεζικού μαζί 
με τους άλλους ήρωες που αναφέραμε. Είναι ο 
μόνος από τους επτά στρατιώτες του ομαδικού 
τάφου που δηλώθηκε ως πεσόντας μετά που 
αποδεικτικά στοιχεία δόθηκαν στους συγγενείς 
του. Σε σημείωμα που μας δόθηκε από τον 
αδελφό του Παναγιώτη για τον ήρωα αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Οι πληροφορίες που έχουμε από έφεδρους 
φίλους και συστρατιώτες του αδελφού μου, στο 
Παλιομέτοχο, ο Σωτήρης ήταν από τους πρώτους 
που πήδηξε στο στρατιωτικό φορτηγό δηλώνοντας 
την αποφασιστικότητά του για να προσφέρει για 
την πατρίδα, ενώ οι άλλοι της μονάδας έτρεξαν 
να κρυφτούν για να μην συμπεριληφθούν στη 
συγκεκριμένη αποστολή.» Ο ενταφιασμός των 
οστών του έγινε την 1η Ιουνίου 2014 στον Τύμβο 
Μακεδονίτισσας. 

7.Πέτρος Γεωργακουδιού

κωσίας με πολλές διακρίσεις. Όλοι μιλούσαν για 
έναν ταλαντούχο αναβάτη. Κατατάγηκε στην 
Εθνική Φρουρά τον Ιανουάριο του 1974.

 Ήρθε στον Καραβά τις πρώτες μέρες της εισβολής 
στην πρώτη γραμμή,  κοντά στο σημείο απόβασης 
στην παραλία Πέντε Μίλι με το τάγμα του, το 
281 Τάγμα Πεζικού. Η κηδεία του στις ελεύθερες 
περιοχές έγινε στις 4 Ιουνίου 2014 στην εκκλησία 
του Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη.

Μπροστά στη θυσία τους κλείνουμε ευλαβικά το 
γόνυ και προσευχόμαστε με συγκίνηση να είναι 
αιώνια η μνήμη τους.

Γεννήθηκε στο Μιτσερό 
στις 15/02/1946. Γο-
νείς του ο Γεώργιος και 
η Ελπίδα Χατζήπαπα. 
Αδέλφια του ο Πανα-
γιώτης, η Φρύνη Ηρα-
κλέους, η Ναυσικά Νι-
κολάου και ο Πέτρος. 
Ο αδελφός του Πέτρος 
εξακολουθεί να είναι 
στον κατάλογο των 
αγνοουμένων.

Γεννήθηκε στο Γερόλακ-
κο στις 30/04/1946. Γο-
νείς του ο Χριστόφορος 
και η Μαρία. Ήταν 
το τέταρτο παιδί από 
τα οκτώ παιδιά της 
οικογένειας. Αδέλφια 
του η Γιαννούλα, ο 
Μιχαλάκης, ο Νίκος, η 
Νίτσα, ο Παναγιώτης, 
η Αντρούλλα και η 
Κωνσταντίνα. 

Γεννήθηκε στο Πάνω 
Δίκωμο στις 7/12/1956. 
Γονείς του ο Κώστας 
και η Χρυσταλλού. 
Ο Πέτρος ήταν το 
έβδομο από τα εννέα 
παιδιά της οικογένειας. 
Η αγάπη του για τα 
άλογα τον οδήγησε να 
παρακολουθήσει μα-
θήματα στη Σχολή 
Αναβατών της Ιππο-
δρομιακής Λέσχης Λευ- 

Ο Aνδρέας Πέτρου.

Ο Σωτήρης Τριμιθιώτης.

Ο Πέτρος Γεωργακουδιού.
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Η πιο κάτω μαρτυρία διαβάστηκε από τον 
αυτόπτη μάρτυρα Κώστα Δημητρίου στην 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καραβά 
στις 5 Νοεμβρίου 2014. 

«Τις τρεις πρώτες ημέρες της εισβολής 
είχαμε αναλάβει διάφορα καθήκοντα, 
όπως την υπεράσπιση της πατρώας γης, 
τη μεταφορά τραυματιών στο νοσοκομείο 
της Λαπήθου και μετά από εκεί στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας, τη μεταφορά 
φαρμάκων και τροφοδοσία των εκατοντάδων 
στρατιωτών που ήλθαν στον Καραβά για να 
αποκρούσουν τους Τούρκους εισβολείς. Στις 
22 Ιουλίου, Δευτέρα απόγευμα, ακούσαμε 
ότι υπογράφηκε συμφωνία για κατάπαυση 
του πυρός. Έτσι, στις 23 Ιουλίου, Τρίτη 
πρωί, ασχοληθήκαμε περισσότερο με την 
τροφοδοσία των στρατιωτών στη νέα 
αμυντική γραμμή και περνώντας από το σπίτι 
του Κιτρομήλη, το οποίο χρησιμοποιείτο 
σαν αρχηγείο από το στρατό μας, βρήκαμε 
έναν Κύπριο αξιωματικό, ο οποίος μας είπε 
να μαζέψουμε και να φροντίσουμε για την 
ταφή δικών μας στρατιωτών σε κάποιες 
τοποθεσίες, τις οποίες μας υπέδειξε.

Οι Καραβιώτες οι οποίοι αναλάβαμε 
αμέσως αυτό το έργο ήσαν ο Ανδρέας 
Ευτυχίου, ο Άκης Δημητρίου, ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος στην Αμερική, ο Σάββας 
Κελογρηγόρης, ο οποίος απεβίωσε το 1989 
και ο υποφαινόμενος Κώστας Δημητρίου. 

Περισυλλέξαμε από την περιοχή που 
βρισκόταν το κέντρο «Fontana Amo-
roza» μετά τη διασταύρωση που οδηγεί 
προς το ξενοδοχείο «Ζέφυρος», έξι 
συνολικά νεκρούς στρατιώτες. Στιγμές 
συγκλονιστικές, που οι λέξεις είναι πολύ 
φτωχές να περιγράψουν, εικόνες τραγικές 
που εξακολουθούν να μην φεύγουν από το 
μυαλό μας. Οι οδηγίες δεν ήταν ξεκάθαρες 
για το τι έπρεπε να κάνουμε στη συνέχεια. 
Σκεφτήκαμε να περάσουμε από το σπίτι 
του ιερέα του Καραβά παπα-Δημήτρη 
Ιωαννίδη να τον ενημερώσουμε και να του 
ζητήσουμε να τελέσει στις δύσκολες εκείνες 

ώρες ομαδική κηδεία. Πράγμα που έγινε. 
Στη διαδικασία περισυλλογής των νεκρών 
ήταν ακόμα έναςαυτόπτης μάρτυρας, ο 
Ντίνος Δημητρίου, ο οποίος πεζός από το 
σημείο που βρέθηκαν οι νεκροί στρατιώτες 
κατευθύνθηκε στο κοιμητήριο Καραβά. 
Ο Ντίνος Δημητρίου ήταν το άτομο που 
χρησιμοποιούσε τον εκσκαφέα ιδιοκτησίας 
του Ανδρέα Λαυρεντίου για να ανοιχτεί ο 
τάφος για τους έξι στρατιώτες. Όταν φτάσαμε 
στο κοιμητήριο έγινε μια προσπάθεια να 
εντοπίσουμε προσωπικά αντικείμενα των 
νεκρών στρατιωτών. Βρήκαμε μερικά τα 
οποία παραδώσαμε μετά την ταφή στη 
στρατιωτική διοίκηση της περιοχής. Ο  τάφος 
ανοίχτηκε ανατολικά από την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου. Είχε γίνει πρόβλεψη σε 
περίπτωση που θα εντοπίζαμε κι άλλους 
πεσόντες στρατιώτες να χρησιμοποιηθεί ο 
ίδιος τάφος. Φαίνεται ότι αυτό έγινε αφού 
ακόμα ένας άλλος ήρωας στρατιώτης, ο 
Πέτρος Γιωργακουδιού, που βρέθηκε στην 
περιοχή «Έξι Μίλι» τάφηκε την επόμενη 
μέρα από άλλους στρατιώτες, μια μαρτυρία 
που έχει δώσει ο ανθυπολοχαγός του 28 
Μ.Τ.ΠΖ., Χρίστος Τουφεξής. 

Μαρτυρία: Η περισυλλογή και ταφή των έξι ηρώων στρατιωτών 
στις 23 Ιουλίου στον Καραβά

Ο Κώστας Δημητρίου αφηγείται τη μαρτυρία του για την 
περισυλλογή και ταφή των έξι στρατιωτών στις 23 Ιουλίου 1974. 
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Πληροφορίες για τον ομαδικό τάφο στο 
κοιμητήριο του Καραβά δώσαμε στις 
αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, χωρίς 
ποτέ να κάνουμε γνωστό σε άλλους τον 
ακριβή τόπο του τάφου, για ευνόητους 
λόγους.

Όπως μάθαμε, η εκταφή των λειψάνων 
έγινε από τους αρμόδιους το Φεβρουάριο 
του 2010 και τα οστά τους δόθηκαν 
στους συγγενείς τους για ταφή, αφού 
αναγνωρίστηκαν με τη μέθοδο του DNA, το 
καλοκαίρι του 2014. Σαράντα χρόνια ήταν 
πάρα πολλά για μας. Για 40 χρόνια στο 
μυαλό μας κυριαρχούσε η σκέψη αυτών 
των παιδιών χωρίς πράγματι να ξέρουμε 
ποιοι ήταν και τους κουβαλούσαμε μέσα 
μας σαν «άγνωστους ήρωες στρατιώτες του 
πολέμου του ‘74».

Η ταυτοποίηση των λειψάνων των επτά 
ηρώων στρατιωτών του ομαδικού τάφου 
του Καραβά ήταν και για μας που ζήσαμε 
τα γεγονότα μια ψυχική λύτρωση, γιατί από 
«άγνωστοι στρατιώτες» έγιναν γνωστοί 
ήρωες που πότισαν με το αγνό αίμα τους 
τα χώματα του Καραβά. 40 χρόνια μετά 
βλέπουμε στα μάτια τους συγγενείς τους, 
υποκλινόμενοι με σεβασμό μπροστά στο 
μέγεθος της θυσίας τους. 40 χρόνια μετά 
φεύγει ένα μεγάλο βάρος και ξεκινά ένα 
άλλο. Αναζητούμε την πορεία να δικαιωθεί 
ο τόπος και μαζί και οι θυσίες όλων των 
παλληκαριών μας που έδωσαν τη ζωή τους 
εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του 1974 για την 
ελευθερία της μικρής γλυκιάς μας πατρίδας 
Κύπρου». 

Κώστας Δημητρίου

Απονομές στα μέλη της ομάδας των εθελοντών που συμμετείχαν στην ταφή των επτά ηρώων στον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Καραβά. 
Πάνω σειρά από αριστερά: Ντίνος Δημητρίου, Κώστας Δημητρίου, Σταύρος Ιωαννίδης (γιος του ιερέα Παπαδημήτρη Ιωαννίδη), 

Σάββας Δημητρίου (εγγονός του Σάββα Κκελογρηγόρη). Κάτω σειρά από αριστερά: Ανδρέας Ευτυχίου, 
Δέσπω Ευτυχίου (παρέλαβε την πλακέτα εκ μέρους του γαμπρού της Άκη Δημητρίου), Δήμαρχος Καραβά, Χρίστος Τουφεξής 

και η Μάρω Χατζηστεφάνου η οποία παρουσίασε την ενότητα αφιέρωμα στους επτά ήρωες του Καραβά.
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Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα 
στη Μακεδονίτισσα πραγματοποιήθηκε στις 
8 Νοεμβρίου 2014 η κηδεία του Καραβιώτη 
ήρωα του 1974 Κυριάκου Γεττίμη, ο οποίος για 
σαράντα σχεδόν χρόνια συμπεριλαμβανόταν 
στον κατάλογο των αγνοουμένων. Τα οστά 
του ανευρέθηκαν σε ομαδικό τάφο κοντά 
στο χωριό Τέμπλος και ταυτοποιήθηκαν με 
την επιστημονική μέθοδο του DNA. 

Ακόμα ένας ήρωας επέστρεψε από τον τόπο 
της θυσίας του. Μια διαδρομή σαράντα 
χρόνων σε έναν ανηφορικό Γολγοθά που 
βίωσε με πολύ πόνο και θλίψη η οικογένειά 
του, όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Ο Κυριάκος 
Γεττίμης ήταν γιος του εκπαιδευτικού Χρίστου 
Γεττίμη και της Αναστασίας. Ο πατέρας 
Χρίστος Γεττίμης υπήρξε μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα της κωμόπολής μας, με ένα 
πλούσιο πολυδιάστατο εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό έργο. Ο πατέρας έφυγε από τη 
ζωή το 2001 και η μητέρα το 2006. 

Ο τραγικός πατέρας από τις πρώτες μέρες μετά 
την εισβολή του 1974 και μετά από πολλές 
προσπάθειες να μάθει για τον αγνοούμενο γιο 
του εντάχθηκε στην Επιτροπή Αγνοουμένων 
και πρόσφερε πάμπολλες υπηρεσίες σε 
αποστολές στην Κύπρο και το εξωτερικό. 
Και μια τραγική λεπτομέρεια για την ιστορία 
του ήρωα Κυριάκου Γεττίμη. Στον τελευταίο 
κατάλογο που έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός με 
αιχμάλωτους της Τουρκικής Εισβολής που 
θα αφήνονταν ελεύθεροι το Νοέμβριο του 

1974 συμπεριλαμβανόταν και ο Κυριάκος. 
Η μεγάλη χαρά της οικογένειας δυστυχώς 
δέχτηκε μια μεγάλη ανατροπή, ένα μεγάλο 
πόνο και μια απέραντη θλίψη, αφού ο 
Κυριάκος δεν γύρισε πίσω ποτέ. 

Ο Κυριάκος Γεττίμης ήταν το δεύτερο από 
τα τρία παιδιά της οικογένειας. Αδέλφια του 
ο Ευριπίδης και η Αντρούλλα. Μεγάλωσε 
στον Καραβά, όπου φοίτησε στο Δημοτικό 
σχολείο της κωμόπολης. Αποφοίτησε 
από το Γυμνάσιο Αρρένων Κύκκου. 
Ήταν ευγενικός, πρόσχαρος, εργατικός, 
φιλότιμος, φιλήσυχος, αλληλέγγυος προς 
τους φίλους, τους συμμαθητές του και 
πάντοτε χαμογελαστός. Άριστος και επιμελής 
μαθητής πέρασε στη Γεωπονική Σχολή 
Θεσσαλονίκης. Δεν κατάφερε να εκπληρώσει 
τα όνειρά του, αφού τον πρόλαβε ο πόλεμος 
του ’74. 

Κατατάγηκε στην Εθνική Φρουρά τον Ιούλη 
του 1973. Επιλέγηκε για δόκιμος αξιωματικός 
και μετά την εκπαίδευσή του στα Πολεμίδια 
του ανατέθηκαν καθήκοντα στον 120ο Λόχο 
Βαρέων Οχημάτων πριν το Πάσχα του ’74. Ο 
Κυριάκος βρέθηκε από τις πρώτες μέρες της 
Τουρκικής Εισβολής στην πρώτη γραμμή του 
πυρός στην επαρχία Κερύνειας. Η ομάδα του 
ανθυπολοχαγού Κυριάκου Γεττίμη, η οποία 
αποτελείτο από 30 άτομα έζησε εφιαλτικές 
στιγμές σε μια κόλαση πυρός, πολύ κοντά 
στην περιοχή απόβασης των Τουρκικών 
δυνάμεων στο «Πέντε Μίλι». 

    
    Κηδεία – ενταφιασμός οστών Κυριάκου Γεττίμη, 
    αγνοουμένου της Τουρκικής Εισβολής 

2.

1.

1.Στιγμιότυπο από την κηδεία του Κυριάκου 
Γεττίμη, 8 Νοεμβρίου 2014.
2.Ο Κυριάκος Γεττίμης με τη στολή του 
ανθυπολοχαγού 120 Λ.Β.Ο.
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Ξημερώματα της 22ας Ιουλίου η ομάδα 
δέχτηκε ανελέητο ένα σφυροκόπημα από 
Τουρκικά άρματα που κατευθύνονταν προς 
την πόλη της Κερύνειας. Ακολούθησε διαταγή 
για οπισθοχώρηση. Τα ίχνη του Κυριάκου, 
καθώς και των άλλων μαχητών του λόχου 
χάθηκαν κατά τη διάρκεια της οπισθοχώρησης 
μέσα από μια κόλαση πυρός. 

Στον επικήδειο λόγο που ανέγνωσε ο 
συμπολεμιστής του Χρίστος Στασής ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

«Κλήθηκε ο Κυριάκος, ένα 19χρονο παλ-
ληκάρι, με ελάχιστο εξοπλισμό, προδομένος, 
όπως όλοι μας, να υπερασπιστεί την πατρίδα, 
τα ιερά και τα όσιά μας, τις οικογένειές μας. 
Κλήθηκε ο Κυριάκος ένα 19χρονο παλληκάρι, 
να υπερασπιστεί το υπέρτατο αγαθό. Αυτό 
της ελευθερίας. Κλήθηκε ο Κυριάκος να 
υπερασπιστεί το δικαίωμα του κάθε ενός από 
εμάς να μπορεί λεύτερος να περπατήσει στα 
χώματα της Κερύνειας, της γενέτειρας του 
Καραβά, της Αμμοχώστου, της Μόρφου της 
Μεσαορίας.

Αυτά κλήθηκε να υπερασπιστεί ο Κυριάκος 
και εκπλήρωσε το καθήκον του στο ακέραιο. 
Σε ό,τι κλήθηκε να υπερασπιστεί ο Κυριάκος 
δεν αρνήθηκε και δεν φοβήθηκε. Η μοίρα 
του όμως ήταν αλλιώς γραμμένη. Ήταν 
γραμμένη για τα μεγάλα, για τη θυσία για 
την πατρίδα. Αυτή τη θυσία που τραγούδησε 
κι ο Μακρυγιάννης: «Γι’ αυτά τα ηρωικά 
κορμιά στον κάμπο ξαπλωμένα και μες στο 
αίμα το πολύ είν’ όλα βουτηγμένα, για την 
πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα». 
Αλλά δυστυχώς, αυτά τα ηρωικά κορμιά που 
για την πατρίδα πήγανε στον Άδη ήταν και 
προδομένα.

Θυσιάστηκε, λοιπόν, για την πατρίδα ο 
Κυριάκος, καθώς και τα άλλα παλληκάρια 
μας, εκπληρώνοντας στο ακέραιο το καθήκον 
τους.»

Επίσης, στην κηδεία, ο Δήμαρχος Καραβά 
ανέγνωσε σημείωμα από τον Κυριάκο 
Νικολάου, τον εξαίρετο Καραβιώτη 
επιστήμονα που διαπρέπει στο εξωτερικό, ο 
οποίος είναι πρώτος ξάδελφος του ήρωα. Το 
σημείωμα ανέφερε τα εξής:

«Ο ξάδερφος Κυριάκος είναι ένας γενναίος 
ήρωας. Πολέμησε μέχρι θανάτου ενάντια στους 
εισβολείς υπερασπίζοντας την πατρώα γη, όπως 
ακριβώς και οι 300 του Λεωνίδα. Θα παραμείνει 
για πάντα στη μνήμη μας και στην ιστορία 
της ηρωομάνας γης του Καραβά. Αντλούμε 
περηφάνια και έμπνευση από το θάρρος και 
τη θυσία του. Πολέμησε για μας, τιμώντας με 
αυτό τον τρόπο την οικογένειά του και τον τόπο 
μας. Οι  γονείς του βρίσκονται τώρα μαζί του, 
αναπαύονται, ίσως πιο ήσυχοι τώρα, γνωρίζοντας 
την ηρωική πράξη του γιου τους, πως πέθανε 
πολεμώντας για τα ιδανικά της ελευθερίας και 
της αξιοπρέπειας. Αναπαύσου αγαπημένε μας 
Κυριάκο. Η θυσία σου είναι για μας μια μεγάλη 
κληρονομιά γενναιότητας και ανδρείας».

Και σαν συμπλήρωμα στα όσα καταγράφονται 
πιο πάνω ο Δήμαρχος Καραβά στο δικό 
του επικήδειο λόγο ανέφερε τα εξής, 
απευθυνόμενος προς τα αδέλφια και τους 
συγγενείς του ήρωα:

«Να είστε περήφανοι για τον αδελφό σας 
αγαπημένοι μας Αντρούλλα και Ευριπίδη. Το ίδιο 
και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Τέτοιους ήρωες 
χρειάζεται ο τόπος να φωτίζουν τα βήματά μας. 
Αφήνουμε τη σκέψη μας να ταξιδέψει στον 
ουρανό, να συναντήσει την αγγελική μορφή του 
Κυριάκου, να φτιάξει φωτοστέφανο ανδρείας, 
τιμής και περηφάνιας και να μπολιαστούμε όλοι 
μας από τα ιδανικά και τις αρχές του με την 
ευχή να γιομίσουν τα βουρκωμένα μας μάτια 
με το υπέρλαμπρο εκείνο φως της ελευθερίας 
του τόπου μας. Αυτό το φως που αναζητούμε 
χρόνια τώρα να δώσει δικαίωση και ανάπαυση 
στις πονεμένες ψυχές των ηρώων μας».

Επίδοση της ελληνικής και κυπριακής σημαίας στον αδελφό του 
ήρωα Ευριπίδη Γεττίμη, 8 Νοεμβρίου 2014.
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1.Αναμνηστική φωτογραφία μετά την εκπαίδευση στις καταδρομές στα πρώτα στάδια της κατάταξης. 
Διακρίνεται τρίτος από δεξιά όρθιος ο Διονύσης Παπαπέτρου. Στην ίδια σειρά, δεύτερος από 
αριστερά, ο πρόεδρος του σωματείου Λάμπουσα Αμερικής Σταύρος Καμηλάρης. Καθήμενος δεξιά 
ο εκπαιδευτής Πιερής Χατζηλούκας. 
2.Στιγμιότυπο από την κηδεία των δώδεκα καταδρομέων στρατιωτών, 25 Οκτωβρίου 2014. 
3. Ο Διονύσης Παπαπέτρου.

1.

3.

2.

Τελέστηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014 στον ιερό 
ναό της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο η κηδεία 
των δώδεκα καταδρομέων στρατιωτών που έπεσαν 
στις 15 Ιουλίου κατά την επίθεση στο Προεδρικό 
Μέγαρο εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία. Τα 
οστά των δώδεκα καταδρομέων βρίσκονταν σε 
ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και 
Ελένης στη Λευκωσία και ταυτοποιήθηκαν με την 
επιστημονική μέθοδο του DNA. 

Στην ομάδα των δώδεκα, για την οποία έγινε η 
ομαδική κηδεία, συμπεριλαμβάνεται ένας ξεχωριστός 
νέος του Καραβά, ο Διονύσιος Παπαπέτρου. Γονείς 
του ο Δημήτρης Παπαπέτρου και η Μαρίτσα το 
γένος Διονύση Σταυρινού. Αδέλφια του η Λένια, η 
Δώρα, η Αντρούλα και ο Σώτος. Ο Διονύσης φοίτησε 
στο Δημοτικό Σχολείο Καραβά και απεφοίτησε από 
το Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου. Ξεχώριζε για το 
ήθος και την επιμέλειά του. Υπήρξε αθλητής του 
Γυμνασίου Λαπήθου, καθώς και του Αθλητικού 
Σωματείου της κωμόπολής μας, ΑΕΚ Καραβά. 

Την περίοδο του 1974 υπηρετούσε τη στρατιωτική 
του θητεία ως δεκανέας στην 32α Μοίρα 
Καταδρομών. Την ημέρα που πραγματοποιήθηκε 
το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου ο Διονύσης 
μαζί με άλλους στρατιώτες επιλέγησαν με διαταγή 
ανωτέρων τους να εκτελέσουν αποστολή στο 
Προεδρικό Μέγαρο. Σκοτώθηκαν μαζί με άλλους 
καταδρομείς πριν την είσοδό τους στο Προεδρικό 
Μέγαρο χωρίς να χρησιμοποιήσουν με κανένα 
τρόπο τον ατομικό τους οπλισμό. 

Ο πόνος για την οικογένειά του για σαράντα χρόνια 
υπήρξε μεγάλος και βαρύς. Η τέλεση της κηδείας 
έδωσε μια σημαντική ανακούφιση στα αδέλφια 
του και στους συγγενείς. Δυστυχώς οι δύο γονείς 
έχουν ήδη αποβιώσει με το μεγάλο καημό της 
απώλειας του μικρότερου γιου που χάθηκε τόσο 
άδικα την τραγική εκείνη περίοδο που προηγήθηκε 
της Τουρκικής Εισβολής του ’74. 

Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Εσωτερικών 
Σωκράτης Χάσικος, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε 
και τα ακόλουθα: «Μετά από σαράντα ολόκληρα 
χρόνια, είμαστε σήμερα εδώ, με βαριά την ευθύνη 
να δείξουμε σε νεκρούς και ζώντες το σεβασμό 
που οφείλουμε σ` εκείνους που θυσιάστηκαν, 
υπηρετώντας στην Εθνική Φρουρά, στο 
αποκορύφωμα της αδελφοκτόνου συμφοράς, στο 
προδοτικό πραξικόπημα που διενήργησε, εναντίον 
του Ελληνισμού στην Κύπρο, η χούντα των 
Αθηνών». «Κλείνουμε», πρόσθεσε, «ευλαβικά το 
γόνυ και εκφράζουμε τον απέραντο σεβασμό και 
την εκτίμηση μας, απέναντι στα 18χρονα παιδιά 
που αυτή η Πολιτεία, δια νόμου, στρατολόγησε 
στην Εθνική Φρουρά, η ίδια Πολιτεία όρισε να 
εκτελούν χωρίς αντιρρήσεις τις διαταγές των 
ανωτέρων τους».

Ευχή μας, ο τόπος να μην ζήσει ξανά τέτοιες 
τραγικές στιγμές και ο χρόνος να απαλύνει τις 
πληγές που εξακολουθούν να είναι ανοιχτές, 
ιδιαίτερα στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα 
πρόσωπα. 
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στο στίβο της ζωής ήταν πρεσβευτής της 
γενέτειράς του, του αξέχαστου Καραβά μας. 

Ο Γαβριήλ γεννήθηκε στο 1925 στην Πάνω 
Γειτονιά του Καραβά στην ενορία της Αγίας 
Ειρήνης με γονείς του τον Αγησίλαο και την 
Ευλαβία Αρότη. 

Μεγάλωσε σ’ ένα περιβάλλον όπου τα 
όμορφα χρώματα της φύσης έδιναν μοναδικά 
ερεθίσματα δημιουργίας και εξαίρετης διάθεσης 
για να δημιουργηθούν συνθήκες με όσο το 
δυνατόν καλύτερες προοπτικές. Ο αξέχαστός 
μας Γαβρίλης ξεχώριζε για τις καλλιτεχνικές 
του ικανότητες και από πολύ νέος εντάχθηκε 
στις πολιτιστικές δραστηριότητες της 
κωμόπολής μας. Ασχολήθηκε με το θέατρο και 
τη μουσική, υπήρξε ένας από τους καλύτερους 
οργανοπαίκτες του Καραβά, ο οποίος μαζί 

με τους Κυριάκο Κεραυνό, Μιχάλη Τσιάλη 
και Πολύδωρο Παπαπέτρου διάνθιζαν τις 
πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του Καραβά, 
κοινωνικές συγκεντρώσεις, συναντήσεις, 
πολιτιστικές δραστηριότητες των σωματείων 
και του Δήμου μας. 

Παντρεύτηκε τη Λουκία Χριστοφή Παγδατή 
από τον Καραβά με την οποία απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά, τη Βούλα, τη Σούλα, τον Άγη 
και το Χρίστο. 

Μετά την εισβολή του 1974 η οικογένεια του 
αγαπητού μας Γαβρίλη βρίσκει προσωρινή 
στέγη στο Στρόβολο, η οποία συνεχίστηκε 
μέχρι τις μέρες μας. Ακολούθησε μια μεγάλη 
διαδρομή στο στίβο της ζωής ασκώντας 
διάφορα επαγγέλματα, κουρέας, ράφτης, 
μηχανοδηγός, κατασκευαστής τσιμεντομπλόκ, 
μέχρι να κατασταλάξει επαγγελματικά με 
τη φήμη του σαν εξαίρετος μάστορας στην 
ανόρυξη λάκκων και διατρήσεων. Τα τελευταία 
χρόνια διεύθυνε τη δική του ομάδα σύνδεσης 
υποστατικών με το αποχετευτικό σύστημα της 
ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας. 

Ο αξέχαστός μας Γαβριήλ ήταν ένας αιώνιος 
έφηβος που διατηρούσε πάντα τη ζωντάνια 
του. Σεμνός, ταπεινός, με ένα πηγαίο χαμόγελο 
κατάφερνε πάντοτε να κερδίζει την εκτίμηση 
και την αγάπη όλων. 

     
      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑ (συνοδοιπόροι που μας έφυγαν)    

1.Απονομή τιμητικού ενθυμήματος στο Σάββα Μαύρου. Εκδήλωση «Παρουσίαση βιβλίου Ανδρέα 
Πατέρα, Το αριστερό κίνημα στον Καραβά», 27 Νοεμβρίου 2011. 
2.Ο Γαβριήλ Αγησιλάου με τα μέλη της οικογένειάς του.
3.Η Ανδρούλα Γεττίμη Χριστοδούλου μαζί με τη μητέρα της στο Αββαείο του Μπέλλαπαϊς. 

1.

2.

3.

Γαβριήλ Αγησιλάου (1925-2014)

Την πρώτη μέρα του 
χρόνου έφυγε για το 
αιώνιο του ταξίδι ένας 
ακόμη αφοσιωμένος 
συνοδοιπόρος της επι-
στροφής, ο συνδημό-
της μας Γαβριήλ Αγη-
σιλάου. Μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα του 
Καραβά με ήθος και 
αξιοσύνη, ο οποίος σε 
όλη του τη διαδρομή

Ο Γαβριήλ Αγησιλάου.
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Η παρουσία του στις εκδηλώσεις του Δήμου 
μας και των σωματείων ήταν πάντοτε πάνω 
σε μια συχνή βάση. Μετέδιδε σε όλους τη 
χαρά και την περηφάνια για την καταγωγή 
του, ήταν πρώτος στο χορό και στο τραγούδι. 
Όλοι τον χαιρόμασταν για τα προσεγμένα 
πειράγματά του, τις συμβουλές του, τις 
αναμνήσεις και τις διηγήσεις που πολύ συχνά 
μετέφερε για τον Καραβά και τις ομορφιές 
του, για την ενθάρρυνση που έδινε στους 
νέους μας να είναι κοντά στις εκδηλώσεις και 
στην αποστολή του Δήμου μας. 

Σε ένδειξη μεγάλης εκτίμησης για αυτή του 
την προσέγγιση και τη χαρά που έδινε στη 
νέα γενιά του Καραβά και για την πολιτιστική 

προσφορά στα καλλιτεχνικά δρώμενα της 
κωμόπολής μας πριν το 1974, ο Δήμος μας 
μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του 
Δήμου μας τον τίμησαν σε ειδική εκδήλωση 
που έγινε τον Αύγουστο του 2012 που 
διοργανώθηκε με θέμα την Κυπριακή μουσική 
παράδοση. Ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε μια 
σεμνή τελετή, η οποία ανέδειξε τις αρετές του 
χαρακτήρα του και την περηφάνια που ένιωθε 
πάντοτε για τον Καραβά μας. 

Οι σοφές συμβουλές του, η πραότητα του 
χαρακτήρα του και όλα εκείνα που με 
ξεχωριστή χαρά μετέδιδε για τον ωραίο 
Καραβά μας θα μείνουν βαθιά χαραγμένα στη 
μνήμη μας.

Μετά το δημοτικό σχολείο φοίτησε για δύο 
χρόνια στο Γυμνάσιο Λαπήθου. Η πρώτη 
του απασχόληση μετά το σχολείο, ήταν 
μαθητευόμενος κουρέας (2 χρόνια). Τα 
επάγγελμα αυτό όμως δεν τον ικανοποιούσε 
και το εγκατέλειψε για να γίνει οικοδόμος, 

εργασία η οποία είχε τότε μεγάλη ζήτηση. Τα 
πρώτα χρόνια εργαζόταν μαζί με τον συγγενή 
του Κώστα Σιακόλα, κοντά στον οποίο κέρδισε 
εμπειρίες πολύτιμες.

Απασχολήθηκε στη συνέχεια σε οικοδομικές 
εργασίες σε πολλά μέρη της Κύπρου. Για δύο 
χρόνια, την περίοδο 1965-1966, εργάστηκε 
στο εξωτερικό στη Λιβύη με την εταιρεία 
Ιωάννου και Παρασκευαΐδη. Έχοντας αποκτήσει 
μεγάλη πείρα στις οικοδομές από το 1967 
έγινε εργολάβος με συνέταιρους κατά καιρούς 
τους Καραβιώτες Γιάννη Κυπριανού, Γιάννη 
Ερωτοκρίτου, Γιώργο Πογιατζή, Κώστα και 
Ανδρέα Μανώλη.

Το 1964 παντρεύτηκε την Ευγενία Λοΐζου από 
τον Καραβά με την οποία απέκτησαν δύο κόρες, 
την Τούλα και τη Βασιλική.

Σάββας Μαύρος (1933-2014)

Επίδοση αναμνηστικού στο Γαβριήλ Αγησιλάου στην εκδήλωση 
«Αφιέρωμα στην κυπριακή παραδοσιακή μουσική», 9 

Αυγούστου 2012.

Όμορφα χρόνια στον Καραβά με τον Γαβριήλ Αγησιλάου 
στο λαούτο. Διακρίνονται ο Αριστείδης και ο Όμηρος 

Χατζηδημητρίου (βιολί).  

Στις 15 Αυγούστου 
2015 αποχαιρετήσαμε 
για το αιώνιο ταξίδι 
ακόμη μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα του 
Καραβά, το Σάββα 
Μαύρου. Ο αξέχαστος 
μας Σάββας γεννή-
θηκε το 1933 στο 
γραφικό χωριό Όρκα 
της επαρχίας Κερύ-
νειας.

Ο Σάββας Μαύρου.
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Όπως όλοι οι οικογενειάρχες Καραβιώτες, τα 
όμορφα χρόνια πριν την εισβολή έφτιαχνε 
όνειρα για ένα καλύτερο αύριο που θα έδινε 
προοπτικές για μια πετυχημένη αποκατάσταση 
σ’ όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Δυστυχώς, 
ο τραγικός σταθμός του 1974 ανέτρεψε όλους 
εκείνους τους όμορφους σχεδιασμούς. Η 
οικογένεια του αξέχαστού μας Σάββα βρίσκεται 
όπως και άλλοι πρόσφυγες, διωγμένη σε νέες 
πρωτόγνωρες συνθήκες. Ο βίαιος ξεριζωμός, η 
απόγνωση, οι εφιαλτικές στιγμές του πολέμου 
δημιούργησαν ένα τραγικό περιβάλλον με ένα 
αβέβαιο προσανατολισμό. 

Η οικογένεια του αξέχαστού μας Σάββα 
εγκαταστάθηκε πρώτα στην Κακοπετριά (3 
βδομάδες) στο σχολείο του χωριού και στη 
συνέχεια στη Λεμεσό (6 μήνες), στη Λευκωσία 
(1 χρόνο) σε συγγενικό σπίτι και τέλος στο 
χωριό Αρεδιού, όπου έκτισε σπίτι με την επιλογή 
της αυτοστέγασης. Στο μεταξύ ο αξέχαστός μας 
Σάββας είχε επαναδραστηριοποιηθεί και πάλι ως 
εργολάβος, ενώ η σύζυγός του εργαζόταν σε 
εργοστάσιο ενδυμάτων στην περιοχή. Μετά από 
δέκα χρόνια εγκαταστάθηκε σε σπίτι που έκτισε 
στον Στρόβολο.

Ο αγαπητός μας Σάββας υπήρξε δραστήριο 
μέλος της κωμόπολης του Καραβά και ειδικότερα 
του αριστερού κινήματος. Περήφανος για 
την ιδεολογία του συμμετείχε πάντοτε στις 
συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, παρελάσεις του 
ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ στον Καραβά και τη Λευκωσία. 
Ήταν επίσης επικεφαλής της επιτροπής υποδοχής 
αντιπροσωπειών από σοσιαλιστικές χώρες που 
έρχονταν στον Καραβά για εθελοντική δουλειά.

Ενεργός πολίτης και πάντοτε αναμιγμένος στα 
κοινά ο Σάββας διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος 

Καραβά για 10 χρόνια, από το 1986 μέχρι 
το 1996. Στις αρχές της δεκαετίας του 90’ 
υπηρέτησε για έξι μήνες ως Δήμαρχος (με το 
σύστημα που ίσχυε την συγκεκριμένη περίοδο, 
η θητεία του Δημάρχου ήταν εναλλάξ ένας από 
κάθε κόμμα ανά εξάμηνο).

Το 2007 χάνει τη λατρευτή του σύζυγο Ευγενία, 
ένα ακόμη βαρύ πλήγμα, μια μεγάλη ανατροπή 
η οποία του στοίχισε πάρα πολύ. 

Ο ίδιος αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό 
προβλήματα υγείας. Διέκρινες όμως στο βλέμμα 
του την αγάπη και τη νοσταλγία για τη γη του 
Καραβά, καθώς και ένα μεγάλο παράπονο και 
ένα ανεξήγητο γιατί για τη μεγάλη ανατροπή που 
βιώνουμε με την προσφυγιά που συνεχίζεται και 
το δύσκολο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, 
τα πάμπολλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι μας και τα τόσα άλλα. Έκρυβε αυτό το 
παράπονο βαθιά μέσα στην καρδιά του. Είχε 
όμως πάντοτε την πίστη και ενέπνεε τους 
νεότερους και μετέδιδε με τις συμβουλές του 
και το λιτό του λόγο την ελπίδα, την επιμονή, 
την αισιοδοξία, την καρτερία ότι μια μέρα θα 
βελτιωθούν οι συνθήκες, ο τόπος μας και η 
κοινωνία θα ανασάνουν και θα ανατείλουν 
καλύτερες μέρες για όλους μας. 

Έφυγε με τον πικρό καημό της ανεκπλήρωτης 
επιθυμίας για επιστροφή στον αξέχαστο Καραβά 
μας αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο όνομα, μια 
ποιοτική σφραγίδα δημιουργίας και προσφοράς, 
με τα εξαίρετα χαρίσματα του χαρακτήρα 
του. Πράος, ειλικρινής, τίμιος, εργατικός, 
αφοσιωμένος οικογενειάρχης, ενεργός πολίτης. 
Θα τον θυμόμαστε για πάντα σαν έναν ξεχωριστό 
καθοδηγητή στη δική μας ανηφορική πορεία και 
αποστολή.

Από εκδήλωση στο Δ Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Ο Σάββας Μαύρος δεξιά.

Από την αδελφοποίηση των Δήμων Λειψών και Καραβά, 3 
Νοεμβρίου 1995.
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δική της διαδρομή στο στίβο της ζωής  
ξεχωριστή προσωπικότητα για τον  τόπο  
μας.   Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με αρχές 
και  αξίες και ξεχώριζε για τον αδαμάντινο 
χαρακτήρα της, για την κοινωνική της 
αλληλεγγύη, την καλοσύνη, την ευγένεια, 
την τιμιότητα, την εργατικότητα, την 
πραότητα και τη μεγαλοσύνη της ψυχής της.  

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 12 Νοεμβρίου 
1959. Ήταν το τρίτο παιδί του  εκπαιδευτικού 
Χρήστου Γεττίμη και της  Αναστασίας 
Ευριπίδη Ιωαννίδη από τον Καραβά. Τα δύο 
μεγαλύτερα αδέλφια της ήταν ο Ευριπίδης, 
που ζει κι εργάζεται ως γιατρός στην Αθήνα 
και ο Κυριάκος, αγνοούμενος από το 1974 
μέχρι το 2014, που ανευρέθηκαν κι ετάφηκαν 
τα οστά του. 

Μέχρι τα οκτώ της χρόνια έζησε στον Καραβά, 
όπου φοίτησε στις  δύο πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου. Ακολούθως,  λόγω 
μετάθεσης του πατέρα της σε άλλα σχολεία 
της Λευκωσίας, η οικογένεια της μετακόμισε 
στην Έγκωμη, όπου και τέλειωσε το Δημοτικό 
Σχολείο. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο 
Θηλέων Κύκκου. Μετά την επιτυχία της 
στις παγκύπριες εισαγωγικές εξετάσεις στα 
Ελληνικά Πανεπιστήμια, εξασφάλισε θέση 
στη Νομική Σχολή  Αθηνών, από όπου πήρε 
το πτυχίο της.  Ακολούθως της απονεμήθηκε  
άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του 
δικηγόρου στην Κύπρο.

Εργάστηκε για δύο χρόνια στο Κτηματολόγιο 

ως προσωρινός υπάλληλος. Μετά από 
εξετάσεις,  προσλήφθηκε στο Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
κι Έργων, όπου επέδειξε αξιοζήλευτη 
εργατικότητα και μοναδικά διοικητικά 
και οργανωτικά προσόντα και  προήχθη 
σε Λειτουργό Αερολιμένων. Αφού έτυχε 
εντατικής  εκπαίδευσης στην Σιγκαπούρη σε 
θέματα οργάνωσης και διοίκησης σύγχρονων 
αεροδρομίων,  εργάστηκε  για πέντε χρόνια  
ως Διευθύντρια - εκπρόσωπος  της Πολιτικής 
Αεροπορίας κατά το στάδιο σχεδιασμού και 
κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Λάρνακας 
σε συνεργασία με τους Διαχειριστές του, 
«HERMES AIRPORTS». Πέτυχε να γίνει 
ένα νέο σύγχρονο αεροδρόμιο, πλήρως 
αδειοδοτημένο ως «Διεθνής Αερολιμένας» 
μέσα από επιτυχείς αυστηρούς ελέγχους 
από  εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού.  
Ακολούθως μετατέθηκε στο νεοανεγειρόμενο 
Αεροδρόμιο Πάφου, όπου πάλι εργάστηκε 
ως Διευθύντρια - εκπρόσωπος  της Πολιτικής 
Αεροπορίας κατά το στάδιο σχεδιασμού και 
κατασκευής του.  Κι εκεί πάλι πέτυχε την 
αδειοδότησή του ως «Διεθνής  Αερολιμένας».  
Παρέμεινε Διευθύντρια του Αεροδρομίου 
Πάφου μέχρι το θάνατό της.

Κατά την διάρκεια των σπουδών της στην 
Αθήνα, γνωρίζει τον Γιάννο Σωκράτη 
Χριστοδούλου από την Λεμεσό, τον οποίο 
παντρεύεται το Νοέμβριο του 1983. 
Αποκτούν μαζί  τρία παιδιά, τον Σωκράτη 
(1985), τον Χρήστο (1987) και τον Κυριάκο 
(1994).  Είχε μια απέραντη αγάπη για τον 
τόπο της και ειδικά για τον Καραβά και τους 
ανθρώπους του.  Ήταν παρούσα σε πολλές 
εκδηλώσεις του Δήμου μας, πάντα απλή, 
προσιτή κι ανθρώπινη.  Θαύμαζε την Ελλάδα 
και πάντα εκεί ζητούσε να ταξιδεύει για τις 
οικογενειακές της  διακοπές.

Παρόλο ότι ήταν επιτυχημένη επαγγελματικά,  
το γεγονός που σημάδεψε την ζωή της ήταν 
η αναζήτηση της τύχης του αγνοούμενου 
αδελφού της Κυριάκου, που χάθηκε κατά 
την διάρκεια της Τουρκικής εισβολής του 
1974 σε ηλικία 19 ετών, ενώ υπηρετούσε 

Ανδρούλα Γεττίμη Χριστοδούλου (1959-2014)

Η είδηση του θανά-
του της συνδημό-
τισσας μας Ανδρού-
λας Γεττίμη – Χρι-
στοδούλου στις 29 
Δεκεμβρίου 2014, υπή-
ρξε ένα γεγονός που 
μας συγκλόνισε και 
μας δημιούργησε  συ-
ναισθήματα βαθύτα-
της  θλίψης. Η  αξέ-
χαστη  Ανδρούλα υ-
πήρξε μέσα από τη

Η Ανδρούλα Γεττίμη 
Χριστοδούλου
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την θητεία του στην Εθνική Φρουρά. Για 
σαράντα χρόνια η οικογένεια του βρισκόταν 
σε μια ατέρμονη προσπάθεια για διακρίβωση 
της τύχης του. Το 2001 έφυγε  από την ζωή 
ο πολυαγαπημένος της πατέρας και το 2006  
η  πονεμένη αλλά πάντα αξιοπρεπής μητέρα 
της, με τους οποίους ήταν πολύ στενά 
συνδεδεμένη.  Με το θάνατο των γονιών 
της  τα στηρίγματά της από τότε έγιναν ο 
μεγάλος της αδελφός της Ευριπίδης, και ο 
σύζυγος της Γιάννος και τα παιδιά της, που 
τα έβλεπε με καμάρι να μεγαλώνουν και να 
προοδεύουν στην ζωή τους.

Η  ανεύρεση των οστών του αγνοούμενου 
αδελφού της το 2014, της έσβησε κάθε ελπίδα 
να βρισκόταν ζωντανός αλλά της έδωσε  και 
την δυνατότητα να ταφεί όπως του άρμοζε. 
Ήθελε να φροντίσει ή ίδια προσωπικά όλες τις 
λεπτομέρειες της ταφής του ήρωα αδελφού 
της, που έγινε στον Τύμβο Μακεδονίτισσας 
με στρατιωτικές τιμές, σε κλίμα μεγάλης 
συναισθηματικής φόρτισης για την ίδια.

Την ώρα που κήδευε τον αδελφό της, η 
ίδια βίωνε το δικό της Γολγοθά.  Η  υγεία 

της ήταν ήδη κλονισμένη και  στο ανήσυχο  
βλέμμα της διέκρινες τη θέληση και την πίστη 
να κερδίσει τη μάχη με την επάρατη νόσο. 
Με  ένα αξιοθαύμαστο  τρόπο  μετέδιδε μια 
γαλήνη, ένα χαμόγελο, μια αισιοδοξία  με 
μεγάλες αντοχές. Μαθημένη να αγωνίζεται, 
πίστευε ότι θα κέρδιζε τη μάχη. Αλλά 
δυστυχώς αυτό δεν έγινε.

Έφυγε  στα 55 της χρόνια αφήνοντας ένα 
τεράστιο και δυσαναπλήρωτο κενό στην ζωή 
των δικών της ανθρώπων αλλά και όσων την 
γνώρισαν από κοντά. Στάθηκε άξιο παιδί των 
γονιών της, που έταξαν ως στόχο της ζωής 
τους να φυλάνε τα ιδανικά της πατρίδας και 
της οικογένειας. Όπως ο πατέρας της 40 
χρόνια πριν, μέσα από τα πυρά των τούρκων 
εισβολέων,  με κίνδυνο της ζωής του, πήγε 
στο σπίτι του στον Καραβά κι έθαψε τη νεκρή 
του μητέρα, έτσι κι η Ανδρούλα έθαψε με 
τις τιμές που του άρμοζαν τον ήρωα αδελφό 
της. 

Η μνήμη της θα φωτίζει τα βήματά μας σε μια 
πορεία διεκδίκησης και πίστης για καλύτερες 
μέρες.  Κανένας μας δεν θα την ξεχάσει!

Η Ανδρούλα Γεττίμη Χριστοδούλου στο κέντρο, μαζί με τους γονείς, τον αδελφό και άλλα μέλη της οικογένειάς της. 
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Στις 15 Οκτωβρίου 2014 παρουσιάστηκε 
η τριλογία των βιβλίων της Καλλιόπης 
Χαρμαντά-Πρωτοπαπά με θέμα «Έθιμα της 
γέννησης, του γάμου και του θανάτου στην 
Κύπρο» στο Μέγαρο Παλαιάς Αρχιεπισκοπής. 
Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών και το Ινστιτούτο 
Πολιτισμού και τελούσε υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού δρος 
Κώστα Καδή. Η βιβλιοπαρουσίαση έγινε με 
την ευκαιρία της βράβευσης των βιβλίων από 
την Ακαδημία Αθηνών. Μετά το καλωσόρισμα 
από τον πρόεδρο της Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών δρα Χαράλαμπο Χοτζάκογλου και το 
χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου 
Πολιτισμού και βουλευτή Λευκωσίας 
Πρόδρομο Προδρόμου παρουσίασε τα βιβλία η 
Θεοφανώ Κυπρή, πρώην ανώτερη ερευνήτρια 
στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 
του Υπουργείου Παιδείας. Ακολούθησε η 
αντιφώνηση από τη συγγραφέα και μουσικό 
πρόγραμμα με νανουρίσματα και μουσική του 
γάμου.

Παρουσίαση του τετράτομου έργου από 
τη Θεοφανώ Κυπρή [αποσπάσματα]

Ο πολύ τιμητικός έπαινος που έχει  απονεμηθεί 
από την  Ακαδημία Αθηνών, τον Δεκέμβριο 
του 2013, στο τετράτομο έργο της Καλλιόπης 
Πρωτοπαπά,  με τα έθιμα του κύκλου της 
ζωής, πρωτίστως αποτελεί επιβράβευση 

μιας σημαντικής επιστημονικής προσφοράς, 
αλλά συγχρόνως, είναι και επιβεβαίωση της 
γενικότερης αξίας της έρευνας, μελέτης και 
δημοσίευσης στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού, 
που αναδεικνύουν την πλούσια λαϊκή 
παράδοση της Κύπρου με τις βαθιές ρίζες στον 
αρχαίο και βυζαντινό κόσμο. Η προβολή του 
ιστορικού παρελθόντος του τόπου μέσα από τη 
μελέτη της παραδοσιακής ζωής,  με σημασία 
όχι μόνο επιστημονική και πολιτισμική, αλλά 
και εθνική, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική 
στις σημερινές τόσο δύσκολες συνθήκες του 
κυπριακού ελληνισμού. 

Τα βιβλία αυτά της Καλλιόπης Πρωτοπαπά, 
σε εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών 
Ερευνών, φέρουν τους τίτλους Έθιμα του 
παραδοσιακού γάμου στην Κύπρο, τόμοι Α΄ 
και Β΄, 2005,     Έθιμα της γέννησης στην 
παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου, 2009 
και Τα έθιμα του θανάτου στην παραδοσιακή 
κοινωνία της Κύπρου, 2012. Τα έθιμα, που 
δημοσιεύονται και στα τέσσερα βιβλία, 
κατά βάση  προέρχονται από αυθεντικές 
προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων απ’ όλες 
τις περιοχές της Κύπρου, κατεχόμενες και 
ελεύθερες, που είναι  καταχωρισμένες  
κυρίως στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης 
αλλά και στο Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών. Η Καλλιόπη 
Πρωτοπαπά, ύστερα από μελέτη των 
μαρτυριών και στα δύο αρχεία,  αλλά και μέσα 

      ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
    Παρουσίαση τριλογίας βιβλίων της Καλλιόπης Χαρμαντά Πρωτοπαπά

1.

1.Η Καλλιόπη Πρωτοπαπά χαιρετίζει την εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Κυπριακών 
Σπουδών για την παρουσίαση του τετράτομου έργου με θέμα «Έθιμα της γέννησης, του γάμου και 
του θανάτου στην Κύπρο», 15 Οκτωβρίου 2014. 
2.Τα τέσσερα βιβλία, για τα οποία έγινε αναφορά στην εκδήλωση. 

2. 3. 4.
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από μια πλούσια βιβλιογραφία, έχει αντλήσει 
το υλικό που αποτελεί το περιεχόμενο των 
βιβλίων της. 

Είχα τη χαρά και την τύχη στο Κέντρο 
Επιστημονικών Ερευνών, όταν εργαζόμαστε 
για τη συγκρότηση του Αρχείου Προφορικής 
Παράδοσης, να συνεργαστώ στενά με την 
Καλλιόπη Πρωτοπαπά, που ήταν μέλος της 
ερευνητικής ομάδας που ανέλαβε το έργο της 
συλλογής πληροφοριών απ’ όλη την Κύπρο, 
για την  ανασύνθεση της εικόνας της ζωής σε 
παλαιότερα χρόνια. Η Καλλιόπη Πρωτοπαπά, 
με την εργατικότητα που πάντοτε τη 
διακρίνει, την επιστημονική επάρκεια που τη 
χαρακτηρίζει και τη βαθειά αγάπη της για τον 
λαϊκό πολιτισμό της Κύπρου, έχει αξιοποιήσει 
με τον καλύτερο τρόπο το υλικό αυτού του 
Αρχείου,  αποκαλύπτοντας τον θεματολογικό 
του πλούτο, την αυθεντικότητα του υλικού 
που περιέχει και τις δυνατότητες που 
προσφέρει  για επιστημονική επεξεργασία και 
έκδοση  επί μέρους θεμάτων. 

Πρόκειται για άρτιες εκδόσεις, πολύτιμες 
για όλους, αλλά ιδιαίτερα χρήσιμες στους 
μελετητές της κυπριακής λαϊκής ζωής και 
του λαϊκού πολιτισμού. Αποτελούν έργα 
αναφοράς σημαντικά, που  παραδίδουν στην 
επιστημονική έρευνα και στις νεότερες γενιές, 
στο παρόν και το μέλλον, ένα θησαυρό 
λαογραφικού υλικού, που καταγράφηκε και 
διασώθηκε σε χρόνο οριακό για τη λαϊκή 
παράδοση της Κύπρου, μια προσφορά στον 
τόπο ανεκτίμητη. Αυτό ακριβώς έρχεται να 
επικυρώσει και η τόσο τιμητική διάκριση από 
την Ακαδημία Αθηνών, για την οποία και από 
της θέσεως αυτής συγχαίρουμε θερμά την 
Καλλιόπη Πρωτοπαπά.

Αντιφώνηση από τη συγγραφέα

Ευχαριστώ το Ινστιτούτο Πολιτισμού και την 
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ιδιαίτερα τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Εταιρείας  
Χαράλαμπο Χοτζάκογλου και Γιάννη Ηλιάδη, 
για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. 
Εκδήλωσης που τιμά πρώτα και κύρια τον 
πολιτισμό της Κύπρου.  Για μένα με τη 
βράβευση της Ακαδημίας Αθηνών τιμάται ο 
πλούσιος πολιτισμός της Κύπρου, ένα μικρό 

δείγμα του οποίου αντιπροσωπεύουν τα 
βιβλία που παρουσιάστηκαν απόψε. 

Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη 
Θεοφανώ Κυπρή, τη Φανώ, όχι μόνο για 
την αποψινή παρουσίαση αλλά κυρίως γιατί 
στάθηκε ο θεμελιωτής και στυλοβάτης του 
Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Ενός 
Αρχείου που περικλείει όλους τους τομείς 
της παραδοσιακής ζωής της Κύπρου και της 
νεότερης ιστορίας της, αλλά κυρίως γιατί 
περικλείει ανεκτίμητο πληροφοριακό υλικό για 
όλες ανεξαίρετα τις κατεχόμενες περιοχές της 
Κύπρου μας. Να την ευχαριστήσω γιατί με την 
συμπερίληψή μου στην ομάδα των ερευνητών 
του Αρχείου  άνοιξε για μένα διάπλατο το 
δρόμο της προφορικής  Παράδοσης, και του 
λαϊκού πολιτισμού. Χωρίς το Αρχείο δεν θα 
φτάναμε στις παρούσες εκδόσεις.

Ευχαριστώ επίσης τον Ευαγόρα Καραγιώργη 
για την επιμέλεια της μουσικής του γάμου 
στις αντίστοιχες εκδόσεις αλλά και για 
την επιμέλεια της μουσικής στην αποψινή 
εκδήλωση.

Να τονίσω ότι για να φτάσουμε εδώ δούλεψαν 
πολλοί. Και πρώτα και κύρια οι πληροφορητές, 
που άνοιξαν την καρδιά και την ψυχή τους, 
για να δώσουν ό,τι πολυτιμότερο είχαν. 
Θυμούμαι το δάκρυ στα μάτια τους όταν 
μιλούσαν για τον τόπο τους αλλά και τη φλόγα 
στα μάτια τους, όταν συνειδητοποιούσαν ότι 
αποτελούσαν έναν κρίκο στην πορεία για τη 
συντήρηση της παράδοσης αυτού του τόπου… 
Οι ερευνητές, που έδωσαν με σταυροφορική 
διάθεση το δικό τους στίγμα. Όσοι βοήθησαν 
ζυμώνοντας παραδοσιακά παρασκευάσματα ή 
ανοίγοντας για μας οικογενειακά άλμπουμ. Ο 
Αντώνης Πρωτοπαπάς που στήριξε ηθικά και 
υλικά την όλη προσπάθεια.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ στους 
διευθυντές του Κέντρου Επιστημονικών 
Ερευνών, και ιδιαίτερα στον Γιώργο 
Γεωργαλλίδη, διευθυντή όταν λήφθηκε η 
απόφαση για τη δημιουργία του Αρχείου 
Προφορικής Παράδοσης και τον Κωνσταντίνο 
Γιαγκουλλή, τότε διευθυντή του Κέντρου, 
που δέχτηκε την αίτησή μου να μελετήσω και 
να εκδώσω τα έθιμα του κύκλου της ζωής.  

      ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
    Παρουσίαση τριλογίας βιβλίων της Καλλιόπης Χαρμαντά Πρωτοπαπά
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Στο βιβλίο της Ευανθίας Παντελή που κυκλοφόρησε 
το 2014 αναπτύσσεται η σημασία της σχέσης της 
συμπεριφοράς και της στάσης ζωής του ατόμου 
με το κείμενο  που είναι ήδη γραμμένο μέσα του. 
Ένα κείμενο που περιλαμβάνει τις πρώιμες σχέσεις 
που αναπτύσσονται μέσω του θηλασμού τους 
πρώτους κρίσιμους μήνες της ζωής αλλά και τις 
πρώιμες σχέσεις των γονιών και άλλων ενηλίκων 
που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά. 

Για το σκοπό αυτό είναι πολύ σημαντική η 
διερεύνηση της πηγής όλων των παραγόντων 
που επηρεάζουν τη μάθηση και όρεξη για τη ζωή, 
με στόχο την εξεύρεση τρόπων για τη μείωσή 
τους. Και ο μητρικός θηλασμός κρίνεται ένας από 
τους σημαντικότερους παράγοντες στο σύνολο 
των πρώιμων σχέσεων που είναι καθοριστικοί 
για την ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Στις 
περιπτώσεις που η μητέρα για λόγους υγείας δεν 
μπορεί να θηλάσει το βρέφος, η διατροφή με 
τεχνητή μέθοδο πρέπει να γίνεται μέσα από μια 
θερμή και σταθερή σχέση. Αν δεν υπάρχουν αυτές 
οι προϋποθέσεις, τότε θα έχουμε ένα δύσκολο 
παιδί. 

Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται με πολλά 
παραδείγματα τόσο από τη ζωή και την 
προσωπική έρευνα της συγγραφέως όσο και από 
πλήθος βιβλιογραφικών πηγών. Η συγγραφέας 
επικεντρώνεται στη μάθηση και τη σχολική 
επιτυχία αναφέροντας ότι το παιδί επιβάλλεται 
να παίζει αρκετά για τακτοποίηση της ψυχικής 

του δομής και να συμμετέχει στη ζωή των 
ενηλίκων ώστε να βιώνει το φυσικό περιβάλλον 
και τη γνώση στο σύνολό της. Επισημαίνει ότι η 
υπεραπασχόληση των γονιών, η υπερπροστασία, 
οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης και η στέρηση 
περιβαλλοντικών ερεθισμάτων εκδηλώνεται με 
ανωριμότητα ψυχοκινητική και ψυχοκοινωνική 
στα παιδιά.

Η συγγραφέας δε σταματά στην επισήμανση των 
προβλημάτων. Προτείνει λύσεις και εργαλεία  για 
την σωστή αντιμετώπιση και θεραπεία, τονίζοντας 
ότι «για να μπορέσει ένας ενήλικας να βοηθήσει 
ένα παιδί, χρειάζεται πρώτα ο ίδιος να γνωρίσει και 
να αποδεκτεί τον εαυτό του». «Πρέπει οπωσδήποτε 
να παρέχονται ευκαιρίες στα παιδιά να απαντούν 
σε θέματα που δεν γνωρίζουν, να μιλούν γι’ αυτά, 
όπως τα φαντάζονται, με στόχο να δοθεί και η 
σωστή κατεύθυνση».

    «Θηλασμός - Μάθηση και Αχνάρια Πρώιμων Σχέσεων» της Ευανθίας Παντελή

1.

1.Το εξώφυλλο του βιβλίου «Θηλασμός μάθηση και αχνάρια πρώιμων 
σχέσεων».
2.Η Ευανθία Παντελή.

Η Ευανθία Παντελή έζησε στον Καραβά 
μέχρι το θλιβερό καλοκαίρι του ’74. 
Αποφοίτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο 
Λαπήθου, σπούδασε ψυχολογία στη Γαλλία 
και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα 
στην Κλινική και Παθολογική Ψυχολογία. 
Εργάζεται στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού.

2.

Σκίτσο από τα περιεχόμενα του βιβλίου της Ευανθίας Παντελή. 
Έργο της αδελφής της συγγραφέως Ξένιας Παντελή. 
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Η Μαρία Περατικού Κοκαράκη, θυγατέρα του 
εμβριθή εκπαιδευτικού Χρίστου Περατικού, το 
γένος X”Γιάννη, τέκνο του Καραβά, τιμήθηκε 
με το «Αριστείον Ανθρωπισμού και Πολιτισμού» 
από τον Παιδαγωγικό Όμιλο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών ΕΛΛΙΕΠΕΚ. Η τελετή έγινε στην Αθήνα 
στις 11/10/14 στο ξενοδοχείο «Τιτάνια». Η 
Μαρία γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά μεγάλωσε 
στο μαρτυρικό νησί του ελληνισμού, την Κύπρο,. 
Τα παιδικά της χρόνια σκoρπιστήκανε στις 
ακρογιαλιές του Καραβά και της Αμμοχώστου, 
τόποι τoυρκoκρατoύμενoι από το ’74. 

Ακολούθησε φιλολογικές σπoυδές στο 
Καποδιστριακό Αθηνών και στο Old Sydney 
University, στο οποίο εργάστηκε ως Tutor στη 
Νεοελληνική Έδρα και στη Μέση Εκπαίδευση της 
Κύπρου ως φιλόλογος και Βοηθός Διευθύντρια. 
Έχει βραβευθεί και διακριθεί αρκετές φορές. 
Έκανε βιβλιοκριτικές, ομιλίες και παρουσιάσεις 
λογοτεχνών,  οι  οποίες  έχουν  δημοσιευθεί  
σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες στην 
Κύπρο και την Ελλάδα. Μίλησε σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Δήμων, Λογοτεχνικών φορέων και 
οργανώσεων καθώς και σε διάφορα συμπόσια 
στην Κύπρο και την Ελλάδα. Ποίησή της έχει 
μεταφραστεί στα γαλλικά, γερμανικά και 
ιταλικά.

Σημειώνουμε στη συνέχεια μερικές άλλες 
βραβεύσεις-διακρίσεις της Μαρίας Περατικού 
Κοκαράκη:

•Το βιβλίο της «Μνήστρα» πήρε το 1ο βραβείο 
Αφηγήματος στα πλαίσια του 4ου Παγκόσμιου 
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού από τον Ελληνικό 
Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος το 2013.
•Πήρε το βραβείο «Κωνσταντίνου Καβάφη» 
και τιμήθηκε ως ποιήτρια της χρονιάς 2013 από 
το Λογοτεχνικό Περιοδικό Λόγου, Τέχνης και 
Πολιτισμού «Κελαινώ».  
•Πήρε Αναμνηστικό Δίπλωμα «Πνευματικής Αξίας», 
Α΄ τάξεως από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. 
•Πήρε το 1ο βραβείο Διηγήματος με τίτλο 
«Ενθυμήσεως οδός» στα πλαίσια του 5ου 
Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού από τον 
Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος τον 
Νοέμβρη  2014 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.
•Πήρε το 1ο βραβείο στον Διεθνή Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό του Λογοτεχνικού Ομίλου 
«Αλεξίσφαιρο» στην ενότητα ποιημάτων «Εις 
Εναλίαν», 2014, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 
Ιλίου.

Στο συγγραφικό της έργο συμπεριλαμβάνονται:
Ποιητικές συλλογές: “Αγυρτείες”, 2000, “Τανα-
φόρμια”, 2003, “Αυτόμελα”, 2006, “Χάι-Κάι”, 
2006, «Ιδιόμελα», 2011, «Χάι-Κου και Τάνκα», 
2011, «Σένριου Χαϊκού και Ρέγκα», 2014.
Μυθιστορήματα:  «Βαλς με δεκανίκια», 2007. 
«Τα χρόνια με τα κυκλάμινα», τριλογία, θα 
κυκλοφορήσει από τον Εκδοτικό Οίκο Λιβάνη, έχει 
θέμα την κατεχόμενη γη μας, τις αιωνόβιες μνήμες 
και αναμνήσεις απ’ το 1953-1974 και  τον Καραβά.
Διηγήματα:  «Μνήστρα», 2009.

    «Θηλασμός - Μάθηση και Αχνάρια Πρώιμων Σχέσεων» της Ευανθίας Παντελή     ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ
    Διακρίσεις Μαρίας Περατικού Κοκαράκη 

1.

1.Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης της Μαρίας Περατικού 
Κοκαράκη στο ξενοδοχείο «Τιτάνια», 11 Οκτωβρίου 2014.  
2.Αναμνηστική φωτογραφία μετά τη βράβευση.  
3.Αντίγραφο του «Αριστείου Ανθρωπισμού και Πολιτισμού» που 
απονεμήθηκε στη Μαρία Περατικού Κοκαράκη.

2. 3.
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Πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2014, 
στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή απονομής 
του βραβείου του «Ιδρύματος Τάκη και Λούκη 
Νέμιτσας» που φέτος αφορούσε τον τομέα της 
Χημείας. Το βραβείο απονεμήθηκε στον Καραβιώτη 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Rice στο Χιούστον 
του Τέξας, δρα Κυριάκο Κ. Νικολάου.

Σε ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης (την ομιλία μετέφερε 
ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου 
Παναγιώτης Αντωνιάδης) εξήρε τόσο το έργο του 
βραβευθέντος, όσο και το ρόλο του Ιδρύματος. 
«Είμαστε υπερήφανοι γιατί άνθρωποι όπως ο 
Κυριάκος Νικολάου ξεπερνούν τα στενά σύνορα 
της πατρίδας μας και προβάλλουν τις πνευματικές 
αρετές της χώρας μας σε όλη την οικουμένη. Τον 
ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό. Η βράβευσή τους 
στην πατρίδα τους είναι η ελάχιστη τιμή, την 
οποία μπορούμε να ανταποδώσουμε», ανέφερε 
μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Παρουσιάζοντας εκ μέρους του Ιδρύματος Νέμιτσας 
τον βραβευθέντα καθηγητή Κυριάκο Κ. Νικολάου, 
ο καθηγητής και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Μάριος Μαυρονικόλας, μίλησε για έναν 
επιστήμονα που κατατάσσεται αυτοδικαίως ως 
ένας από τους διεθνώς κορυφαίους επιστήμονες 
στη Χημεία. «Νιώθω περήφανος να δηλώσω 
ότι  πρόκειται για μια κορυφαία, ταλαντούχα 
και πολυσύνθετη ανθρώπινη μονάδα που με το 
επιστημονικό του έργο τιμά την Κύπρο διεθνώς», 

δήλωσε ο κ. Μαυρονικόλας σημειώνοντας 
ότι ο Κυριάκος Κ. Νικολάου έχει δημοσιεύσει 
περισσότερες από 760 ερευνητικές εργασίες σε 
κορυφαία διεθνή περιοδικά της περιοχής του 
και σε έγκριτα πρακτικά διεθνών συνεδρίων 
πρώτης τάξεως. Κατέχει, επίσης, περισσότερα 
από 60 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, σημείωσε ο 
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφερόμενος στο έργο του βραβευθέντος ο κ. 
Μαυρονικόλας σημείωσε ότι ο καθηγητής Κυριάκος 
Κ. Νικολάου ασχολείται με την ολική σύνθεση 
φυσικών προϊόντων με πολύπλοκη δομή. «Ως 
τις αντιπροσωπευτικότερες από τις ερευνητικές 
επιτυχίες του καθηγητή Κυριάκου Νικολάου στη 
Συνθετική Χημεία θα περιοριστώ, λόγω έλλειψης 
χρόνου και μόνο, να αναφέρω μόνο δύο, τις 
ολικές συνθέσεις των αντικαρκινικών φαρμάκων 
της Ταξόλης και της Καλιχεσμυκίνης» δήλωσε ο 
Μάριος Μαυρονικόλας, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ταξόλη. «Απομονώθηκε αρχικά 
το 1971 από κωνοφόρα δέντρα του είδους 
Taxus, αλλά η καθιέρωσή της ως φάρμακο στη 
φαρμακοβιομηχανία καθυστέρησε λόγω της 
χαμηλής συγκέντρωσης της στη φυσική πρώτη 
ύλη, δηλαδή τη δρόγη. Λόγω της παρατηρούμενης 
δραστικότητάς της κατά του καρκίνου, η Ταξόλη 
κατέστη γρήγορα ένας πολλά υποσχόμενος 
αντικαρκινικός παράγοντας και έγινε  έτσι το μήλο 
της έριδος, με πολλές ερευνητικές ομάδες ανά 
το παγκόσμιο να ανταγωνίζονται για την ολική 
σύνθεσή της στο εργαστήριο. Το νήμα έκοψε η 

    Αναγνώριση προσφοράς και βράβευση δρος Κυριάκου Νικολάου 

1.

2.

1.2,3. Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την τελετή 
απονομής του βραβείου του «Ιδρύματος Τάκης 
και Λούκη Νέμιτσας» στον Καραβιώτη επιστήμονα 
Κυριάκο Νικολάου, 7 Οκτωβρίου 2014.

3.
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ερευνητική ομάδα του καθηγητή Νικολάου, που 
πέτυχε να δημοσιεύσει, για πρώτη φορά το 1994, 
την ολική σύνθεση της Ταξόλης».

Θερμές ευχαριστίες εξέφρασε ο βραβευθείς 
καθηγητής Κυριάκος Κ. Νικολάου, ο οποίος 
ξεκίνησε την ομιλία του με υπενθύμιση της παιδικής 
του ηλικίας στον Καραβά: «Οι παππούδες μου 
ήταν και οι δύο αγρότες, καλλιεργούσαν τα μικρά 
τους χωράφια για να θρέψουν τις οικογένειές τους 
και να κερδίσουν τα προς το ζην. Ο πατέρας μου 
μπορούσε να σταδιοδρομήσει μόνο ως κτίστης, 
έχοντας παρακολουθήσει μόνο μέχρι την Τρίτη 
τάξη του δημοτικού σχολείου. Η επιθυμία του 
για μένα ήταν να γίνω αρχιτέκτονας, αλλά εγώ 
γοητευόμουν περισσότερο από τα αστέρια και το 
σύμπαν» δήλωσε ο κ. Νικολάου.

Αναφερόμενος στην Ταξόλη τόνισε ότι αυτή 
αποτελεί, ίσως, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο 
αντικαρκινικό φάρμακο σήμερα. «Λόγω της 
πολλά υποσχόμενης φαρμακευτικής της δράσης 
ως κατάλληλος αντικαρκινικός παράγοντας, η 
Ταξόλη έγινε διάσημη και πολλές επιστημονικές 
ομάδες χημικών σε όλο τον κόσμο ενεπλάκησαν 
στον αγώνα για τη σύνθεσή της στο εργαστήριο. 
Τελικά, η επιτυχής ολική σύνθεση της Ταξόλης 
δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την ομάδα 
μας το 1994» ανέφερε ο βραβευθείς καθηγητής, ο 

οποίος συγκινημένος δήλωσε ότι με τίποτα δεν θα 
άλλαζε αυτή την τιμή στην ίδια του την πατρίδα. 
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τάκης Νέμιτσας 
ευχαρίστησε για τις προσπάθειες στήριξης του 
Ιδρύματος και καλωσόρισε όλους με ιδιαίτερη 
αναφορά στην παρουσία του πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Rice κ. Seiichi Matsuda, ο οποίος 
ήρθε από το Χιούστον ειδικά για να παραστεί στην 
τελετή. «Το Ίδρυμα Νέμιτσας δημιουργήθηκε με 
στόχο να συμπληρώσει κάτι που έλειπε από τον 
τόπο μας, δηλαδή να τιμά Κύπριους επιστήμονες 
και καλλιτέχνες που διαπρέπουν παγκόσμια. 
Και πιστέψετε με αυτοί δεν είναι λίγοι. Το 
διαπιστώσαμε και εμείς στην πορεία» δήλωσε 
στην ομιλία του ο κ. Νέμιτσας, τονίζοντας ότι 
ο καθηγητής Κυριάκος Κ. Νικολάου ξεχωρίζει 
ανά το παγκόσμιο για τις τεράστιας σημασίας 
ανακαλύψεις του, που βοηθούν τους γιατρούς 
σε ολόκληρο τον κόσμο στην αντιμετώπιση και 
θεραπεία πολλών ασθενειών, με έμφαση και 
επιτυχία στην καταπολέμηση του καρκίνου. 

Για το Δήμο Καραβά η βράβευση του Καραβιώτη 
επιστήμονα Κυριάκου Νικολάου αποτελεί ακόμη 
ένα ξεχωριστό σταθμό περηφάνιας από τον 
οποίο ο Καραβάς διευρύνει τον κατάλογό του 
με καταξιωμένες προσωπικότητες, οι οποίες 
αποτελούν πρότυπα προσφοράς και επιστημονικής 
έρευνας για όλους τους νέους της πατρίδας μας. 

    Αναγνώριση προσφοράς και βράβευση δρος Κυριάκου Νικολάου 

Αναμνηστική φωτογραφία μετά από την τελετή μαζί με μέλη της οικογένειάς του τιμώμενου επιστήμονα Κυριάκου Νικολάου.
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Σαράντα ένα χρόνια μετά τον βίαιο εκτοπισμό από τα σπίτια και τις περιουσίες μας, ο χρόνος 
εξακολουθεί να καταγράφει σταθμούς με νέα δεδομένα για κάθε οικογένεια. Είναι δε γεγονός ότι ο 
κοινωνικός ιστός της κωμόπολής μας και γενικά όλων των κατεχομένων περιοχών έχει αλλοιωθεί 
ανεπανόρθωτα στο πέρασμα του χρόνου. Στις μέρες μας πολύ σπάνια θα εντοπίσεις νιόπαντρα 
ζευγάρια με καταγωγή του γαμπρού και της νύφης από το ίδιο χωριό. Δύο τέτοιες  περιπτώσεις 
εντοπίσαμε τη χρονιά που πέρασε και με μεγάλη χαρά τις καταγράφουμε με την ευχή να έχουμε 
και στο μέλλον τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις. Στα νέα ζευγάρια με καταγωγή τον Καραβά και τα 
περίχωρα ευχόμαστε ολόψυχα «βίον ανθόσπαρτον» και πολλές  χαρές στη ζωή τους.

Ο Κώστας και η Περσεφόνη την ημέρα 
του γάμου τους στις 23 Αυγούστου 
2014, μαζί με του γονείς τους Κυριάκο 
και Μάρω Ανδρονίκου από Αγλαντζιά 
και Παλιόσοφο και τους Στέφανο και 
Καλλιόπη Λούτσιου Στεφάνου από 
Μύρτου και Παλιόσοφο.

Ο Ανδρέας και η Ξένια την ημέρα του 
γάμου τους στις 27 Σεπτεμβρίου 2014 
μαζί με τους γονείς τους Παντελή και 
Ελένη Χατζηστυλλή Παντελή από Άσσια 
και Καραβά και τους Αλέξανδρο και 
Μαρία Ταπάκη από Βουνό και Καραβά.
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