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Φερβολιτές, το παραδοσιακό κέντημα του Καραβά.
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Οι εννέα δίσκοι κατασκευάσθηκαν τον 7ο αιώνα μ.Χ. Έξι από αυτούς βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και
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Ο γάμος του Δαυίδ και της Μελχόλ.
Διάμετρος 26,8 εκ., Κυπριακό Μουσείο.
Οπισθόφυλλο:
Η κλήση του Δαυίδ από τον Σαμουήλ.
Διάμετρος 14 εκ., Κυπριακό Μουσείο.
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Ο δήμαρχος Νίκος Χατζηστεφάνου

Χαιρετισμός του Δημάρχου Καραβά
Ένας ακόμα χρόνος πέρασε στην προσφυγιά.
Ένας ασυνήθιστος χρόνος, πρωτόγνωρος,
που σημαδεύτηκε από τη θανατηφόρα πανδημία του κορωνοϊού covid-19. Οι θάνατοι
σε παγκόσμια κλίμακα ανάγκασαν τις Κυβερνήσεις όλων των κρατών να πάρουν αυστηρά
μέτρα προστασίας των κατοίκων τους και η
Κύπρος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Για πρώτη
φορά γνωρίσαμε το καθολικό κλείσιμο των
εργασιών, όλων των καθημερινών μας δραστηριοτήτων και όλων των χώρων συνάθροισης. Επιβλήθηκαν μεγάλες περίοδοι περιορισμού στα σπίτια. Οι μετακινήσεις γίνονταν
με αποστολή μηνυμάτων και όλες οι δραστηριότητες διέπονταν από αυστηρά διατάγματα.
Παρόλα τα μέτρα, οι συνέπειες σε όλες τες
εκφάνσεις της καθημερινής ζωής σε όλο τον
πλανήτη παραμένουν τραγικές.
Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν και για τον
εκτοπισμένο Δήμο μας αναρίθμητες. Από τη
μια μέρα στην άλλη είδαμε τους προγραμματισμούς μας να ανατρέπονται και τις κάθε
είδους δραστηριότητες μας να αναβάλλονται,
πολλές εκδηλώσεις να ακυρώνονται και διεθνείς συναντήσεις να ματαιώνονται. Και όμως
δεν λυγίσαμε. Κάναμε ξανά τους προγραμματισμούς μας, και, όταν και αυτοί ανατράπηκαν με νέα κύματα της πανδημίας, τους αναθεωρήσαμε και μια και δυο και τρεις φορές.
Χρησιμοποιήσαμε με σύνεση τις πρόνοιες των
κυβερνητικών διαταγμάτων και καταφέραμε μέσα από αυτές να οργανώσουμε αρκετές
δραστηριότητες, που κράτησαν στις επάλξεις
τον Δήμο Καραβά, σε πείσμα των δεινών που
έφερε η πανδημία.
Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχής να χαιρετίσω
τη νέα έκδοση του τεύχους «Καραβιώτικα

4

Δρώμενα». Όπως και σε όλα τα προηγούμενα τεύχη, τα «Καραβιώτικα Δρώμενα» καταγράφουν συνοπτικά το έργο όλων των οργανωμένων συνόλων του Δήμου Καραβά στην
Κύπρο καθώς και των Σωματείων των Αποδήμων μας στην Αμερική, Αγγλία και Αυστραλία. Παρουσιάζουν επίσης θέματα που σχετίζονται με την ιστορία, την παράδοση και τον
πολιτισμό της αγαπημένης γης του Καραβά.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε ως Δήμος στη
Μάρω Χατζηστεφάνου, συντονίστρια της έκδοσης, που για τέταρτη συνεχή χρονιά ανέλαβε το βάρος συντονισμού και διεκπεραίωσης
της έκδοσης. Τα εξαίρετα μέλη της Επιτροπής
Έκδοσης Καλλιόπη Χαρμαντά-Πρωτοπαπά,
και Έμιλυ Καραΐσκου ευχαριστούμε ιδιαίτερα
για την άρτια οργάνωση, σύνταξη και παρουσίαση του υλικού. Ευχαριστούμε επίσης θερμά όλες και όλους, όσους πρόσφεραν τις συνεργασίες τους και φωτογραφικό υλικό ώστε
να γίνει το 14ο τεύχος μια υποδειγματική έκδοση.
Οι δυσκολίες δεν μας πτοούν. Ως Δήμαρχος
και Δημοτικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσουμε να αφιερώνουμε όλες μας τες δυνάμεις για
να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε το πολύπλευρο έργο που επιτελείται. Με δυναμισμό
και διεκδικητικότητα, με όραμα και αποφασιστικότητα θα εργαζόμαστε για τον τόπο μας.
Αμετάθετος στόχος μας παραμένει να γυρίσουμε στα σπίτια και τη γη μας ελεύθεροι, σε
ένα ελεύθερο Καραβά.

Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος Καραβά

Η συντονίστρια της έκδοσης Μάρω Χατζηστεφάνου

Χαιρετισμός της Συντονίστριας της έκδοσης
Με χαρά ανέλαβα και για 4η χρονιά ως Συντονίστρια στην έκδοση του 14ου τεύχους
«Καραβιώτικα Δρώμενα». Το 2020 ήταν μια
χρονιά πρωτόγνωρη ανά την υφήλιο, που την
μαστίζει η πανδημία του κορωνοϊού που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Χιλιάδες άνθρωποι να
πεθαίνουν, εκατομμύρια να νοσούν, οικονομίες χωρών να καταρρέουν, να αναστέλλονται
λειτουργίες όλων των τύπων. Θύμα αυτού του
ολέθρου και η μικρή μας πατρίδα Κύπρος.
Μέσα σε αυτά τα οδυνηρά πλαίσια ήταν υποχρεωμένος και ο προσφυγικός Δήμος του Καραβά να λειτουργήσει. Να μην αφήσει ούτε
μέρα να χαθεί η επαφή με τους Καραβιώτες.
Και το κατάφερε στο μέτρο των δυνατοτήτων
του. Τόσο κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού
που άρχισε τον Μάρτιο, όσο και αμέσως μετά,
όταν τα μέτρα επέτρεπαν μια σχετική διακίνηση.
Ως πρώτη ενέργεια του Δήμου ήταν η οικονομική στήριξη δυσπραγούντων Καραβιωτών
από την πανδημία. Την περίοδο των Χριστουγέννων δόθηκαν ξανά βοηθήματα σε άπορες
οικογένειες.
Μόλις έγινε η άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων και πάντα με αυστηρή τήρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων, διοργανώθηκαν συναντήσεις συνταξιούχων στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λευκωσίας. Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης για καλύτερη
οργάνωση και προώθηση του κεντήματος του
φερβολιτέ. Συστάθηκε εργαστήρι εκμάθησής
του και στη Λεμεσό.
Πραγματοποιήθηκε η καθεχρονική εκδήλωση
Μνήμης, Τιμής και Αγώνα της επαρχίας Κερύνειας στον Τύμβο Μακεδονίτισσας. Τελέστηκε

ο Εσπερινός του Αγίου Ευλαλίου στην εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα, χοροστατούντος του
Μητροπολίτη μας κ. Χρυσοστόμου. Έγινε το
Μνημόσυνο όλων των Καραβιωτών που σκοτώθηκαν στην εισβολή και αυτών που πέθαναν μετά στην προσφυγιά.
Στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΠΙΚ οργανώθηκε διάλεξη. Έγινε εκδήλωση για παρουσίαση των εκδόσεων του Δήμου. Διοργανώθηκε
απονομή των χορηγιών του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά «Νίκος και Ελπίδα Σιακόλα»
και του κληροδοτήματος Γεωργίου Τσίμον.
Ο Δήμος με το Χορευτικό συγκρότημα της νεολαίας μας έλαβαν μέρος στην εκπομπή του
ΡΙΚ «Παραδοσιακή Βραδιά». Όπως πάντα ο
Δήμος Καραβά επιδεικνύει ιδιαίτερη στήριξη,
ενδιαφέρον και αγάπη στη Νεολαία του Καραβά. Αγκάλιασε όλες τις εκδηλώσεις της, τις
στήριξε οικονομικά και ηθικά.
Εκτός από όλες αυτές τις δραστηριότητες, ο
Δήμος προχώρησε στην έναρξη της κατασκευής του Μνημείου Καραβιωτών. Διαμορφώθηκε
αίθουσα σε Μουσείο Λαϊκής Τέχνης του Καραβά. Διακοσμήθηκε το κτίριο, έγιναν νέα σκηνικά, βελτιώθηκε ο φωτισμός και τοποθετήθηκαν νέες κουρτίνες.
Οι πιο πάνω δραστηριότητες μαζί με πολλά
άλλα ενδιαφέροντα περιγράφονται στα φετινά
«Καραβιώτικα Δρώμενα». Απόδειξη πως καμία
πανδημία και κανένας κορωνοϊός δεν εμποδίζει την αγάπη, το πάθος και την αφοσίωση για
τον Καραβά να σιγάσουν.

Μάρω Χατζηστεφάνου
Συντονίστρια της έκδοσης

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ
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Βράβευση της ετήσιας έκδοσης Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα»
από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Κ.)
Η ετήσια έκδοση του Δήμου μας «Καραβιώτικα Δρώμενα» τιμήθηκε με Αριστείο από τον
Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος
(Ε.Π.Ο.Κ.).
Στην ανακοίνωσή του ο Ε.Π.Ο.Κ αναφέρει μεταξύ άλλων:

γράφουν για τον τόπο τους και την γειτονιά
τους, γιατί ο Καραβάς είναι μια ιστορία από μόνος του, καθώς και να συνεχίσουν όλοι μαζί
να αγωνίζονται για την Λευτεριά του Ιστορικού Καραβά […] Πολλά συγχαρητήρια για το
εξαίρετο περιοδικό που εκδίδετε».

«Ο Σύλλογός μας τιμά για τρίτη φορά ένα περιοδικό και αυτή τη φορά επελέγη το περιοδικό
που εκδίδει ο κατεχόμενος δήμος του Καραβά
– Επαρχίας Κερύνειας. Θεωρούμε ότι είναι ένα
πλήρες περιοδικό το οποίο εκδίδεται μια φορά
το χρόνο. Το περιοδικό αυτό, εκτός του πλούσιου φωτογραφικού υλικού, διαθέτει και υλικό
που συγκινεί κάθε πρόσφυγα του κατεχόμενου
Καραβά. Μέσα από τις σελίδες του προβάλλεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που προβάλλουν τον κατεχόμενο Δήμο. Εύχομαι σε
όλους τους συντελεστές και συνεργάτες αυτού
του τόσο ωραίου περιοδικού να συνεχίσουν να

Θεωρούμε ιδιαίτερα τιμητική για τον Δήμο μας
τη διάκριση της ετήσιας έκδοσής μας. Η διάκριση αυτή είναι μια δικαίωση της αγωνιστικής
προσπάθειας του Δήμου μας για διατήρηση
άσβεστης της μνήμης του Καραβά, η οποία γίνεται αδιάλειπτα, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων και μέσω της έκδοσης «Καραβιώτικα Δρώμενα», μιας πρωτοβουλίας του Δήμου Καραβά
που ξεκίνησε το 2008 και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα. Το γεγονός ότι η βράβευση προέρχεται από τον καταξιωμένο Ελληνικό Πολιτιστικό
Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος δίνει ξεχωριστή βαρύτητα στη βράβευση.

ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-21
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.Ο.Κ.)

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ

ΑΡΙΣΤΕΙΟ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΑΒΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
«ΚΑΡΑΒΙΩΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ»
ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΤHΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑ
ΑΘΗΝΑ2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
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Μερικά από τα σχόλια που πήραμε για τη δέκατη τρίτη μας έκδοσή
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Λάζαρ.
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Υπογραφή του συμβολαίου για
κατασκευή του Μνημείου Καραβιωτών

Οι συντελεστές των εκδόσεων
του Δήμου και του Πολιτιστικού
Ιδρύματος

Διάλεξη από τον Καθηγητή
Κωνσταντίνο Δέλτα

Σύντομος απολογισμός του τέταρτου έτους θητείας
του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά
Συμπληρώθηκε ο τέταρτος χρόνος θητείας
του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου Καραβά. Μια χρονιά παραγωγική,
παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που
προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Πιο
κάτω καταγράφεται σύντομος απολογισμός
του χρόνου αυτού.

Εθνικό Θέμα/Διαφώτιση
1. Το Εθνικό Θέμα και τα θέματα διαφώτισης
αποτέλεσαν προτεραιότητα του Δήμου Καραβά. Για τον σκοπό αυτό έγιναν συνεχείς ενέργειες, είτε ως Δήμος ξεχωριστά, είτε σε συνεργασία με την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων,
τους δύο άλλους Δήμους της Επαρχίας, Κερύνειας και Λαπήθου, το Προσφυγικό Σωματείο
«Ο Καραβάς», την Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας και τον Όμιλο Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας.

- Μεταξύ άλλων, διοργανώθηκε η καθιερωμένη αντικατοχική εκδήλωση στον Τύμβο Μακεδονίτισσας στις 22 Ιουλίου του 2020 και
στάληκαν ψηφίσματα στις Πρεσβείες των 5
μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
2. Κατά τη διάρκεια του έτους ο Δήμαρχος
συμμετείχε σε διάφορες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, στις οποίες μίλησε για την
πλούσια δράση του Δήμου. Αρκετές από τις εκπομπές απευθύνονταν και στους αποδήμους.
3. Ετοιμάστηκαν δύο νέα ντοκιμαντέρ για τον
Καραβά, από τους Χαράλαμπο Χαραλάμπους
και Χαράλαμπο Μελαχρινό. Στο ένα από αυτά
θα προβάλλονται και αγγλικοί υπότιτλοι.
4. Συνεχίστηκαν οι επαφές με τη Δικοινοτική
Επιτροπή για το θέμα της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά της συντήρησης της Μονής της Αχειροποιήτου και του κοιμητηρίου Καραβά. Η Επιτροπή πληροφόρησε
τον Δήμο ότι έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση
του κοιμητηρίου Καραβά, όμως δεν ανακοινώθηκε «επίσημα», κυρίως λόγω των δυσκολιών
που προκάλεσε η πανδημία.

Σχέσεις με αδελφοποιημένους Δήμους
1. Λόγω της πανδημίας δεν κατέστη δυνατή η
διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με τους αδελφοποιημένους Δήμους, παρά το γεγονός ότι είχαν προγραμματισθεί συναντήσεις, επισκέψεις
και είχαν δρομολογηθεί κοινές ενέργειες και
δραστηριότητες.

Κατάθεση στεφάνων από τους τρεις Δημάρχους
Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά στον Τύμβο
Μακεδονίτισσας
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Διατηρείται όμως στενή αδελφική διαδικτυακή
επικοινωνία με τους αδελφοποιημένους Δήμους,
ανταλλάσσονται σκέψεις και απόψεις για μελλοντικές επαφές και κοινές εκδηλώσεις και γίνεται
αλληλοενημέρωση επί πολλών θεμάτων.

Διοικητικά θέματα και θέματα
Λειτουργίας
1. Λειτούργησε με επιτυχία, για τέταρτη χρονιά, ο θεσμός του Συμβουλευτικού-Συντονιστικού Σώματος Καραβιωτών με τη συμμετοχή των νυν και προηγούμενων Δημάρχων και
Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων όλων
των οργανωμένων συνόλων Καραβά. Σκοπός
του Σώματος είναι η ενημέρωση και αλληλοστήριξη μεταξύ των οργανωμένων συνόλων
του Καραβά και ο συντονισμός των κοινών
δραστηριοτήτων τους.

Εκθέματα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
των Καραβιωτών

τη σχετική πρόνοια του Καταστατικού, δημιουργήθηκε το πρώτο μέρος του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης των Καραβιωτών σε ένα από τα
δωμάτια του οικήματος.
Το Προεδρείο της συνάντησης
των Διοικητικών Συμβουλίων

2. Λειτουργεί ο θεσμός της συνάντησης όλων
των μελών όλων των Διοικητικών Συμβουλίων
των οργανωμένων συνόλων του Καραβά.
3. Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.
4. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενσωμάτωσης
του Ταμείου Ευημερίας Καραβιωτών στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, ώστε το Ταμείο
να μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία και δράση του.

Θέματα Οικήματος
1. Συνεχίστηκε η αναδιαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών
(ΠΙΚ). Στα πλαίσια αυτά, και εκπληρώνοντας

2. Ετοιμάστηκαν τα σχέδια για την αναδιαμόρφωση της εισόδου του ΠΙΚ, η κατασκευή
ράμπας αναπήρων και η κατασκευή Μνημείου που θα είναι αφιερωμένο στους Καραβιώτες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τους
νεκρούς και αγνοουμένους μας και τους θανόντες στην προσφυγιά. Προκηρύχθηκαν
οι προσφορές και κατακυρώθηκαν. Στις 17
Νοεμβρίου υπογράφτηκαν τα συμβόλαια και
την επόμενη μέρα, 18 Νοεμβρίου, άρχισαν τα
έργα, τα οποία συνεχίζονται. Τα σχέδια ετοίμασαν οι Καραβιώτες αρχιτέκτονες Γρηγόρης
Πατσαλοσαββής, Χάρης Σολωμού και Αλέξανδρος Ποστεκκής. Το Μνημείο αναμένεται να
ολοκληρωθεί το 2021.
3. Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στον 1ο όροφο του οικήματος του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.
4. Αντικαταστάθηκε η μόνωση της οροφής του
οικήματος του ΠΙΚ.
5. Αντικαταστάθηκαν όλες οι κουρτίνες του οικήματος του ΠΙΚ.
6. Συνεχίστηκε η σταδιακή αντικατάσταση των
υφιστάμενων φωτιστικών του οικήματος με
φωτιστικά LED για εξοικονόμηση ρεύματος.

Μερικά από τα εκθέματα του Μουσείου

7. Συνεχίζονται οι ενέργειες ώστε ο Δήμος και
τα υπόλοιπα Σώματα που στεγάζονται στον
χώρο να συμμορφωθούν με τους Κανονισμούς
Ασφάλειας και Υγείας.

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ
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Κοινωνικός τομέας

Πολιτιστικός τομέας/Δράσεις
Προώθησης φερβολιτέ

1. Παρά τις δυσκολίες με την πανδημία και τις
απαγορεύσεις που επέβαλλαν τα πρωτόκολλα,
ο Δήμος Καραβά κατάφερε, τηρώντας όλες τις
υγειονομικές πρόνοιες, να συνεχίσει τις συναντήσεις και την ψυχαγωγία των συνταξιούχων
και ηλικιωμένων Καραβιωτών. Διοργανώθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά πρωινές συναντήσεις συνταξιούχων σε Λευκωσία, Λεμεσό
και Πάφο, οι οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Στη Λευκωσία παρατέθηκε γεύμα στους
συνταξιούχους στο Royal Hall, στη Λεμεσό η
συνάντηση έγινε στο Δημαρχείο Ύψωνα και
ακολούθησε γεύμα σε κοντινό εστιατόριο και
στην Πάφο η συνάντηση έγινε στο Πολιτιστικό
Κέντρο Λέμπας, όπου προσφέρθηκε γεύμα.

Ο Δήμος και τα οργανωμένα σύνολα Καραβά
καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για προώθηση της πολιτιστικής δράσης των Καραβιωτών, κυρίως με την προβολή, διατήρηση και
μεταλαμπάδευση της τέχνης του «φερβολιτέ».
Το 2020 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

Γεύμα συνταξιούχων στο Royal Hall
2. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα οργανωμένα
σύνολα του Καραβά συνεχίζεται η προσπάθεια
βοήθειας άπορων οικογενειών, μέσω του Ταμείου Ευημερίας Καραβιωτών. Δόθηκαν έκτακτα χορηγίες σε δυσπραγούντες Καραβιώτες
εν μέσω του πρώτου κύματος της πανδημίας
του κορωνοϊού, καθώς και χορηγίες κατά τη
διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.
3. Σε συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε
το 2018, κοινοποιήθηκε στους Καραβιώτες η
3η έκδοση του μητρώου/καταλόγου με τους
ιδιώτες επαγγελματίες Καραβιώτες. Σκοπός
της πρωτοβουλίας αυτής είναι να στηρίζουμε
τους συνδημότες μας, αγοράζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, ως έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των Καραβιωτών.
Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, μέχρι να περιληφθούν, αν είναι δυνατόν, όλοι οι επαγγελματίες Καραβιώτες.
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1. Συνεχίζεται η προεργασία για την ετοιμασία
δίγλωσσης έκδοσης για τον φερβολιτέ. Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί και να εκτυπωθεί εντός του 2021.
2. Έγινε συνάντηση με την Πολιτιστική Σύμβουλο για την Κύπρο στη Διεθνή Ακαδημία
Γραμμάτων Τεχνών και Επιστημών στο Παρίσι
κ. Άγγελα Jourdan, με στόχο την προσπάθεια
προώθησης του φερβολιτέ και εντοπισμού
ομάδων που κατασκευάζουν φερβολιτέ στη
Γαλλία. Η κ. Άγγελα Jourdan συνέβαλε καταλυτικά στο να φέρει τον Δήμο μας σε επικοινωνία με τον Γαλλικό Σύνδεσμο Φερβολιτέ.
3.Έγιναν επαφές με τον Γαλλικό Σύνδεσμο
Φερβολιτέ και, μετά από προτροπή του Δήμου
Καραβά, ο Σύνδεσμος πέτυχε την εγγραφή του
γαλλικού φερβολιτέ στον Εθνικό Κατάλογο
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γαλλίας.
Στόχος του Δήμου Καραβά είναι η ένταξη του
φερβολιτέ από κοινού με τον Γαλλικό Σύνδεσμο στον Παγκόσμιο Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μια τέτοια ενέργεια
θα βάλει τον κατεχόμενο Δήμο μας στον χάρτη
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
4.Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου συνάντηση των τεχνιτριών φερβολιτέ, κατά την
οποία δημιουργήθηκε το «Εργαστήρι φερβολιτέ Δήμου Καραβά». Στη συνάντηση πήραν
μέρος πάνω από 30 τεχνίτριες.

Καραβιώτισσες τεχνίτριες φερβολιτέ

5. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και φωτογράφιση των υφαντριών φερβολιτέ στο σπίτι της εκπαιδεύτριας φερβολιτέ Καλλισθένης
Λουκά Κοσιάρη στο Φικάρδου.

αδελφική τηλεφωνική επικοινωνία για αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή σκέψεων.

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά
1. Συνεχίστηκε για ακόμη μια χρονιά με επιτυχία η δραστηριοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά. Το Συμβούλιο
Νεολαίας, σκοπό έχει την αλληλογνωριμία
και σύσφιγξη των σχέσεων των νέων με καταγωγή τον Καραβά μέσα από τη δημιουργική απασχόληση και υγιή ψυχαγωγία τους τον
ελεύθερο τους χρόνο, με την ανάπτυξη και
καλλιέργεια του αθλητισμού, του πολιτισμού,
της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού.

Μάθημα φερβολιτέ

6.Πραγματοποιήθηκε συνάντηση υφαντριών
φερβολιτέ στο Royal Hall, στην οποία παρευρέθηκε και η Διευθύντρια του Τμήματος Κυπριακής Χειροτεχνίας.

2. Πραγματοποιούνται για ακόμη μια χρονιά τα
μαθήματα Κυπριακών χορών του χορευτικού
συγκροτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Καραβά και του παιδικού χορευτικού
συγκροτήματος, με την οικονομική στήριξη
του Δήμου.

Η συνάντηση στο Royal Hall

7. Υπό την αιγίδα του Δήμου Καραβά η Νούλλα Π. Στυλιανού με βοηθό την Αντρούλλα
Τσιουρούτη άρχισαν να δίνουν μαθήματα φερβολιτέ στο σπίτι της Νούλλας στη Λεμεσό.

Η Νεολαία μας στη Δρούσια

Εκδόσεις/Άλλα θέματα
1. Εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το 13ο τεύχος
του περιοδικού «Καραβιώτικα Δρώμενα».

Σχέσεις με Σωματεία Απόδημων
Καραβιωτών
1. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν
κατέστη δυνατή η διοργάνωση της συνάντησης των Αποδήμων Καραβιωτών που είχε προγραμματιστεί για τον Αύγουστο, ούτε άλλων
κοινών εκδηλώσεων με τα Σωματεία Απόδημων Καραβιωτών. Διατηρείται όμως στενή

2. Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Ματωμένες Μνήμες 1974» του Χαράλαμπου Δαμασκηνού, έκδοση του ΠΙΚ.
3. Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Μια ζωή περιπέτεια» Ημερολόγιο – Βιογραφία του Παντελή
Ιωάννου Μιχάλα, έκδοση του ΠΙΚ.
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• τον Πρόεδρο Χριστόφορο Χριστοδουλίδη και
τα μέλη του Πρ. Σωματείου «Ο Καραβάς»,
• τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών,
• την Πρόεδρο Αντρούλλα Ασσιώτου και τα
μέλη της Σχολικής Εφορείας Καραβά,
• τη Νεολαία του Δήμου και τα μέλη του Χορευτικού συγκροτήματος,
• τη φιλόλογο-ερευνήτρια Πίτσα Πρωτοπαπά
για την επιμέλεια των εκδόσεων «Ματωμένες
Μνήμες 1974» και «Μια ζωή περιπέτεια» καθώς και για τη συνεχή συνεργασία της για την
ετοιμασία της ετήσιας έκδοσης «Καραβιώτικα
Δρώμενα»,
• την τέως αντιδήμαρχο Καραβά/δημοτική
σύμβουλο Μάρω Χατζηστεφάνου για τον συντονισμό της έκδοσης «Καραβιώτικα Δρώμενα» - τεύχος 13ο,
• τους αρχιτέκτονες Γρηγόρη Πατσαλοσαββή,
Χάρη Σολωμού και Αλέξανδρο Ποστεκκή για
την αφιλοκερδή εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης Μνημείου Καραβιωτών,
• τη νομικό Χρυσάνθη Επιφανίου, για τη νομική επεξεργασία των εγγράφων του Ταμείου
Ευημερίας Καραβιωτών και του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Καραβιωτών,
• τους καθημερινούς συνεργάτες του Δήμου,
Ανδρέα Πατέρα, Ανδρέα Λάμπρου, Λουκή Ιακωβίδη και Ανδρέα Χαραλάμπους,
• τους Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Χαράλαμπο Μελαχρινό για την ετοιμασία του νέου
ντοκιμαντέρ για τον Καραβά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για την επίτευξη των πιο πάνω σημαντική ήταν
η βοήθεια και η συμπαράσταση όλων των δραστηριοποιημένων Καραβιωτών. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε ιδιαίτερα στους πιο κάτω:
• την Αντιδήμαρχο Σωτήρα Ποταμίτου και τα
μέλη του Δ.Σ. Καραβά,
• τον τέως δήμαρχο Γιάννη Παπαϊωάννου για
τη συνεργασία και τη στήριξή του,

20

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στη δημοτική γραμματέα Έμιλυ Καραΐσκου και στη γραφέα Μαρία Κλεάνθους, καθώς και σε όλους
τους φίλους, γνωστούς, συνεργάτες που συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην επίτευξη της αξιόλογης αυτής δράσης του Δήμου μας.
Δέσμευση του Δημάρχου και του Δημοτικού
Συμβουλίου Καραβά είναι ότι θα συνεχιστεί η
πολύπλευρη δραστηριοποίηση και δράση, με
στόχο την καλύτερη οργάνωση του Δήμου
Καραβά, τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των
σκορπισμένων Καραβιωτών και τη διατήρηση
άσβεστης της μνήμης της κατεχόμενης γης μας.

Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος Καραβά

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Ο Καραβάς πριν την εισβολή

Το τραγούδι «Πορτοκαλιά του Καραβά»
Νίκος Χατζηστεφάνου
Το τραγούδι «Πορτοκαλιά του Καραβά» μέσα
από τα χρόνια ενσωματώθηκε στη μουσική παράδοση της Κύπρου και ταυτίστηκε με τον κατεχόμενο σήμερα Δήμο μας. Με τους στίχους του
υμνεί τον Καραβά, μιλά για τις ομορφιές του,
τα νερά, τον ποταμό, τα γεφύρια, τις εκκλησίες, μα πάνω από όλα τραγουδά την ομορφιά
των κοριτσιών του. Και ακόμα, πιο πρόσφατα,
με νέες προσθήκες στους στίχους, θρηνεί για
τη σκλαβιά και εύχεται για την απελευθέρωση
του αγαπημένου μας τόπου.

Ερμηνεύτρια είναι η Ρίτα Αμπατζή. Στο βιολί
ερμηνεύει ο βιρτουόζος βιολιστής Δημήτρης
Σέμσης ή Σαλονικιός, ενώ παίζει κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης. Το τραγούδι είναι συρτός και
κατατάσσεται στην κατηγορία Ρεμπέτικα.
Οι στίχοι του τραγουδιού που ηχογραφήθηκε
είναι οι πιο κάτω:

Στον Ποταμό τα ρούχα μου,
στη Χώρα τ’ άρματά μου
και στον ωραίο Καραβά
η αγαπητικιά μου.
Ανάθεμά σε, Καραβά,
εσύ κι οι ομορφιές σου
που μ’ έκανες να τρελαθώ
μ’ αυτές τις κοπελιές σου.

Δυο από τις βασικές στροφές του τραγουδιού,
το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως το μουσικό «σήμα κατατεθέν» του Καραβά μας, είναι:

Δε θέλω τσακιστές ελιές,
ούτε και κολυμπάτες,
ούτε και Καραβίτισσες
να κάνω φιλενάδες.

Στον Ποταμό τα ρούχα μου
στην Χώραν τ’ άρματά μου
τζαι στον ωραίον Καραβάν
η αγαπητικιά μου
Πορτοκαλιά του Καραβά
που κάμνεις πορτοκάλια
να σε πουλούν ‘γοράζω σε
του βάρους σου ριάλια
Σε μια εξίσου γνωστή παραλλαγή της πρώτης
στροφής, οι Καραβιώτες αντικαθιστούν τον στίχο «η αγαπητικιά μου» με το «έν’ τα γεννητικά
μου».
Πολλές φορές διερωτηθήκαμε ποια είναι η
προέλευση του τραγουδιού. Μια αναζήτηση
στο διαδίκτυο έδειξε ότι η πρώτη ηχογράφηση
(γραμμοφώνηση) και κυκλοφορία του σε δίσκο
78 στροφών έγινε το 1937 από την εταιρεία
His Master’s Voice. Τίτλος του τραγουδιού ήταν
«Στον ποταμό τα ρούχα μου». Ως συνθέτης και
στιχουργός εμφανίζεται ο Στέλιος Χρυσίνης.

Πορτοκαλιά του Καραβά,
σ’ αφήνω καληνύχτα,
αποσπερίς εγλέντησα,
δε θα ‘ρθω άλλη νύχτα.
Και οι τέσσερεις στροφές του τραγουδιού μιλούν για τον Καραβά και παραπέμπουν στον
Καραβά των Κυθήρων, γιατί Ποταμός είναι το
γειτονικό χωριό του Καραβά στα Κύθηρα και
Χώρα είναι η λαϊκή ονομασία της πρωτεύουσας
του νησιού. Εκτός αυτής της ένδειξης, η ονομασία «Καραβίτισσες», που χρησιμοποιείται στο
τραγούδι, δεν αφήνει αμφιβολία ότι οι στίχοι
αναφέρονται στις κοπέλες του Καραβά των Κυθήρων, αφού έτσι αποκαλούνται στα Κύθηρα,
ενώ στην Κύπρο τις λέμε Καραβιώτισσες.
Το εύρημα αυτό στο διαδίκτυο, αντί να λύσει
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Επίσκεψη στον Καραβά Κυθήρων Αντιπροσωπείας
του Δήμου Καραβά

Ο Καραβάς των Κυθήρων

ερωτήματα δημιούργησε μια σειρά νέων προβληματισμών:

συνθέτες σε παραδοσιακά τραγούδια, για να
δικαιούνται να εισπράξουν τα πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή οικονομικά οφέλη από την
ηχογράφησή τους.

- Πώς συμβαίνει ένα τραγούδι που εμείς - και
πολλοί άλλοι - θεωρούμε παραδοσιακό- δημοτικό, να κατατάσσεται στα ρεμπέτικα;
- Πώς γίνεται ένα τέτοιο δημώδες τραγούδι,
που τραγουδιέται και χορεύεται στα μέρη μας,
να εμφανίζεται ότι έχει γραφτεί από κάποιο νεότερο συνθέτη και στιχουργό;
- Πώς κατέληξε να θεωρείται παραδοσιακό, αν
γράφτηκε μόλις το 1937;
- Πώς ένας Πειραιώτης μουσικός - και μάλιστα
τυφλός – να έγραψε τους στίχους και τη μουσική για να υμνήσει ένα μακρινό χωριό στα
Κύθηρα;
- Μήπως το τραγούδι είναι πράγματι παραδοσιακό;
- Μήπως προϋπήρχε και απλά ο Σ. Χρυσίνης
έγραψε τις νότες;
- Αν προϋπήρχε πού το συναντούμε; Ποια είναι
η προέλευσή του; Και πώς το τραγούδι αυτό
έφτασε στην Κύπρο και δη στον Καραβά;
Και ακόμα:
Ποιος είναι ο Σ. Χρυσίνης και οι άλλοι συντελεστές της δισκογράφησης του τραγουδιού;
Για να απαντήσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα ξεκινήσαμε μια νέα, πιο ενδελεχή, έρευνα. Ερευνήσαμε το διαδίκτυο. Μιλήσαμε με μουσικούς
και μουσικολόγους. Ψάξαμε τη ζωή των συντελεστών του τραγουδιού του 1937. Αναζητήσαμε άλλες περιοχές εκτός από τον Καραβά μας,
όπου υπάρχει το ίδιο ή παρόμοιο τραγούδι με
το δικό μας. Ανατρέξαμε στη βιβλιογραφία και
τη δισκογραφία.
Συζητώντας τις απορίες μας, ο μουσικολόγος
Χρ. Μνάσωνος, εξήγησε ότι τα πρώτα χρόνια
της δισκογραφίας πολλοί μουσικοί δήλωναν
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Η μουσικός Χρυσαυγή Χατζημιχαήλ στη μελέτη της με τίτλο «Το Σμυρναίικο τραγούδι» το
επιβεβαιώνει. Αναφερόμενη στη δισκογραφία
της δεκαετίας του 30 γράφει: «Η ίδρυση των
δισκογραφικών εταιρειών για γραμμοφώνηση
τραγουδιών έφερε διεκδικήσεις και αντιδικίες
για την πατρότητα και τα ποσοστά. Ο βαθμός
συμμετοχής του πραγματικού συνθέτη ήταν και
είναι δύσκολο να καθορισθεί».
Και προσθέτει: «Σ΄αυτή τη δεκαετία και ιδιαίτερα μέχρι τα μέσα του 1936 γραμμοφωνήθηκαν
πολλά τραγούδια αμιγούς σμυρναίικου ύφους
που χαρακτηρίζονταν στις ετικέτες των δίσκων
ως «ρεμπέτικα». Έξοχοι εκτελεστές σε πολλές ηχογραφήσεις ήταν […] ο Μακεδόνας Δημ.
Σέμσης (βιολί) [...] Μεγάλες φωνές, που κατά
το πλείστον ήταν πάλι Μικρασιάτες και Πολίτες, ερμήνευσαν σε δίσκους αυτά τα τραγούδια
και άφησαν εποχή όπως […] η Ρόζα Εσκενάζυ,
η Ρίτα Αμπατζή..»
Επομένως τα ερωτήματα για το τραγούδι του
1937 αποδεικνύονται εύλογα.
Αναζητώντας ενδείξεις, εμβαθύναμε στη ζωή
των συντελεστών του τραγουδιού του 1937.
Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το τραγούδι
«Στον ποταμό τα ρούχα μου» το απέδωσαν
μερικοί από τους καλύτερους μουσικούς της
εποχής εκείνης. Η ερμηνεύτρια Ρίτα Αμπατζή,
ο βιολιστής Δημήτρης Σέμσης και ο εμφανιζόμενος συνθέτης-στιχουργός Στέλιος Χρυσίνης
ήσαν κορυφαίοι στο είδος τους.
Από τη βιογραφία των συντελεστών φαίνεται
επίσης ότι ο Στέλιος Χρυσίνης είχε τη δυνατότητα να δηλώσει συνθέτης για το τραγούδι,
με σκοπό να εισπράξει τα δισκογραφικά δικαι-

ώματα. Είναι γνωστό ότι εκείνη την περίοδο ο
Χρυσίνης συνεργαζόταν με όλους τους μεγάλους δημιουργούς και ερμηνευτές στις δισκογραφικές εταιρείες. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα
για το συγκεκριμένο τραγούδι ότι ο βιολιστής
στη γραμμοφώνηση Δημήτρης Σέμσης, ήταν
εκείνη την εποχή ο Διευθυντής Ηχογράφησης
στην ΗΜV και στην Columbia.
Επίσης, ο Κώστας Μπαλαχούτης στη βιογραφία
του Στέλιου Χρυσίνη αναφέρει το εξής ενισχυτικό απόσπασμα: «Ο Χρυσίνης λέγανε ότι ήταν
πολύ δύστροπος. Πράγματι, πάντα επιδίωκε να
κάνει το δικό του, ήθελε να είχε τη διεύθυνση σ’ όλων τα τραγούδια και να γράφεται το
όνομά του στον δίσκο. Πάρα πολλοί δίσκοι τότε
δεν γράφουνε ποιανού είναι το τραγούδι, αλλά
γράφουν διεύθυνση Στέλιος Χρυσίνης. Όμως,
διάφοροι που κάνανε κάποιο όνομα, δεν τον
θέλανε. Σιγά - σιγά έβαζε το όνομα του μόνο
στους καινούργιους».
Είναι ακόμα σημαντικό να αναφέρουμε ότι, από
τα πάμπολλα τραγούδια που φαίνεται ότι έχει
γράψει ο Στ. Χρυσίνης, το τραγούδι «Στον ποταμό τα ρούχα μου» είναι ένα από τα τραγούδια που δεν ταιριάζει με το μουσικό του ύφος
(Χρ. Μνάσωνος, προσωπική επικοινωνία).

Στέλιος Χρυσίνης (1916-1970)
Ο Στέλιος Χρυσίνης γεννήθηκε στον Πειραιά. Ο
Στέλιος και ο αδελφός
του έχασαν το φως τους
σε πολύ μικρή ηλικία.
Όμως τα δύο αυτά τυφλά αδέλφια απεδείχθησαν εκπληκτικά μουσικά
ταλέντα. Έπαιζαν βιολί
και όλα τα έγχορδα όργανα και γρήγορα έγιναν διάσημοι στον χώρο
των μουσικών. Η μουσική ευρυγνωσία του Στέλιου Χρυσίνη και το «απόλυτο» αυτί που διέθετε, τον έκανε περιζήτητο στα πάλκα της εποχής.
Ήταν αγαπητός στους πρόσφυγες του μεσοπολέμου, που τον θεωρούσαν δικό τους, Σμυρνιό ή
Βουρλιώτη.
Στην προπολεμική περίοδο ο Στέλιος Χρυσίνης
συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους δημιουργούς και ερμηνευτές του ρεμπέτικου και πέρασε στη δισκογραφία πάνω από 50 σημαντικά
τραγούδια, που τα τραγούδησαν τα διασημότερα
ονόματα της εποχής, όπως ο Στελλάκης Περπινιάδης, η Ρίτα Αμπατζή, κ.ά. O Στέλιος Χρυσίνης

Οι ενδείξεις αυτές συνηγορούν στο ότι μπορεί το τραγούδι να μην είναι σύνθεση του Στ.
Χρυσίνη και να προϋπήρχε, είτε ως αδέσποτο
παραδοσιακό είτε ως δημοτικό. Έτσι, αυτό που
έμενε να κάνει ο Χρυσίνης, ήταν να το ενορχηστρώσει - ίσως με μικρές τροποποιήσεις - και
να το καταχωρήσει ως δική του σύνθεση. Η δε
δισκογραφική Εταιρεία, να το προωθήσει στη
δημοφιλή τότε κατηγορία ρεμπέτικα.
Είναι όμως το τραγούδι πράγματι παραδοσιακό;
Ποια είναι η προέλευσή του;
Αφού οι στίχοι του τραγουδιού που παρουσιάζεται να έγραψε ο Χρυσίνης παραπέμπουν στον
Καραβά των Κυθήρων, η πρώτη ενέργεια είναι
να εξεταστεί κατά πόσον το αρχικό τραγούδι
προέρχεται από εκείνο τον χώρο. Όμως η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να είναι σωστή. Το τραγούδι «Αχ Καημένε Καραβά», (ή συρτός του
Καραβά), που τραγουδιέται στα Κύθηρα, έχει
μεν κάποιους παρόμοιους στίχους, αλλά διαφέρει τόσο στο μέτρο, όσο και στη μελωδία. Όπως
εξηγεί ο μουσικολόγος Χριστόδωρος Μνάσωνος
το τραγούδι των Κυθήρων είναι συρτός καλαματιανός 7/8, ενώ το τραγούδι του 1937 είναι
συρτός 8/8. Απλά είναι διαφορετικά τραγούδια. Έτσι η άποψη ότι το αρχικό τραγούδι έχει

υπήρξε «ανιχνευτής φωνητικών ταλέντων». Με
την ιδιότητά του αυτή εντόπισε πολλά ταλέντα
που κατέγραψαν τη φωνή τους στη δισκογραφία
των 78 στροφών εξ’ αιτίας του.
Mετά την κατοχή συνεργάζεται με την His Master’s
Voice και γίνεται βοηθός του μεγάλου βιολιστή και
συνθέτη Δημήτρη Σέμση, που είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση της εταιρείας. Μετά τον θάνατο
του Δημήτρη Σέμση -το 1950- αναλαμβάνει την
καλλιτεχνική διεύθυνση της His Master’s Voice
και της Columbia. Από τη θέση αυτή οδήγησε νέα
πρόσωπα στη δισκογραφία και στο πάλκο, όπως η
Τασία Ράντου, η γνωστή μας Δούκισσα. Στα τέλη
της δεκαετίας του ‘50, συνεργάστηκε πάλι με τις
εταιρείες, ODEON, PARLOPHONE. Στην περίοδο
αυτή πέρασε ένα σημαντικό αριθμό τραγουδιών,
που ξεπερνούν τα 150.
Στη μεταπολεμική του παρουσία στη δισκογραφία συνεργάστηκε και με όλους τους μεγάλους
τραγουδιστές του ρεμπέτικου, όπως ο Πρόδρομος Τσαουσάκης, η Καίτη Γκρέυ, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Σωτηρία Μπέλλου, η Μαριάννα Χατζοπούλου και ο Στράτος Διονυσίου στα πρώτα
του βήματα. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο
Στέλιος Χρυσίνης πέρασε στο περιθώριο και έφυγε από την ζωή το 1970.
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τις ρίζες του στα Κύθηρα δεν επιβεβαιώνεται
μουσικολογικά.

πρόσφυγες της εποχής εκείνης (Π. Κουνάδης,
Ι. Ιωάννου).

Ερευνώντας τον Ελλαδικό χώρο με σκοπό να
εντοπίσουμε παρόμοια τραγούδια, βρέθηκε
ότι το ίδιο τραγούδι με τον τίτλο «Καραβάς»
υπάρχει στις Οινούσσες ως δημοτικό. Το τραγούδι αυτό χορεύεται ως συρτός και έχει ελάχιστες παραλλαγές από τους αρχικούς στίχους.
Ως παραδοσιακό τραγούδι το βρίσκουμε επίσης
στη Νάξο, όπου μουσικά προσομοιάζει με την
εκδοχή όπως την ξέρουμε στην Κύπρο, με μια
μικρή παραλλαγή στην εισαγωγή.

Στην ίδια θέση καταλήγουν κι άλλες μελέτες.
Ενδεικτικά, στη μελέτη «Η μουσική πορεία της
Κύπρου» (Αλεξάκης Σ., Θ. Ουζουνίδου και Δ.
Παπαδοπούλου) η Μικρά Ασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική πολιτισμική περιφέρεια για την
παράδοση της Κύπρου και επισημαίνεται ότι η
ανάμειξη της Κυπριακής μουσικής με τη μικρασιατική και τη νησιώτικη Ελληνική δημιούργησε το σημερινό ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Με πολύ παρόμοιους στίχους υπάρχει το τραγούδι και στη Σάμο. Όπως αναφέρει ο χορευτής Ευθύμης Ευαγγέλου, «στη Σάμο υπάρχει
ως χορός συρτός, ο οποίος ήρθε στο νησί από
τα παράλια της Μικράς Ασίας, από τον απέναντι
κόλπο του νησιού, έχει καταβολές μικρασιατικές και χορεύεται με πολύ παρόμοια βήματα με
τον τοπικό συρτό».
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιο πάνω πληροφορίες, είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί κάποιος
ότι το τραγούδι αυτό, στίχοι και μουσική, είναι
δημιούργημα του Στέλιου Χρυσίνη.
Ο ισχυρισμός του χορευτή για την καταγωγή
του τραγουδιού από την Μικρά Ασία δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αντίθετα, μπορεί η εκδοχή αυτή να δίνει εξήγηση για τη διασπορά του
τραγουδιού στο Αιγαίο, είτε λόγω του διασκορπισμού των κατοίκων με τη μικρασιατική καταστροφή σε όλο τον χώρο του Αιγαίου, είτε
λόγω της μακροχρόνιας επαφής την νησιών με
τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Επιπλέον, η
εκδοχή αυτή ίσως να μπορεί να εξηγήσει και τη
σύνδεση του τραγουδιού με τους ερμηνευτές
του 1937, οι οποίοι αποδεδειγμένα είχαν πολύ
στενή σχέση και επαφή με τους Μικρασιάτες

Ρίτα Αμπατζή (1914-1969)
Η Ρίτα Αμπατζή γεννήθηκε στη Σμύρνη του
1914 και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η
οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά.
Ξεκίνησε την καριέρα
της στο τραγούδι στις
αρχές της δεκαετίας του
‘30. Τραγούδησε ρεμπέτικα, σμυρνέικα, της μικρασιατικής σχολής και
δημοτικά τραγούδια. Μαζί με τη Ρόζα Εσκενάζυ
απετέλεσαν τις κυρίαρχες γυναικείες φωνές του

24

Στη μελέτη «Πολιτιστικές σχέσεις Μικράς Ασίας-Κύπρου με αφορμή τη μουσική» η προέλευση του συγκεκριμένου τραγουδιού από την
Μικρά Ασία θεωρείται βέβαια. Αναφέρεται ότι:
«Τα πλείστα διασωθέντα δημοτικά τραγούδια…ως προς το μουσικό μέλος, έχουν τη ρίζα
τους στη Μικρά Ασία, αλλά παραπέμπουν και
σε γνωστές μελωδίες που απαντούν μέχρι σήμερα, τόσο στη Μικρά Ασία, όσο και στην ευρύτερη περιοχή (Τουρκία, Αίγυπτος, Λίβανος,
Συρία, κλπ.)». Και συνεχίζει: «Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες γνωστές κυπριακές μελωδίες
που έχουν δισκογραφηθεί στις αρχές του 20ου
αιώνα, τόσο από Μικρασιάτες μουσικούς, όσο
και από μουσικούς άλλων εθνοτήτων, όπως το
«Αγάπησα την ‘που καρκιάς», «Το γιασεμίν»,
«Λούλλα μου Μαρούλλα μου», «Ψιντρή βασιλιτζιά μου», «Το μήλον», «Στον ποταμό του
Καραβά», «Η βράκα» κ.α».
Δηλαδή, σύμφωνα με τη μελέτη, εκτός από
το τραγούδι του Καραβά, σωρεία άλλων Κυπριακών τραγουδιών, και μάλιστα από τα πιο
γνωστά και ξακουστά, έχουν τη ρίζα τους στη
Μικρά Ασία. Είναι θέμα των ειδικών να ερευνήσουν και να απαντήσουν αν η άποψη αυτή
είναι σωστή. Το αδιαμφισβήτητο είναι ότι υπάρ-

είδους τους στη δισκογραφία στα χρόνια 19301940. Συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους
συνθέτες μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Τσιτσάνης, Στέλιος Χρυσίνης, Δημήτρης Σέμσης κ.α.
Η Ρίτα Αμπατζή είχε την παρουσία και το καλλιτεχνικό προφίλ της σοβαρής τραγουδίστριας. Τα
τραγούδια της απευθύνονταν, ως επί το πλείστον
σε ένα ταλαιπωρημένο και εξαθλιωμένο κοινό Μικρασιατών προσφύγων. Ήταν αγαπητή σε όλη την
Ελλάδα, αλλά και τα ταξίδια της στο εξωτερικό την
καταξίωσαν στους απανταχού Έλληνες, ως μία
από τις καλύτερες προπολεμικές τραγουδίστριες.
Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, η Ρίτα Αμπατζή, ελάχιστες ηχογραφήσεις έκανε.

χει αλληλοεπίδραση στις μουσικές αυτές μελωδίες, οι οποίες, όπως καταλήγουν μελετητές:
«προσαρμόστηκαν και διαφοροποιήθηκαν όσον
αφορά τη διάλεκτο και το μουσικό αισθητήριο
του λαού της Κύπρου και εντάχθηκαν ως αναπόσπαστο μέρος της Κυπριακής παράδοσης»
(Αλεξάκης Σ., Θ. Ουζουνίδου και Δ. Παπαδοπούλου).
Συμπερασματικά μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι το τραγούδι «Πορτοκαλιά του Καραβά»
είναι αδέσποτο παραδοσιακό ή δημοτικό με διασπορά στον νησιώτικο Ελληνικό χώρο. Μουσικές μελέτες βρίσκουν ενδείξεις για τις ρίζες του
στη Μικρά Ασία. Τραγουδιέται και χορεύεται
προσαρμοσμένο σε στίχους και μουσική στα
δεδομένα του κάθε νησιού που το εντοπίζουμε.
Στην Κύπρο ενσωματώθηκε στη λαϊκή παραδοσιακή μουσική και ταυτίστηκε με τον Καραβά.
Όποια κι αν είναι η προέλευσή του, το τραγούδι μας αγαπήθηκε, τραγουδήθηκε και ενσωματώθηκε στη λαϊκή παράδοση της Κύπρου ως
«Πορτοκαλιά του Καραβά». Ύμνησε τον Καραβά. Ταυτίστηκε μαζί του σε βαθμό να γίνει συνώνυμό του. Αμέτρητες είναι οι εκτελέσεις και
οι ηχογραφήσεις που έγιναν, με αποτέλεσμα,
όχι μόνο να καθιερωθεί ως παραδοσιακό, αλλά
και να καταγραφεί από σοβαρούς ερευνητές
στις μελέτες τους για την Κυπριακή μουσική.
Αναφέρουμε τους πιο σημαντικούς:
- Ο Σώζος Τομπόλης, το καταγράφει στο δίτομο
έργο του «Παραδοσιακή μουσική» με τίτλο «Ο
Καραβάς» και το κατατάσσει στην Κατηγορία
Τραγούδια της Αγάπης.
- Ο Γεώργιος Αβέρωφ, το περιλαμβάνει στο βιβλίο του «Τα Δημοτικά Τραγούδια και οι Λαϊκοί
Χοροί της Κύπρου». Το κατατάσσει ως Συρτό
με τίτλο «Ο Καραβάς».
Δημήτρης Σέμσης (1883-1950)
Ο Δημήτρης Σέμσης ή
Σαλονικιός (πραγματικό
όνομα Δημήτρης Κουκουδέας)
καταγόταν
από οικογένεια βιολιστών. Από πολύ μικρός
συμμετείχε σε περιοδεύουσες ορχήστρες και
έπαιξε σε όλα τα Βαλκάνια, την Τουρκία, Συρία,
Αίγυπτο, Σουδάν και αλλού. Είναι ο πρώτος οργανοπαίκτης που το όνομά του αναγράφεται στις
ετικέτες δίσκων. Από το 1930 ο Δημήτρης Σέμσης ήταν Διευθυντής Ηχογράφησης στην ΗΜV

Μερικές από τις εκδόσεις όπου καταγράφεται
η πορτοκαλιά του Καραβά

- Οι Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου και Κωνσταντίνος Δ. Ιωαννίδης το περιλαμβάνουν στο έργο
τους «Κυπριακά Δημώδη Άσματα» με τίτλο «Η
Καραβιώτισσα».
- Επίσης, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό
Ίδρυμα το καταγράφει στο βιβλίο «Κύπρος Δημοτική Μουσική» με τίτλο «Ο Καραβάς»,
συρτός γυναικείος, και το περιλαμβάνει σε CD.
- Ακόμα δε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Επιτροπή για την Κύπρο
- το καταχωρεί ως παραδοσιακό στο βιβλίο «Εις
γην ενάλιαν Κύπρο» με τον τίτλο «Πορτοκκαλιά του Καραβά». Το περιλαμβάνει επίσης σε
CD με τίτλο «Τραγούδια της Κύπρου» σε χορωδιακή επεξεργασία Σάββα Ρακιντζάνη.
Το τραγούδι μας «Πορτοκαλιά του Καραβά»,
ενσωματωμένο στην Κυπριακή μουσική παράδοση, τραγουδά τον δικό μας Καραβά και θα
εξακολουθεί να τον εξυμνεί μέχρι να έρθει
εκείνη η μέρα που θα το ψάλλουμε μαζί με τα
ελευθέρια του ελεύθερου Καραβά.
και στην Columbia, θέσεις με μεγάλη επιρροή, τις
οποίες και διατήρησε και στις δεκαετίες του 1930
και 1940.
Συμμετείχε σε εκατοντάδες ηχογραφήσεις παραδοσιακών, σμυρναϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών και το 1931 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της His Master’s Voice, θέση που κράτησε
μέχρι τον θάνατό του. Έγραψε πάνω από 100
τραγούδια. Οι συνθέσεις του ηχογραφούνταν από
τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, όπως η η Ρόζα Εσκενάζυ, η Ρίτα Αμπατζή, ο
Στελλάκης Περπινιάδης και ο Στράτος Παγιουμτζής. Έγραψε ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια,
καθώς και σμυρναίικα και αμανέδες.
Ήταν ο μεγαλύτερος βιολιστής που ηχογράφησε
στον χώρο του ρεμπέτικου /σμυρναίικου.
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Φωτογραφίες
του καταλόγου
με τους φορολογούμενους
του Καραβά
το 1825

Οι φορολογούμενοι του Καραβά το 1825
Καλλιόπη Χαρμαντά - Πρωτοπαπά
Πολύτιμη ιστορική πηγή οι κατάλογοι φορολογουμένων της εποχής της Τουρκοκρατίας στην
Κύπρο. Ανοίγει ένα παράθυρο στον χρόνο και
δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να εντοπίσουμε
τους προγόνους κάθε οικογένειας και να επιβεβαιώσουμε την προφορική παράδοση αλλά
οδηγεί και σε πολλά άλλα συμπεράσματα για
την οικονομική και την κοινωνική ζωή.
Ιδιαίτερα ο κατάλογος των φορολογουμένων
Καραβά του 1825 είναι πολύ σημαντικός σε
διάφορα επίπεδα.
Ενδιαφέρουσα η αναφορά στην εκτέλεση του
Χατζηνικόλα Λαυρεντίου Πρωτοσυγκέλλου με
τη σημείωση κοντά στον πρωτότοκο γιο του
Χατζησάββα «πατέρας απέθανε». Επίσης αναφέρεται και ο άλλος γιος του Χατζηνικόλα Χατζηιωάννης. Το ποσό της φορολόγησής τους
αλλά και η ένδειξη ότι είχαν «δούλους», βοηθούς στη δουλειά τους, δείχνει και το ότι διατήρησαν μέρος της πατρικής περιουσίας, π.χ.
Χαράλαμπος Χατζηιωάννου «δούλος» Χατζηιωάννου Χατζηνικόλα, Γεώργιος και Ελευθέριος
«δούλοι» Χατζησάββα.
Παράλληλα φαίνεται ότι οι οικογένειες αυτές
συνέχισαν να έχουν σημαίνοντα ρόλο στα δρώμενα του Καραβά. Τα εγγόνια του Χατζηνικόλα,
Κυπρής Χατζηιωάννου και Λοΐζος Χατζησάββας
συμμετείχαν στην επιτροπή για τα σχολεία του
Καραβά το 1867.
Σημαντική η αναφορά στον Χριστόδουλο Λιβά-

νη που παραπέμπει στην προφορική μαρτυρία
για τη συμμετοχή του Χρίστου Λιβανού στον
έρανο για την Ελληνική επανάσταση τον Ιούνιο
του 1821 και τη μεταφορά του στην Ασπρόβρυση1. Ο Λιβανός αναφέρεται ότι συνδεόταν με
τον Χατζηγιωργάκη Κορνέσιο και ήταν πρώτος
εξάδελφος της μητέρας του Χατζηνικόλα.
Ο γιος του Χριστοφή Ιππαστούνη Κωνσταντίνος (1825-1912) ήταν λοχαγός του ελληνικού
στρατού και ήταν εγκατεστημένος στη Λάρισα,
όπου είχε διαπρέψει. Η κηδεία του Κωνσταντίνου Ιππαστούνη έγινε στην εκκλησία της
Αγίας Ειρήνης στον Καραβά και, σύμφωνα με
την προφορική μαρτυρία της Ειρήνης Φιούρη,
ήταν θαμμένος στον περίβολο της Αγίας Ειρήνης2.
Ο Χατζηπιερής Χατζηλούκας είναι ο γενάρχης
της οικογένειας Χατζηλούκα, που είχε σημαίνοντα ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα του Καραβά. Μέλη της συμμετείχαν στις διάφορες
επιτροπές. Ο γιος του Λουκάς Χατζηπιερής
συμμετείχε στη σχολική επιτροπή το 1867.
Ο Ιγνάτιος οικονόμος ήταν σημαίνουσα προσωπικότητα του Καραβά. Ήταν μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής της εκκλησίας του
Αγίου Γεωργίου, που είχε ανακαινίσει την εκκλησία το 1857, σύμφωνα με την επιγραφή
που υπήρχε στο εικονοστάσιο:
«ιστορήθησαν χρυσοχρομάτησμαν τα άνοθεν τέμπλοι διά συνδρομής και επιμελείας
των επιτροπούντων τω ναώ σου Ιγνατίου ιερο(μονάχου), Φραντζέσκου και Νικολάου των

1
Αναφορά στο βιβλίο του Χαράλαμπου Δαμασκηνού Άρωμα Καραβά μέσα από τις αναμνήσεις μου, έκδοση του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Καραβιωτών, 2019, σσ. 54-57.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Αριστείδη Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν των Κυπρίων 1800 – 1920, Στ’ έκδοση
επηυξημένη, Λευκωσία 2010 και Εφημερίς Σάλπιγξ 2.3.1912.
2
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προσκ(υνητών).
Επίσης ο Ιγνάτιος ήταν μέλος της σχολικής
επιτροπής το 1860-1867.
Ο Γεώργιος οικονόμος πρέπει να είναι ο γενάρχης της οικογένειας του Ματθαίου Γεωργίου, όπως αναφέρεται στο Ημερολόγιο του.3
Ο Χριστόδουλος ιερέας είχε αφιερώσει εικόνα
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου το 1846.
Ο Γιαννής Ξενή πρέπει να είναι πρόγονος του
εξαίρετου δασκάλου του Καραβά Ι. Ξενή, τον
οποίο είχαν παύσει οι Άγγλοι για τη δράση του
στον συνδικαλιστικό τομέα4.
Ο Σολομών Λοΐζου, από τους προύχοντες της
εποχής, ήταν μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου το 1846,
σύμφωνα με την επιγραφή που υπήρχε στην εικόνα της Παναγίας: Επί της επιτροπής Σολομού
και Νικολάου ου μνήσθητι Δέσποινα. 1846.
Από τις πιο εύπορες οικογένειες της εποχής η
οικογένεια Φυλακτού. Γενάρχης ο Χατζηχριστόδουλος και μέλη της οικογένειας ο Φυλακτός και ο Αθανάσιος Χατζηχριστοδούλου, που
ήταν μέλη της επιτροπής του σχολείου Καραβά το 1865-1867.
Αναφέρονται επίσης οι Γιάννης Φιερός και Δημήτριος Κοτζάπασιης, από όπου κατάγονται
οι δήμαρχοι Κερύνειας Χριστόδουλος Φιερός
[1907-1914], Κωνσταντίνος Φιερός [19351943], Χατζηγρηγόριος Δημητριάδης [1887],
Δημήτρης Δημητριάδης [1888-1891], Χαρίλαος Δημητριάδης [1917-1935, 1943-1962] και
Γεώργιος Τσίμον [Τσιομούνης] [1978-1987]5
καθώς και οι Λάμπρος, πρόγονος του Γρηγόριου Χατζηλάμπρου, δημάρχου Καραβά [19091925] και οι Κυριάκος Γεωργίου Χατζηγρηγορίου, γενάρχης της οικογένειας του Γεώργιου
Χατζηγρηγορίου [Καρκαούτση], δημάρχου
Καραβά [1933-1946]. Εντοπίζονται ακόμη οι
Αθανάσιος Χατζηχριστοδούλου και οικονόμος
Ιωάννης, πρόγονοι του αρχαιολόγου Πορφύριου Δίκαιου.
Ο κατάλογος των φορολογουμένων
Καραβιωτών του 1825
Παύλος Παπασάββα
Πετρής Σολωμού
Σταυρινός Τσαλούπης;
Γιακουμής Γεωργίου

3

35
60
41
30

Γεώργιος Σταυρινού Τσαλούπη;
31
Σύνολο
199
Κουτσ -Αντώνης
50 [1]
Νικόλας-Αντώνη υιός του
30
Φίλιππος Φραγκή ή Φράγκου
57 [5]
Χατζηγιώργης Μαζοχώστη
και Χαρίτων υιός του
80
Πετρής Χατζη-Γιώργη Μαζοχώστη
30
Σύνολο
447
Σταυρινός Χριστοφή
50 [3]
Πετρής Κουτσοχριστοφή
30 [5]
Φλουρέντζος Βοσκός υιός του
40		
Μιχαήλ Αυγουστή
62 [10]
Σάββας Καττίκκη
41 [6]
		
684
Μιχαήλ Σταύρου
25 [5]
Δημήτριος Σταύρου υιός του
30
Σταυρινός Σταύρου υιός του
30
		
761 [30]
Γιαννής Φιερός;
35 [3]
Χριστοφής Τσαγκάρης
45 [23]
Χριστοφής Φυτούρη
35 [14]
Σάββας Χριστοφή Φυτούρη υιός του 23
Γεώργιος Μελανής
50 [5]
		
951
Δημήτριος Κατσολή;
35 [9]
Πετρής Πιλαζέρη
25 [5]
Αγγελής Χατζηκυριακού
Κουκουμή;
33 [3]
Αντώνιος Χατζηκυριακού
45 [3]
Χριστόδουλος Στυλλή
52 [5]
1134 [104]
Μιχαήλ Σίκκη;
40 [5]
Χατζη-Γιάκουμος Λουκά
65 [10]
Γεώργιος Χατζηγιακουμή υιός του
45
Αντώνης Χατζηγιακουμή αδελφός
50 [3]
Χριστοδουλής Σταυρινού
και Σταυρινός υιός του
52 [5]
Μιχαήλ Σταυρινού
95 [19]
Κωσταντής; Μιχαήλ
62
Γιαννής Δημητρίου
57 [6]
1624 [154]

Ματθαίου Γεωργίου, Ημερολόγιο ενός μετανάστη, έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, 2016, σσ. 54-57.

Βλ. «Οι πνευματικοί άνθρωποι του Καραβά, τέλος του 19ου και αρχές του 20ού αι», Καραβιώτικα Δρώμενα, τ. 12, 2019,
σσ. 22-33.
4

Βλ. Θεοφανώ Κυπρή, Η Κερύνεια στις μνήμες των εκτοπισμένων Ελλήνων κατοίκων της, έκδοση του Λαογραφικού Ομίλου
Κερύνειας, Λευκωσία 2021, σσ. 54, 52 και Αριστείδη Κουδουνάρη Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων [1800-1920], Ζ’ επηυξη-

5

μένη έκδοσις, Λευκωσία 2018.
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Κυριάκος Γεωργίου Χατζηγρηγορίου 25
Γιαννής Πογιατζής
30 [3]
Χριστοφής Ιππαττούνη
43 [3]
Χατζηχριστόδουλος;
70 [9]
Δημήτριος Χατζη-Χριστοδούλου
67 [6]
		
18611
Χριστόδουλος Σαλλ…;
20
Χριστόδουλος Δημήτρη Τσαγγάρη
35
Νικόλας Π….;
50
Χαράλαμπος Νικολή
20
Γιακουμής π….;
45 [3]
		
2034
Στασής Αλισαβούς
35 [14]
Κυριάκος Στασή;
30
Γιαννής Ξενή
42 [2]
Αυγουστής Μισιελλή;
40 [9]
Δημήτριος Κωμοδρόμος
25 [9]
2208 [267]
Χατζηχριστόδουλος Τσαγγάρης
72
Ευθύμιος και Λουκάς γιος του
70
Χαράλαμπος Παπασταύρου;
45
Γεώργιος Πρωτοπαπάς
40 [3]
Γιαννής Χατζηφυσεντζή
72
		
2510
Χριστοφής Χατζηφυσεντζή
50
Κυριάκος Χατζηφυσεντζή υιός του
35
Αυγουστής Φράγκου
και Γιαννάκης υιος του
82 [4]
Χριστοφής Αυγουστή
37
Σολομών Μουσκή;
77 [6]
		
2793
Χριστόδουλος Μουσκή;
67 [6]
Στεφανής Χριστοδούλου
17 [2]
Χριστόδουλος Φελλά
66 [6]
Χαράλαμπος Χατζή; Μούσκου
30
Γιακουμής Πετρή
42 [7]
3018 [253]
Πετρής Κουμή
40 [3]
Γιαννής Οικονόμος
25 [3]
Χριστοφής Οικονόμος
28 [4]
Χριστόδουλος Οικονόμος
35 [4]
Ιγνάτιος Οικονόμος
30 [4]
		
3178
Γιαννής Αγγελή
30 [3]
Παντελής Ιωάννου
25 [3]
Γιώργιος Δανιήλ
52 [6]
Πιερής Τορνάρης;
50 [10]
Γεώργιος Γεμενή;
21 [3]
3359 [298]
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35 [5]
30 [3]
45
77 [19]
37
3585
30
35 [4]
40
40 [9]
30 [9]
3763
50 [5]
57 [5]
77
3948 [351]
Χατζη-Δημήτριος Βοσκός
67
Χατζη-Γεώργης Βοσκός
40 [4]
Χατζη-Πιερής Χατζηλουκά
72
Χριστοδουλής Χερκελέ
17
Χατζη-Μιχαήλ Βοσκός
Λ.3-77
		
4224
Πετρής Πιτζιενή;
18 [2]
Χριστόδουλος Λιβάνη υιός του
25
Ττοουλής; Τουμάζου
32 [2]
Χριστόδουλος …;
25
Φίλιππος Λουκά
26 [4]
		
4352
Χριστοδουλής Φιλίππου Μουρτουβάνη 25 [3]
Χατζη-Δημήτριος κοτζάπασιης
και Λάμπρος υιός του
90
Χατζη-Λουκάς Λογίζου
72
…; Ηράκλειτος…; υιός αδελφού του 50 [14]
Σάββας Αδάμου
25
4617 [383;]
Κωσταντής Αδάμου
35
Χριστοδουλής Αλλαμένου;
45 [8]
Σάββας Κου…ου;
15
Γιακουμής ….
20 [2]
Σάββας Μιλλαροτού;
25 [3]
		
4759
Σολομών Λογίζου και Θεόδωρος
υιός του
84
Χαράλαμπος; Πιερή
20
Χατζη-Κωσταντής και Χριστοδουλής
υιός του
78
Ηλιασής; Κωμοδρόμου
50
Μιχαήλ Νικολή
20
		
5014
Σωτήρης;; Συμεού
Σταυρινός Συμεού
Χριστόδουλος Αναστασίου;
Κυριάκος Παφίτης
Νικόλας Κυριακού Παφίτη
		
Χριστόδουλος Παφίτη
Γιαννής Γιακουμή
Γεώργιος Γιακουμή
Χριστόδουλος ... Τσαγγάρης
Γεώργιος Τούμπας
		
Χριστοφής Λιβάνη
Νικολής Βοσκός
Χατζη-Πετρής Βοσκός

Γεώργιος Γιαννή Μεσαρίτη
Χριστόδουλος Σταυρινού
Ζαχαρίας Κουμή;
Γεώργιος Βασιλούς
Επιφάνιος Τσαγγάρης
		
Γιαννής Επιφανίου
Πετρής Πέρτικου;
Χατζη-Ιωάννης Χατζη-Νικολή
Χαράλαμπος Χατζηιωάννου
«του πιο πάνω» Αργυρού;
Χατζησάββας Χατζηνικόλα
[πατέρας απέθανε]
Χριστοφής Ξενή
Κωσταντής Πρωτοπαπάς
Γεώργιος Πογιατζής
Χριστοδουλής; ..γγανής;
Γεώργιος Κουμή
		
Γιαννής …; Γεμενής;
και υιός του εξ. 5
Παπα; Βάκης;
Μωυσής Πάτσαλου
Γιαννής Ζαμπάς;
Κυριάκος Σταυρινού
		
Δημήτρης Τσαγκάρης
Χριστοδουλής Γεωργίου; εξ.5
Γεώργιος Ττάλη
Μηνάς Πρωτοπαπά
Γεώργιος Χατζηπαπάς;
		
Πετρής Καρά Γεωργίου εξ. 2
Κυριάκος Χριστοφή κουτσός
Χριστοφής Στεφάνου [ανάξιος]

33 [3]
85
71; [5]
55
50		
5310
40
43 [3]
74 [9]
20;
70
5560 [518]
35 [3]
35 [3]
20
52
45
5749

45		
77
77
40 [5]
53 [9]
6044
20
10
25
20
23 [3]
6149
13
12
12
6188 [573]
Γεώργιος Παπά Τάκη;
13
Ανδρόνικος Φραγκούδης
20 [4]
Γεώργιος δούλος Χατζησάββα εξ. 3 17
Ελευθέριος Δημητρίου
[το ίδιο με πιο πάνω]
12
Γεώργιος Πετρή ταχβιτζής
Ιμπραχήμ Αγά
20
		
6272
Ττοφής Σάββα
20
Αθανάσιος Χατζη-Χριστοδούλου
30
Λογίζος Χατζηδημητρίου χωριστά

του πατρός του εξ. 2
28
Χριστοφής Πιερή; παρά Παλαιόσοφον 20
Φυλακτός αδελφός Αναστασίου εξ. 10 12
		
6385
Γιαννής γαμβρός Ηλιασή
από Λεμεσόν
13 [ίδε Λεμεσόν]
Χριστόδουλος Φεσά
Άγιος Λουκά υιός του
27
Δημήτρης ..; από Σύσκληπον εξ. 7 33
Γιακουμής Νικολού ομοίως εξ. 2
43
Γεώργιος Λαζούρας
από Δίκωμον
50 [ίδε Δίκωμον]
6553 [583]
Νικολής Χατζηχριστοδούλου ομοίως
5
Χριστόδουλος Ξενή ομοίως
5
Χριστοφής Δικωμίτης; ομοίως
15
Γεωργής Χατζη-Μ… ομοίως
20
Χριστοδουλής Λούρα; ομοίως
15
Παναγιώτης ομοίως
7
Γιαννής Πεζούνας
από Πρόδρομον
23 και υιός 2
Μιχαήλ Λαζούρας ομοίως ίδε Δίκωμον 50
Νικόλας; ομοίως ίδε Άγιον Λουκάν
40
Κωσταντής Πετρή από νεύσι Μόρφου 30
Ονούφριος Πετρή ομοίως
29
Χριστοφής Πετρή ομοίως
41 [5]
		
6746
Κυριακός Παντούρη; από Στύλλους 35 [3]
Γεώργιος Σταυρινού
55
Κυριάκος Πογιατζής
35 [3]
Γιακουμής Χατζή Μούσουλου
60
6933 [594]
Βοσκοί
Αναστάσης Χατζή Πετρή
15
Κυριάκος Παπαδημήτρη, βοσκός ομοίως 15
Σταυρινός Μιχαήλ ομοίως
8
Χριστόδουλος Πιλαζέρη ομοίως
25
Γεώργιος Παπαντωνίου;
ομοίως
15
Σάββας Μάρκου ομοίως
15
Πετρής Μηνά ομοίως
20
Λουκάς Χατζή Αναστάση ομοίως
10
Πετρής Ιππαστούνη;; ομοίως
7
Κυριάκος Μαρνέρος ομοίως
10
Χριστόδουλος Χατζηνικολή ομοίως
12
Βαγγέλης Ιωάννη Τσιάππα; ομοίως 7
Μηνάς Ζάρουνας; ομοίως
10
Φυλακτής Χατζηγεωργίου ομοίως
5
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Η πρόσοψη της ΣΠΕ Καραβά πριν από την εισβολή

Η πρόσοψη σήμερα

Η ίδρυση και εγγραφή της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας
Καραβά «Η Σωτηρία»
Νίκος και Μάρω Χατζηστεφάνου
Στις 3 Νοεμβρίου το 1916 μια μικρή ομάδα
47 φωτισμένων Καραβιωτών, με πρωτεργάτη
τον γιατρό Ιωάννη Πηγασίου, έβαλε τα θεμέλια για την ίδρυση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Καραβά «Η Σωτηρία», μιας από
τις πρώτες Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες
που ιδρύθηκαν στην Κύπρο.
Η κοινωνία του Καραβά δεν αποτελούσε εξαίρεση στην οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση που ζούσε τότε η Κυπριακή κοινωνία. Και
οι πρωτοπόροι αυτοί έβαλαν ως πρώτο τους
στόχο την κατάργηση της τοκογλυφίας, ενός
άδικου και απάνθρωπου κοινωνικού συστήματος, το οποίο σάρωνε το βιός των απλών ανθρώπων, τους αφαιρούσε το χαμόγελο, τους
στερούσε την ελπίδα και τους παρέδιδε στην
ανέχεια, την πείνα, την κακομοιριά.
Το όνομα που έδωσαν στη Συνεργατική τους

30

ήταν «Η Σωτηρία» και αυτή έγινε στην κυριολεξία η σωτηρία τους. Απάλλαξε τον φτωχό, τον εργάτη, τον γεωργό αλλά και τον κάθε
Καραβιώτη και Καραβιώτισσα από τη μάστιγα
της τοκογλυφίας. Ανέβασε οικονομικά όλες τις
οικογένειες με τον άμεσο, εύκολο, γρήγορο
και χαμηλό δανεισμό. Προμήθευε τους γεωργούς με λιπάσματα, σπόρους και πολλά άλλα
χρειώδη σε χαμηλές τιμές. Βοήθησε στη μόρφωση, εκπαίδευση των παιδιών τους, τόσο στο
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Συνέβαλε
στην πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου και άλλων φορέων, σωματείων και οργανώσεων της
Κοινότητας, είτε με δανεισμό, είτε με δωρεές.
Έγινε το στήριγμα και ο αιμοδότης του κάθε
πολίτη, οικοδόμησε, έφερε την πρόοδο και την
ανάπτυξη στον Δήμο μας.
Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Καραβά μέχρι τις ημέρες του προδοτικού πραξικοπήματος
και της βάρβαρης εισβολής, είχε φτάσει σε ζηλευτά επίπεδα προόδου, ανάπτυξης και ευη-

μερίας. Ήταν πραγματικό καμάρι και στήριγμα
της Κοινότητας. Τελευταίος γραμματέας ήταν
ο Σάββας Μαραγκός και υπάλληλοι οι Ευτύχιος Χατζηγιαννάκης, Παναγιώτης Μαυρομμάτης, Μάρω Δαμιανού Χατζηστεφάνου και Νίκος
Φυτής. Πρόεδρος της Επιτροπείας ήταν ο τότε
δήμαρχος Καραβά Φιλόθεος Χατζηδαμιανού
και μέλη, ο Φραντζέσκος Χατζηφραντζέσκου, ο
Δημήτρης Κιτρομήλης, ο Ιωάννης Χατζηλούκα
και ο Κυριάκος Κοζάκος, μέχρι την αποφράδα
μέρα της εισβολής στις 20 Ιουλίου 1974, που η
ανοδική πορεία της Συνεργατικής διακόπτεται.
Μέσα στην κόλαση, τον θάνατο, την καταστροφή και λίγο πριν την κατάληψη του Καραβά από τον τούρκο εισβολέα, ο Παναγιώτης (Γιωτής) Μαυρομμάτης, ένας από τους
πέντε υπαλλήλους της Συνεργατικής, μαζί με
τον Χαράλαμπο (Χαμπή) Γιαννακού χωριανό
και στενό συνεργάτη της Εταιρείας, μετά από
εντολή του γραμματέα της Σάββα Μαραγκού,
επιχειρούν και κατορθώνουν το ακατόρθωτο.
Στις 30 Ιουλίου 1974, πηγαίνουν με το διπλοκάμπινο του Χαμπή στα γραφεία της Εταιρείας, ανοίγουν το δωμάτιο - χρηματοκιβώτιο
με τα κλειδιά που τους είχε δώσει ο Σάββας
Μαραγκός και καταφέρνουν να διασώσουν τα
χαρτονομίσματα και όλα ανεξαίρετα τα έγγραφα της Εταιρείας. Πολυτιμότερο έγγραφο, το
πρώτο Βιβλίο των Πρακτικών. Την ίδια ημέρα
κατέθεσαν τα χαρτονομίσματα και παρέδωσαν
για φύλαξη τα βιβλία στη Συνεργατική της
Μόρφου, την δε επομένη μετέφεραν στη Λευκωσία και παρέδωσαν τα βιβλία στον Σάββα
Μαραγκό για να φυλαχθούν στα γραφεία της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.
Να σημειώσουμε πως η Συνεργατική Πιστω-

Ο Παναγιώτης (Γιωτής)
Μαυρομμάτης

τική Εταιρεία Καραβά είναι ίσως η μοναδική
εκτοπισμένη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία
που διέσωσε όλα τα έγγραφά της: Χρεωστικά
γραμμάτια, υποθήκες και γενικά όλους τους
λογαριασμούς μελών και πελατών της, τόσο
πιστωτικούς όσο και χρεωστικούς.
Την περίοδο που η Συνεργατική μας λειτουργούσε ως εκτοπισμένη Εταιρεία στη Λευκωσία, ο Π. Μαυρομμάτης φύλαγε το Βιβλίο των
Πρακτικών σε μέρος που εκείνος γνώριζε, θεωρώντας το ως το πολυτιμότερο έγγραφο. Μετά
τον πρόωρο θάνατο του Παναγιώτη το 1995,
ο αδελφός του Στέλιος Μαυρομμάτης, εκπαιδευτικός, βρήκε φυλαγμένο και παρέδωσε το
βιβλίο στον τότε δήμαρχο Γιάννη Παπαϊωάννου
για να το κρατήσει στα γραφεία του Δήμου, ως
ανεκτίμητο κομμάτι της ιστορίας του Καραβά.
Το Βιβλίο των Πρακτικών είναι ένας ογκώδης
τόμος μέσα στον οποίο καταγράφεται ο θησαυρός της ιστορίας της Συνεργατικής μας, οι πρώτες ενέργειες, οι προβληματισμοί, οι αποφάσεις,
τα προβλήματα, η πρόοδός της. Παραθέτουμε
πιο κάτω τις πρώτες σελίδες που ιστορούν την
εγγραφή, τα ιδρυτικά της μέλη, την πρώτη Γενική Συνέλευση, την πρώτη Επιτροπεία και τις
πρώτες αποφάσεις της Συνεργατικής Πιστωτικής εταιρείας του Καραβά «Η Σωτηρία».
Ας είναι η αναφορά μας αυτή ταπεινό μνημόσυνο στους φιλοπρόοδους Καραβιώτες πρωτοπόρους-ιδρυτές της Συνεργατικής μας, οφειλόμενος έπαινος σε όσους μόχθησαν για την
ανοδική της πορεία και ελάχιστη αναγνώριση
στον Γιωτή και τον Χαμπή που με την πράξη
τους διέσωσαν και έφεραν σε μας τον θησαυρό αυτό της ιστορίας μας.

Ο Χαράλαμπος (Χαμπής)
Γιαννακού
ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ

Ο Σάββας Μαραγκός, Γραμματέας
της ΣΠΕ Καραβά
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Τα πεπραγμένα προ της εγγραφής (Αντίγραφον)
Τα εις την αίτησιν προς εγγραφήν της Συνεργατικής Πιστ. Εταιρείας «Η Σωτηρία»
συμμετασχόντα μέλη (47) συνελθόντα τη 3/16/11/916
υπέγραψαν το εξής Πρακτικόν
Πρακτικόν 1ον
Τα υποφαινόμενα μέλη της Πιστωτ. Συνερ. Εταιρείας Καραβά ή «Η Σωτηρία» συνελθόντα σήμερον τη 3/11/916 και λαβόντα γνώσιν του Κανονισμού της Εταιρείας, επεψηφίσαμεν τούτον και προέβημεν εις την εκλογήν πενταμελούς Επιτροπείας της Εταιρείας «Σωτηρία» και ως τοιούτοι εξελέγησαν οι εξής
Ι. Πηγασίου (ιατρός) – Πρόεδρος
Γ. Φυλακτού Ταμίας – Γραμματεύς (άμισθος)
Εν Καραβά
τη 3/11/916

Ηλίας Γ. Ρούσου
Ματθαίος Χ’’ Γεώργη
Χ’’ Κωστής Τοουλή Κελογρηγόρη

	(Έπονται οι υπογραφαί των μελών. (Εκ των 47 υπέγραψαν μόνον 31 των λοιπών μη προσελθόντων ένεκα των εργασιών των.)
Τα μετά την εγγραφήν της Εταιρείας (Αντίγραφα)
Τη 9/1/917 (ν.η.) ο Έντιμος Διοικητής της Επαρ. Κυρηνείας έστειλε προς τον Πρόεδρον της Εταιρείας «Σωτηρία» την εξής επιστολήν.
Τ. 15/16/7 Συνεργατική
Πιστωτική Εταιρεία – Καραβά

Γραφείον Διοικητού
Εν Κυρηνεία τη 9/1/917

Κύριον Ιωάννην Πηγασίου
Πρόεδρο της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Καραβά
Αναφερόμενος εις το ανωτέρω διαλαμβανόμενον ζήτημα λαμβάνω
την τιμή να αποστείλω υμίν το Πιστοποιητικόν Εγγραφής
επί τη βάσει του Νόμου ΧΙΙΙ του 914 και το έτερον των
αντιγράφων των Κανονισμών της Εταιρείας σας υπογεγραμμένον
παρά του Εφόρου και παρακαλείσθε όπως μας δηλώσετε
παραλαβήν των εν λόγω εγγράφων.
		
		
		

Διατελώ Κύριε
Υμέτερος θεράπων
Υπ. Διοικητού

		

Ι. Πηγασίου
Πράξις 2α

Συνεδρίασις της Επιτροπείας της Εταιρείας τη

(Αντίγραφον)

1/14/1/917
Οι υποφαινόμενοι συνεδριάσαντες σήμερον εις την οικίαν του Πρόεδρου της Εταιρείας «Σωτηρία» απεφασίσαμεν τα εξής.
1. Ν
 α εκδοθή γνωστοποίησις εις το κοινόν ότι η Εταιρεία δέχεται
αιτήσεις προς εγγραφήν νέων μελών.
2. Ό
 πως τη 15/28/1/917 συγκληθούν τα μέλη της Εταιρείας
Σωτηρία εις Γενικήν Συνέλευσιν.
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3. Ν
 α ενοικιάσει η Επιτροπεία ένα δωμάτιον δια προσωρινόν
Γραφείον, εως ου εύρη κατάλληλον δια λογ/σμόν της Εταιρείας.
4. Α
 νέθεσε εις τον κ. Μιχαήλ Χρ. Κελογρηγόρη όπως μετά 2 ½ μήνας
από σήμερον τελειώσει την εν Καραβά νεοκτισθείσαν οικίαν
του διά- τακτικά γραφεία της Εταιρείας κ.λ.π.
Έπονται αι υπογραφαί
των μελών της Επιτροπείας

Εν Καραβά
1/14/1/917

Τη 2/15/1/917 Εξεδόθη η γνωστοποίησις ως η 1η απόφασις διαλαμβάνει.
		

Ο πρόεδρος Ι. Πηγασίου

		

Ο Ταμίας Γ. Φυλακτού

		

Ηλίας Γ. ρούσου

		

Ματθαίος Χ’’ Γεόργι

		

+Χ’’ Κωστής Χρ. Κελογρηγόρη
Πράξις 3η

Συνεδρίασις της Επιτροπείας τη 12/25/1/917
Συνεδριάσασα σήμερον η επιτροπεία και λαβούσα υπόψει τας
αιτήσεις προς εγγραφή νέων μελών της Εταιρείας, ενεκρίναμεν
και ενεγράψαμεν ως μέλη τους εξής.
1. Χριστόδουλον Χ’’ Σταυρινού

Καραβάς

2. Χριστόδουλον Πετρή Μαυραδά

»

3. Στυλλήν Χρ. Κουτελλού

»

4. Θεοφανούν Χατζησάββα

»

5. Γιάννην Πετρήν Κομοδρόμον

»

6. Κωστής Αντωνή Φρυδά

»

7. Ελένη Ι. Καλαβά

»

8. Ιωάννης Ι. Καλαβά

»

9. Θεονίτσα Αντωνή Πιλαβάρη

»

10. Κωστής Αυγουστή Λιασή

»

11. Κωνσταντής Καριολής

»

12. Γιαννακός Κ. Λοϊζή

»

13. Νικόλαος Καλαβάς

»

14. Χ’’ Δημήτρης Χ’’ Χριστοφή

»

15. Ροδού Χ’’ Σάββα

»

16. Παναγής Γεωργιάδης βιολάρης

»

17. Χαρικλού Παπά Πέτρου

»

18. Κωστής Τσίρκου

»

19. Ιάκωβος Κ. Μαραγκός

»

20. Μακάριος Ι. Ξενής

»

21. Μαρία Ν. Κατσαντώνη

»

22. Στασής Νικήτα

»

23. Ιωαννίκιος Ιερομόναχος

»

24. Κυριάκος Ι. Κατσαντώνη

»

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ
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25. Θεόδωρος Φιούρης

»

26. Χ’’ Χαράλαμπος Χ’’ Κυπριανού

Λάπηθος

27. Γιωρκής Σάββα

Ελαιά

28. Αχιλλέας Δωροθέου

Λάπηθος

29. Σάββας Χρ. Μούσουλος

Καραβάς

30. Γεώργιος Σάββα Χ’’ Κωσταντή

»

31. Γιαννήν Παυλή Κορκού

Λάπηθος

Εν Καραβά τη 12/25/1/917
Υπογραφαί των μελών της επιτροπείας
Ι. Πηγασίου Πρόεδρος
ταμίας Γ. Φυλακτού
Ηλίας Γ. Ρούσου
Ματθαίος Χ’’ Γεόργι
+ Χ’’ Κωστής Χρ. Κελογρηγόρη
Πράξις 4η
Συνεδρίασις της Επιτροπείας τη 15/28/1/917
Συνεδριάσασα σήμερον η Επιτροπεία της Εταιρείας «Σωτηρία» και λαβούσα υπ΄
όψει τας αιτήσεις προς εγγραφήν νέων μελών της Εταιρείας ενεκρίναμεν και ενεγράψαμεν ως μέλη της Εταιρείας τους εξής.
1. Σάββαν Χ’’ Γιακουμή

Καραβάς

2. Μαρίαν Σταυρινού Παμπόρη		
3. Χ’’ Σάββαν Μαχαλλεκίδην

Λάπηθος

4. Χ’’ Ευφροσύνην Λοή

Καραβάς

5. Αντιγόνην Κ. Μουσκή		

»

6. Γεώργιον Χαριτή 		

»

7. Χριστοφήν Δ. Πιλάλη		

»

8. Χριστόφορον Χ’’ Κωσταντή		

»

9. Σέργην Μηνά

Φτέρυχα

10. Χαράλαμπον Αλεξάνδρου

Φτέρυχα

11. Σάββαν Επιφανίου

Καραβάς

12. Λουκάν Παυλή Παγτατήν		

»

13. Κωστήν Αλεξάνδρου

Φτέρυχα

14. Μαρίαν Χ’’ Στασή

Καραβάς

15. Χ’’ Χριστόδουλο Κυριάκου Στάνιου

Παλαιόσοφος

16. Αμαλίαν Σκανναβή

Καραβάς

17. Τοφήν Γιαννήν

Καραβάς

18. Γεώργιον Παναγή Κιταίον

Ελαιάν
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»

Έπονται αι υπογραφαί της Επιτροπείας

				

Ι. Πηγασίου Πρόεδρος

				

Γ. Φυλακτού ταμίας

				

Ηλίας Γ. ρούσου

				

Ματθαίος Χ’’Γεόργι

				

+ Χ’’ Κωστής Χρ. Κελογρηγόρη

Πρώτη Γενική Συνέλευση των τε παλαιών
και νεωστί εγγραφέντων μελών της Συνεργατ. Πιστωτικής
Εταιρείας Καραβά «Η Σωτηρία» γινομένη
τη 15/28/1/917 (Αντίγραφον)
Συνελθόντα σήμερον τη 15/28/1/917 τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Καραβά «Η Σωτηρία» παλαιά τε και νεωστί εγγραφέντα, εις την οικίαν του
κ. Ι. Πηγασίου απεφασίσαμεν και επεψηφίσαμεν τα εξής:
1. Εξελέξαμεν ως Επιτροπείαν της Εταιρείας δια το έτος 1917-1918
τους κ.κ. Ι. Πηγασίου, Γ. Φυλακτού, Ηλίαν Γ. Ρούσου, Χ’’ Κωστή Ττοουλή Κελογρηγόρη και Ματθαίον Χ’’ Γεώργη Χ’’ Βοσκού.
2. Διωρίσαμεν ως γραμματέα έμμισθον της Εταιρείας διά το έτος 1917
– 1918 τον κ. Θωμάν Ι. Τεγερίδην με ετήσιον μισθόν δέκα και οκτώ
Αγγλικάς λίρας πληρωτέον κατά μηνιαίας αναλόγους δόσεις.
3. Διωρίσαμεν ως ταμίαν της Εταιρείας τον κ. Γ. Φυλακτού διά το έτος
1917 – 1918.
4. Ωρίσαμεν ως ανώτατον ποσόν των καταθέσεων τας οποίας θα
δεχθή η Εταιρεία από τα μέλη της κατά το έτος 1917 – 1918 πεντακοσίας Αγγλ. λίρας (£500-0-0) θα πληρώνη δε τόκον ετήσιον επί των
τοιούτων καταθέσεων μόνον 5% πλήν των κλασμάτων της λίρας διά
τα οποία ουδένα τόκον θα πληρώνη.
5. Επεψηφίσαμεν όπως η Εταιρεία κατά το τρέχον έτος 1917 – 1918,
επισυνάψη δάνεια μη υπερβαίνοντα εν όλω ποσόν αναλογούν πεντήκοντα Αγγλ. λίρας (αρ. £50-0-0) δι έκαστον μέλος αυτής. Ενεφοδιάσαμεν δε την Επιτροπείαν της Εταιρείας διά πληρεξουσίου όπως
προβαίνη εις τον δανεισμόν των αναγκαίων τούτων κεφαλαίων διά
την Εταιρείαν.
6. Ωρίσαμεν ως ετήσιον τόκον των προς τα μέλη δανείων, οποίον θα
επλήρωνεν η Εταιρεία διά τα δάνεια της, ηυξημένου κατά 2% όταν η
Εταιρεία πληρώνη τόκον διά τα δάνειά της ουχί ανώτερον των 6% (έξ)
τοις εκατόν, ηυξημένου δε μόνον κατά έν τοις εκατόν όταν η Εταιρεία
πληρώνη τόκον επτά ή οκτώ ή εννέα τοις εκατόν.
7. Επεψηφίσαμεν όπως η Επιτροπεία έχη υπ’ όψει της ετήσιον προϋπολογισμόν πασών των διά την Εταιρείαν δαπανών κατά το έτος
1917- 1918 το όλον πεντήκοντα και πέντε Αγγλ. λίρας, συμπεριλαμβανομένου και του μισθού του γραμματέως της Εταιρείας.
8. Επεψηφίσαμεν όπως η Επιτροπεία της Εταιρείας δικαιούται να δέχηται διά την Εταιρείαν παρά των μελών αυτής άτινα καθυστερούν
εξόφλησιν ολοκλήρου ή δόσεως δανείου εκ των κατά καιρούς γεννημάτων των μελών της Εταιρείας αν το τοιούτο θεωρηθεί ασφαλές και
αν προβλέπεται κέρδος διά την Εταιρείαν εκ της πωλήσεως του τοιούτου γεννήματος. Άλλως και αρνηθή η Επιτροπεία να δεχθή διά την
Εταιρείαν το τοιούτον ή τοιαύτα γεννήματα, πρέπει και οφείλει αύτη
να υποβοηθή το τοιούτο μέλος προς πώλησιν του τοιούτου ή τοιούτων
γεννημάτων, όπως κατορθωθή η είσπραξις δανείου ή δόσεως δανείου.
Εν Καραβά τη 28/1/917
		
Η Επιτροπεία της
Εταιρείας
		

1. Ο Πρόεδρος Ι. Πηγασίου

		

3. Ηλίας Γ. ρούσου

		

4. Ματθαίος Χ’’ Γεόργι

		

5. +Χ’’ Κωστής Χρ. Κελογρηγόρη

2. Ο Ταμίας Γ. Φυλακτού

(Έπονται οι υπογραφαί 86 μελών της συνελεύσεως)

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ
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Γενικές επισημάνσεις για το βιβλίο
Το Βιβλίο των Πρακτικών της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας του Καραβά «Η Σωτηρία»
είναι ένα ιστορικό έγγραφο, μέσα από το οποίο
μπορούν να αντληθούν πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία, την ιστορία και όλες γενικά
τις ενέργειες της Συνεργατικής. Την ίδια ώρα
είναι πολύτιμο βοήθημα για την κοινωνική, οικονομική, ακόμα και για την ιστορική πορεία
της κοινότητας του Καραβά από το τέλος του
1916, που γίνεται η πρώτη καταγραφή, μέχρι
και τον Δεκέμβριο του 1951 που σταματούν
οι καταχωρήσεις. Έτσι, το Βιβλίο μπορεί να
γίνει πηγή πολλών άρθρων και μελετών όσων
ερευνητών ενδιατρίψουν σε σχετικά θέματα.
Πιο κάτω σταχυολογούμε τις δικές μας πρώτες
σύντομες παρατηρήσεις και εντυπώσεις, ως
κίνητρο για λεπτομερή, διεξοδική και εμπεριστατωμένη μελέτη του περιεχομένου του.
Το πρώτο που θα παρατηρήσει κάποιος είναι
το εντυπωσιακό μέγεθος του βιβλίου που έμμεσα υποδηλώνει και την πρόβλεψη των ιδρυτών για τη διάρκεια ζωής και τον όγκο των
πράξεων που προσδοκούσαν να έχει η Συνεργατική Εταιρεία, άρα και των καταχωρήσεων
που ανέμεναν να γίνουν σ’ αυτό.
Με το άνοιγμα του βιβλίου, εκείνο που θα κάνει
την πρώτη εντύπωση στον αναγνώστη είναι οι
εξαιρετικοί καλλιγραφικοί τίτλοι των θεμάτων.
Οι υπέροχοι κεφαλαίοι χαρακτήρες στην αρχή
κάθε τίτλου θα μπορούσαν να είναι γράμματα
σε πολυτελή τυπογραφική έκδοση βαρύτιμου
τόμου αγιογραφίας. Τους επιμελημένους τίτ-

λους συμπληρώνει η σωστή σύνταξη και ορθογραφία των καταχωρήσεων.
Πολλές από τις καταχωρήσεις έχουν στην ημερομηνία γραμμένους δύο αριθμούς πριν τον
ενδεικτικό αριθμό του μήνα π.χ. 3/16/11/916.
Στις περιπτώσεις που καταγράφεται ένας μόνο
αριθμός, τότε δίπλα από την ημερομηνία ακολουθεί σε παρένθεση η ένδειξη (ν.η). Είναι
φανερόν ότι ο Γραμματέας χρησιμοποιούσε και
τα δύο ημερολόγια στις καταχωρήσεις του, όταν
δε έκανε την καταχώρηση με μόνο την μια ημερομηνία, τότε σημείωνε δίπλα το «ν.η»,δηλαδή
«νέο ημερολόγιο». Η αλληλογραφία με Κυβερνητικά τμήματα γίνεται πάντα με το Γρηγοριανό
ημερολόγιο, ενώ οι άλλες καταχωρήσεις έχουν
διπλή ημερομηνία. Είναι γνωστό ότι το Γρηγοριανό «νέο» ημερολόγιο εφαρμόσθηκε στην
Κύπρο το 1924 ενώ η Αγγλική Κυβέρνηση το
είχε εφαρμόσει αιώνες πριν.
Μέσα από τις πρώτες καταχωρήσεις διακρίνει
κανείς τις νομικές διαδικασίες και την πιστή
εφαρμογή του νόμου που ακολουθήθηκαν για
την εγγραφή της Συνεργατικής. Χαρακτηριστική είναι η τυπικότητα που χρησιμοποιείτο
στην αλληλογραφία, δείγμα της οποίας αποτελεί το τέλος της επιστολής του Διοικητή της
Επαρχίας Κερύνειας προς τον Πρόεδρο της
Συνεργατικής που καταλήγει με το τυπικό «Διατελώ Κύριε, υμέτερος θεράπων».
Στα «Πεπραγμένα της εγγραφής», τα οποία
καταγράφονται ως αντίγραφο της αίτησης για
την εγγραφή της Εταιρείας, αναφέρεται ότι
συνήλθαν 47 μέλη από τα οποία 31 προσήλ-

Οι τελευταίοι υπάλληλοι της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Καραβά

Νίκος Φυττής
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Μάρω Χατζηστεφάνου

Ευτύχιος Χατζηγιαννάκης

θαν και υπέγραψαν το πρώτο πρακτικό. Διευκρινίζεται στο πρακτικό ότι τα υπόλοιπα μέλη
δεν προσήλθαν «ένεκα των εργασιών των».
Δεν αναφέρονται εδώ τα ονόματα των 47 αυτών ιδρυτικών μελών.
Αναφέρονται όμως τα μέλη της πρώτης εκλεγμένης Επιτροπείας της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας «Η Σωτηρία» που είναι τα ακόλουθα:
Ι. Πηγασίου – Πρόεδρος
Γ. Φυλακτού Ταμίας – Γραμματεύς (άμισθος)
Ηλίας Γ. Ρούσου
Ματθαίος Χ’’ Γεώργη
Χ’’ Κωστής Τοουλή Κελογρηγόρη
Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης Πηγασίου
και πρώτος γραμματέας ο Γ. Φυλακτού, ο οποίος πρόσφερε τις υπηρεσίες του χωρίς μισθό
και ήταν ταυτόχρονα ο Ταμίας της Συνεργατικής. Ο πρώτος έμμισθος γραμματέας ήταν ο
Θωμάς Ι. Τεγερίδης, ο οποίος διορίσθηκε κατά
την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε επόμενες καταχωρήσεις στα πρακτικά μπροστά από
το όνομα του Χ’’ Κωστή Τοουλή Κελογρηγόρη εμφανίζεται ένας μικρός σταυρός, που σε
κάποιες περιπτώσεις είναι ελαφρά μουτζουρωμένος. Αυτό πιθανόν να υπονοεί ότι ο Χ’’
Κωστής Τοουλή Κελογρηγόρη δεν ήξερε να
γράφει και ο Γραμματέας του ζητούσε αντί για
υπογραφή να θέσει το δάκτυλό του πάνω στον
μικρό σταυρό που έβαζε πριν από το όνομά
του, ως ένδειξη της υπογραφής του. Η πρακτική αυτή συνεχίστηκε και σε νεώτερους χρόνους. Μπορεί ο μακαριστός συνδημότης μας
να μην ήξερε να διαβάζει και να γράφει, αυτό
όμως δεν τον εμπόδιζε να αντιλαμβάνεται, να
εφαρμόζει και να υπηρετεί αρχές και αξίες και
μάλιστα από ηγετική θέση!
Στην «Πράξη 3η» των πρακτικών με ημερομηνία 12/25/1/1917 καταγράφονται 31 ονόματα
ατόμων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπεία
και γράφτηκαν ως μέλη της Συνεργατικής. Ο
αριθμός συμπίπτει με τον αριθμό των ατόμων
που προσήλθαν στις 3/16//11/916 και εξέλεξαν την πρώτη Επιτροπεία. Στην καταχώρηση εκείνη αναφέρεται ότι από τα 47 μέλη που
συνήλθαν στις 3/16/11/916 και υπέγραψαν
την αίτηση για τη εγγραφή της Εταιρείας, στην
εκλογή της Επιτροπείας παρευρέθηκαν μόνο
τα 31. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα 31 αυτά

άτομα μετά τις ενέργειες που προηγήθηκαν
(δηλαδή την εκλογή Επιτροπείας και την υπογραφή της αίτησης για εγγραφή της Εταιρείας
από τον Έφορον), υπέβαλαν αίτηση για τη
δική τους εγγραφή ως μέλη της Εταιρείας. Αν
η υπόθεση αυτή ευσταθεί, τότε ο κατάλογος
της 12/25/1/1917 είναι - μαζί με τα μέλη της
Επιτροπείας - ο κατάλογος με τα ιδρυτικά μέλη
της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας του
Καραβά «Η Σωτηρία».
Οι Συνεργατικές αξίες πάνω στις οποίες βασίζονται οι Συνεργατικές Εταιρείες τηρήθηκαν
στο ακέραιο από τη Συνεργατική Πιστωτική
Εταιρεία του Καραβά «Η Σωτηρία». Η ισότητα, η εντιμότητα, η δικαιοσύνη, η κοινωνική
ευθύνη και πάνω από όλα, η αρχή της αλληλεγγύης. Πολλά είναι τα διδάγματα που μπορεί
κάποιος να εξάγει από τα πρακτικά της πρώτης
Γενικής Συνέλευσης της Συνεργατικής του Καραβά. Δεν είναι σκοπός αυτής της πρώτης σταχυολόγησης να αναλύσει τα διδάγματα αυτά.
Θα σταθούμε σε μια και μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης που δείχνει
έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και φανερώνει το μεγαλείο της ψυχής
των ανθρώπων που ίδρυσαν τη Συνεργατική
του Καραβά:
«Επεψηφίσαμεν όπως η Επιτροπεία της Εταιρείας δικαιούται να δέχηται διά την Εταιρείαν παρά των μελών αυτής άτινα καθυστερούν
εξόφλησιν ολοκλήρου ή δόσεως δανείου εκ
των κατά καιρούς γεννημάτων των μελών της
Εταιρείας αν το τοιούτο θεωρηθεί ασφαλές
και αν προβλέπεται κέρδος διά την Εταιρεία
εκ της πωλήσεως του τοιούτου γεννήματος.
Άλλως και αρνηθή η Επιτροπεία να δεχθή διά
την Εταιρείαν το τοιούτον ή τοιαύτα γεννήματα, πρέπει και οφείλει αύτη να υποβοηθή το
τοιούτο μέλος προς πώλησιν του τοιούτου ή
τοιούτων γεννημάτων, όπως κατορθωθή η είσπραξις δανείου ή δόσεως δανείου».

Ο Φραντζέσκος Χατζηφραντζέσκου,
μέλος της επιτροπείας και μεγάλος δωρητής
του Καραβά
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Πίττα μνημοσύνου, Χρυστάλλα Κοσιαρή

Βασιλόπιττα.
Διακόσμηση με φίδι, πουλιά, ζεμπιλούδκια, θαλασσινά.
Χρυστάλλα Κοσιάρη

Τα παραδοσιακά ζυμώματα του Καραβά
Καλλιόπη Χαρμαντά - Πρωτοπαπά
Από την παλιά εποχή οι Κύπριοι είχαν ιδιαίτερη επίδοση στην παρασκευή ψωμιού, κάτι που
φαίνεται από τις αναφορές αρχαίων συγγραφέων. Πέρα από την καθημερινή χρήση, το
ψωμί και τα διάφορα ζυμωτά σχετίζονται με τη
λαϊκή λατρεία, τα έθιμα του κύκλου της ζωής
και άλλες δραστηριότητες.
Το προζύμι και το ψωμί
Επίκεντρο της ετοιμασίας του ψωμιού το προζύμι και ο φούρνος. Παλιά συνήθεια στον Καραβά ήταν να ζυμώνουν το προζύμι μπροστά
στον φούρνο. Σύμφωνα με τη Σωφρονία Ευτυχίου, έπλεναν πρώτα τρεις φορές τη βούρνα που είχαν ζυμώσει τα ψωμιά και την τρίτη
φορά στέκονταν μπροστά στον φούρνο για
να ετοιμάσουν το προζύμι που θα φύλαγαν
για τον επόμενο ζυμωτό, λέγοντας διάφορες
ευχές. Η Χρυστάλλα Κοσιάρη αναφέρει ότι το
προζύμι που θα φύλαγαν το σταύρωναν τρεις
φορές μπροστά από τον φούρνο, όπου ψήνονταν τα ψωμιά.
Ένας άλλος τρόπος ήταν να βάλουν το ζυμάρι στον φούρνο με το φουρνόφκυο λέγοντας
«γέρος είσαι τζαι νέος να γινείς». Στη συνέχεια το ανανέωναν, το ανατζινούσαν, για πέντε μέρες και είχαν έτοιμο προζύμι σε 15 μέρες, σύμφωνα με την Ειρήνη Φιούρη.
Σε πιο παλιά εποχή οι νοικοκυρές ζύμωναν συνήθως μια φορά την εβδομάδα τα ψωμιά που
χρειαζόταν η οικογένειά τους. Στις μεγάλες
κωμοπόλεις, όπως στον Καραβά, τη Λάπηθο,
το Λευκόνοικο, από τις αρχές του 20ού αι.
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υπήρχαν ψωμάδες, οι οποίοι πουλούσαν ψωμιά. Στη συνέχεια μπορούσαν να προμηθευτούν ψωμιά από το καφενείο ή τον παντοπώλη
του χωριού ή τα αρτοποιεία.
Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Μυλωνάς: «Πρώτα επούλουν τα ψουμιά με το κτηνόν μες στα κοφίνια. Ύστερα εδιούσαμεν τα
σ’ έναν καφενέν τζι επούλαν ο καφετζής με
προμήθειαν».
Χαρακτηριστική η ίδρυση του συνεργατικού
συνδέσμου «Η Οικονομία», μετοχικού αρτοποιείου στον Καραβά το 1919 με πρωτοβουλία
του πρωτοπόρου γιατρού Ιωάννη Πηγασίου.
Το αρτοποιείο, με πρόεδρο τον Ι. Πηγασίου,
«παρασκευάζει άρτους για τους μετόχους από
τον Καραβά και τα περίχωρα και το περίσσευμα θα πωλήται εις τους πτωχούς».1
Ζυμώματα στις γιορτές, τα μνημόσυνα, το
Πάσχα και τα Χριστούγεννα
Ιδιαίτερα ζυμώματα γίνονταν για τις γιορτές
και τα μνημόσυνα, τα Χριστούγεννα και το
Πάσχα αλλά και στον γάμο. Η σύνδεση με την
εκκλησία αποτελεί λατρευτική πράξη και ταυτόχρονα το ψωμί και το σιτάρι λειτουργούν
συμβολικά εναντίον του κακού. Παλιά προχριστιανικά έθιμα συνυφαίνονται με τη χριστιανική θρησκεία. Η προσφορά στο θείο εορταστικών άρτων υπήρχε από την αρχαιότητα.
1 Βλ. «Συνεργατικός Σύνδεσμος Η οικονομία», Φωνή της

Κύπρου, 21/3 Ιανουαρίου 1920. Περισσότερα για τους ψωμάδες του Καραβά στο κείμενο του Χρυσόστομου Γεμέττα
«Οι ψωμάδες του Καραβά», Καραβιώτικα Δρώμενα, αρ.
12, 2019, σσ. 105-107.

Ξεχωριστή φροντίδα απαιτείται για το ζύμωμα των άρτων. Ζύμωναν πιο σφικτό ζυμάρι
από τα συνηθισμένα ψωμιά και φρόντιζαν οι
γυναίκες να είναι «καθαρές», χωρίς περίοδο.
Στόλιζαν τον άρτο με το τσίμπι, στη μέση το
τύπωναν με το τυπάρι και με το μαχαίρι χάραζαν τον άρτο γύρω γύρω για να φουσκώσει. Όταν πλησίαζαν να ψηθούν οι άρτοι, τους
έβγαζαν από τον φούρνο και τους άλειβαν με
ροδόστεμμα, «ενίβκαν τους».
Όταν έκαναν μνημόσυνο στις τρεις, στις εννιά και στις σαράντα μέρες, πιο παλιά, έπαιρναν και ειδική πίττα για να μοιράσουν στους
χωριανούς. Η πίττα αυτή ήταν στολισμένη με
σταφίδες και αμύγδαλα, όπως τα κόλλυβα.
Παράλληλα πρόσφεραν στα μνημόσυνα κουλλουρόπουλλα.
Το Πάσχα εκτός από τις κουλλουροπουλιές
και τις πίττες, έφτιαχναν τις φλαούνες και τις
αυκωτές. Επίσης απαραίτητο ήταν το σταυροκούλλουρο του Μάη, που το φύλαγαν για
να το κόψουν την Πρωτομαγιά, να φάνε όλοι
«για να μην τους δακκάσουν οι γαδάροι».
Πίσω από το έθιμο αυτό υπάρχει η παλιά λατρεία ονόμορφων δαιμόνων, που λατρεύονταν
τον Μάιο.
Τις παραμονές των Χριστουγέννων έπρεπε να
ζυμώσουν για όλο το Δωδεκαήμερο, γιατί εκείνες τις μέρες κυκλοφορούσαν οι καλικάντζαροι και μόλυναν τα τρόφιμα. Πολύ συνηθισμένες οι κουλλουροπουλιές, τα ζεμπιλούδκια, οι
κουκλούδες και τα βατραχούδκια. Πέρα από
τη χρηστική τους σημασία εμπεριέχουν και ένα
συμβολισμό. Τα ζεμπιλούδκια συμβολίζουν το
ζεμπίλι, το καλάθι, του γεωργού, που χρησιμοποιούσε στη σπορά, γι’ αυτό και συμβολίζει
την ευφορία. Τα βατραχούδκια μια και ζουν
μέσα στα νερά, συμβολίζουν το νερό, πολύτιμο για τη ζωή, ιδιαίτερα στην Κύπρο.
Απαραίτητες ήταν οι γεννόπιττες στολισμένες

οπωσδήποτε με σταυρό και διάφορα σχέδια
που γίνονταν με το μαχαίρι, το πιρούνι και την
κτενιά, ό,τι είχε στη διάθεσή της η νοικοκυρά, που εξαντλούσε την καλαισθησία της για
να έχουν ωραία εμφάνιση. Με παρόμοιο τρόπο
ήταν και η βασιλόπιττα που είχε μέσα το νόμισμα για τον τυχερό της χρονιάς.
Σε πιο παλιά εποχή η βασιλόπιττα είχε στις γωνιές του σταυρού συμβολικά σχήματα: καβούρι, βάτραχο, φίδι, καλάθι του γεωργού, συνεχίζοντας μια παμπάλαια παράδοση.
«Εβάλλαμεν πάνω έναν βατραχούδιν, έναν
καουρούδιν, έναν ζεμπιλούδιν τζαι μιαν κουφούδαν», περιγράφει η Χρυστάλλα Κοσιάρη.
Όλα τα όντα που είναι στη γη φτιαγμένα με
αλεύρι πρόσφεραν στην αρχαιότητα οι γυναίκες στον θεό Άδωνη. Και οι γυναίκες του Καραβά συνέχιζαν αυτή την παράδοση.
Τα ζυμώματα στα έθιμα του γάμου
Παρόμοια σύμβολα με της βασιλόπιττας χρησιμοποιούσαν και για τα κουλούρια που δώριζαν
στη νύφη, συνήθως οι συγγενείς, τη Δευτέρα του γάμου: «Ήταν έθιμον να κάμουν έναν
κουλλούριν τζαι να το πάρουν δώρον την Δευτέραν, που ήταν να δουν ότι η νύφφη ήταν
εντάξει», αναφέρουν οι πληροφορήτριες.
Τα κουλούρια αυτά ήταν πολύ μεγάλα, μόλις
τα χωρούσε το στόμα του φούρνου, και συνηθίζονταν σε χωριά της επαρχίας Κερύνειας.
Τοποθετούσαν πρώτα στην επιφάνεια του κουλουριού ένα καμπυλωτό ζυμάρι και στις καμπύλες τοποθετούσαν πουλιά, φίδια, καβούρια, οκταπόδια, καλύπτοντας όλα τα όντα που
υπάρχουν στη γη, τον αέρα και τη θάλασσα.
Μπορούσε να κάμουν «τζαι κουφήν που εκράτεν πουλλούδιν στο στόμαν της», σύμφωνα με
τη Μαρίτσα Αρσένη. Ιδιαίτερα το φίδι υπήρχε στη διακόσμηση του κουλουριού σε όλα τα

Ζυμωτά Χριστουγέννων
βατραχούδι, γεννόπιττα με απλή διακόσμηση, σχηματοποιημένο βατραχούδι, ζεμπιλούδι.
Κούλα Χαρμαντά
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Κουλούρια του γάμου. Διακόσμηση με πουλιά, ερπετά, θαλασσινά.
Χρυστάλλα Κοσιάρη.

χωριά της περιοχής, μια και το φίδι ήταν από
πολύ παλιά ο προστάτης, ο αγαθός δαίμονας
του σπιτιού.
Στον Καραβά, όταν κοκκίνιζε το κουλούρι, το
έβγαζαν από τον φούρνο και το άλειβαν με ροδόστεμμα ή ασπρόμελο. Τα κουλούρια τα κρέμαζαν στους τοίχους.
Ιδιαίτερα ήταν τα τρία κουλούρια που έφτιαχναν τη Δευτέρα του γάμου στο σπίτι του κουμπάρου. Οι βιολάρηδες απαραίτητα έπρεπε να
παίζουν όσο χρειαζόταν για να ετοιμαστούν τα
κουλούρια και χόρευαν, τόσο στη διάρκεια της
εργασίας, όσο και μετά κρατώντας τα κουλούρια. Τους κερνούσαν, σκέπαζαν τις τσέστες με
τα κουλούρια με κόκκινο μαντίλι και τα έπαιρναν με τη συνοδεία της μουσικής στο σπίτι της
νύφης.
Στην επαρχία Κερύνειας τα γλυτζιστά ή οι πισίες ήταν απαραίτητα την Τρίτη του γάμου. Τα
κερνούσαν συμβολικά για να είναι γλυκειά η
ζωή του αντρογύνου. Συνεχίζεται η παλιά παράδοση να κερνούν μειλίγματα, γλυκά, στα

κακά πνεύματα και στους αγαθούς δαίμονες
του σπιτιού.
Την Τρίτη του γάμου στο σπίτι της κουμέρας
μαζεύονταν πολλές γυναίκες κι έφτιαχναν
γλυτζιστά για να κεράσουν τη νύκτα. Χρησιμοποιούσαν και τηγάνια από τις γειτόνισσες για
να ετοιμάσουν πολλά γλυτζιστά. Απαραίτητη
η συνοδεία του βιολιού σε όλη τη διαδικασία.
Ταυτόχρονα μπορούσε να χορεύουν.
Έβαζαν τα πιάτα με τα γλυτζιστά σε τσέστες,
τα σκέπαζαν με ένα κόκκινο μαντίλι και τα
χόρευαν, κρατώντας τα πάνω από το κεφάλι
τους. Έπρεπε να είναι τρία ή πέντε πιάτα, μονός αριθμός, σε κάθε τσέστα. Στη συνέχεια, με
τη συνοδεία του βιολιού, τα έπαιρναν στο σπίτι
της νύφης, όπου πάλι τα χόρευαν.
Περιγραφές από Καραβιώτισσες και τον λαουτάρη του Καραβά Πολύδωρο Παπαπέτρου:
Πολύδωρος Παπαπέτρου: «Την Δευτέραν
έπρεπεν να παν έσσω του κουμπάρου οι βκιολάρηδες καμμιάν ώραν, να χορέψουσιν δκυο
- τρία ζευκάρκα, να τρατταριστούσιν τζαι να
πιάσουν τα κουλλούρκα μέσα στες τσέστες.
Εσσεπάζαν τα με κότσινα μαντίλια και να τα
πάρουν στο αντρόγυνον.
Την Τρίτην επηαίνναμεν οι βκιολάρηδες έσσω
της κουμέρας τζι εκάμναν γλυτζιστά. Επαίζαμεν βκιολίν μια-δκυο ώρες, ώσπου να κάμουν
τα γλυτζιστά. Εχορεύκασιν τζιόλας. Εβάλλαν
τα μέσα στα πιάτα, μέσα στες τσέστες, εσσεπάζαν τα με το μαντίλιν το κότσινον τζι επαίρναν τα πάνω στην τζεφαλήν τους».

Κουλούρια δώρα-στη νύφη
Καραβάς 1952
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Μαρίτσα Αρσένη: «Την Δευτέραν έκαμνεν το
τραπέζιν ο κουμπάρος τζι εκάμναν τρία μεγάλα κουλλούρκα τζι επλουμίζαν τα τζι επαίρναν

τα στην νύφην. Την Τρίτην η κουμέρα έκαμνεν γλυτζιστά τζι έβαλλεν τα σε πέντε πιάτα τζι επηαίνναν τζι επιάνναν τα τζι επαίρναν
τα στην νύφην. Τα κουλλούρκα εκρεμάζαν τα
στους τοίχους. Εμάς εφέραν μας πολλά κουλλούρκα, εγεμώσαμεν κοφίνες».
Χρυστάλλα Κοσιάρη: «Να κάμουν γλυτζιστά
στες κουμέρες, όι στον γάμον. Να παίζουν τα
βκιολιά τζαι να παν οι τσέστες στην νύφην.
Επαίρναν οι συγγένισσες πόναν κουλούριν να
στολίσουν το σπίτιν σου».
Ειρήνη Φιούρη: «Την Δευτέραν οι κουμπάροι
ήταν να κάμουν τα κουλλούρκα με τα πουλλούδκια πάνω τζαι να παν με το βκιολίν να
τα πιάσουν. Να χορέψουν τζειαμαί τζαι να τα
πιάσουν μέσα στον τσέστον τζαι να πάσιν.
Την Τρίτην οι κουμέρες είσεν να κάμουν γλυτζιστά. Να καλέσουν τες φίλες τους να τα κάμουν, να παίξει το βκιολίν τζαι να τα βάλουν
σε τρία πιάτα τζαι να τα βάλουν σε μιαν τσέσταν τζαι να παίξει το βκιολίν τζαι να τα πάρουν πάνω στην τζεφαλήν τους».
Σωφρονία Ευτυχίου: «Την Δευτέραν ο κουμπάρος τα έξοδα τζαι της Τρίτης τα έξοδα η
κουμέρα.
Να πάμεν στον κουμπάρον την Δευτέραν που
έκαμεν τρία κουλλούρκα μες στην τσέσταν
τζαι να τα πάρουμεν. Εβάλλαν τα στην τζεφαλήν τους τζαι να τα χορεύκουν με το βκιολίν,
πομπήν ως στο σπίτιν της νύφης. Εχορεύκαν
τα πρώτα τζαι να τα αφήσουν.
Εκάμναμεν τες πισίες στην νύφην, ετραουδούσαμεν, εχορεύκαμεν τζαι να τα βάλουμεν
σε τρία πιάτα τζαι τα άλλα να τα τζεράσουμε

στες κοπέλλες που ετανούσαν, καμμιάν δεκαπενταρκάν.
Την Τετάρτην να φάσιν οι βκιολάρηδες τζαι να
τους δώσουν που έναν κουλούριν τζαι να φύουν».
Μαρία Λάμπρου: «Στον γάμον εκάμναν κουλλούρκα τζαι γλυτζιστά οι κουμέρες. Εκάμναν
πουλλούδκια πάνω στο κουλούριν. Εφέρναν
τα με τα βκιολιά».
Ευγενία Χρυσάνθου: «Την Δευτέραν είσεν να
κάμει ο κουμπάρος τα κουλλούρκα, να κάμουσιν πουλιά πάνω, να πάει ο βκιολάρης, να τζεράσουν στο σπίτιν τζαι να τραουδήσουν πάλε
τζαι να πάσιν στο σπίτιν της νύφης. Το τραπέζι
έκαμνέν το ο κουμπάρος.
Την Τρίτην το τραπέζιν ήταν της κουμέρας. Να
κάμει γλυτζιστά η κουμέρα. Εβάλλαν οι γειτόνισσες τα τηάνια να τηανίσουν τα γλυτζιστά τζι
εκάμναν τζαι πέντε πιάτα να τα πάρουν στην
νύφην. Την νύκταν να τα παρουσιάσουν, να
περάσει η νύφη τζαι ο γαμπρός με τες γλυκάες
τους».
Άλλα ζυμώματα
Πίττα του Αγίου Φανουρίου, φανουρόπιττα
[27 Αυγούστου]:
Στην ετοιμασία της φανουρόπιττας ενυπάρχουν μαγικά στοιχεία, όπως ο αριθμός εφτά. Το
αλεύρι έπρεπε να είναι γνήσιο και περασμένο
εφτά φορές από την τατσιά. Πρώτα έπρεπε να
δώσουν φανουρόπιττα σε εφτά μονοστέφανες
και το υπόλοιπο να το μοιράσουν σε γέρους
και παιδιά, σύμφωνα με τη Χαριτίνη Λιονταρή.

Χορεύουν τα κουλούρια και τα γλυτζιστά τη Δευτέρα του γάμου.
Εκδήλωση στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Αναπαράσταση από το χορευτικό
συγκρότημα του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Εκτός από τις 27 Αυγούστου, ημέρα της γιορτής του Αγίου, γινόταν η φανουρόπιττα για
να βρεθεί κάτι που χάθηκε. Σύμφωνα με την
Χρυστάλλα Κοσιάρη, με τη φανουρόπιττα μπορούσε ο άγιος «να φανερώσει τα παιδκιά που
θα έκαμναν, να τους φανερώσει τα κτηνά, που
εχάναν οι βοσκοί ή να φανερώσει την τύχην
μιας ανύπαντρης». Η Χαριτίνη Λιονταρή αναφέρει ότι φρόντιζαν να κάνουν φανουρόπιττα
εφτά φορές τον χρόνο και η Ειρήνη Φιούρη
συμπληρώνει ότι μόνο Τρίτη ή Πέμπτη έπρεπε
να ζυμωθεί η φανουρόπιττα.
Γιορτή του Ιωάννη Προδρόμου [29 Αυγούστου]
Η γιορτή αυτή είναι ημέρα μεγάλης νηστείας.
Ταυτόχρονα είναι και η εποχή που μαζεύουν
τα χαρούπια και φτιάχνουν τερατσόμελο.
Το έθιμο ήταν να ζυμώνουν μικρά κουλλουράκια σε διάφορα σχήματα, τα τερτσελλούδκια,
και να τα ψήνουν στο μέλι.
Φυλλωτά στα ποθέρκα
Όταν τέλειωνε το θέρισμα, την τελευταία ημέρα απαραίτητα στον Καραβά έπρεπε να κεράσουν τους εργάτες φυλλωτά, απλές πίττες που
τις άνοιγαν με τη σαΐττα, τις άλειβαν με λάδι,
πρόσθεταν ζάχαρη και κανέλλα, τις δίπλωναν
και τις τηγάνιζαν.
Πίττες ζυμωτές ψημένες στον φούρνο
Εκτός από τις ελιόπιττες και τις χαλλουμόπιττες, έφτιαχναν επίσης τιτσιρόπιττες, που ήταν
ζυμωμένες με τιτσιρίες και κανέλλα και τριμιθόπιττες. Οι τριμιθόπιττες ήταν λεπτές πίττες
με τριμίθια, σταφίδες, λάδι και δυόσμο, που τις
έψηναν πάνω σε φύλλα συκαμινιάς.
Προλήψεις και δεισιδαιμονίες
Λαϊκή ιατρική
Το ψωμί χρησιμοποιήθηκε επίσης για την αποτροπή του κακού, ιδιαίτερα στα παιδιά. Όταν
το μωρό αργούσε να περπατήσει συνήθιζαν
«να το δκιακονούν» σε πολλές περιοχές. Στον
Καραβά εφτά κορίτσια έπαιρναν το μωρό μέσα
σε ένα κοφίνι και γύριζαν τα σπίτια ζητώντας
ψωμί για να φάει το μωρό και να περπατήσει.
Τόσο ο αριθμός εφτά όσο και η νεαρή ηλικία
των κοριτσιών είναι πολύ συνηθισμένα στις
μαγικές ενέργειες.

μεν τον φούρνον τζι επυρώνναμεν τον πρώτην φοράν, εκάμναμεν μιαν πίτταν ανέμπατην
τζι εβάλλαμεν την μες στον φούρνον να ψηθεί
τζαι να δώκουμεν στην γειτονιάν, να φάει για
να μεν πονήσουν την τζεφαλήν τους».
Μια μεγάλη ποικιλία, έθιμα που διατήρησαν
ζωντανά ως τις μέρες μας άξιες νοικοκυρές,
φορείς της παράδοσης του τόπου μας. Μιας
παράδοσης που δέχτηκε καίριο πλήγμα με την
εισβολή του 1974 και τη διάλυση του κοινωνικού ιστού στις κατεχόμενες περιοχές μας. Χρέος μας να τις διατηρήσουμε.
Σημείωση: Το κείμενο στηρίζεται στις περιγραφές κατοίκων του Καραβά στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού το 1990-1993. Ερευνητές η Χρυστάλλα Χατζηλούκα-Χαραλάμπους, η Καλλιόπη Χαρμαντά-Πρωτοπαπά και ο Γιώργος Ματθαίου.
Σχετικές αναφορές στις εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών: Θεοφανώ
Κυπρή – Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Παραδοσιακά
ζυμώματα της Κύπρου, η χρήση και η σημασία τους στην εθιμική ζωή, 2η έκδοση 2003.
Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Έθιμα του παραδοσιακού γάμου στην Κύπρο, Α΄και Β’ τόμος, 2005.
Επίσης Καραβάς, έκδοση του Προσφυγικού
σωματείου «Ο Καραβάς», τ. 6ος, 2014, σσ.
Πληροφορητές:
Χρυστάλλα Κοσιάρη (1922-2017). Για τη
Χρυστάλλα Κοσιάρη βλ. και Καραβιώτικα
Δρώμενα, αρ. 11, 2018, σ. 143.
Ειρήνη Φιούρη (1911-2006). Για την Ειρήνη
Φιούρη βλ. και Καραβιώτικα Δρώμενα, αρ. 9,
2016, σ. 126-128.
Πολύδωρος Παπαπέτρου (1917-2008). Για
τον Πολύδωρο Παπαπέτρου βλ. και Καραβάς,
έκδοση του Προσφυγικού σωματείου «Ο Καραβάς», τ. 6ος, 2014, σσ. 222-223.
Μαρίτσα Αρσένη. Η Μαρίτσα είναι σύζυγος
του Ιωάννη Αρσένη, αδελφού του ήρωα των
Βαλκανικών πολέμων Χριστόφορου Αρσενίου.
Αντώνης Μυλωνάς
Σωφρονία Ευτυχίου
Ευγενία Χρυσάνθου

Προλήψεις σχετικές με τον φούρνο.

Μαρία Λάμπρου

Αναφέρει η Χρυστάλλα Κοσιάρη: «Άμα εκτίζα-

Χαριτίνη Λιονταρή
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Ομάδα Άρη 1945-1948. Από αριστερά: Νίκος Σιακόλας, Κώστας Ρουβιθάς, Κώστας Αλετράς, Κώστας
Χρήστου, Ματθαίος Σιακόλας, Παύλος Σιδεράς,
Γιώργος Ζαβυλός, Αντώνης Ρουβιθάς, Κώστας
Σιακόλας, Ανδρέας Σιακόλας. Τερματοφύλακας ο
Ανδρέας Τσιακλής

Ομάδα Ένωσης Νέων 1948-1950. Από αριστερά:
Κύπρος Κουτσοκούμνης, Ξάνθος Κουτσοκούμνης,
Δημήτρης Κίσιης, Λέαντρος Πάντελας, Λεωνίδας
Θεοδούλου, Σάββας Μαραγκός, Κωσταρής Μανώλη, Γιάννης Κουβάκας και ο τερματοφύλακας
Ανδρέας Σόλου

Το ποδόσφαιρο και η καλαθόσφαιρα στον Καραβά πριν το 1974
Ανδρέας Πατέρας

Το 1936 οργανώθηκαν σ’ αυτό Παναγροτικοί
Αγώνες Στίβου, με τη συμμετοχή γνωστών
αθλητών απ’ όλη την Κύπρο.

Ποδόσφαιρο 1935 - 1974
Μελετώντας κάποιος την ιστορία του αθλητισμού στον Καραβά διαπιστώνει ότι οι Καραβιώτες ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό από πολύ
παλιά. Στους δεύτερους Παγκύπριους Αγώνες
στίβου στη Λεμεσό το 1899 - τα Β’ Παγκύπρια
όπως ονομάζονταν τότε - ο Καραβάς ανέδειξε
χρυσό παγκυπριονίκη τον Παναγιώτη Καλαβά
στη σφαιροβολία.
Το ποδόσφαιρο, το πιο δημοφιλές σήμερα άθλημα στον κόσμο, απασχόλησε τους Καραβιώτες
αρκετά νωρίς, από τη δεκαετία του 1930. Το
πρώτο σωματείο που το προώθησε ήταν ο Γυμναστικός Σύλλογος ΑΡΗΣ, όπως ήταν η επίσημη ονομασία του. Ο «Άρης» είχε ιδρυθεί τα
τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1920, με
σκοπό να φέρει τους νέους κοντά στον αθλητισμό και να αναλάβει τη διοργάνωση σε δικό του
χώρο εκδηλώσεων, που μέχρι τότε διεξάγονταν
στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, απέναντι
από την εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Πρώτος
πρόεδρος ήταν ο Ευτύχιος Χατζηλάμπρου, γιος
του τότε δημάρχου Γρηγόρη Χατζηλάμπρου.
Οι άνθρωποι του ΑΡΗ δεν έχασαν χρόνο. Με
εθελοντική δουλειά δημιούργησαν γήπεδο κοντά στην παραλία της Λάμπουσας, ακριβώς
πάνω από το λιμανάκι των ψαράδων. Το γήπεδο αυτό έμελλε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του αθλητισμού, όχι
μόνο στον Καραβά, αλλά και σε ολόκληρη την
περιοχή. Τις ημέρες του Κατακλυσμού διεξάγονταν εκεί αγώνες στίβου και στη θάλασσα
από κάτω ναυτικοί και κολυμβητικοί αγώνες.

Η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο άρχισε το
1935, ένα χρόνο μετά τη διοργάνωση του
πρώτου Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου των μεγάλων ομάδων ΑΠΟΕΛ, ΤΡΑΣΤ,
Ανόρθωση, ΕΠΑ, «Πεζοπορικός», ΑΕΛ. Οι Καραβιώτες δεν ήθελαν να υστερούν σε σχέση με
τις πόλεις και έτσι ο ΑΡΗΣ δημιούργησε ομάδα
ποδοσφαίρου, με χρώματά της το άσπρο και το
μπλε.
Τα απογεύματα της Κυριακής έδινε αγώνες με
άλλες ομάδες της περιοχής, πιο συχνά με τον
ΑΣΚ (Αθλητικός Σύλλογος Κερύνειας), ο οποίος επίσης διέθετε δικό του γήπεδο, στην είσοδο
της πόλης.
Παίκτες της ομάδας εκείνης ήταν οι:
Γιάννης Ζαμπάς – Τερματοφύλακας
Αντρέας Βακής
Ευτύχιος Βακής
Γιώργος Ζαβυλός
Κώστας Λοϊζής
Αντρέας Λοϊζίδης
Γιάννης Μικουρής
Κώστας Μαραγκός
Λουκής Πιερής
Κώστας Σιδεράς
Γιώργος Χατζηκωστής (Μαυρόγιωρκος)
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
(1939 - 1945), όλες οι αθλητικές δραστηριότητες,
μεταξύ αυτών και το ποδόσφαιρο, σταμάτησαν.
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Την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα το 1942
ιδρύθηκε ένα νέο σωματείο, η «Ένωση Νέων
Καραβά», που φιλοδοξούσε να ξεπεράσει τον
«Άρη» σε αθλητικές επιδόσεις. Ο «Άρης» όμως
για πολλά χρόνια και μετά τον πόλεμο, συνέχισε να είναι το μεγάλο σωματείο του Καραβά, να
προσελκύει τους περισσότερους νέους και να
έχει πολύ πιο έντονη παρουσία στα αθλητικά
αλλά και στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου,
έχοντας δημιουργήσει και θεατρική ομάδα.

οποία να συμμετέχει η ομάδα. Παρά το γεγονός αυτό, πολλοί είναι οι νέοι Καραβιώτες που
στελέχωσαν την ποδοσφαιρική ομάδα εκείνων
των χρόνων.

Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το
1945, οι αθλητικές δραστηριότητες ξανάρχισαν. Οι ομάδες της υπαίθρου δεν ανήκαν τότε
στη δύναμη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και δεν υπήρχε επίσημη διοργάνωση, στην οποία να συμμετέχουν. Διευθετούσαν όμως φιλικούς αγώνες με άλλες ομάδες
της επαρχίας, της Λαπήθου, της Μύρτου, του
Κορμακίτη, του Κοντεμένου, αλλά και της πόλης της Κερύνειας. Ήταν ένα ωραίο θέαμα για
τους Καραβιώτες τα απογεύματα της Κυριακής, που έσπευδαν στο γήπεδο για να απολαύσουν το παιχνίδι.

Πέτρος Ξενοφώντος

Οι δύο ομάδες του Καραβά συνέχισαν να δίνουν αγώνες ξεχωριστά η μια από την άλλη.
Με την πάροδο των χρόνων όμως άρχισαν να
φαίνονται οι αδυναμίες της διάσπασης των
αθλητικών δυνάμεων, με την ύπαρξη δύο σωματείων σε ένα Δήμο 3000 κατοίκων. Σε μια
αποφασιστική για τα αθλητικά πράγματα του
Καραβά συνεδρία τον Μάιο του 1957, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός νέου σωματείου,
της Αθλητικής Ένωσης Καραβά (ΑΕΚ), με τη
συνένωση του ΑΡΗ και της «Ένωσης Νέων».
Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Δημήτρης Ασπρής,
που ήταν ταυτόχρονα και αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του σωματείου.
Το νέο σωματείο έμελλε να προσελκύσει στα
χρόνια που ακολούθησαν τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων και να τους ωθήσει στην ενασχόληση με τον αθλητισμό, τον στίβο, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ.
Σημειώνουμε ότι εκείνα τα χρόνια η ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου συχνά έδινε τους
αγώνες της στο γήπεδο του Γυμνασίου Λαπήθου.
Κατά την περίοδο 1960 – 1967 (τα χρόνια
αμέσως μετά την ανεξαρτησία) το σωματείο
οργανώθηκε πιο επαγγελματικά. Είχε μόνιμο προπονητή, πραγματοποιούνταν τακτικές
προπονήσεις και δίνονταν πιο συχνά αγώνες.
Δεν υπήρχε όμως επίσημη διοργάνωση, στην
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Παραθέτουμε πιο κάτω κατάλογο με τα ονόματα τους.
Αντρέας Μανώλη - Τερματοφύλακας
Κυριάκος Καβραζώνης
Ευτύχιος Χατζηγιαννάκης
Σωτήρης Μούσκος
Σωτήρης Μούης
Παναγιώτης Μανώλη
Ντίνος Χατζηφραγκίσκος
Κύπρος Τσέντας
Γιακουμής Σπαθιάς
Κώστας Δημητρίου
Πορφύρης Χατζηστυλλής
Αντρέας Σιδεράς
Γλαύκος Χαρμαντάς
Χρυσόστομος Γεμέττας
Βάσος Πελεκάνος
Νίκος Καλλής
Άντρος Τσέντας
Κώστας Τσέντας
Τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1960
το ποδόσφαιρο της επαρχίας μπαίνει πάνω σε
νέα βάση. Δημιουργείται Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Επαρχίας, η ΕΠΟΕΚ που από το
1968 οργανώνει επαρχιακό πρωτάθλημα. Η
ΑΕΚ μετέχει πλέον σε επίσημη διοργάνωση.
Σε αυτή μετείχαν επίσης ο ΑΠΟΛ Λαπήθου, η
ΑΣΑΕ Αγίου Επίκτητου, ο «Εθνικός» Μύρτου, ο
«Ρήγας» Διόριου, ο «Ίκαρος» Αγίου Γεωργίου,
η ΑΕΚ Κοντεμένου και άλλες. Η ΑΕΚ Καραβά
συμμετείχε για τέσσερα χρόνια στο πρωτάθλημα αυτό, από το 1968 μέχρι το 1972, είχε πάντοτε πρωταγωνιστικό ρόλο και πέτυχε πολλές
διακρίσεις.
Παρατίθεται πιο κάτω ο κατάλογος των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν με την ομάδα σ’
αυτή την διοργάνωση.
Κύπρος Τσέντας
Γιακουμής Σπαθιάς
Κώστας Δημητρίου
Πορφύρης Χατζηστυλλής
Αντρέας Σιδεράς

Ομάδα ΑΕΚ 1957-1960.
Από αριστερά: Κώστας Πικραλλιδάς, Ανδρέας
Κοζάκος, Δημήτης Κίσιης, Γιάννης Ασπρής, Ηλίας
Ασπρής, Δημήτρης Ασπρής, Γιακουμής Σόλου, Νίκος Ευτυχίου, Ανδρέας Φιούρης, Κώστας Πατσάλης
(τερματοφύλακας), Παναγής Πάντελας

Ομάδα ΑΕΚ στο πρωτάθλημα ΕΠΟΕΚ 1968-1971.
Από αριστερά: Κύπρος Τσέντας, Γιακουμής Σπαθιάς, Κώστας Δημητρίου, Πορφύρης Χατζηστυλλής
(τερματοφύλακας), Ανδρέας Σιδεράς, Γλαύκος
Χαρμαντάς, Χρυσόστομος Γεμέττας, Βάσος Πελεκάνος, Νίκος Καλλής, Άντρος Τσέντας, Κώστας
Τσέντας. Προπονητής ο Γιάννης Κούβακας

Γλαύκος Χαρμαντάς

Για τους Καραβιώτες κάθε αγώνας της ομάδας
ήταν γιορτή. Δεκάδες άτομα παρακολουθούσαν την ομάδα, ακόμα και στους εκτός έδρας
αγώνες. Πρόλαβε και αγωνίστηκε σε δύο διοργανώσεις της Γ’ κατηγορίας. Το 1972 – 1973
με προπονητή τον Γιώργο Χατζηκωσταντή κατέλαβε την έβδομη θέση και το 1973 – 1974 με
τον Μάριο Πάπαλλο την πέμπτη.

Χρυσόστομος Γεμέττας
Βάσος Πελεκάνος
Νίκος Καλλής
Άντρος Τσέντας
Κώστας Τσέντας
Αντώνης Παπακυπριανού - Τερματοφύλακας

Ακολούθησαν το πραξικόπημα, η εισβολή, η
κατοχή και η ομάδα διαλύθηκε. Κάποιοι από
τους τότε αντιπάλους της αγωνίζονται σήμερα
στη δεύτερη και στην πρώτη κατηγορία. Με
τον ενθουσιασμό που υπήρχε τότε ανάμεσα
στους Καραβιώτες είναι πολύ πιθανόν ότι και η
«ΑΕΚ» θα είχε ανέβει σε πιο ψηλή κατηγορία.

Σωτήρης Πατσαλίδης
Νεόφυτος Νεοφύτου
Γιώργος Τσέντας
Αντώνης Τσέντας
Αντρέας Κίτσιος
Ντίνος Ε. Γεωργίου
Τάκης Ευσταθίου
Αντρέας Ποταμίτης

Οι παίκτες που αγωνίστηκαν με τα χρώματα
της «ΑΕΚ» στην Γ’ κατηγορία ήταν οι εξής:

Σώτος Νικήτας

Γιώργος Μεϊτανής

Γιαννάκης Μάγος

Ντίνος Παπάκης

Γιώργος Κ. Γεωργίου

Ιάκωβος Τσιουρούτης

Γιάννης Γεμέττας

Αντώνης Παύλου

Κωστάκης Παπαπέτρου

Λάκης Γιάγκου- Τερματοφύλακας

Δώρος Χατζηδαμιανού

Αντρέας Ηλία

Το 1972 γίνεται το μεγάλο βήμα. Η ΑΕΚ εντάσσεται στην ΚΟΠ και αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας. Έδρα της το Γ.Σ. Πράξανδρος της Κερύνειας.

Κώστας Κοσιάρης

Αντίπαλοι ήταν ομάδες όπως ο «Νέος Αιώνας»
Τρικώμου, ο ΑΣΟΒ Βατυλής, ο «Ηρακλής» Γερολάκκου, ο «Ακρίτας» Χλώρακας, η «Δόξα»
Κατωκοπιάς, η «Αναγέννηση» Δερύνειας, ο
«Ερμής» Αραδίππου.

Χρήστος Γαβριηλίδης

Μιχάλης Πεππής
Ευθύβουλος Ευρυβιάδης
Μισιέλλης Ιωσήφ
Αντρέας Κλωναρής - Τερματοφύλακας
Τηλέμαχος Κληρίδης
Κώστας Σανταμάς - Τερματοφύλακας
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Ιωσήφ Σάρρου
Μιχαλάκης Σάββα
Αντρέας Παπάκης
Σοφοκλής Γρηγορίου
Παντελής Παρασκευάς
Λιασής Λιασή
Νίκος Σόλωνος
Αντρέας Οδυσσέως
Ματθαίος Αγρότης
Μάριος Πισκοπίδης
Γιάννης Παϊτάρης
Χρύσανθος Χρυσάνθου
Πάμπος Λ. Μιχαήλ - Τερματοφύλακας
Αντρέας Γρ. Μούγης
Σάββας Κοσιάρης
Σταύρος Π. Σιδεράς
Παναγής Στ. Μανώλη
Δαμιανός Χατζηδαμιανού
Ευαγόρας Χατζηδαμιανού
Καλαθόσφαιρα 1957 - 1974
Η πρώτη γνωριμία των νέων του Καραβά με το
μπάσκετ έγινε στα Γυμνάσια της Λαπήθου, της
Κερύνειας ή και της Λευκωσίας.
Η ΑΕΚ δημιούργησε ομάδα μπάσκετ το 1957,

Ποδοσφαιρική ομάδα Στ’ τάξης Γυμνασίου Λαπήθου,
1957-1958.
Από αριστερά: Γιώργος Ματθαίου, Σταύρος Παπαδημητρίου, Πέτρος Σταυρινίδης, Θεόδωρος Θεοδώρου, Κώστας Κίσιης, Δημήτρης Πατέρας (αρχηγός
ομάδας), Κώστας Κωνσταντίνου, Σάββας Σούπασιης, Μίκης Πιτσιολής, Ανδρέας Παστρικός, Αλέκος
Φιλιππίδης
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όταν ελάχιστα σωματεία ασχολούνταν με το
άθλημα και το μπάσκετ ήταν το σπορ των μαθητών, με την πιο σημαντική διοργάνωση να
είναι το πρωτάθλημα των εξατάξιων τότε γυμνασίων. Η ομάδα φτιάχτηκε πολύ βιαστικά
- δεν είχε ούτε χώρο προπονήσεων - για να
συμμετάσχει σε νυκτερινό τουρνουά μπάσκετ
που διοργανώθηκε το καλοκαίρι του 1957 στο
ανοικτό, αλλά ηλεκτροφωτισμένο γήπεδο του
Γυμνασίου Κερύνειας. Στο τουρνουά έλαβαν
μέρος οι ομάδες ΣΑΓΚ (Σύλλογος Αποφοίτων
Γυμνασίου Κερύνειας), η ΠΑΕΚ Κερύνειας, ο
ΑΣΕΛ Λαπήθου και η ΑΕΚ. Την ομάδα αποτελούσαν οι Αντρέας Κοζάκος και Κώστας Πικραλλιδάς που ήταν και ποδοσφαιριστές του
Σωματείου, ο Αντρέας Καϊμάκκης (Καραβιώτης
που διέμενε στη Λευκωσία), που είχε έρθει με
δανεισμό από την Ένωση Νέων Αγίων Ομολογητών, ο Τάκης Διονυσιάδης, αρχηγός της ομάδας του Παγκύπριου Γυμνασίου, που ήταν τότε
η μεγάλη δύναμη στο κυπριακό μπάσκετ και ο
Λουκής Κάουρος, επίσης από τη Λευκωσία, που
είχε αγαπήσει τον Καραβά από επισκέψεις του
στις παραλίες του Πέντε και του Έξι Μίλι.
Το τουρνουά διοργανώθηκε δυο συνεχείς χρονιές, το 1957 και το 1958. Τη δεύτερη χρονιά
την ομάδα αποτελούσαν οι Τάκης Διονυσιάδης, Αντρέας Πατέρας, Ηλίας Ασπρής, Χρήστος
Καριολής και Κώστας Σατράκκης. Σημειώνουμε ότι τα χρόνια εκείνα οι ομάδες κατέβαιναν

Κοινή φωτογραφία των ομάδων μπάσκετ Γυμνασίων
Λαπήθου και Κερύνειας με φόντο τον Πενταδάκτυλο,
Μάρτιος 1959.
Από αριστερά: Κώστας Πικραλλιδάς (διαιτητής),
Κώστας Σατράκκης - Γυμν. Λαπήθου, Κώστας Μουσκής - Γυμν. Κερύνειας, Παναγιώτης Γεωργιάδης
- Γυμν. Λαπήθου, Δήμος Γεωργιάδης - Γυμν. Κερύνειας, Γιάννης Ελισσαίου - Γυμν. Κερύνειας, Κώστας
Κωνσταντίνου - Γυμν. Κερύνειας, Ηλίας Ασπρής Γυμν. Λαπήθου, Ανδρέας Πατέρας - Γυμν. Λαπήθου, Άλκης Μυράνθης - Γυμν. Κερύνειας, Χρήστος
Καριολής - Γυμν. Λαπήθου. Για την ιστορία του
αγώνα, κέρδισε το Γυμνάσιο Κερύνειας με 41-38

Ομάδα ΑΕΚ, Γ’ κατηγορία της ΚΟΠ, 1972-1974.
Από αριστερά: Γιώργος Μεϊτανής, Άντρος Τσέντας,
Ανδρέας Σιδεράς, Ντίνος Παπάκης, Ιάκωβος Τσιουρούτης, Αντώνης Παύλου, Λάκης Γιάγκου, Ανδρέας
Ηλία (Γκραμάχο), Κώστας Κοσιάρης, Μιχάλης Πεππής, Ευθύβουλος Ευρυβιάδης, Γιακουμής Σπαθιάς,
Χρήστος Γαβριηλίδης, Μισιέλλης Ιωσήφ

Ποδοσφαιρική ομάδα Γ’ τάξης Γυμνασίου Λαπήθου,
1955-1956.
Από αριστερά: Ηλίας Ασπρής, Νίκος Τσουλούπας,
Χρήστος Χατζησάββας, Ντίνος Χατζηλούκας, Ευάγγελος Κατσιαμπίρτας, Ανδρέας Πατέρας, Γλαύκος
Χαρμαντάς, Χρήστος Καριολής, Κώστας Σατράκκης,
Άγης Φιλιππίδης, Ανδρέας Φιούρης

με πέντε μόνον παίκτες η κάθε μια, αφού δεν
υπήρχαν αλλαγές. Και στις δύο χρονιές η ΑΕΚ
κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον πανίσχυρο ΣΑΓΚ.

ρία ήταν η «Ομόνοια» Λευκωσίας, ο «Ολυμπιακός» Λευκωσίας, η «Ένωση Νέων Αγίων Ομολογητών», η ΕΘΑ Έγκωμης, η ΕΠΑ Λάρνακας
και ο ΑΠΟΛ Λαπήθου.

Τα τουρνουά αυτά, που διοργανώνονταν με
πρωτοβουλία του Κερυνειώτη γυμναστή και παγκυπριονίκη στα εμπόδια Γλαύκου Ταλιάνου,
αποτέλεσαν σταθμό στην ανάπτυξη του αθλήματος στην επαρχία και έκαναν πολλούς νέους
να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Για την πόλη της
Κερύνειας ήταν το ξεκίνημα μίας πορείας που
οδήγησε τη θρυλική ΠΑΕΚ σε τρεις παγκύπριους
τίτλους στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Τα ονόματα των παικτών που αγωνίστηκαν
στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ εκείνα τα χρόνια
αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί.
Οι πιο πολλοί ήταν Καραβιώτες, υπήρχαν όμως
και νέοι που προέρχονταν από άλλες περιοχές. Μεταξύ τους υπήρχαν μαθητές, φοιτητές,
υπάλληλοι και στρατιώτες που υπηρετούσαν
στη μονάδα πυροβολικού στη Λάμπουσα.

Για τον Καραβά ήταν ένα ελπιδοφόρο πρώτο
ξεκίνημα στον χώρο του μπάσκετ. Η ΑΕΚ όμως
δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τον ενθουσιασμό
που δημιουργήθηκε τότε με τις διοργανώσεις
αυτές. Δεν διέθετε δικό της γήπεδο και έτσι το
τμήμα του μπάσκετ παρέμεινε σε αδράνεια για
αρκετά χρόνια. Οι νέοι του Καραβά έπαιζαν
μπάσκετ μόνο στα σχολικά πρωταθλήματα.

Ντίνος Χατζηφραγκέσκου

Το τμήμα επαναδραστηριοποιήθηκε το 1972 με
τη δημιουργία ιδιόκτητου γηπέδου.

Πάμπος Καλδέλης – Αρχηγός ομάδας
Διονύσης Παπαπέτρου
Νίκος Παπαπέτρου
Κύπρος Τσέντας
Τάκης Τσέντας
Ιωακείμ Ιωακείμ
Κώστας Κατσιόλας
Ευαγόρας Χατζηδαμιανού

Η ομάδα της ΑΕΚ εντάχθηκε στη δύναμη της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης το
1972 και έλαβε μέρος στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας το 1972 – 1973 και το 1973
– 1974. Και τις δύο χρονιές τερμάτισε στη
δεύτερη θέση. Είχε για παίκτη προπονητή τον
πρώτο χρόνο τον Κρίνο Μακρίδη και τη δεύτερη τον Λαπηθιώτη παγκυπριονίκη και γυμναστή Μίκη Σιακαλλή.

Κυριάκος Χατζηστυλλής

Ομάδες που αγωνίζονταν τότε στην Β’ κατηγο-

Σάββας Κοσιάρης

Γιαννάκης Οικονομίδης
Χαράλαμπος Κατσιάμης
Γιάννης Μαυρίδης
Νότης Σαββίδης
Σοφοκλής Αριστοδήμου
Χρήστος Κανιός
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Χριστόφορος Χατζηχαραλάμπους
Σάββας Τουμάζου
Κρίνος Μακρίδης (παίκτης – προπονητής)
Μίκης Σιακαλλής (παίκτης – προπονητής)
Με την ομάδα να καταλαμβάνει από τα πρώτα
χρόνια της συμμετοχής της τη δεύτερη θέση
στο πρωτάθλημα, οι προοπτικές για άνοδο
στην Α’ κατηγορία φαίνονταν λαμπρές. Δυστυχώς και σ’ αυτή την περίπτωση το πραξικόπημα, η εισβολή, η κατοχή ανέτρεψαν τα πάντα.
Ποδόσφαιρο – Μπάσκετ και Καραβιώτες
μαθητές
Οι Καραβιώτες αθλητές, όπως συμβαίνει σε όλο
τον κόσμο, ξεκινούσαν την ενασχόληση τους
με τον αθλητισμό από τα μαθητικά τους χρόνια. Το σύνολο σχεδόν των νέων του Καραβά φοιτούσαν στο Γυμνάσιο της Λαπήθου, που
ήταν και αθλητικό κέντρο για τις δυο αδελφές
κωμοπόλεις Καραβά και Λάπηθο.
Διέθετε ωραίο, μεγάλο ποδοσφαιρικό γήπεδο
και το μοναδικό γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή. Στα γήπεδα αυτά δεκάδες παιδιά έπαιρναν μαθήματα στα αγαπημένα τους αθλήματα
από γυμναστές ή από μεγαλύτερα παιδιά. Στη
συνέχεια οι μαθητές δημιουργούσαν ομάδες
ποδοσφαίρου και μπάσκετ κατά τάξη και οργάνωναν ενδοσχολικά πρωταθλήματα. Μέσα από
τα πρωταθλήματα αυτά αναδεικνύονταν οι παίκτες που στελέχωναν την ομάδα του σχολείου,
που έδινε αγώνες με άλλα γειτονικά σχολεία.
Το άθλημα της καλαθόσφαιρας έδειχνε να είναι
πιο δημοφιλές από το ποδόσφαιρο μεταξύ των
μαθητών και οι συναντήσεις με άλλα γυμνάσια
ήταν συχνές.

Αγώνας μπάσκετ στο Γυμνάσιο Λαπήθου
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Ένα φαινόμενο της περιόδου εκείνης ήταν η
συνεχής ροή αθλητών από το Γυμνάσιο προς
τα σωματεία. Αυτό ήταν φυσιολογικό, αφού η
πρώτη ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό γινόταν στα σχολεία τους. Για τα σωματεία
ήταν μια ευεργετική και καλοδεχούμενη διευθέτηση, αφού με αυτό τον τρόπο εντάσσονταν
στη δύναμή τους έτοιμοι αθλητές και μπορούσαν χωρίς έξοδα για υποδομές να διεκδικήσουν
τους στόχους τους.
Το ξεκίνημα, η επιτυχημένη πορεία, η καθιέρωση
Με αφετηρία την κατάκτηση πρώτης θέσης σε
Παγκύπριους αγώνες στίβου τη δεκαετία του
1890, ο Καραβάς και οι νέοι του ξεκίνησαν
μια πορεία ενασχόλησης και διακρίσεων στον
αθλητισμό που τους καθιέρωσε ως μια από τις
μεγάλες δυνάμεις στην επαρχία Κερύνειας. Η
διοργάνωση περιφερειακών αγώνων στίβου
από τη δεκαετία του 1930, η δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας το 1935 και ομάδας μπάσκετ
το 1957, οδήγησαν πολλούς νέους στον αθλητισμό με αποτέλεσμα τις δεκαετίες του 1950
και 1960, να υπάρχει κάθε βδομάδα αθλητική
εκδήλωση στην κοινότητα, συνήθως ποδοσφαιρικός αγώνας, αλλά και στίβος στις αρχές
του καλοκαιριού.
Η επιτυχημένη παρουσία της ΑΕΚ στη Γ’ κατηγορία στο ποδόσφαιρο και στη Β’ κατηγορία
στο μπάσκετ, τη διετία 1972-1974, ήρθε ως
φυσιολογικό αποτέλεσμα και ήταν το αποκορύφωμα μιας πορείας που ξεκίνησε από το μακρινό 1899.

Ομάδα μπάσκετ Γυμνασίου Λαπήθου 1965-1966.
Από αριστερά: Φίλιππος Τυρίμος, Γιώργος Κλατσιάς,
Χαράλαμπος Καλδέλης, Ευστάθιος Ευσταθίου,
Νίκος Καράμανος, Ανδρέας Χαραλάμπους, Ανδρέας
Ελευθερίου

Χρυσόστομος Γεμέττας

Οι κυνηγοί του Καραβά
Χρυσόστομος Γεμέττας
Η έρευνα αφορά τους κυνηγούς της ευρύτερης περιοχής του Καραβά. Περιλαμβάνονται
τα χωριά Παλιόσοφος, Μότιδες, Φτέρυχα και
Ελιά.
Η έρευνα χωρίζεται σε επτά ενότητες:
(1) Η
 χλωρίδα στα χωριά της βόρειας πλευράς
του Πενταδακτύλου
(2) Η
 πανίδα στα χωριά της βόρειας πλευράς
του Πενταδακτύλου
(3) Κυνηγότοποι
(4) Κ
 υνηγοί της ευρύτερης περιοχής του Καραβά
(5) Κ
 ατασκευαστές και κυνηγοί με
ξυλόβεργα

βερκά -

(6) Αφηγήσεις κυνηγών ή συγγενών τους
(7) Α
 φηγήσεις κατασκευαστών βερκών ή και
συγγενών τους
(1)Η χλωρίδα στα χωριά της βόρειας πλευράς του Πενταδακτύλου
Η μεγάλη βροχόπτωση και η μορφολογία του
εδάφους είναι παράγοντες που συμβάλλουν
στην ύπαρξη πλούσιας βλάστησης στους πρόποδες του Πενταδάκτυλου αλλά και σε πιο ψηλές περιοχές. Η χλωρίδα διαχωρίζεται σε τρεις
κατηγορίες:
α) Δέντρα, όπως αγριελιές, αθασιές, βαλανιδιές, δαφνιές, δρύες, καβάτζια, καστανιές, κυπαρίσσια, μοσφιλιές, περνιές, πεύκα, πλατάνια, χαρουπιές κλπ.

β) Θάμνοι και χαμηλή βλάστηση, όπως αροδάφνες, βάτοι/αντρουκλιές, θρουμπιά, θυμάρια, κονναρκές, λατζιές, μερσινιές, ξισταρκές,
πουρνάρια, πολεμιδκιές, σσινιές, σπαλαθκιές,
στερατζιές, τριμιθκιές κλπ.
γ) Αγριολούλουδα, όπως αρκολασμαρίν, γλαδίολοι, κυκλάμινα, κρινάκια, μαργαρίτες, ματσικόριδα (μονά και διπλά), πετεινοί, σιυλλούδκια, σιερινιές, τουλίπες.
(2) Η πανίδα στα χωριά της βόρειας πλευράς του Πενταδακτύλου
Η πανίδα στα χωριά της βόρειας πλευράς του
Πενταδάκτυλου: λαγοί, ενδημικό κυνηγετικό
θήραμα, αποδημητικά πουλιά και άλλα πετούμενα.
Θήραμα κατάλληλο για βρώση
Λαγοί, αρκοπέζουνα, μαυρόπουλλοι ή μαυρότζικλες, μελισσοφάοι ή νέρουπποι, περτίτζια ή
πέρδικες, πικάτσες ή μπεκάτσες, τρασιήλες ή
ασπροκολούδες ή σκορταλλοί ή τσούρουλλοι,
τζίκλες, τρυγόνια, φάσσες, φραγκολίνες
Πετούμενα μη κατάλληλα προς βρώση
Αετοί, αηδόνια, ανθρωποπούλια, γεράκια, γύπες, θουπιά, κουκκουφκιάοι ή κουκουβάγιες,
κοράζινοι ή κόρωνοι, νυκτοπάππαροι, πετροχελίδονα, σιαχίνια ή ανεμογάμηδες, χελιδόνια
Θήραμα
Πουλιά που παγιδεύονταν στα βερκά /
ξυλόβεργα ή που τα κυνηγούσαμε με τα
λάστιχα / σφενδόνες (ενδημικό και αποδημητικό θήραμα).
Αμπελοπούλια ή συκαλλίδες, βλορκοί ή φλώροι, βανέλια, γιαννούδκια, ζιπιτίρκα, ζευκαλά-
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τες ή σουσουράδες, ζαρτίλια ή ζγαρτίλια,
 ουφοπούλια, κοτσιηνολαίμηδες, λουλουδάκ
δες, μαυρομάτηδες, μουγιαννούδκια, πουπούξιοι, πλουμήδηδες,στρούθοι, σπίννοι,
σκαλιφούρτες, τσακρόστρουθοι ή αρκόστρουθοι,τσακρόσπιννοι, τσαλαπετεινοί, τζίσσες,
τσακροζάρτιλα, ψευτοσυκαλλίδες
(3) Κυνηγότοποι της περιοχής - τόποι
όπου υπήρχε κυνηγετικό θήραμα στάματα λαγού και πουλιών
1.

Άης Παύλος - Λάπηθος

2.

Αγιά Γαλατερούσα

3.

Αετοφωλιά

4.

Αντρουγκλερή

5.

Αθκιακόκρεμμος

6.

Βαθυρκάκας

7.

Βουνόν του Κκελογιακουμή

8.

Γομαρίστρα

9.

Γυρίσματα

10. 	Κακοτρύς
11. Καβάλια - κοντά στον Άη Παύλο
12. 	Καλιφόρνια
13. Κυπαρισσόβουνον - Λάπηθος
14. Κουτσόπετρα
15. Καλαμούλια
16. 	Κόλυμπος - νότια του Παλιοσόφου

37. Φατζιή - Παλιόσοφος
Κυνηγότοποι της Επαρχίας
Οι κυνηγοί του Καραβά, του Παλιοσόφου, των
Μότιδων, των Φτερύχων και της Ελιάς κυνηγούσαν και σε διάφορα χωριά της επαρχίας
Κερύνειας:
1. Αγία Ειρήνη
2. Αγριδάκι
3. Βασίλεια
4. Κορμακίτης
5. Λάρνακας Λαπήθου
6. Λιβερά
7. Όρκα
8. Πάναγρα
9. Τέμπλος
Κυνηγότοποι εκτός Επαρχίας
Από τις αφηγήσεις των ίδιων των κυνηγών διαπιστώνεται ότι πήγαιναν για κυνήγι και εκτός
επαρχίας Κερύνειας:
1. Λεύκαρα - επαρχία Λάρνακας
2. Ορά - επαρχία Λάρνακας
(4) Κυνηγοί της ευρύτερης περιοχής του
Καραβά

17. Κλήματα - Παλιόσοφος

Καραβιώτες κυνηγοί

18. Κ
 ρεμαστόσπηλιος

Θα θυμηθούμε τους γονείς, τους παππούδες
και τους προπάππους μας που αγαπούσαν τις
κυνηγετικές περιπέτειες και εξορμούσαν στον
Πενταδάκτυλο για να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα και για να μαζέψουν μανιτάρια και λογής - λογής αγριόχορτα.

19. Κόρνος
20. Λάζαρος - Παλιόσοφος
21. 	Λειβάδιν
22. Ληστόβουνος
23. Μύριδες
24. 	Μακρύν χωράφιν

1.	Ασπρής Χαρίτος - άντρας της δασκάλας
Θεοδώρας Τσιητή

25. Μαυροκόλυμπος

2.

Αρότης Στυλλής

26. 	Μερσινερή - Παλιόσοφος

3.

Αγησιλάου / Πατσαλοσαββής Γαρβίλης

27. 	Ξισταρκά

4.

Αρότης / Κάουρος Μιχάλης του Στυλλή

28. Παλιάβρυση - μάνα του νερού

5.

Βακής Ιάκωβος - δάσκαλος

29. Προφήτης Ηλίας

6.	Βλάχος Τάκης του Κωστή

30. Πικρόν νερόν

7.

Βαρνάβα Βαρναβής του Χρίστου

31. 	Πλατάνια

8.

Βότσης Γιώργος

32. 	Πηδαούλια

9.

Ιορδάνου Τάκης του Γιωρκατσής

33. Πετροκολύμπες

10. Δημητρίου / Τσιέρτσιης Πετρής

34. Ππάδκια - Παλιόσοφος

11.	Δημητρίου Ντίνος του Πετρή

35. Σκοτεινή - Μότιδες

12. Δημητρίου Δημήτρης (Άκης) του Πετρή

36. Σπίτιν του Λευτέρη

13. Δημητρίου Παναής του Γιώρκου
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14.	Δαμασκηνού Μιχάλης (Κουφομιχάλης)

49. Ξάνθος Στέλιος του Σάββα

15.	Δαμασκηνού Σάββας (Γέρος)

50. Παπαΐακώβου Σάββας

16. Θεμιστοκλέους (Τσιητής) Δημήτρης

51.	Παπαπέτρου Νίκος του Πολύδωρου

17. Ιορδάνου Γιώργης του Τάκη
18. Ιωάννου Αριστείδης - Βασιλειώτης

52.	Πάτσαλος Σταύρος / Σταυρής του Πατσαλιού / Αμερικάνος

19. Κίρκος (Μαύρος) Χρίστος του Κωστή

53.	Πάτσαλος Χρίστος

20.	Κίρκος Παπά Γιακουμής

54. Παστρικός Σάββας του Κωστή

21. Κίρκος Κυριάκος

55. Ποστεκκής / Κίτσιος Κώστας του Σάββα

22.	Κίρκος Στυλλής (Κουτσοστυλλής)

56.	Πατσαλοσαββής / Γιώρκος του Γρηγόρη

23.	Κίρκος Κωστής του Χρίστου

57.	Πάντελας Μιχάλης - Κουτσοσιέρας

24.	Καλοπαίδης Ιάκωβος

58.	Πίπης Χριστόδουλος

25. Κωμοδρόμος Κυριάκος - δάσκαλος

59. Ρουβιθάς/ Μπόσης Σάββας του Αντώνη

26.	Κοκκινίδης Μιχάλης - βούρκατζιης του Μπόση

60. Στεφάνου Χρίστος / Χρίστος του Κλατσιά

27. Κολοκοτρώνης Κώστας

61.	Σιακόλας Νίκος του Κύπρου

28. Λαζάρου Αντρέας

62.	Σολωμού Σπύρος

29. Λαυρεντίου Αντρέας

63. Σολωμού Αντρέας του Σπύρου

30. Λευκαρίτης Ανδρέας του Ευτύχιου

64. Σολωμού Σολής του Σπύρου

31.	Μάντης (Μούτσος) Γληορής του Σάββα

65.	Σολωμού Σωτήρης του Σπύρου

32. Μάντης Παναής του Σάββα

66. Σολωμού Χάρης του Σπύρου

33.	Μάντης Αντρέας του Γρηγόρη

67. Τσαγγάρης Κωστής

34.	Μάντης Σωτήρης του Γρηγόρη

68.	Τυρίμος Τάκης του Χαμπή

35.	Μιχαήλ / Πάντελα Λέαντρος - έκαμνε και
βερκά

69.	Τσιάκκας / Αντάρτης Σάββας

36. Μιχαήλ / Πάντελα Παναής

71. Φιλιππίδης Κίκης

37. Μιχαήλ Πάμπος του Λέαντρου

72. Φιούρης Νικόλας

38.	Μιχαήλ Μιχάλης του Λέαντρου

73. Φιούρης Θεόδωρος

39.	Μιχαήλ Άγγελος του Λέαντρου

74. Φιούρης Χρίστος του Θεόδωρου

40. Μονός Κώστας του Αντώνη - αστυνομικός

75.	Φιούρης Πέτρος του Θεόδωρου

41. Μανώλη Σταυρής

76. Χριστοδουλίδης Πέτρος

42. Μαραγκός Σάββας του Βασίλη

77. Χριστοδουλίδης Νίκος του Πέτρου

43. Μπαρρής (Μαυραδάς) Τάκης

78. Χατζηδαμιανού Φιλής

44. Μαυρομάτης Δημήτρης

79. Χατζηδαμιανού Χριστόδουλος

45. Μαυρομάτης Στέλιος του Δημήτρη

80. Χατζηγιάννης Αντρέας

46. Μαυρομάτης Παναγιώτης του Δημήτρη

81. Χατζηστεφάνου Λευτέρης

47. Νικήτα Γιώρκος του Στασή

82. Χατζηστεφάνου Αντώνης του Λευτέρη

48.	Νεοφύτου Χριστόδουλος / Τοουλής

83.	Χατζηφραντζέσκου Φραντζέσκος

Άγγελος
Μιχαήλ

Αντρέας
Γρηγορίου
Μάντης

Αντρέας
Ευτυχίου

70.	Φελλάς / Καραπάττακος Μιχαλάκης

Αντρέας
Λαζάρου
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Αντρέας
Λαυρεντίου

Αντώνης
Λευτέρη
Χατζηστεφάνου
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84. Χατζηγιώρκη Σοφοκλής του Κυριάκου
85.	Χατζηγιώρκη Τζυρκαλλής / Κυριακούλης
86.	Χατζηγιάννης Κωστής / Παπά Κωστής
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Πιθανόν κάποια ονόματα συνδημοτών μας κυνηγών να μας διέφυγαν.
Οι κυνηγοί του Παλιοσόφου, των Μότιδων και των Φτερύχων
Παλιοσοφίτες κυνηγοί
1. Αντωνίου Ηλίας
2. Γιάννου Παύλος / Παυλάρας
3. Δημητρίου Κλεάνθης του Αθανάσιου
4. Δημητρίου Χρίστος του Αθανάσιου
5. Ευτυχίου Αντρέας / Σουπρήμ
6. Κουνιάος Κωσταρής
7. Κουνιάος Σταθορής του Κώστα
8. Κουνιάος Σωτήρης του Κώστα
9. Λούτσιος Νεοπτόλεμος του Δημήτρη
10. Λούτσιος Γρηγόρης του Νεοπτόλεμου
11. 	Μάντης Παναής
12. Παναγιώτου Αντώνης
13. Παπαΐωάννου Φανής
14. Ποστεκκής Λούκας του Γρηγόρη
15. Ποστεκκής Παναγιώτης του Λούκα
16. Ποστεκκής Γρηγόρης του Λούκα
17. Ποστεκκής Σέλευκος του Γρηγόρη
18. Σ
 ιάνιος / Χατζής Χριστόδουλος
19. Σιάνιος Σάββας
20. Τσαγγάρης Αντρέας
21. 	Χατζηχριστοδούλου Λάμπρος
22. 	Χατζηχριστοδούλου Λεωνίδας
23. 	Χατζηχριστοδούλου Κώστας
24. Χατζηχριστοδούλου Δήμος του Λεωνίδα
25. 	Χατζηχριστοδούλου Κώστας του Λεωνίδα
26. 	Χατζηχριστοδούλου Κυριάκος / Κάκος

Γαβριήλ
Χατζηδαμιανού
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Γεώργιος
Στασή Νικήτας

Γιακουμής
Λούτσιος

Κυνηγοί από τους Μότιδες
1. Καμπούρης Χριστόδουλος του Σολωμού
2. Κάσινος Γιαννακός
3. Κάσινος Λοΐζής του Γιαννακού
4. Τσιμιντρής Στέλιος του Χρίστου
5. Χατζηφραγκίσκου Πετρής του Παντελή
6. Χατζηφραγκίσκου Γιαννής του Παντελή
Κυνηγοί από τα Φτέρυχα
1. Θεοδούλου Κυριάκος του Γιωρκή
2. Χαραλάμπους Χρίστος
3. Χαραλάμπους Αλέξανδρος του Χρίστου
4. Ψωμάς Γιαννής - μουχτάρης
5. Ψωμάς Χριστόδουλος
(5) Κατασκευαστές και κυνηγοί με βερκά
- ξυλόβεργα
Η γενέτειρά μας φημιζόταν για τους πολλούς
βέρκατζιηδες. Αρκετοί το είχαν σαν χόμπι, μια
ευχάριστη δηλαδή απασχόληση, για άλλους
όμως ήταν ένα βιοποριστικό επάγγελμα, που
τους απέφερε ένα επιπρόσθετο εισόδημα. Οι
επαγγελματίες κατασκευαστές βερκών προμήθευαν όλη την Κύπρο με βερκά. Πήγαιναν
παντού, από την Πάφο μέχρι την Καρπασία
και από τη Μόρφου μέχρι τη Λεμεσό. Τα πουλούσαν κυρίως σε διάφορα πανηγύρια, όπως
του Σταυρού στο Όμοδος, του Χρυσοσώτηρου
στην Ακανθού, της Ιαματικής στον Αρακαπά,
της Παναγίας στον Αγρό, του Αγίου Γεωργίου
στην Πέγεια, του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι, του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία, του Αγίου Παντελεήμονα στην Μύρτου,
του Αγίου Κυπριανού στο Μένοικο, του Αγίου
Μάμα στην Μόρφου.
1.	Αθανασίου Γιώρκος, γιος της Τριντέκας
2.	Αθανασίου Σωφρόνης, γιος της Τριντέκας
3. Αργύρης Σωτήρης του Πετρή
4.	Βασιλείου Ξενοφών / Τραμπούκος
5.	Βλάχος Κωστής
6.	Βλάχος Τάκης του Κωστή
7.	Γιαννήταης Γληορής του Κωστή
8.

Δημητρίου Τιμόθεος - Τιμοσέγκος

Γιαννακός
Δημητρίου
Καραμάνος

Γιάννης
Χριστοδούλου

Γρηγόρης
Λούκα Ποστεκκή

9.	Θεοφάνους / Σαββαρτάς Γιάννος

46. Χατζηχριστοδούλου Στυλλής

10.	Καράμανος Γιαννακός

47. Χριστοδούλου Γιαννής

11. Κίρκος Αντρέας του Πετρή / Κούκουρος

48. Χατζηδαμιανού Γαβριήλ

12.	Κίρκος Κωστής του Χρίστου

49. Χατζηδαμιανού Οδυσσέας

13.	Κλατσιάς Κωστής του Γιωρκή

50.	Χατζηχριστοδούλου Λάμπρος

14.	Κλατσιάς Γιωρκής / Καπετάνιος

51.	Χατζηχριστοδούλου Λεωνίδας

15. Κλατσιάς Κοκής του Κωστή

(6) Αφηγήσεις κυνηγών ή συγγενικών
τους προσώπων

16. Κωνσταντίνου Γιαννάκης - Αστυνομικός
17. Μιχαήλ Λέαντρος του Πάντελα
18.	Μάντης Γρηγόρης του Σάββα
19.	Μάντης Αντρέας του Γρηγόρη
20.	Μούστρας Στυλλής του Καραπέττη
21.	Νικολάου Κυριάκος του Μακρύνικολα
22.	Νικολάου Νικολής Μακρύνικολα
23.	Ξιουρής Νικόλας
24.	Παγδατής Χριστοφής του Λούκα
25.	Παγδατής Γιώργος του Χριστοφή
26. Παύλου Κωστής
27.	Πογιατζής Μανώλης
28.	Παπάς Αγάπιος από την Κακοπετριά
29. Σάββα Θεόδωρος
30.	Σολωμού Σπύρος
31.	Σολωμού Αντρέας του Σπύρου
32. Σπύρου Σολής
33. Σπύρου Νίκος του Χριστόδουλου
34.	Συμιανός Χριστοφής του Χριστόδουλου
35. Στυλιανού Σάββας (Κιστιρής)
36.	Σπαθιάς / Επιφανείου Δημήτρης
37.	Σπαθιάς / Επιφανείου Αντρέα του Σάββα
38. Ταραπιλλής Σωτήρης του Ευριπίδη
39. Τσιακκούρης Χριστόδουλος του Γεώργιου
40.	Τσιακκούρης Πετρής του Γεώργιου
41. Τσιακκούρης Ξενής του Χριστόδουλου
42. Τσιουρούτης Παυλής του Στυλλή
43. Τσιουρούτης Κωστής του Στυλλή
44.	Φυτή / Κίττος Ανδρέας του Γιαννακού
45.	Χατζηγιάννης (Κούνιος) Μιχάλης

Δημήτρης
(Άκης) Πέτρου
Δημητρίου

Δημήτρης
Επιφανίου

Ηλίας Αντωνίου

Οκτώ συνολικά συνδημότες μας αφηγούνται
κυνηγετικές περιπέτειες και μας ταξιδεύουν
στον Καραβά του χθες, τον Καραβά που τόσο
νοσταλγούμε.
α) Για τον Τάκη Βλάχο του Κωστή αφηγείται ο
Ιάκωβος Βλάχος
Το 1974 ήμουν 14 χρονών και θυμάμαι αρκετά από τις κυνηγετικές εξορμήσεις του πατέρα
μου του μ. Τάκη Βλάχου. Είχε στην κατοχή του
τρία κυνηγετικά όπλα: ένα Αγγλικό Wembley,
ένα Γαλλικό δίκαννο Saint Etienne, που το
κληρονόμησε από τον παππού μου τον Παπά
Γιακουμή και ένα αρχαίο - ήταν κατασκευής
του 1850 - μεγάλης αξίας κυνηγετικό με «δράκο». Το όπλο αυτό το αγόρασε το 1972 από
ένα ηλικιωμένο κυνηγό από τον Λάρνακα της
Λαπήθου. Πολλές φορές μετά την προσφυγοποίησή μας μονολογούσε «Ρε Ιάκωβε, αν είχαμε σήμερα αυτό το όπλο θα βγάζαμε πολλά
λεφτά». Το 1978 αγόρασε ένα Αμερικάνικο
Smith.
O πατέρας μου κυνηγούσε συνήθως μόνος
του. Έπαιρνε τη vespa του με αριθμό LA 401
και ξεκινούσε, όπου τον έβγαζε ο δρόμος. Πήγαινε μέχρι τον Κορμακίτη - εκεί είχε πολλούς
φίλους ποδοσφαιριστές και παράγοντες των
σωματείων ΛΙΒΑΝΟΣ και ΚΕΔΡΟΣ. Στον Κορμακίτη υπήρχαν πολλοί αόρατοι και σσινιές.
Επέστρεφε με γεμάτο το δισάκι της vespa με
αρκόστρουθους, τζίκλες και τρυγονότζίκλες.
Θυμούμαι το 1973 πήγε παρέα με τον Κουτσοστυλλή, τον Μαύρο, και τον κουμπάρο του το
Μουτσούδιν στην Ορά της Λάρνακας. Το αυτοκίνητο ήταν του Κουτσοστυλλή.

Κυριάκος
Γιουτανής
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Κώστας Αντώνη
Κυριάκος
Μονός
Λάμπρου
Χατζηχριστοδούλου
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Επέστρεψαν φορτωμένοι.
Ήταν και κατασκευαστής βερκών/ξυλόβεργα.
Την τέχνη την έμαθε από τον παππού μου τον
Κωστή Βλάχο. Βελτιώθηκε όμως κοντά στον
Γληόρη τον Μούτσο. Τακτικά έστηνε βερκά στην
«ξισταρκά», που ήταν κοντά στο σπίτι μας.
Η κατασκευή βερκών, όπως και σε πολλούς
Καραβιώτες, του απέφερε ένα επιπρόσθετο
εισόδημα. Γύριζαν μαζί με τον κουμπάρο του
τον Αντρίκο του Μούτσου και τα πουλούσαν
στα διάφορα πανηγύρια - του Σταυρού στο
Όμοδος, της Παναγίας της Ιαματικής στον
Αρακαπά, στον Χρυσοσώτηρο στην Ακανθού,
στον Άη Μάμα στου Μόρφου. Έφταναν μέχρι
το Παραλίμνι.
β) Αφήγηση Ντίνου Δημητρίου
Το πρώτο μου κυνηγετικό όπλο, ένα Αμερικάνικο LS Smith 3 - χτυπούσε με επιτυχία σε μεγάλες αποστάσεις - το αγόρασα από τον Αντώνη Λευτέρη Χατζηστεφάνου. Το έφερε από την
Αμερική, όπου έζησε πολλά χρόνια. Θυμάμαι
πήγαμε στον αστυνομικό σταθμό της Κερύνειας με τη γυναίκα του την μ. την Αναστασία και
μου το «βούλλωσε».
Η παρέα που κυνηγούσαμε αποτελείτο από
τον Αντρέα Μούτσο, τον Αντρέα Χατζηγιάννη και τον αδελφό του τον Παπά Κωστή, τον
Σταυρή Μανώλη και τον Αντρέα Λαυρεντίου.
Το δρομολόγιο μας ξεκινούσε από την περιοχή «Καβάλια» - εδώ χτυπούσαμε πικάτσες και ανηφορίζαμε προς τον Άγιο Παύλο. Στην
«Κουτσόπετρα» υπήρχε πλούσια βλάστηση και
εκεί ήταν το στάμα των περτιτζιών.
Πολλές φορές ερχόταν από τη Λευκωσία ο
οδοντίατρος Χριστόδουλος Πίπης, γαμπρός
του Καρκαούτσιη, με τον αδελφό του Γιώργο
και κυνηγούσαμε στις περιοχές «Τέρατσος»
και «Πυρόκρεμμος» κοντά στον Παλιόσοφο.
Μια Κυριακή πρωί μου δάνεισε το Land Rover
του ο Σπυράκης Κοζάκος και πήγαμε για κυνήγι στα Λεύκαρα. Πήρα μαζί μου τον Πέτρο
Χριστοδουλίδη και τον γιο του Νίκο, τον Γιώρ-
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Κωστής Βλάχος

Κωστής Γιωρκή
Κλατσιάς

κο Νικήτα, τον Γληορή Μάντη και τον γιο του
Αντρίκκο. Επιστρέψαμε στον Καραβά φορτωμένοι με θήραμα.
Είμαι ενεργός κυνηγός. Μετά την εισβολή, το
1976, αγόρασα ένα Βελγικό δίκανο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ και συνήθως κυνηγώ στο Παραμάλι και
στην Αυδήμου.
γ) Ο Παντελής Σάββα Γεμέττας αναφέρεται με
συγκίνηση στον παππού του Μιχάλη Στυλλή
Αρότη - Κάουρο
Ο παππούς ο Κάουρος είχε μάντρα νότια της
εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης στην περιοχή
«Ξυσταρκά». Εδώ περνούσε τον περισσότερο του χρόνο. Όταν ξιμάντριζε και έπαιρνε
το κοπάδι του για να βοσκήσει στις περιοχές
«Κακοτρύς», «Πετροκολύμπες» και «Αγία Γαλατερούσα» μετέφερε πάντα μαζί του και το
κυνηγετικό του όπλο. Το όπλο του ήταν ένας
πλουμιστός καψουλάρης. Γύρω στο 1955,
όταν δεν μπορούσε λόγω ηλικίας να κυνηγήσει, το πούλησε στον Γιαννακό Κάσινο από
τους Μότιδες και αυτός το πούλησε στη συνέχεια στον Χρίστο Στεφάνου (Κλατσιά).
Θυμούμαι είχε μια μεγάλη μαλλουρέτινη βούρκα και όταν επέστρεφε από το κυνήγι ήταν πάντα γεμάτη με θήραμα. Πιστός του σύντροφος
στις κυνηγετικές του εξορμήσεις ο σκύλος του
ο Τζιάκκης - μαύρος και γεροδεμένος - που
ήταν ταυτόχρονα και ο φύλακας άγγελος του
κοπαδιού. Ο Τζιάκκης ήταν η παρέα του στις
μακρές χειμωνιάτικες νύχτες που έμενε στη
μάντρα του.
δ) Ο Κωστής Χρίστου Κίρκος εξιστορεί τις κυνηγετικές περιπέτειες του πατέρα του Χρίστου
Κωστή Κίρκου - Μαύρου
Ο πατέρας μου άρχισε να κυνηγά σε νεαρή
ηλικία. Το πρώτο του κυνηγετικό το αγόρασε το 1945 από τον Σάββα Κωστή Παστρικό.
Η παρέα του ήταν οι Σταυρής Μανώλη, Μιχάλης Δαμασκηνός (Κουφομιχάλης), Κίκης
Φιλιππίδης, Χρίστος Θεόδωρου Φιούρης, Λεωνίδας Χατζηχριστοδούλου, Στυλλής Κωστή
Κίρκος (Κουτσοστυλλής), Γαβριήλ Αγησιλάου,

Κωστής Χρίστου Λάμπρος ΧατζηΛέαντρος
Κίρκος
χριστοδούλου Μιχαήλ Πάντελα

Κωστής Τσαγγάρης, Παπά Γιακουμής.

σου το ελάλουν».

Οι περιοχές του Καραβά που πήγαιναν συνήθως για κυνήγι ήταν η Ξυσταρκά, ο Αθκιακόκρεμμος για περτίτζια, η Αγία Γαλατερούσα,
ο Κακοτρύς, τα Γυρίσματα, ο Άης Παύλος, το
Μακρύν Χωράφιν για λαγούς και περτίτζια, το
σπίτιν του Λευτέρη, η Παλιάβρυση, και ο Βαθυρκάκας για πικάτσες.

3. Μια μέρα πήγαμε με το Land Rover του
αδελφού του Στυλλή στα οικόπεδα των Πανάγρων. Δεν προλάβαμε να ρίξουμε και ακούστηκαν φωνές και βρισιές. Ήταν ένας Παναγρίτης με τον σκύλο του, μεγάλο λαγωνικό.
Του ξετρύπωσε στο άψε σβήσε πέντε περτίτζια
τα οποία και χτύπησε. Ήταν έξαλλος «ακόμα
δεν είναι 5:00 η ώρα τζιαι έπιασα το κότα ...
πρέπει να διακόψω και να πάω έσσω».

Δύο από την κυνηγοπαρέα - ο θείος μου ο
Στυλλής και ο Χρίστος Φιούρης - διέθεταν
αυτοκίνητα Land Rover και έτσι πήγαιναν και
εκτός Καραβά. Χώρος εκκίνησης ήταν τα κάτω
καφενεία. Εξορμούσαν στα χωριά Πάναγρα,
Όρκα, Λιβερά, Αγία Ειρήνη και Κορμακίτης.
Στα χωριά αυτά υπήρχε άφθονο θήραμα - τρυγόνια, τζίκλες, αρκόστρουθοι, περδίκια, λαγοί
και αρκοπέζουνα.
Θυμάμαι με συγκίνηση κάποιες εύθυμες κυνηγετικές ιστορίες με πρωταγωνιστή τον «Μαύρο»:
1. Ήμουν μαθητής στην Α’ Αστική και η δασκάλα μου η Χαριτίνη του Τσιάκκα - Διγενή
μου παράγγειλε να της φέρω το Σάββατο ένα
λαγό, γιατί την Κυριακή θα έρχονταν οι κόρες
της από τη Λευκωσία. Πραγματικά ο πατέρας
μου μου έδωσε έναν αναγιούμενο «φκιακά»
και της τον πήρα. Τη Δευτέρα με κάλεσε στο
γραφείο των δασκάλων ... ήταν θυμωμένη
«να πεις του πατέρα σου ότι δεν βρήκα τα συκώτια που άρεσαν τόσο πολύ στους γαμπρούδες μου». Η παρεξήγηση λύθηκε ύστερα από
λίγες μέρες και η κ. Χαριτίνη απολογήθηκε ...
«ήβρεν τα ο άντρας μου ο Νίκος και τα τηγάνισε, ενώ εγώ ήμουν στο σχολείο».
2. Ο πατέρας μου ήταν προληπτικός. Ένα
πρωινό ξεκινήσαμε παρέα για την Παλιάβρυση. Στα 50 μ. από το σπίτι μας συναντήσαμε
την Ξενού του Γώγου, την οποία θεωρούσε
γρουσούζα. «Κωστή, στράφου να πάμε σπίτι»
μου είπε επιτακτικά. Επέμενα και τον έπεισα
να συνεχίσουμε. Σε ένα κρημνό, νότια από
τους Μύλους, κινδύνεψε να γκρεμμοτσακιστεί. Στην επιστροφή μονολογούσε «είδες που
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Μιχάλης
Κάουρος

Μιχάλης
Κοιλαράς

ε) Ο Σάββας Βασίλη Μαραγκός συγκινημένος
αναπολεί:
Κυνηγούσα συνήθως με τον γαμπρό μου τον
Φιλή και τους Φραντζιέσκο Κωστή Χατζηφραντζιέσκου, Αντρέα Λαζάρου - είχε ένα εξαιρετικό κυνηγετικό σκύλο τον Τζεφ - Πέτρο Χριστοδουλίδη και Γιώρκο Βότση.
Ξεκινούσαμε χαράματα, με χώρο συγκέντρωσης τα καφενεία του Τζίντζια, του Παυλή, του
Κρεμμού και του Χότζια. Τους μετέφερα με το
δικό μου αυτοκίνητο. Καταλήγαμε στις περιοχές Πέντε Μίλι και Πικρόν Νερον. Εκεί στάθμευα το αυτοκίνητο μέσα στο δικό μου κτήμα,
που είχα σ’ αυτή την περιοχή. Ανηφορίζαμε
προς Κάρμι, ακολουθώντας κάποιες δύσβατες
περιοχές καταλήγαμε στον Κακοτρύ, στις Πετροκολύμπες και στην Παλιάβρυση. Στον αλευρόμυλο του Ταντή μας περίμενε ο μυλωνάς με
έτοιμο το πρόγευμα. Πριν τις 9:30 παίρναμε
συνήθως τον δρόμο της επιστροφής, γιατί στις
10:00 έπρεπε να παρουσιαστώ στη ΣΠΕ ΣΩΤΗΡΙΑ, όπου ήμουν γραμματέας / διευθυντής.
στ) Ο Αντρέας Γρηγορίου Μάντης αναπολεί και
δακρύζει συγκινημένος:
Κατάγομαι από οικογένεια κυνηγών, αφού
κυνηγοί ήταν ο πατέρας μου Γληόρης Σάββα
Μάντης (Μούτσος), ο θείος μου Παναής Σάββα Μάντης, ο θείος μου Αντρέας Χατζηγιάννης
και ο αδελφός μου ο Σωτήρης - σκοτώθηκε
στην Τουρκική εισβολή του 1974. Μαζί μας
στην παρέα ήταν σχεδόν πάντα ο κουμπάρος
μου ο Τάκης Κωστή Βλάχος.

Ντίνος Πέτρου
Δημητρίου

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ

Οδυσσέας
Χατζηδαμιανού

Πάμπρος
Λέαντρου
Μιχαήλ

55

Κάποτε ερχόταν και ο Σταυρής Μανώλη.
Ξεκινούσαμε πριν να χαράξει το φως από το
Μακρύν Χωράφι, που ήταν κοντά στο σπίτι
μας στον Άη Γιώρκη του Μεζερέ, και φτάναμε
μέχρι την αετοφωλιά.
Ήμουν και λαθροκυνηγός. Όποτε είχα χρόνο πήγαινα για κυνήγι. Άμα εχαρτώθηκα την
Ελένη Ευαγόρα Κωμοδρόμου έπαιρνα την μαζί
μου. Μια μέρα χτύπησα θυμούμαι, νωρίς το
πρωί, δύο λαγούς και τέσσερα περτίτζια. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Παλιάβρυσης όταν
άκουσα δυο - τρεις συνθηματικές σφυρκές.
Ήταν ο Κωστής ο Κριός, που με προειδοποιούσε ότι ερχόταν η αστυνομία. Κρυφτήκαμε στον
αλευρόμυλο του Ταντή και με νοήματα έγνεψα
στη σκύλα μου, την Ρόζα, να είναι ήσυχη. Σε
λίγο ανέφαναν δύο αστυνομικοί από τον σταθμό της Λαπήθου. Ευτυχώς εγλυτώσαμεν. Στην
επιστροφή πέρασα που το σπίτι του Κριού και
του άφησα ένα περτίτζι.
Ο πατέρας μου ο Γληορής ήταν μάστρος στην
κατασκευή βερκών και απ’ αυτόν κληρονόμησα την τέχνη. Μέχρι και σήμερα κατασκευάζω
βερκά και τα στήνω στην περιοχή του νέου λιμανιού της Λεμεσού, όπου και κατοικώ. Άλλοι
χωρκανοί που εκάμναν βερκά ήταν ο Κωστής
Βλάχος, ο Στυλλής Μούστρας, ο Γιαννακός
Καράμανος, ο Κωστής Κλατσιάς, ο Πετρής του
Τσιακκούρη.
Μια μέρα πήγα για κυνήγι, παρέα με τον Ντίνο
του Τσιέρτσιη στην περιοχή Μαυροκόλυμπος
- μεταξύ Καραβά και Λαπήθου. Εδώ υπήρχαν
πολλές μάντρες. Οι βοσκοί μας κάλεσαν για
μπούκωμα και μας παραπονέθηκαν ότι εξαφανίζονταν τακτικά νεογέννητα αρνάκια από τις
μάντρες τους. Στην περιοχή υπήρχαν λίμνες με
νερό. Φτιάξαμε μια πρόχειρη κλούβα με σσινιές
και πιάσαμε αρκετές φάσσες. Η σκύλα μου η
Ρόζα πηγαινοερχόταν ανήσυχη. Κατηφορίζοντας προς τον Καραβά εντοπίσαμε τον δράστη της εξαφάνισης των νεογέννητων αρνιών.
Ήταν μια τεράστια «κουφή» την οποία σκοτώσαμε και πήραμε λάφυρο στο χωριό. Οι βοσκοί

Παναγής
Μάντης
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Μαυρομμάτης

Παναγιώτης
Λούκα Ποστεκκή

μας αντάμειψαν με ένα αρνάκι, το οποίο πήγαμε και παραλάβαμε το Μεγάλο Σάββατο.
ζ) Η Μάρω Νίκου Χατζηστεφάνου θυμάται την
κυνηγετική δράση του πατέρα της Χριστόδουλου Χατζηδαμιανού
Ο πατέρας μου ήταν φανατικός κυνηγός και
δεν έχανε κυνηγετική εξόρμηση. Πολλές φορές
καθυστερούσε να πάει Λευκωσία, όπου ήταν η
δουλειά του, για το προσφιλές του άθλημα. Η
παρέα του ήταν συνήθως ο αδελφός του ο Φιλής. Κυνηγούσε σε πολλές περιοχές του Καραβά, όπως το Μακρύ Χωράφι, τα Καβάλια και ο
Άγιος Παύλος. Είχε ένα μοναδικής αξίας κυνηγετικό όπλο, που το άφησε κληρονομιά στον
γαμπρό μας τον Σωτήρη Λουκαΐδη, άντρα της
αδελφής μου της Νέλλης. Ο Σωτήρης ήταν ο
βουρκάτορας του από τότε που έγινε μέλος
της οικογένειάς μας.
Δυο - τρεις φορές, όταν ήμουν 17-18 χρονών
τον συνόδευσα και εγώ στις κυνηγετικές του
εξορμήσεις. Ανεπανάληπτες και ονειρικές αναμνήσεις. Ξύπνημα μέσα στα χαράματα ..... το
ατέλειωτο περπάτημα .... η επιτυχία του στόχου .... το μπούκωμα - το πιο νόστιμο και απολαυστικό που έφαγα στη ζωή μου.
Πάντα επέστρεφε με αρκετό θήραμα, λαγούς, πέρδικες, αγριοπερίστερα, φάσσες, τρυγόνια. Πολλές
φορές γέμιζε την βούρκα του με κοτσιηνομανίταρα,
πουρούδκια, αγρέλια, καππάρι κλπ που έβρισκε στο Μακρύν Χωράφι αλλά και σε άλλες περιοχές. Μόλις επέστρεφε σπίτι καθάριζε ο ίδιος
τα πουλιά, άναβε τα κάρβουνα και τα έψηνε.
Όλη η γειτονιά μοσχοβολούσε. Κάποιες φορές
καλούσαμε και τους γείτονες για μεζέ.
η) Η Δέσπω Λάμπρου - Ευτυχίου αναπολεί και
θυμάται:
Ο πατέρας μου ο Λαμπρής ήταν μεν καλός κυνηγός αλλά όχι και πολύ νομοταγής. Πολλές
φορές λαθροκυνηγούσε, ιδιαίτερα την περίοδο
του χειμώνα που υπήρχε αρκετό θήραμα στην
περιοχή του Παλιοσόφου.

Παναής Δημη- Παύλος Ιωάννου
(Παυλάρας)
τρίου και Μάριος
Χριστοδούλου

Παύλος
Τσιουρούτης

Φορούσε μια μακριά καπαρτίνα που είχε πολλές
και βαθιές τζέπες. Έκρυβε το κυνηγετικό του
όπλο κάτω από την καμπαρτίνα, για τον φόβο
των Ιουδαίων, και ξεκινούσε για το βουνό. Με
χαρά ακούαμε από μακριά τις σιηπεδκιές, γιατί
αυτό ήταν ένδειξη ότι βρήκε και κτύπησε αρκετό θήραμα. Επέστρεφε όταν σουρούπωνε.
Οι τζέπες της καμπαρτίνας ήταν γεμάτες με
πουλιά. Τα βάζαμε σε ένα κόσκινο και τα ξιφτερίζαμε με τη μάνα μου την Ελπίδα και την
αδελφή μου την Αντρούλα. Όταν τελειώναμε
το ξιφτέρισμα σκάβαμε λάκκο στην φρακτή
μας και θάβαμε τα φτερά.
Ο πατέρας μου είχε καφενείο / ταβέρνα κοντά
στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Τις επόμενες μέρες άναβε ξύλα από κορμούς τερατσιάς και ελιάς - δεν υπήρχαν τότε κάρβουνα
- και έψηνε τα πουλιά, τα οποία σέρβιρε στους
μεζετζιήδες. Οι Καραβιώτες επισκέπτονταν τακτικά την ταβέρνα μας, γιατί ήξεραν ότι θα
τσιλλούσαν την πινιάν τους με τζίκλες, μαυρόπουλους, πικάτσες, περτίτζια. Πελάτες μας
ήταν και αστυνομικοί από τους σταθμούς της
Κερύνειας και της Λαπήθου. Οι αστυνομικοί,
πολλές φορές έδιναν στον Λαμπρή φυσίγγια
και τον ωθούσαν οι ίδιοι στην παρανομία, να
πιάσει δηλαδή θήραμα και να το απολαύσουν
δωρεάν στην ταβέρνα.
θ) Ο Πέτρος Χατζηχριστοδούλου μας ταξιδεύει
νοσταλγικά:
Η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών του
Παλιοσόφου ασχολείτο με το κυνήγι και είχαν
δικά τους όπλα. Η οικογένεια του Χατζηχριστόδουλου Κυριάκου Σιάνιου, άλλως Χατζή,
ήταν όλοι πασίγνωστοι για την κυνηγετική
τους «μανία». Τόσο ο ίδιος ο γενάρχης όσο
και γιοι του Λαμπρής, Λεωνίδας και Κώστας,
ήταν ξακουστοί κυνηγοί. Κυνηγός ήταν και ο
αδελφός του Χατζή ο Σάββας Σιάνιος.
Ο Λεωνίδας άλλως Βέλονος ήταν σαΐνι και αποκαλείτο «ο βασιλιάς των όρνεων». Ο Λεωνίδας
συνέχισε να κυνηγά και στην προσφυγιά, σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Εκτός από

Πετρής Δημητρίου Τσιέρτσιης και
Θεοτού Αντζιουλή

Πετρής
Τσιακκούρης

Σάββας Αντώνη
Ρουβιθά

δεινός κυνηγός ήταν και κατασκευαστής βερκών, τόσο στον Παλιόσοφο, όσο και στη Λεμεσό. Στο προσφυγικό του σπίτι στη Λινόπετρα
είχε φυτέψει και δέντρο μιξιάς.
Όλη η οικογένεια Χατζή είχαν κανονικά κυνηγετικά όπλα αλλά και αδήλωτα, τα λεγόμενα
«άβουλλα», που ήταν δικής τους κατασκευής.
Τα «άβουλλα» της οικογένειας ήταν πατέντα
Παλιοσοφίτικη. Ήταν μονόκαννα εμπροσθογεμή, γνωστά ως «καψουλάρικα» , διότι «έπαιρναν» με καψούλι. Τα όπλα τα είχαν κρυμμένα σε
διάφορες χώστρες, μέσα και έξω από τον Παλιόσοφο, για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν
ανά πάσα στιγμή - μόλις εμφανίζονταν λαγοί και
πουλιά. Μια από τις χώστρες τους ήταν κοντά
στη μάντρα του «Στάλιν» -Αθανάσης Στυλλή
Αρότης- στη δυτική πλευρά του χωριού.
Ανάλογα με το θήραμα έστηναν «κλούβες»
- μικρές καλύφες. Κρύβονταν μέσα και καραδοκούσαν, κυρίως για πουλιά. Παραφύλαγαν
ακόμη κοντά στον καταρράκτη - πρωί ή απόγευμα - τις ώρες που κατέβαιναν για νερό τα
πουλιά - κυρίως αρκοπέζουνα - ή όταν πήγαιναν για κούρνιασμα. Για τους λαγούς έστηναν
αυτοσχέδιες τσάκρες με ττέλια. Κυνηγούσαν
και έπιαναν ό,τι είδος θήραμα υπήρχε στην
περιοχή. Από λαγούς και περτίτζια μέχρι μουγιαννούδκια και συκαλλίδες.
Κυνηγούσαν ολόχρονα, αφού τότε τα μέτρα
ήταν χαλαρά. Έβγαιναν παγανιά και σε περιόδους που το κυνήγι ήταν απαγορευμένο. Άλλωστε ήταν δύσκολο να τους εντοπίσουν οι
αστυνομικοί, όταν κυνηγούσαν παράνομα. Παγίδευαν επίσης πουλιά με τα βερκά στην Καλιφόρνια, σε δικό τους κτήμα, κοντά στον Άη
Παύλο και σε άλλες περιοχές του Παλιοσόφου.
Τα παιδιά του Λεωνίδα, Κώστας, Δήμος και
Γιάννος είναι και σήμερα κυνηγοί πρώτης
γραμμής και συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση. Καλύτερος από τους τρεις ο Γιάννος,
που πήρε το χάρισμα του πατέρα του. Ο Κώστας είναι πασίγνωστος στη Σπάρτη, όπου ζει
τα τελευταία χρόνια, για τις επιδόσεις του στο
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κυνήγι αγριογούρουνων. Συχνά τα τρία αδέλφια συντονίζονται και κυνηγούν παρέα σε περιοχές της Ελλάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τεράστια είναι η βοήθεια του ξαδέλφου Κυριάκου Λάμπρου Χατζηχριστοδούλου στη συλλογή των πιο πάνω πληροφοριών.
(7) Αφηγήσεις κατασκευαστών βερκών ή
συγγενικών τους προσώπων
α) Ο Γιώργος / Κοκής Κλατσιάς περιγράφει τη διαδικασία κατασκευής των βερκών και θυμάται:
Κατάγομαι από οικογένεια κατασκευαστών
βερκών αφού ο παππούς μου, ο πατέρας και
οι θείοι μου ασχολούνταν με αυτό το επίπονο
«άθλημα».
Πολλά σπίτια στον Καραβά είχαν φυτευμένες
στις αυλές και στις φρακτές τους «μιξιές».
Δέντρα που μεγάλωναν πολύ γρήγορα και με
λίγο νερό. Ο καρπός τους «οι μίξες» όταν ωρίμαζε έμοιαζε με τσαμπί σταφυλιού. Πράσινος
στην αρχή, κιτρίνιζε όταν ωρίμαζε.
Μαζεύαμε μεγάλες ποσότητες από ώριμες «μίξες» και τις απλώναμε στον ήλιο να μαραθούν
λίγο, για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να
τις «δουλέψουμε» πιο εύκολα. Βάζαμε νερό σε
ένα μεγάλο βουρνί, συνήθως στο ίδιο που οι
μανάδες μας ζύμωναν τα ψωμιά. Ρίχναμε τις
«μίξες» σε σικλούδες με ζεστό νερό. Αυτό μας
βοηθούσε να βγάλουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα το υλικό που είχαν μέσα. Στη συνέχεια
ξεχωρίζαμε και αφαιρούσαμε τα κουκούτσια
για να χρησιμοποιήσουμε μόνο τον παχύρευστο χυμό. Προσθέταμε μετά, σε δόσεις, γνήσιο
φρέσκο μέλι που βοηθούσε να δέσει το μείγμα.
Ξεκινούσε ύστερα το πιο δύσκολο κατασκευαστικό κομμάτι. Χτυπούσαμε δυνατά και για αρκετή ώρα το μείγμα μέχρι να ξεχωρίσουν και να
αφαιρεθούν όλα τα κουκούτσια, για να μπορεί
το μείγμα να τυλιχθεί στα ξόβεργα. Ο παππούς
μου ο Καπετάνιος παρομοίαζε το κτύπημα της
«μίξας» με το χτύπημα του χταποδιού.
Τα ξόβεργα ήταν πορίζια ελιάς που έπρεπε να

Σταυρής
Μανώλη
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Στέλιος Σάββα
Ξάνθος

Στέλιος
Χατζηστυλλής

ήταν διαλεγμένα και κομμένα ομοιόμορφα - να
έχουν το ίδιο πάχος και μήκος - και αποξηραμένα. Όταν το μείγμα ήταν έτοιμο, με μαεστρία
το τυλίγαμε στα ξόβεργα και τα βάζαμε πάνω
στην στραταρκά για να στεγνώσουν στον ήλιο.
Αυτή όλη η διαδικασία γινόταν συνήθως τους
φθινοπωρινούς μήνες. Απαιτείτο καλός προγραμματισμός, γιατί έπρεπε οι επόμενες μέρες
να είναι ηλιόλουστες και ο καιρός ζεστός για
να στεγνώσουν πιο εύκολα τα βερκά.
Τα βερκά τα έστηναν για να παγιδέψουν πουλιά ο παππούς μου ο Καπετάνιος, ο πατέρας
μου Κωστής Κλατσιάς και ο θείος μου Γιαννακός Καράμανος. Τα έστηναν σε πολλές περιοχές του Καραβά - συνήθως πάνω σε δαφνιές
και ελιές - αλλά και εκτός Καραβά. Όταν περίσσευαν βερκά, πήγαιναν και τα πουλούσαν
σε διάφορα πανηγύρια.
Κοντά τους έμαθα και εγώ την τέχνη. Από καιρό σε καιρό φτιάχνω και σήμερα βερκά στην
Κρήτη, όπου κατέληξα μετά την Τουρκική εισβολή του 1974.
β) Η Στέλλα Χατζηδαμιανού και η Αντρούλα
Ασσιώτου θυμούνται:
Ο παππούς ο Κωστής Βλάχος ήταν πρωτομάστορας στην κατασκευή βερκών και είχε βοηθό τη γιαγιά την Ελένη τη μαμμού. Στη συνέχεια στράτεψε την κόρη του την Χαριτού και
τον γιο του τον Τάκη. Την οικογενειακή παράδοση συνέχισε ο εγγονός του Κωστής Χρίστου
Κίρκος. Τα βερκά τα έκαμναν στο σπίτι της Χαριτούς στην οδό Μιχάλη Τριφούρτζιη - δίπλα
που το σπίτι της Παντελούς του Σαμμούτα και
της Βασιλούς του Κάουρου και απέναντι από
της Σαουλλούς του Πτολεμή και της Μαριγώς
του Καράμανου. Ο παππούς ο Βλάχος έμενε
κάποια χρόνια σε ένα μικρό σπιτάκι στα βόρεια
του σπιτιού του Οδυσσή. Συνήθιζε να κάνει και
εκεί βερκά.
Τα δύο αδέλφια, ο Οδυσσής και ο Γαβρίλης
Χατζηδαμιανού έστηναν βερκά σε διάφορες περιοχές του Καραβά - ιδιαίτερα εκεί που
υπήρχαν δαφνιές ή κοντά σε ρυάκια. Τα βερκά
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Σωτήρης
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Τάκης Βλάχος

τους τα προμήθευε ο παππούς ο Βλάχος, που
ήταν πεθερός του Γαβρίλη.
Πήγαιναν όμως και εκτός Καραβά. Προσφιλές
μέρος, που ταξίδευαν τακτικά, ήταν το χωριό
Λιβερά. Εκεί είχαν δικό τους στάμα. Εντόπισαν
μια δεξαμενή, που στη γύρω περιοχή υπήρχαν
δαφνιές και ελιούδες. Εκεί έστηναν τα βερκά και
περίμεναν υπομονετικά. Έπιαναν κατά δεκάδες
τες τζίκλες, τους μαυρόπουλλους και τους αρκόστρουθους. Την παρέα των Λιβερών, εκτός
από τα δύο αδέλφια, αποτελούσαν ο Σάββας
Στυλιανού / Κιστηρής και ο Γιαννάκης Κωνσταντίνου ο αστυνομικός. Τους έπαιρνε πάντα με
το αυτοκίνητο του ο Οδυσσής.
Αστείος και χωρατατζής άνθρωπος ο Οδυσσής τους έλεγε: «εγώ βάζω το αυτοκίνητο και
την πεζίνα, ο αδελφός μου ο Γαβρίλης τα βερκά του πεθερού του, ο Κιστηρής να βάλει το
μπούκωμα, ο Γιαννάκης, που είναι τόπακας βρισκόμαστε στο χωριό του τα Λιβερά - να βάλει το μεσομερκάτικο». Η τύχη τα έφερε έτσι
που μετά από χρόνια ο Γαβρίλης με τον Γιαννάκη συμπεθέρεψαν, αφού ο Δαμιανός Γαβριήλ Χατζηδαμιανού παντρεύτηκε την Ελευθερία
/ Ρία Γιαννάκη Κωνσταντίνου.
(γ) Αφηγείται ο Νίκος Δημητρίου για τον πατέρα του Γιαννακό Καράμανο και τον παππού
του τον Καπετάνιο:
Τόσο ο παππούς μου Γιωρκής Κωστή Κλατσιάς, γνωστός ως Καπετάνιος, όσο και ο πατέρας μου Γιαννακός Δημητρίου Καράμανος
κατασκεύαζαν, έστηναν και εμπορεύονταν τα
βερκά. Είχαμε δικές μας μιξιές στη φρακτή του
σπιτιού μας στα ανατολικά της Στασούς του
Καρλέττη και στο περβόλι μας νότια της Καλλισθένης του Φιλιππή. Πολλές φορές βοηθούσαμε στο μάζεμα του καρπού της μιξιάς μαζί με
τον αδελφό μου τον Γιώργο.
Ο Καράμανος έστηνε βερκά σε δικά του κτήματα .... είχε χωράφι με ελιές και σιοίννους
στην περιοχή Μακρύν Χωράφιν. Κτήμα είχε
επίσης στην περιοχή Καλέμπορος, κοντά στον
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ποταμό της Ελιάς. Έστηνε βερκά σε περιοχές
που είχαν δαφνιές, ελιές και νερό. Έπιανε συνήθως τζίκλες και μαυρόπουλους. Τα πιο πολλά πουλιά τα πουλούσε στους ταβερνιάρηδες
του Καραβά, στον Γιακουμή Λούτσιο, στον Γιεμενή, στον Κωστή Κολά, στον Βαρνάβα, στον
Παυλή, στον Κκόλα. Πήγαινε για να στήσει
βερκά μέχρι τα Λιβερά, την Όρκα και την Αγία
Ειρήνη.
Ο παππούς ο Καπετάνιος ήταν ένας εύθυμος
και χωρατατζής τύπος. Όταν έπινε τα ποτά
του, μας αφηγείτο ανέκδοτα και ιστορίες από
τη ζωή του. Έπινε τα κονιάκια του στην ταβέρνα του Παυλή. Πολλές οι λαφαζανιές, ιδιαίτερα από τους κυνηγούς. Για να τους προκαλέσει και να εντυπωσιάσει τους είπε τη δική του
ιστορία.
«Έστησα το πρωί τα βερκά κοντά στις μοσφιλιές στην περιοχή του Αμερικάνικου Ραδιοσταθμού και έκατσα να πνάσω κάτω που τες
οξινιές του περβολιού του Χαμπή Τσιρίπιλλου.
Είναι εποχή που έρχονται τσακρόστρουθοι από
την Καραμανιά της Τουρκίας. Έρχονται κύματα - κύματα και αφού παραμείνουν μερικές
μέρες, συνεχίζουν για τη Βόρειο Αφρική. Είδα
ένα κοπάδι, καμιά πενηνταριά να έρχονται από
την πλευρά της Κερύνειας, να κάνουν βόλτες
και να κάθονται στις μοσφιλιές. Εν επεράσαν
δέκα λεπτά και εφανήκαν άλλοι πενήντα να
έρχονται που την πλευρά της θάλασσας, που
την μερκά της Μούττης του Πηάνου. Εφατσήσαν ένα γυρό και εκάτσαν και τούτες πάνω
στις μοσφιλιές. Ένα τρίτο μεγαλύτερο κοπάδι, εκατό περίπου, ήρταν από δυτικά, που την
πλευρά του Κορμακίτη. Επέρασεν ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο γεμάτο με Αμερικανούς που
υπηρετούσαν στον διπλανό ραδιοσταθμό. Που
τον θόρυβο που έκανε ελαωθήκαν οι τσακρόστρουθοι, εσηκωστήκαν που τες μοσφιλιές,
ετυλιχτήκαν ούλλοι μαζί και για πέντε λεπτά
εσκοτείνιασεν ο τόπος ... εφύαν ούλλοι προς
την πλευρά των Καταλυμάτων».
Εντυπωσιασμένοι οι άλλοι πότηδες της ταβέρ-
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νας ρώτησαν τον Καπετάνιο «καλάν ρε Γιωρκή, εσύ με τα βερκά που έστησες πάνω στις
μοσφιλιές πόσα πουλιά έπιασες;»
Ετοιμόλογος ο Καπετάνιος τους απαντά φυρμένος στα γέλια «εν έπιασα τίποτε ... εξισκοπίστηκα και αντί να στήσω τα βερκά πάνω στες
μοσφιλιές, έστησα τα πάνω στες κονναρκές».
Αυτός ήταν ο παππούς ο Καπετάνιος.
(δ) Ο Ιάκωβος Τσιακκούρης θυμάται με συγκίνηση τον πατέρα του Πετρή Γεωργίου Τσιακκούρη:
Ο πατέρας μου έκαμνε βερκά για δική του χρήση αλλά και πουλούσε και σε άλλους Καραβιώτες ή και ξένους. Από τα βερκά έβγαζε ένα
επιπρόσθετο εισόδημα.
Τα έστηνε σε δικά μας περβόλια ή και γειτονικά. Συνήθιζε να πηγαίνει όμως και εκτός Καραβά. Αγαπημένες του περιοχές ήταν ο Άης Γι-

ώρκης της Πέγειας και ο Ακάμας. Συνήθιζε να
πηγαίνει εκεί παρέα με τον Αντρέα Επιφανείου
Σπαθιά. Έμεναν για μέρες σε ένα μικρό πανδοχείο στην Πέγεια. Έστηναν τα βερκά στην
περιοχή και έπιαναν τζίκλες κατά εκατοντάδες. Μια φορά επιάσαν τόσες τζίκλες .... γέμισαν κοφίνες .... και προκάλεσαν το ενδιαφέρον του κόσμου. Το θέμα έγινε πρωτοσέλιδο
στις εφημερίδες της εποχής και φωτογραφίες
τους φιγούραραν στις εξωτερικές σελίδες.
Συνέχιζε να πηγαίνει στις ίδιες περιοχές και
μετά την Τουρκική εισβολή του 1974. Στον Άη
Γιώρκη της Πέγειας συναντούσε τον φίλο του
τον Αντρέα Σπαθιά, ο οποίος εγκαταστάθηκε
εκεί μετά τον πόλεμο. Πήγαινε με το αυτοκίνητό του, παρέα με τη μάνα μας την Αντρούλα Ποστεκκή, σε διάφορα πανηγύρια σε όλη
την Κύπρο. Τα βερκά του ήταν περιζήτητα.
Όταν επέστρεφαν Καραβά ήταν φορτωμένοι
με δώρα παναϋρκώτικα για μας τα παιδιά τους.

Μια άλλη πανδημία
Μαρούλλα Φιλόθεου
Χατζηδαμιανού
Η πιο κάτω αναφορά
της Μαρούλλας έγινε σε χρόνο που δεν
υπήρχε στον ορίζοντα,
ούτε πλανιόταν οποιαδήποτε μορφή πανδημίας. Ήταν μια από
τις πολλές αναμνήσεις
της από τα παλιά χρόνια, τα όμορφα και ανέμελα, αλλά και τα δύσκολα ταυτόχρονα, που
ξεδίπλωνε όταν βρισκόσουν μαζί της. Και η
κάθε της ανάμνηση και μια τόσο ενδιαφέρουσα πληροφορία για τον Καραβά.
Θυμάται η Μαρούλλα πως μικρή γύρω στο
1942-1949 είχε ενσκύψει η παγκόσμια πανδημία της Ευλογιάς. Ασφαλώς αυτή μεταδόθηκε και στον Καραβά. Όπως πάντα έτσι και τότε
η ελπίδα για σωτηρία ήταν οι προσευχές, οι
δεήσεις, στον Ύψιστο. Μια συλλογική προσπάθεια στην Κωμόπολη του Καραβά ήταν το μύρωμα των Εκκλησιών. Έτσι όλες οι εκκλησίες,
η Ευαγγελίστρια, η Αγία Ειρήνη, ο Άγιος Γεώργιος και η Αχειροποίητος μυρώθηκαν. Και
αυτό ήταν το περιτύλιγμα της κάθε εκκλησίας
με νήματα.
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Στην εκκλησία της Αχειροποιήτου μετά από το
μύρωμα και τη λειτουργία που ακολούθησε,
θυμάται πως έγινε περιφορά της εικόνας της
Παναγίας από τον ναό, όπου φυλάσσετο, δίπλα από τη θάλασσα, λίγα μέτρα δίπλα από
τα ερείπια της αρχαίας Λάμπουσας, στους
δρόμους του Καραβά. Η εικόνα της Παναγίας
τέθηκε σε προσκύνημα και στη δική της γειτονιά που ήταν στο σταυροδρόμι, δυτικά της
Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Καραβά.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκε το εμβόλιο κατά της Ευλογιάς και ενώ είχαν χαθεί
χιλιάδες ζωές, εκατομμύρια άνθρωποι ανά το
παγκόσμιο σώθηκαν. Ο εμβολιασμός ήταν και
είναι υποχρεωτικός σε όλο ανεξαίρετα τον
πληθυσμό μέχρι και σήμερα.
Καταγραφή από τη Μάρω Χατζηστεφάνου

Καραβάς

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Τύμβος Μακεδονίτισσας
Τιμή και Δόξα στους Ήρωες μας

Η Δήμαρχος Κερύνειας κ. Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη

Αντικατοχικές εκδηλώσεις Μνήμης, Τιμής και Αγώνα
Επαρχίας Κερύνειας
Οι Δήμοι Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, η
Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, τα
Προσφυγικά Σωματεία «H Λάπηθος», «Ο Καραβάς» και ο Όμιλος Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας διοργάνωσαν και φέτος την καθιερωμένη Εκδήλωση Μνήμης, Τιμής και Αγώνα,
για την 46η επέτειο της κατάληψης της πόλης,
των Δήμων και Κοινοτήτων της επαρχίας Κερύνειας από τους Τούρκους εισβολείς.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη,
22 Ιουλίου 2020 στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και σ’ αυτή παρευρέθηκαν ο Yπουργός
Eσωτερικών Νίκος Νουρής, ως εκπρόσωπος
του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, βουλευτές,
δήμαρχοι, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου, εκπρόσωποι του ΓΕΕΦ, της
ΕΛΔΥΚ, της Αστυνομίας, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Προσφυγικών
Σωματείων και άλλων οργανώσεων και σύνδεσμοι πολεμιστών του 1974.
Το άναμμα φλόγας από τους Προέδρους των
Συμβουλίων Νεολαίας των Δήμων Κερύνειας,
Λαπήθου, Καραβά και τα Συστήματα Ναυτοπροσκόπων Επαρχίας Κερύνειας, στη μνήμη
των ηρώων και πεσόντων της εισβολής σηματοδότησε την έναρξη της εκδήλωσης. Μια
συμβολική ενέργεια τιμής και δόξας για όλους
όσους έπεσαν για τα ιδανικά της Ελευθερίας
και της Δημοκρατίας.
Αμέσως μετά έγινε τρισάγιο από τον Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο εις μνήμη
των πεσόντων κατά την εισβολή, των αγνοουμένων και όσων έφυγαν από τη ζωή με τον
καημό της επιστροφής. Ακολούθησε ομιλία εκ
μέρους των διοργανωτών από τη δήμαρχο Κερύνειας Ρίτα Κωμοδίκη. Tην ομιλία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας διάβασε ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής.

Μετά τις ομιλίες έγινε ανάγνωση ψηφίσματος
από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Καραβά κ. Μάριο Μούγη. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από τους παρευρισκομένους
και παραδόθηκε από τους διοργανωτές στον
Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος θα το παρέδιδε
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η σεμνή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων από τον Υπουργό Εσωτερικών εκ
μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον
Μητροπολίτη Κερύνειας, τους εκπροσώπους
των κομμάτων, του Στρατού, της Αστυνομίας,
Δήμους, Κοινότητες και Σωματεία και τέλος,
από τους οργανωτές της εκδήλωσης.
Όπως τονίστηκε από τους διοργανωτές, η
απόδοση τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν
στον βωμό της ελευθερίας και της δημοκρατίας αποτελεί οφειλόμενο χρέος, το οποίο πρέπει όλοι να διαφυλάττουμε με πίστη, επιμονή
και εγκαρτέρηση, μέχρι την τελική δικαίωση
και την ελευθερία της πατρίδας μας.
Το ψήφισμα που εγκρίθηκε αναφέρει μεταξύ
άλλων:
«Καταδικάζουμε τη βάρβαρη Τουρκική εισβολή του 1974, που είχε ως αποτέλεσμα την
κατάληψη και τη συνεχιζόμενη για 46 χρόνια
κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής
Δημοκρατίας και ολόκληρης της Επαρχίας μας,
χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους και τον βίαιο εκτοπισμό μας από τα σπίτια και τις περιουσίες μας. [...]

Καταδικάζουμε επίσης το προδοτικό πραξικόπημα που άνοιξε την κερκόπορτα και έδωσε
αφορμή στην Τουρκία να υλοποιήσει τα άνομα
σχέδιά της.[...]
Δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα
μας, ενάντια στην κατοχή και θα ενισχύσουμε
με κάθε τρόπο όλες τις προσπάθειες που έχουν
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Κατάθεση στεφάνων από τους Οργανωτές της εκδήλωσης

σκοπό την απελευθέρωση της πατρίδας μας
και την επιστροφή στη γη μας.
Διεκδικούμε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση στο Κυπριακό πρόβλημα, η οποία:
• να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών, το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό
Κεκτημένο και τις πανανθρώπινες Αρχές
και Αξίες.
•ν
 α απαλλάσσει την Κύπρο από τα κατοχικά
στρατεύματα και τους εποίκους.
• να εξασφαλίζει την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους.
• να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων.
• να διασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία
για όλους τους κατοίκους της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Διακηρύσσουμε ότι θα παραμένουμε ακλόνητοι στον αγώνα μας και θα επαγρυπνούμε μέχρι να δικαιωθούν όλες οι προσδοκίες του
Προσφυγικού κόσμου.
Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι εμείς, οι νόμιμοι
κάτοικοι της Πόλης και Επαρχίας Κερύνειας, δεν

Ο Πρόεδρος του ΔΣΝ Καραβά
κ. Μάριος Μούγης
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απεμπολούμε κανένα από τα ανθρώπινα δικαιώματά μας και θα εργαστούμε με κάθε τρόπο και
μέσο για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες μας σε συνθήκες
ελευθερίας, μονιμότητας και αξιοπρέπειας».
Την Πέμπτη 23 Ιουλίου, αντιπροσωπεία των
διοργανωτών με επικεφαλής τους Δημάρχους,
επέδωσε ψήφισμα στον Πρέσβη της Ελλάδας.
Ψηφίσματα στάληκαν επίσης στον Πρόεδρο της
Βουλής, στις Πρεσβείες των 5 μονίμων μελών
του Συμβουλίου Ασφαλείας και στον εκπρόσωπο της ΕΕ.
Σε όλα τα ψηφίσματα τονίστηκε η αταλάντευτη
θέση των Κερυνειωτών για απελευθέρωση και
επιστροφή στις πατρογονικές εστίες, κάτω από
συνθήκες ασφάλειας, χωρίς ξένα στρατεύματα
και χωρίς εγγυήσεις, όπως επίσης η συνεχής
διεκδίκηση των δικαίων και δικαιωμάτων μας
στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, των
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών που ισχύουν σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη.
Η ευόδωση της προσπάθειας για επίτευξη μιας
δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Εθνικό μας θέμα
πρέπει να διασφαλίζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων της Κύπρου.

Tρισάγιο από τον Μητροπολίτη
Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο

Ο Υπουργός Εσωτερικών
κ. Νίκος Νουρής

Οι Δήμαρχοι των Κατεχόμενων Δήμων
με τον Επίσκοπο Μεσαορίας στον Τύμβο

Δημοσιογραφική διάσκεψη
«Μνήμες Κατεχόμενης Γης»

 πό τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της
Α
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων
Η παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού, που
ξεκίνησε στο νησί μας στις αρχές Μαρτίου,
2020 και συνεχίζει ακόμη μέχρι σήμερα, επηρέασε αρνητικά και σημάδεψε τη δράση, τις
ενέργειες και το έργο των Κατεχόμενων Δήμων της Κύπρου.
Σημειώνουμε ότι στόχος και κύριο μέλημα
της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων είναι να
κρατήσει άσβεστη τη φλόγα της επιστροφής
στην κατεχόμενη γη μας, να αμυνθεί και να
διεκδικήσει τα δίκαια και τα δικαιώματα των
εκτοπισμένων, αλλά και να μεταλαμπαδεύσει
στη νέα γενιά τη γνώση και την αγάπη για τον
πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμά μας, τη γη μας.
Παραθέτουμε πιο κάτω χρονολογικά, ανακοινώσεις και φωτογραφικό υλικό που ενημερώνουν για τον αγώνα και τις προσπάθειες που
καταβάλλει η Επιτροπή, έστω και υπό αυτές
τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που
περνά ο τόπος μας.
Δενδροφύτευση Κατεχόμενων Δήμων
εις μνήμη Αλέξη Γαλανού
Σάββατο 18 Ιανουαρίου, 2020
Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, παρά τον βροχερό καιρό, η δενδροφύτευση που διοργάνωσε
η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων εις μνήμην
του μακαριστού τέως Προέδρου της Αλέξη Γαλανού, το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στο Πάρκο
Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, σε συνεργασία με
το Τμήμα Δασών. Η εκδήλωση τελούσε υπό
την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρα Κώστα
Καδή, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον διευθυντή του Τμήματος Δασών Χαράλαμπο Αλε-

ξάνδρου, λόγω απουσίας του ιδίου στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους.
Την παρουσία τους για να τιμήσουν τη μνήμη
του Αλέξη Γαλανού έδωσαν μαζί με την οικογένειά του, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και πολιτειακοί παρά-

Δηλώσεις εις μνήμη Αλέξη Γαλανού

γοντες. Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου, οι βουλευτές Δημήτρης
Δημητρίου και Γιώργος Κάρουλλας, ο Πέτρος
Πασιάς εκ μέρους της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, εκπρόσωπος του Κινήματος Οικολόγων, ο δήμαρχος
Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, καθώς και
άλλοι αξιωματούχοι και πολίτες.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πέτρος Καρεκλάς,
εξήρε το έργο και την προσωπικότητα του μακαριστού Αλέξη Γαλανού, σημειώνοντας ότι
το όνομά του έχει περάσει στην ιστορία ως μια
από τις σημαντικές πολιτικές φυσιογνωμίες
του τόπου που υπηρέτησαν τα κοινά. Η κυρία
Αλεξάνδρα Γαλανού εξέφρασε τη συγκίνηση
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της οικογένειας για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία των Κατεχόμενων Δήμων που, όπως
ανέφερε, «έδωσε μεγάλη χαρά στον Αλέξη
που μας βλέπει από ψηλά».
Συνολικά, φυτεύτηκαν πέραν των 55 δέντρων
στον χώρο που υπέδειξε το Τμήμα Δασών.
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας που
αφορούν την περίκλειστη περιοχή της
Αμμοχώστου
17 Φεβρουαρίου, 2020
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων παρακολουθώντας στενά και με ανησυχία τις συνεχιζόμενες
και εντεινόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και των εγκάθετών της στην Κύπρο, προς
προώθηση του εποικισμού της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
«Αυτές οι ενέργειες καταδικάζονται απερίφραστα. Καλούνται η Κυπριακή Κυβέρνηση, το
Συμβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε., η Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι Εγγυήτριες Δυνάμεις Ελλάδος και
Ηνωμένου Βασιλείου, να ενεργήσουν αμέσως
και αποτελεσματικά για ν’ αποτραπεί η παραβίαση των σχετικών με την Αμμόχωστο Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα του
550 και του 789.
Οι Κατεχόμενοι Δήμοι της Κύπρου εκφράζουν
την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τον αδελφό
Δήμο της Αμμοχώστου και συμπαρατάσσονται
στην όλη προσπάθεια για αποτροπή του περαιτέρω εποικισμού της Πόλης και γενικά του
τερματισμού όλων των παρανομιών που επιτελούνται σ’ όλη την κατεχόμενη από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις γη μας».

Οι Κατεχόμενοι Δήμοι συνδράμουν
στην προσπάθεια αντιμετώπισης
της πανδημίας 3 Απριλίου,2020
Οι Κατεχόμενοι Δήμοι, συναισθανόμενοι πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και στον τόπο μας, μετείχαν ενεργά στη
μάχη ενάντια στην πανδημία. Ως εκ τούτου ως
μια συμβολική πράξη, ορισμένα μέλη της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων και συγκεκριμένα
οι Δήμοι Ακανθούς, Κερύνειας, Κυθρέας, Λαπήθου, Λευκονοίκου και Λύσης, αποφάσισαν
όπως συνεισφέρουν το ποσό των €1,000 έκαστος, δηλαδή συνολικά το ποσό των €6,000
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ευρώ, για τους σκοπούς αντιμετώπισης της
πανδημίας. Μετά από συνεννόηση με τον ΟΚΥΠΥ, το ποσό αυτό έχει διατεθεί για την αγορά
1.500 υψηλής ποιότητας ασπίδων προστασίας
προσώπου, για τους επαγγελματίες υγείας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Ο Δήμος Καραβά, μετά από συζήτηση του
θέματος που αφορά τη συνεισφορά του για
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού,
αποφάσισε όπως το ποσό των 1000 ευρώ, που
άλλοι εκτοπισμένοι Δήμοι προσέφεραν στο
Υπουργείο Υγείας, το διανέμει σε δυσπραγούσες οικογένειες Καραβιωτών που πλήγηκαν
από την πανδημία.
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της
7 Μαΐου, 2020
Στην τακτική μηνιαία Συνεδρία της την Πέμπτη 7 Μαΐου η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων συζήτησε διάφορα θέματα που την απασχολούσαν.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και οι πολιτικές
εξελίξεις την περίοδο εκείνη. Κοινή διαπίστωση είναι η αυξανόμενη επιθετικότητα και
παραβατική συμπεριφορά από πλευράς Τουρκίας έναντι της Κύπρου και έναντι της Ελλάδος, με διεκδικήσεις κυρίως στη θάλασσα, που
είναι αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο. Αυτές
οι εξελίξεις είναι πολύ ανησυχητικές και εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη
και ασφάλεια στην περιοχή. Η Επιτροπή κάλεσε τις Κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος να
ενημερώσουν τάχιστα Διεθνείς Οργανισμούς
και ιδιαίτερα τα Ηνωμένα Έθνη (Συμβούλιο
Ασφάλειας) και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να
προειδοποιήσουν για τις πιθανές δυσάρεστες
συνέπειες, ώστε να επιδράσουν καταλυτικά
και αποτελεσματικά για τον τερματισμό των
παρανομιών αυτών.
Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις συμβάλλουν στην
περίπτωση της Κύπρου και στην πλήρη αποτελμάτωση των όποιων προσπαθειών για να
ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις επίλυσης του
Κυπριακού, πέραν των άλλων λόγων που έφεραν στασιμότητα στο θέμα αυτό (πανδημία,
αναβολή “εκλογών” στα Κατεχόμενα, κλπ).
Συζητήθηκε επίσης η υποκριτική στάση που
επέδειξε η Τουρκία και το Ψευδοκράτος στην
περίπτωση δύο μικρής έκτασης, επιπόλαιων
και ασφαλώς καταδικαστέων ενεργειών, σε

τζαμιά στις ελεύθερες περιοχές (που δεν αποκλείεται να είναι προβοκατόρικες!), ενώ πολυάριθμες εκκλησίες, μνημεία, ιερά σκεύη και
άλλα πολύτιμα στοιχεία της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς έχουν λεηλατηθεί στα Κατεχόμενα ή έχουν υποστεί και συνεχίζουν να υφίστανται τις φοβερές συνέπειες των πράξεων τους
μετά τη βάρβαρη εισβολή του 1974. Μακάρι
να επιδείκνυαν έστω και τον ελάχιστο σεβασμό που εμείς επιδεικνύουμε σ’ αυτά και η κατάσταση στα Κατεχόμενα δεν θα ήταν η οικτρή
που όλοι γνωρίζουμε!
Τέλος εκφράστηκε ανησυχία για τις συνεχιζόμενες εξαγγελίες της τουρκικής πλευράς για
άνοιγμα των Βαρωσίων και κλήθηκε προς τούτο η Κυβέρνηση να συνεχίσει και να εντείνει
τις προσπάθειές της στο διεθνές επίπεδο για
σεβασμό των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και ιδιαίτερα του 550 και
του 789.
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
20 Ιουνίου, 2020
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, όπως την έχει ορίσει για τις 20 Ιουνίου
κάθε χρόνο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων έστειλε μήνυμα ελπίδας, δύναμης και συμπαράστασης
στους απανταχού ξεριζωμένους ανθρώπους,
θύματα κυρίως της επεκτατικότητας, της επιθετικότητας, της αλαζονείας και της απληστίας
διαφόρων δυνατών που, για χάρη συμφερόντων, δεν λογαριάζουν τον ανθρώπινο πόνο
που φέρνει ο βάρβαρος ξεριζωμός από τις πατρογονικές εστίες.

καρτερικά για ελευθερία και επιστροφή στην
πατρώα γη. Ο Κύπριος εκτοπισμένος γνωρίζει πολύ καλά τον πόνο της στέρησης της γης
του, του σπιτιού του, της γειτονιάς του, του
χωριού και της πόλης του! Προσμένει καρτερικά την ευλογημένη ημέρα του γυρισμού. Ο
πόθος παραμένει άσβεστος. Πολλοί έφυγαν με
τον καημό της προσφυγιάς, όμως αυτοί που
μένουν δεν πρέπει να πάψουν να αγωνίζονται
μέχρι την τελική δικαίωση. Μεγάλο βάρος πέφτει στη νέα γενιά!
Το δικαίωμα να ζει και να απολαμβάνει ο κάθε
άνθρωπος το σπίτι και την περιουσία του σε
συνθήκες ελευθερίας, ειρήνης και ασφάλειας
αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, κατοχυρωμένο από αναρίθμητες διεθνείς συνθήκες
και αποφάσεις. Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, ως ο δημοκρατικά εκλεγμένος εκπρόσωπος μεγάλου μέρους του κυπριακού προσφυγικού κόσμου, παραμένει στην προμετωπίδα
των προσπαθειών για επίτευξη λύσης του Κυπριακού που θα διασφαλίζει τα δίκαια της ολότητας του κυπριακού λαού, όπως αρμόζει και
στην ιδιότητά μας ως Ευρωπαίων πολιτών».
Συνάντηση Υπουργού Εσωτερικών και
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων
9 Ιουλίου, 2020

«Αυτή τη μέρα, η Επιτροπή στρέφει ειδικά την
σκέψη της στον μαρτυρικό προσφυγικό κόσμο
της Κύπρου, που για 46 τώρα χρόνια μετά το
μαύρο καλοκαίρι του 1974 και την τούρκικη

Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, συναντήθηκε στο γραφείο του με αντιπροσωπεία της
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο δήμαρχος Κυθρέας Δρ
Πέτρος Καρεκλάς, ο δήμαρχος Λύσης Ανδρέας
Καουρής, ο δήμαρχος Λαπήθου Νεοπτόλεμος
Κότσαπας, ο δήμαρχος Καραβά Δρ. Νίκος Χατζηστεφάνου, η δήμαρχος Λευκονοίκου Ζήνα
Λυσάνδρου Παναγίδη, η δήμαρχος Ακανθούς
Ελένη Χατζημιχαήλ, η αντιδήμαρχος Κερύνειας
Μαρία Κουρούγιαννη Μουστάκα και ο δημοτικός γραμματέας Μόρφου Μήνος Σαββίδης.

εισβολή και κατοχή εδαφών της Κυπριακής
Δημοκρατίας, δεν έχει πάψει να αγωνίζεται

Συνάντηση των Δημάρχων
με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή
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Στην αρχή της συνάντησης ο Πρόεδρος της
Επιτροπής εξέφρασε την ανησυχία όλων για
τις διαρκείς τουρκικές απειλές, προκλήσεις και
παρανομίες στην περιοχή μας, όσο και για το
ενδεχόμενο ανοίγματος της περιφραγμένης
περιοχής της Αμμοχώστου. Επίσης ανέπτυξε
τις γενικές θέσεις της Επιτροπής σχετικά με το
πολιτικό μας πρόβλημα, με ιδιαίτερη έμφαση
στο δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων και
των απογόνων τους στη σήμερα κατεχόμενη
περιοχή, υπό συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας
και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
του κάθε πολίτη.
Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στα
προβλήματα που οι Κατεχόμενοι Δήμοι αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους και στην επιτέλεση
του πολύμορφου τους έργου (κυρίως στο τομέα
της διαφώτισης) αλλά και προβλήματα υποστελέχωσης που ορισμένοι Δήμοι έχουν. Επίσης,
συζητήθηκε το θέμα λειτουργίας ενός «Ταμείου
Αλληλεγγύης», προς όφελος των εκτοπισμένων
και προς αποτροπή πώλησης περιουσιών στα
κατεχόμενα, θέση που υποστηρίζουν και τα πολιτικά κόμματα που η Επιτροπή στο πρόσφατο
παρελθόν συνάντησε. Περαιτέρω συζητήθηκε η
οικτρή κατάσταση σε διάφορους προσφυγικούς
συνοικισμούς και η λήψη μέτρων για απάμβλυνση ή επίλυση των προβλημάτων αυτών. Το ίδιο
θέμα συζήτησε πρόσφατα και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων.
Ο Υπουργός εξέφρασε τη συμπαράσταση και
εκτίμησή του στο δύσκολο και αξιέπαινο έργο
που οι Κατεχόμενοι Δήμοι υπό δύσκολες συνθήκες επιτελούν και εκδήλωσε την πρόθεσή
του για στενή συνεργασία και αποτελεσματική
συνδρομή. Επίσης υποσχέθηκε ότι τα θέματα
που τέθηκαν από την Επιτροπή θα μελετηθούν
το ταχύτερο με τη δέουσα σοβαρότητα ώστε να
υπάρξει πρόοδος στην επίλυση προβλημάτων.
Εκδήλωση «Μνήμης και Τιμής» για τα
γεγονότα του 1974 και έγκριση Ψηφίσματος προς τον Γενικό Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών
22 Ιουλίου 2020
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων πραγματοποίησε την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 στον
Τύμβο Μακεδονίτισσας, σεμνή και λιτή εκδήλωση «Μνήμης και Τιμής» για τους πεσόντες
κατά τα γεγονότα του μαύρου καλοκαιριού
του 1974 καθώς και για όλους όσους έφυγαν
με τον πόνο της προσφυγιάς.
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Επίδοση του ψηφίσματος σε εκπρόσωπο
των Ηνωμένων Εθνών

Η εκδήλωση περιλάμβανε Τρισάγιο, Κατάθεση
Στεφάνων και έγκριση Ψηφίσματος προς τον
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Το Τρισάγιο τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Γραφείου του Πέτρος
Δημητρίου, ο επίσκοπος Γρηγόριος εκ μέρους
του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο ταξίαρχος Παναγιώτης Παντελίδης εκ μέρους του Αρχηγού
της Εθνικής Φρουράς και τα μέλη της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων.
Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος
της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, τόνισε
εμφαντικά ότι «χωρίς αμφιταλαντεύσεις και με
αποφασιστικότητα, πρέπει να συνεχίσουμε να
επιζητούμε την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, μια λύση στο Κυπριακό που θα σέβεται
τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες για όλους τους νόμιμους κατοίκους της
Κύπρου, την αποχώρηση του τουρκικού κατοχικού στρατού, την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων σε μια χώρα μέλος της
Ε.Ε., την ελεύθερη επιστροφή στους τόπους
μας και τη διασφάλιση γενικά της επιβίωσής
μας σ’ αυτά τα ιερά χώματα που πότισαν με
τον ιδρώτα και το αίμα τους γενεές γενεών
των προγόνων μας».
Ακολούθως, αντιπροσωπεία της Επιτροπής
επέδωσε το Ψήφισμα σε εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και στις Πρεσβείες των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας.
Συνάντηση της Επιτροπής Κατεχόμενων
Δήμων με τον Έλληνα Πρέσβη
10 Σεπτεμβρίου, 2020
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων έγινε δεκτή

από τον εξοχότατο Έλληνα πρέσβη Θεοχάρη
Λαλάκο, στην Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία σε μια πρώτη συνάντηση κυρίως εθιμοτυπικού χαρακτήρα, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
Στην αρχή της συνάντησης ο Πρόεδρος της
Επιτροπής, αφού καλωσόρισε τον κ. Πρέσβη
στην Κύπρο και του ευχήθηκε εκ μέρους όλων
των Δημάρχων – μελών της Επιτροπής καλή
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, του δώρισε
διαφωτιστικό υλικό που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων. Η συζήτηση στη
συνέχεια επικεντρώθηκε τόσο στην τρέχουσα
πολιτική κατάσταση στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο και τις έκνομες ενέργειες της
Τουρκίας, ιδιαίτερα μάλιστα στις απειλές για
νέο εποικισμό στην περιφραγμένη περιοχή της
Αμμοχώστου, όσο και στην αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Πρεσβείας της Ελ-

Οι Δήμαρχοι των Κατεχόμενων Δήμων
με τον Έλληνα Πρέσβη κ. Θεοχάρη Λαλάκο

λάδος και της Επιτροπής.
Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για μελλοντικές δράσεις και τη συνέχιση της καλής
συνεργασίας της Επιτροπής με την Ελλαδική
Πρεσβεία. Ο κ. Λαλάκος, αφού ευχαρίστησε
θερμά τα μέλη της Επιτροπής για την επίσκεψή
τους, εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλει
ενεργά για συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας αυτής και για μια καλύτερη προβολή
των Κατεχόμενων Δήμων, του έργου τους καθώς και του δράματος της Κύπρου διεθνώς και
ασφαλώς και στον Ελλαδικό χώρο.
Ο δήμαρχος Καραβά Δρ. Νίκος Χατζηστεφάνου, πρόσφερε στον Πρέσβη της Ελλάδος
ασημένιο δίσκο του γάμου του Δαβίδ, πιστό
αντίγραφο των δίσκων της Λάμπουσας, εκ μέρους όλων των κατεχόμενων Δήμων.

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
21 Σεπτεμβρίου, 2020
Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε Αντιπροσωπείες
της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Π.Ε.Π.) και της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αγνοουμένων.
Ο δήμαρχος Μόρφου Βίκτωρας Χατζηαβραάμ
εκ μέρους των εκτοπισμένων Δήμων επεξήγησε προς την Πρόεδρο τον ρόλο που διαδραματίζουν οι Κατεχόμενοι Δήμοι στην προσφυγιά,
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους και κατατέθηκαν σε συντομία βασικές θέσεις της Επιτροπής προς την κατεύθυνση ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού, η οποία θα τερματίσει την
τουρκική κατοχή, θ’ αποκαθιστά τα ανθρώπινα
δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων της
Κύπρου και θα επιτρέπει την επιστροφή στις
πατρογονικές εστίες υπό συνθήκες ελευθερίας
και ασφάλειας. Επίσης καταδικάστηκαν έντονα
οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας τόσο στη
ξηρά και ιδιαίτερα ο επιχειρούμενος εποικισμός της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου κατά παράβαση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και ζητήθηκε
η εντατικοποίηση των προσπαθειών για παρεμπόδιση μιας τέτοιας εξέλιξης, όσο ασφαλώς
και στη θάλασσα (έρευνες και γεωτρήσεις στα
χωρικά ύδατα και ΑΟΖ της Κύπρου).
Τέλος τονίστηκε το πόση ανάγκη έχει ο Κυπριακός Ελληνισμός να νιώθει την Ελλάδα δίπλα του, με συγκεκριμένο και πρακτικό τρόπο,
στον αγώνα που διεξάγει για τερματισμό της
κατοχής και αποκατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σ’ όλη την κυπριακή επικράτεια.
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων στο
πλευρό του Δήμου Αμμοχώστου
8 Οκτωβρίου, 2020
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων στην τακτική συνεδρία της, συζήτησε εκτάκτως ως πρώτο θέμα τη νέα παράνομη τουρκική ενέργεια
ανοίγματος του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου ως πρώτο βήμα εποικισμού και της
περίκλειστης περιοχής, ώστε να εξετάσει τρόπους συλλογικής αντίδρασης του προσφυγικού κόσμου.
Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
«Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων καταδικάζει απερίφραστα και με τον πιο έντονο τρόπο
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τις τουρκικές ενέργειες στην Αμμόχωστο, οι
οποίες παραβιάζουν κατάφωρα για άλλη μια
φορά το Διεθνές Δίκαιο και πιο συγκεκριμένα
τα Ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η ειδεχθής
κίνηση της κατοχικής δύναμης, που αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα εποικισμού της
περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, έχει
αναμφίβολα προεκτάσεις, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την ολότητα του εθνικού
μας προβλήματος, δυναμιτίζοντας και το κλίμα επανέναρξης των συνομιλιών για επίτευξη
συμφωνημένης λύσης.
Εκφράζεται παράλληλα εκ μέρους της Ε.Κ.Δ.
η αμέριστη συμπαράστασή της στον αδελφό
Δήμο Αμμοχώστου και τον κόσμο του, που
σήμερα παρακολουθεί ανήμπορος και οργισμένος την αγαπημένη του πόλη να δέχεται
μια νέα τουρκική εισβολή. Όλοι οι Κατεχόμενοι Δήμοι δηλώνουν την ετοιμότητά τους
να συνδράμουν και να στηρίξουν ενεργά τις
όποιες ενέργειες κριθούν σκόπιμες για τερματισμό αυτών των παράνομων και προκλητικών
κινήσεων της Τουρκίας. Όλοι συντασσόμαστε
δυναμικά στο πλευρό του αδελφού Δήμου για
συλλογική αντίδραση στα τεκταινόμενα νέα
τετελεσμένα. Προς τούτο, έχουμε μεταφέρει
εισήγησή μας προς την Ένωση Δήμων Κύπρου
για γενική κινητοποίηση για το θέμα της Αμμοχώστου και για να τεθεί τούτο προς διάφορα Ευρωπαϊκά Σώματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στα οποία η Ένωση εκπροσωπείται.
Καλούμε όλο τον προσφυγικό κόσμο και ευρύτερα όλο τον Κυπριακό λαό να συμπαραταχθεί
στο πλευρό των Αμμοχωστιανών στη δύσκολη
αυτή περίσταση. Ο αγώνας του προσφυγικού
κόσμου είναι και παραμένει κοινός και αδιαίρετος και το πρόβλημα της κατοχής αφορά και
πονά όλους μας ανεξαιρέτως».
Στην έκτακτη εκδήλωση διαμαρτυρίας που
πραγματοποιήθηκε στις 5:00μ.μ. στο οδόφραγμα της Δερύνειας, την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων εκπροσώπησε η δήμαρχος Λευκονοίκου Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη.
Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Η δήμαρχος Ακανθούς Ελένη Χατζήμιχαηλ διαβάζει το
ψήφισμα καταδίκης του ψευδοκράτους

της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων και της
Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων για την
εκδήλωση «Μνήμες Κατεχόμενης Γης», για
καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους
το 1983.
Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιείτο στις
13/11/2020 στις 7.00μ.μ. στην αίθουσα «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου στη Λευκωσία με ομιλητή τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομο
Προδρόμου, ακυρώθηκε λόγω των μέτρων
που τέθηκαν σε ισχύ για αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας.
Στη δημοσιογραφική διάσκεψη απηύθυναν
μηνύματα καταδίκης της ανακήρυξης του
Ψευδοκράτους και συνέχισης του προσφυγικού αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων
Κοινοτήτων.
Η δήμαρχος Ακανθούς, Ελένη Χατζήμιχαηλ,
ανέγνωσε ψήφισμα καταδίκης της ανακήρυξης
του Ψευδοκράτους που ενέκριναν οι δύο Επιτροπές, το οποίο εστάλη στα Ηνωμένα Έθνη,
τις Πρεσβείες των πέντε μόνιμων μελών του
Συμβουλίου Ασφαλείας, την Ελληνική Πρεσβεία καθώς και στις αντιπροσωπείες των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας.

«Μνήμες Κατεχόμενης Γης»

Άνοιγμα εκκλησιών στα Κατεχόμενα για
εκδηλώσεις

13 Νοεμβρίου, 2020

16 Δεκεμβρίου, 2020

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020, στη Δημοσιογραφική Εστία, η
προγραμματισμένη δημοσιογραφική διάσκεψη

Σχετικά με το άνοιγμα των εκκλησιών στα κατεχόμενα, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση η
οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:
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«Όποιος δεν αντρέπεται ο κόσμος όλος είναι
δικός του». Αυτή η λαϊκή ρήση ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση της ανακοίνωσης του ΕΦΚΑΦ που θεωρεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της
εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» (15.12.20), ότι
οι κατεχόμενες εκκλησίες μας βρίσκονται υπό
τη δικαιοδοσία του και ισχυρίζονται μάλιστα ότι
τις συντηρούν και τις προστατεύουν! Πέραν
τούτου, με απύθμενο όντως θράσος, θεωρούν
πως έχουν το δικαίωμα να προχωρούν όσον
αφορά τις αναστηλωμένες εκκλησίες (κυρίως
με κονδύλια της Ε.Ε. αλλά και του UNDP), σε
άνοιγμα και χρήση τους για «κοινωνικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις», ώστε να μην περιπίπτουν σε … αχρησία, όπως έπραξαν πρόσφατα
με την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο
Λευκόνοικο η οποία χρησιμοποιήθηκε για …
φιλανθρωπικό παζαράκι!
Όλοι γνωρίζουμε και πολλοί είδαμε με τα μάτια
μας και κατέχουμε ντοκουμέντα για την έκταση των καταστροφών που έχουν συντελεστεί
στα κατεχόμενα στη θρησκευτική μας κληρονομιά και έτσι θεωρούμε ανάξιους απάντησης
τους σχετικούς παραπλανητικούς ισχυρισμούς
του ΕΦΚΑΦ.
Όσον όμως αφορά την απαίτησή τους να αποφασίζουν αυτοί για άλλη χρήση των ναών αντί
ως τόπων λατρείας, το θεωρούμε άκρως απαράδεκτο. Εφόσον έχουν έγνοια δήθεν να μην
καταστραφούν αν περιέλθουν σε αχρησία, ας
επιτραπεί τότε η ελεύθερη χρήση τους ολόχρονα από τους χριστιανούς πιστούς για τέλεση ακολουθιών κι εμείς οι πρόσφυγες, σε
συνεργασία με την Εκκλησία της Κύπρου, θα
ενεργήσουμε ανάλογα. Καλούμε τέλος τους
δωρητές για τις αναστηλώσεις ναών στα κατεχόμενα, κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
Ηνωμένα Έθνη, να τοποθετηθούν επί του θέματος και να θέσουν τέρμα σε αυθαίρετες ερμηνείες και ενέργειες που δηλητηριάζουν αντί
να βελτιώνουν το πολιτικό κλίμα και την εμπιστοσύνη μεταξύ του λαού σ’ αυτό τον τόπο».
Δημιουργία λαογραφικού μουσείου για
τα κατεχόμενα στην
Κοινότητα Πάχνας Λεμεσού
17 Δεκεμβρίου, 2020
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχόμενων
Δήμων επισκέφθηκε την Κοινότητα Πάχνας
Λεμεσού όπου συναντήθηκαν με τον επίτροπο

Από την επίσκεψη της Επιτροπής Κατεχόμενων
Δήμων στο λαογραφικό μουσείο στην Πάχνα

Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Δρ. Κώστα
Χαμπιαούρη και με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας Ανδρέα Σάββα Αριστοτέλους.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η επίσκεψη του
υπό ανακαίνιση χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου του χωριού, στον οποίο η Κοινότητα, με τη συνδρομή του δημοσιογράφου
Τάσου Δημητριάδη, θα δημιουργήσει λαογραφικό μουσείο, στο οποίο θα εκτίθενται μόνιμα
φωτογραφίες και όχι μόνο, της κατεχόμενης
γης μας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του
Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας που θα υλοποιηθεί με τη σθεναρή στήριξη του Επιτρόπου
Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων καθώς και
της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων.
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων εξέφρασε
την ιδιαίτερη ευαρέσκειά της για την αξιέπαινη
αυτή πρωτοβουλία, η οποία θα συμβάλει σημαντικά τόσο στη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών του τόπου μας σε συνδυασμό
με σειρά άλλων έργων, καθώς επίσης και στο
έργο διαφώτισης και διατήρησης της μνήμης
για το εθνικό μας θέμα και την κατεχόμενη
γη μας σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες της
περιοχής, καθώς το Μουσείο θα εντάσσεται σ’
ένα περιφερειακό πλέγμα θεματικών μουσειακών χώρων.
Η Επιτροπή εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια
και ευχαριστίες στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάχνας και στον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών
Περιοχών για το αξιόλογο έργο που επιτελούν,
καθώς και στον κ. Τάσο Δημητριάδη για την
ανιδιοτελή συμβολή του στη δημιουργία αυτού του μουσείου.
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ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ

O Καραβάς της Σπάρτης, χωμένος στο πράσινο

Το Δημοτικό Σχολείο του Καραβά

Αφιέρωμα στον Καραβά Σπάρτης
Νίκος Καρμοίρης
Στις 20 Αυγούστου 2018 έγινε η πρώτη κατ’
ιδίαν επαφή του εκτοπισμένου Δήμου Καραβά με την Κοινότητα Καραβά Σπάρτης. Πολυμελής αντιπροσωπεία του Δήμου Καραβά με
επικεφαλής τον Δήμαρχό της Νίκο Χατζηστεφάνου, επισκέφθηκαν τον Καραβά Σπάρτης
σε μονοήμερο σταθμό τους καθοδόν προς τα
Κύθηρα.
Ο τότε πρόεδρος Νίκος Καρμοίρης και όλα
τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά,
υποδέχτηκαν στην πλατεία του χωριού την
αντιπροσωπεία του Δήμου Καραβά. Αμοιβαία
συγκίνηση, ενθουσιασμός και αγάπη ήταν τα
συναισθήματα που ανάβλυζαν κατά την πρώτη
αυτή επαφή γνωριμίας. Η αντιπροσωπεία του
Δήμου μας δέχτηκε την απλόχερη και εγκάρδια φιλοξενία των αδελφών Ελλήνων.
Παραθέτουμε πιο κάτω μια αναφορά, ιστορική, γεωγραφική και πολιτιστική της Κοινότητας Καραβά Σπάρτης, από τον τέως πρόεδρο
του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά Σπάρτης
Νίκο Καρμοίρη. Να σημειώσουμε επίσης πως
ο κ. Νίκος Καρμοίρης είναι ιδρυτικό μέλος του
«Δικτύου Καραβάς».
Ο Καραβάς βρίσκεται περίπου 5χλμ βόρεια της
Σπάρτης και απλώνεται στους πρόποδες του
Ταϋγέτου, πλάι στον ιστορικό ποταμό Ευρώτα.
Η έκτασή του καλύπτεται στα ημιορεινά από
απέραντους ελαιώνες, ενώ στον παραποτάμιο
κάμπο από μπαχτσέδες με πορτοκαλιές. Κεντρικά, τον διασχίζει ο παραπόταμος του Ευρώτα, Περδικάρης.
Οι κάτοικοί του ασχολούνται κατά βάση με τη
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γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ αρκετοί
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή
της Σπάρτης ως υπάλληλοι, έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες και πωλητές
λαϊκής αγοράς. Στην καραβιώτικη γη παράγονται κυρίως ελιές, ελαιόλαδο και πορτοκάλια,
ενώ ονομαστά είναι τα μελισσοκομικά προϊόντα του Πέτρου Κατσή. Παλαιότερα στο χωριό
λειτουργούσαν ένα ελαιουργείο, των Δημητρίου και Νικολάκη Καρμοίρη και δύο τυροκομικές μονάδες των Γεωργίου Περδικλώνη και
Γεράσιμου Καλλιακούδη.
Διοικητικά ο Καραβάς είναι συνοικισμός, αποτελούμενος από τρεις οικισμούς, ο καθένας εκ
των οποίων ανήκει σε διαφορετική Κοινότητα! Πιο συγκεκριμένα, ανήκει στις κοινότητες
Λογγάστρας, Σουστιάνων και Τρύπης, οι οποίες υπάγονται στη Δημοτική Ενότητα Μυστρά
(πρώην Δήμος Μυστρά) του Δήμου Σπάρτης.
Ύστερα από την τελευταία απογραφή του
2001 μετρά 194 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που σήμερα υπολογίζεται πως έχει μειωθεί
δραματικά.
Ιστορικά στοιχεία
Δεν υπάρχουν σαφή ιστορικά στοιχεία για το
πότε κατοικήθηκε ο τόπος όπου σήμερα βρίσκεται ο Καραβάς, ούτε για την προέλευση
της ονομασίας του. Για πρώτη φορά το όνομα
Καραβάς συναντάται σε κάποια εκδοχή επανίδρυσης του χωριού Τρύπη, σύμφωνα με την
οποία τον 14ο αιώνα, μία επιφανής οικογένεια
που εκδιώχθηκε από τη βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά, έπειτα από κάποια περιπλάνηση στη θέση «Καραβάς», εγκαταστάθηκε στη σημερινή Τρύπη και ίδρυσε οικισμό.

Αργότερα, σύμφωνα με αφήγηση του Bory de
Saint-Vincent, επικεφαλής της Γαλλικής αποστολής που το 1829 περιηγήθηκε στην Ελλάδα, στην περιοχή κοντά στο γεφύρι του Κόπανου, υπήρχε κάποιος ποταμός που έφερε
το όνομα «Καραβάς», ο οποίος κατέληγε στον
Ευρώτα. Σύμφωνα με εκδοχή που προέρχεται
από τη λαϊκή παράδοση, στην αρχαιότητα ο
ποταμός Ευρώτας ήταν πλωτός και η συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε καραβοστάσι της
αρχαίας Σπάρτης, εξ ου και το όνομα «Καραβάς». Η εκδοχή, μάλιστα, αυτή συνδέεται και
με τον μύθο της αρπαγής της Ωραίας Ελένης!
Ωστόσο, κάποια άλλη εκδοχή υποστηρίζει πως
η ονομασία έχει τούρκικη προέλευση και προέρχεται από τις λέξεις «καρά» (=μαύρος) και
«αββάς» (τίτλος τούρκου αξιωματούχου).
Έως τις αρχές του 20ου αιώνα στην περιοχή
του κάμπου του Καραβά κατοικούσαν εποχικά αγρότες και τσοπάνηδες που «κατέβαιναν»
από τα γύρω ορεινά χωριά, οι οποίοι διέμεναν περιστασιακά σε αποθήκες και καλύβες.
Το 1918 υπολογίζεται πως ξεκινά στην περιοχή η μόνιμη κατοίκηση, όταν χτίστηκε και
κατοικήθηκε το πρώτο σπίτι, εκείνο του τσιφλικά Δημητρίου Καρμοίρη. Την ίδια περίοδο,
μέρος μεγάλων περιουσιών των Βαρβιτσιώτη, Καρμοίρη, Παναγάκη και Σαλβαρά, άρχισαν να πωλούνται ως οικόπεδα, με τη βλέψη
της δημιουργίας οικισμού, ενώ παράλληλα, η
μεγάλη περιουσία Καρελλά εξανεμίστηκε στα
παίγνια. Έτσι νέα σπίτια άρχισαν να χτίζονται
και κάποιες καλύβες να μετατρέπονται σε οικίες, αρχικά από κατοίκους όμορων χωριών
(Λογγάστρα, Σουστιάνοι, Τρύπη, Βάρσοβα,
Μιτάτοβα), και μετέπειτα κι από περιοχές της
Αρκαδίας (Άγιος Πέτρος, Μαυρίκι, Βούρβουρα
κ.α.), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα εδώ.
Μεταπολεμικά, την δεκαετία του 1950, ο Καραβάς γνώρισε έντονη οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, γεγονός που δημιούργησε
την ανάγκη ανέγερσης δημοσίων κτηρίων. Το
1954 κτίστηκε το Δημοτικό Σχολείο (το οποίο
ήδη λειτουργούσε σε ισόγειο οικίας από το
1952) και θεμελιώθηκε ο Ι. Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο οποίος εγκαινιάσθηκε
δύο χρόνια αργότερα. Τη δεκαετία του 1980
ο οικισμός σημείωσε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή του αύξηση, που είχε ως αποτέλεσμα
τη μετατροπή του μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου σε διθέσιο, και την ανέγερση μιας ακόμα αίθουσας, σε συνεργασία της Κοινότητας
Λογγάστρας με την τοπική ενορία. Τη δεκαετία του 1990 ο πληθυσμός αρχίζει να φθίνει

αριθμητικά, ενώ ήδη από το 1987 το Δημοτικό
Σχολείο είχε παύσει τη λειτουργία του.
Στις αρχές της νέας χιλιετίας πραγματοποιήθηκε μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που
διαμόρφωσαν τον οικισμό όπως είναι σήμερα.
Γύρω στο 2000, η όψη του οικισμού άλλαξε
ριζικά, ύστερα από τη νέα χάραξη και διάνοιξη της Επ.Ο Σπάρτης-Μεγαλόπολης, η οποία
διέρχεται από το χωριό. Δύο χρόνια αργότερα, ο Δήμος Μυστρά κατασκεύασε πλατεία
στο κέντρο του Καραβά, ενώ το 2008, κατόπιν συνεργασίας της Νομαρχίας Λακωνίας και
του Δήμου Μυστρά, κατασκευάστηκε σχολικό
συγκρότημα, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον
τότε υπουργό Παιδείας, Ευριπίδη Στυλιανίδη,
στο οποίο φιλοξενείται το Εργαστήριο Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και το έργο του
Ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του συνοικισμού αποτελεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβά. Ιδρύθηκε το 1983 από τους νέους του
χωριού, δίνοντας την ευκαιρία στους συγχωριανούς -που ήταν διασπασμένοι σε τρεις οικισμούς- να εργαστούν συλλογικά και να διεκδικήσουν για την ανάπτυξη του τόπου τους,
καθώς και να θέσουν κοινούς στόχους. Στις
τέσσερεις δεκαετίες δράσης του, ο Σύλλογος
έχει επιτελέσει σπουδαίο έργο, πραγματοποιώντας δεκάδες έργα ουσίας, προβαίνοντας σε
εξωραϊσμούς, αναμορφώσεις και συντηρήσεις
δημοσίων χώρων και κτιρίων (ναοί, σχολείο,
πλατεία, προαύλια κ.τ.λ.), παρεμβαίνοντας,
διεκδικώντας και προβάλλοντας ζητήματα που
απασχολούσαν την τοπική κοινωνία, και διοργανώνοντας πλήθος παραδοσιακών, πολιτιστικών κ.ά. εκδηλώσεων.
Σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις του Συλλόγου αποτελούν α) το πατροπαράδοτο λαϊκό
πανηγύρι του Καραβά, το οποίο πραγματοποιείται στις 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής των
πολιούχων του χωριού Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, β) η παραδοσιακή αποκριάτικη εκδήλωση το βράδυ της δεύτερης Κυριακής της
αποκριάς και γ) η καθιέρωση της «Παιδικής
Γιορτής Καραβά» (αθλοπαιδιές, θέατρο σκιών
κ.ά.), που πραγματοποιείται την τελευταία δεκαετία στα τέλη Αυγούστου. Μάλιστα, τη δεκαετία 2009-2018 ο Σύλλογος ανέπτυξε μία
αξιοζήλευτη δράση, διοργανώνοντας πρωτότυπες και μοναδικές εκδηλώσεις (επετειακές,
ανακύκλωση συσκευών, ημερίδες, εκδόσεις
κ.π.ά.), στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην
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ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και των μνημείων της περιοχής, όπως το διάσημο «Γεφύρι
του Κόπανου», και η «Πίττα» (πεσσός του ρωμαϊκού υδραγωγείου Σπάρτης).
Σημεία ενδιαφέροντος
- Ενοριακός Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης: Είναι ναός τύπου μονόκλιτης βασιλικής, αποτελούμενος από τον κυρίως ναό, το
ιερό βήμα και τον πρόναο ή νάρθηκα (ο οποίος
είναι μεταγενέστερη προσθήκη). Θεμελιώθηκε
στις 16-8-1954 και εγκαινιάσθηκε στις 17-101956 από τον Μητροπολίτη Κυθήρων Μελέτιο
Γαλανόπουλο. Οικοδομήθηκε με εισφορές και
την προσωπική εργασία των κατοίκων του οικισμού, σε οικόπεδο δωρεάς του Λογγαστρίτη
ομογενούς Ευστρατίου Π. Νικολόπουλου. Αρχικά λειτουργούσε ως ξωκλήσι της ενορίας Λογγάστρας, έως και το 1979, οπότε και συστάθηκε
η ενορία Καραβά. Τα πρώτα δείγματα αγιογραφίας εντοπίζονται στις εικόνες του τέμπλου, δια
χειρός του γνωστού αγιογράφου που δραστηριοποιήθηκε στη Λακεδαίμονα, Ευάγγελου Μαυρικάκι, μαθητή του Φώτη Κόντογλου. Η αγιογράφηση του ναού ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015
και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.
- Παναγιά η Καραβιώτισσα: Το 2016, στο
πλαίσιο των διήμερων επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τα
εγκαίνια του ενοριακού ναού, ύστερα από δωρεά του Ν.Ι.Κ., ενθρονίστηκε εικόνα της Παναγίας, που έλαβε την προσωνυμία «Καραβιώτισσα» και αφιερώθηκε στις μητέρες του
χωριού. Έκτοτε, η Ενορία του Καραβά εορτάζει την Παναγιά την Καραβιώτισσα στις 2 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Υπαπαντής, ημέρα
που έχει καθιερωθεί από την Εκκλησία ως η
Ορθόδοξη γιορτή της μητέρας. Αξίζει να σημειωθεί πως αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Καραβιώτισσας προσφέρθηκε στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών από αντιπρο-
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σωπεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά
Σπάρτης, που, το 2018, βρέθηκε στην Κύπρο
στο πλαίσιο ίδρυσης του «Δικτύου Καραβά».
- Ξωκλήσι Μάη-Νικόλα: Πρόκειται για ναΐσκο, πιθανόν υστεροβυζαντινό κατάλοιπο.
Είναι αφιερωμένο στον Όσιο Νικόλαο τον εν
Βουνένοις (Μάη-Νικόλα) και εορτάζει στις 9
Μαΐου. Παραδοσιακά, μετά τη Θεία Λειτουργία, στήνεται από τους κατοίκους μικρό πανηγυράκι στον προαύλιο χώρο του ναού.
- Παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου: Ναός αρκετά μεταγενέστερος των δύο προηγούμενων,
χτίστηκε στα 1983 και αποτελεί παρεκκλήσι
του κοιμητηρίου του οικισμού.
- Δημοτικό Σχολείο Καραβά: Ιδρύθηκε θεσμικά ως εκπαιδευτήριο 1952 και αρχικά στεγάστηκε στο ισόγειο της οικίας Παναγιώτη Κ.
Βαρβιτσιώτη. Το σχολικό κτίριο ανεγέρθηκε
το 1954 και τέθηκε σε λειτουργία ένα χρόνο
αργότερα. Την περίοδο 1980-1986 το δημοτικό σχολείο μετατράπηκε σε 2/θέσιο, και για
την κάλυψη των νέων αναγκών κτίσθηκε νέα
αίθουσα, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται ως
κυλικείο του συλλόγου και της ενορίας. Το
1987 το Δημοτικό Σχολείο Καραβά ανέστειλε
οριστικά την εκπαιδευτική του δραστηριότητα
και συγχωνεύθηκε με το 2ο Δημοτικό Σχολείο
Σπάρτης. Σήμερα, τα παιδιά του οικισμού μαθητεύουν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης.
Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου έχει παραχωρηθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καραβά,
στόχος του οποίου είναι η μετατροπή του σε
πολιτιστικό κέντρο.
- Πλατεία Καραβά: Κατασκευάστηκε από τον
Δήμο Μυστρά το 2002, σε οικόπεδο που παραχώρησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβά,
το οποίο είχε αγοράσει, ήδη από την χρονική
περίοδο 1993-1994, με δαπάνη του συλλόγου
(και μικρή συμμετοχή της Κοινότητας Λογγάστρας) για το σκοπό αυτό.

Ο Πύργος του Καρελλά

- Το γεφύρι του Περδικάρη: O Περδικάρης
είναι παραπόταμος του Ευρώτα, ο οποίος διασχίζει τον Καραβά. Η γέφυρά του είναι τρίτοξη
και γεφυρώνει την παλαιά Επ.Ο. Σπάρτης–Μεγαλόπολης. Βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του
χωριού, σε απόσταση 200 περίπου μέτρων
από την πλατεία. Το έτος κατασκευής της παραμένει άγνωστο. Θεωρείται, όμως, ως ένα
πιο σύγχρονο στην εποχή μας πετρογέφυρο,
πιθανόν κατασκευασμένο στις αρχές του 20ου
αιώνα. Τα τρία τόξα του γεφυριού είναι ισομεγέθη και ισοϋψή. Τα βάθρα πατάνε σε μεγάλες κυκλικές βάσεις με καμπυλωτό σχήμα, που
συγχρόνως είναι και πρόβολοι. Τα δύο ακρόβαθρά του ακουμπάνε σε χωμάτινο έδαφος,
με τα στηθαία (που ίσως είναι μεταγενέστερη
κατασκευή) να είναι καλυμμένα από λεπτό
στρώμα τσιμέντου. Το 2011 γκρεμίστηκε ένα
μέρος του στηθαίου του γεφυριού, το οποίο
αποκαταστάθηκε άμεσα από τον Δήμο Σπάρτης, ύστερα από παρέμβαση του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καραβά.
- Ο Πύργος του Καρελλά: Πρόκειται για κτίσμα του 19ου αιώνα, το οποίο λειτούργησε
αρχικά ως χάνι, κι αργότερα ως οικία. Σύμφωνα με προφορική παράδοση, χτίστηκε από
κάποιον απόγονο του Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη και είναι επίσης γνωστός ως «Πύργος του
Ζαχαριά». Τελευταίος ιδιοκτήτης -όσο το κτίριο χρησιμοποιόταν ως οικία- υπήρξε κάποιος
μεγαλοτσιφλικάς ονόματι Καρελλάς, ο οποίος
είχε στη δούλεψή του ντόπιους εργάτες γης.
Στο ευρύτερο οικιστικό συγκρότημα του Πύργου, έζησε στην Κατοχή ως παιδί, γιος του επιστάτη, ο Αρκάς συγγραφέας και ακαδημαϊκός,
Θανάσης Βαλτινός. Σήμερα ο πύργος και ο περιβάλλοντας χώρος του ανήκουν στην οικογένεια Ανδριόπουλου.
- Ο Ευρώτας και η ζουρέικη «βάρκα»:
Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα σημεία
του ποταμού Ευρώτα, στις όχθες του οποίου
είναι κατασκευασμένο ένα σιδερένιο καλάθι
περασμένο σε μία τροχαλία, που λειτουργεί ως
μέσο μεταφοράς και περάσματος από τη μια
όχθη του ποταμιού στην άλλη. Πρόκειται για
ιδιωτική κατασκευή, που δημιουργήθηκε από
την οικογένεια Ζούρα, η οποία διαμένει στην
αντίπερα όχθη. Η κατασκευή είναι γνωστή
στους ντόπους ως «βάρκα».
- Οι «φαντάροι» – μνημείο ΚΕΕΜ: Το μνημείο κτίστηκε το 1973 από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών, στη μνήμη 12
οπλιτών που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά

την εκτέλεση του καθήκοντος, ύστερα από
την ανατροπή στρατιωτικού οχήματος. Επρόκειτο για μέλη τιμητικού αγήματος και στρατιωτικής μπάντας που την 1η Δεκεμβρίου 1972
κατευθυνόταν στο Καστόρειο της Βόρειας Λακεδαίμονος για τον εορτασμό του πολιούχου
του, Αγίου Θεοκλήτου του Λακεδαιμονίου. Το
μνημείο αναμορφώθηκε το 2004 από το ΚΕΕΜ
και εξωραΐστηκε το 2015 από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Καραβά. Εκεί, πραγματοποιείται ετήσιο αρχιερατικό τρισάγιο αμέσως μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Καστόρι, παρουσία
κατοίκων της περιοχής και τοπικών θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών. Με
το πέρασμα του χρόνου η περιοχή βόρεια του
οικισμού Καραβά, όπου βρίσκεται το μνημείο
απέκτησε το τοπωνύμιο «φαντάροι».
- Ο «Άγγελος»: Στο σημείο που είναι τοποθετημένο το μνημείο του «Αγγέλου» διερχόταν
ως το 2000 η παλαιά Επ.Ο. Σπάρτης–Μεγαλόπολης. Εκεί, πριν από αρκετές δεκαετίες, συνέβη αυτοκινητιστικό ατύχημα, με ανατροπή
διερχόμενου λεωφορείου, από την οποία δεν
τραυματίστηκε κανένας από τους επιβάτες.
Το γεγονός αποδόθηκε σε θαύμα και εις ανάμνησή του η Κούλα Δήμου Καλλιμοπούλου
έστησε ως αφιέρωμα ένα περίτεχνο σιδερένιο
εικονοστάσι, στην κορυφή του οποίου αναπαρίσταται ένας άγγελος να κρατά και να σώζει ένα λεωφορείο από την πτώση. Λόγω του
εικονοστασίου η περιοχή έχει πάρει το όνομα
«Άγγελος».
- Η «Πίττα» και άλλα ίχνη του Ρωμαϊκού
Υδραγωγείου Σπάρτης: Σε διάφορες θέσεις
στον οικισμό μας είναι ορατά κατάλοιπα του
ρωμαϊκού υδραγωγείου, είτε με τη μορφή
κτιστού αγωγού, συχνά λαξευμένου στο φυσικό βράχο, είτε τοξοστοιχίας υδατογέφυρας,

Η «Πίττα», πεσσός του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου
Σπάρτης
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Το Γεφύρι του Κόπανου, το 2015 μετά
τον καθαρισμό του από τα μέλη του Συλλόγου

Η «Πίττα» σε σχέδιο του αρχιτέκτονα
Γιώργου Γιαξόγλου

ενίοτε μονότοξης. Στο ρέμα της «Λεκάνας»,
έχουν εντοπισθεί τα υπολείμματα μιας μεγάλης υδατογέφυρας, ο καλύτερα διατηρημένος
πεσσός της οποίας σώζεται σε ύψος 11 περίπου μέτρων· η λίθινη βάση του έχει ύψος
3,50μ. και διαστάσεις 2,30x3μ. Είναι γνωστός
με την ονομασία «Πίττα», λόγω του κεραμοπλαστικού κοσμήματος στο ανώτερο τμήμα
του. Ο πεσσός αυτός είναι σημαντικός, γιατί
είναι ο μοναδικός από όλο το υδραγωγείο ο
οποίος διασώζει την οπτοπλινθοδομή του ανώτερου τμήματός του. Μάλιστα, νοτίως αλλά
και βορείως της «Πίττας» είναι ορατά τα ίχνη
περισσότερων πεσσών, η απόσταση ανάμεσα
στους οποίους υπολογίζεται σε περίπου τέσσερα μέτρα. Στο ανώτερα σωζόμενο τμήμα του
πεσσού δεσπόζει το περίφημο κεραμοπλαστικό κόσμημα, από το σχήμα του οποίου τόσο
ο πεσσός, όσο και η περιοχή έχουν πάρει την
ονομασία «Πίττα». Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν
έχει συναντηθεί σε άλλο ρωμαϊκό υδραγωγείο
-δηλαδή σε ένα αποκλειστικά χρηστικό τεχνικό
έργο- αντίστοιχο τέτοιου είδους κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα για το Νερό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Καραβά διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα για
την ανάδειξη της «Πίττας» και του Ρωμαϊκού
Υδραγωγείου, στις 21 Μαρτίου 2018, τα πρακτικά της οποίας αναμένεται να εκδοθούν.
- Το γεφύρι του Κόπανου: Κατασκευάστηκε
τον 18ο αιώνα. Ως έτος κτίσης έχει επικρατήσει
το 1749, ωστόσο ορθότερο θεωρείται το 1730.
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Η μοναδική γνωστή φωτογραφία
του Γεφυριού του Κόπανου

Σύμφωνα με την παράδοση, πήρε το όνομά του
από κάποιον αρχιμάστορα, ονόματι Ιωάννη
Κόπανο. Μια άλλη εκδοχή, όμως, υποστηρίζει
πως η ονομασία οφείλεται στον ξύλινο κόπανο, με τον οποίο οι γυναίκες έπλεναν τα ρούχα
στη βραχώδη όχθη του ποταμού, στη βάση της
γέφυρας. Το γεφύρι ήταν πέτρινο, δίτοξο, με
τρία πλαϊνά τοξοπαράθυρα. Κατασκευάσθηκε
για τη ζεύξη του Ευρώτα κι έπαιζε σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις
εντός κι εκτός Λακεδαίμονος, συνδέοντας τον
μοναδικό αμαξιτό δρόμο από και προς Μυστρά
(και μεταγενέστερα από και προς την Σπάρτη). Γκρεμίστηκε το 1902, ύστερα από μεγάλη
κατεβασιά του ποταμού Ευρώτα, η οποία το
παρέσυρε στο πέρασμά της. Την πτώση του
συνόδεψαν διάφοροι μύθοι και λαϊκοί θρύλοι,
δίνοντάς του μυθικές διαστάσεις έως τις μέρες μας! Σήμερα σώζεται μόνο το ένα ποδαρικό στην ανατολική όχθη του ποταμού μαζί με
ένα τοξοπαράθυρο, ενώ το αντίστοιχο ποδαρικό στη δυτική όχθη βρίσκεται γκρεμισμένο
μέσα στην κοίτη του ποταμού κι είναι ορατό
σε περιόδους ανομβρίας. Το γεφύρι υπήρξε
το πρώτο αξιοθέατο που συναντούσαν οι Ευ-

ρωπαίοι περιηγητές φτάνοντας στην κοιλάδα
του Ευρώτα, οι οποίοι τον 18ο και 19ο αιώνα εξερευνούσαν τη Λακεδαίμονα. Για σχεδόν
δύο αιώνες οι περιηγητές που επισκέφτηκαν
το Μυστρά και τη Σπάρτη, το περιέγραψαν στα
κείμενα τους ή το σχεδίασαν και το αποτύπωσαν σε γκραβούρες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν
ευρέως στον ευρωπαϊκό τύπο. Έτσι, στέκοντας
επιβλητικά στις όχθες του Ευρώτα, το γεφύρι
του Κόπανου αποτελεί την πλέον αναγνωρίσιμη εικόνα του ιστορικού ποταμού. Το γεφύρι
αποτελεί το έμβλημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά από την ίδρυσή του. Για αυτό,
έναν αιώνα ύστερα από την πτώση του, ο Σύλλογος ανέλαβε συντονισμένες πρωτοβουλίες
για την ανάδειξη, διάσωση και προστασία του
μνημείου, οι οποίες κορυφώθηκαν το 2015 με
καθαρισμό του γεφυριού και διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας, τα πρακτικά της οποίας
εκδόθηκαν το 2017 με την ευγενική χορηγία
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.
Οι σχέσεις με τον Καραβά Κύπρου και το
«Δίκτυο Καραβά»
Στις 20 Αυγούστου 2018, πολυμελής αντιπροσωπεία του κατεχόμενου Δήμου Καραβά, με
επικεφαλής το Δήμαρχο, πραγματοποίησε την
πρώτη της επίσκεψη στον Καραβά Σπάρτης.
Την υποδέχτηκαν στην πλατεία του χωριού ο
Πρόεδρο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά. Στις 26/8, στο πλαίσιο των
επετειακών εκδηλώσεων (για τα 100 χρόνια
μόνιμης κατοίκησης του Καραβά Σπάρτης), το
χορευτικό τμήμα της αντιπροσωπείας του Καραβά Κύπρου παρουσίασε σε τιμητική εκδήλωση παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς. Αυτή
η συνάντηση-γνωριμία των εκπροσώπων των

Αναμνηστική φωτογραφία
από την επίσκεψη αντιπροσωπείας

δύο περιοχών αποτέλεσε το εφαλτήριο της
ανάπτυξης των μεταξύ τους αδελφικών σχέσεων. Στις 24-27 Νοεμβρίου 2018 αντιπροσωπεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά ανταπέδωσε την επίσκεψη στην Κύπρο, ύστερα από
πρόσκληση του Δήμαρχου και του Δημοτικού
Συμβουλίου του κατεχόμενου Δήμου Καραβά.
Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών εκδήλωση Υπογραφής Πρωτοκόλλου Αδελφοσύνης Γεωγραφικών Οντοτήτων
με την Ονομασία «Καραβάς», μεταξύ του Δήμου Καραβά Κύπρου, της Κοινότητας Καραβά
Κυθήρων και του Οικισμού Καραβά Σπάρτης,
ιδρύοντας το «Δίκτυο Καραβά». Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον δήμαρχο Καραβά Νίκο
Χατζηστεφάνου, τον πρόεδρο της Τ. Κοινότητας Καραβά Κυθήρων, Γιώργο Τσάκο, και τον
πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά
Σπάρτης, Νίκο Ι. Καρμοίρη. Όπως αναγράφεται στο Σύμφωνο, στόχος του Δικτύου είναι
«όπως το κοινό όνομα των τριών οντοτήτων
ενώνει τους τόπους στα ίδια ιδανικά, αρχές και
στόχους για Ελευθερία, Δημοκρατία και Δικαιοσύνη. Επιδίωξη του δικτύου είναι να διευρυνθεί όπου υπάρχει Καραβάς και, με πνεύμα συναντίληψης, συνεργασίας και συναδέλφωσης,
να προωθηθεί η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια προς το όφελος και την ευημερία όλων
των πολιτών των ανωτέρω περιοχών».
Από το 2009 ιδρύθηκε και λειτουργεί η ιστοσελίδα www.e-karavas.gr, στην οποία οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να αναζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες για τον Καραβά
Σπάρτης, τους ανθρώπους του, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο χωριό.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του πρωτοκόλλου
ίδρυσης του «Δικτύου Καραβά»

του Καραβά Κύπρου στον Καραβά Σπάρτης
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στιγμιότυπα από την κοινή συνεδρία των Οργανωμένων Συνόλων του Καραβά

Κοινή συνεδρία των Οργανωμένων Συνόλων του Καραβά

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, κοινή συνάντηση/συνεδρία
του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου
με τους Προέδρους και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των οργανωμένων συνόλων του Δήμου Καραβά.
Στη συνάντηση, εκτός από τον Δήμαρχο και το
Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά, προσκλήθηκαν
και παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι και τα Μέλη
των Δ.Σ των πιο κάτω Σωμάτων:
Σχολική Εφορεία Καραβά
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς»
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά
Αθλητική Ένωση Καραβά – Λάμπουσα
Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας»

ριότητες του Δήμου και των πιο πάνω συνόλων
από τους Προέδρους ή Μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων των Σωμάτων. Την ανασκόπηση
της δράσης της Σχολικής Εφορείας Καραβά
έκανε η πρόεδρος Ανδρούλα Ασσιώτου. Για
το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» μίλησε ο πρόεδρος Χριστόφορος Χριστοδουλίδης. Για το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών
μίλησε ο γραμματέας Ανδρέας Χαραλάμπους.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά
έκανε την ανασκόπηση δράσης η Α’ αντιπρόεδρος Μαρία Πατσαλοσαββή. Για την Αθλητική
Ένωση Καραβά μίλησε ο πρώην πρόεδρος Ανδρέας Πατέρας και για το Ίδρυμα Υποτροφιών
«Νίκος Κ. Σιακόλα» ο ταμίας Κρις Χριστοδούλου. Μετά την ενημέρωση ακολούθησε ο προγραμματισμός για τις εκδηλώσεις του 2020 και
ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων.
Σε πνεύμα ενότητας και αγωνιστικότητας οι
Καραβιώτες συνεχίζουν οργανωμένα τον αγώνα της επιστροφής και δικαίωσης.

143Ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά
Καθώς επίσης οι Δήμαρχοι, τέως και πρώην,
και οι Κοινοτάρχες του Καραβά.
Σκοπός της συνεδρίας ήταν η ανασκόπηση των
δραστηριοτήτων που έγιναν το 2019, η ενημέρωση για τις δραστηριότητες που προγραμματίζουν τα οργανωμένα σύνολα του Καραβά το
2020, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για
τη δράση του Δήμου και των Οργανωμένων
συνόλων του.
Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε
καλωσόρισμα από τον δήμαρχο Καραβά, Νίκο
Χατζηστεφάνου και ενημέρωση για τις δραστη-
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Ο Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» Χριστόφορος Χριστοδουλίδης στο βήμα

Αποκαλυπτήρια της πινακίδας

Οι εκπρόσωποι της Επαρχίας Κερύνειας
με τον Λυκειάρχη

Αγιασμός από τον π. Μιχάλη Πηγασίου

 ενδροφύτευση στο Λύκειο Κύκκου Α’
Δ

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2020
στο προαύλιο του Λυκείου Κύκκου Α’ δενδροφύτευση 38 δενδρυλλίων χαρουπιάς και δημιουργία μικρού άλσους με την ονομασία «Άλσος
Κερύνειας – Δεν Ξεχνώ». Την πρωτοβουλία
είχαν το Λύκειο Κύκκου Α’ και ο Φιλοδασικός
Σύνδεσμος Κύπρου, οι οποίοι συνεργάστηκαν
με εκπροσώπους των Δήμων, Κοινοτήτων και
Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας.
Η τελετή άρχισε με αγιασμό από τον σεβασμιότατο, θεολόγο στο Λύκειο, πάτερ Μιχάλη
Πηγασίου από τον Καραβά. Στη συνέχεια, ο
διευθυντής του Λυκείου Κύκκου Α’ Δημήτρης
Ταλιαδώρος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, καθώς και τις μαθήτριες και μαθητές
του Λυκείου και μίλησε για τη σημασία της
δημιουργίας του άλσους αυτού. Ακολούθησε
χαιρετισμός από τον δήμαρχο Καραβά Νίκο
Χατζηστεφάνου, εκ μέρους των Δήμων, Κοινοτήτων και Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας.
O Δήμαρχος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ
άλλων και τα εξής:

μόνο οι Τούρκοι. Από αρχαιοτάτων χρόνων
πολλοί κατακτητές την σκλάβωσαν, Φοίνικες,
Πέρσες, Ρωμαίοι, Φράγκοι, Ενετοί, Άγγλοι.
Κανένας τους όμως δεν έμεινε. Κανένας δεν
ρίζωσε. Οι ρίζες και η γη είναι και θα παραμείνουν δικές μας. Προσταγή και χρέος μας είναι
να την διεκδικήσουμε και να αγωνιζόμαστε για
την απελευθέρωση της.
Αυτό το χρέος απέναντι στον τόπο μας θα μας
θυμίζουν τα δεντράκια του άλσους που φυτέψαμε.
Χρέος για αγώνα, για ελευθερία, επιστροφή
και δικαίωση».
Στο άλσος τοποθετήθηκε πινακίδα με αναφορά στους τρεις Δήμους Καραβά, Λαπήθου και
Κερύνειας και όλα τα χωριά της κατεχόμενης
Επαρχίας. Τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας τέλεσαν ο δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου, ο λυκειάρχης Δημήτρης Ταλιαδώρος και ο
εκπρόσωπος της Ομάδας Εργασίας των Κερυνειωτών Γιαννάκης Σιεκκέρσαββας.

«Τα δεντράκια που φυτεύθηκαν είναι αφιερωμένα στα σκλαβωμένα χωριά και τους Δήμους
της Επαρχίας Κερύνειας. Καθένα από αυτά θα
ριζώσει και θα συμβολίζει ένα ιστορικό κομμάτι της υπόδουλης γης μας. Εκεί που ρίζωσε
και άνθισε ιστορία αιώνων. Και έμεινε ριζωμένη μέσα από τους αιώνες, ανεξίτηλα γραμμένη
και αιώνια δεμένη με τη γη μας.
Κι αν σήμερα το όμορφο εκείνο κομμάτι της
Κύπρου μας στενάζει υπόδουλο κάτω από την
μπότα του Τούρκου κατακτητή, αυτό δεν μας
λυγίζει. Γιατί αυτή τη γη, δεν την πάτησαν

Ο Δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου απευθύνει
χαιρετισμό εκ μέρους της Επαρχίας Κερύνειας
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Η Χρυσάνθη Επιφανίου Δημοτική Σύμβουλος παρουσιάζει το πρόγραμμα

Αναμνηστικό στη Χρυστάλλα Χατζηλούκα Χαραλάμπους και τον Γιώργο
Καζαμία από τη βουλευτή Ελένη Μαύρου

Μέρος του ακροατηρίου

 αρουσίαση εκδόσεων του Δήμου Καραβά και του Πολιτιστικού
Π
Ιδρύματος Καραβιωτών
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την
Τετάρτη 4 Μαρτίου, στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στον Στρόβολο, η
παρουσίαση των δύο εκδόσεων του Δήμου Καραβά και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών: του βιβλίου «Ματωμένες Μνήμες 1974»
και του 12ου τεύχους «Καραβιώτικα Δρώμενα».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο
Καραβά και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών
και περιελάμβανε καλωσόρισμα από τον δήμαρχο Καραβά και πρόεδρο του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Καραβιωτών Νίκο Χατζηστεφάνου
και προβολή αποσπάσματος ταινίας με αφηγητή
τον Χαράλαμπο Δαμασκηνό που γυρίστηκε από
τον Χρίστο Αγιομαμίτη.
Ακολούθησε παρουσίαση του βιβλίου «Ματωμένες Μνήμες 1974: Αμμόχωστος, Φρέναρος,
Ξυλοτύμπου», του Καραβιώτη πρώην Υπαστυνόμου Χαράλαμπου Δαμασκηνού - έκδοση
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, από τον
Γιώργο Καζαμία, αν. καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ματωμένες
μνήμες 1974 – Το ημερολόγιό μου», ο μακαριστός Καραβιώτης Χαράλαμπος Δαμασκηνός
δίνει την αυθεντική εικόνα των τραγικών γεγονότων και καταστάσεων που βίωσε ο κόσμος
της Κύπρου τις αποφράδες εκείνες ημέρες του
πραξικοπήματος και της βάρβαρης Τουρκικής
εισβολής. Καταφέρνει να ζωντανέψει τις μνήμες που μάτωσαν και ματώνουν την καρδιά του
κάθε Κύπριου, και αναδεικνύεται όχι απλός συγγραφέας, αλλά ιστορικός της εποχής του. Γιατί
το βιβλίο αυτό δεν είναι παρά η ιστορική μαρτυρία των γεγονότων, όπως τα έζησε ένας αυτόπτης μάρτυρας στην περιοχή της Αμμοχώστου
και την αφήνει τεκμήριο στις επόμενες γενιές.
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Απονομή τιμητικής πλακέτας
στον Πέτρο Παπαπολυβίου για την ηθική και ουσιαστική συμβολή του στη δραστηριότητα του Π.Ι.Κ.

Στη συνέχεια του προγράμματος ακούστηκε το
τραγούδι «Ύμνος του Καραβά» των Δημήτρη
Κοζάκου-Μάριου Χαραλαμπίδη συνοδευόμενο
από προβολή φωτογραφιών του Καραβά και
της κατεχόμενης γης μας.
Ακολούθησε η παρουσίαση του 12ου τεύχους
«Καραβιώτικα Δρώμενα» - ετήσια έκδοση του
Δήμου Καραβά, από τη Χρυστάλλα Χατζηλούκα
Χαραλάμπους, φιλόλογο.
Τα «Καραβιώτικα Δρώμενα» περιγράφουν τη
δράση του Δήμου Καραβά και των οργανωμένων συνόλων του Καραβά στην προσφυγιά τη
χρονιά που πέρασε. Δεν περιορίζονται όμως σε
αυτήν. Με ιστορικές φωτογραφίες και κείμενα
καλύπτουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα
θέματα.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καραβά
απένειμε αναμνηστικά σε όλους τους συντελεστές των εκδόσεων και της εκδήλωσης.
Την παρουσίαση του προγράμματος έκανε η
Χρυσάνθη Επιφανίου, δημοτική σύμβουλος Καραβά.

Από τη συνάντηση στη Λεμεσό

Από τη συνάντηση στη Λευκωσία

 υναντήσεις συνταξιούχων Καραβιωτών
Σ
Εδώ και 4 χρόνια έχει καταστεί θεσμός η
συνάντηση συνταξιούχων Καραβιωτών των
επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.
Ένας θεσμός που αγκαλιάστηκε θερμά από
τους Καραβιώτες και αναβαθμίστηκε με την
προσφορά γεύματος. Ένα συναπάντημά που
ενώνει, ξεδιπλώνει μνήμες, αναμοχλεύει δυνάμεις, συσπειρώνει και τονώνει το ηθικό.
Ανάσα ζωής, ώρες χαράς και αναπόλησης.
Και υπόσχεσης πως ο αγώνας για επιστροφή
στη γη μας συνεχίζεται, με την ίδια πάντοτε
θέρμη, δύναμη και πείσμα. Και επίσης, ακού-

Με τον Δήμαρχο Ύψωνα Παντελή Γεωργίου.
Οι δύο Κοινοτάρχες Πανίκος Στυλιανού και Ανδρέας
Ποταμίτης, η αντιδήμαρχος Σωτήρα Ποταμίτου και
ο δημοτικός σύμβουλος Πανίκος Μανώλη

Συνάντηση στη Λεμεσό
Η φετινή συνάντηση των συνταξιούχων μας
που μένουν στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο
Ύψωνα και σε αυτή παρευρέθηκαν 50 περίπου συνταξιούχοι Καραβιώτες. Στη συνάντηση
παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου μαζί με τη σύζυγό του, η αντιδήμαρχος Σωτήρα Ποταμίτου, ο δημοτικός σύμβουλος Πανίκος Μανώλη και οι κοινοτάρχες
Έξω Γειτονιάς Πανίκος Στυλιανού και Αγίου
Ανδρέα Ανδρέας Ποταμίτης.

γονται εισηγήσεις, διατυπώνονται απόψεις,
γίνεται ενημέρωση για τα άμεσα και έμμεσα
προγράμματα του Δήμου.
Να σημειώσουμε πως φέτος οι συναντήσεις
έγιναν μέσα σε ένα αλλιώτικο κλίμα, αυτό της
πανδημίας του covid 19. Μιας πανδημίας που
μαστίζει την υφήλιο. Και ο Δήμος Καραβά τήρησε σε όλες τις συναντήσεις την ισχύουσα
νομοθεσία, τις κατευθυντήριες οδηγίες που
επιβάλλουν οι διεθνείς κανόνες προφύλαξης
έναντι του ιού και τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Κυβέρνησης.

Μέρος του ακροατηρίου στη Λεμεσό

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο δήμαρχος
Ύψωνα Παντελής Γεωργίου, ο οποίος κατάγεται
από τον Καραβά. Στην προσφώνηση του ο Δήμαρχος Ύψωνα είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε
την καταγωγή και τις ρίζες μας. Σημείωσε ότι
όσο περνά ο καιρός η επιστροφή μας γίνεται
πιο δύσκολη και γι αυτό πρέπει να αγωνιστούμε
όσο το δυνατό πιο δυναμικά για να επιτύχουμε
τον στόχο μας το συντομότερο δυνατόν.
Ο Δήμαρχος Καραβά προσέφερε στον Δήμαρχο Ύψωνα συμβολικά ασημένιο κλαδί λεμονιάς
με λεμονανθούς να του θυμίζουν την καταγωγή
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Από την προσφορά γεύματος στη Λεμεσό

Προβολή ταινίας για τον Καραβά στην Πάφο

του. Ενημέρωσε επίσης τους παρευρισκομένους για τις τρέχουσες δραστηριότητες του
Δήμου και τόνισε ότι ο Δήμος Καραβά μένει
ορθός στις επάλξεις της αγωνιστικής προσπάθειας για επιστροφή στον Καραβά σε συνθήκες
ελευθερίας και μονιμότητας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης προσφέρθηκε από τον Δήμο Ύψωνα καφές σε όλους
όσους παρευρέθηκαν και πρόγευμα από τον
Δήμο Καραβά. Το πρόγραμμα περιελάμβανε
επίσης ανταλλαγή απόψεων για θέματα που
απασχολούν τους Καραβιώτες που διαμένουν
στη Λεμεσό. Ακολούθησε γεύμα σε κοντινό
εστιατόριο, μια προσφορά του Δήμου Καραβά.
Σε όλους όσους παρευρέθηκαν δόθηκε αντίτυπο της τελευταίας έκδοσης του Δήμου Καραβά, «Καραβιώτικα Δρώμενα», 2019 και το
βιβλίο «Εκκλησιαστικά μνημεία του Καραβά».
Η εκδήλωση έκλεισε μέσα σε πνεύμα εγκαρτέρησης και αγωνιστικής διάθεσης, προσμονής
και θέλησης για επιστροφή στη γη του Καραβά.
Ο Δήμος Καραβά εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον Δήμαρχο Ύψωνα για τη δωρεάν
παραχώρηση της αίθουσας στον χώρο του Δημαρχείου, για τους σκοπούς της συνάντησης.
Συνάντηση στην Πάφο
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η συνάντηση
εκτοπισμένων συνταξιούχων
Καραβιωτών
που διαμένουν στην Πάφο, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Η
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συνάντηση έγινε στον υπαίθριο και φιλόξενο
χώρο του Κοινοτικού Πολιτιστικού Κέντρου
Λέμπας και σε αυτή συμμετείχαν 40 περίπου
συνταξιούχοι Καραβιώτες και Καραβιώτισσες.
Απολαμβάνοντας τον πρωινό τους καφέ, χάρηκαν επίσης τη συναναστροφή των συνδημοτών τους, που αν και μένουν στην ίδια περιοχή, δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να τα πουν
από κοντά.
Τη συνάντηση χαιρέτησε ο δήμαρχος Καραβά
Νίκος Χατζηστεφάνου δίνοντας τα εύσημα για
την επιτυχία της στους συντονιστές της οργάνωσης, τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη Επιφανίου και τον νυν δημοτικό σύμβουλο Πανίκο Μανώλη. Μαζί στη συνάντηση και ο
κοινοτάρχης Έξω Γειτονιάς Πανίκος Στυλιανού.
Ο Δήμαρχος Καραβά ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Δήμου και τόνισε ότι ο Δήμος και οι
Δημότες κρατούν τον Καραβά ζωντανό στις
επάλξεις για κάθε αγώνα μέχρι την επιστροφή
και τη δικαίωση.
Στη συνέχεια προσφέρθηκε γεύμα σε όσους
παρευρέθηκαν στη συνάντηση. Σε όσους παρευρέθηκαν δόθηκαν επίσης οι πιο πρόσφατες
εκδόσεις του Δήμου Καραβά.
Συνάντηση στη Λευκωσία
Η συνάντηση των συνταξιούχων μας στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε την Τέταρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Royal Hall.

Στιγμιότυπα από το γεύμα στην Πάφο

Σε ένα ευχάριστο κλίμα, πολλοί συνταξιούχοι
Καραβιώτες είχαν την ευκαιρία να δουν τους
συγχωριανούς τους και να αναπολήσουν τις
όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί στον Καραβά.
Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε
χαιρετισμό από τον δήμαρχο Καραβά Νίκο Χατζηστεφάνου και ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Δήμου και των οργανωμένων
συνόλων του Καραβά. Ακολούθησε προβολή
25λεπτης ταινίας για τον Καραβά, που ετοίμασαν οι Χαράλαμπος Χαραλάμπους και Χαράλαμπος Μελαχρινός και η οποία είναι βασισμένη
στο ομώνυμο λεύκωμα του Καραβά. Εμφανής
ήταν η συγκίνηση όλων από τις αναμνήσεις
της σκλαβωμένης γης μας. Ακολούθως προσφέρθηκε γεύμα από τον Δήμο σε όσους παρευρέθηκαν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η αντιδήμαρχος Καραβά Σωτήρα Ποταμίτου, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Κωνσταντίνου, ο
κοινοτάρχης Αγίου Ανδρέα Καραβά Ανδρέας
Ποταμίτης, η πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας
Καραβά Ανδρούλα Χατζηδαμιανού, Ασσιώτου,
η πρόεδρος του Ομίλου Γυναικών Επαρχίας
Κερύνειας Ελένη Κύρκου Κολιού, η πρόεδρος
της Χορωδίας «Η Φωνή της Κερύνειας» Νέλλη
Δαμιανού Λουκαϊδου, καθώς και μέλη των άλλων οργανωμένων συνόλων του Καραβά.
Δέσμευση του Δημάρχου και του Δημοτικού
Συμβουλίου Καραβά είναι ότι η δραστηριότητα
αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, ώστε να
ενδυναμώνονται οι δεσμοί μεταξύ των σκορπισμένων Καραβιωτών και να συντηρείται η θέληση για επιστροφή σε ένα ελεύθερο Καραβά.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συνάντηση συνταξιούχων στη Λευκωσία

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ

81

Ο δήμαρχος Νίκος Χατζηστεφάνου

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας

Ο γραμματέας του ΠΙΚ
Ανδρέας Χαραλάμπους

 ιάλεξη του καθηγητή Κωνσταντίνου Δέλτα με θέμα
Δ
«Η γενετική κληρονομιά των Κυπρίων»
Ο Δήμος Καραβά μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του και σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, οργάνωσε διάλεξη με
θέμα «Η Γενετική Κληρονομιά των Κυπρίων».
Η διάλεξη δόθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου,
2020 στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Καραβιωτών (ΠΙΚ). Ομιλητής, ο καθηγητής
γενετικής Κωνσταντίνος Δέλτας, διευθυντής
του Κέντρου Αριστείας Cy – Biobank.
Τον Κωνσταντίνο Δέλτα παρουσίασε στο ακροατήριο ο γραμματέας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών Ανδρέας Χαραλάμπους.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δέλτας ανάπτυξε με πολλές
λεπτομέρειες τη γενετική ιστορία των Κυπρίων
από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Παρουσίασε πώς αυτή επηρεάστηκε μέσα στους
αιώνες από τους ξένους εισβολείς αλλά και
από το μεταναστευτικό κλίμα της σύγχρονης
εποχής. Ανάλυσε πώς διάφορες ασθένειες επίδρασαν και άλλαξαν τη γενετική ιστορία των
Κυπρίων. Ο καθηγητής εμπλούτισε τη διάλεξη
του με την παρουσίαση φωτεινών διαφανειών,
κάνοντας έτσι το θέμα πιο κατανοητό στους
παρευρισκόμενους.
Στη συνέχεια ο καθηγητής ενημέρωσε τους
παρευρισκόμενους για την παγκύπρια εκστρα-

τεία δοτών την οποία διεξάγει η Βιοτράπεζα
του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια της
συλλογής βιολογικού υλικού. Όπως ανέφερε, η εκστρατεία εντάσσεται στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράμματος ΜΙΤΟΣ-1 και στοχεύει στη σε βάθος ανάλυση του DNA των Κυπρίων με σκοπό να εντοπισθούν ιδιαιτερότητες
και μεταλλάξεις στο κυπριακό DNA που ευθύνονται για διάφορες σπάνιες παθήσεις. Απηύθυνε έκκληση στους παρευρισκόμενους, όσοι
το επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
αυτό.
Μετά το τέλος της διάλεξης οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις
και διευκρινίσεις στον κ. Κωνσταντίνο Δέλτα.
Ο δήμαρχος Καραβά και πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών Νίκος Χατζηστεφάνου ευχαρίστησε τον κ. Κωνσταντίνο
Δέλτα για την πρωτοβουλία του να συμβάλει
στις δραστηριότητες του Δήμου Καραβά και
τον συγχάρηκε για την έρευνα και τις επιτυχίες του ίδιου και της επιστημονικής του ομάδας.
Ακολούθησε μικρή δεξίωση, στην αυλή του οικήματος, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να συναναστραφούν και να ανταλλάξουν απόψεις.

Οι αποστάσεις και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τηρούνται σχολαστικά
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Το χορευτικό συγκρότημα της Νεολαίας του Δήμου Καραβά διάνθισε
το πρόγραμμα με Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς

 υμμετοχή Δήμου Καραβά στην εκπομπή του ΡΙΚ
Σ
«Παραδοσιακή βραδιά»
Προβλήθηκε από το ΡΙΚ1, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 9.30μμ – 11.00μμ η εκπομπή
«Παραδοσιακή Βραδιά», η οποία ήταν αφιερωμένη στον κατεχόμενο Δήμο Καραβά και την
Αμμόχωστο.
Ολόκληρη η εκπομπή μύριζε Καραβά με αναφορές, τραγούδια και δίστιχα αφιερωμένα
στον κατεχόμενο Δήμο μας.
Στην εκπομπή συμμετείχαν ο δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου και ο τέως δήμαρχος
Καραβά Γιάννης Παπαϊωάννου. Μαζί τους και η
εκπαιδεύτρια «φερβολιτέ» Καλλισθένη Λουκά,
η οποία παρουσίασε την ξεχωριστή σε ομορφιά
δαντέλα «φερβολιτέ», την οποία συναντούσε
κανείς αποκλειστικά στον Καραβά και έχει περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Κληρονομιάς της Κύπρου. Η εκπομπή άρχισε με το
τραγούδι «Πορτοκαλιά του Καραβά», που έχει
ταυτιστεί με τον Καραβά μας, και διανθίστηκε
με τραγούδια αφιερωμένα στον Καραβά από
τους μουσικούς Καίτη Οικονομίδου και Μάριο
Χαραλαμπίδη. Το χορευτικό συγκρότημα της
δραστήριας Νεολαίας του Δήμου Καραβά παρουσίασε μια όμορφη χορευτική ενότητα με

Η σοπράνο Καίτη Οικονομίδου και η εκπαιδεύτρια
φερβολιτέ Καλλισθένη Λουκά πήραν μέρος στο πρόγραμμα

Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς.
Τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες προβάλλουν
τα κατεχόμενα μας εδάφη, διατηρούν τη μνήμη της κατεχόμενης μας γης και ενισχύουν τη
θέλησή μας για επιστροφή στις πατρογονικές
μας εστίες.
Ο Δήμος Καραβά εκφράζει τις ευχαριστίες του
στον τέως δήμαρχο Καραβά Γιάννη Παπαϊωάννου, την εκπαιδεύτρια «φερβολιτέ» Καλλισθένη Λουκά, τους μουσικούς Καίτη Οικονομίδου
και Μάριο Χαραλαμπίδη, τον χοροδιδάσκαλο
Κώστα Κυπριανού και τα μέλη του χορευτικού
συγκροτήματος της νεολαίας του Δήμου για τη
συμμετοχή τους στην εκπομπή.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες ο Δήμος Καραβά εκφράζει στο ΡΙΚ, τον Μιχάλη Χατζημιχαήλ για την
άψογη συνεργασία, την παρουσιάστρια της
εκπομπής Άντρη Καραντώνη, τον παραγωγό
και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής,
μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
Προσπάθεια του Δήμου μας είναι ο Καραβάς
να διατηρηθεί ζωντανός μέχρι την ευλογημένη
μέρα της επιστροφής μας.

Ο Μάριος Χαραλαμπίδης, συνθέτης και στιχουργός
του δίσκου «Στον Καραβά…»

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ
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Ο Μητροπολίτης Κερύνειας και Έξαρχος Καραβά
με το Ιερατείο κατά τον Εσπερινό

Σύντομη προσφώνηση από τον Δήμαρχο Καραβά.
Δίπλα του ο Δήμαρχος Λαπήθου

Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου

Παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς
λόγω της πανδημίας, οι Δήμοι Καραβά και Λαπήθου σε συνεργασία με τα Προσφυγικά Σωματεία «Ο Καραβάς» και «Η Λάπηθος», τους
ιερείς και την Εκκλησιαστική Επιτροπή του
Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα - Αγίου Μακαρίου Δασουπόλεως, διοργάνωσαν τον καθιερωμένο πλέον στην προσφυγιά εσπερινό του
Αγίου Ευλαλίου.
Ο εσπερινός πραγματοποιήθηκε με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, την
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 2020 και σε αυτόν χοροστάτησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος. Οι Καραβιώτες και
Λαπηθιώτες που παρευρέθηκαν, προσκύνησαν
με κατάνυξη την εικόνα του Αγίου Ευλαλίου,
πρώτου Επισκόπου Λαμπούσης, ενώνοντας τις
προσευχές τους για γρήγορη επιστροφή στον
Καραβά, τη Λάπηθο, τη Λάμπουσα και όλα τα
σκλαβωμένα μέρη μας.
Σε σύντομο χαιρετισμό του στο τέλος του εσπερινού, ο δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου ευχαρίστησε όλες και όλους τους παρευρεθέντες, παρά τις δυσκολίες που της πανδημίας.
Τόνισε ότι «εμείς θα τιμούμε τις παραδόσεις και
τους Αγίους μας, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αντιξοότητες, μέχρι την ευλογημένη
μέρα της επιστροφής μας, όταν θα προσευχηθούμε μέσα στις ελεύθερες εκκλησίες μας». Ο
Μητροπολίτης Κερύνειας έδωσε τις ευχές και
τις ευλογίες της εκκλησίας στο εκκλησίασμα και
ευχήθηκε σύντομη απαλλαγή από την πανδημία που ταλανίζει την υφήλιο.
Αντί της συνηθισμένης μικρής δεξίωσης που
δίδεται κάθε χρόνο στην αίθουσα δεξιώσεων
της εκκλησίας, προσφέρθηκαν στην έξοδο
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ατομικά κεραστικά, τηρώντας έτσι αυστηρά τα
πρωτόκολλα έναντι της πανδημίας.
Στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα - Αγίου Μακαρίου στη Δασούπολη, στην οποία τελείται κάθε χρόνο ο εσπερινός, βρίσκεται εικόνα του Αγίου Ευλαλίου η οποία είναι δωρεά
Καραβιωτών. 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. Την περίοδο της Τουρκικής εισβολής, η εικόνα, η οποία
δεν είχε ολοκληρωθεί, βρισκόταν στο εργαστήρι του αγιογράφου στη Λευκωσία. Έτσι
σώθηκε και, όταν ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα και
Μακαρίου.
Η εκκλησία του Αγίου Ευλαλίου βρίσκεται στην
κατεχόμενη περιοχή της αρχαίας Λάμπουσας,
δίπλα από την Μονή της Παναγίας Αχειροποιήτου και κάθε χρόνο, πριν το 1974, στην γιορτή
του Αγίου συνέρρεαν εκατοντάδες πιστοί για
να προσκυνήσουν.
Μέσα από το απολυτίκιο του Αγίου Ευλαλίου,
που ακολουθεί πιο κάτω, 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».

Άρτοι και κόλλυβα στη μνήμη των νεκρών μας

 νημόσυνο Καραβιωτών στην προσφυγιά
Μ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020, μνημόσυνο των Καραβιωτών που
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Ελευθερία και όσων έφυγαν από τη ζωή με τον καημό
της επιστροφής στον Καραβά, καθώς επίσης
και δέηση για την ανεύρεση των αγνοουμένων
μας. Το μνημόσυνο έγινε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα και Μακαρίου στη Δασούπολη
από τον αρχιμανδρίτη Γεώργιο Χριστοδούλου,
τον πρωτοπρεσβύτερο Σωτήριο Σάββα και τον
οικονόμο Ματθαίο Παπά Ηλία.
Σε σύντομη ομιλία του ο Δήμαρχος Καραβά
μνημόνευσε όσους έδωσαν τη ζωή τους για
την ελευθερία της Κύπρου και όλους τους
πρόσφυγες, κάτοικους του Καραβά που έφυγαν από τη ζωή προσμένοντας την επιστροφή
τους στη γενέτειρα τους, τον Καραβά, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Μνημονεύουμε σήμερα, όλους τους ήρωες
μας που έδωσαν τη ζωή τους τον μαύρο εκείνο
Ιούλη και αποτίουμε σ’ αυτούς τον οφειλόμενο φόρο τιμής. Τους υπερασπιστές της ελευ-

θερίας, της δημοκρατίας και της νομιμότητας,
Αυτούς που πολέμησαν εκεί που τους έταξε η
πατρίδα, παραμένοντας πιστοί στις αξίες του
έθνους.
Μνημονεύουμε επίσης, όλους τους δικούς μας
που έφυγαν με τον πικρό καημό της προσφυγιάς στα χείλη, και ανεκπλήρωτη την επιθυμία
για επιστροφή στην αγαπημένη γη του Καραβά μας.
Εδώ και 46 χρόνια, μακριά από τον Καραβά
μας, μακριά από τα σπίτια, τις εκκλησίες και
τη γη μας, κουβαλάμε θύμισες. Θύμισες, που
δεν μπορούν να ξεθωριάσουν. Όσα χρόνια κι
αν περάσουν θα θυμόμαστε τον Γολγοθά που
μας έφερε εκείνο το φοβερό καλοκαίρι και θα
προσδοκούμε την Ανάσταση.
Τελειώνοντας ανέφερε ότι «στις δύσκολες
ημέρες που περνούμε ως Κράτος και ως Έθνος
και ειδικά με τη δοκιμασία που περνά σήμερα η
σκλαβωμένη Πόλη της Αμμοχώστου, ευχή μας
είναι όπως ο Ύψιστος εισακούσει την προσευχή μας και φέρει τη λύτρωση στον τόπο μας».

Το εικονοστάσιο της Αχειροποιήτου
ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ
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Εκπρόσωποι του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά
«Νίκος Κ. Σιακόλα»

Σχολική Εφορεία Καραβά

Απονομή χορηγιών και ενθυμημάτων στους απόφοιτους νέους και
νέες με καταγωγή τον Καραβά
Ο Δήμος Καραβά, το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας» και η Σχολική Εφορεία Καραβά απένειμαν χορηγίες ή/και ενθυμήματα σε νέους και νέες με καταγωγή τον
Καραβά. Χορηγίες και ενθυμήματα δόθηκαν
σε πρωτοετείς φοιτητές που παρακολουθούν
σπουδές σε κολλέγια, ανώτερες σχολές ή Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού
και έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία άριστα στο
απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Ενθυμήματα δόθηκαν επίσης σε όλους τους απόφοιτους
Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών Σχολών που
κατάγονται από τον Καραβά, της σχολικής
χρονιάς 2019-2020.
Λόγω της πανδημίας και των μέτρων που
εφαρμόζονται σχετικά με αυτήν, η εκδήλωση,
η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί στο Royal
Hall, ακυρώθηκε. Αντί αυτής, όλοι οι δικαιούχοι των χορηγιών, καθώς και όλοι οι απόφοιτοι με καταγωγή τον Καραβά, πέρασαν από το
οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, σε συγκεκριμένες ώρες που ορίστηκαν
την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου, για να παραλάβουν
τα ενθυμήματα, τα φιλοδωρήματα ή / και τις
υποτροφίες που δικαιούνταν.
Οι χορηγίες δόθηκαν από το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας» και το Κληροδότημα «Γεώργιου Τσίμον», το οποίο διαχειρίζεται η Σχολική Εφορεία Καραβά. Το Ίδρυμα
Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας»
ιδρύθηκε με εισφορές που δόθηκαν από το
ζεύγος Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, συνολικού
ποσού 500,000 ευρώ, με στόχο να επιβραβεύονται νέοι του Καραβά που διακρίνονται για το
χαρακτήρα και τις επιδόσεις τους. Το Ταμείο
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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 οποίο θα βοηθούνται με υποτροφίες άριστοι φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά.
Δόθηκαν χορηγίες, τιμητικό δίπλωμα και αναμνηστικά δώρα σε 24 άριστους νέους του Καραβά, απόφοιτους Μέσης Παιδείας οι οποίοι
φοιτούν στο πρώτο έτος σπουδών σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. Επίσης
δόθηκαν αναμνηστικά δώρα σε 50 περίπου
απόφοιτους Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών
Σχολών της σχολικής χρονιάς 2019-2020, που
κατάγονται από τον Καραβά.

Η πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Καραβά
κ. Ανδρούλλα Ασσιώτου παραδίδει τη χορηγία
στην Έλενα Σίφουνα

Τιμήθηκαν για την άριστη επίδοσή τους οι πιο
κάτω:
Αγαθαγγέλου Ορέστης, Αχιλλέως Ήβη, Γεμέττα Σοφία, Γεωργίου Μαρίλια, Ευαγγελί-

δης Παρασκευάς, Ιορδάνου Ανθούλα-Γεωργία,
Καλλής Ανδρέας, Καμαρίτης Δημήτρης, Κούζη Ελένη, Κουρουτζή Νεφέλη, Κούρτη Κωνσταντίνα, Κυριάκου Ιωάννης, Κωνσταντίνου
Άντρια, Κώστα Έλενα, Μαλλούππα Νικολαΐς,
Μάντολες Μήνα, Μαρκουλλής Ανδρέας, Μιχαήλ Τζούλια, Παπαϊακώβου Κατερίνα, Πετρίδου
Έλλη, Σάββα Ευαγόρας, Σιακαλλή Μικαέλλα,
Σίφουνα Έλενα και Χατζηπολυδώρου Νικολέττα.
Δόθηκαν επίσης επτά επιπλέον βραβεία σε νέους που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους,
με βάση το βαθμό απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης:
Το βραβείο «Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» δόθηκε στον φοιτητή Ιωάννη Κυριάκου, ο οποίος εξασφάλισε την ψηλότερη βαθμολογία στο
απολυτήριο Μέσης εκπαίδευσης.
Βραβεία εις μνήμη των πρώην δημάρχων Καραβά, Παναγιώτη Καλαβά, Ιωάννη Χαρμαντά
και Φιλή Χατζηδαμιανού, με χορηγό το ζεύγος Αντώνη και Πίτσας Πρωτοπαπά, δόθηκαν
στους αριστούχους απόφοιτους Μαρίλια Γεωργίου, Ανθούλα Γεωργία Ιορδάνους και Μικαέλλα Σιακαλλή, για την επίδοσή τους κατά τη
διάρκεια της φοίτησης τους στο Λύκειο.
Βραβεία εις μνήμη των πρώην δημοτικών συμβούλων που απεβίωσαν στην προσφυγιά Δημήτρη Κοζάκου, Γιώργου Μαούρη, Σάββα Μαύρου, Κώστα Μυλωνά και Κώστα Νεοφύτου,
με χορηγό τον Δήμο Καραβά, δόθηκαν στους
αριστούχους απόφοιτους Νεφέλη Κουρουτζή,
Έλενα Κώστα και Νικολέττα Χατζηπολυδώρου.

Οι νέοι μας που αρίστευσαν παραλαμβάνουν
τις χορηγίες τους

Απονεμήθηκαν επίσης, από το κληροδότημα
«Γεωργίου Τσίμον» τρεις νέες υποτροφίες για
όλα τα χρόνια των σπουδών τους, στους Ελένα
Σρέτερ, Παναγιώτη Καλαβά και Ανδριανή Κακουλλή. Επίσης δόθηκαν οι υποτροφίες στους
Νεοφύτου Νεκταρία, Πετρίδη Ανδρέα, Σιακαλλή
Δήμητρα, Αχιλλέως Θεόδωρος, Τσιακούρη Τάνια, Παστρικού Ελένη, Γεωργίου Βάσο και Στέλιο
Καλορκώτη που συνεχίζουν τις σπουδές τους.
Κατά τη διάρκεια της προσέλευσης των νέων
στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών για την παραλαβή των βραβείων τους,
τηρήθηκαν με ευλάβεια όλα τα μέτρα που
προνοούν τα πρωτόκολλα για προφύλαξη από
την πανδημία. Σε όσους προσήλθαν προσφέρθηκαν πλούσια εδέσματα.
Στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του οικήματος εναλλάσσονταν για να υποδεχτούν και να
συγχαρούν τους νέους του Καραβά ο δήμαρχος Νίκος Χατζηστεφάνου, η αντιδήμαρχος
Σωτήρα Ποταμίτου και ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Ποστεκκής. Εκ μέρους της
Σχολικής Εφορείας παρίσταντο η πρόεδρος
Ανδρούλλα Χατζηδαμιανού Ασσιώτου, η γραμματέας Έλενα Διγενή και ο ταμίας Παναγιώτης
Γεωργιάδης. Εκ μέρους του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας» παρευρέθηκαν ο πρόεδρος Γιάννης Παπαϊωάννου,
τέως δήμαρχος Καραβά, η γραμματέας Μάρω
Χατζηστεφάνου, τέως αντιδήμαρχος Καραβά
και ο ταμίας Κρις Χριστοδούλου, εκπροσωπώντας την οικογένεια Ν. Σιακόλα. Τιμητική ήταν
επίσης η παρουσία του ζεύγους Αντώνη και Πίτσας Πρωτοπαπά, χορηγών των βραβείων εις
μνήμη των πρώην Δημάρχων Καραβά.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Υποτροφιών Γιάννης
Παπαϊωάννου, ο Ταμίας Κρις Χριστοδούλου και η
Γραμματέας Μάρω Χατζηστεφάνου με τον Δήμαρχο
Καραβά
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ
1. Αγαθαγγέλου Ορέστης

5. Ευαγγελίδης Παρασκευάς

Είναι γιος του Ελευθέριου Αγαθαγγέλου από τη
Λεμεσό και της Βούλας
Χατζηκωνσταντή από τον
Καραβά. Αποφοίτησε από
το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού και φοιτά στο πρώτο
έτος σπουδών στο Τμήμα
Νομικής στο University of
Groningen Holland.

Είναι γιος του Παναγιώτη Ευαγγελίδη από τον
Καραβά και της Ειρήνης
Κρασιά από την Κοκκινοτριμιθιά. Αποφοίτησε
από το Pascal Λευκωσίας
και σπουδάζει Οικονομικά στο Vridge University
Amsterdam.

2. Αχιλλέως Ήβη
Είναι κόρη του Νεόφυτου
Αχιλλέως από την Ελιά Καραβά και της Ανδρούλας Αχιλλέως από την
Πάφο. Αποφοίτησε από
το Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Πάφου και φοιτά
στο πρώτο έτος σπουδών
στο Τμήμα Statistics &
Economics στο University
of Queen Mary London.
3. Γεμέττα Σοφία
Είναι κόρη του Σάββα Γεμέττα από τον Καραβά και
της Όλγας Γεμέττα από τη
Ρωσία. Αποφοίτησε από
το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως Λεμεσού και φοιτά
στο πρώτο έτος σπουδών
στο Τμήμα Λογιστικής στο
University of Liverpool
στην Αγγλία.
4. Γεωργίου Μαρίλια
Είναι κόρη του Κυριάκου
Γεωργίου από τα Φτέρυχα - Καραβά και της
Έλενας Γεωργίου από το
Καπούτι. Αποφοίτησε από
το Λύκειο Αγίου Γεωργίου
Λακατάμιας και σπουδάζει
Ιατρική στο Πανεπιστήμιο
Αλεξανδρούπολης.
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6. Ιορδάνους Ανθούλα
Γεωργία
Είναι κόρη του Βασίλη
από την Ελλάδα και της
Πόλας Ιορδάνου από τον
Καραβά. Αποφοίτησε από
το Λύκειο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ Δασούπολης
και φοιτά στο πρώτο έτος
σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
7. Καλλής Ανδρέας
Είναι γιος του Ξένιου
Καλλή από τον Καραβά
και της Παρασκευής Καλλή από την Αγία Μαρίνα
Ξυλιάτου.
Αποφοίτησε
από την Αγγλική Σχολή
Λευκωσίας και φοιτά στο
πρώτο έτος σπουδών στο
Τμήμα
Αρχιτεκτονικής
στο Cardiff University of
Wales στην Αγγλία.
8. Καμαρίτης Δημήτρης
Είναι γιος του Νεόφυτου Καμαρίτη
από το
Καϊμακλί και της Μαρίας
Βαρνάβα από τον Καραβά. Αποφοίτησε από το
Λύκειο Λακατάμιας και
σπουδάζει Culinary Arts
στο Gordon Blue London
στην Αγγλία.

9. Κούζη Ελένη
Είναι κόρη του Παναγιώτη Κούζη από τον Καραβά
και της Άντρης Ψωμά από
τον Καραβά. Αποφοίτησε
από το Λύκειο Αποστόλου Μάρκου Λευκωσίας
και φοιτά στο πρώτο έτος
σπουδών στο Τμήμα Ψυχολογίας στο University
of Groningen Holland.
10. Κουρουτζή
Νεφέλη

13. Κωνσταντίνου
Άντρια
Είναι κόρη του Βασιλάκη Κωνσταντίνου από τη
Λεμεσό και της Μαρίας
Κανάρη από τον Καραβά. Αποφοίτησε από το
Λύκειο Αγίας Φυλάξεως
και σπουδάζει Διοίκηση
Επιχειρήσεων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
14. Κώστα Έλενα

Είναι κόρη του Χρίστου
Κουρουτζή από τη Χαλκιδική και της Ελένης
Τσαγγαρίδου από τον Καραβά. Αποφοίτησε από το
14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
και φοιτά στο πρώτο έτος
σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας Δασολογίας στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11. Κούρτη
Κωνσταντίνα
Είναι κόρη του Μάριου
Κούρτη από τον Άγιο Αμβρόσιο και της Δήμητρας
Καζαντζή από τον Καραβά. Αποφοίτησε από
το Παγκύπριο Γυμνάσιο
Λευκωσίας
και
σπουδάζει Mathematics στο
University of Leicester.
12. Κυριάκου
Ιωάννης
Είναι γιος του Κυριάκου
Κυριάκου από την Κατωκοπιά και της Άννας Πρωτοπαπά από τον Καραβά.
Αποφοίτησε από το Λύκειο Κύκκου Β’ και σπουδάζει Πληροφορική στο
University of Glasgow.
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Είναι κόρη του Νικόλα
Κώστα από τον Καραβά
και της Ανθής Κούρμουζου από το Αργάκι Μόρφου. Αποφοίτησε από το
Λύκειο Πολεμιδιών και
σπουδάζει Οδοντιατρική
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
15. Μαλλούππα
Νικολαΐς
Είναι κόρη του Ανδρέα
Μαλλούππα από τη Λευκωσία και της Μάρθας
Παπαπέτρου από τον Καραβά. Αποφοίτησε από
το Pascal Λευκωσίας και
σπουδάζει Καλές Τέχνες
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
16. Μάντολες Μήνα
Είναι κόρη του Γιάννη Μάντολες από τον Καραβά
και της Γιάννας Ιωάννου
από τη Μόρφου. Αποφοίτησε από το Λύκειο
Λινόπετρας και σπουδάζει
Φιλοσοφία - Ψυχολογία
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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17. Μαρκουλλής
Ανδρέας
Είναι γιος του Αντώνη
Μαρκουλλή από την Αμμόχωστο και της Μαρίας
Γεωργιάδου από τον Καραβά. Αποφοίτησε από
το Λύκειο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ Δασούπολης
και σπουδάζει Ιατρική στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
18. Μιχαήλ Τζούλια
Είναι κόρη του Λούη Μιχαήλ από τη Λάρνακα και
της Γιόλας Κακαρώνα από
τον Καραβά. Αποφοίτησε
από το Λύκειο Παλλουριώτισσας και σπουδάζει
Applied Multimedia στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
19. Παπαϊακώβου
Κατερίνα
Είναι κόρη του Κωνσταντίνου Παπαϊακώβου από
τον Καραβά και της Ορθοδοξίας Παπαϊακώβου από
την Αθηαίνου. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας
και σπουδάζει Ιατρική στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

22. Σιακαλλή Μικαέλλα
Είναι κόρη του Χρίστου
Σιακαλλή από τον Καραβά
και της Χριστιάνας Κοκκινόφτα από τη Λευκωσία.
Αποφοίτησε από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
Λευκωσίας και σπουδάζει
Ιατρική στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
23. Σίφουνα Έλενα
Είναι κόρη του Κώστα Σίφουνα από τον Καραβά
και της Φλώρας Σίφουνα
από τη Γιαλούσα. Αποφοίτησε από το Λύκειο
Λατσιών και σπουδάζει
Λογιστική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
24. Χατζηπολυδώρου
Νικολέττα
Είναι κόρη του μ. Δώρου
Χατζηπολυδώρου από το
Διόριος και της Ελένης
Δ. Χατζηστυλλή από τον
Καραβά. Αποφοίτησε από
το Λύκειο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ Δασούπολης
και σπουδάζει Ιατρική στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

20. Πετρίδου Έλλη
Είναι κόρη του Γρηγόρη
Πετρίδη από τον Καραβά
και της Δέσπως Πετρίδη
από τη Λεμεσό.
Αποφοίτησε από το Λύκειο
Αποστόλου Πέτρου και
Παύλου και σπουδάζει
Χημεία στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
21. Σάββα Ευαγόρας
Είναι γιος του Σωτήρη
Σάββα από τον Κοντεμένο και της Μαρίας Γεωργίου από τον Καραβά.
Αποφοίτησε από το Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού
και σπουδάζει Πληροφορική στο University of
Warwick.
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Η κ. Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά παραδίδει
το βραβείο εις μνήμην των πρώην δημάρχων Καραβά
στη Μαρίλια Γεωργίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΦΕΡΒΟΛΙΤΕ

Καραβιώτισσες τεχνίτριες του φερβολιτέ που συνεχίζουν την πολιτιστική μας κληρονομιά
κατά την συνάντηση τους στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών

Εργαστήρι Φερβολιτέ Δήμου Καραβά
Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Καραβιωτών συνάντηση Καραβιώτισσων τεχνιτριών φερβολιτέ. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν περίπου 35 Καραβιώτισσες τεχνίτριες
και μέλη της Επιτροπής Φερβολιτέ του Δήμου
Καραβά.
Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, μεγαλύτερες
και νεότερες τεχνίτριες του Καραβά είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν
τα μυστικά της τέχνης τους.
Ο Δήμαρχος Καραβά καλωσόρισε θερμά τις τεχνίτριες του φερβολιτέ και τους αφιέρωσε ένα
σύντομο οδοιπορικό στην κατεχόμενη γη του
Καραβά. Στη συνέχεια τις ενημέρωσε για τις
ενέργειες που κάνει ο Δήμος Καραβά και το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών για την ανάδειξη της τέχνης του φερβολιτέ. Ακολούθησε
ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων για την
προβολή και διατήρηση της τέχνης αυτής.

Με πρόταση του Δημάρχου δημιουργήθηκε
«Εργαστήρι Φερβολιτέ του Καραβά» στο οποίο
θα συμμετέχουν όλες οι τεχνίτριες του φερβολιτέ που παρευρέθηκαν στη συνάντηση και όσες
άλλες επιθυμούν. Σκοπός είναι η διατήρηση ζωντανής της τέχνης του φερβολιτέ, που αποτελεί
στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Κύπρου. Παράρτημα του εργαστηρίου θα
λειτουργεί και στη Λεμεσό. Υπεύθυνοι θα είναι
στη Λευκωσία ο Δήμος Καραβά και στη Λεμεσό
ο Πανίκος Στυλιανού, κοινοτάρχης Έξω Γειτονιάς, και η σύζυγός του Νούλλα.
Στη συνέχεια της συνάντησης προβλήθηκε
σύντομο φιλμ για τον φερβολιτέ και προσφέρθηκαν ποτά και αλμυρά στις παρευρισκόμενες.
Στόχος του Δήμου Καραβά και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών είναι οι συναντήσεις αυτές να συνεχιστούν για την καλύτερη
ανάδειξη της τέχνης του φερβολιτέ και την
προβολή του Καραβά.

Πρόθυμες όλες οι Καραβιώτισσες για την ανάδειξη της τέχνης του φερβολιτέ
και την προβολή του Καραβά μας
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Μαζί με την Αγγέλα Μικάλλου Jourdan και τον σύζυγο της η Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά
και το ζεύγος Νίκος και Μάρω Χατζηστεφάνου

 υνάντηση με την Πολιτιστική Σύμβουλο για την Κύπρο στη Διεθνή
Σ
Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών στη Γαλλία
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020 συνάντηση του δημάρχου Καραβά Νίκου Χατζηστεφάνου με την πολιτιστική
σύμβουλο στη Διεθνή Ακαδημία Γραμμάτων,
Τεχνών και Επιστημών στο Παρίσι Αγγέλα Μικάλλου Jourdan και τον σύζυγό της, οι οποίοι
βρίσκονταν υπηρεσιακά στην Κύπρο τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η κ. Αγγέλα Μικάλλου Jourdan, αποτελεί πολύτιμο σύνδεσμο μεταξύ του Δήμου Καραβά
και της Ένωσης Φερβολιτέ Γαλλίας, αφού είναι
εκείνη που έφερε σε επαφή τον Δήμο Καραβά
με την εν λόγω Ένωση, με απώτερο στόχο τη
συνεργασία και προώθηση της δαντέλας «φερβολιτέ», ως κοινό στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομίας των δύο χωρών. Η επαφή
με την κ. Μικάλλου έγινε μέσω της κ. Πίτσας
Χαρμαντά Πρωτοπαπά, η οποία είχε τιμηθεί με
το βραβείο της Εθνικής Ακαδημίας Γραμμάτων
και Τεχνών, σύμβουλος της οποίας για την Κύπρο είναι η κ. Μικάλλου, από το 2000. Ήδη
από το 2016, ο Δήμος Καραβά έχει εντάξει τον
«φερβολιτέ» στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομίας της Κύπρου.
Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν
επίσης η Καραβιώτισσα φιλόλογος/ερευνήτρια
Καλλιόπη Χαρμαντά Πρωτοπαπά και η σύζυγος
του Δημάρχου Μάρω Χατζηστεφάνου, δόθηκε
η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων για τους
τρόπους προβολής του φερβολιτέ στη Γαλλία
και την ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών,
οι οποίες θα συμβάλουν ταυτόχρονα στην
προβολή του Κυπριακού προβλήματος και την
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τραγωδία της Τουρκικής εισβολής του 1974.
Η κ. Αγγέλα Μικάλλου Jourdan γεννήθηκε
και μεγάλωσε στην περιοχή της κατεχόμενης
Αμμοχώστου. Σπούδασε Ξένες Γλώσσες και
απέκτησε μεταξύ άλλων το πτυχίο Μάστερ Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σήμερα ζει και εργάζεται
στη Λυών Γαλλίας ως καθηγήτρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα ασχολείται με
τη μετάφραση λογοτεχνικών έργων Κυπρίων
λογοτεχνών από τα Ελληνικά στα Γαλλικά, οι
οποίες βραβεύθηκαν σε διάφορους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς στη Γαλλία από το 1990
μέχρι σήμερα. Ως επιβράβευση της μεταφραστικής και συγγραφικής της δραστηριότητας
έλαβε αργυρό μετάλλιο και δίπλωμα το 2008
και το médaille de vermeil 2013 από τη Διεθνή
Ακαδημία Γραμμάτων Τεχνών και Επιστημών Arts Sciences Lettres, στο Παρίσι. Επίσης από
τη Γαλλική Ομοσπονδία Λογοτεχνών APPEL
έλαβε τιμητικές διακρίσεις στην κατηγορία
Grand Prix de la Francophonie το 2015, 2016,
2018, 2019, με συγγράμματα σχετικά με τον
Κυπριακό πολιτισμό. Από το 2000 είναι Πολιτιστική Σύμβουλος για την Κύπρο στη Διεθνή
Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών
- Arts Sciences Lettres, στο Παρίσι, η οποία
βραβεύει επιφανείς προσωπικότητες.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά την κ. Jourdan
για τη βοήθειά της, καθώς και τις συνεχείς
προσπάθειες που καταβάλλει για προώθηση
της Κυπριακής Λογοτεχνίας και του πολιτισμού
στο εξωτερικό.

Οι τεχνίτριες του φερβολιτέ έδωσαν το παρών τους

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας Χειροτεχνίας Μαρία
Αναξαγόρα μιλά στη συνάντηση

 υνάντηση τεχνιτριών φερβολιτέ
Σ
Πραγματοποιήθηκε την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Royal Hall στη Λευκωσία, συνάντηση
Καραβιώτισσων που γνωρίζουν και εξασκούν
την τέχνη του φερβολιτέ. Η συνάντηση σημείωσε επιτυχία με τη συμμετοχή πέραν των 30
τεχνιτριών με καταγωγή τον Καραβά. Όπως
είναι γνωστό, η παραδοσιακή δαντέλα «φερβολιτές» του Καραβά, περιλαμβάνεται στον
Εθνικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, μετά από πρόταση
του Δήμου Καραβά.
Σε ένα ευχάριστο κλίμα οι Καραβιώτισσες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τις συγχωριανές τους, να επιδείξουν τις δαντέλες
φερβολιτέ που φτιάχνουν, καθώς και άλλα κεντήματα και υφαντά τους.

μίτου, ο κοινοτάρχης Έξω Γειτονιάς Πανίκος
Στυλιανού, η πρόεδρος του Ομίλου Γυναικών
Επαρχίας Κερύνειας Ελένη Κολιού και η πρόεδρος της Χορωδίας «Η Φωνή της Κερύνειας»
Νέλλη Λουκαΐδου.
Το πρόγραμμα της συνάντησης περιελάμβανε
σύντομο χαιρετισμό από τον δήμαρχο Καραβά
Νίκο Χατζηστεφάνου και τη διευθύντρια του
Τμήματος Κυπριακής Χειροτεχνίας, καθώς και
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τους
τρόπους διατήρησης και προώθησης της Καραβιώτικης δαντέλας «φερβολιτέ» στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων
ο Δήμαρχος Καραβά, η διευθύντρια του Τμήματος Κυπριακής Χειροτεχνίας Μαρία Αναξαγόρα, η αντιδήμαρχος Καραβά Σωτήρα Ποτα-

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμος Καραβά προσέφερε σε όλες και όλους πρόγευμα.
Σε όλες τις τεχνίτριες που παρευρέθηκαν δόθηκε αντίγραφο του νέου τεύχους του περιοδικού του Δήμου Καραβά, «Καραβιώτικα Δρώμενα» τεύχος 13ο, καθώς και κουβαρίστρα,
μια προσφορά από την κ. Στέλλα Καρανίκη.

Επίδειξη δαντέλων φερβολιτέ

Ανταλλαγή απόψεων για το πλέξιμο του φερβολιτέ
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Μαθήματα φερβολιτέ
στη Λεμεσό

Η Νούλα Στυλιανού εκπαιδεύΗ Ανδρούλλα Τσιουρούτη
τρια φερβολιτέ. Το Χριστουγεν- εκπαιδεύτρια φερβολιτέ στη
νιάτικο δέντρο στολισμένο με
Λεμεσό
δικά της έργα φερβολιτέ

 λλες δράσεις προώθησης του φερβολιτέ
Ά
Δημιουργία εργαστηρίου φερβολιτέ
στη Λεμεσό
Μέσα στα πλαίσια διάσωσης και εξάπλωσης
της τέχνης του φερβολιτέ, συστάθηκε εργαστήρι εκμάθησης και στη Λεμεσό. Εκπαιδεύτρια είναι η Καραβιώτισσα Νούλλα Παναγιώτη
Στυλιανού και χώρος διδασκαλίας το σπίτι της.
Η αυλή του σπιτιού της χωμένη μέσα στο πράσινο, τα χρυσάνθεμα και τα κυκλάμινα το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Στους ανθούς της
λεμονιάς, με τα πολύχρωμα γεράνια και μοσχομύριστα κρινάκια την άνοιξη. Εκεί οι μαθήτριες
της, που ανέρχονται στις 15 περίπου, σχεδόν
όλες από την Επαρχία της Κερύνειας και μόνο
δύο από τη Λεμεσό, διδάσκονται και προσπα-

Από τα αριστοτεχνήματα της Νούλας
και των μαθητριών της
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θούν να μάθουν την τέχνη του φερβολιτέ.
Η Νούλλα, υπομονετική, ανοιχτόκαρδη και φιλόξενη δείχνει στην κάθε μια ξεχωριστά όλα
τα βήματα που χρειάζονται για να φτάσουν
στο ποθητό αποτέλεσμα. Η πλειοψηφία των
μαθητριών είναι πάνω από 50 χρόνων, πλην
2 με 3 νεαρές. Με τη συνοδεία του καφέ, των
κεραστικών και της κουβεντούλας, το μάθημα
γίνεται πιο ευχάριστο και πιο εύκολο.
Με καμάρι και χαρά, η Νούλλα περιγράφει
πως μαθήματα φερβολιτέ δίνει πρόσφατα και
στη γυναίκα του γιου της που κατάγεται από
τη Λεμεσό. Νοιώθει ιδιαίτερα περήφανη, γιατί
μέσα από το σπίτι της η διάσωση της τέχνης
του φερβολιτέ δεν σταματά, παρόλο που δεν

Μάθημα και καλή συναναστροφή
με Καραβιώτισσες στη Λεμεσό

έχει κόρη. Έχει όμως, όπως η ίδια λέει, κόρη
που της την έφερε ο γιος της.
Ερωτώντας την για τα μελλοντικά σχέδια της
ως εκπαιδεύτρια, απάντησε, πως όταν οι συνθήκες και τα πρωτόκολλα της πανδημίας το
επιτρέψουν, θα αρχίσουν και τα μαθήματα.
Να σημειώσουμε πως έγιναν μόνο 6 μαθήματα
αφότου λήφθηκε η απόφαση από τον Δήμο Καραβά για σύσταση του εργαστηρίου αυτού στη
Λεμεσό. Και ο λόγος είναι η αυστηρή τήρηση
των πρωτοκόλλων που επέβαλε το κράτος.
Η Νούλλα δεν σταμάτησε όμως ούτε λεπτό να
προσπαθεί να δημιουργεί, να εξελίσσεται και
να βελτιώνεται στην τέχνη αυτή. «Μου έχει γίνει εμμονή», υπογραμμίζει, «έτσι που τα βράδια ακόμα και όταν κοιμάμαι, σκέφτομαι νέες
δημιουργίες. Μόλις έχω τελειώσει έναν άγγελο και το αμέσως επόμενο σχέδιό μου είναι να
φτιάξω γάντια για νύμφες».

δαντέλας, του φερβολιτέ.
Με δασκάλα της τη γιαγιά της Βασιλική Χριστοδουλίδου, δασκάλα, η οποία, όντας και στην
εκπαίδευση για 40 χρόνια, λάτρης του Καραβά
και οποιουδήποτε έχει σχέση με τον Καραβά,
σκύβει ευλαβικά, με δέος και συγκίνηση πάνω
από τα χέρια της εγγονής της και την διδάσκει. Της μαθαίνει τα πρώτα απλά στάδια της
τέχνης, που δεν είναι και εύκολη.
«Ο πόντος», όπως της λέει, «πρέπει να τρέχει,
να μην δένεται κόμπος».

Είμαστε σίγουροι πως με τέτοιες δυναμικές και
αφοσιωμένες στην τέχνη του φερβολιτέ Καραβιώτισσες, η τέχνη αυτή θα διασωθεί, θα αναβαθμιστεί, θα μεγαλουργήσει.

Και η Φάνια τα καταφέρνει. Παρόλο που είναι αριστερόχειρας και αυτό τη δυσκολεύει
κάπως, όμως έξυπνη, μεθοδική και πείσμων
σε ό,τι αναλαμβάνει να κάνει, καταγράφει σε
video τη γιαγιά της όταν το μάθημα αρχίζει
να περιπλέκεται κάπως, και το πρώτο βράδυ,
όπως η ίδια μας διηγείται, έμεινε ξύπνια μέχρι τις 3.00 το πρωί. Την άλλη μέρα έρχεται
με καμάρι και ένα πλατύ χαμόγελο να δείξει
στη δασκάλα και γιαγιά της το επίτευγμά της.
Και όντως, άξιο θαυμασμού, έχει τελειώσει ένα
φεγγαράκι φερβολιτέ.

Φάνια Χριστοδουλίδου, η μικρότερη
μαθήτρια, εκπαιδευόμενη στην τέχνη
του φερβολιτέ

Να αναφέρουμε πως η Φάνια έχει τελειώσει
χημική μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο UCL,
στο Λονδίνο και τώρα κάνει το διδακτορικό της
στο Κέιμπριτζ στην Αγγλία.

Η Φάνια Χριστόφορου Χριστοδουλίδου, 25
χρονών, που γεννήθηκε στο Σινσινάτι των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κόρη του
Χριστόφορου και της Φώφης Χριστοδουλίδη,
προέδρου του Προσφυγικού Σωματείου «Ο
Καραβάς», με μεγάλη όρεξη και αγάπη αφοσιώθηκε στην εκμάθηση της Καραβιώτικης

Αυτό και αν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Να
αγαπούμε, να τιμούμε, να περιφρουρούμε και
να διασώζουμε τον πολιτισμό μας, την ιστορία
του τόπου μας, τα ήθη και τα έθιμα μας. Ένα
μεγάλο εύγε στη Φάνια που παρόλο το φόρτο
εργασίας της, τα πιο πάνω τα έκανε βίωμα και
τρόπο ζωής.

Η Φάνια Χριστοδουλίδου με τη γιαγιά της Βασιλική μαθαίνει φερβολιτέ
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ΝΕΟΛΑΙΑ

Η Νεολαία του Δήμου Καραβά σε αναμνηστική φωτογραφία
στο ξενοδοχείο «Δρούσια»

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά
Εισαγωγικό σημείωμα του προέδρου
της Νεολαίας
Αγαπητοί μου συνδημότες, νέοι και νέες με
Καραβιώτικη καταγωγή,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση που
σας καλωσορίζω στο κεφάλαιο που αφορά τη
Νεολαία μας. Το 14ο τεύχος των Καραβιώτικων Δρώμενων του έτους 2020, αποτελεί τη
σύνοψη και το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που καταβάλλουν όλα τα μέλη των οργανωμένων συνόλων του Καραβά.
Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και
περιλάμβανε πολλές προκλήσεις λόγω της
έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Παρόλες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν η Νεολαία και ο Δήμος μας, κατορθώσαμε να συνεχίσουμε το έργο μας και να
πραγματοποιήσουμε και κάποιες εκδηλώσεις
μικρής κλίμακας.
Στη συνέχεια θα δείτε ένα κομμάτι από τις
δράσεις μας ως Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά, δράσεις που από πίσω
τους κρύβουν πολλή εθελοντική δουλειά που
εκτελείται με περίσσια χαρά από όλα τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Όλη
αυτή η προσπάθεια στο Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας γίνεται με σκοπό τη γνωριμία και την
ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των νέων του Δήμου μας.
Μπορεί να μην γνωρίσαμε τον τόπο μας μέσα
από τα δικά μας μάτια αλλά τον γνωρίσαμε και
τον αγαπήσαμε μέσα από τις ιστορίες και τα βιώματα των παππούδων, των γιαγιάδων και των
γονιών μας και αυτό μας γεμίζει με δύναμη και
επιθυμία να γνωρίσουμε από κοντά τον τόπο
των προγόνων μας και την ιστορία του.
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Η νεολαία του Δήμου Καραβά έχει αναπτύξει
πληθώρα δράσεων. Από καθιερωμένες εκδρομές εντός Κύπρου και γνωριμία με την Κύπρο,
από εκδηλώσεις γνωριμίας των νέων με καραβιώτική καταγωγή, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, όπως επίσης και άλλες εκπαιδευτικές
συναντήσεις.
Το επιστέγασμα της δράσης της νεολαίας μας
είναι οι δύο χορευτικές ομάδες, οι οποίες αποτελούν το καμάρι ολόκληρου του Δήμου μας
και όχι μόνο. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από
μικρούς, ηλικίας από 6 έως 16 ετών, και η δεύτερη ομάδα αποτελείται από ενήλικες άνω των
16 ετών. Το χορευτικό συγκρότημα της Νεολαίας μας, μας κάνει υπερήφανους σε κάθε ευκαιρία. Έχει παρουσιαστεί σε πολλές από τις εκδηλώσεις των οργανωμένων συνόλων του Δήμου
μας, και όχι μόνο, καθώς έχει εμφανιστεί και σε
τηλεοπτικές εκπομπές και άλλες εκδηλώσεις.
Το χορευτικό συγκρότημα αντιπροσωπεύει επίσης τον Δήμο Καραβά σε αποστολές που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου, έχοντας πάντα
πρωταρχικό στόχο την προώθηση του Δήμου
μας και τη διατήρηση των παραδόσεων και των
εθίμων του τόπου μας.
Οι εμπειρίες που αποκτούν οι νέοι που συμμετέχουν στο συγκρότημα είναι μοναδικές. Το
χορευτικό συγκρότημα προσκαλεί όλους τους
νέους και νέες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτό το όμορφο ταξίδι σύνδεσης
με τον Καραβά και τις ρίζες μας, να επικοινωνήσουν με τον Δήμο μας για να λάβουν όλες
τις σχετικές πληροφορίες.
Μετροφυλλώντας τις σελίδες που ακολουθούν, ελπίζω να αποκτήσετε μια σφαιρική εικόνα των δράσεων μας και να σας κινήσουμε

το ενδιαφέρον για να συμμετέχετε και εσείς
στις εκδηλώσεις μας και να ενταχθείτε στην
οικογένεια της νεολαίας μας. Στην οικογένεια
που μας ενώνει όλους με ένα κοινό όραμα, την
επιστροφή στον τόπο των προγόνων μας.
Μάριος Μούγης,
πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Καραβά
Οι Δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας το έτος 2020
Έλενα Μανέντζου,
γραμματέας Νεολαίας Δήμου Καραβά
Ακόμη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της με τη
Νεολαία μας να συμπληρώνει φέτος το 13ο
έτος δράσης, δημιουργίας αλλά και προσφοράς. Η χρονιά που μας πέρασε ήταν τόσο για
το νησί μας αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο
μία δύσκολη χρονιά ένεκα της νόσου του κορωνοϊού που ξέσπασε πριν από περίπου έναν
χρόνο. Δυστυχώς, το πλήγμα που επέφερε
η εν λόγω πανδημία ήταν και είναι μεγάλο,
αφού οι συνέπειές της εξακολουθούν μέχρι και
σήμερα να μαστίζουν όλο τον κόσμο. Ζήσαμε
πρωτόγνωρες καταστάσεις και βιώσαμε αρκετές δυσκολίες, οι οποίες ωστόσο μας έκαναν
πιο δυνατούς και ενωμένους.
Παρά τα προβλήματα που συναντήσαμε, οι
συνθήκες αυτές δεν στάθηκαν εμπόδιο στην
προσπάθειά μας να υλοποιήσουμε, έστω και
μερικές από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες τις οποίες εντάξαμε στο πρόγραμμα του
έτους που μας πέρασε. Σαφέστατα, η πραγματοποίησή τους δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη
στήριξη και τη συμβολή του Δήμου Καραβά,
καθώς και όλων των οργανωμένων συνόλων
του Δήμου μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
Έτσι λοιπόν, φέτος όπως κάθε χρόνο, έχουμε
ως πρωταρχικό στόχο τη συνέχιση του αγώνα
για διατήρηση της μνήμης του κατεχόμενου
Δήμου μας, αλλά και τη σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των νέων Καραβιωτών. Αυτό προσπαθούμε να το επιτύχουμε μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Εντούτοις, ένεκα των περιστάσεων δυστυχώς δεν στάθηκε
κατορθωτό να πραγματοποιήσουμε όλες τις
δραστηριότητες που είχαμε προγραμματίσει.
Παρ’ όλα αυτά, οι τρεις εκδηλώσεις που καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας, στέφθηκαν με
μεγάλη επιτυχία.

Ευχές από τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο της Νεολαίας
και τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου κατά
το κόψιμο της βασιλόπιττας

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για τα παιδιά με καταγωγή τον Καραβά 2020 - «Ένα
μαγικό ταξίδι στο διάστημα»
Η Νεολαία Δήμου Καραβά σε συνεργασία με
τον Δήμο Καραβά και το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» συνδιοργάνωσαν στις 12
Ιανουαρίου 2020, την καθιερωμένη παιδική
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για τα παιδιά με
καταγωγή τον Καραβά.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
τον μαγικό κόσμο των άστρων μέσα από το κινητό πλανητάριο της STARLAB, το οποίο ενεργεί ως εκπαιδευτικό μέσο για τα παιδιά. Μέσω
του πλανηταρίου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία
να μάθουν για το αστρικό πεδίο. Σχεδιασμένο με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή,
το αστρικό πεδίο αναπαράστησε τον νυχτερινό ουρανό για οποιαδήποτε ώρα, εποχή και
τοποθεσία πάνω στη γη. Επίσης, τα παιδιά
είχαν τη δυνατότητα να δουν τους αστέρες
μέσα από ανεξάρτητους φακούς για πιο έντονα και εντυπωσιακά είδωλα. Περαιτέρω, έγινε
παρουσίαση της ελληνικής μυθολογίας μέσα
από 45 αστερισμούς με διαφορετικά χρώματα, όπως είναι γνωστά μέσα από αυτήν. Τέλος,
έγινε προβολή του ηλιακού συστήματος μέσω

Γνωριμία των παιδιών με τον μαγικό κόσμο των
άστρων από το κινητό πλανητάριο
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έγχρωμων αναπαραστάσεων του ήλιου και
των κύριων ουράνιων σωμάτων του ηλιακού
συστήματος.
Η εκδήλωση τελείωσε με την καθιερωμένη
κοπή της βασιλόπιττας καθώς και την υποδοχή του Άγιου Βασίλη, ο οποίος μοίρασε δώρα
στους μικρούς μας φίλους. Η μέρα αυτή ήταν
μία ευκαιρία για τα μικρά παιδιά που κατάγονται από τον Καραβά να γνωριστούν μεταξύ
τους και να περάσουν μαζί μία όμορφη εκπαιδευτική μέρα.
Τσικνοπέμπτη και Καρναβαλίστικος Χορός
Η Τσικνοπέμπτη, η πιο ξεχωριστή ημέρα της
δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου που συνοδεύεται με φαγοπότι αλλά και γλέντι, είναι η
απαρχή των εκδηλώσεων για τις Απόκριες.
Ως είθισται λοιπόν σε όλο το νησί, έτσι κι εμείς

Τριήμερη εξόρμηση στο χωριό Δρούσια
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Νεολαία του
Δήμου Καραβά οργανώνει τριήμερη εξόρμηση
σε χωριά του τόπου μας. Σκοπός των εκδρομών είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τις ομορφιές του νησιού μας και να ζήσουμε για λίγο
την καθημερινότητα και τις συνήθειες των κατοίκων. Αυτό το καλοκαίρι και πιο συγκεκριμένα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου,
επιλέξαμε να επισκεφθούμε ένα από τα πιο
γραφικά χωριά τα ορεινής Πάφου, τη Δρούσια.
Το πρόγραμμα της εκδρομής ήταν, όπως πάντα, πλούσιο. Κατά την άφιξή μας στο ξενοδοχείο, αφού τακτοποιηθήκαμε, απολαύσαμε μία
όμορφη μουσική βραδιά συνοδευόμενη από
άφθονο φαγητό. Την επόμενη μέρα, ξεκινήσαμε για την προγραμματισμένη μας εκδρομή εν
πλω με προορισμό τη χερσόνησο του Ακάμα.

Φαγητό, ποτό και χορός την Τσικνοπέμπτη

Στο ξενοδοχείο

Κολύμπι στον Ακάμα

οργανώσαμε ένα μικρό καρναβαλίστικο πάρτι,
συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη διαχρονική επιδίωξη για σύσφιξη των σχέσεων με τους
συντοπίτες μας.

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησής μας, είχαμε τη
χαρά να δούμε τις σπάνιου είδους χελώνες οι
οποίες ξεπρόβαλλαν από τα καταγάλανα νερά
αλλά και τις θαλάσσιες σπηλιές της περιοχής.

Το καλό φαγητό, η μουσική, ο χορός αλλά και
οι καρναβαλίστικες ενδυμασίες, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από το πάρτι αυτό.
Σκοπός μας να καθιερωθεί η εκδήλωση αυτή,
αφού αποτελεί μία αφορμή για να γνωρίσουμε
νέα άτομα με καταγωγή τον Καραβά μας.

Με την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο, είχαμε
την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις υπηρεσίες
που μας παρέχονταν, κι έτσι συνεχίσαμε τη μέρα
μας στην πολυτελή πισίνα του καταλύματος,
απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και την υπέροχη
θέα από ψηλά. Η εκδρομή μας έλαβε τέλος με
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την πλέον καθιερωμένη διοργάνωση παιχνιδιού,
ως μία αφορμή για να λήξουμε την τριήμερη
εξόρμησή μας με τη μέγιστη διασκέδαση.
Φωτογραφικός διαγωνισμός Νεολαίας
Καραβά «Καραβιώτικες Συντυσιές»
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά προκήρυξε το 2020 παγκύπριο διαδικτυακό
φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο «Καραβιώτικες Συντυσιές». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Καραβά,
σε συνεργασία με τα Οργανωμένα Σύνολα του
Καραβά: Προσφυγικό Σωματείο ο Καραβάς,
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβά, Σχολική Εφορεία
Καραβά, Αθλητική Ένωση Καραβά. Τη δράση
στήριξε η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου και ο
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.
Θέμα:
Ο διαγωνισμός είχε ως θέμα τη φωτογραφική
αποτύπωση του Δήμου Καραβά και των περι-

ασίας φωτογραφιών:

να χρησιµοποιηθούν ΜΟΝΟ για
αποίηση των φωτογραφιών.

να την κάνουν πιο φωτεινή ή πιο
χόµενο.

να επικοινωνήσετε µε ηλεκτρονικό
85887 (Αλέξανδρος).

εις συµµετοχής)
Στηρίζουν

Κατηγορία Β’ - φωτογραφίες που πάρθηκαν
μετά το 1974
Στόχος
Ο φωτογραφικός διαγωνισμός είχε σκοπό να
ενθαρρύνει νέους και παλιούς, να προβάλουν
μέσα από το φωτογραφικό φακό την ιστορία
και τις μνήμες τους από τον κατεχόμενο Δήμο
Καραβά. Στόχος είναι η συλλογή παλιού αλλά
και σύγχρονου φωτογραφικού υλικού, μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας.
Βραβεία:
-1
 ο Βραβείο: €400 – Αθλοθετημένο από τον
Δήμο Καραβά
-2
 ο Βραβείο: €200 – Αθλοθετημένο από το
Δ.Σ. Νεολαίας Δήμου Καραβά

- Τρεις Έπαινοι

ts ή λογότυπα στις φωτογραφίες

εση κατά την τελετή απονοµής
ό αρχείο υψηλής ευκρίνειας το

Κατηγορία Α’ - φωτογραφίες που πάρθηκαν
πριν το 1974

-3
 ο Βραβείο: €100 – Αθλοθετημένο από το
Δ.Σ. Νεολαίας Δήμου Καραβά

ληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και

ο ή τετράγωνο σχήµα.

χρονικές κατηγορίες λήψης της φωτογραφίας
ως εξής:

“Καραβιώτικες
Συντυσιές”
Φωτογραφικός διαγωνισµός

designed by
graphicgaby@gmail.com

χώρων του (Μότιδες, Παλαιόσοφος, Φτέρυχα)
με έμφαση στους ανθρώπους, το φυσικό τοπίο, τα ιστορικά μνημεία και την αρχιτεκτονική, την κουλτούρα και τον πολιτισμό.
Επιπρόσθετα ο διαγωνισμός χωρίστηκε σε

Θα απονεμηθούν πιστοποιητικά για φωτογραφίες που θα διακριθούν στους συμμετέχοντες.
Τελετή απονομής βραβείων και έκθεση:
Η ημερομηνία και ο τόπος τελετής απονομής
βραβείων θα γίνει το 2021.
Από τις φωτογραφίες που συμμετείχαν, ένας
αριθμός φωτογραφιών θα επιλεγεί από την
επιτροπή των κριτών για να τεθεί προς έκθεση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές του διαγωνισμού, τις φωτογραφίες που
διακρίθηκαν, καθώς και για την έκθεση που
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός
του 2021 θα δοθούν στην επόμενη έκδοση
του περιοδικού μας.
Όλες οι δράσεις της Νεολαίας Καραβά σκοπεύουν στη σύσφιξη των σχέσεών μας με τους
συντοπίτες μας και παράλληλα, κρατούν τη
μνήμη του όμορφου Καραβά μας αλώβητη
στον χρόνο. Ας ελπίσουμε ότι, η πανδημία
που μας στέρησε την προσωπική μας ελευθερία και άλλες χαρές που τις θεωρούσαμε μέχρι
χθες δεδομένες, οδεύει προς το τέλος της και
αισιοδοξούμε παράλληλα για την επιστροφή
στα κατεχόμενα εδάφη μας.

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ
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Σύγχρονες Ψηφίδες Καταγωγής
Ο «Τόπος» ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας
είναι συνυφασμένος με την εξέλιξη του ανθρώπου,
αλλά και τη συλλογική μνήμη. Δεν είναι τυχαία η
ιδιαίτερη Κυπριακή λαϊκή ρήση «ο άδρωπος εν’ ο
τόπος – ο τόπος έν’ γέρημος», που σημαίνει ότι τον
τόπο, τη χώρα, την πατρίδα την κάνουν οι άνθρωποί της. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ο τόπος. Πάρα
ταύτα, φθάνοντας στη σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία,
το έργο-χρέος των προγόνων για μεταλαμπάδευση
κρίνεται περίπλοκο και κάποιες φορές ακατόρθωτο,
λαμβάνοντας υπόψη την απουσία του «Τόπου» ως
αποτέλεσμα του βίαιου εκτοπισμού.
Η Τούρκικη εισβολή και η άτακτη απομάκρυνση
των κατοίκων από τον «Τόπο» τους, προκάλεσε
τον ανεπανόρθωτο ξεριζωμό, όχι μόνο της φυσικής παρουσίας, αλλά και την συλλογικής μνήμης
των κατοίκων. Πλέον, οι γενιές που ακολουθούν
καλλιεργούν τα βιώματα τους σε «Νέους Τόπους»,
προσπαθώντας παράλληλα να αφουγκραστούν την
καταγωγή των προγόνων τους μέσα από ιστορίες,
παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Σήμερα η συλλογική
μνήμη αναπτύσσεται σε άλλα μέρη και μακριά από
τις πατρογονικές εστίες, εδραιώνοντας το προσωρινό σε μόνιμο, αλλοιώνοντας αναπόφευκτα το μέχρι
τώρα διαχρονικό μωσαϊκό μνήμης.
Επιτακτική είναι η ανάγκη ώστε η νεολαία του τόπου
να αποκτήσει τη συλλογική μνήμη που πηγάζει από
τους προγόνους μας, αφού φαίνεται ότι τα παιδιά
των προσφύγων αντιμετωπίζουν κρίση καταγωγής
με άμεση συνέπεια την απαξίωση της προσφυγικής
τους καταγωγής και κατ’ επέκταση της εθνικής μας
ταυτότητας, ως απότοκο του αδιεξόδου που δημιουργεί η μη λύση του Κυπριακού προβλήματος.
Για να αποκτήσει κάποιος συνείδηση ταυτότητας,
θα πρέπει αρχικά να αποκτήσει επίγνωση της ιστορίας της πατρίδας του και των προγόνων του. Εξάλλου, η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι
εκείνα που καθορίζουν και τη μοναδικότητα του
κάθε λαού. Η συνείδηση της ταυτότητας μας, είτε
ατομικής, εθνικής ή ακόμα και προσφυγικής, μας
διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους λαούς, επιφορτίζοντας μας με την ευθύνη να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση, να την συνεχίσουμε και να την
εξελίξουμε ως χρέος απέναντι στους μελλοντικούς
απογόνους. Τα πράγματα έχουν γίνει περίπλοκα
σήμερα, καθώς η προσωπική και η εθνική ταυτότητα πλέον, συνυπάρχουν και με άλλες, όπως αυτή
της ευρωπαϊκής. Στη σύγχρονη εποχή, νέοι και νέες
έρχονται αντιμέτωποι με παραμέτρους και παράγοντες, χωρίς να δίνεται σημασία σε τοπικιστικά ιδανικά, αλλοιώνοντας αναπόφευκτα τις αξίες, όπως και
αυτή της προσφυγικής ταυτότητας.
Mέσα σε αυτό το ομιχλώδες περιβάλλον η δραστηριοποίηση των Οργανωμένων Συνόλων των Κατεχόμενων Δήμων προσφέρει μια ηλιαχτίδα ελπίδας.
Aναδεικνύεται παράλληλα η ανάγκη ενεργοποίησης των νέων που αφουγκράζονται κοινές ιδέες
και αντιλήψεις. Tο μέλλον ανήκει στη νέα γενιά για
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να το χαράξει. Ιδιαίτερα σε μία εποχή που τίθεται
όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη υπεράσπισης της εθνικής
μας ταυτότητας και διαφύλαξης της ιστορικής μας
κληρονομίας, οι Νεολαίες των κατεχόμενων Δήμων
εφοδιάζουν και καθοδηγούν την ιστορική αναφορά
του πατρογονικού Τόπου, αντλώντας δύναμη από
αυτό για το μέλλον, «χωρίς παρελθόν και μνήμη
δεν υπάρχει μέλλον και ζωή». Επομένως, «λαός
χωρίς ιστορική μνήμη, είναι ένας λαός καταδικασμένος να χαθεί από τις δέλτους της ιστορίας».
Το ζητούμενο σήμερα είναι να δοθούν κίνητρα σε
όσο περισσότερους νέους να κτίσουν τη συλλογική μνήμη που θα τους επιτρέψει να νιώσουν ότι
ανήκουν σε μία κοινότητα, όπως για παράδειγμα η
προσφυγική, που θα τους ενώνει η κοινή ιστορία,
η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Πώς μπορεί να
επιτευχθεί αυτό; Μέσα από διάφορες δράσεις και
ενέργειες που σκοπό να έχουν να προάγουν την
κοινή συλλογική μνήμη, να αναδεικνύουν τα κοινά ιστορικά στοιχεία, την παράδοση, τα ήθη και τα
έθιμα που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Ταυτόχρονα να ενισχυθεί το αίσθημα του «ανήκειν» ή του
κατάγομαι από τον συγκεκριμένο τόπο. Προς την
κατεύθυνση αυτή χρειάζεται να ενδυναμωθεί η
δράση των οργανωμένων συνόλων Νεολαίας κατεχόμενων Δήμων καθώς και άλλων οργανωμένων
προσφυγικών συνόλων νεολαίας, όπου μέσα από
τη δραστηριοποίησή τους επιτυγχάνεται η ανάδειξη των στοιχείων που να φανερώνουν την κοινή
καταγωγή, τα κοινά ενδιαφέροντα, τους δεσμούς
με τους προγόνους, τον πολιτισμό κλπ. Εξίσου σημαντικό είναι και η χάραξη στοχευμένης πολιτικής
από την πολιτεία, την εκκλησία και άλλους φορείς
και οργανώσεις, με τον ίδιο στόχο.
Η Ιστορία κάθε έθνους είναι αναμφίβολα το βασικότερο θεμέλιο της υπόστασής του. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της ατομικής, όσο και της
εθνικής μας ταυτότητας που μας «επιβάλλει» μία
σειρά υποχρεώσεων και αναγκαιοτήτων απέναντί
της. Η νέα γενιά έχει ένα σημαντικό ρόλο να επιτελέσει σε αυτόν τον τομέα. Με τη βοήθεια της ιστορικής γνώσης, διατηρούνται και συμπληρώνονται
τις ψηφίδες καταγωγής, ταυτότητας, πολιτισμού
και κυρίως της εθνικής ταυτότητας που μας ορίζει
ως Κύπριους πολίτες. Η διαφύλαξη και προβολή της
ιστορικής γνώσης γίνεται εθνικά αναγκαία στις μέρες μας, όπου τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά προβλήματα δημιουργούν ένα ασφυκτικό
πλαίσιο για την εθνική μας επιβίωση.

Μάριος Μούγης
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Δήμου Καραβά
Αλέξανδρος Ποστεκκής
Δημοτικός Σύμβουλος

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ

Ο γενικός γραμματέας του
σωματείου Αντρέας Πατέρας

Ο πρόεδρος του σωματείου
Χριστόφορος Χριστοδουλίδης

Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς»
Αντρέας Πατέρας, γενικός γραμματέας
Το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» ιδρύθηκε το 1987 και, σύμφωνα με το καταστατικό
του, έχει ως πρωταρχικό στόχο την απαλλαγή
από την Τουρκική κατοχή και την επιστροφή
των νόμιμων κατοίκων του στα σπίτια και τη
γη τους.
Ένας άλλος, εξίσου σημαντικός στόχος, είναι
η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των Καραβιωτών και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Καραβά και των περιχώρων του.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Σωματείο συνεργάζεται με όλα τα οργανωμένα σύνολα και σωματεία Καραβιωτών στην Κύπρο
και το εξωτερικό, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, διοργανώνει εκδηλώσεις και προβάλλει
με κάθε ευκαιρία, με διάφορους τρόπους την
πλούσια ιστορία και παράδοση του Δήμου μας.
Από την πρώτη μέρα ίδρυσής του, το Σωματείο
διατηρεί μια στενή και ποιοτική συνεργασία με

τον Δήμο Καραβά με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η συνεργασία αυτή καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τη συμμετοχή σε αντικατοχικές εκδηλώσεις και παρελάσεις μέχρι τη διοργάνωση καλλιτεχνικών,
πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.
Σημαντική επίσης είναι η στήριξη του Σωματείου στη διοργάνωση των αντικατοχικών εκδηλώσεων, που διοργανώνονται κάθε χρόνο
από τους κατεχόμενους Δήμους της Επαρχίας
Κερύνειας, τα Προσφυγικά Σωματεία Λαπήθου
και Καραβά και τον Όμιλο Γυναικών Επαρχίας
Κερύνειας. Επίσης, προσφέρει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στήριξη σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας του Δήμου Καραβά.
Κατά τη διάρκεια του 2020 το Σωματείο, λόγω
των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας,
πραγματοποίησε δύο μόνο από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του καθώς και τη Γενική του Συνέλευση.

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για τα παιδιά
12 Ιανουαρίου 2020
Περισσότερα από 80 παιδιά, άγνωστα μεταξύ τους, με μόνο κοινό σημείο αναφοράς την
καταγωγή τους, βρέθηκαν στην καθιερωμένη
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσε το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», σε
συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά και τη στήριξη του Δήμου Καραβά. Στόχος η αλληλογνωριμία τους, η διατή-

ρηση της Καραβιώτικης ταυτότητας τους και η
διατήρηση άσβεστου του πόθου για επιστροφή
στον αγαπημένο μας Καραβά. Σε όλα τα παιδιά
που παρευρέθηκαν δόθηκαν δώρα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
12 Ιανουαρίου 2020 στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, στο Στρόβολο
και περιελάμβανε μεταξύ άλλων, κόψιμο της
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Μαζική η συμμετοχή των παιδιών

Ευχές από τον Δήμαρχο, τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Ανδρέα Χαραλάμπους και τον Πρόεδρο της
Νεολαίας Μάριο Μούγη

βασιλόπιτας, χαιρετισμούς και ψυχαγωγικό
πρόγραμμα. Τα παιδιά έδειξαν τις γνώσεις τους
για τον Καραβά σε ένα ξεχωριστό διαγωνιστικό πρόγραμμα με ερωτήσεις και απαντήσεις
για την ιστορία, τα μνημεία και τις παραλίες
του κατεχόμενου σήμερα Δήμου μας.

πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» Ανδρέα Χαραλάμπους και τον πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά
Μάριο Μούγη, οι οποίοι μετέφεραν σε όλους
τις ευχές τους για σύντμηση του χρόνου της
προσφυγιάς. Τόνισαν επίσης τη μεγάλη σημασία που έχει η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων για τη συντήρηση της μνήμης των κατεχόμενων περιοχών μας.

Ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά αποτέλεσε η
είσοδος και ξενάγησή τους στο πλανητάριο που
είχε τοποθετηθεί στον χώρο της εκδήλωσης. Είχαν έτσι την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία
με τα άστρα, τους πλανήτες και τα άλλα ουράνια
σώματα. Στο τέλος έβγαιναν από το πλανητάριο
ενθουσιασμένα και εντυπωσιασμένα.
Το κόψιμο της βασιλόπιτας έγινε από τον δήμαρχο Καραβά Νίκο Χατζηστεφάνου, τον αντι-

Ο Δήμαρχος και ο Αντιπρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου διαβεβαίωσαν για άλλη μια
φορά, ότι η αποστολή του Δήμου και του Σωματείου θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό με
διάφορες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, με στόχο την προβολή ιστορικών, πολιτιστικών και άλλων στοιχείων του Καραβά.

Εκδήλωση «Οι Καραβιώτες και η ψυχαγωγία τους πριν το 1974»
16 Φεβρουαρίου 2020
Σε μια εντυπωσιακή από πλευράς προσέλευσης εκδήλωση, στο κέντρο «Χριστιάνα» στην
Αλάμπρα, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, το
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», ο Δήμος
Καραβά και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Καραβά, τίμησαν τους Καραβιώτες που είχαν

συμβολή στην ψυχαγωγία των κατοίκων της
κωμόπολης πριν το 1974.

Εντυπωσιακή η προσέλευση Καραβιωτών
στην εκδήλωση

Οι πρωτεργάτες του κινηματογράφου στον Καραβά
αδελφοί Πολυκάρπου οικογενειακώς
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Βραβεύτηκαν οι πρωτεργάτες της δημιουργίας
κινηματογράφου στον Καραβά, αδελφοί Πολυκάρπου, καθώς και οι μετέπειτα ιδιοκτήτες

κινηματογράφου Μιχάλης Μιχαηλίδης (Μιχαλάς) και Πέτρος Κλωστρής, που με τις ταινίες
που πρόβαλλαν ψυχαγωγούσαν, ενθουσίαζαν,
συγκινούσαν μικρούς και μεγάλους Καραβιώτες για πολλά χρόνια.
Ξεχωριστή αναφορά έγινε στον τελευταίο θερινό κινηματογράφο της κοινότητας, που ήταν
στην ταράτσα του διώροφου κτηρίου του Δημαρχείου και δημιουργούσε μια μαγευτική
ατμόσφαιρα που αποτελούσε πόλο έλξης για
κινηματογραφόφιλους από όλη την επαρχία.
Τιμήθηκαν επίσης οι ζαχαροπλάστες του Καραβά και ξεχωριστά ο Κυριάκος Γιουτανής,
που εφοδίαζε με τα γλυκίσματά του ολόκληρη
την επαρχία, ενώ εκπαίδευσε στο επάγγελμα
και αρκετούς νεότερους.
Ο κλάδος των καφενείων και της εστίασης είχε
την τιμητική του αφού, λόγω και του τουρισμού, πολλοί ήταν εκείνοι που δραστηριοποιήθηκαν σε αυτόν. Τονίστηκε σχετικά η παρουσία δύο νέων Καραβιωτών, του Ηλία Ασπρή
και του Νίκου Καραμάνου, που ήταν πρωτοπό-

ροι στη δημιουργία Αγγλικού τύπου pub, στα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970.
Μεγάλο ενδιαφέρον προσέδωσε στην εκδήλωση η παρουσίαση των εστιατορίων, ταβερνών
και καφενείων ανά δρόμο και το σύντομο βιογραφικό των ιδιοκτητών τους, με αναφορά
στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του καθενός.
Την προσοχή των συμμετεχόντων τράβηξε η
ιδιαίτερη αναφορά στους τέσσερεις μερακλήδες συγχωριανούς, με ειδικότητα στο ψήσιμο
του «οφτού του κλέφτικου», Κώστα Σπαθιά,
Κώστα Κριό, Ανδρέα Κίττο και Γιάννη Πατσαλοσαββή.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν ο δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου και ο
πρόεδρος του προσφυγικού Σωματείου «Ο
Καραβάς» Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, οι
οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων για τη διατήρηση της μνήμης των
κατεχόμενων εδαφών μας και τη συνέχιση του
αγώνα για επιστροφή και δικαίωση.

Απονομή αναμνηστικών

Ο Χριστόφορος Χριστοδουλίδης απονέμει το αναμνηστικό
στον Ντίνο Χατζηφραγκίσκου

Ο Νίκος Χατζηστεφάνου
απονέμει το αναμνηστικό
στον Κώστα Κωνσταντίνου

Ο Δημήτρης Μηνά απονέμει
το αναμνηστικό
στον Πανίκο Στυλιανού

Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου
8 Ιουλίου 2020
Πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου, με καθυστέρηση σχεδόν τεσσάρων μηνών λόγω της
πανδημίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση του
Σωματείου που ήταν, όπως προβλέπει το Καταστατικό, εκλογική.

πουν από κοντά», μετά από αρκετό καιρό,
αφού οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας και
ο διασκορπισμός τους σε όλες τις περιοχές της
ελεύθερης Κύπρου, δεν τους επιτρέπει να βρίσκονται συχνά.

Παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός μελών του
Σωματείου, που είχαν την ευκαιρία «να τα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε χωρίς εκλογές, αφού ο αριθμός των υποψηφί-
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ων ήταν ο ίδιος με τον αριθμό των μελών του
Συμβουλίου, δηλαδή είκοσι πέντε. Η θητεία
του νέου Συμβουλίου θα είναι τριετής, μέχρι
τον Μάρτιο του 2023.
Το νέο Συμβούλιο απαρτίζουν οι πιο κάτω:
Χριστόφορος Χριστοδουλίδης – Πρόεδρος,
Αντρέας Ν. Χαραλάμπους – Α’ Αντιπρόεδρος,
Λάμπρος Μαούρης – Β’ Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Χατζησάββας – Γ’ Αντιπρόεδρος, Αντρέας
Πατέρας – Γενικός Γραμματέας, Χαράλαμπος
Χαραλάμπους – Βοηθός Γενικός Γραμματέας,
Ελένη Σιακόλα – Οργανωτικός Γραμματέας,
Αντρούλα Κοζάκου – Βοηθός Οργανωτικός
Γραμματέας, Λουκής Ιακωβίδης – Ταμίας,
Αντώνης Τσέντας – Βοηθός Ταμίας και μέλη

οι:
Φραγκίσκος Χατζηφραγκίσκου, Μαρία
Καράσαββα, Νεόφυτος Νεοφύτου, Τάσος Χατζηστεφάνου, Αλέξης Σιακόλας, Αναστασία
Χαριλάου, Ελένη Δημοσθένους, Ελένη Διγενή
Αχιλλέως, Αντρέας Ε. Χαραλάμπους, Άννα Κακουλλή, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Αννίτα
Μανέντζου, Σωτήρα Ποταμίτου, Χριστόφορος
Τσαγγαρίδης, Νούλα Φραγκούδη.
Πολλά από τα μέλη είχαν θητεία και σε προηγούμενα Συμβούλια, υπήρξε όμως και το
«νέο αίμα», από άτομα που φιλοδοξούν με τις
μοντέρνες ιδέες τους να δώσουν νέα ώθηση
στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σωματείου και να προσελκύσουν σ’ αυτό νέους
ανθρώπους.

Οι συνέπειες της πανδημίας πάνω στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις
του Σωματείου
Η πανδημία του κορωνοϊού, που ξέσπασε τον
Μάρτιο του 2020, είχε αρνητικές συνέπειες για
το Σωματείο. Δεν πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις «Εκδρομή Συνταξιούχων», τον Μάιο και «Ο Χορός του Λεμονιού»,
τον Νοέμβριο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση
του Σωματείου που ήταν καθορισμένη, σύμφωνα με το Καταστατικό για τον Μάρτιο, οργανώθηκε τελικά τον Ιούλιο.
Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που τη
συνοδεύουν επηρέασαν επίσης την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Σωματείου,
αφού δεν επιτρέπουν την παρουσία των είκοσι

πέντε μελών του Συμβουλίου σε αυτές. Έτσι,
υποχρεωτικά, αντί της ολομέλειας γίνονται
συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας,
που είναι ολιγομελής και αυτές μόνο όταν τα
δεδομένα το επιτρέπουν.
Εξάλλου, οι συνθήκες που επικρατούν, καθιστούν πολύ δύσκολο τον προγραμματισμό των
εκδηλώσεων του Σωματείου για το 2021. Παρόλα αυτά, έχουν καθοριστεί οι ημερομηνίες
για τις εκδηλώσεις, ώστε σε περίπτωση που
βελτιωθεί η κατάσταση να ξεκινήσει έγκαιρα η
σχετική προεργασία.

Σημαντικές δραστηριότητες και παρουσίες του Σωματείου
α) Συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων οργανωμένων συνόλων του Καραβά:

β) Συνεισφορά του Σωματείου μας σε άλλες
εκδηλώσεις:

Το Σωματείο μας για την επίτευξη των στόχων του συμμετέχει θεσμικά με εκπροσώπους
του στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων οργανωμένων συνόλων του Καραβά, στο Πολιτιστικό
Ίδρυμα Καραβιωτών και στο Ταμείο Ευημερίας
Καραβιωτών. Επίσης μέλη του έχουν εκλεγεί
και συμμετέχουν στα συμβούλια άλλων φορέων, όπως ο Δήμος και η Σχολική Εφορεία
Καραβά.

Το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», πέραν από τη διοργάνωση δικών του εκδηλώσεων, συμμετέχει ως συνδιοργανωτής ή στηρίζει
με την παρουσία του, μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Δήμο
Καραβά, το Συμβούλιο Νεολαίας, τη Σχολική
Εφορεία και τους άλλους οργανωμένους φορείς του Καραβά. Βασικός στόχος αυτής της
δράσης και προσφοράς είναι η ανάδειξη της
ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας,
η σύσφιξη και διατήρηση των δεσμών μεταξύ
των σκορπισμένων Καραβιωτών και η ενδυνάμωση του αγώνα για επιστροφή στην αξέχαστη κωμόπολή μας.

Η συμμετοχή του στα Σώματα αυτά είναι ενεργός και συνεχής και η συνεισφορά των εκπροσώπων του εκτιμάται ιδιαίτερα.
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Ο επίτιμος πρόεδρος της ΑΕΚ
Δαμιανός Χατζηδαμιανού

Η ομάδα της ΑΕΚ Λάμπουσα

Αθλητικό Σωματείο «ΑΕΚ - Λάμπουσα»
Δαμιανός Χατζηδαμιανού,
επίτιμος πρόεδρος
Για μια ακόμη χρονιά, είμαστε αναγκασμένοι
να αγωνιζόμαστε μακριά από τη φυσική μας
έδρα, μακριά από αγαπημένους φίλους και
χωριανούς Καραβιώτες.
Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η χρονιά, με μια άκρως συγκινητική εκδήλωση βράβευσης αναγνώρισης και τίμησης όλων όσων
υπηρέτησαν στα Διοικητικά συμβούλια του
Ιστορικού μας σωματείου, καθώς και όλων
των προπονητών και αθλητικών παραγόντων
προ του 1974.
Η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο της Λεμεσού και τέθηκε υπό την υψηλή
προστασία του Εξοχότατου Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, τον οποίο εκπροσώπησε ο σύμβουλος του επί αθλητικών
θεμάτων Φοίβος Ζαχαριάδης.

ο δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου, ο τέως δήμαρχος Γιαννάκης Παπαϊωάννου,
ο πρώην δήμαρχος κ. Πανίκκος Τσέντας, ο πρόεδρος του
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
Ανδρέας Μιχαηλίδης και Βουλευτές Κερύνειας
και Λεμεσού.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους, Δημοτικοί
Σύμβουλοι Καραβά, Κοινοτάρχες, Προέδροι
Ομοσπονδιών, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, χορηγοί, βραβευθέντες και πλήθος Καραβιωτών και φίλων του Καραβά, όπου σε ένα
εορταστικό κλίμα, ανταλλάξαμε ευχές για τον
Νέο χρόνο και θύμισες αγαπημένες που μας
ενώνουν και μας ενδυναμώνουν.

Παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν την εκδήλωση

Την επιμέλεια της όλης εκδήλωσης είχαν οι
αγαπητοί και εκλεκτοί φίλοι Χρυσόστομος Γεμέττας, τελευταίος γενικός γραμματέας της
ΑΕΚ ΚΑΡΑΒΑ προ του 1974, ο νυν πρόεδρος
του σωματείου Γαβριήλ Χατζηδαμιανού και ο
Γιώργος Στεφανίδης, πρώην αθλητής και προπονητής της ομάδας μας.

Πλήθος Καραβιωτών και φίλων έδωσαν
το παρών τους στην εκδήλωση

Απονομή αναμνηστικού
από τον Δαμιανό Χατζηδαμιανού στον Πάμπο Καλδέλη
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Ξεκινώντας την αγωνιστική μας δράση, δεχθήκαμε τις ευλογίες του γέροντα Γενναδίου,
στον καθιερωμένο αγιασμό των ομάδων μας,
γεμάτοι αισιοδοξία και όνειρα για τη νέα αθλητική χρονιά
Δυστυχώς, η χρονιά δεν έμελλε να ολοκληρωθεί, καθώς διακόπηκε λόγω της πανδημίας,
αφήνοντας όλους μας σε απόγνωση και προβληματισμό για το τί μέλλει γενέσθαι.
Με πρωταρχικό μέλημα μας, την υγεία όλων
- αθλητών, προπονητικής ομάδας και Δ.Σ.και ακολουθώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας
σύμφωνα με το πρωτόκολλο της επιδημιολογικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και σε μικρές ομάδες, τον αγώνα της επανεκκίνησης.
Σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, δυστυχώς, όλη
η οικονομική ενίσχυση που λαμβάναμε από
φίλους χορηγούς, ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί, αφήνοντας το σωματείο μας σε άκρως

δυσμενή θέση ενόψει της επόμενης αθλητικής
περιόδου.
Με το σκεπτικό ότι «απλώνουμε το χέρι μας
μέχρι εκεί που φτάνουμε» το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την οικονομική περισυλλογή
που εκ των πραγμάτων επιβάλλεται, παρά τον
κίνδυνο υποβιβασμού της πετοσφαιρικής μας
ομάδας μετά από 20 και πλέον χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Α’ κατηγορία του Παγκύπριου Πρωταθλήματος.
Ευχή και πρόσκληση προς όλους τους Καραβιώτες και Καραβιώτισες, καθώς και όλους
τους φίλους της πανέμορφης κωμόπολης μας
που υποκλινόμαστε στις φυσικές ομορφιές της
και υπερήφανοι προβάλλουμε την αξίωση της
ελεύθερης επιστροφής, στη γενέθλια γη, όπως
συστρατευθούν μαζί μας, μέχρι την Άγια εκείνη μέρα, αγωνιζόμενοι μέσα από το αγνό αυτό
μετερίζι του Αθλητισμού και του Πολιτισμού
που ταχθήκαμε με τιμή και υπερηφάνεια να
υπηρετούμε.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

Ο Μιχάλης Κοκκινίδης τιμήθηκε
στην εκδήλωση

Ο Χρυσόστομος Γεμέττας
παρουσιαστής της εκδήλωστης

Φωτογραφίες από το ακροατήριο
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Η Ανδρούλα Χατζηδαμιανού – Ασσιώτου Πρόεδρος της
Σχολικής Εφορείας Καραβά

Αλέξανδρος Ποστεκκής –
Ανδρούλα Χατζηδαμιανού – Ασσιώτου

Σχολική Εφορεία Καραβά
Ανδρούλλα Χατζηδαμιανού - Ασσιώτου,
πρόεδρος

Άλλη μια χρονιά πέρασε στην προσφυγιά. Το
2020 ήταν δυστυχώς μια χρονιά δύσκολη και
πρωτόγνωρη λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού που επηρέασε αρνητικά
κάθε πτυχή της ζωής μας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε και τη δράση και λειτουργία
της Σχολικής Εφορείας Καραβά. Τα Κυβερνητικά Διατάγματα και τα μέτρα που λήφθηκαν
για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας δεν επέτρεπαν τις συγκεντρώσεις και τη
διοργάνωση εκδηλώσεων για ένα πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα, τη χρονιά που πέρασε. Έτσι
η Σχολική Εφορεία Καραβά έπρεπε να αξιολο-

Ο Κυριάκος Χατζηνικολάου
Μέλος Σχολικής Εφορείας Καραβά

γήσει τα δεδομένα
και να λάβει αποφάσεις σχετικά με
την πραγματοποίηση
των δυο εκδηλώσεων
που διοργανώνει κάθε
χρόνο.
Η πρώτη εκδήλωση της Σχολικής Εφορείας
Καραβά που πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο και
στην οποία τιμώνται όλοι οι νέοι απόφοιτοι των
Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών σχολών, που
κατάγονται από τον Καραβά και τα περίχωρα,
κρίθηκε ότι έπρεπε να αναβληθεί. Μετά από
προβληματισμό του Διοικητικού Συμβουλίου,
αποφασίστηκε όπως γίνει προσπάθεια η εκδήλωση να συνδυαστεί με την εκδήλωση που
πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο του εκάστοτε έτους και η οποία είναι αφιερωμένη στους

Ανδρούλα Χατζηδαμιανού Ασσιώτου – Πρόεδρος
Έλενα Αχιλλέως – Γραμματέας
Σωτήρα Ποταμίτου – Μέλος Σχολικής Εφορείας
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πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει άριστα στο
απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Η εκδήλωση
ορίστηκε για την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020.
Λόγω των διαταγμάτων που τέθηκαν σε ισχύ
την προηγούμενη χρονιά, η εκδήλωση αναγκάστηκε να αλλάξει μορφή δυο φορές. Αρχικά, λόγω της απαγόρευσης της διοργάνωσης
εκδηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και σε συνεννόηση με τον Δήμο Καραβά, ως χορηγό και συμπαραστάτη, αποφασίστηκε όπως παρατεθεί
δείπνο προς τιμή των νέων στην αίθουσα δεξιώσεων Royal Hall. Στο δείπνο θα δίνονταν
οι χορηγίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας» και το Κληροδότημα
Γεώργιου Τσίμον» στους άριστους πρωτοετείς
φοιτητές και ενθυμήματα σε όλους τους αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης με καταγωγή τον
Καραβά. Τελικά όμως απαγορεύτηκε και η λειτουργία των χώρων εστίασης. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Εφορείας, σε

συνεννόηση με τους άλλους συνδιοργανωτές,
αποφάσισε όπως ακυρώσει το δείπνο και ορίσει την ίδια μέρα, ως ημέρα κατά την οποία
οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να περάσουν από
το οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, σε συγκεκριμένες ώρες, για να παραλάβουν τις χορηγίες και τα ενθυμήματα που
δικαιούνταν.
Η προσέλευση των νέων στο οίκημα του ΠΙΚ
κύλησε ομαλά, αφού λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα που προνοούσαν τα πρωτόκολλα
ασφαλείας για προφύλαξη από την πανδημία.
Λεπτομέρειες για την απονομή των χορηγιών
και ενθυμημάτων αναφέρονται στην ενότητα
Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες.
Ευχή μας, η πανδημία του κορωνοϊού να τελειώσε σύντομα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να
επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας και να
συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη δραστηριοποίησή
μας με στόχο την προβολή του Καραβά μας και
την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση απονομής χορηγιών

108

Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών
Ανδρέας Ν. Χαραλάμπους, γραμματέας
Το 2020 ήταν έτος σημαντικών έργων για το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Σκοπός τους
ήταν η ενίσχυση της μνήμης, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της ιστορίας του Καραβά και
των περιχώρων, στοιχεία απαραίτητα για τη
διατήρηση άσβεστης της επιθυμίας για επιστροφή.
Σημαντικές παράμετροι της δράσης του Πολιτιστικού Ιδρύματος, καθώς και παράγοντες

που επηρέασαν την εν γένει
λειτουργία του αναφέρονται
πιο κάτω.
Η πανδημία που έπληξε όλο τον κόσμο, επηρέασε και τη δράση του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Καραβιωτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ακολούθησε πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα
που αποφάσισε κατά διαστήματα η Κυβέρνησή
μας, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων στο κτίριο και των επισκεπτών.

Εκδηλώσεις
Στη βάση των όσων αναφέρονται πιο πάνω,
αναβλήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για τις
εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της 1ης
Απριλίου, η οποία θα είχε ως θέμα τη συμβολή
του κλήρου στον αγώνα του 1821 με αναφορά
στους ιερείς των εκκλησιών του Καραβά. Παράλληλα είχε αρχίσει προσπάθεια για κατασκευή
αντιγράφου της εικόνας της Παναγίας της Αχειροποιήτου από Αγιογράφο στο Άγιο Όρος, αφού
η αυθεντική έχει εξαφανιστεί κατά ή μετά την
τουρκική εισβολή. Βοηθός σ΄ αυτή την προσπά-

θειά μας είναι ο Καραβιώτης Ηγούμενος
στοφόρος.

Χρι-

Η εκδήλωση αυτή με το ίδιο περιεχόμενο καθώς
και η παρουσίαση της εικόνας της Παναγίας ευελπιστούμε ότι θα γίνουν την επόμενη χρονιά,
αν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Αναβλήθηκε επίσης το προγραμματιζόμενο επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Ο Καραβάς διά
μέσου των αιώνων». Η ημερομηνία διεξαγωγής
του συνεδρίου θα οριστεί αργότερα.

Διαμόρφωση της πρόσοψης του κτιρίου - ανέγερση Μνημείου Καραβιωτών
Ένα μεγάλο έργο, ο σχεδιασμός του οποίου είχε
αρχίσει από το προηγούμενο έτος, είναι η αναδιαμόρφωση της πρόσοψης του κτιρίου. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση της υφιστάμενης
ράμπας για άτομα με κινητικά προβλήματα,
ώστε να ανταποκρίνεται στις αναγκαίες προδιαγραφές, την ανακατασκευή της εισόδου και τη

δημιουργία Μνημείου, αφιερωμένου σ΄ αυτούς
που πολέμησαν υπερασπιζόμενοι τον Καραβά
και στους Καραβιώτες που πέθαναν στην προσφυγιά.
Μετά την προκήρυξη διαγωνισμού, η κατασκευή
του έργου ανατέθηκε στην εργοληπτική εται-

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ

109

ρεία με τη χαμηλότερη προσφορά. Το έργο έχει
ξεκινήσει και αναμένεται πως θα ολοκληρωθεί
εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους. Το

κόστος θα καλυφθεί από εισφορές Καραβιωτών
από την Κύπρο και το εξωτερικό και από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών.

Υπογραφή των συμβολαίων διαμόρφωσης της πρόσοψης και ανέγερσης Μνημείου Καραβιωτών

Εκδόσεις
Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το βιβλίο του
Χαράλαμπου Δαμασκηνού «Ματωμένες Μνήμες» το οποίο περιλαμβάνει τις αναμνήσεις του
συγγραφέα από το πραξικόπημα και την εισβολή, όπως παρουσιάζονται μέσα από σημειώσεις
που τηρούσε κατά την περίοδο εκείνη.
Ολοκληρώθηκε η έκδοση από το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Καραβιωτών του βιβλίου του Παντελή

Μιχάλα με τίτλο «Μια ζωή περιπέτεια». Ο συγγραφέας παρουσιάζει όσα έζησε αυτός και η οικογένειά του κατά την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής, μέσα από σημειώσεις που
κρατούσε κατά την περίοδο αυτή και τα χρόνια
που ακολούθησαν. Σ΄ αυτή την αφήγηση περιλαμβάνεται και ο Καραβάς.

XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ
Λευκωσία 2020

Μουσείο
Το 2020 δημιουργήθηκε το πρώτο Λαογραφικό
- Ιστορικό Μουσείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Καραβιωτών, το οποίο στεγάστηκε προσωρι-
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νά σε αίθουσα του Ιδρύματος. Στο μέλλον θα
στεγαστεί σε χώρο που θα δημιουργηθεί και θα
ικανοποιεί τις ανάγκες του Μουσείου, στο ίδιο

κτίριο. Τα πρώτα εκθέματα περιλαμβάνουν,
ανάμεσα σ΄ άλλα, έργα Καραβιώτικης δαντέλας
φερβολιτέ, τοπικές ενδυμασίες, εργαλεία που

χρησιμοποιούσαν Καραβιώτες και Καραβιώτισσες, αντίγραφα από τον θησαυρό της Λάμπουσας.

Χειροτεχνήματα Καραβιώτισσων που εκτίθενται στο Μουσείο

Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών
Με βάση το νέο Καταστατικό του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Καραβιωτών και με τη συγκατάθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου όπως
λειτουργούσε μέχρι το 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε ομόφωνα

όπως το ΠΙΚ αναλάβει τη νομική διαχείριση του
Ταμείου Ευημερίας Καραβιωτών. Γίνονται όλες
οι απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η
προσπάθεια αυτή.

Οίκημα
Όπως είναι γνωστό, το κτίριο που μας στεγάζει
σήμερα κτίστηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, με εισφορές Καραβιωτών και φίλων
του Καραβά, γιατί κρίθηκε απαραίτητο για την
πραγματοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος.
Το έτος 2020 συνεχίστηκαν τα έργα για συντήρηση και αναβάθμιση του κτιρίου. Συγκεκριμένα, εκτός από τα έργα που αναφέρθηκαν προηγουμένως - διαμόρφωση πρόσοψης και χώρου
για το Μουσείο - έγιναν έργα για στεγανοποίηση
της οροφής για προστασία από τη βροχή, αντικαταστάθηκαν όλες οι κουρτίνες σε όλους τους
χώρους του κτιρίου και δημιουργήθηκε επιπλέον αποθηκευτικός χώρος, απαραίτητος για τη

φύλαξη και καλύτερη οργάνωση αντικειμένων
του Ιδρύματος και άλλων συνόλων του Καραβά.
Μεγάλο μέρος του κόστους για τις πιο πάνω εργασίες καλύφθηκε από τον Δήμο Καραβά.
Ευχόμαστε όπως το τεράστιο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει ο τόπος μας με την πανδημία περάσει γρήγορα και η ζωή επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς, ώστε το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Καραβιωτών να συνεχίσει να οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις, έχοντας ως σκοπό
την πνευματική ανάπτυξη των ανθρώπων και τη
διατήρηση της μνήμης του Καραβά. Απώτερος
σκοπός είναι η επιστροφή στον αγαπημένο μας
τόπο, στον Καραβά.
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Η Αρχηγός του Συστήματος Άρτεμις Ζέρβα σε συνάντηση
ναυτοπροσκόπων

Κωπηλασία από τους Ναυτοπροσκόπους μας

Το 143ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά
Άρτεμις Ζέρβα
Το 143ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά
είναι ένα από τα τρία συστήματα της Επαρχιακής Εφορείας Κερύνειας και στεγάζεται στο
οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Το Σύστημα αποτελείται από τέσσερα
τμήματα, την Αγέλη Λυκοπούλων, στην οποία
συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6-11 ετών, την
ομάδα Προσκόπων, στην οποία συμμετέχουν
παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, την κοινότητα Ανιχνευτών, η οποία απευθύνεται σε έφηβους
ηλικίας 15-18 ετών και το Δίκτυο, το οποίο
απευθύνεται σε νεαρούς βαθμοφόρους ηλικίας 19-26 ετών, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι οι οποίοι σπουδάζουν στο
εξωτερικό
Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καραβά είναι να δίνεται η ευκαιρία στα
παιδιά να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε
διάφορα θέματα, όπως πρώτες βοήθειες, ανιχνευτικά σήματα, πυξίδα, κόμπους και κατασκευές αλλά και να αναπτύξουν φιλίες μέσα
από το παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες, να
αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να ασχοληθούν με δημιουργικές ασχολίες.
Ως Ναυτοπρόσκοποι ασχολούμαστε και με θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως την κωπηλασία
και ιστιοπλοΐα χρησιμοποιώντας τις τρεις ναυτοπροσκοπικές λέμβους της Επαρχιακής Εφορείας Κερύνειας με την ονομασία Ελευθερία,
Πράξανδρος, Κηφέας. Πολλές από τις δράσεις
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μας οργανώνονται με την Επαρχιακή Εφορεία
Κερύνειας, δηλαδή μαζί με τα άλλα δύο συστήματα της Επαρχίας.
Η περσινή χρονιά ήταν για όλους ιδιαίτερη,
επηρεάζοντας λίγο ή πολύ όλους, καθώς η πανδημία του COVID-19 έφερε την επιβολή περιοριστικών μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας τόσο σε τοπικό, εθνικό αλλά και
διεθνές επίπεδο.Tο σύστημα μας δεν μπορούσε
να μείνει ανεπηρέαστο, καθώς οι δραστηριότητες αναβλήθηκαν για μεγάλο μέρος της χρονιάς. Παρ’ όλα αυτά, στο κείμενο αυτό επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στις δραστηριότητες
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και ελπίζουμε να
πραγματοποιηθούν ξανά στο σύντομο μέλλον.
Μεταξύ αυτών των δράσεων κάποιες ξεχώρισαν και είναι μόνο ένα δείγμα από μία πληθώρα
δράσεων που κάνουμε κάθε χρόνο.
Με την υποδοχή του νέου χρόνου στις
12.01.2020 πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιττας της Επαρχιακής
Εφορείας Κερύνειας με την παρουσία του δημάρχου Καραβά Νίκου Χατζηστεφάνου.
Ως ναυτοπρόσκοποι ασχολούμαστε αρκετά με
τη θάλασσα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς
μέλη του Συστήματος μας συναντιόντουσαν
στη Μαρίνα Λάρνακας, όπου μαζί με μέλη άλλων Συστημάτων της επαρχίας αναλάμβαναν τη
συντήρηση των ξύλινων σκαφών της επαρχίας
Κερύνειας καθώς, σε πιο συχνή βάση, κωπηλατούσαν με τις βάρκες στη θάλασσα. Επίσης σε
μια προσπάθεια να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις

μας, ομάδα μελών του Συστήματος επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα
το Τμήμα Ενάλιας Αρχαιολογίας, όπου έγινε
παρουσίαση για την ξυλοναυπηγική παράδοση
της Κύπρου και για την προσπάθεια που καταβάλλει το Πανεπιστήμιο για τη διάσωση και
συντήρηση των ξύλινων σκαφών και συνάμα
της ίδιας της παράδοσής μας. Μιας παράδοσης,
η οποία κινδυνεύει να χαθεί, αφού μια μικρή
ομάδα ανθρώπων γνωρίζει πώς κατασκευάζεται
μια ξύλινη βάρκα και ουσιαστικά η γνώση μεταφέρεται με εξάσκηση και εμπειρία.
Επειδή ο πρόσκοπος βοηθά τον συνάνθρωπο,
τα λυκόπουλα του Συστήματος, σε μια εκδήλωση αγάπης, κατασκεύασαν από κοινού μια
ονειροπαγίδα, την οποία συνόδευσαν με χρήματα τα οποία μάζεψαν και με τις θερμότερες
ευχές τους την έστειλαν σε ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο πήγε στο εξωτερικό για θεραπεία.
Επιπρόσθετα τον Αύγουστο του 2020 οργανώθηκε εκδήλωση για συλλογή τροφίμων και
ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία στάλθηκαν
στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την
έκρηξη στον Λίβανο.
Κάθε χρόνο διοργανώνεται δράση με τα άλλα
Συστήματα της Επαρχίας. Φέτος τα λυκόπουλα
επισκέφτηκαν την έκθεση των δεινοσαύρων,
οι πρόσκοποι την έκθεση των 3D εικόνων,
όπου έβγαλαν πολλές φωτογραφίες και οι ανιχνευτές μας πήγαν για αναρρίχηση.
Το 143Ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά

συμμετέχει επίσης και σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες των Δήμων Κερύνειας, Καραβά
και Λαπήθου, καθότι, σημαντικός στόχος και
επιδίωξή μας είναι να μην ξεχαστούν οι κατεχόμενες πόλεις και τα χωριά μας. Αναφέρουμε
επιγραμματικά, τη συμμετοχή των τριών προσκοπικών Συστημάτων της Επαρχίας Κερύνειας στην αντικατοχική εκδήλωση στον Τύμβο
της Μακεδονίτισσας στις 22 Ιουλίου 2020.
Μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2020 και
την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων
λόγω του COVID-19, το Σύστημα παρέμεινε
κλειστό για μεγάλη διάρκεια. Στο πνεύμα της
τήλε-εργασίας και της εκμάθησης από το σπίτι,
το Σύστημά μας ανέλαβε τη διεξαγωγή συναντήσεων μέσω του διαδικτύου στις οποίες τα
μέλη του είχαν την ευκαιρία να κρατήσουν
επαφή με τους φίλους τους και να παίξουν
διάφορα παιχνίδια.
Το διήμερο του Συστήματος καθώς και η κατασκήνωση του καλοκαιριού, δραστηριότητες
τις οποίες περιμένουν με ανυπομονησία όλα
τα μέλη του Συστήματος ανεξαρτήτως ηλικίας,
δυστυχώς ακυρώθηκαν.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή
νέα χρονιά με πολλές προσκοπικές δραστηριότητες και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε
πίσω στο οίκημα του Συστήματός μας όλα τα
μέλη του Συστήματος μας και τους νέους υποψήφιους προσκόπους.

Ευχάριστες στιγμές με τα παιδιά του 143ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καραβά
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ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΜΑΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Λάμπουσας» με τα παιδιά του χορευτικού συγκροτήματος

Παιδιά του πολιτιστικού προγράμματος του Σωματείου
«Λάμπουσα»

Σωματείο Αποδήμων «Λάμπουσα» Νέας Υόρκης
Σταύρος Καμηλάρης, πρόεδρος

Το Σωματείο Αποδήμων «Λάμπουσα» ιδρύθηκε το 1937 στη Νέα Υόρκη από Καραβιώτες
και Λαπηθιώτες μετανάστες. Μέσα στα πρώτα
και ιδρυτικά μέλη του Σωματείου περιλαμβάνονται οι Αριστείδης Δημητρίου, Γιάννης Σπανός, Κώστας Νικήτας, Γρηγόρης Πλούσιος, Π.
Σαρδάνης, Ιωσήφ Φιούρης, Ιωάννης Ζανέττος
και Γιώργος Παπούλιας από τον Καραβά και οι
Χρίστος Φόσκος και Π. Χρήστου από τη Λάπηθο. Στη δημιουργία του Σωματείου συνέβαλε και ο Νικόλας Παπακωνσταντίνου από τη
θέση του κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
και μετέπειτα Πατριάρχη Αθηναγόρα. Ο κύριοι σκοποί της ιδρύσεως του σωματείου ηταν η
προώθηση της φιλίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.
Πρώτος πρόεδρος του Σωματείου διετέλεσε ο
Χρίστος Φόσκος και ακολούθησαν οι Γιώργος
Παπούλιας, Αριστείδης Δημητρίου, Γιώργος
Νικολάου-Λούτσιος, ο γιατρός Γιώργος Χριστούδιας, ο Ευριπίδης Κόντος και ο Κώστας
Τσέντας.
Το σωματείο μας έχει πάνω από 200 οικογένειες μέλη, με τους περισσότερους να είναι
από τις περιοχές της Βορείου Νέας Ιερσέης και
Νέας Υόρκης, ως επίσης και από άλλες πολιτείες όπως Virginia, Washington DC, Florida,
και California. Έδρα της «Λάμπουσας» είναι το
Bergenfield της Πολιτείας Νέας Ιερσέης, τόπος
διαμονής πολλών Καραβιωτών.

την πολύπλευρη, πολιτιστική, κοινωνική και
εθνική του αποστολή. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν με αφοσίωση και αγάπη ένα πολύ αξιόλογο και σημαντικό
έργο. Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου
μας απαρτίζεται από τους εξής:
Πρόεδρος: Stavros Kamilaris
Αντιπρόεδρος: Peter Frankiskou
Γενικός Γραμματέας: Phanis Kyprianou
Ταμίας: Maria Kamilaris
Γραμματέας Πρακτικών: Argyris Eleftheriou
Γραμματέας Επικοινωνίας: Costas Papapetrou
Μέλη:
Adam
Hadjikyriakou,
Anastasia
Gnardelis, Andreas Stavrou, Athena Patrikios,
Christina
Miltiadou,
Eliana
Antoniou,
George
Solonos,
Georgia
Eleftheriou,
Marios Christodoulou, Michael Arotis, Mike
Diomidous, Sandy Antoniou, Sotiroula Savva,
Stavros Papapetrou, Stella Kyprianou.
Το 2020 ήταν σίγουρα μια διαφορετική χρονιά και κάτι που κανείς δεν περίμενε! Η καταστροφική πανδημία COVID-19, άρχισε από
τον περασμένο Μάρτιο με την απομόνωση να
εξακολουθεί να συνεχίζεται σε ισχυρούς βαθμούς. Ως αποτέλεσμα, όλα τα γεγονότα και
οι δραστηριότητες του Σωματείου για το έτος
2020 έχουν ακυρωθεί και αναβληθεί έως
ότου τελειώσει η πανδημία και ο περιορισμός.
Υποθέτοντας ότι η πανδημία θα τελειώσει σύντομα, έχουμε προγραμματίσει τα ακόλουθα
γεγονότα για το έτος 2021:

Με 83 χρόνια ιστορία και ευημερία το σωματείο μας είναι ένα από τα πιο ενεργά σωματεία
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής.

•	Εκδήλωση «Taste of Cyprus» το Σάββατο 8
Μαΐου (1ον Σάββατο μετά το Πάσχα).

Το Σωματείο μας συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία

•	Συμμετοχή στο Συνέδριο της PSEKA στην
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•	Συμμετοχή στην Ελληνική Παρέλαση

Ουάσιγκτον D.C.
•	Χοροεσπερίδα «Horos tou Lemoniou» το
Σάββατο 13 Νοεμβρίου.
•	Άλλες εκδηλώσεις, όπως Γενική Συνέλευση
Μελών, συνέδρια της Κυπριακής Ομοσπονδίας και PSEKA, κ.λ.π.
Το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του σωματείου μας είναι το πολιτιστικό πρόγραμμα για
τα παιδιά. Με έμφαση στη νεολαία μας, η «Λάμπουσα» συνεχίζει το πολιτιστικό της πρόγραμμα με πολλά παιδιά να συμμετέχουν σε
μαθήματα για Κυπριακούς χορούς, ιστορίας,
γεωγραφίας και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Η «Λάμπουσα» προσφέρει αυτά τα μαθήματα δωρεάν στα μέλη της, συμπεριλαμβανομένου γεύματος πίτσας κάθε Σάββατο. Η Δρ.
Ηλιάνα Αντωνίου (διευθύντρια του πολιτιστι-

κού μας προγράμματος) κάνει σπουδαία δουλειά διδάσκοντας τα παιδιά μας τις Κυπριακές
τους ρίζες. Ενώ το πολιτιστικό μας πρόγραμμα
διακόπηκε λόγω της πανδημίας, ανυπομονούμε να το συνεχίσουμε το συντομότερο δυνατό. Έχουμε την υποχρέωση να εκπαιδεύσουμε
τα παιδιά μας για την πλούσια Ελληνοκυπριακή μας κληρονομιά, τα έθιμά μας και την άδικη
Τουρκική κατοχή της γης μας.
Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στο φυσιολογικό στάδιο σύντομα και να είμαστε σε θέση
να συναντηθούμε και πάλι με τους αγαπητούς
συγχωριανούς και φίλους στις επερχόμενες
εκδηλώσεις του σωματείου μας.
Ευχόμαστε γρήγορο τέλος στην πανδημία,
υγεία, ευτυχία, και επιστροφή στον Καραβά
και στους κατεχόμενους τόπους μας.

Μαρτυρία για την ίδρυση του Σωματείου «Λάμπουσα»

Επιστολή Αριστείδη Δημητρίου από Νέα
Υόρκη στην Πίτσα Χαρμαντά –Πρωτοπαπά
New Jersey
Αγαπητή μου Πίτσα,

29.6.1992

Στες 18 φεβρουαρίου 1930 έφθασα εις Ν. Υόρκην όπου με είχε εγγυηθεί ο συγχωρεμένος
εξάδελφος Ιάκωβος Χαρμαντάς και ήλθε και με
παρέλαβε μαζί με την αδελφή μου Ανδρομάχη
και τον συγχωρεμένο γαμπρό μου Παναγιώτη
Σαρδάνη.
Πήρα αμέσως εργασία. Εργάστηκα οκτώ μήνες και μετά αγόρασα κουρείο με κομμωτήριο.
Μαζί μου εργάστηκε και ο αδελφός μου Γεώργιος και άλλοι συγγενείς. Τον Μάρτιο του
1933 μετακόμισα στην ωραία ενορία Columbia
University όπου ακόμα συνεχίζω να εργάζομαι
και να εξυπηρετώ ολόκληρην την ενορία και τα
Πανεπιστήμια και Κολλέγια της περιοχής. Μόλις
έφθασα εις Αμερική, έγινα member New York
Hairdresser Association όπου παρακολουθούσα εις όλες τις συνεδριάσεις και καλυτέρεψα να
γίνω ένας καλός κομμωτής και να πάρω μέρος
στους διαγωνισμούς κομμωτικής και να βραβευτώ με πρώτο Βραβείο.

λεμος. Μόλις τέλειωσε, το 1946 γύρισα εις Καραβά, όπου επαντρεύτηκα, 30 Ιουνίου 1946.
Γύρισα πίσω και αγόρασα σπίτι, απόκτησα τη
θυγατέρα μου Dorothy, 21.10.1947, και τον υιό
μου Δημητράκη, 20.3.1949. Από τον υιό μου
απόκτησα τρία εγγόνια: τον Andrian 13, τον
Paul 11 και τη Marie 5, που είναι πολύ χαριτωμένη.
Το 1937 με πρωτοβουλία του ιατρού Σάββα Ζαβογιάννη, του κ. Φώσκου από τη Λάπηθο και
με άλλους συγχωριανούς ιδρύσαμε το Σωματείο
Λάμπουσα. Έχω υπηρετήσει ως πρόεδρος σε
δυο περιόδους. Εργάστηκα μαζί με όλους τους
προέδρους και τα συμβούλια. Προσφέραμε ό,τι
μας ήταν δυνατόν σε φιλανθρωπίες. Στείλαμε
χρήματα δια χριστουγεννιάτικο δώρο σε φτωχά
παιδιά, κτίσαμε καμπαναριό εις την Ευαγγελίστρια, την εκκλησία του Καραβά, κτίσαμε παρεκκλήσι στο νεκροταφείο Άγιος Πέτρος, όπου
εργαστήκαμε πολύ σκληρά μαζί με τον Ιωσήφ
Φιούρη, τον Κώστα Νικήτα, τον Γεώργιο Λούτσιο και με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τα
μέλη. Πήγαμε εμείς στην Ουάσιγκτον όπου είδαμε όλους τους χωριανούς και μας βοήθησαν.

Το 1940 επέστρεψα εις Κύπρο δια να δω τους
γονείς και όλους τους συγγενείς. Είχα όμως και
την καλή τύχη να αρραβωνιαστώ την κόρη της
κ. Ροδούς και του διδασκάλου κ. Μαυραδά τη
Μαρούλα. Έκανε το προξενιό ο αγαπητός μου
εξάδελφος Ιωάννης Χαρμαντάς.

Μετά την εισβολή υιοθετήσαμε 52 προσφυγόπουλα και ιδιαιτέρως ο καθένας από μας βοηθήσαμε σε διαφορετικούς φιλανθρωπικούς
σκοπούς στην Κύπρο αλλά και εδώ. Άλλο δημιούργημα ήταν η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής. Άρχισε στις 12 Απριλίου 1951. Είχα την
τύχη να είμαι ένας από τους πρώτους που υπέγραψα να ιδρυθεί η Ομοσπονδία.

Γύρισα πίσω εις Ν. Υόρκη, όπου άρχισε ο πό-

Άρης Δημητρίου
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Παράγοντες της Ομογένειας Ηνωμένου Βασιλείου

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Σάββας Παυλίδης

Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά
και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας
Σάββας Παυλίδης, πρόεδρος
Η τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
του Συνδέσμου μας, που είχε πραγματοποιηθεί
στις 18.11.2018 χωρίς, δυστυχώς, να καταστεί
δυνατή η υποβολή νέων υποψηφιοτήτων εκ μέρους των μελών για ανανέωση και ανάδειξη ενισχυμένου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), όπως
αναμενόταν, αποφάσισε να παραταθεί η θητεία
του προηγούμενου Δ. Σ. για μερικούς μήνες και
να καταβληθεί αργότερα ακόμα μία προσπάθεια για την ενίσχυσή του με νέα μέλη, ώστε
ο Σύνδεσμος να μπορέσει να συνεχίσει ομαλά
τη λειτουργία του και να ανταποκριθεί τόσο στις
ανάγκες των μελών του όσο και στις εθνικές,
κυρίως, αλλά και κοινωνικές του υποχρεώσεις.
Η προσπάθεια αυτή υλοποιήθηκε από το
Δ.Σ. στις 23 Μαρτίου 2019. Σύμφωνα με την
απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μελών στις
18.11.2018, οργανώθηκε συνεστίαση όλων
των μελών του Συνδέσμου στο Εστιατόριο Πανόραμα, η οποία επείχε θέση Άτυπης Γ.Σ. ως
συνέχεια της προηγηθείσας Τακτικής Γ.Σ., για
υποβολή επιπρόσθετων υποψηφιοτήτων στο
νέο Δ.Σ. Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Παυλίδης ενεθάρρυνε και κάλεσε όλους να ενισχύσουν το
Δ.Σ. του Συνδέσμου. Δυστυχώς όμως υπήρξε
και πάλιν μηδαμηνή σχεδόν ανταπόκριση. Μόνον ένα από τα μέλη του Συνδέσμου δήλωσε
υποψηφιότητα, η Νατάσα Χατζηστεφάνου, η
οποία όμως δήλωσε ότι είναι μεν πρόθυμη να
βοηθά το Δ.Σ. σε ό,τι ήταν δυνατό να προκύψει αλλά -λόγω της διαμονής της στο Νότιο
Λονδίνο- δεν θα μπορούσε να παρίσταται τακτικά στις συνεδρίες του Δ.Σ.
Η Άτυπη Γ.Σ., ύστερα από την ανεπιθύμητη
αυτή εξέλιξη, αποφάσισε την παραμονή του
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ίδιου Δ.Σ. (με ενίσχυση, έστω, από ένα μόνο
νέο μέλος) μέχρι το τέλος του έτους 2019 με
την ελπίδα ότι για την επόμενη χρονιά 2020,
θα υπήρχε δυνατότητα πληρέστερης ανανέωσής του. Ύστερα από την πιο πάνω απόφαση της Άτυπης Γ.Σ. στη συνεστίαση των μελών του Συνδέσμου στις 23.03.2019, το Δ.Σ.
αναγκάσθηκε να ανασυγκροτηθεί κατάλληλα
κατά την επακολουθήσασα συνεδρία του στις
13.05.2019 και τα μέλη του να επιφορτισθούν
το καθένα περισσότερες ευθύνες. Καταρτίστηκε δε ξανά σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος και Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Σάββας Παυλίδης (Επανεκλέγεται Πρόεδρος από τις 4 Ιουλίου 2010)
Αντιπρόεδρος και
στάκης Καριολής

Γενικός Γραμματέας: Χρι-

Γενικός Ταμίας: Πάρης Γεωργίου
Οργανωτικοί Γραμματείς: Γιώργος Χριστοδούλου και Ντίνος Αποστολίδης
Υπεύθυνος Νεολαίας: Ντίνος Αποστολίδης
Βοηθός Γραμματέας: Αφροδίτη Γεωργίου
Βοηθοί Ταμίες: Χριστάκης Καριολής, Σάββας
Παυλίδης, Γιώργος Χριστοδούλου
Βοηθοί Οργανωτικοί Γραμματείς: Διομήδης Παναγιώτου, Σούλα Crouch και Σάββας Σούπασιης (Ο τελευταίος όμως ήταν ήδη ασθενής.)
Σύμβουλοι: Σάββας Γαβριήλ και Κούλα Πάρτου
Βοηθητικό μέλος: Νατάσα Χατζηστεφάνου
Τα μέλη του εν λόγω νέου Δ.Σ. -παρά τα προβλήματα σε σχέση με την παρατηρούμενη αδιαφορία νεαρών, κυρίως, συγχωριανών μας να
ενισχύσουν το έργο τους- παρέμειναν ενεργοποιημένα και στη διάρκεια της υπόλοιπης περιόδου του έτους 2019. Κατέβαλαν μάλιστα φι-

- Δεν πραγματοποιήθηκαν όμως πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Lobby for
Cyprus και της ΕΚΟ, στις οποίες πάντοτε ο Σύνδεσμός μας συμμετέχει ενεργά.

Χορός του Λεμονιού 2019.
Νικήτρια η Νατάσα Ε. Χατζηστεφάνου

λότιμες προσπάθειες για να πετύχουν, κατά το
δυνατό, τους βασικούς σκοπούς και στόχους,
που καθορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου.
Ενώ όμως αναμενόταν ότι κατά το έτος 2020
θα είχαμε σημαντική ενίσχυση του Δ.Σ. και
ποιοτική ανανέωσή του, προέκυψαν απροσδόκητα νέες απρόβλεπτες καταστάσεις, που
παρέλυσαν κάθε προσπάθεια προς αναβάθμιση του έργου του Συνδέσμου μας, όπως και
όλων των σωματείων και οργανώσεών μας,
και επέβαλαν ακύρωση κάθε εκδήλωσης και
δράσης. Η πανδημία του κορωνοϊού και το
συνεχές lockdown για ολόκληρο το έτος 2020
(και όχι μόνο) δεν επέτρεψε, δυστυχώς, τον
προγραμματισμό και την υλοποίηση οποιωνδήποτε στόχων και επιδιώξεων του Δ.Σ. του
Συνδέσμου.
- Καταρχήν δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση
νέας Τακτικής Γ.Σ. προς ανανέωση του Δ.Σ.
Έτσι παρέμεινε και πάλι αναγκαστικά το ίδιο
Δ.Σ. και για τη χρονιά 2020.
- Δεν πραγματοποιήθηκαν τακτικές Συνεδρίες
του Δ.Σ. και δεν έγινε κανένας προγραμματισμός εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και ο χορός του Λεμονιού.
- Καταβάλαμε ωστόσο την ετήσια συνδρομή
μας για το έτος 2020 στην Εθνική Κυπριακή
Ομοσπονδίας (ΕΚΟ) και στο Lobby for Cyprus
και συνεχίσαμε τη συμμετοχή μας στις συνεδρίες τους μέσω διαδικτύου (Zoom) ενισχύοντας μερικές από τις δράσεις τους.
- Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την EKO
αποστείλαμε επιστολή με ημ. 14 Νοεμβρίου
2020 στον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Boris Johnson και, με την ευκαιρία
της επετείου ανακήρυξης του ψευδοκράτους
Ντενκτάς στις 15 Νοεμβρίου 1983, καταδικάσαμε τόσο την παράνομη και διχοτομική αυτή
ενέργεια όσο και τις προσπάθειες Ερτογάν και
Τατάρ για αλλαγή της βάσης των συνομιλιών
και προώθηση λύσης δύο κρατών.

- Εκφράσαμε την ικανοποίησή μας προς τους
Δημάρχους Λαπήθου και Καραβά τόσο για την
ειδική αναφορά στο Σύνδεσμό μας στο τεύχος
Απριλίου 2020, αρ. φύλλου 55, της εφημερίδας του Δήμου Λαπήθου «Τα Νέα της Λαπήθου», όσο και για την συμπερίληψη της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2019
στον 13ο τόμο της έκδοσης του Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα».
- Καταδικάσαμε γραπτά (δημοσιεύοντας σχετική επιστολή στον ελληνικό παροικιακό τύπο,
την οποία απευθύναμε στην κυπριακή πολιτεία) την πρωτάκουστη αντεθνική ενέργεια
αγνώστων να καταστρέψουν την πινακίδα του
Προσφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», που
βρισκόταν για χρόνια στον δρόμο έξω από το
αεροδρόμιο Λάρνακας και πρόβαλλε το αγωνιστικό σύνθημα “OUR DEMAND: TURKISH
TROOPS AND SETTLERS OUT OF CYPRUS”.
- Δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να ανταποκριθούμε σε έκκληση του Δήμου Καραβά να ενισχύσουμε την προσπάθειά του για ανέγερση
μνημείου Καραβιωτών, που έπεσαν στην Τουρκική Εισβολή ή έφυγαν από τη ζωή με τον καημό
της επιστροφής στον Καραβά ούτε και προσφέραμε στο υπό επισκόπηση έτος 2020 οικονομική ενίχυση στον Ραδιομαραθώνιο για παιδιά
με ειδικές ανάγκες και το Μέλαθρο Αγωνιστών
ΕΟΚΑ, καθώς και σε άλλους οργανισμούς, που
στηρίζαμε διαχρονικά προηγουμένως.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι ο
απολογισμός της δράσης του Συνδέσμου μας
για το έτος 2020 είναι πολύ πτωχός σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αιτία
είναι η πανδημία του κορωνοϊού. Ευχόμαστε
να απαλλαγούμε σύντομα από την πανδημία
και να επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία
και προσφορά του Συνδέσμου μας.

Ο πρόεδρος Σάββας Παυλίδης με την ηγεσία της
Ομογένειας Ηνωμένου Βασιλείου
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Μερικοί από τους απόδημους μας στη Μελβούρνη

Η πρόεδρος Ελευθερία
Χατζηστεφάνου - Λαούτα

Σύλλογος Αποδήμων «Λάμπουσα Καραβά» Μελβούρνης
Ελευθερία Χατζηστεφάνου - Λαούτα,
πρόεδρος Συλλόγου

Σύμβουλοι: Κώστας Δημητρίου, Παντελής Δημητρίου, Μαίρη Ιωαννίδη, Γεωργία Μαρτίκα,
Μαρία Γεωργίου και Αντρούλα Κουμή.

Ένεκα της πανδημίας COVID 19 που έπληξε σε
αρκετά μεγάλο βαθμό τη Μελβούρνη, του μεγάλου διαστήματος εγκλεισμού και απομόνωσης, το Σωματείο μας ανέστειλε τις δραστηριότητες και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις
του κατά το έτος 2020. Η μόνη εκδήλωση που
πρόλαβε να πραγματοποιήσει ο Σύλλογός μας
ήταν η Γενική του Συνέλευση.

Ενδιαφερόμενα Μέλη: Σωκράτης Ιωάννου,
Νατάσα Λαούτα, Γιώργος Μαρτίκας και Χριστάκης Κουμής.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε
η Ετήσια Γενική Συνέλευση και αποφασίστηκε να μείνει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Λάμπουσα Καραβάς Μελβούρνης
Αυστραλίας.
Πρόεδρος: Ελευθερία Λαούτα
Αντιπρόεδρος: Σολωμός Σπύρου
Βοηθός Αντιπρόεδρος: Ρένος Γεωργίου
Γραμματέας: Αννίτα Γεωργίου
Ταμίας: Φρόσω Σπύρου

Επίσης ως Σωματείο Λάμπουσα Αυστραλίας,
μαζέψαμε τρόφιμα τα οποία παραδώσαμε στην
Αρχιεπισκοπή μας, για ανακούφιση και στήριξη οικογενειών που πλήγηκαν οικονομικά από
την πανδημία του covid 19.
Ευχόμαστε σύντομα η ανθρωπότητα να απελευθερωθεί από τον αόρατο αυτό εχθρό και
να ξαναβρούμε την ελευθερία μας. Να είστε
σίγουροι πως ο Καραβάς που ζει στις καρδιές
μας, στο κάθε μας κύτταρο, όσο μακριά του και
αν βρισκόμαστε, θα ξαναζωντανέψει εδώ, στη
μακρινή Αυστραλία. Θα κρατήσουμε ζωντανό
τον πολιτισμό του, όπως κρατούμε τα ήθη και
έθιμά του, και θα τα μεταλαμπαδεύσουμε στη
νέα γενιά, με αγάπη και πολλή προσπάθεια,
όρεξη και επιμονή.

Εκδρομή των αποδήμων Καραβιωτών της Αυστραλίας
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑ

Άποψη του Καραβά πριν το 1974

Η Ευαγγελίστρια μας

Ο Αρτεμής
Χαράλαμπος Δαμασκηνός *
Ο Αρτεμής χειροπράκτης ήτο αυτοδίδακτος
ορθοπεδικός. Όποιος έσπαζε χέρι, πόδι ή
εξάρθρωση ή διάστρεμμα, τον παρελάμβανε
ο Αρτεμής. Είχε προνοήσει να ετοιμάσει πολύ
προηγουμένως τους νάρθηκες, στηρίγματα και
δέματα, τα οποία ήσαν απαραίτητα για αυτού
του είδους τις επεμβάσεις. Όπως θυμάμαι, οι
νάρθηκες του Αρτεμή ήσαν από μαλακό ξύλο
αναθρήκας ή άλλες στερεές ράβδους που πελεκούσε, έτριβε με το γυαλόχαρτο να τις κάνει
λείες.
Οι επεμβάσεις του εγίνοντο τις πιο πολλές φορές στο σπίτι του που ήταν απέναντι από την
Ευαγγελίστρια στο κέντρο του Καραβά, όπου
τον εύρισκαν οι τραυματίες. Κάποτε όμως πήγαινε ο ίδιος στο σπίτι του τραυματία ή σε ένα
καφενείο που τον καλούσαν. Θα περιγράψω
πώς εγίνοντο αυτές οι επεμβάσεις από τον
Αρτεμή: Παραλάμβανε τον πάσχοντα και τον
χειριζόταν τον καθένα ξεχωριστά, γιατί κάθε
περίπτωση για τον μάστρε Αρτέμη ήτο ξεχωριστή. Είχε τόση πείρα, συμπεριφερόταν με
λεπτότητα και επαγγελματισμό, που θα τον
ζήλευαν και αυτοί οι επιστήμονες καθηγητές.
Ανάλογα με το περιστατικό, ο πληγωμένος
εκάθετο πάνω σε μια καρέκλα ή έμενε ξαπλωτός πάνω σε μια κουβέρτα, κουρελού, στο πάτωμα.
Λίγα λεπτά προηγουμένως, ο Αρτεμής έκανε
επιλογή από τους θαμώνες του καφενείου ή
από τους παρευρισκόμενους ένα ή δύο γε-

ρούς, δυνατούς άντρες, τους εξηγούσε πως,
όταν τους καλούσε, να γνωρίζουν τι θα κάνουν, κυρίως να κρατούν τον παθόντα ακίνητο την κρίσιμη ώρα της επέμβασης.
Ο Αρτεμής άρχιζε να μιλά στον πληγωμένο κάνοντας ερωτήσεις, όπως πού κτύπησε, εάν έχει
πόνους σε άλλο σημείο εκτός από το πληγωμένο άκρο, εάν έφαγε ή εάν ήπιε τίποτε, ενώ
ταυτοχρόνως τα χέρια του δούλευαν. Με χλιαρό λάδι, ελαιόλαδο, με κομπρέσες, προσπαθούσε να χαλαρώσουν οι μυς του πληγωμένου μέρους και με την αφή τα χέρια του είχαν
αποκτήσει τόση επιδεξιότητα, που έπαιρνε την
εικόνα του σπασμένου οστού ή την τυχόν μετατόπισή του. Και όταν εγίνετο βέβαιος πώς θα
έκανε την επανόρθωση, με ένα νεύμα, έτρεχε
ο πατέρας μου με ένα ποτήρι γεμάτο ζιβανία ή
κονιάκ, το έβαζαν στο στόμα του πληγωμένου
και τον παρότρυναν να το πιει όλο μέχρι την
τελευταία γουλιά.
Οι δυο εθελοντές άντρες τώρα πλησίαζαν και
προσπαθούσαν να κρατήσουν τον πληγωμένο
ακίνητο για να γίνει η επανατοποθέτηση του
σπασμένου οστού στη θέση του. Ενώ ο Αρτεμής εδούλευε συγκεντρωμένος σε αυτό που
έκανε, ο πληγωμένος ούρλιαζε ή μάλλον εβρυχάτο από τους πόνους και συχνά εκινείτο. Μάταια αγωνίζοντο οι εθελοντές να τον βαστούν
ακίνητο. Χαρακτηριστικό της αφοσίωσης του
Αρτεμή σε αυτό που έκανε, συχνά, θύμωνε
και ξεσπούσε στους εθελοντές που τον εβοηθούσαν. Τους φώναζε «κρατείτε καλά γιατί
θα φάτε κανένα πάτσον» και κάποτε φαίνεται
πως συνέβηκε και αυτό. Το πρόσεξα από την

(*) Από το βιβλίο «Άρωμα Καραβά», Χαράλαμπου Δαμασκηνού,
Έκδοση Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, 2019
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αντίδραση που έκαναν οι θαμώνες του καφενείου, όταν ο Αρτεμής κάλεσε «Έλα και συ,
ρε Κωστή». Ο Κωστής αρνήθηκε: «Όι, όι, εγώ
θκειε Αρτεμή, γιατί έν θέλω να φάω πάτσους,
όπως μου έκαμες την άλλην φοράν με τον Νικόδημον».
Όταν εγίνετο η επανόρθωση, το σπασμένο
οστούν ετοποθετείτο στη θέση του, εγίνετο
σταθεροποίηση με τους νάρθηκες, που είχε
εκ των προτέρων κατασκευάσει ο Αρτεμής.
Ο πληγωμένος έπινε ένα δυνατό καφέ για να
ηρεμήσει, ενώ ο Αρτεμής έδινε τες τελευταίες
συμβουλές: «Οι νάρθηκες να μείνουν στερεωμένοι καλά. Το πληγωμένο μέλος να μείνει

ακίνητο. Θα φουσκώσει τις πρώτες μέρες, θα
έχεις κάποιους πόνους και ενοχλήσεις, μούδιασμα και φαγούρες, αυτά όλα είναι αναμενόμενα και θα τα αντιμετωπίσουμε μαζί και ποτέ
μόνος σου».
Αυτός ήτο ο Αρτεμής, ένας αυτοδίδακτος ορθοπεδικός, τραυματιολόγος, που θα ζήλευαν
ακόμη και καθηγητές Πανεπιστημίου.
Δεν ήσαν λίγοι αυτούς που γιάτρεψε ο Αρτεμής.
Εκατοντάδες χωριανούς, άντρες και γυναίκες,
Καραβιώτες, Λαπηθιώτες και από τα περίχωρα.
Αυτό το έκανε με μεράκι, πάντα με γνώμονα να
βοηθήσει τους συνανθρώπους του.

Ο Αρτεμής σε μεγάλη ηλικία έξω από το σπίτι του δίπλα
από την μεγαλόπρεπη Ευαγγελίστρια
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Ο Χρίστος και η Χαρίτα Κίρκου με
πέντε από τα έξι παιδιά τους

Δαφνοστεφανωμένος ο Χρίστος Κίρκος και δίπλα η σύζυγος του Χαρίτα κατά την υποδοχή του στον Καραβά

Χρίστος Κίρκος, ο αντάρτης του Καραβά
Ελένη Κίρκου - Κολιού
Βιογραφικό
Ο Χρίστος Κίρκος γεννήθηκε τον Οκτώβριο
του 1926 στον Καραβά. Μεγάλωσε με τους
γονείς και τα αδέλφια του Στέλιο και Γιώργο
στο μικρό τους σπίτι στην Παλιάβρυση. Σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του, διέκοψε την
φοίτησή του στο δημοτικό και την φροντίδα
του ανέλαβε ο θείος του Γιώργος Κίρκος, εργολάβος οικοδομών τον οποίο ακολούθησε στο
επάγγελμα. Σε ηλικία 18 χρονών αρραβωνιάστηκε την Χαρίτα Βλάχου και παντρεύτηκαν
το 1946. Απέκτησαν 6 παιδιά, τους Ελένη, Κωστάκη, Σούλα, Αντρίκκο, Γεωργία και Στέλιο.
Με το ξεκίνημα του αγώνα της ΕΟΚΑ ο Χρίστος ή Μαύρος, όπως τον αποκαλούσαν στο
χωριό, βρέθηκε με άλλους χωριανούς στις
επάλξεις. Aναπτύσσει έντονη δράση. Διοργανώνει ομάδες και εντάσσει νέα μέλη, στον
Καραβά, τη Λάπηθο, τη Βασίλεια και τα περίχωρα. Κτίζει κρησφύγετα, κρυψώνες για τους
αντάρτες και τον οπλισμό́ τους. Μεταφέρει
όπλα και πρυρομαχικά, κατασκευάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς, τοποθετεί, ανατινάζει βόμβες, λαμβάνει μέρος σε ένοπλες επιθέσεις και
ενέδρες εναντίον των Άγγλων. Τον Μαΐο του
58 συνελήφθη και, αφού ανακρίθηκε για 18
συνεχόμενες ώρες, αφέθηκε ελεύθερος, για
να αναζητηθεί σε λίγες ώρες εκ νέου. Υποψιαζόμενος όμως προδοσία, ο ίδιος είχε φύγει
αντάρτης παραμένοντας ενεργό στέλεχος του
αγώνα μέχρι το τέλος.
Η επιστροφή́ του στο χωριό́ ήταν εθνικό γεγονός. Μετά την επίσημη υποδοχή όλων των

ανταρτών στη Λευκωσία, τον οδήγησαν με
λεωφορείο στη γενέτειρά του. Μπροστά στο
Δημαρχείο, στην είσοδο του Καραβά, τον υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος, ο οποίος του φόρεσε
δάφνινο στεφάνι και όλες οι Αρχές, σχολεία,
μαθητές του Καραβά. Στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας, όπου μετέφεραν τον Χρίστο οι
συναγωνιστές του στους ώμους τους, με συνοδεία της φιλαρμονικής του Γυμνασίου Λαπήθου, εψάλη Δοξολογία και εκφωνήθηκαν
πανηγυρικοί.
Με το τέλος του αγώνα επιστρέφει στη βιοπάλη, να μεγαλώσει και να αποκαταστήσει τα
παιδιά του. Έμεινε πάντα ένας αφανής ήρωας
του αγώνα, μη διεκδικώντας ποτέ ανταλλάγματα.
Με την εισβολή των Τούρκων το 1974 ο Χρίστος βρέθηκε με την οικογένειά του στην προσφυγιά. Η θλίψη και η πικρία για τη συμφορά́
που έπληξε τον τόπο μας φώλιασε στην καρδιά του και με το πικρό παράπονο έφυγε από
τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου 1994.
Για τη σημαντική του προσφορά στον Αγώνα
τιμήθηκε σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο
από τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την Ένωση Αγωνιστών ΕΟΚΑ.
Η δράση του Χρίστου Κίρκου στον
απελευθερωτικό αγώνα
Η μύηση του στην ΕΟΚΑ
Ο Χρίστος Κίρκος μυήθηκε στην ΕΟΚΑ στις 5
Απριλίου 1955 από τον κουνιάδο του Ανδρέα
Βλάχο. Η ορκομωσία του έγινε από τον Ηρακλή Χατζηδαμιανού στις 13 Απριλίου, 1955.
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Με το ψευδώνυμο «Κινύρας» ανέπτυξε αξιοζήλευτη δράση και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
Οργάνωση σε ολόκληρη την Επαρχία. Συμμετείχε σε δολιοφθορές και επιθέσεις με καίρια
πλήγματα στον εχθρό. Στα βουνά́ και τα σπίτια
του Καραβά φιλοξενήθηκαν μια στρατιά αγωνιστών και ανταρτών της ΕΟΚΑ.
Η σχέση του με τον Γρηγόρη Αυξεντίου
Ο Αυξεντίου έφθασε στον Καραβά αρχές Απριλίου του 1955 ως υπεύθυνος της Οργάνωσης
για την Επαρχία της Κερύνειας και έμεινε μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Από́ την πρώτη ημέρα
της ένταξης του στον αγώνα, ο Χρίστος συναντήθηκε με τον Γρηγόρη Αυξεντίου στο σπίτι
του Χριστόδουλου Χαρμαντά. Με προτροπή
του Γληόρη, όπως συνήθιζε να αποκαλεί τον
Αυξέντιου, εντόπισε και ετοίμασε το πρώτο
κρησφύγετο, το «φτωχικό». Ένα παλιόσπιτο
του θείου του Κυριάκου Κίρκου, κοντά στην
εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Μεταφέρθηκαν
εκεί και έγινε κέντρο δράσης στην περιοχή.
Πρώτη έγνοια του Αυξεντίου ήταν να ετοιμάσει τον αναγκαίο οπλισμό. Στις 10 Απριλίου
έδωσε εντολή́ να μεταφερθούν στο «φτωχικό» τα παλιά και σκουριασμένα όπλα και πολεμοφόδια που είχαν σταλεί από μήνες και
φυλάγονταν στις «Γεροκαθκιές», πράγμα που
έγινε στις 18 του ιδίου μήνα. Άρχισε να καθαρίζει και να ετοιμάζει τα όπλα με τη βοήθεια
του Χρίστου και του Χρίστου Μασωνίδη, που
ήταν τότε μαζί́ του. Στο έργο αυτό βοήθησαν
αργότερα και άλλοι αγωνιστές.

Η οικογένεια Χρίστου και Χαρίτας Κίρκου
με τα έξι παιδιά τους (πάνω)
Υποδοχή στην Κερύνεια με την λήξη
του αγώνα (δεξιά)
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Κατασκευή κρησφύγετων στην περιοχή
Στρατιωτικό και οργανωτικό μυαλό καθώς
ήταν ο Αυξεντίου, ήθελε να εντοπίσει και να
ετοιμάσει λημέρια πάνω στον Πενταδάκτυλο.
Γνώστης της περιοχής ο Χρίστος, άρχισαν να
οργώνουν μαζί την περιοχή. Με τη βοήθεια του
Κωστή Πατίνιου, ο οποίος δουλεύοντας στο
Υγειονομείο γνώριζε τις περιοχές, εντόπισαν
μια σπηλιά́ στην περιοχή «Κακοτρής», πάνω
από́ την Παλιάβρυση. Την καθάρισαν, την τακτοποίησαν και την εφοδίασαν με τα απαραίτητα. Το λημέρι ήταν έτοιμο μέσα Μαΐου να
φιλοξενήσει τους αγωνιστές σε ώρα ανάγκης.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Χρίστος κατασκεύασε στον Καραβά κρησφύγετα και κρύπτες, στα σπίτια του Μιχάλη Κάουρου, του
Χρίστου Μυλωνά στην Παλιάβρυση, του θείου
του Γιωρκή Ξυνοστάφυλου στην Παλιάβρυση,
της Ειρήνης Φιούρη, του θείου του Λουκά
Ψυλλή στη Λάπηθο, στην περιοχή Αγίας Γαλατερούσας μέσα σε ένα ελαιώνα και στο δικό
του σπίτι. Στον Καραβά υπήρχαν επίσης και
άλλα κρησφύγετα, όπως στο σπίτι του Ιωάννη
Χαρμαντά και του Γιαννή Μαούρη στον Μεζερέ.
Επιθέσεις εναντίον του αστυνομικού
σταθμού της Λαπήθου και του στρατοπέδου της Αγύρτας
Όλο αυτό το διάστημα ο Αυξεντίου ενημέρωνε
τον Αρχηγό για τις ενέργειές του και έπαιρνε από αυτόν οδηγίες. Χρέη συνδέσμου του

Καραβά με την Κερύνεια, Λευκωσία και αλλού εκτελούσαν οι χωριανοί́ μας Θεόπιστος
Πατσαλοσαββής, Κυριάκος Κοζάκος, Τοουλής
Ποστεκκής, Γιώργος Τσιάλης και Γιώργος Ματθαίου από τα Λιβερά.
Στις 12 Ιουνίου, ο Αυξεντίου πήρε οδηγίες από
τον Αρχηγό βάσει των οποίων έπρεπε στις 20
Ιουνίου στις 11.30 το βράδυ να γίνουν ταυτόχρονες επιθέσεις σε όλη την Κύπρο, εναντίον
στρατοπέδων των Άγγλων, κυβερνητικών κτιρίων και αστυνομικών σταθμών.
Η πρώτη επίθεση θα ήταν στον αστυνομικό́
σταθμό́ της Λαπήθου, για να πάρουν τον οπλισμό. Ο Χρίστος με πρόφαση έκδοση άδειας κυνηγίου, πήγε στον σταθμό για κατασκόπευση.
Η δεύτερη επίθεση θα γινόταν στο στρατόπεδο των αξιωματικών στην Αγύρτα, στο Μπογάζι της Κερύνειας, όπου ήταν τα γραφεία της
Intelligence Service της Μέσης Ανατολής. Ο
Αυξεντίου με τον Χρίστο πεζοί, μετέβησαν 2
φορές στην περιοχή για κατόπτευση. Για τον
ίδιο σκοπό είχε μεταβεί στην περιοχή και ο
Ανδρέας Βλάχος με την αρραβωνιαστικιά του.
Τρεις μέρες πριν, ο Γρηγόρης ενημέρωσε
όλα τα μέλη και τους έδειξε τον χειρισμό των
όπλων που θα χρησιμοποιούσαν. Την πρώτη
ομάδα που θα κτυπούσε τον Σταθμό Λαπήθου ανέλαβε ο Φιλόθεος Χατζηδαμιανού, με
τους Κυριάκο Κοζάκο, Γαβρίλη Χατζηδαμιανού, Ανδρέα Κοζάκο, Ανδρέα Βλάχο, Θεόπιστο
Πατσαλοσαββή, Παντελή Μοτίτη και Βασίλη
Πλούσιο.
Τη δεύτερη ομάδα εναντίον της Αγύρτας ανάλαβε ο ίδιος ο Αυξεντίου με τους Κώστα Ιωαννίδη, Κώστα Κύρρη, Χρίστο Κίρκο και Ηρακλή
Χατζηδαμιανού. Την ομάδα μετέφερε λίγο έξω
από το στρατόπεδο ο Δημήτρης Παξιαβάνης
με το αυτοκίνητό του. Η επιχείρηση αυτή στέφθηκε με πλήρη επιτυχία. Ο αιφνιδιασμός, και
ο καλός προγραμματισμός από τον Γρηγόρη,
έφερε πανωλεθρία στους Άγγλους, με μεγάλες απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό.
Η επιχείρηση εναντίον του Αστυνομικού Σταθμού Λαπήθου, παρά τον τέλειο προγραμματισμό, κατέληξε σε τραγωδία λόγω καθυστέρησης εφαρμογής του σχεδίου. Τραυματίστηκε
σοβαρά ο Ανδρέας Βλάχος μέλος της ομάδας,
ο οποίος και εγκαταλείφθηκε αβοήθητος στον
χώρο.
Με την αποτυχία της επίθεσης του σταθμού οι

ομάδες του Καραβά́ διαλύθηκαν. Οι έντονες
προσπάθειες του Αυξεντίου για επανασυγκρότηση απέβησαν άκαρπες. Τούτο γνωστοποίησε
στις 25 Ιουνίου στον Αρχηγό αναφέροντάς του
ότι είχε μείνει με ένα μέλος, τον Χρίστο Κίρκο και ένα τροφοδότη, τον Κυριάκο Κίρκο. Η
απάντηση άμεση, να μετακινηθεί προς ανατολάς με την έγκριση του να πάρει μαζί του τον
Χρίστο, όπως είχε ζητήσει ο Γρηγόρης. Τελική
απόφαση όμως ήταν, να παραμείνει ο Χρίστος
Η αναχώρηση του Αυξεντίου από τον Καραβά
Ο Αυξεντίου αναχώρησε από τον Καραβά για
την Καλογραία το πρωϊνό της 17ης Ιουλίου,
1955 με αυτοκίνητο ενοικιάσεως με οδηγό τον
Κώστα Μούσκο-Φλουρή. Μαζί του ο Χρίστος
Κίρκος, η σύζυγος του Κώστα Αμαλία και στο
πίσω κάθισμα η Αθηνά και η Ελένη Κοζάκου
και στο μέσον ο Γρηγόρης. Είχαν μαζί τους
και λαμπάδες προσποιούμενοι προσκύνημα
στην εκκλησία Χρυσοσώτηρου στην Ακανθού. Το ταξίδι αυτό ήταν πολύ επεισοδιακό.
Σε μια ανηφόρα της Κερύνειας το αυτοκίνητο σταμάτησε. Λίγο πιο κάτω είχαν εντοπίσει
δύο αστυνομικούς. Η πρώτη αντίδραση του
Γρηγόρη ήταν να ετοιμάσει το αυτόματο. Ο
Χρίστος κατέβηκε να σπρώξει το αυτοκίνητο.
Βλέποντάς τον οι αστυνομικοί τον πλησίασαν
και προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν. Πράγματι, το αυτοκίνητο ξεκίνησε και αφού τους
ευχαρίστησαν φύγανε. Φτάνοντας στην Καλογραία γύρω στις 7 το πρωί συναντήθηκαν
με τον αγροφύλακα της Καλογραίας και άλλα
μέλη της Ομάδας που θα παραλάμβαναν τον
Αυξεντίου.
Συγκινημένος, σκεφτικός, λιγομίλητος φανερά στενοχωρημένος ο Γρηγόρης έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στον Χρίστο. Αποχαιρετίστηκαν, με την υπόσχεση από τον Χρίστο ότι θα
ξαναδημιουργήσει τις ομάδες στην περιοχή́ και
θα τον ενημερώνει τακτικά.
Δύο μέρες πριν την αναχώρηση του Αυξεντίου
ο Χρίστος με οδηγό τον Δημήτρη Παξιαβάνη
και συνοδούς τις Ελένη και Αθηνά Κοζάκου,
μετέφερε μέρος του οπλισμού της ομάδας του
Καραβά στην Καλογραία και τον παρέδωσε
στον Αχιλλέα Τουμάζο.
Από τις ίδιες κιόλας μέρες ο Χρίστος άρχισε
δράση. Στις αρχές του Αυγούστου ο Χρίστος
πήρε επιστολή από τον Γρηγόρη, ο οποίος του
ζητούσε να συναντηθούν στην Ακανθού στις
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6 Αυγούστου ημέρα που γιόρταζε ο πολιούχος
της Άγιος. Κοντά του διευθετήθηκε να τον πάρει ο Φώτης Παπαφώτης, τον οποίο θα συναντούσε στην εκκλησία. Η συνάντηση έγινε σε
κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Ενημέρωσε λεπτομερώς τον Αυξεντίου για την πορεία της οργάνωσης ομάδων στην περιοχή, κάτι που τον
ευχαρίστησε ιδιαίτερα και έδωσε τις τελευταίες
οδηγίες στον Χρίστο. Ήταν η τελευταία φορά
που συναντήθηκαν οι δύο άντρες.
Εν τω μεταξύ ο Αυξεντίου με οδηγίες του Αρχηγού Διγενή μετακινήθηκε στα βουνά του
Τροόδους, τον Νοέμβριο του 55. Η ανταλλαγή
επιστολών για αλληλοενημέρωση μεταξύ τους
συνεχίστηκε. Απαντώντας σε μια επιστολή
του Χρίστου, στην οποία του ανακοίνωνε ότι
η γυναίκα του ήταν έγκυος, ο Αυξεντίου εξέφρασε την επιθυμία να βαφτίσει το παιδί του,
για να γίνουν πραγματικοί «κουμπάροι». Δυστυχώς η τελευταία επιστολή που του έστειλε
την 1η Μαρτίου, ημέρα που γεννήθηκε το παιδί του, δεν έφτασε ποτέ κοντά του. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου έγινε ολοκαύτωμα στα βουνά́
του Μαχαιρά 2 μέρες αργότερα για να γράψει
το όνομά του με χρυσά γράμματα στον κατάλογο των Ηρώων.
Το παιδί βάφτισε αντί αυτού ο αντάρτης Ανδρέας Παναγιώτου, δίνοντας της το όνομα Γεωργία, προς τιμή του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα.
Δημιουργία Ομάδων στον Καραβά,
τη Λάπηθο και τα περίχωρα
Την επομένη της αναχώρησης του Αυξεντίου
ο Χρίστος άρχισε δουλειά για την οργάνωση
ομάδων. Προσέγγισε πρώτα τον δήμαρχο Λαπήθου Φειδία Παρασκευαΐδη, τον οποίον μύησε και όρκισε στην Οργάνωση. Οι δύο άνδρες
δεν άργησαν να δημιουργήσουν την ομάδα
της Λαπήθου.
Στον Καραβά η κατάσταση ήταν δύσκολη αφού
μετά την αποτυχημένη επίθεση του σταθμού
Λαπήθου μερικά στελέχη της ομάδας συνελήφθησαν και κάποια άλλα αποτραβήχτηκαν για
να αποφύγουν τη σύλληψη. Εκτός από τους
Χρίστο, Κυριάκο και Στέλιο Κίρκο που συνέχισαν τη δράση τους, την ομάδα αποτελούσαν άλλα παλαιά και νέα μέλη. Στενότερη συνεργάτης του Χρίστου Κίρκου η σύζυγός του
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Χαρίτα. Όλοι μαζί υπηρέτησαν με πάθος τον
αγώνα.
Μικρές ομάδες στελεχών δημιουργήθηκαν και
στον Παλιόσοφο, τους Μότιδες, τα Φτέρυχα,
τη Βασίλεια και τα Λιβερά.
Ο αντάρτης Ανδρέας Παναγιώτου (Κιαττίπης)
από την Φιλιά, ανέλαβε στην ομάδα του Καραβά και ανέπτυξε ουσιαστική δράση.
Συνεργασία με τους τομεάρχες Κερύνειας
Θάσο Σοφοκλέους και Κυριάκο Μάτση
Με την αναχώρηση του Γρηγόρη Αυξεντίου
από τον Καραβά, Τομεάρχης της Επαρχίας
Κερύνειας ορίστηκε ο Θάσος Σοφοκλέους. Ο
νέος Τομεάρχης επισκέφθηκε 2 φορές τον Καραβά και είχε συνάντηση με τον Χρίστο Κίρκο
ο οποίος αφού τον ενημέρωσε για τη δημιουργία και τη δράση των Ομάδων πήρε οδηγίες να
συνεχίσει. Οι συναντήσεις έγιναν στο κατάστημα του Στέλιου Κίρκου.
Τέλος Νοεμβρίου του 1956 ο Χρίστος Κίρκος
πήρε οδηγίες να παραλάβει τον Κυριάκο Μάτση, νέο Τομεάρχη Επαρχίας Κερύνειας από το
περιβόλι του Φρακάλα στην περιοχή Βαβυλά.
Την επομένη τον παρέλαβε και τον οδήγησε
μαζί με τον Άντη Σωτηριάδη που τον συνόδευε
στο «φτωχικό». Ο Μάτσης ενημερώθηκε πλήρως για τις ομάδες της περιοχής και τη δράση
τους από τον Χρίστο Κίρκο.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην
ηγεσία της επαρχίας μέχρι και την ηρωική του
θυσία στις 19 Νοεμβρίου 1958, ο Μάτσης ανέπτυξε μια έντονη δράση με τον σχεδιασμό
και υλοποίηση επιθέσεων, δολιοφθορών και
άλλων. Καθοδηγούσε επίσης την όλη κοινωνική και άλλη δράση της περιοχής.
Η προσφορά του Καραβά στον αγώνα
Ο Καραβάς, η Λάπηθος και τα περίχωρα, δεν
υστέρησαν καθόλου σε δράση από άλλες περιοχές της Κύπρου και έγραψαν τη δική τους
ιστορία στον Αγώνα. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, ολόκληρες οικογένειες στήριξαν με τον
δικό τους τρόπο τον αγώνα, άλλοι φανερά και
άλλοι σιωπηρά και αθόρυβα.
Το υψηλό αίσθημα προσφοράς όλων και η πίστη τους στον αγώνα είναι για μας τους νεότερους, λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση και

δημιουργούν ηθικές και ουσιαστικές υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα σήμερα που η πατρίδα μας βρίσκεται μοιρασμένη στα δύο, με τον αγαπημένο
μας Καραβά να στενάζει κάτω από́ τη μπότα
του Τούρκου κατακτητή.
Ο μυστικός γάμος του Αυξεντίου
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου αγαπούσε πολύ την αρραβωνιαστικιά του Βασιλού. Μιλούσε πάντα γι’
αυτήν και τον απασχολούσε πολύ.
Σύμφωνα με όσα είχε διηγηθεί ο Χρίστος Κίρκος πριν τον θάνατό του, το απόγευμα της
3ης Ιουνίου του ‘55, του ανακοίνωσε ότι πήρε
γράμμα από́ την αρραβωνιαστικιά του. Φαινόταν πολύ συγκινημένος. Του είπε ότι ήθελε
να τον παντρευτεί. Το συζήτησαν και βρήκαν
λύση. Θα ερχόταν η αρραβωνιαστικιά́ του στον
Καραβά. Ο γάμος θα γινόταν στην εκκλησία
της Αγίας Ειρήνης. Ο Παπά́ Ιάκωβος, ιερέας
της εκκλησίας αυτής και η οικογένειά του όλη
ήταν μέλη της Οργάνωσης και αυτό έκανε τα
πράγματα πολύ εύκολα. Έστειλε τον Χρίστο να
φωνάξει αμέσως τον Παπά́ Ιάκωβο και του είπε
τις σκέψεις του. Αυτός με πολλή́ χαρά́ δέχθηκε
να τελέσει το μυστήριο. Την επόμενη κάλεσε
τον Φιλόθεο Χατζηδαμιανού́ και του ανέθεσε
να βρει τρόπο να φέρει τη Βασιλού στον Καραβά. Το βράδυ της ίδιας ημέρας κάλεσε την
Αμαλία Μούσκου, κόρη του Κυριάκου Κύρκου,
και της εξέφρασε την επιθυμία του να είναι με
τον Χρίστο κουμπάροι του. Τον ευχαρίστησαν
και οι δύο για την τιμή που τους έκανε.
Στις 8 Ιουνίου ο Φιλόθεος Χατζηδαμιανού του
ανακοίνωσε ότι είχαν διευθετηθεί τα της μεταφοράς και σε δύο μέρες τον ειδοποίησε ότι η
Βασιλού με τη συνοδεία της τον περίμενε στο
Μοναστήρι της Αχειροποιήτου. Απρόβλεπτη
εξέλιξη. Δεν γνώριζε τί επέβαλε την αλλαγή
αυτή. Δεν του άρεσε καθόλου να αλλάζουν τα
προγράμματά του. Η εκκλησία της Αχειροποιήτου ευρίσκεται στην άλλη άκρη του χωριού
και η μετακίνηση του Αυξέντιου κρινόταν φοβερά επικίνδυνο εγχείρημα. Αλλά́ φοβόταν
επίσης ότι η παρουσία ξένων ανθρώπων στο
χωριό, μια και η Βασιλού δεν ήλθε μόνη της,
θα κινούσε υποψίες.

Από τη δεξίωση στο σπίτι του Χρίστου και Χαρίτας
Κίρκου λίγες μέρες μετά τη λήξη του αγώνα. Μαζεύτηκαν όλοι οι αντάρτες που είχαν περάσει από
τον Καραβά και άλλοι αγωνιστές που πρόσφεραν
υπηρεσίες στον αγώνα.

Αφού προβληματίστηκαν με τον Χρίστο και
κατάστρωσαν σχέδιο μετακίνησης και παρουσίας του στο Μοναστήρι, αποφάσισε να το διακινδυνεύσει. Φώναξε την Αμαλία Μούσκου
και της έδωσε ένα μπλε κοστούμι που είχε στα
πράγματά του και ένα άσπρο πουκάμισο. Αυτή
τα σιδέρωσε και σε λίγο του τα έφερε για να
ντυθεί γαμπρός. Ειδοποιήθηκαν αμέσως μέλη
των ομάδων. Αποφάσισαν πώς να διακινηθούν
και τον τρόπο φρούρησης του Μοναστηριού.
Σε λίγο έφτασε και ο Δημήτρης Παξιαβάνης,
για να τους μεταφέρει με το αυτοκίνητό του.
Η σκηνή της συνάντησης του Γρηγόρη με την
αγαπημένη του ήταν απερίγραπτη. Ήταν η
πρώτη φορά που την έβλεπε μετά την κήρυξη
του αγώνα. Το μυστήριο τέλεσε ο Παπα-Σταύρος, που είχε έλθει από τη Λευκωσία για τον
σκοπό αυτό. Κουμπάροι στάθηκαν η Κασσιανή, ο Φιλόθεος Χατζηδαμιανού και ο Αντρέας Μαλέκος. Ο Χρίστος στεκόταν στην πόρτα του δωματίου που έγινε το μυστήριο, από
όπου μπορούσε να βλέπει τη γύρω περιοχή για
ασφάλεια. Οι άλλοι άνδρες σκόρπισαν τριγύρω
για να επιβλέπουν.
Αφού τελείωσε ο γάμος, τους συγχάρηκαν
όλοι και επιστρέψαν στο λημέρι τους. Η Βασιλού έμεινε κοντά του το βράδυ και έφυγε
ξημερώματα.
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Ο Τάκης Ιορδάνου στη βεράντα
του σπιτιού του

Μια από τις ελάχιστες φωτογραφίες
του Τάκη Ιορδάνου που σώζονται

Ο πατέρας μου Τάκης Γεωργίου Ιορδάνου
Ντίνα Ιορδάνου - Λάμπρου

Μετά από αρκετή ταλαιπωρία, κατάφεραν να
εξασφαλίσουν άδεια παραμονής.

Η αξία του τόπου εξαρτάται από τους ανθρώπους και τον χαρακτήρα τους. Η ομορφιά του
από τις προσπάθειες των κατοίκων που χωρίς
αυτές θα ήταν γη ξερή, όπως λέει και η παροιμία «ο άνθρωπος έν’ ο τόπος τζι’ο τόπος
γέρημος». Αυτός ο τόπος γίνεται πιο όμορφος
και πιο αξιαγάπητος όταν οι κάτοικοι του πασκίζουν για ανάπτυξη και πρόοδο και τους
χαρακτηρίζει η αλληλεγγύη και όχι η υστεροβουλία. Στον Καραβά, λοιπόν, υπήρχαν πολλές τέτοιες φυσιογνωμίες. Μια τέτοια φυσιογνωμία και ο πατέρας μου ο Τάκης Ιορδάνου.

Εκεί έζησαν 4 χρόνια. Δούλεψαν σκληρά
και κατάφεραν να κάνουν ένα καλό κομπόδεμα. Αναγκάστηκαν όμως να επιστρέψουν
στην Κύπρο γιατί την εποχή εκείνη, γύρω στο
1930, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα της οικονομικής κρίσης στην Αμερική. Με
την οξυδέρκεια και τη διορατικότητα που τον
χαρακτήριζε δεν ήταν δυνατό να μη διακρίνει
τον επερχόμενο κίνδυνο.

Γεννήθηκε στον Καραβά το 1908. Οι γονείς
του ήταν ο Γεώργιος Ιορδάνου (Γιωρκατσής)
από την Όρκα και η μητέρα του η Αναστασία
Ππιρή το γένος Χατζηνικόλα. Ο Χατζηνικόλας
ήταν ο προύχοντας του Καραβά που σφαγιάστηκε από τους Τούρκους, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους λοιπούς προκρίτους το 1821. Ο πατέρας του ήταν παπουτσής
και ο Τάκης μετά που τελείωσε το Δημοτικό
σχολείο τον βοηθούσε στο μαγαζί. Εκτός από
τον Τάκη είχε άλλα τρία παιδιά την Ελένη, τον
Ιορδάνη και τη Μάχη.
Οι καιροί ήταν δύσκολοι και έτσι όταν ο Τάκης
ήταν 14 χρονών φεύγουν, πατέρας και γιος,
για την Αίγυπτο όπου μένουν για δυο χρόνια.
Μετά από σκληρή δουλειά και αφού μάζεψαν
αρκετά χρήματα επιστρέφουν στην Κύπρο. Το
1924 σε ηλικία 16 ετών, με τις οικονομίες της
Αιγύπτου, ετοιμάζουν τα χαρτιά τους και φεύγουν για την Αμερική για μια καλύτερη τύχη.
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Με το όχι ευκαταφρόνητο για την εποχή εκείνη
ποσό των τριών χιλιάδων λιρών, αγοράστηκε
και μια μεγάλη έκταση γης στον δρόμο προς
το μοναστήρι της Παναγίας Αχειροποιήτου.
Εκεί φύτεψε λεμονόδεντρα. Έκανε ένα ωραίο
περιβόλι. Διάβαζε και ενημερωνόταν συνεχώς
για την καλλιέργεια της λεμονιάς. Παρακολουθούσε όλες τις συγκεντρώσεις που διοργάνωνε το Γεωργικό Τμήμα και πειραματιζόταν και
ο ίδιος. Με αυτό τον τρόπο αποκτούσε περισσότερες γνώσεις. Συμβούλευε και πολλούς
συγχωριανούς του που ζητούσαν τη γνώμη
του για προβλήματα που παρουσιάζονταν στα
δέντρα τους. Μέχρι και οι λειτουργοί του Γεωργικού Τμήματος αξιοποιούσαν την εμπειρία
του και πολλές φορές άκουαν τη γνώμη του.
Είχε ένα από τα καλύτερα περιβόλια με λεμονόδεντρα στην επαρχία Κερύνειας. Η σοδειά
του ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο λεμόνια
κάθε εκκοπή. Μεγάλοι έμποροι αναλάμβαναν
την εξαγωγή τους στην Αγγλία και αλλού,
μετά από κατάλληλη διαλογή. Τα υπόλοιπα,
τα σκάρτα, όπως τα έλεγαν, δεν πήγαιναν χα-

μένα. Αυτά τα έκανε λεμονάδα, με προσωπική
φροντίδα. Λόγω της νοστιμιάς της έγινε γνωστή σε όλη την επαρχία και είχε μεγάλη ζήτηση. Πολύ σοφά στο μπουκάλι έγραψε: ΤΡΟΦΗ,
ΦΑΡΜΑΚΟ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ, ΦΡΟΥΤΟ.
Εκτός από τις λεμονιές στο περιβόλι μας υπήρχαν και διάφορα άλλα οπωροφόρα δέντρα,
όπως πορτοκαλιές, μανταρινιές, ροδακινιές,
μπανάνες κ.α. Ξεχώριζε η κληματαριά που
σκέπαζε μεγάλο μέρος της αυλής μπροστά από
το σπιτάκι που βρισκόταν στον χώρο. Το «βέρικο» σταφύλι μας ήταν εξαιρετικής ποιότητας
και βραβευμένο σε τοπικούς διαγωνισμούς.
Στον ίδιο χώρο υπήρχαν κοτόπουλα, γαλοπούλες, χήνες και πάπιες που κολυμπούσαν
και έκαναν τις βόλτες τους μέσα στα αυλάκια
με το γάργαρο νερό που έφευγε από τη μεγάλη δεξαμενή.
Το 1934 νυμφεύτηκε την Ανδρομάχη, θυγατέρα του Λευτέρη και της Παντελίτσας Χατζηστεφάνου από τον Καραβά.
Απέκτησαν πέντε παιδιά και οκτώ εγγόνια. Τα
παιδιά τους ήταν η Μάρω και ο Νίκος που δεν
είναι πια μαζί μας, ο Γιώργης, η Ηρούλα και η
Ντίνα. Ήταν ένας καλός οικογενειάρχης. Πίστευε στην οικογένεια ως τον βασικό πυρήνα της κοινωνίας και έδωσε στα παιδιά του τη
σωστή ανατροφή. Το ενδιαφέρον του για τη
γη και ιδιαίτερα για την καλλιέργεια της λεμονιάς, τον ώθησε να παροτρύνει τον μεγάλο
του γιο τον Νίκο, να φοιτήσει στη Γεωπονική

Από επίσκεψη λειτουργών του Υπουργείου
Γεωργίας πριν το 1974 σε λεμονόκηπους
του Καραβά

Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς έχασε τη σύζυγό του
σε σχετικά μικρή ηλικία. Ήταν μόλις 54 ετών.
Δυο χρόνια μετά και δυο ημέρες πριν το μνημόσυνο της, έφυγε και ο ίδιος σε ηλικία μόλις
59 ετών.
Άνθρωπος καλοκάγαθος, ιδιαίτερα φιλικός,
ανοιχτόκαρδος και αγαπητός από όλους τους
συγχωριανούς του. Ήταν δίκαιος και πονόψυχος. Έκανε παρέα με όλους, μικρούς και μεγάλους. Είχε μόνο φίλους. Έχαιρε της εκτίμησης
όλων.
Η μεγαλοψυχία του φαίνεται από το πιο κάτω
περιστατικό:
Ένα πρωί, όπως συνήθιζε, ξεκίνησε για το περιβόλι. Όταν πλησίασε αντιλήφθηκε δύο πρόσωπα μέσα στο κτήμα και έκοβαν φρούτα από
τα δέντρα. Ασφαλώς χωρίς την αδειά του. Αντί
να διαμαρτυρηθεί και να τους επιπλήξει, χωρίς
να τον αντιληφθούν, συνέχισε τον δρόμο του
μέχρι το Μοναστήρι, για να τους δώσει χρόνο
να κόψουν τα φρούτα που ήθελαν και να φύγουν χωρίς να στεναχωρηθούν ότι τους είδε.
Ο Τάκης Ιορδάνου ήταν μια πηγή ανεξάντλητη
από ιστορίες, σοβαρές και εύθυμες και καλόγουστα αστεία, που τα σκορπούσε με μεγάλη
ευκολία. Άνθρωποι που τον γνώρισαν ακόμα
θυμούνται ιστορίες και ατάκες που έλεγε. Ένα
τέτοιο όμορφο περιστατικό είναι το εξής.
Κάθε μέρα μετά που τελείωνε τη δουλειά του,

Το σπίτι του Τάκη Ιορδάνου στον Καραβά
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Εμείς να πωλούμε σουτζούκο και σεις σησαμόπιττες».
Σημαντική ήταν και η προσφορά του στα κοινά. Υπηρέτησε ως Κοινοτάρχης από το 1959
μέχρι τον θάνατό του το 1969. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως Κοινοτάρχης,
εξυπηρετούσε τους συγχωριανούς του στις
διάφορες Κυβερνητικές υπηρεσίες της Επαρχίας μας και της Λευκωσίας ακόμη, όπου είχε
εύκολη πρόσβαση.

Ο Τάκης Ιορδάνου με τη σύζυγο του Ανδρομάχη

έδιδε το παρών του στο καφενείο της γειτονιάς μας. Εκεί διάβαζε την εφημερίδα του,
έπινε τον καφέ του και καλαμπούριζε με τους
φίλους του.
Μια μέρα ξεκίνησε από το σπίτι και πήρε τον
δρόμο για το καφενείο. Λίγα μέτρα πιο κάτω,
λίγο έξω από τον δρόμο, συνάντησε δύο γυναίκες να κουβεντιάζουν. Τις χαιρέτισε και συνέχισε τον δρόμο του προς το καφενείο. Αφού
κάθισε εκεί αρκετή ώρα, πήρε τον δρόμο της
επιστροφής. Με μεγάλη του έκπληξη είδε τις
δύο γυναίκες να είναι στην ίδια θέση και να
συνεχίζουν την κουβέντα τους. Τις χαιρέτισε
πάλι με ευγένεια, προχώρησε και μπήκε στο
σπίτι, πήρε δύο καρέκλες και τις έδωσε στις
γυναίκες. «Τουλάχιστον κάτσετε να μη κουράζεστε κοπέλες μου», τους είπε με χαμόγελο.
Αυτές έπιασαν τα γέλια και είπαν «πάντα με τ’
αστεία του ο κύριος Τάκης».
Μυαλό εφευρετικό. Με μοναδική διορατικότητα. Ευφυής και πρακτικός. Εργατικός και
συνεχώς ενημερωμένος όχι μόνο γύρω από
θέματα της δουλειάς του αλλά και για τα γεγονότα της εποχής του. Με θέση και άποψη.
Σπάνια πέφτει έξω στις προβλέψεις του. Είχε
μεγάλη έγνοια και ανησυχούσε πολύ για το
μέλλον του τόπου. Λίγο πριν τον θάνατό του,
βλέποντας την πολιτική κατάσταση, πρόβλεπε, με τον δικό του τρόπο, την επερχόμενη
καταστροφή. Έλεγε στο προσωπικό που απασχολούσε στις δουλειές του: «Δεν θα αργήσει
ο καιρός που θα βρεθούμε όλοι στην Πάφο.
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Ήταν μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου Κερύνειας, ιδρυτικό μέλος της Συνεργατικής
Εταιρείας Λεμονοπαραγωγών της Επαρχίας
Κερύνειας (ΣΕΛΕΚ), μέλος της Επιτροπείας της
Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας του Καραβά «Η Σωτηρία» και μέλος της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας.
Υπηρέτησε κατά καιρούς σε διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων του Καραβά.
Ήταν από τους πρώτους που, εκτός από τα
επαγγελματικά/γεωργικά οχήματα και μηχανήματα, διέθετε οικογενειακό αυτοκίνητο. Το
πρώτο του αυτοκίνητο είχε αριθμό εγγραφής
Ν22273. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι ένα από
τα αυτοκίνητα που απέκτησε είχε προηγούμενο ιδιοκτήτη τον ήρωα του απελευθερωτικού
αγώνα της ΕΟΚΑ, τον Τομεάρχη Κερύνειας,
Κυριάκο Μάτση, με αριθμό εγγραφής Α640.
Όπως τον πατέρα μου, πολλοί συγχωριανοί
μας, εργάστηκαν σκληρά και κάτω από δύσκολες συνθήκες για την πρόοδο του τόπου
μας. Σ΄ αυτούς οφείλεται η ανάπτυξη που
πήρε η επαρχία μας, ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια πριν την Τουρκική εισβολή. Η γεωργία, και ιδιαίτερα η λεμονοκαλλιέργεια καθώς
και η ανάπτυξη του τουρισμού, συνέβαλαν
πολύ στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Δυστυχώς τα σπίτια και τα περιβόλια μας, που
μόχθησαν να δημιουργήσουν οι γονείς και οι
παππούδες μας βρίσκονται σήμερα κάτω από
τη μπότα του Τούρκου κατακτητή.
Εκτιμούμε την προσφορά τους και έχουμε
χρέος προς όλους αυτούς που τόσα πολλά πρόσφεραν για την ανάπτυξη και πρόοδο
της επαρχίας μας, να διατηρήσουμε άσβεστο
τον πόθο για επιστροφή και να αγωνιζόμαστε
ασταμάτητα για τον σκοπό αυτό. Είναι εκεί και
μας καρτερούν.

Μερικά από τα έργα του Αριστοφάνη

Η Ελένη Παπαδημητρίου

Ο Αριστοφάνης Χατζηχαραλάμπους, ο αγγειοπλάστης
Αποσπάσματα από το βιβλίο «Νεότερη
εμφυαλωμένη κεραμική της Κύπρου Τα εργαστήρια της Λαπήθου» της Ελένης
Παπαδημητρίου.
Ο Αριστοφάνης γεννήθηκε στη Λάπηθο το
1909. Ήταν το τέταρτο από εφτά αδέλφια.
Διδάχτηκε την τέχνη της αγγειοπλαστικής από
τον μεγαλύτερο αδελφό του Κύπρο, ο οποίος,
αφού είχε μαθητεύσει κοντά στον αγγειοπλάστη Χριστοδουλάκη, είχε αρχίσει να ασκεί μόνος του την τέχνη του σε δικό του εργαστήριο
στη Λάπηθο. Όταν το 1930 ο αδελφός του
μετανάστευσε στην Αμερική, ανέλαβε μόνος
του το αγγειοπλαστείο και εργάστηκε σ’ αυτό
με αφοσίωση για 44 ολόκληρα χρόνια επεκτείνοντας σιγά - σιγά τον κύκλο των σχετικών
δραστηριοτήτων του και εμπλουτίζοντας την
παραγωγή του με νέα είδη.
Εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα, που αγοράζονταν από τους ντόπιους για οικιακή χρήση, άρχισε από το 1950 την κατασκευή διακοσμητικών «τουριστικών» ειδών, που έγιναν
πολύ δημοφιλή στους τουρίστες.
Ο Αριστοφάνης παντρεύτηκε τη Χαρίκλεια, το
γένος Χατζή Παρασκευά (Παρασκευαΐδη) από
τη Λάπηθο, που μεγάλωσε κοντά στις θείες της
από την οικογένεια Φυλαχτού, στον Καραβά.
Μετά τον γάμο του εγκαταστάθηκε στον Καραβά συνεχίζοντας να εργάζεται στη Λάπηθο.
Απέκτησε πέντε παιδιά, δύο κορίτσια, την Ανδρούλα και την Καίτη και τρία αγόρια τους Σωκράτη, Χαράλαμπο και Χρυσόστομο.
Μετά την εισβολή του 1974 ο Αριστοφάνης
βρέθηκε εκτοπισμένος στη Λευκωσία. Τον

Οκτώβριο του 1974, παρά τη ρευστότητα της
πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας αλλά
και παρά την προχωρημένη ηλικία του, αγόρασε το αγγειοπλαστείο των Άγγελου Μαρκίδη
και Γιώργου Σφήκα στη Λευκωσία και άρχισε
να εργάζεται. Με πολλές προσπάθειες στερέωσε τη δουλειά του μεταφυτεύοντας εδώ την
παράδοση της λαπηθιώτικης αγγειοπλαστικής.
Λίγα χρόνια αργότερα μετέφερε τη βιοτεχνία του
σε νέο οίκημα, που έχτισε στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, όπου συνέχισε να εργάζεται με
τον ίδιο ζήλο ως την προηγούμενη του θανάτου
του, που συνέβη στις 30 Αυγούστου 1990.
Τη δουλειά και την τέχνη του συνεχίζουν τώρα
οι δύο γιοι του Σωκράτης και Χαράλαμπος.
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Ο Αριστοφάνης ο αγγειοπλάστης
Το εργαστήρι του Αριστοφάνη βρισκόταν στην
ενορία του Αποστόλου Λουκά, στο αρχοντικό
του Χατζηχαράλαμπου - Χατζηκυπρή, το πατρικό του Αριστοφάνη, ερμητικά κλειστό στον
δρόμο, όπως όλα τα παλιά σπίτια της περιοχής, με δαντελωτά ξύλινα ψηλά παράθυρα και
στέγη από κεραμίδια. Έμπαινες από τη χαμηλή πόρτα και βρισκόσουν σ’ ένα μακρόστενο δωμάτιο που άνοιγε στην πίσω αυλή. Στο
πρώτο δωμάτιο, με τον τροχό, έβλεπες τους
καταλασπωμένους τοίχους γεμάτους με σχέδια
αγγείων και διάφορα κάδρα από βραβεία που
πήρε ο Αριστοφάνης. Στο δωμάτιο υπήρχε και
δεύτερος τροχός, για τους μαθητευόμενους
αγγειοπλάστες.
Μια μεσόπορτα ολόκληρη ξυλόγλυπτη, οδηγούσε στο διπλανό μεγάλο δωμάτιο, όπου
έμπαινε το φως διάστικτο, μέσα από το ξύλινο καφασωτό, δικτυωτό, μοναδικό παράθυρο.
Στο μισοσκότεινο αυτό δωμάτιο βρίσκονταν
ράφια, γεμάτα αγγεία.
Ο Αριστοφάνης με την ποδιά του, καθόταν
σκυφτός και προσηλωμένος στον τροχό, γυρίζοντάς τον με το πόδι και έπλαθε τον πηλό,
που παλλόταν μέσα στα λασπωμένα χέρια του
και άλλαζε σχήματα, μέχρι να γίνει μια κανάτα
ή μια κούπα ή μια γλάστρα. Ήταν μαγεία και
σιωπή, η αφοσίωση του και η μεταμόρφωση
του πηλού σε αγγείο. Ο Αριστοφάνης επέβαλλε τον σεβασμό, αν και μόνιμα καταλασπωμένος και μουντζουρωμένος μέχρι και τα γυαλιά
του.
Αφού τελείωνε, παραμέριζε στον πάγκο το αγγείο, έπαιρνε ένα άλλο κομμάτι πηλού, το ζύμωνε μέσα στα χέρια του, το χτυπούσε να γίνει
σαν μαστίχα, και το έβαζε στον τροχό. Καθώς
σηκωνόταν το κορμί του αγγείου, ο Αριστοφάνης του έδινε σχήμα και λέπτυνε τα τοιχώματα
μ’ ένα πέταλο. Άμα τελείωνε, έκοβε το αγγείο από τον τροχό μ’ ένα σύρμα. Κι’ ύστερα
ένα άλλο και ένα άλλο, μέχρι που γέμιζε ο πάγκος του. Τότε μόνο, σηκωνόταν ήρεμα από
τον τροχό, τα έπαιρνε προσεκτικά, ένα – ένα,
και τα τοποθετούσε στο διπλανό μισοσκότεινο
δωμάτιο πάνω στα ράφια, για να στεγνώσουν.
Έπειτα, έκανε ένα γύρο σοβαρός, κοίταζε τη
δουλειά στο εργαστήρι και έδινε με σιγανή,
σταθερή φωνή, οδηγίες στον βοηθό του, που
είτε βουτούσε τα στεγνά αγγεία σ’ ένα άσπρο
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Ο Αριστοφάνης επί τω έργω

γαλακτερό υγρό, τον μπατανά, και τα άπλωνε παντού για να στεγνώσουν, είτε ανακάτευε
τον πηλό σε μια γούρνα στην αυλή, είτε τον
έπλαθε σε μπάλες, σαν ψωμιά και τον έριχνε
στον σκιερό τοίχο, δίπλα στις άλλες, για να
στεγνώσει.
Το επίχρισμα του μπατανά ήθελε να το επιβλέπει ή να το περνά ο ίδιος, χρειαζόταν τέχνη και
γρηγοράδα. Το υγρό δεν έπρεπε να είναι ούτε
πολύ αραιό, ούτε πολύ πυκνό. Αν έμπαινε ο
μπατανάς σε χλωρό αγγείο, αυτό κατάρρεε.
Αν πάλι το αγγείο ήταν πολύ στεγνό δεν κολλούσε. Το γύριζε παντού, με γρήγορες κινήσεις, με τέχνη, να πιάσει παντού το υγρό ομοιόμορφα, σε όλη την επιφάνεια, για να δώσει
το τέλειο γυαλιστερό επίστρωμα, το αστάρι,
στο κεραμικό και αμέσως το αναποδογύριζε,
να στεγνώσει. Μετά, ο Αριστοφάνης γύριζε
πίσω στον τροχό με τις ίδιες κινήσεις.
Ο Αριστοφάνης, ήθελε να κάνει τον δικό του
πηλό, ήταν από τους λίγους αγγειοπλάστες
της Λαπήθου που είχε ιδιόκτητες γούρνες.
Ακολουθούσε το ψήσιμο, το καμίνιασμα, των
αγγείων. Τα ψηλά καμίνια, όπου έψηναν τα
αγγεία ήταν κτισμένα με πέτρα στην άκρη της
πίσω αυλής. Το καμίνι ήταν διώροφο, από
κάτω η εστία όπου άναβαν τη φωτιά με ξύλα

και από πάνω της το διαχωριστικό πάτωμα, με
τρύπες, για να περνά η φωτιά, όπου τοποθετούσαν τα πήλινα αγγεία για να ψηθούν.
Όταν άναβε το καμίνι, ήταν ένα θέαμα. Την
ημέρα εκείνη, ήταν όλοι στο πόδι, ο Αριστοφάνης πηγαινοερχόταν σιωπηλός, έδινε οδηγίες,
οι βοηθοί έβαζαν προσεκτικά, τα αγγεία μέσα
στο καμίνι, τα μεγαλύτερα κάτω και τα μικρότερα από πάνω, μέχρι που γέμιζαν κάθε γωνιά
του. Τότε, σφράγιζαν με τούβλα και πηλό το
στόμιο του και άναβαν τη φωτιά για πολλές
ώρες, προσθέτοντας συνεχώς κι άλλα ξύλα.
Η θερμοκρασία του καμινιού υπολογιζόταν
από το χρώμα της φωτιάς. Στην αρχή η φωτιά είχε κόκκινο χρώμα, «όπως το χρώμα του
ήλιου όταν ανατέλλει». Σε τρεις - τέσσερις
ώρες, οι πύρινες γλώσσες δυνάμωναν και τύλιγαν το καμίνι και όταν το χρώμα της φωτιάς άσπριζε, έφθανε η θερμοκρασία περίπου
στους 700 βαθμούς. Ο Αριστοφάνης έδινε το
σινιάλο πως έβγαινε φωτιά από τις τρύπες του
καμινιού, τους λούρουππους (τρύπες εξαερισμού), σημάδι πως ψήθηκαν τα αγγεία. Τότε,
έριχνε από τις τρύπες ξυλαράκια μέσα στο καμίνι, που άναβαν για να ελέγξουν το χρώμα
της φωτιάς στο εσωτερικό του. Αν η φωτιά
είχε ασπριδερό χρώμα, τα αγγεία ψήθηκαν.
Την επόμενη μέρα άνοιγαν το καμίνι, ήταν
ακόμη χλιαρό, έβγαζαν με προσοχή τα αγγεία,
τα ξεσκόνιζαν και τα άπλωναν παντού. Ο βοηθός κοπάνιζε σε μια πέτρινη γούρνα διάφορα
υλικά, μέχρι που γίνονταν σκόνη.
Ο Αριστοφάνης σιωπηλός ανακάτευε τη σκόνη
αυτή σε νερό, βουτούσε μέσα στο υγρό τα δάκτυλά του και το τίναζε προσεκτικά πάνω στα
αγγεία, άφηνε με τέχνη και γοργά ένα - ένα
δάκτυλο για να τιναχτεί η μπογιά, σύμφωνα
με το σχέδιο και η διακόσμηση λεγόταν αντιναχτή. Έτσι, σχημάτιζε διάφορα ακανόνιστα
σχήματα, σαν δέντρο, κλαδί ή άνθος.
Άλλοτε, βουτούσε τον αντίχειρα του μέσα σε
πιο πυκνή μπογιά και κυλούσε το δάκτυλο
του, μαλακά σαν πινέλο, πάνω στο αγγείο και
σχημάτιζε συμμετρικά, λεπτοκαμωμένα γραμμικά σχήματα, φύλλα και μαργαρίτες. Αυτή,
την έλεγε τζιυλητή διακόσμηση.
Η πράσινη μπογιά γινόταν από σκούρο χαλκό,
σκουρκά. Έπαιρναν σκουριά από τους χαλκωματάδες και την άλεθαν σε γούρνα, μεγέθους

ψωμιού, από μαύρη σκληρή πέτρα, που δεν
φθείρεται. Έριχναν μέσα στη γούρνα μαζί με
τη σκόνη λίγο μπατανά και τη διαλύαν, για να
γίνει η πράσινη μπογιά. Βουτούσαν μέσα στην
μπογιά αυτή τα δάκτυλα, την τίναζαν και σχημάτιζαν τη διακόσμηση.
Η αλοιφή έμπαινε τελευταία. Την ετοίμαζαν
στην αυλή του εργαστηρίου σε μια γούρνα
από σκληρή πέτρα, από μολύβι (από παλιές
μπαταρίες αυτοκινήτων) και αδκιακόπετρα
(τσακμακόπετρα, πυρόλιθο), που εύρισκαν
στους ποταμούς της περιοχής, με οδηγίες του
Αριστοφάνη: «Βάζουν το μολύβι στη φωτιά.
Το μολύβι λιώνει και γίνεται υγρό. Το ανακατεύουν μπρος - πίσω με σίδηρο, που καταλήγει σε ξύλινο χέρι, το κελπερί. Ύστερα, αρχίζει
να πήζει και, τέλος, γίνεται σκόνη. Όταν κρυώσει, γίνεται σαν ασπριδερό χώμα που τρέχει,
λουβά. Η αδκιακόπετρα ψήνεται πρώτα στο
καμίνι για να μαλακώσει, να λουβά, μετά αλέθεται και γίνεται σκόνη, τέλος κοσκινίζεται.
Την επόμενη ημέρα τη βάζουν σε γούρνα, από
σκληρή πέτρα, με λίγο νερό, ή μπατανά και
την αλέθουν με πέτρα μέχρι να γίνει νερουλή
αλοιφή. Την διυλίζουν, κουλιάζουν, και αλείφουν με αυτή τα αγγεία».
Ο Αριστοφάνης έπαιρνε μια κούπα, έριχνε
μέσα λίγη αλοιφή και, κρατώντας την με τα
δυο του χέρια, τη γύριζε σιγά – σιγά, για να
απλώσει ομοιόμορφα παντού, στο εσωτερικό
της. Σε άλλα μεγαλύτερα αγγεία με στενό λαιμό και χέρια, τους κουρελλούς, έβαζε την καθαρή αλοιφή πρώτα στο εσωτερικό και, μετά,
το βουτούσε, με τα χείλη προς τα κάτω, μέσα
στο δοχείο με την αλοιφή ως τα χέρια, για να
αλείψουν εξωτερικά το πάνω μισό τους.
Όταν στέγνωνε η αλοιφή, έψηναν τα αγγεία
για δεύτερη φορά, μέσα στο πυρωμένο καμίνι, τοποθετημένα σε σειρά, πάνω σε πήλινες
βάσεις από τερακότα, για να μην κολλήσουν
μεταξύ τους, όταν με τη θερμοκρασία έλιωνε
το γυάλωμα. Στο καμίνι, όταν πλησίαζαν να
ψηθούν τα αγγεία, κοίταζαν το εσωτερικό του,
να δουν αν έστρωσε καλά η αλοιφή. Αν είχε
φουσκαλίδες, χρειαζόταν κι άλλη φωτιά. Ο
Αριστοφάνης, σοβαρός, έδινε οδηγίες: «Προσέχετε το καμίνι, να είναι σταθερή η θερμοκρασία του (900 βαθμοί περίπου), σε οχτώ με
δέκα ώρες θα τελειώσουν».
Στη μεγάλη ακμή του, κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που δεν γίνονταν
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εισαγωγές από το εξωτερικό, όλη η Κύπρος
προμηθευόταν από εδώ όλα τα είδη καθημερινής χρήσης: αλειφτά, εφυαλωμένα πιατικά,
κούπες, πιάτα, φλιτζάνια, τσαγιέρες, ποτήρια,
μαγείρισσες, και άλλα χρειώδη, όπως σωλήνες αλειφτές για τις αποχετεύσεις, κεραμίδια,
γλάστρες.
Ο Αριστοφάνης, ίσως περισσότερο από τους
άλλους ομότεχνους του, ως αυθεντικός και φιλομαθής τεχνίτης, επηρεάστηκε και διδάχτηκε από την τέχνη του εργαστηρίου του Χριστοδουλάκη, όπου μαθήτευσε ο μεγαλύτερος
αδελφός, Κύπρος, που ίδρυσε το εργαστήριο
και του το παρέδωσε, από το 1930.
Μετά το 1950 και ιδιαίτερα με την ανεξαρτησία
της Κύπρου, το 1960, με την οικονομική ανάπτυξη και τον τουρισμό, ο Αριστοφάνης μπήκε σε νέα παραγωγή, έφτιαχνε μοντέρνα είδη,
που ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες ανάγκες
των πελατών, πιατικά, σετ τσαγιού, βάζα και
πολλά άλλα είδη. Δούλευαν τότε, στο εργαστήρι του Αριστοφάνη «Λάπηθος», όπως
το ονόμασαν, πέντε ντόπιες κοπέλες, που
ζωγράφιζαν με πινέλο τα σχέδια πάνω στον
μπατανά, πολύχρωμα λουλούδια, μαργαρίτες,
ψάρια, πουλιά, μέσα σε μικρά διακοσμητικά,
γυαλισμένα με εισαγόμενη αλοιφή. Ζωγράφιζαν, ακόμη, παραστάσεις και διακοσμητικά
εμπνευσμένα από αρχαία αγγεία. Ο Κώστας
Πατσαλίδης, σπάνιο ταλέντο στη ζωγραφική,
διακοσμούσε, για πολλά χρόνια, τα κεραμικά,
αντιγράφοντας με ευαισθησία φυτικά σχέδια
από πιάτα της Ρόδου και της Μικράς Ασίας.
Οι πελάτες μπαινόβγαιναν, ντόπιοι και ξένοι
τουρίστες, παρακολουθούσαν τη δουλειά και
αγόραζαν επιτόπου από τα ράφια του εργαστηρίου, την πλούσια παραγωγή. Έπαιρναν
ακόμη πολλές παραγγελίες και προμήθευαν τα
μαγαζιά της παράλιας ζώνης της Κερύνειας,
που έσφυζε από ζωή και αναπτυσσόταν γοργά,
προσελκύοντας τουρίστες χειμώνα - καλοκαίρι. Ήταν η χρυσή εποχή του γνωστού, σε όλη
την Κύπρο και το εξωτερικό, αγγειοπλαστείου
«Η Λάπηθος». Προοδευτικός ο Αριστοφάνης
παράγγειλε το 1974 σύγχρονο ηλεκτρικό καμίνι από το εξωτερικό, για να διευκολύνει τη
δουλειά του και να αυξήσει την παραγωγή,
που δεν πρόλαβε όμως να χρησιμοποιήσει.
Ήρθε το μοιραίο καλοκαίρι του 1974 και τα
ανάτρεψε βίαια όλα. Η ήρεμη ζωή του Αριστοφάνη, όπως και όλων των κατοίκων του
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Καραβά και της Λαπήθου, έγινε ξαφνικά παρελθόν. Ο πόλεμος, η καταστροφή, η εκδίωξη
των κατοίκων από τα τουρκικά στρατεύματα
που εισέβαλαν από τη θάλασσα, έκαναν τον
τόπο από παράδεισο κόλαση.
Ο Αριστοφάνης βρέθηκε με την οικογένεια του
στη Λευκωσία. Μόλις συνήλθε από τον πανικό και την απελπισία, νοίκιασε ένα σπίτι στην
Ακρόπολη κοντά σε συγγενείς τους. Βοηθούσε στο σπίτι τη γυναίκα του, φρόντιζε τα παιδιά του, ανήσυχος, παρά την φαινομενική του
ψυχραιμία, αναζητούσε διέξοδο. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, μόλις δύο μήνες μετά
την προσφυγιά, όταν πληροφορήθηκε ότι δυο
καλλιτέχνες, ο Άγγελος Μακρίδης και ο Γιώργος Σφήκα, θα πουλούσαν το εργαστήρι τους
στον Άγιο Αντώνη στη Λευκωσία, αποφάσισε
να το αγοράσει, παρά τις κάποιες δικαιολογημένες ανησυχίες του.
Όπως σε κάθε γνήσιο καλλιτέχνη, έτσι και
στον Αριστοφάνη, καμιά δυσκολία δεν μετρίαζε την εργατικότητα του. Μπήκε στο στενόχωρο, σε σύγκριση με το δικό του απλόχωρο
εργαστήρι στη Λάπηθο, και έσκυψε και πάλι
στον τροχό, μαζί με τον γιο του Σωκράτη. Οι
δυσκολίες ήταν πολλές, ανυπολόγιστες.
Μια από τις πρώτες, ήταν να βρει κατάλληλο
αργιλόχωμα για τον πηλό, να μοιάζει με εκείνο της Λαπήθου, που ταίριαζε στα αγγεία του.
Δεν ήθελε τον «έτοιμο» εισαγόμενο πηλό, που
μπορούσε να προμηθευτεί εύκολα. Συνέχισε
να ετοιμάζει τον πηλό με τον ίδιο επίπονο τρόπο της Λαπήθου, φιλτραρισμένο σε νερό, κουλιασμένο, για να γίνονται τα αγγεία του λεπτοκαμωμένα χωρίς να σπάζουν και να δέχονται
την αλοιφή. Γιατί οι ιδιοτροπίες του χώματος
είναι πολλές. Άλλος πηλός δεν αντέχει στο
καμίνι, άλλος δεν δέχεται το άσπρο επίστρωμα, τον μπατανά, άλλος συστέλλεται, άλλος
διαστέλλεται, άλλος τινάζει το χρώμα, άλλος
σπάζει στον ήλιο. Το χώμα το δοκίμαζε, έπρεπε να μην έχει ασβέστη, να κολλά, να είναι
παχύ, αν έπεφτε, ήταν αμμουδερό, άχρηστο.
Κάθε Κυριακή, τον έπαιρνε η μεγάλη κόρη του
σε διάφορες περιοχές, γύρω από τη Λευκωσία,
και έψαχνε για το κατάλληλο χώμα. Παρόλο
που έφερνε χώμα από την Κλήρου και το αναμείγνυε με άλλα χώματα, ωστόσο, ποτέ δεν
ικανοποιήθηκε από το αποτέλεσμα.
Άλλη μεγάλη δυσκολία, ήταν η ανύπαρκτη

αγορά για τα κεραμικά του. Σ’ ένα μοιρασμένο νησί, που ο μισός σχεδόν πληθυσμός του
εκτοπίστηκε, που προσπαθούσε να επουλώσει
τις πληγές του και να επιβιώσει, τα χειροποίητα κεραμικά ήταν περιττή πολυτέλεια.
Ο Αριστοφάνης, πρόσφυγας και αυτός, 65
χρονών, δεν πτοήθηκε. Στωικά, με σκυμμένο κεφάλι, συνέχιζε αθόρυβα αλλά πεισματικά
τη δουλειά του. Μετά τις πρώτες δυσκολίες,
πήρε κάποια βοήθεια από τα έκτακτα κρατικά προγράμματα επαναδραστηριοποίησης των
προσφύγων, έστειλε τον δεύτερο γιο του Χαράλαμπο, με υποτροφία, στην Ιταλία να σπουδάσει κεραμική και τον μικρότερο στην Αμερική να σπουδάσει οικονομικά. Μετέφερε την
οικογένεια του σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στη
Λευκωσία και ο ίδιος με τη γυναίκα του και τα
αγόρια εγκαταστάθηκαν σ’ ένα διώροφο σπίτι
στον προσφυγικό συνοικισμό Στρόβολος 3.
Με τις οικονομίες του, αλλά και κρατικό δάνειο, εξασφάλισε γη στη Βιομηχανική περιοχή
του Στροβόλου για να κτίσει το αγγειοπλαστείο του. Το όνειρο του έγινε πραγματικότητα. Το εργαστήρι ήταν ευρύχωρο, με πολλά
παράθυρα και κήπο, όπου φύτεψε ελιές και
λεμονιές, όπως στη Λάπηθο. Στον μεγάλο
κεντρικό χώρο, εγκατέστησε δυο κεραμικούς
τροχούς, στον ένα καθόταν ο ίδιος και στον
άλλο ο μεγάλος γιος του, ενώ στον καινούριο ηλεκτρικό κάθισε ο σπουδασμένος γιος, με
νέες ιδέες, από την Ιταλία. Στην άκρη του
δωματίου έβαλαν το ηλεκτρικό καμίνι. Στο διπλανό δωμάτιο δούλευαν οι κοπέλες που ζωγράφιζαν τα κεραμικά, ενώ το πρώτο γέμισε
με ράφια, όπου τοποθετούσαν τα τελειωμένα
κεραμικά προς πώληση.
Ο Αριστοφάνης, μεγαλύτερος πια σε ηλικία,
αλλά ακμαίος, δικαιώθηκε. Μετά το «θαύμα»
της οικονομικής ανάκαμψης της Κύπρου, η
δουλειά του πήγαινε καλά. Οι ξένοι έρχονταν
και πάλι στο ηλιόλουστο νησί για διακοπές,
τους προμήθευε με σύγχρονα κεραμικά, από
τα τουριστικά μαγαζιά. Παράλληλα, η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, που ιδρύθηκε το
1975 από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπό την αιγίδα της Υπάτης Αρμοστείας
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,
με στόχο την αναβίωση της παραδοσιακής χειροτεχνίας και την εργοδότηση των προσφύγων τεχνιτών, συνέβαλε στην ανάκαμψη της
αγοράς των κεραμικών.

Δημιουργήματα του Αριστοφάνη

Έμπαινε στα χρόνια ο Αριστοφάνης, συνέχιζε
ωστόσο τη ζωή του, κάθε μέρα τον έπαιρνε ο
γιος του Χαράλαμπος, μαζί με τον Σωκράτη,
στο αγγειοπλαστείο, μέχρι αργά το απόγευμα.
Από την άνοιξη του 1990, ήταν 81 χρονών,
άρχισαν τα προβλήματα υγείας του. Στις 29
Αυγούστου, περιμένοντας τον γιο του να τον
πάρει στο εργαστήρι να τελειώσει τα αγγεία
που άρχισε την προηγούμενη μέρα, άφησε την
τελευταία του πνοή από ανακοπή της καρδιάς.
Στο αγγειοπλαστείο του συνέχισαν να δουλεύουν τα δυο παιδιά του, ο Σωκράτης και ο
Χαράλαμπος. Μετά από λίγα χρόνια, ο Χαράλαμπος άρχισε να δουλεύει στο εργαστήρι της
αγγειοπλαστικής στο Κέντρο Χειροτεχνίας της
Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας στη Λευκωσία, και έμεινε μόνος ο Σωκράτης με δυο
κοπέλες που ζωγραφίζουν τα αγγεία. Στα ράφια, υπάρχουν ακόμη αγγεία του Αριστοφάνη,
όπως και απομεινάρια από τα αλειφτά κεραμικά της Λαπήθου, που κατασκεύασε ο ίδιος
στην προσφυγιά. Ο ξύλινος τροχός, που δούλευε ο Αριστοφάνης, βρίσκεται στη θέση του,
όπως τον άφησε στις 29 Αυγούστου, 1990.
Σε παλιούς κουρελλούς της Λαπήθου με την
κομψή φόρμα, το ωραίο κιτρινοπράσινο χρώμα και την τέλεια εφυάλωση, μπορείς, αν ξέρεις το μυστικό, να ψηλαφήσεις το σημάδι
του Αριστοφάνη. Όπως μας είπε ο γιος του, ο
πατέρας του συνήθιζε να σημαδεύει το αγγείο
του, πιέζοντας το με τον αντίχειρα του, όσο
ο πηλός ήταν μαλακός, στη βάση των χεριών
του, έτσι γινόταν ένα μικρό, χαρακτηριστικό,
κοίλωμα. Αυτή ήταν η υπογραφή του σεμνού
τεχνίτη, ενδεικτική του ήθους του, που σήκωσε για μια πολυκύμαντη ζωή, μια βαριά παράδοση.
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Ο Χαράλαμπος Δαμασκηνός

Ο Γιώργος Καζαμίας

Ματωμένες Μνήμες 1974 του Χαράλαμπου Δαμασκηνού
έκδοση Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών
Γιώργος Καζαμίας
Το βιβλίο «Ματωμένες Μνήμες» έγραψε ο
Υπαστυνόμος Χαράλαμπος Δαμασκηνός, από
τον Καραβά, επιμελήθηκε η ιστορικός-ερευνήτρια κ. Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά και εκδόθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Η παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε
σε σεμνή εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος
Καραβά στις 4 Μαρτίου, 2020 στο Πολιτιστικό
Ίδρυμα Καραβιωτών.
Πιο κάτω παραθέτουμε την παρουσίαση του
βιβλίου «Ματωμένες Μνήμες», που έκαμε ο κ.
Γιώργος Καζαμίας, αν. καθηγητής στο Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Το βιβλίο θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί
ως ‘ένα ακόμα βιβλίο για την τουρκική εισβολή
και τις επιπτώσεις της’. Αν όμως το προσέξει
κανείς περισσότερο, ή ακόμα καλύτερα, αν το
διαβάσει προσεκτικά, θα παρατηρήσει κάποιες
σημαντικές διαφορές. Αυτές θα επιχειρήσω να
παρουσιάσω και να τονίσω, μαζί με την περιγραφή αυτού του αξιοσημείωτου για το περιεχόμενό του βιβλίου.
Δεν γνώρισα τον Χαράλαμπο Δαμασκηνό όσο
ζούσε. Όμως αν τον γνώριζα, θα του έλεγα
αυτό που λέω σε όλους όσους γνωρίζω (και με
τους οποίους αποκτώ κάποιο θάρρος): ότι τα
βιώματα μας, σας, τα βιώματα όλων μας έχουν
σημασία και θα πρέπει να καταγράφονται. Όχι
μόνο όταν έχουμε ζήσει πράξεις ηρωικές, όχι
για να δημοσιευθούν και να μας γνωρίσει ο
κόσμος, αλλά για να γνωρίζουν τα παιδιά μας,
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τα παιδιά σας, τις προκλήσεις, τις δυσκολίες,
αλλά ίσως και κάποιες ευχάριστες στιγμές που
περάσαμε στην πορεία της ζωής μας. Κάποιοι
και κάποιες από εμάς θα έχουν πολλές συγκλονιστικές, ίσως ηρωικές στιγμές να αφηγηθούν. Αλλά, ευτυχώς, δεν είναι όλη μας η
ζωή εναλλαγή δυσκολιών ή ηρωικών στιγμών.
Όμως, ακόμα και μια φαινομενικά ήρεμη ζωή,
περιέχει σταυροδρόμια, σημεία καμπής. Αυτά
πρέπει να γνωρίζουν (ή να μπορούν να διαβάσουν) τα παιδιά μας και να γνωρίζουν πώς τα
περάσαμε.
Αυτό έκανε και ο Χαράλαμπος Δαμασκηνός
όσο ζούσε. Έγραφε όσα έζησε. Και ήταν πολλά και σημαντικά. Έχουμε πολλά βιβλία για
το Κυπριακό Ζήτημα, πολλά για το Κυπριακό
Πρόβλημα και πολλές προτάσεις για τις λύσεις του. Έχουμε επίσης αρκετά αυτοβιογραφικά βιβλία για την πολεμική όψη του 1974,
ιστορίες ηρωισμού και εγκαρτέρησης, ιστορίες αιχμαλωσίας, αναχώρησης και επιστροφής,
ιστορίες απώλειας. Η πηγή που λείπει για τον
ιστορικό του 1974, είναι η ιστορία (καλύτερα:
οι ιστορίες), του πώς ο Κυπριακός Ελληνισμός
ξαναστάθηκε στα πόδια του μετά τη λαίλαπα
και το ψυχολογικό τραύμα της εισβολής. Αυτό
το κενό καλύπτει το βιβλίο αυτό.
Το κείμενο ξεκινά με το πραξικόπημα και την
εισβολή (σ. 17-78). Εδώ έχουμε την αφήγηση
του αστυνομικού, που όμως νιώθει -και είναιστο περιθώριο, όσο οι πολεμικές επιχειρήσεις
είναι σε εξέλιξη. Εδώ οι στρατιώτες είναι τα
κύρια πρόσωπα του δράματος και αυτούς υποστηρίζει ο ευσυνείδητος αστυνομικός. Σε αυτό
το μέρος του βιβλίου νιώθουμε την εγκατά-

στο, με άγνωστο προορισμό. Με τη δύση του
ήλιου στις 14 Αυγούστου φεύγει και εκείνος.
Είναι η τελευταία φορά που θα βρίσκεται στην
Αμμόχωστο.
Από τη σελίδα 79 του βιβλίου αρχίζουν οι μέρες προσφυγιάς. Στις 15 Αυγούστου πέφτει η
Αμμόχωστος. Ο Δαμασκηνός δεν έχει απομακρυνθεί πολύ: είναι στις Βρυσούλες Αμμοχώστου. Έχουν ήδη στηθεί τα πρώτα πρόχειρα
ιατρεία και έχουν αρχίσει οι διανομές τροφίμων. Ο Δαμασκηνός δεν ξέρει πού πήγε η οικογένειά του ή τι έγινε ο γιός του (που όπως
είπαμε, υπηρετούσε στην Εθνική Φρουρά).
Δεν ξέρει καν την τύχη της ‘άλλης του οικογένειας’, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου: τα μέλη της Αστυνομίας, διχασμένα στο
πραξικόπημα, έχουν σκορπιστεί σε όλη την
Κύπρο. Ο ίδιος όπως διαπιστώνει στη διάρκεια
της μέρας, είναι πληγωμένος στο πόδι, ευτυχώς ελαφρά.

Ο Χαράλαμπος Δαμασκηνός
νεαρός αστυνομικός
λειψη από την πολιτεία, όσο τουλάχιστον οι
επιχειρήσεις συνεχίζονται. Πόσο μάλλον όταν
η έκβασή τους οδηγεί στην απώλεια, στην κατάληψη και της πόλης όπου υπηρετεί ο Δαμασκηνός. Σε αυτό το τμήμα του βιβλίου βλέπουμε ανάγλυφες τις συνέπειες του διχασμού του
ελληνισμού και των πράξεων και των παραλείψεων αυτών που είχαν ταχθεί στην άμυνά του.
Δεν θα εμμείνουμε στην απόδοση ευθυνών,
ούτε άλλωστε και ο ίδιος ο συγγραφέας το
κάνει. Εντυπωσιάζει η παρουσίαση των διάφορων προειδοποιήσεων για το πραξικόπημα που
έλαβε ο Μακάριος. Εξίσου εντυπωσιάζουν και
οι προειδοποιήσεις για την εισβολή που είχε
η δική μας πλευρά γενικά. Το τι δεν έπραξε η
ηγεσία είναι γνωστό σε όλους μας.
Στην Αμμόχωστο πριν την εισβολή, ο Δαμασκηνός παίρνει πρωτοβουλίες για να εξομαλύνει την κατάσταση που έχει δημιουργήσει
το πραξικόπημα: απολύει τους κρατούμενους
που έχουν συλληφθεί από τους πραξικοπηματίες (ανάμεσά τους και τον Τάσσο Παπαδόπουλο). Όταν αρχίζει η εισβολή, όταν στο
άκουσμα ότι έρχονται οι Τούρκοι, πυκνώνει
το ρεύμα των ανθρώπων που φεύγουν, βοηθά στη φυγάδευση αυτοκινήτων που έχουν
εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους (τα
δίνει σε εθελοντές οδηγούς με την οδηγία να
τα παραδώσουν στην αστυνομία όταν οι συνθήκες θα το επιτρέπουν). Ο γιος του υπηρετεί
στην Εθνική Φρουρά και η στενή οικογένειά
του Δαμασκηνού έχει φύγει από την Αμμόχω-

Πρώτη μέριμνα του είναι να αναζητήσει την
Αστυνομική διεύθυνση. Δεύτερη να βρει την
οικογένειά του. Η συνάντηση με τον γιο του
γίνεται τυχαία. Στη συνέχεια φτάνει στον Πεδουλά, βρίσκει τους δικούς του και επιστρέφει
στο καθήκον του. Ευτυχώς δεν γυρίζει αμέσως: ακούει την εντολή να παρουσιαστούν οι
αστυνομικοί στο Δημοτικό του Αγίου Μέμνονος
(όπως γράφει, «χωρίς να διασφαλιστεί πρώτα
η ασφαλής μετάβαση των αστυνομικών […] να
δοκιμαστεί η προώθηση μικρής ομάδας αστυνομικών υπό κάλυψη, να γίνει έλεγχος εάν
όλα θα μεταπηδούσαν σε ασφαλές περιβάλλον
[…].» Το αποτέλεσμα αυτής της απρονοησίας
είναι τραγικό. Όπως γράφει (σ. 82) «Ο κόσμος
παραπλανήθηκε, έτρεξε να επιστρέψει στα
σπίτια του και πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν από τους εισβολείς, κακοποιήθηκαν, δολοφονήθηκαν, σύρθηκαν στην αιχμαλωσία…».
Η περιγραφή του πρώτου διαστήματος μετά
την εισβολή, από τα μέσα Αυγούστου ως τον
Φεβρουάριο του 1975 διαδραματίζεται πλέον
στην περιοχή του Φρενάρους, της Άχνας και
της Ξυλοτύμπου. Το μέρος αυτό του βιβλίου
είναι κατά τη γνώμη μου το πιο πρωτότυπο και
το πιο πολύτιμο για τον ιστορικό (του μέλλοντος, γιατί ως τώρα μάλλον σποραδική προσοχή έχει δοθεί από τον επιστημονικό χώρο, στη
μετά την εισβολή ανοικοδόμηση της Κύπρου).
Βλέπουμε εδώ τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν για να συνεχίσει να λειτουργεί και να υπάρχει η Κυπριακή
Δημοκρατία. Τα πιο επείγοντα είναι σε τοπικό
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επίπεδο. Είναι πράγματα που οι περισσότεροι,
ακόμα και αν τα ξέρουν, δεν τα θυμούνται
πλέον. Ένα που άγγιξε μια ευαίσθητη οικογενειακή χορδή είναι η επανένωση των οικογενειών που είχαν χωριστεί με την εισβολή.
Ο Δαμασκηνός διαπιστώνει ιδίοις όμμασι τη διαφορά μεταξύ των περιοχών όπου βρίσκεται η
πλειοψηφία των εκτοπισμένων (από την Αμμόχωστο, την Κερύνεια και του Μόρφου) από
τη μια, και της Λεμεσού από την άλλη. Η δεύτερη θαρρείς και ήταν σε άλλο κόσμο: όταν
στις 17 Αυγούστου ο Δαμασκηνός βρίσκεται
στη Λεμεσό, (ήταν Σάββατο) (σ. 83) «ήτο ο
συνηθισμένος κόσμος της ρουτίνας και της καθημερινότητας […] ήτο μια συνηθισμένη εργάσιμη μέρα». Δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν
μας το επεισόδιο που παραθέτει εκεί: ένας καταστηματάρχης, παρόλο που τον βλέπει, έναν
αξιωματικό της αστυνομίας με στολή, να μιλά
με δύο ανθρώπους που κρατούν ένα μωρό,
τους ζητά να μετακινηθούν, γιατί έκλειναν την
πόρτα του καταστήματος του. Ο ίδιος ο Δαμασκηνός θεωρεί υπερβολική την αντίδρασή του
και γράφει ότι μετάνιωσε γι’ αυτήν. Για μένα, η
απάντηση που έδωσε «άτε πήγαινε να χαθείς,
χαμένο ανθρωπάκι» είναι εξαιρετικά συγκρατημένη…
Υπάρχει ένας πλούτος πληροφοριών για τα
χωριά και τις κωμοπόλεις της ελεύθερης ανατολικής Κύπρου: εκτός από το Φρέναρος, ο
Δαμασκηνός ως επικεφαλής αστυνομικός,
άφησε τη σφραγίδα του στο Δασάκι της Άχνας,
την Ξυλοτύμπου, ακόμα και στην Πύλα, που
τις πρώτες μέρες μετά την εισβολή φαινόταν
σχεδόν εγκαταλελειμμένη από την Κυπριακή
Δημοκρατία. Με επαγγελματισμό και απίστευτη ενεργητικότητα οργανώνει αστυνομικούς
σταθμούς, μαζεύει κοντά του τους εκτοπισμένους αστυνομικούς της περιοχής της Αμμοχώστου, βρίσκει χώρους (ένα εγκαταλελειμμένο
κατάστημα σε μια περίπτωση όπου ο σταθμός
είχε ανατιναχθεί από την ΕΟΚΑ Β’). Μιλά με
τους κατοίκους και εξασφαλίζει τη συνεργασία μακαριακών και γριβικών, ίσως στην πιο
οξυμένη περίοδο μετά την εισβολή. Από κάθε
μερίδα ζητά ότι μπορεί να προσφέρει, είτε
ένοπλους για περιφρούρηση των εδαφών, είτε
πολιτική στήριξη. Συνεργάζεται βεβαίως και με
την Εθνική Φρουρά και τη στηρίζει στις προσπάθειες της τελευταίας για ν’ ανακτήσουν ή
να μην απωλέσουν τον έλεγχο αμφισβητούμενων, αλλά ακόμα ελεύθερων εδαφών που
βρίσκονται στο δρόμο των εισβολέων. Πλησιάζει ακόμα και τουρκοκύπριους, όχι μόνο
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Ο Χαράλαμπος Δαμασκηνός
με την Πίτσα Πρωτοπαπά
για συλλογή πληροφοριών. Από αυτούς θα
ακούσει για πρώτη φορά να εκφράζουν την
απογοήτευσή τους από τη συμπεριφορά των
‘μεχμετζίκ’.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα σημεία όπου
ο Δαμασκηνός εξασφαλίζει ατομικά τη στήριξη των Βρετανών στρατιωτικών των Βάσεων,
αλλά και (σε άλλη περίπτωση) του αποσπάσματος της Ειρηνευτικής Δύναμης. Όλα αυτά
με ένα καλό λόγο, μια μπύρα ή ένα καφέ για
να ανοίξουν τον δρόμο της συνεννόησης και
της συνεργασίας και σίγουρα με πολλά thank
you. Όλα γίνονται με προσοχή και με γνώμονα το συμφέρον των κατοίκων των περιοχών
όπου υπηρετεί. Και αυτοί, είμαι βέβαιος, τον
ευγνωμονούν για τη διακριτικότητα και την
αποτελεσματικότητά του.
Κάποια επεισόδια στην αφήγηση φαίνονται
απίστευτα: ό ‘ήρωας σκύλος’, που χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση μάζεψε κοπάδι 150 προβάτων και το οδήγησε μέσα από τις τουρκικές
γραμμές ως τις ελεύθερες περιοχές. Η επιχείρηση των Βρετανών στρατιωτών Γκούρκας
που προκάλεσε ο Δαμασκηνός (σ. 133-138)
και την παρακολούθησε από ξεχωριστή θέση.
Αλλά και ιστορίες περισυλλογής οπλισμού (σ.
140-146), μια και ήταν η εποχή που (για να
παραφράσουμε τον Θουκυδίδη) ‘άπασα η Κύπρος εσιδηροφόρει’.
Και κάποιες παράτολμες πράξεις: η ιστορία (σ.
119) κατοίκου της Αχερίτου που συνέχιζε να
ποτίζει τα δέντρα του ακόμα και με κίνδυνο να
συλληφθεί, η ιστορία του γιατρού που φρόντιζε τα άλογά του που βρέθηκαν σε στάβλο που
ήταν στην τουρκοκρατούμενη περιοχή, μέχρι
να μεταφερθούν στις ελεύθερες περιοχές (σ.
107-109). Ή των δύο άγνωστων καταδρομέων που έφεραν από τα κατεχόμενα ένα κοπάδι
που είχε εγκαταλειφθεί. Όλα αυτά διανθίζουν

το κείμενο και μας δίνουν μια εικόνα διαφορετική από αυτήν που έχουμε: την ονειρική εικόνα μιας Κύπρου χωρίς τα συρματοπλέγματα
της κατοχής.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα (και μάλλον
άγνωστα) τμήματα της αφήγησης επιγράφεται
το «πρόβλημα της Αθηαίνου» (σ. 193-197).
Ένα «πρόβλημα για δύσκολους λύτες» καθώς
όλες οι πλευρές φαίνεται να έχουν κάποιο δίκιο. Εδώ η λύση που δόθηκε έχει στοιχεία που
συνδυάζουν τη λαϊκή σοφία του Καραγκιόζη
και την πείρα του αστυνομικού. Εξίσου και το
«αινιγματικό» και το θέμα του λαθρεμπορίου
με τους Τούρκους, που όπως φαίνεται μάλλον
ήταν … ‘απλώς’ εμπόριο (σ. 200-201).
Ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί ως τώρα από τον
επιστημονικό χώρο στην ανοικοδόμηση που
ακολούθησε την εισβολή και που έδωσε το
‘οικονομικό θαύμα της Κύπρου’. Πιστεύω ότι
αυτό το κεφάλαιο πρέπει κάποτε να ειπωθεί.
Πρέπει να δούμε πώς και με ποιες συνθήκες ο
Κυπριακός Ελληνισμός στάθηκε ξανά στα πόδια του. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, αλλά έγινε.

Σε αυτό το ερώτημα μας δίνει (σχεδόν χωρίς
να το προσπαθεί) απάντηση ο Δαμασκηνός:
όπως διχασμένοι πέσαμε, έτσι ενωμένοι σηκωθήκαμε. Ίσως αυτό είναι το πιο πολύτιμο
μήνυμα του βιβλίου αυτού.
Οφείλουμε χάριτας όλοι μας (περιλαμβάνω
εδώ και εμάς τους ιστορικούς) στην συντοπίτισσα σας κ. Καλλιόπη Χαρμαντά-Πρωτοπαπά,
που ακούραστα αναζήτησε και επιμελήθηκε το
χειρόγραφο του Χαράλαμπου Δαμασκηνού.
Ομοίως στον δήμαρχο Καραβά και πρόεδρο
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών Δρ.
Νίκο Χατζηστεφάνου, που εξέδωσαν το βιβλίο
αυτό, πόνημα ενός Καραβιώτη, ακόμα και αν η
κύρια όψη της δράσης του τοποθετείται στην
Αμμόχωστο.
Η ιστορία του βιβλίου αυτού είναι μια ιστορία
που έπρεπε να ειπωθεί, για να μην ξεχαστούν
αυτά που συλλογικά πέρασε η κοινότητά μας,
ως μέρος του Έθνους μας. Και πώς διατηρήθηκαν όσα όλοι μας απολαμβάνουμε σήμερα.

Σκηνές αμέσως μετά την εισβολή του 1974 στο Δασάκι της Άχνας.
(Φωτογραφίες του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών)
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Η Χρυστάλλα Χατζηλούκα – Χαραλάμπους

12ο τεύχος Καραβιώτικα Δρώμενα - έκδοση Δήμου Καραβά
Χρυστάλλα Χατζηλούκα - Χαραλάμπους

Η παρουσίαση της έκδοσης, «Καραβιώτικα Δρώμενα» 12ο τεύχος έγινε σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Καραβά στις 4 Μαρτίου, 2020 στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Παραθέτουμε
πιο κάτω την παρουσίαση της έκδοσης που έκανε η φιλόλογος-ερευνήτρια Χρυστάλλα Χατζηλούκα - Χαραλάμπους.
Τα Καραβιώτικα Δρώμενα, έκδοση του Δήμου
Καραβά, έχει καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός από
το 2007. Παρουσιάζουμε σήμερα το τεύχος 12
του 2019, στο οποίο καταγράφονται οι δραστηριότητες του Δήμου και των οργανωμένων συνόλων των Καραβιωτών, που έγιναν κατά τη
διάρκεια του 2018, εμπλουτισμένες με αξιόλογο
φωτογραφικό υλικό. Μέσα από τις σελίδες αποκαλύπτεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η
πολυσυλλεκτικότητα που το χαρακτηρίζει είναι
αποτέλεσμα της ευκαιρίας για έρευνα, γραφή,
παρουσίαση πρωτογενών εργασιών και μελετών, που εκφράζουν το ενδιαφέρον, τη δράση
και τη συμμετοχή οργανωμένων συνόλων στην
Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες.
Και στο τεύχος αυτό παρόντες είναι οι άνθρωποι
του τόπου μας και η ζωή τους, η καθημερινότητα τους, οι δημιουργίες τους, οι χαρές και οι
λύπες τους, όλα αυτά που είναι η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός μας.
Για την υλοποίηση της έκδοσης αυτής έχουν
εργαστεί με ζήλο και αγάπη πολλοί άνθρωποι.
Συντονίστρια της έκδοσης είναι η Μάρω Χατζηστεφάνου. Μέλη της επιτροπής έκδοσης και
υπεύθυνοι για την επιμέλειά της είναι ο δήμαρ-
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χος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου, η φιλόλογος
ερευνήτρια Καλλιόπη Χαρμαντά Πρωτοπαπά και
η Έμιλυ Καραΐσκου. Τις διορθώσεις των κειμένων έχουν αναλάβει η Καλλιόπη Πρωτοπαπά
και η Μάρω Χατζηστεφάνου και την επιμέλεια
των φωτογραφιών ο Νίκος Χατζηστεφάνου και
η Έμιλυ Καραΐσκου.
Τόσο ο δήμαρχος Νίκος Χατζηστεφάνου, όσο
και η συντονίστρια της έκδοσης Μάρω Χατζηστεφάνου τονίζουν πόσο σημαντική είναι η καθιέρωση του θεσμού αυτού. Παρατίθενται στη
συνέχεια συγκινητικά σχόλια για το περιεχόμενο
από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη και άλλους σημαντικούς αξιωματούχους της κυπριακής κοινωνίας. Ακολουθεί ο απολογισμός των πρώτων δύο ετών θητείας του Δημοτικού συμβουλίου.
Στην Α’ Ενότητα με τίτλο «Από την ιστορία του
Δήμου μας» υπάρχουν ενδιαφέρουσες πρωτογενείς εργασίες και μελέτες με τις οποίες δίνεται
η ευκαιρία να παρουσιαστούν πληροφορίες και
λεπτομέρειες που μας βοηθούν να γνωρίσουμε
εις βάθος πρόσωπα και πράγματα και κατ΄ επέκταση να συνδεθούμε πιο πολύ και να προβληματιστούμε πιο σοβαρά σε θέματα που αφορούν
την παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό και
να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα
για όλα αυτά που συνθέτουν τον γενέθλιο τόπο
μας.
Η ενότητα αρχίζει με ένα ιδιαίτερα σημαντικό
γεγονός, τον επαναπατρισμό από την Ελβετία της εικόνας του Αγίου Γεωργίου Καραβά,
η οποία στη συνέχεια παραδόθηκε στην Ιερά
Μητρόπολη Κερύνειας. Μέσα από το γεγονός
διατρανώνεται η σθεναρά απόφαση των Καρα-

βιωτών για αγώνα μέχρι να επιστρέψουν όλα τα
ιερά και όσια εκεί όπου ανήκουν. Η εικόνα, όπως
αναφέρεται στο άρθρο της Καλλιόπης Πρωτοπαπά, αγιογραφήθηκε το 1829. Στο άλογο του
Αγίου Γεωργίου απεικονίζεται ο ηγούμενος της
μονής Αχειροποιήτου Μελέτιος. Γύρω από τον
Άγιο υπάρχουν δεκαέξι παραστάσεις από την
ομολογία και τα βασανιστήρια του, καθώς και τα
κυριότερα θαύματά του.
Γλυκιά νοσταλγία προκαλεί η από καρδίας αφήγηση του Κωστάκη Λαφαζάνη, ο οποίος με πολλή συγκίνηση αναφέρεται στα προεόρτια των
Φώτων στον Καραβά. Θυμάται τις εκκλησίες,
τον ιερέα, τους ψάλτες, τους ανθρώπους, το
βάφτισμα με τον άγιο δρόσο των σπιτιών, των
δρόμων, των κήπων, των προϊόντων.
Αξιόλογη είναι η μελέτη για την εκδήλωση του
Κατακλυσμού στον Καραβά, την περίοδο 19221974.
Η Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά αναφέρεται στο διήμερο της Πεντηκοστής και του
Αγίου Πνεύματος, στη γιορτή του Κατακλυσμού,
ένα έθιμο που θυμίζει τα Αδώνια και τη λατρεία
της Παφίας Αφροδίτης, αλλά και τα αρχαία ανθεστήρια. Η πρώτη διοργάνωση έγινε με την
προτροπή και τη φροντίδα του πρωτοπόρου Καραβιώτη γιατρού Ιωάννη Πηγασίου. Στο κλίμα
της εποχής μας μεταφέρει αυτόπτης μάρτυρας,
ο Ματθαίος Γεωργίου, ο οποίος καταγράφει στο
Ημερολόγιό του την εμπειρία του, αφού και ο
ίδιος είχε πάρει πολλά βραβεία.
Στο πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο «Οι πνευματικοί
άνθρωποι του Καραβά, τέλος του 19ου με αρχές
του 20ού αιώνα» η Πίτσα Πρωτοπαπά παρουσιάζει το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο της κωμόπολής μας και τη συνεχή εξέλιξή της. Στις αρχές
του 20ού αιώνα αριθμούνται 65 άνθρωποι της
επιστήμης και των γραμμάτων, από τους οποίους 22 ήταν γυναίκες.
Ο Παναγιώτης Τσέντας δίνει μια ξεχωριστή ιστορία, όπως και ο συγκινητικός ομώνυμος τίτλος
της. Όλοι στον Καραβά ξέρουμε την ιδιαίτερη
ιστορία αγάπης του Γιάννη Τσέντα από τον Καραβά και της Κικής Κάργα από τη Χίο. Μια σειρά
γεγονότων και καταστάσεων την εποχή του Β’
Παγκοσμίου πολέμου οδήγησε τους νέους αυτούς στο να συναντηθούν, να αγαπηθούν και να
παντρευτούν με έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο.
Στα Καραβιώτικα Δρώμενα περιλαμβάνονται εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα οργανωμένα σύνολα του Καραβά, αλλά και ολόκληρης
της επαρχίας Κερύνειας για καταδίκη της τουρ-

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του 12ου
τεύχους στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών
κικής εισβολής και για απόδοση τιμής σε όσους
έπεσαν κατά την εισβολή και όσους πέθαναν
στην προσφυγιά. Οι μνήμες αυτές μας πονούν
και μας πληγώνουν, αλλά ταυτόχρονα μας δίνουν δύναμη και κουράγιο μέχρι την τελική δικαίωση. Παράλληλα γίνεται αναφορά και στις
εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων.
Ιδιαίτερα σημαντική και η συμμετοχή του Δημάρχου Καραβά στο 34ο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ
στην Ουάσιγκτον. Ξεχωρίζουν ακόμη οι εκδηλώσεις με τους αδελφοποιημένους δήμους μας.
Οι συμμετέχοντες στην αποστολή είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν την κοινότητα Καραβά
Σπάρτης και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καραβά Σπάρτης. Στα πλαίσια της φιλοξενίας
αδελφοποιημένων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας με τον Δήμο Καραβά υπεγράφη Σύμφωνο
για την ίδρυση Δικτύου Αδελφοσύνης Γεωγραφικών Οντοτήτων με την ονομασία Καραβά, με
την επωνυμία «Δίκτυο Καραβά».
Τον Φεβρουάριο του 2018 στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών έγινε η παρουσίαση τριών νέων εκδόσεων του Δήμου Καραβά και
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Πέτρος Παπαπολυβίου παρουσίασε το βιβλίο «Το
ημερολόγιο ενός μετανάστη» του συγχωριανού
μας Ματθαίου Γεωργίου. Στο βιβλίο με απλό και
ανεπιτήδευτο τρόπο δίνεται το περίγραμμα της
καθημερινής ζωής, τόσο στην Κύπρο, όσο και
στις χώρες που επέλεξε να ζήσει. Μέσα από τις
σελίδες του αναβλύζει ο πόθος του απόδημου,
οι δυσκολίες, οι κακουχίες, οι περιπέτειες στην
αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Εκφράζεται ο
πόνος του ξενιτεμένου για τη μάνα και τον τόπο,

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ

139

τον πατέρα και τους συγγενείς.
Η φιλόλογος Χρυστάλλα Χαραλάμπους παρουσίασε τον 10ο τόμο της ετήσιας έκδοσης Καραβιώτικα Δρώμενα και η φιλόλογος Πίτσα Πρωτοπαπά το δίγλωσσο λεύκωμα Ο Καραβάς.
Από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις ξεχωρίζουν οι
πρωινές συναντήσεις των συνταξιούχων Καραβιωτών στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και την Πάφο,
που οργανώθηκαν για πρώτη φορά με μεγάλη
επιτυχία. Σημαντική και η επίσκεψη αντιπροσωπείας Καραβιωτών στην ιερά Μονή Οσίου
Γρηγορίου στο Άγιο όρος μετά από πρόσκληση
του ηγουμένου Χριστοφόρου, ο οποίος κατάγεται από τον Καραβά. Ιδιαίτερη επιτυχία είχε η
έκθεση Καραβιώτικων χειροτεχνημάτων με τη
συμμετοχή πάνω από σαράντα Καραβιώτισσων
με δικές τους δημιουργίες ή με έργα που κατασκευάστηκαν στον Καραβά πριν το 1974.
Αναφέρουμε ακόμα την περιγραφή από τη
Μάρω Χατζηστεφάνου της συγκινητικής εκδήλωσης για τα πενηντάχρονα αποφοίτησης από
το Γυμνάσιο Λαπήθου της τάξης του 1968 και
η περιγραφή της προσκυνηματικής μετάβασής
τους στη Λάπηθο από την Ηρώ Κοσιάρη.
Η συγχωριανή μας δασκάλα Φρόσω Δημητριάδου Κελογρηγόρη αναφέρει τη συγκίνησή της
όταν πληροφορήθηκε ότι ανάμεσα σε έργα τέχνης παιδιών δημοτικών σχολείων της Κύπρου
που εντοπίστηκαν στις ΗΠΑ υπήρχαν και δικά
της έργα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου
Καραβά πραγματοποίησε και το 2018 εξαιρετικές εκδηλώσεις. Από τις εκδηλώσεις του προσφυγικού σωματείου Καραβά, που περιγράφει
ο Αντρέας Πατέρας, ξεχωρίζει το αφιέρωμα
στην ιστορία του τουρισμού στον Καραβά, με
αναφορά στα κέντρα και ξενοδοχεία, αλλά και
στις δυο μεγάλες εταιρείες λεωφορείων. Στη
δράση της ΑΕΚ Καραβά Λάμπουσα αναφέρεται
ο τέως δήμαρχος Καραβά Γιάννης Παπαϊωάννου
και της Σχολικής Εφορείας Καραβά η πρόεδρος
Ανδρούλα Χατζηδαμιανού Ασσιώτου, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών ο γραμματέας
του Ανδρέας Νεοφύτου Χαραλάμπους και του
143ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καραβά η
αρχηγός Ράνια Χαραλάμπους.
Ο Χρυσόστομος Γεμέττας παρουσιάζει σε ένα
ενδιαφέρον κείμενο τους ψωμάδες του Καραβά.
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Ο Χρίστος Κτωρίδης μας συγκινεί με τον τρόπο
που ξεδιπλώνει τις αναμνήσεις του για την ταβέρνα του τατά του, του Χρίστου Χριστούδια,
γνωστού με το όνομα Γεμενής. Η Καλλισθένη
Κοσιάρη Λουκά μας δίνει με αγάπη και ευαισθησία τη ζωή και τον χαρακτήρα του πατέρα της
Νικόλα Κοσιάρη.
Τον Ιούνιο του 2018 τιμήθηκε για την πολύπλευρη προσφορά του ο Καραβιώτης Κρις
Χριστοδούλου από το The Cyprus American
Archaeological Research Institute. Η Καραβιώτισσα μουσικός και μαέστρος της χορωδίας
Φωνή της Κερύνειας Νέλλη Δαμιανού Λουκαΐδου τιμήθηκε για την πλούσια πολυδιάστατη πολιτιστική της δράση στα πλαίσια της απόδοσης
τιμής σε Κύπριους μαθητές του μουσουργού Σόλωνα Μιχαηλίδη που διακρίθηκαν με τη δράση
και το έργο τους.
Σε μια εξαίρετη πολιτιστική εκδήλωση στο Κηποθέατρο Λεμεσού η Παγκόσμια Πολιτιστική
Ένωση απένειμε τα βραβεία Gold Star σε διακεκριμένες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.
Από την Κύπρο βραβεύτηκε η Καραβιώτισσα
φιλόλογος ερευνήτρια Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά, η οποία με τη δράση, τις μελέτες και την
προσφορά της τιμά τον Καραβά.
Σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την κατάληψη
του Καραβά, περιλαμβάνονται στην ομιλία του
Μιχάλη Πηλαβάκη, προέδρου του Συνδέσμου
Επιζώντων Πολεμιστών του 265 Τάγματος Πυροβολικού. Απαραίτητο το αφιέρωμα στους Καραβιώτες που έφυγαν το 2018 με ανεκπλήρωτη την επιθυμία τους να γυρίσουν στον Καραβά
τους.
Όλη αυτή η νοσταλγία μα και η πικρία ταυτόχρονα δίνονται μέσα από τους στίχους του Πολύκαρπου Κυριάκου, που δεν είναι από τον Καραβά, αλλά τον επισκέφτηκε και σημειώνει:
Τώρα κατάλαβα γιατί επιμένετε τόσο πολύ
να επιστρέψετε στο χωριό σας Καραβιώτες.
Τώρα κατάλαβα που είδα τόση ομορφιά βολεμένη
σε μια σταλίτσα γης
τώρα κατάλαβα…..
είδα την ομορφιά μες στ’ ακρογιάλια σας
με τα κύματα ν’ απλώνουν τα χέρια για ελευθερία…

ΨΗΦΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 1974

Συγκλονιστικές φωτογραφίες από την κατάληψη του Καραβά το 1974
Δημοσιεύουμε πιο πάνω δυο συγκλονιστικές
φωτογραφίες από την κατάληψη του Καραβά
το 1974. Τις φωτογραφίες αυτές εντόπισε ο
ερευνητής Οδυσσέας Χρίστου σε τουρκικά Μέσα
Ενημέρωσης και τις δημοσίευσε στην εφημερίδα
«Φιλελεύθερος» τον Νοέμβριο του 2020.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Χρίστου ανέφερε στον «Φιλελεύθερο» ότι την πρώτη φωτογραφία «προφανώς τράβηξε Τούρκος πολεμικός
ανταποκριτής». Απεικονίζει τους Γιάννη Καριολή, που τον είχαν δέσει με τη ζώνη του, και τον
Σωκράτη Στυλιανού Καψούρη, Αμερικανό υπήκοο από τον Καραβά, δεμένο και αυτό από τους
Τούρκους. Ο Σ. Καψούρης είναι αγνοούμενος.
Στη δεύτερη φωτογραφία τουρκική διμοιρία
εκκαθαρίσεων βρίσκεται μπροστά από τη δυτική πλευρά της μεγάλης εκκλησίας της Ευαγγελίστριας και φαίνεται πως δυο Τούρκοι προσπαθούν να παραβιάσουν την είσοδο.
Σχετικά με την 1η φωτογραφία και σύμφωνα με
την εφημερίδα, η αδελφότεκνη του Καψούρη κ.
Σωτηρούλα Ηλία Χριστοφόρου ανέφερε πως «ο
θείος της επέστρεψε στην Κύπρο στις 3 Μαρτίου
1974. […] Όταν εγκατέλειπαν τον Καραβά τον
Αύγουστο του 1974 δεν μπόρεσαν, μέσα στη
δίνη του πολέμου, να πάρουν μαζί τους, ούτε
τον θείο της, αλλά ούτε και τον πατέρα της, ο
οποίος επίσης αγνοείται» (Φιλελεύθερος, έκδοση 21ης Νοεμβρίου 2020, σ. 10-11).
Ο κ. Χρίστου ανέφερε στον «Φιλελεύθερο»,
πως σύμφωνα με το ημερολόγιο του Γιάννη
Καριολή, «στις 7 Αυγούστου 1974, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στον Καραβά, άκουσε
έναν πυροβολισμό. Οι Τούρκοι είχαν σκοτώσει έναν γείτονά του και ο ίδιος κρύφτηκε στα
βοηθητικά του σπιτιού του. Σε κάποια στιγμή
άκουσε θόρυβο και διαπίστωσε πως τρεις Τούρ-

κοι έτρωγαν σταφύλι από την κληματαριά του,
οπόταν βγήκε έξω και παραδόθηκε. Οι Τούρκοι
στρατιώτες έστρεψαν τα όπλα εναντίον του και
τότε άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου», οπόταν οι Τούρκοι άρχισαν να τον κτυπούν.
Όπως αναφέρει ο κ. Χρίστου, οι στρατιώτες
άρπαξαν από τον Γ. Καριολή 200 λίρες και
τον οδήγησαν στο δρόμο. Αυτός άρχισε να
φωνάζει «τα λεφτά μου», οπόταν Τούρκος
αξιωματικός έδωσε οδηγίες στον στρατιώτη να
επιστρέψει τα χρήματα. Κάποια στιγμή όταν
απομακρύνθηκε ο αξιωματικός, ο στρατιώτης
αφού αφαίρεσε την ζώνη του Καριολή, τον
έδεσε. Ο Καριολής αντέδρασε ξανά και ο στρατιώτης τον σήκωσε πάνω και τον έριξε χάμω
οπόταν υπέστη κοίλη. Με οδηγίες των στρατιωτών κινήθηκε προς το σπίτι του δάσκαλου
του Καραβά, και καθοδόν, όπως γράφει στο
ημερολόγιο του, είδε δύο Τούρκους στρατιώτες να συνοδεύουν τον Σωκράτη Καψούρη ή
Αμερικάνο όπως ήταν γνωστός. Τον έδεσαν κι
αυτόν και όλοι μαζί πορεύτηκαν σε διάφορα
σημεία του χωριού. Άρχισαν να κατεβαίνουν
προς το μοναστήρι της Αχειροποιήτου και εκεί
συγκέντρωσαν και γυναίκες και όλοι μαζί κινήθηκαν προς την παραλία, όπου οι στρατιώτες διενήργησαν εκκαθαρίσεις στο στρατόπεδο
της 190 Μοίρας Πυροβολικού και αλλού.
Ακολούθως επέστρεψαν από τον ίδιο δρόμο.
Έφτασαν ξανά στον κεντρικό δρόμο του χωριού που βρισκόταν και το σπίτι του Καριολή,
ο οποίος είδε Τούρκους να σέρνουν έξω από
το σπίτι του τον πραματευτή του Καραβά. Σε
κάποιο σημείο τους άφησαν να καθίσουν μέχρι
να ερευνήσουν τα γύρω σπίτια και στο σημείο
αυτό φαίνεται να τραβήχτηκε η φωτογραφία
με τους Καριολή και Καψούρη» (Φιλελεύθερος, έκδοση 21ης Νοεμβρίου 2020, σ. 10-11).
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Ο συγγραφέας Νίκος Κ. Γαβριήλ

«Πικρό Νερό με πικρές αναμνήσεις»
Νίκος Κ. Γαβριήλ
«Πικρό Νερό με πικρές αναμνήσεις»: Ένα βιβλίο με συγκλονιστικά βιώματα του Νίκου
Γαβριήλ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
του θητείας που κράτησε 36 μήνες, ιδιαίτερα
όμως κατά τη διάρκεια των τραγικών μαχών
της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, του 1974.
Ένα βιβλίο που σε αναστατώνει από την πρώτη του σελίδα μέχρι την τελευταία για τα όσα
έζησε, γνώρισε, είδε. Η διάσωση του μέσα
από την κόλαση του πολέμου, ένα πραγματικό
θαύμα. Οι ευχές των γονιών του και η βαθιά
πίστη του, όπως ο ίδιος δηλώνει.
[...] Περάσαμε μετά δυσκολίας έναν βαθύ
ποταμό (χαράδρα) και, αφού βγήκαμε από
την άλλη πλευρά, πέσαμε πάνω σε έναν χωματόδρομο δασονομείου. Δεν γνωρίζαμε πού
οδηγούσε / κατέληγε ο δρόμος αυτός, αλλά
αποφασίσαμε να τον πάρουμε όταν καταλάβαμε ότι οδηγούσε προς τα δυτικά. Εξάλλου,
νύχτωσε και θα ήταν καλύτερα για μας να
περπατούμε σε δρόμο παρά να περνάμε μέσα
από ποταμούς και λαγκάδια. Πήραμε, λοιπόν,
τον δρόμο αυτό με την ελπίδα να μας οδηγήσει στον Καραβά. Ξεκινήσαμε να περπατάμε
ο ένας πίσω από τον άλλο κρατώντας μια μικρή απόσταση και με υπόσχεση τώρα να μην
μιλάμε παρά μόνο αν χρειαζόταν. Η όλη πορεία μας, όμως, δεν ήταν και τόσο εύκολη όσο
νομίζαμε. Πρώτον, ο δρόμος ήταν ελικοειδής
και ατελείωτος. Δεύτερον, οι φωτιές πράγματι ήταν ανασταλτικός παράγοντας, γιατί έτυχε
να περάσουμε μέσα από καυτή στάχτη, που,
στην κυριολεξία έκαψε τα μπατζάκια μας. Τρί-
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τον, σε τρεις περιπτώσεις περιμέναμε να πέσει
ο καιόμενος πεύκος / κυπαρίσσι και μετά να
περάσουμε γιατί φοβόμασταν μην πέσει επάνω μας και καούμε. Τέταρτον, περπατούσαμε
για τρεις και πλέον ώρες και σημάδι εξόδου
κανένα. Αυτό, όμως, που μας έδινε κουράγιο
και δύναμη να συνεχίσουμε ήταν ότι ο δρόμος κρατούσε το ύψος του όπως ήταν στην
αρχή που ξεκινήσαμε και δεν κατηφόριζε προς
τα κάτω στην πεδιάδα. Παρά το ότι ήμασταν
καταρρακωμένοι από την κούραση, την πείνα
και, κυρίως, τη δίψα, η αποφασιστικότητα μας
να βγούμε έξω και να γλιτώσουμε μας έδινε
ώθηση και δύναμη να συνεχίσουμε με κάθε τίμημα. Σε μια στροφή του δρόμου ένας από την
ομάδα μας, δεν θυμάμαι ποιος, βγήκε από τον
δρόμο μερικά μέτρα έξω με σκοπό να ουρήσει.
Ξαφνικά, άρχισε να φωνάζει και η φωνή του
είχε μια δόση χαράς.
«Ρε παιδκιά, καρπούζια, χωράφι με καρπούζια!»
Στο άκουσμα της λέξης καρπούζια, αμέσως
σταματήσαμε το περπάτημα και να όλοι μέσα
στο χωράφι, να παίρνουμε τα καρπούζια, να
τα σηκώνουμε ψηλά και να τα σπάμε στη γη,
κι ύστερα να χώνουμε τη μούρη μας ολόκληρη
μέσα και να τρώμε και να ρουφάμε το ζουμί και
να μη χορταίνουμε. Δεν ξέρω πόσα καρπούζια
έσπασα και έφαγα, γιατί ούτε τα μέτρησα ούτε
και τέτοια έγνοια είχα. Η δίψα και η πείνα των
ημερών μας έκανε να μην πιστεύουμε αυτό
που συνέβαινε τη στιγμή εκείνη. Μάννα εξ
ουρανού τα καρπούζια. Μείναμε στο περιβόλι
σχεδόν μια ώρα. Από τον χρόνο παραμονής
μας στο χωράφι, καταλαβαίνετε τι έγινε εκεί!

Μετά το τρικούβερτο πάρτι που κάναμε με τα
καρπούζια και αφού ξεκουραστήκαμε και ξεδιψάσαμε για τα καλά, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τον δρόμο μας. Η ώρα ήταν γύρω
στις 24:00 τα μεσάνυκτα όταν μετά από λίγο
είδαμε μπροστά μας τις πρώτες σκοτεινές φιγούρες των πρώτων σπιτιών ενός χωριού.
Σταματήσαμε στην αρχή του χωριού για να
αναγνωρίσουμε ποιο χωριό ήταν μπροστά μας
και αν υπήρχαν κάτοικοι μέσα σ’ αυτό. Εγώ με
τον Οράτη, ως οι μοναδικοί γνώστες της περιοχής, προσπαθήσαμε να προσανατολιστούμε
και να προσδιορίσουμε κατά πού έπεφτε ο Καραβάς. Το σκοτάδι, όμως, δεν βοηθούσε στην
προσπάθεια μας αυτή, λόγω του ότι πουθενά
δεν υπήρχαν φώτα αναμμένα, ούτε κάτω στην
πεδιάδα αλλά ούτε και στο βουνό, κάνοντας
το έργο μας ακόμη δυσκολότερο στο να αναγνωρίσουμε ποιο χωριό ήταν και πώς φτάναμε στον Καραβά. Πάντως, το χωριό φαινόταν
εγκαταλελειμμένο γιατί ούτε φως είδαμε αλλά
ούτε και θόρυβο ακούσαμε. Μετά από μερικά
λεπτά συλλογισμού, καταλάβαμε ότι το χωριό που ήταν μπροστά μας πρέπει να ήταν τα
Φτέρυχα (από το ύψος που βρισκόμασταν) και
άρα βορειοδυτικά του πρέπει να ήταν ο Καραβάς. Με μια επιφύλαξη για το όνομα του
χωριού και με αρκετό φόβο, αφήσαμε πλέον
τον χωμάτινο δρόμο και πήραμε την άσφαλτο,
που θα μας έβαζε μέσα στο χωριό. Λίγο πριν
πλησιάσουμε το πρώτο σπίτι, είπαμε με τον
Οράτη να μπούμε πρώτα μέσα εμείς και, αν
δεν υπήρχε κίνδυνος, να φωνάξουμε και τους
υπόλοιπους. Μετά, όμως, αλλάξαμε ιδέα και
πρώτος είπαμε να μπει ο Οράτης, που ήξερε να
σφυρίζει. Οπότε, αν ο δρόμος ήταν ανοικτός
και ακίνδυνος, αυτός θα σφύριζε και εμείς τότε
θα καταλαβαίναμε και θα μπαίναμε στο χωριό.
Μπήκε, λοιπόν, ο Οράτης μέσα και με πολλές
προφυλάξεις άρχισε να διασχίζει το χωριό με
αργά βήματα. Πέρασαν περίπου δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έφυγε και εμάς τώρα να
μας τρώει η αγωνία τι γινόταν και γιατί δεν
σφύριζε. Διέκοψε την αγωνία μας το σφύριγμα
του φίλου μας και, τότε, παίρνοντας οι μισοί
τη δεξιά πλευρά του δρόμου και οι άλλοι μισοί
την αριστερή, μπήκαμε και εμείς στο χωριό.
Ερημιά και σκοτάδι παντού. Καμιά κίνηση, και
ψυχή πουθενά. Πράγματι, το χωριό φάνταζε
εγκαταλελειμμένο από τους κατοίκους του.
Συναντήσαμε τον φίλο μας λίγο πιο κάτω και
μαζί συνεχίσαμε. Φτάσαμε στο κέντρο του χωριού με τους καφενέδες και μέχρι στιγμής δεν
συναντήσαμε κανέναν. Στο ένα από τα δύο

Κέντρο Μύλοι πριν το 1974

καφενεία προσέξαμε μικρό φως λάμπας να
τρεμοσβήνει. Ο ένας από τους δύο εφέδρους
ανεβαίνοντας μέχρι το δεύτερο σκαλί, από τα
πέντ’ έξι που υπήρχαν μπροστά στην είσοδο
του καφενείου, φώναξε αν ήταν κανείς μέσα.
Το επανέλαβε δυο τρεις φορές.
Μετά από λίγο άνοιξε η πόρτα και βγήκε στην
βεράντα ένας μεσήλικας άντρας. Μόλις μας
είδε, φοβήθηκε και έκανε να μπει ξανά πάλι
μέσα. Του μιλήσαμε και του είπαμε ότι ήμασταν Έλληνες. Ξεθάρρεψε, πλησίασε και,
αφού σιγουρεύτηκε ότι πράγματι ήμασταν Έλληνες, φώναξε στους άλλους που ήταν μέσα.
«Ελάτε τζιαι ήρτε ο στρατός ο δικός μας. Είναι
δικοί μας».
Αμέσως ξεπρόβαλαν αρκετοί (ίσως και είκοσι
άτομα, άντρες και γυναίκες κυρίως ηλικιωμένοι) εκεί στη βεράντα του καφενείου. Μας περιτριγύρισαν και άρχισαν τις ερωτήσεις. Εγώ
βλέποντας τον μεσήλικα πιο προσεκτικά και,
προπαντός, ακούγοντας τη φωνή του, κατάλαβα ότι είναι ο θείος μου (παππούς μου για
την ακρίβεια αφού είναι αδελφός της γιαγιάς
μου της Ελπίδας, από τη μητέρα μου) Χαράλαμπος Αυγουστή (Καουλής). Αυτός δεν με αναγνώρισε. Και πώς να με αναγνωρίσει στο χάλι
που ήμουν.
«Θκειε – Χαμπή, είντα που κάμνεις;» του είπα.
Έμεινε για λίγο να με κοιτάζει περίεργα προ-
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σπαθώντας να δει ποιος ήταν αυτός που τον
γνώριζε. Αφού του ξαναμίλησα, βγάζοντας
και το κράνος μου, με πλησίασε και αμέσως
με αναγνώρισε. Ασυναίσθητα με αγκάλιασε και
με φίλησε αρκετές φορές μπορώ να πω. Συγκινήθηκε, βούρκωσε και άρχισε να φωνάζει
της γυναίκας του της Ευριδίκης…
«Έλα, ρε Ευριδίκη, τζιαι έν’ ο Νίκος, ο γιος της
Περσούς τζαι του Κωστή. Πού ήσασταν, γιε
μου, τζαι πώς ήρτετε μέχρι δαπάνω. Πριν που
λίες ώρες εφύαν οι Τούρτζιοι που το χωρκό».
«Μα σε ποιο χωρκό είμαστε, θείε μου;» τον
ρώτησα.
«Μα έν εκατάλαβες τα Φτέρυχα, γιε μου; Με
το που εφκήκαν οι Τούρτζιοι, εφοηθήκαμε τζαι
ήρταμε δαπάνω με τη θκεια σου», μου απάντησε.
Μας εξήγησε ότι μια αρκετά μεγάλη ομάδα
Τούρκων στρατιωτών με τρία τέσσερα φορτηγά και δυο Land Rovers, το απόγευμα, ψάχνοντας να βρουν την διάβαση Μπογαζιού,
έκαναν φαίνεται λάθος και πήραν τον δρόμο
Μότιδες – Ελιά και έφτασαν μέχρι τα Φτέρυχα. Αφού μάζεψαν τους λιγοστούς κατοίκους
στο καφενείο (εκεί όπου τους βρήκαμε), τους
διέταξαν να μη βγουν έξω. Μάλιστα, για εκφοβισμό σκότωσαν ένα αντρόγυνο λίγο πιο κάτω
για να τους τρομοκρατήσουν. Λόγω του ότι ο
θείος Χαμπής ήξερε τούρκικα, τους εξήγησε
και τους έδειξε πάνω σε χάρτη τη διάβαση που
έψαχναν. Έτσι, οι Τούρκοι έφυγαν από το χωριό πολύ αργά το απόγευμα λέγοντας τους ότι
θα επέστρεφαν και πάλι σύντομα. Εδώ μάθαμε
ότι το απόγευμα είχε επιτευχθεί και εκεχειρία.
Οι κάτοικοι του χωριού, βλέποντας μας στο
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χάλι που ήμασταν, μας πρόσφεραν νερό,
ψωμί, χαλούμια, ελιές, ντομάτες και φάγαμε
στο πόδι. Μείναμε στο χωριό Φτέρυχα περίπου μισή ώρα. Πέρασαν για τα καλά τα μεσάνυκτα όταν ο θείος Χαμπής ανέλαβε να μας
βγάλει έξω και να μας υποδείξει το μονοπάτι
που θα μας έβγαζε στους «Μύλους» του Καραβά. Ο θείος, φοβούμενος μην επιστρέψουν
οι Τούρκοι και μας βρουν εκεί, αφού αργά το
απόγευμα είχαν φύγει, μας προέτρεψε να κάνουμε γρήγορα, και έτσι αναχωρήσαμε με τον
θείο μπροστά για το μονοπάτι. Μετά από πέντ’
έξι λεπτά περπάτημα φτάσαμε στην αρχή του
μονοπατιού και ο θείος μας εξήγησε πώς να το
περπατήσουμε λέγοντας μας να προσέχουμε,
γιατί λίγο πιο κάτω από το μέρος όπου βρισκόμασταν υπήρχαν ομάδες με δικούς μας στρατιώτες και, λόγω του ότι ήταν βράδυ, υπήρχε
μεγάλος κίνδυνος να μας πάρουν για Τούρκους και να μας χτυπήσουν. Ευχαριστήσαμε
τον θείο Χαμπή για τη βοήθεια του και με αργά
βήματα πήραμε το μονοπάτι που θα μας έβγαζε επιτέλους στους Μύλους του Καραβά.
Περπατήσαμε περίπου ένα τέταρτο της ώρας
όταν ξαφνικά πέσαμε σε μια ενέδρα δικών μας
στρατιωτών λίγο έξω από το χωριό Παλιόσοφος, στη νότια πλευρά του. Ήταν έφεδροι του
366 ΤΕ με διοικητή τον Παντελάκη Πανταζή.
Φυσικά, ο Πανταζής είχε αντικατασταθεί από
τον αντισυνταγματάρχη Κωνσταντίνο Μπούφα, όπως μας εξήγησαν οι έφεδροι, λόγω
του ότι είχε τραυματιστεί στο χέρι την προηγούμενη ημέρα στην ολονύκτια επίθεση που
έκαναν οι δικοί μας. Άκουσαν που μιλούσαμε
ελληνικά όταν περπατούσαμε στο μονοπάτι,
μιας κι εμείς είχαμε χαλαρώσει κάπως και κουβεντιάζαμε μεταξύ μας χωρίς να δίνουμε και
ιδιαίτερη προσοχή πλέον. Έτσι κατάλαβαν ότι
η ομάδα που ερχόταν κατά πάνω τους ήταν
Έλληνες και με τον τρόπο αυτό τη γλιτώσαμε. Όταν τους εξηγήσαμε ποιοι ήμασταν και
από πού ερχόμασταν, αυτοί μας προέτρεψαν
να μείνουμε εκεί μαζί τους γιατί υπήρχε κίνδυνος να μας κτυπήσουν κάποιοι άλλοι δικοί μας
που ήταν διασκορπισμένοι παντού σε ομάδες
στην περιοχή εκείνη. Και, πράγματι, έτσι είχε
η κατάσταση, γιατί μετά από καιρό μου έλεγε
ο φίλος και συμμαθητής μου Στυλιανού Χαράλαμπος, λοχίας της 190 ΜΑ/ΤΟ ότι και αυτός είδε την ομάδα μας, αφού βρισκόταν με τη
δική του ομάδα στην ίδια με μας περιοχή και,
περνώντας μας για Τούρκους που επέστρεφαν
στο χωριό Φτέρυχα, φοβήθηκαν και ανέβη-
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καν πιο ψηλά. Ακούγοντας την προτροπή των
εφέδρων του 366 ΤΕ, μείναμε μαζί τους εκεί,
βρίσκοντας την ευκαιρία και τον χρόνο να
ξαπλώσουμε και να ξεκουραστούμε για λίγο,
περιμένοντας να ξημερώσει η επόμενη μέρα.
Μπορώ να πω ότι ήταν η πρώτη φορά μετά
από ημέρες που κοιμήθηκα έστω και για λίγες
ώρες νιώθοντας ασφαλής.
Στον Καραβά και στο 366 ΤΕ
Ξημέρωσε η Τρίτη 23 Ιουλίου και αμέσως,
με το πρώτο φως της ημέρας, σηκωθήκαμε.
Ένας ηλικιωμένος (που οι έφεδροι τον γνώριζαν από πριν, γιατί για δύο με τρεις ημέρες
που βρίσκονταν εκεί τους τροφοδοτούσε με
φαγητό και νερό) μας έφερε καφέ και πρόγευμα. Μας εξήγησαν ότι ήταν ο καφετζής του
Παλιοσόφου και καθημερινά ερχόταν δύο με
τρεις φορές κάνοντας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να τροφοδοτεί τις ομάδες με ό,τι αυτές χρειάζονταν. Ήπιαμε καφέ μετά από πέντε
ημέρες και φάγαμε με όρεξη, αφού η πείνα και
η δίψα των προηγούμενων ημερών δεν είχε
περάσει. Ευχαριστήσαμε την ομάδα των εφέδρων για ό,τι μας πρόσφερε και, παίρνοντας
ξανά το μονοπάτι, συνεχίσαμε για τον στόχο
που είχαμε βάλει από την αρχή της πορείας
μας. Να βγούμε στους «Μύλους» του Καραβά.
Όπως περπατούσαμε μέσα στο μονοπάτι, κατηφορίζοντας για τους «Μύλους», βλέπαμε αριστερά και δεξιά, κάτω στο έδαφος και ανάμεσα
στους θάμνους και στα αγριόχορτα, κάλυκες.
Αμέτρητοι κάλυκες διαφορετικού διαμετρήματος κατάσπαρτοι στο έδαφος, πράγμα που φανέρωνε ότι η περιοχή αυτή χτυπήθηκε άγρια
από το αεροπλάνο τις προηγούμενες μέρες.
Συνεχίσαμε την πορεία μας και, περνώντας

Ο καταρράκτης του Παλιοσόφου

έξω από τους Μότιδες, νότια, κατηφορίσαμε
πλέον για το τελικό στάδιο της διαδρομής μας.
Πράγματι, σε όλη την περιοχή βλέπαμε στρατιώτες σε μικρές ομάδες να κάθονται κάτω
από ελιές και χαρουπιές και κάθε τόσο να μας
ρωτάνε ποιοι ήμασταν, από πού ερχόμασταν
και πού πηγαίναμε. Επιτέλους, μια κοπιαστική διαδρομή, που κράτησε από τις 18:00 το
απόγευμα της Δευτέρας μέχρι τις 8.30 το πρωί
της Τρίτης, έφτασε αισίως στο τέλος της. Κατεβήκαμε στους «Μύλους» του Καραβά ακριβώς στις 8:30, κατάκοποι, αλλά με την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα μας, που
τα καταφέραμε και βγήκαμε έξω ζωντανοί και
καλά στην υγεία μας. Αποδείχτηκε περίτρανα
ότι η απόφαση μας να κινηθούμε δυτικά προς
Καραβά και όχι ανατολικά προς Πέλλαπαϊς
ήταν τελικά η πιο σοφή και η πιο ενδεδειγμένη
απόφαση, γιατί δεν εγκλωβιστήκαμε στα περίχωρα της Κερύνειας, όπως πάρα πολλοί συναγωνιστές μας έπαθαν, με πολύ άσχημα για
αυτούς αποτελέσματα.
Το Κεφαλόβρυσο του Καραβά, γνωστό και ως
«Οι Μύλοι» του Καραβά βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, μέσα στη ρίζα του βουνού και
ανάμεσα σε πλατάνια. Το νερό που ερχόταν
από ψηλά στο βουνό γύριζε την παλιά εποχή
νερόμυλους, εξού και η ονομασία της περιοχής.
Εδώ υπάρχει και το γνωστό κέντρο του Γιακουμή Λούτσιου, που, ένεκα του νερού που
το διέσχιζε, όχι μόνο το ίδιο το κέντρο αλλά
και τη δροσερή του αυλή με τους πανύψηλους
πλατάνους του, ήταν ξεχωριστό και ξακουστό
όχι μόνο στη επαρχία της Κερύνειας αλλά και
σε ολόκληρη σχεδόν την Κύπρο, αφού κάθε
Σαββατοκυρίακο ερχόντουσαν από όλα τα
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μέρη της Κύπρου να φάνε και να διασκεδάσουν με την καταπληκτική ορχήστρα του.»
Με το που κατεβήκαμε στο κέντρο «οι Μύλοι»,
είδαμε εκατοντάδες πολίτες να βρίσκονται
εκεί. Οι περισσότεροι να κυκλοφορούν άσκοπα
πέρα δώθε, προσπαθώντας να βρουν φίλους
και γνωστούς τους. Κάποιοι άλλοι να κάθονται
σε τραπέζια, καρέκλες και στα γύρω παγκάκια, κάνοντας πηγαδάκια και κουβεντιάζοντας
μεταξύ τους και μερικοί άλλοι να κάνουν τους
παράγοντες και να προσπαθούν να εγγράψουν
τους πολίτες στην ΕΦ και να τους βάλουν σε
μια τάξη. Γενικά, επικρατούσε ένας πανζουρλισμός, που άκρη δεν έβγαζες. Σε ερώτηση μας
τι έκαναν όλοι αυτοί εδώ, πήραμε την απάντηση ότι το μέρος μετατράπηκε σε χώρο επιστράτευσης / ανασυγκρότησης και οι πολίτες
ήλθαν για να καταταχτούν ή και να διαμοιραστούν σε μονάδες. Ο Γιακουμής Λούτσιος,
ιδιοκτήτης του κέντρου «οι Μύλοι», από την
πρώτη στιγμή χρησιμοποίησε το κέντρο του
για τις ανάγκες του στρατού, μαγειρεύοντας
και εξυπηρετώντας τον στρατό στο καθετί που
χρειαζόταν.
Κυκλοφορώντας ανάμεσα σε όλους αυτούς,
μπας και δώσουμε πάνω σε κανένα αξιωματικό
για να του αναφέρουμε ποιοι ήμασταν και από
πού ερχόμασταν, έδωσα πάνω στην συμμαθήτρια μου και κόρη του ιδιοκτήτη του κέντρου
Αντρούλλα Λούτσιου. Της μίλησα και, αφού
έκανε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να με αναγνωρίσει, αμέσως με αγκάλιασε και με φίλησε, κι ύστερα μου είπε και τα θλιβερά νέα για
τον συμμαθητή μας τον Διονύση Παπαπέτρου
(Δημητσόπουλλος), που σκοτώθηκε στο πραξικόπημα. Βρήκε τραπέζι και καθίσαμε όλοι
μαζί. Βλέποντας μας έτσι ταλαίπωρους και στα
χάλια που ήμασταν, έτρεξε αμέσως και μας
έφερε καφέ, νερό και πρόγευμα. Πιάσαμε την
κουβέντα μαζί της, από τη μια για να της πούμε εμείς τα δικά μας νέα και, από την άλλη,
να μάθουμε και εμείς τι γινόταν και μέχρι πού
είχαν φτάσει οι Τούρκοι. Καθώς κουβεντιάζαμε, ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός.
Έγινε το σώσε στο άκουσμα του. Όπου φύγει
- φύγει. Κόσμος να τρέχει αριστερά και δεξιά
πανικόβλητος. Ένας μεσήλικας πολίτης, που
καθόταν λίγο πιο κάτω από το δικό μας τραπέζι και που λίγο πιο πριν είχε εγγραφεί και
είχε πάρει όπλο, χωρίς να γνωρίζει κανείς την
αιτία, τράβηξε τη σκανδάλη και τίναξε τα μυα-
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λά του στον αέρα. Αυτοκτόνησε ο άνθρωπος
χωρίς κανένας να γνωρίζει το γιατί. Ο πατέρας της συμμαθήτριας μου έφερε αμέσως ένα
τραπεζομάντιλο και σκέπασε το άψυχο κορμί
του άντρα μέχρι να έλθει η αστυνομία για να
τον πάρει. Δεν έμαθα ποτέ το όνομά του παρά
μόνο ότι ήταν από τη Λευκωσία, και αυτό ακόμη με μια μικρή επιφύλαξη.
Ο πανζουρλισμός με τους εφέδρους ακόμη
καλά κρατούσε. Ψάξαμε για τους συντρόφους
μας, αλλά αυτοί πουθενά. Ρωτήσαμε κάποιους
από τους παρευρισκόμενους εκεί αν τους είδαν
και αν ήξεραν πού τους πήγαν, αλλά ούτε και
αυτοί μπορούσαν να μας δώσουν μια συγκεκριμένη απάντηση. Παραμείναμε στον χώρο
του κέντρου περισσότερα από μια ώρα, μέχρι
που άρχισαν να καταφθάνουν αυτοκίνητα από
τις διάφορες μονάδες που έδρευαν ανατολικά
του Καραβά για να πάρουν φαγητό (βραδινό) από το κέντρο. Ρωτούσαμε τους οδηγούς
ποιας μονάδας ήταν και έτσι βρήκαμε τον οδηγό και τους ανθρώπους του 366 ΤΕ, που ήλθαν
να πάρουν τρόφιμα και φαγητό στην μονάδα
τους. Τους είπαμε ποιοι είμασταν και τους παρακαλέσαμε να μας πάρουν μαζί τους για να
βρούμε τους φίλους μας. Έτσι και έγινε. Γύρω
στις 18:00 βρήκαμε επιτέλους τους δικούς
μας μέσα στις λεμονιές, ανατολικά του Καραβά, μεταξύ του κέντρου «Fontana Amoroza»
και του ποταμού (ξεροπόταμος) που βρίσκεται δυτικά και λίγο πιο πίσω από τον δρόμο
Ελιάς – Παλιοσόφου. Το σπίτι της καθηγήτριας
μου της Γιώτας Γεωργιάδου (καθηγήτριας Τέχνης στο Γυμνάσιο Λαπήθου), που βρισκόταν
ακριβώς πάνω στη μεγάλη στροφή του κύριου
δρόμου, το είχαμε στα αριστερά μας, σε απόσταση εκατόν πενήντα περίπου μέτρων.
Η όλη περιοχή είχε καταληφθεί από τον τούρκικο στρατό το Σάββατο, αλλά η επίθεση των
δικών μας το πρωί της Κυριακής τους απώθησε μέχρι τον σταθμό της Petrolina, παρά το Έξι
Μίλι, πεντακόσια με εξακόσια μέτρα περίπου
μπροστά από το σημείο όπου βρισκόμασταν.
Με το που μας είδαν οι φίλοι μας, χάρηκαν και
ρωτούσαν να μάθουν πώς περάσαμε με τους
δικούς μας αυτές τις λίγες ώρες που βρεθήκαμε μαζί τους. Τους εξιστορήσαμε τα καθέκαστα
και τους δώσαμε από φαγητά που φέραμε μαζί
μας και αυτοί μας είπαν τα δικά τους. Τι έγινε
δηλαδή από την ώρα που εμείς φύγαμε μέχρι
τη στιγμή που επιστρέψαμε…….

Ο Σοφοκλής Φυττής
πρώην Βουλευτής Κερύνειας

Απόβαση στην παραλία Πέντε Μίλι Καραβάς

Το ιστορικό της κατάληψης των δύο αδελφών Δήμων
Καραβά και Λαπήθου το 1974
Σοφοκλής Φυττής
Παραθέτουμε πιο κάτω αποσπάσματα από την
ομιλία του τέως βουλευτή Κερύνειας Σοφοκλή Φυττή, στην εκδήλωση που οργάνωσε ο
Δήμος Λαπήθου στο οδόφραγμα του «Λήδρα
Πάλλας» για τη θλιβερή επέτειο κατάληψης
της Λαπήθου και του Καραβά στις 6 Αυγούστου το 2020. Μια κατάθεση που αποτυπώνει
τον τραγικό απολογισμό της τραγωδίας του
1974. Που μας δίνει πολλά στοιχεία και γεγονότα για τις μαύρες εκείνες ημέρες. Που προσθέτει πολλές και βασικές ψηφίδες της Ιστορίας του 1974.
«Το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών
και της ΕΟΚΑ Β έγινε η αφορμή για την Τουρκική εισβολή που προετοίμαζε πολεμικά η
Τουρκία μετά το 1964.Το προγεφύρωμα είχε
ήδη δημιουργηθεί μετά την έναρξη της Τουρκικής εισβολής, που άρχισε στις 20 Ιουλίου 74
και μέχρι τις 6μμ της 22 Ιουλίου, ώρα, που
σύμφωνα με το ψήφισμα 353 του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις 20.7.74, θα γινόταν κατάπαυση του πυρός. Το προγεφύρωμα
ήταν μικρό, περιλάμβανε μέρος της παραλιακής περιοχής Καραβά, τον Άγιο Γεώργιο, την
Κερύνεια, το Τέμπλος, το Κάρμι, και περιοχές
ανατολικότερα και ενωνόταν με τον Άγιο Ιλαρίωνα και νότια με τη Λευκωσία με τον Τουρκικό τομέα.
Τα Τουρκικά στρατεύματα δεν τήρησαν την
εκεχειρία και άρχισαν συστηματική διαπλάτυνση και επιμήκυνση του προγεφυρώματος
προς δυσμάς προς το μέρος του βουνού μας,
του Κυπαρισσόβουνου και προς ανατολάς καταλαμβάνοντας 8 χωριά μέχρι τις 30 Ιουλίου

1974 που έγινε η διακήρυξη της Γενεύης που
υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών
της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας.
Η κεντρική κατοικημένη περιοχή του Καραβά
και της Λαπήθου ήταν ελεύθερη, παρόλο που
ως αποτέλεσμα της αρχικής εισβολής και της
σταδιακής επέκτασης των Τουρκικών δυνάμεων ήταν περικυκλωμένη από Τουρκικές επίγειες δυνάμεις και ναυτικές πολεμικές δυνάμεις
από βορρά, ανατολή και νότο (δηλαδή από τις
πλαγιές του βουνού του Πενταδάκτυλου).
Οι Τούρκοι έβαλαν στόχο να καταλάβουν τις
δυο κωμοπόλεις. Όταν λοιπόν ελικόπτερο του
Ο.Η.Ε με τριμελή επιτροπή Έλληνα αξιωματικού, Τούρκου και Άγγλου κατόπτευε τις περιοχές για να σχηματίσουν χάρτη με τη γραμμή
κατάπαυσης του πυρός, με τις ελεγχόμενες,
δηλαδή, και μη, περιοχές από τον Τουρκικό
στρατό, οι Τούρκοι δεν συμφώνησαν ότι η Λάπηθος και ο Καραβάς δεν ήταν υπό τον έλεγχο
τους, αλλά ήταν ελεύθερες. Προσωπικά, με
μια ομάδα 7 Λαπηθιωτών και 3 Καραβιωτών,
ενταγμένος στο 366 Τάγμα Επιστράτευσης και
με Διοικητή τον τότε υπολοχαγό μ. Χαράλαμπο Φακούρα είμαστε στο ύψωμα στην πλαγιά
του Κυπαρισσόβουνου και κοντά στον Κόρνο.
Πήραμε διαταγή να σταθούμε όταν περνούσε το ελικόπτερο για να καταγράψουν τις θέσεις μας. Μετά από 2-3 μέρες συγκεκριμένα,
στις 2 Αυγούστου λίγη ώρα μετά που βράδιασε
μια μεγάλη ίλη τεθωρακισμένων του Τουρκικού στρατού προσπάθησε να περάσει μέσω του
δασικού δρόμου από τον Άγιο Ιλαρίωνα μέχρι
τη Βασίλεια και Λάρνακα Λαπήθου και έτσι να
εγκλωβίσει τις δυνάμεις μας. Έπεσαν όμως σε
ναρκοπέδιο που έστρωσε το 70 Τ. Μηχανικού,
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σε στενό μέρος του δρόμου, στην περιοχή
πίσω και πάνω από την αρχαία εκκλησία της
Παναγίας της Κρινιώτισσας. Έτσι αναγκάστηκαν να αφήσουν 4 τεθωρακισμένα και να
υποχωρήσουν με τα υπόλοιπα.
Το πρώτο κατεστραμμένο τεθωρακισμένο είναι εκεί ακόμη και σήμερα, αφού την επομένη
μέρα σπρώχτηκε στο πλάι του δρόμου, όπου
και το έκαναν περίπου σαν μνημείο αγώνα
και νίκης αργότερα οι Τούρκοι. Τα υπόλοιπα
ήταν ανέπαφα και χρησιμοποιήθηκαν από την
Ε.Φ από την επομένη. Οι δικές μας δυνάμεις
αντιλήφθηκαν τους σκοπούς των Τούρκων για
αυτό προσπάθησαν να ενισχύσουν την άμυνα
του Καραβά και της Λαπήθου. Έστειλαν το
70ο Τ. Μηχανικού για ναρκοθέτηση σε διάφορα σημεία, το κουτσουρεμένο 256 Τ.Π. και
το λιγοστό 286 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού
και ένα λόχο της ΕΛΔΥΚ. Εκεί και οι ελάχιστοι
εναπομείναντες άνδρες από τα Τάγματα 231
και 321 Τ.Π.
Τα στρατεύματα αυτά ενισχύονταν και από
συγκροτημένες ομάδες ντόπιων επιστρατευμένων ή και εθελοντών ατόμων, τόσο στον
Καραβά, από μεγάλη ομάδα υπό την καθοδήγηση του μ. Γιάννη Κίτσιου και στη Λάπηθο
από 2 ομάδες, μια μικρή υπό την καθοδήγηση του γυμναστή Πάμπου Πετρίδη και δεύτερη
υπό τον έφεδρο ανθυπολοχαγό των ΛΟΚ Κυριάκο Θεοδώρου. Η ομάδα αυτή με 12 περίπου
μέλη εφέδρων από τη Λάπηθο διεξήγαγε τη
μάχη του Κεφαλόβρυσου στα τέλη Ιουλίου.
Η μηχανική και τεχνική στήριξη έγινε από τον
μ. Σωτήρη Τηγανίτη. Μια άλλη μικρή ομάδα
Λαπηθιωτών εφέδρων, με υπεύθυνο τον Σταθάκη Ευσταθίου και τη συμμετοχή των Νίκου
Καρολίδη, Πάμπου Βλαμπή, Πέτρου Πέτρου
και άλλων, έδωσε επίσης μια ολιγόλεπτη μάχη
εναντίων των Τούρκων από την τοποθεσία
«Τρουλλί του Σίννη» στα τέλη Ιουλίου 1974.
Στις 6 Αυγούστου από τις 4.30πμ άρχισε η
μάχη για κατάληψη της Λαπήθου και του Καραβά, πιο έντονη στην περιοχή Λαπήθου, με
προσπάθειες των Τουρκικών στρατευμάτων να
προχωρήσουν από το βουνό προς τα κάτω και
από τη γραμμή του Καραβά προς δυσμάς.
Η κύρια μάχη διήρκησε μέχρι τις 11:30-12
μεσημβρινή. Γύρω στα 250-300 περίπου άτομα, με τον παλαιό οπλισμό τους κράτησαν
την πρώτη επίθεση της 28ης Μεραρχίας του
Αττίλα, που είχε δύναμη 14,000 ανδρών στα
ανατολικά και στα νότια κράσπεδα του Καραβά και της Λαπήθου. Πλήρωσαν με πολλούς
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νεκρούς κάθε τους βήμα οι Τούρκοι εισβολείς.
Στις 11:45 οι δυο λόχοι της Εθνικής Φρουράς
διατάσσονται να απαγκιστρωθούν από τον Καραβά και Λάπηθο και να εγκατασταθούν στη
γραμμή Βασίλειας - Βαβυλά. Όμως οι Τούρκοι άρχισαν το μακελειό τους. Στήσαν ενέδρα
στις καλαμιές της Αϊρκώτισσας με δυνάμεις
πεζοναυτών που κατά πάσα πιθανότητα αποβιβάσθηκαν από τη θάλασσα και πετσόκοψαν
τα παλληκάρια του 256 Τ. Πεζικού και τους
υποχωρούντες στρατιώτες του 70 Τάγματος
Μηχανικού.
Στις 3 και μισή μετά το μεσημέρι τα άρματα
περνούν από τον Καραβά στη Λάπηθο και τα
αμυνόμενα Τάγματα μεταβάλλονται σε τάγματα θανάτου. Ο ανθυπολοχαγός Σταύρος
Μπιτσάκης από τα Χανιά τραυματισμένος στο
κεφάλι χάθηκε στην Αϊρκώτισσα. Ο έφεδρος
ανθυπολοχαγός Κωνσταντίνος Κεντώνης από
τη Μόρφου νεκρός στον Καραβά, ο ανθυπολοχαγός Γεώργιος Χατζηνικολάου από την Κατωκοπιά χάνεται με τα 13 παλικάρια του στην
ενέδρα της Αϊρκώτισσας, οι ανθυπολοχαγοί
Ανδρέας Λοϊζίδης και Θεόδωρος Χαραλάμπους
χαμένοι στη Λάπηθο, μαζί με τους συμπολεμιστές τους. Και οι άμοιροι και αμέτοχοι εναπομείναντες κάτοικοι Λάπηθου και Καραβά γίνονται θύματα της Τουρκικής επιθετικότητας και
εκδικητικότητας.
Θα αναφέρουμε στη συνέχεια ορισμένα αριθμητικά στοιχεία για να καταδείξουμε τις διαστάσεις της μάχης Λαπήθου - Καραβά, εν μέσω
εκεχειρίας που δεν σεβάστηκαν οι Τούρκοι.
Στην πολύνεκρη μάχη έπεσαν αγωνιζόμενοι
για την ελευθερία του τόπου μας:
(α) Από το 70ο Τ. Μηχανικού: 31 Αξιωματικοί
υπαξιωματικοί και οπλίτες
(β) Από το 256 Τ. Πεζικού: 51 αξιωματικοί
υπαξιωματικοί και οπλίτες
(γ) Από το 286 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού:
8 αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες
Σύνολο πεσόντων στην περιοχή μας: 90
Από τους Λαπηθιώτες και Καραβιώτες στρατιώτες και πολίτες, συνολικά για όλη την περίοδο της Τουρκικής εισβολής, δηλαδή όχι μόνο
στη Λάπηθο και τον Καραβά, απαριθμούμε 96
συγχωριανούς Λαπηθιώτες πεσόντες στις μάχες, φονευθέντες και δολοφονηθέντες από
τους Τούρκους και αγνοουμένους και 54 συγχωριανούς Καραβιώτες. Το ένα τρίτο περίπου
είναι οι στρατευμένοι και οι υπόλοιποι είναι

δολοφονηθέντες πολίτες ιδιαίτερα στις 6 και
στις 7 Αυγούστου, μετά την κατάληψη Λαπήθου και Καραβά. Ορισμένοι επίσης σκοτώθηκαν λόγω βομβαρδισμών από αεροπλάνα ή
πλοία ή πέθαναν μετά τον εγκλωβισμό τους
και τους θεωρούμε ως θύματα της Τουρκικής
θηριωδίας. Αναφέρουμε επίσης ότι 44 αιχμάλωτοι από τη Λάπηθο και 6 όμηροι συνελήφθησαν σε διάφορες μάχες, όπως και 14 αιχμάλωτοι από τον Καραβά.
Μετά την ολοκληρωτική κατάληψη Λαπήθου
και Καραβά και τις εκκαθαριστικές έρευνες και
δολοφονίες αθώων πολιτών, αδιακρίτως ηλικίας, οι Τούρκοι συγκέντρωσαν σε ορισμένες
γειτονιές της Λαπήθου και του Καραβά αρκετούς εγκλωβισμένους. Που με τις κακουχίες, ταλαιπωρίες, μετακινήσεις, έλλειψη φαρμάκων, ιατρικής φροντίδας, κακής διατροφής
και απομόνωσης άντεξαν λίγους μήνες, μέχρι
και ένα χρόνο ορισμένοι και μετά εκδιώχθηκαν
από τους «γενναίους ειρηνευτές- Τούρκους».
182 εγκλωβισμένα άτομα από τη Λάπηθο περιλαμβανομένων και λίγων από τη Βασίλεια,
64 από τον Καραβά, ήταν οι μάρτυρες της
καταστροφής, της σταδιακής κλοπής και λεηλασίας, του εποικισμού, των ξυλοδαρμών,
αλλά και των βιασμών γυναικών.
Μια από τις εγκλωβισμένες η Ευφροσύνη Προεστού κατόρθωσε να μείνει στο σπίτι της κοντά στην πλατεία Ηρώων της Λαπήθου. Εκεί
κοντά μετά τις μάχες της 6ης Αυγούστου, 12
στρατιώτες (3 του 256 Τ.Π. και 9 του 286
Μ.Τ.Π.) εγκλωβίστηκαν και βρήκαν καταφύγιο και κρυβόντουσαν για μέρες πολλές σε
ένα λαγούμι του «Άδρικου» όπως λέγεται και
στα γύρω σπίτια και τροφοδοτούντο από την
μ. Ευφροσύνη Προεστού. Μετά από προδοσία
προφανώς η παρουσία των στρατιωτών και ο
ρόλος της Ευφροσύνης έγιναν γνωστά στους

Τούρκους. Στις 5 Σεπτεμβρίου ’74 συνέλαβαν
τους 9 μετά από αιφνιδιαστική πολιορκία. Η
Ευφροσύνη Προεστού παρά τα βασανιστήρια
που της έκαναν οι Τούρκοι δε φανέρωσε οτιδήποτε. Οι 3 διέφυγαν της σύλληψης και είχαν διαφορετική πορεία, προς την ελευθερία.
Άλλη γυναίκα που προστάτευσε για μέρες
εθνοφρουρούς που εγκλωβίστηκαν στην ενορία Αγίου Θεοδώρου της Λαπήθου, μετά τις
μάχες, είναι η μ. Μελπομένη Αδάμου Γερασίμου, που για 5 μέρες προστάτεψε, υπό πολύ
δύσκολές συνθήκες, 5 εθνοφρουρούς που
μετά από προδοσία συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν.
Είμαστε περήφανοι για την ιστορία, τον πολιτισμό, την προσφορά, τη φυσική ομορφιά και
τους ανθρώπους της Λαπήθου και του Καραβά.
Αυτό που μας λυπεί αλλά μας κάνει και περήφανους είναι η θυσία τόσων πολλών ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία
του τόπου μας. Στρατιώτες και πολίτες έπεσαν
μαχόμενοι ή φονεύθηκαν ή δολοφονήθηκαν
από τους απάνθρωπους Τούρκους εισβολείς,
στις 6.8.1974 και τις επόμενες μέρες.
Δεν ξεχνούμε ούτε τον τόπο μας, ούτε τον
πολιτισμό, ούτε την ιστορία, ούτε την προσφυγιά, αλλά ούτε και τους νεκρούς και αγνοούμενους μας.
Δεν ξεχνούμε κανένα από όσους έχασαν τη
ζωή τους στα χώματα της Λαπήθου και του
Καραβά. Aς είναι ελαφρύ το χώμα του τόπου
μας, που τους σκεπάζει.
Αιωνία ας είναι η μνήμη όλων, Λαπηθιωτών,
Καραβιωτών, στρατιωτικών και πολιτών.
Ο αγώνας μας για ελευθερία, επιστροφή και
δικαίωση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ενόσω
ζούμε και αναπνέουμε».

Τουρκικά αποβατικά πλοία στην παραλία του Πέντε Μίλι στον Καραβά – 20 Ιουλίου 1974
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ΟΙ ΚΑΡΑΒΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ…

Καραβιώτες που μας έφυγαν το 2020
Σ’ αυτή την ενότητα καταγράφουμε τους 45
συνδημότες μας που απεβίωσαν το 2020, με
ανεκπλήρωτη την επιθυμία να επιστρέψουν
στη γενέθλια γη του Καραβά. Αναφέρονται με
συντομία οικογενειακά τους στοιχεία, όπως
αναφέρονται στις αγγελίες σε εφημερίδες.
Οι αποθανόντες Καραβιώτες / Καραβιώτισσες
που έφυγαν τη χρονιά που πέρασε, κατά χρονολογική σειρά ήσαν:
Λέανδρος Μιχαήλ: Απεβίωσε στις 20 Ιανουαρίου
2020 σε ηλικία 88 ετών.
Εγκαταλείπει παιδιά και εγγόνια. Η κηδεία έγινε στον
ιερό ναό Αποστόλου Λουκά
στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου.

Νεόφυτος
Τιμοθέου:
Απεβίωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 σε ηλικία 66
ετών. Εγκαταλείπει σύζυγο,
παιδιά, εγγόνια και αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον
ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα Δασούπολης.

Σπύρος Γ. Κοζάκος: Απεβίωσε στις 25 Ιανουαρίου
2020 σε ηλικία 82 ετών.
Εγκαταλείπει
τη
σύζυγο
Σταυρούλα Κοζάκου, τα παιδιά Τασούλλα - Γιάννο Ιωάννου, Γιώργο και Μύρια Κοζάκου, εγγόνια και αδέλφια.
Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού,
Σφαλαγγιώτισσας.

Ελένη Στυλιανού Ευτυχίου: Απεβίωσε στις 16 Φεβρουαρίου 2020 σε ηλικία
88 ετών. Εγκαταλείπει σύζυγο, παιδιά και εγγόνια. Η
κηδεία έγινε στον ιερό ναό
Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στη Λευκωσία.

Χρίστος (Τάκης) Κτωρίδης: Απεβίωσε στις 26 Ιανουαρίου 2020 σε ηλικία
86 ετών. Εγκαταλείπει τη
σύζυγο Ειρηνούλα, παιδιά
και εγγόνια. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο.
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Αθηνά Γιαννακού: Απεβίωσε τον Φεβρουάριο του
2020 σε ηλικία 89 ετών.
Εγκαταλείπει τον σύζυγο
Κώστα Γιαννακού και τα
παιδιά. Η κηδεία έγινε στις
11 Φεβρουαρίου στον ιερό
ναό Αποστόλου Ανδρέα και
Αγίας Φωτεινής στον συνοικισμό Κολοσσίου.

Ανδρέας Παναγή Νεοφύτου (Βασιλιώτης): Απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου
2020 σε ηλικία 83 ετών.
Εγκαταλείπει τη σύζυγο Βασιλική τα παιδιά Παναγιώτη, Χρυσταλλένη, Σωτήρη,
Μαρίνα, Ελένη, εγγόνια και
δισέγγονα. Η κηδεία έγινε
στο Μοναστήρι Παναγίας
Παντάνασσας στον Κοτσιάτη.

Μιχάλης Σάββα: Απεβίωσε
στις 4 Μαρτίου 2020 σε ηλικία 93 ετών. Εγκαταλείπει
τη σύζυγο Κική, τα παιδιά
Γιούλα, Λένια, Γιάννη, Δέσπω, τα εγγόνια, δισέγγονη
και αδέλφια. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά
Αιτωλού στη Λεμεσό.
Ευγενία ΠαναγιώτουΚωνστάμπεη:
Απεβίωσε στις 6 Μαρτίου
2020 σε ηλικία 67 ετών.
Εγκαταλείπει τον σύζυγο
Κωνσταντίνο Κωνστάμπεη,
τα παιδιά Σιμώνη και Τάνια. Η κηδεία έγινε στον
ιερό ναό Αγίου Σάββα στον
Ύψωνα Λεμεσού.
Παναγιώτης Πογιατζής:
Απεβίωσε στις 18 Μαρτίου
2020 σε ηλικία 67 ετών.
Εγκαταλείπει τον γιο του
Χρίστο. Η κηδεία του τελέστηκε στη Νέα Υόρκη.
Κωστάκης Πιτσιλίδης:
Απεβίωσε στις 21 Μαρτίου
2020 σε ηλικία 53 ετών.
Εγκαταλείπει τη σύζυγο Νατάσα Πιτσιλλίδη, τη θυγατέρα Μιχαέλλα Πιτσιλλίδη και
την αδελφή. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά.
Μαρία Γιαννήταη: Απεβίωσε στις 31 Μαρτίου 2020
σε ηλικία 75 ετών. Εγκαταλείπει σύζυγο, παιδιά και
εγγόνια. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αποστόλου
Λουκά, Αγίου Αθανασίου
στη Λεμεσό.
Βασίλης Παντέχης: Η κηδεία έγινε στις 21 Απριλίου
2020 στο Τραχώνι. Εγκαταλείπει τη σύζυγο Μαρούλλα Γιώρκου Δράκου.

Αντρούλα Κάρμιου: Απεβίωσε στις 30 Απριλίου
2020. Εγκαταλείπει τον
σύζυγο Στέλιο Χρυσοστόμου, τα παιδιά Ευάγγελο και
Αναστασία. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί.
Ελένη Πέτρου: Απεβίωσε
στις 3 Μαΐου 2020 σε ηλικία 66 ετών. Εγκαταλείπει
τον σύζυγο Γιώργο Κάρσο,
τα παιδιά Λευτέρη, Κώστα
και Ουρανία. Η κηδεία έγινε στην Ελληνορθόδοξη
εκκλησία της Νέας Υερσέης
στην Αμερική.
Αντρέας Λαζάρου: Η κηδεία έγινε στις 12 Μαΐου
2020 στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στον συνοικισμό Κόκκινες στον Στρόβολο. Εγκαταλείπει παιδιά.
Σάββας Δαμασκηνός:
Απεβίωσε στις 14 Μαΐου
2020 σε ηλικία 65 ετών.
Εγκαταλείπει τη σύζυγο
Ράνια, τα παιδιά Χάρη και
Στέλλα, τα αδέλφια Αγγελική Καλλή και Πόπη Οικονομίδου. Η κηδεία έγινε στον
ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.
Ευριπίδης Κόντος: Απεβίωσε στις 20 Μαΐου 2020 σε
ηλικία 90 ετών. Εγκαταλείπει τη σύζυγο Ευαγγελία, τα
παιδιά Στηβ, Ντίνο και Κάθυ
και εγγόνια. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου στη Νέα Υερσέη στην Αμερική.
Φροσούλλα Χριστοδουλίδου:
Απεβίωσε στις 24 Μαΐου
2020 σε ηλικία 82 ετών.
Εγκαταλείπει
τα
παιδιά
Μάνθο, Χριστίνα, Ζαφείρη
και εγγόνια. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο.

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ

151

Ανδρέας Νικολάου: Απεβίωσε στις 27 Μαΐου 2020
σε ηλικία 99 ετών. Εγκαταλείπει τα παιδιά Πανίκο
και Ευλογία. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Παναγίας Παλουριώτισσας στη Λευκωσία.
Σάββας Αναστασίου:
Απεβίωσε στις 28 Μαΐου
2020 σε ηλικία 75 ετών.
Εγκαταλείπει τη σύζυγο
Ευγενία, την κόρη του Ευρυδίκη και εγγόνια. Η κηδεία έγινε στην εκκλησία
του Αποστόλου Ανδρέα στη
Μελβούρνη Αυστραλίας.
Ανδρέας Ανδρονίκου:
Απεβίωσε στις 28 Ιουνίου
2020 σε ηλικία 83 ετών.
Εγκαταλείπει
τα
παιδιά
Νίκο, Αργυρούλα, Μιχάλη
και Παναγιώτα και εγγόνια.
Η κηδεία έγινε στον ιερό
ναό Αγίου Παντελεήμονα
στη Μακεδονίτισσα.
Νίτσα Θρασυβούλου:
Απεβίωσε στις 10 Ιουλίου
2020 σε ηλικία 88 ετών.
Εγκαταλείπει παιδιά, εγγόνια και αδέλφια. Η κηδεία
της έγινε στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού Λινόπετρας
στη Λεμεσό.
Μαρούλα Νεοφύτου Σάββα: Απεβίωσε στις 21 Ιουλίου 2020 σε ηλικία 88 ετών.
Εγκαταλείπει τον σύζυγο
Νεόφυτο, τα παιδιά Τάσσο,
Νίκη και Ανδρούλα, εγγόνια, δισέγγονα και αδέλφια.
Η κηδεία έγινε στον ιερό
ναό Αγίου Μάμα στη Λακατάμια.
Ανδρέας Κωνσταντίνου
Κολά:
Απεβίωσε στις 22 Ιουλίου
2020 σε ηλικία 84 ετών.
Εγκαταλείπει την αδελφή
Γιαννούλα Κολά Τσιουρούτη και ανίψια. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Λατσιά.
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Πολύβιος Χαραλάμπους:
Απεβίωσε στις 23 Ιουλίου
2020 σε ηλικία 81 ετών.
Εγκαταλείπει τη σύζυγο
Ελένη, τα παιδιά Χρυστάλλα, Χαράλαμπο και εγγόνια.
Η κηδεία έγινε στον ιερό
ναό Αγίου Νικολάου στην
Κάτω Δευτερά.
Μαρία Πογιατζή Καλαμαρά: Απεβίωσε τον Αύγουστο
σε ηλικία 63 ετών. Εγκαταλείπει τα παιδιά Γιάννη και
Γιώργο. Η κηδεία έγινε στις
20 Αυγούστου 2020 στην
ελληνική ορθόδοξη εκκλησία στη Νέα Υόρκη.
Ηλίας Ηλιάδης: Απεβίωσε
στις 28 Αυγούστου 2020 σε
ηλικία 84 ετών. Εγκαταλείπει τη σύζυγο Σταυρούλα,
τα παιδιά Δημήτρη, Γιάννα
- Νεόφυτο, Μαρία - Αντώνη, εγγόνια και αδελφό. Η
κηδεία έγινε στον ιερό ναό
Παναγίας Τριχερούσας στη
Λεμεσό.
Λεωνίδας Θεοδούλου:
Απεβίωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 94
ετών. Εγκαταλείπει τη σύζυγο Στέλλα, τα παιδιά Ανδρέα - Νίκη, Κώστα - Μαρία, Γιώργο - Βάσω, Ελένη
- Γιώργο, εγγόνια και δισέγγονα. Η κηδεία έγινε στον
ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλουριώτισσα.
Σταυρούλα Κοντεμενιώτη: Απεβίωσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία
76 ετών. Εγκαταλείπει τα
παιδιά Στέλλα - Μιχάλη,
Κώστα - Έλενα, Άντρο Έμιλυ, τα εγγόνια Παντελή, Χριστιάνα, Αναστασία,
Σταυριάνα, Βαλεντίνα, Ρίτα
και αδέλφια. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί.

Δέσπω Ζαμπά Κωνσταντινίδου: Απεβίωσε στις 24
Σεπτεμβρίου 2020. Εγκαταλείπει τον σύζυγο Ανδρέα,
τα παιδιά Μαρία, Δημήτρη,
Βασίλη, εγγόνια και αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον
ιερό ναό Αγίου Στυλιανού
στον συνοικισμό Λινόπετρας στη Λεμεσό.
Σολωμός Λεοτσάκος:
Απεβίωσε στις 10 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 72 ετών.
Εγκαταλείπει σύζυγο, παιδιά
και εγγoνό. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι.
Βαρνάβας Βαρνάβα: Απεβίωσε στις 18 Οκτωβρίου
2020 σε ηλικία 82 ετών.
Εγκαταλείπει τα παιδιά Μαρίνα, Χρίστο, Κώστα, Ανδρέα, τα εγγόνια και αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον
ιερό ναό Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στον συνοικισμό Ανθούπολης.
Κώστας Σταύρου: Απεβίωσε στις 24 Οκτωβρίου 2020
σε ηλικία 80 ετών. Εγκαταλείπει τα παιδιά Μάριο, την
εγγονή Άννα. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού στη Λακατάμια.
Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γιαννήταη: Απεβίωσε στις
26 Οκτωβρίου 2020. Η κηδεία έγινε στον ιερό ναό Κοσμά του Αιτωλού στη Λεμεσό.

Χρύσανθος (Chrys) Χρυσάνθου: Απεβίωσε στις 5
Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία
85 ετών. Εγκαταλείπει σύζυγο, παιδιά και εγγόνια. Η
κηδεία έγινε στον Καθολικό
Ναό Τιμίου Σταυρού (Holy
Cross Catholic Church) στη
Λευκωσία.

Σάββας Ιωάννου: Απεβίωσε στις 7 Νοεμβρίου 2020
σε ηλικία 65 ετών. Εγκαταλείπει τη σύζυγο Λένα, τα
παιδιά Μιχάλη, Μαρία, Γιώργο, εγγονή και αδέλφια. Η
κηδεία έγινε στον ιερό ναό
Αγίου Χαραλάμπους στο
Γέρι.
Δημήτρης
Τσιούλλου:
Απεβίωσε στις 10 Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 67 ετών.
Εγκαταλείπει σύζυγο, παιδιά, εγγόνια και αδέλφια. Η
κηδεία έγινε στον ιερό ναό
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
στη Λεμεσό.
Ανδρούλα Μαούρη: Απεβίωσε στις 14 Νοεμβρίου
2020 σε ηλικία 89 ετών.
Εγκαταλείπει τα παιδιά Μοναχή Νεκταρία, Λάμπρο,
Ελένη, εγγόνια, αδέλφια
και ανίψια. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αποστόλου
Βαρνάβα και Μακαρίου στη
Δασούπολη.
Πέτρος Αντρέα Λοϊζίδης:
Απεβίωσε τον Νοέμβριο σε
ηλικία 62 ετών. Η κηδεία
του έγινε στις 29 Νοεμβρίου
2020 στον ιερό ναό Αγίου
Μάμα στον Στρόβολο.

✝

Κυριάκος Γιουτανής:
Απεβίωσε στις 26 Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 84 ετών.
Εγκαταλείπει τη σύζυγο
Κατερίνα, τα παιδιά Μαρία
- Άκη, Στάλω, Γρηγόρη, τα
εγγόνια και τα αδέλφια. Η
κηδεία έγινε στον ιερό ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στη Λευκωσία.
Ευδοκία (Κούλα) Καλλή:
Απεβίωσε την 1η Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 76 ετών.
Εγκαταλείπει τα παιδιά Ελενίτσα, Χαρούλα και Κώστα
και τα αδέλφια. Η κηδεία
έγινε στη Νότιο Αφρική.
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Αναστασία Χρυσάνθου:
Απεβίωσε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 83 ετών.
Εγκαταλείπει τα παιδιά Φωτεινή, Χρύσανθο, τα εγγόνια Σοφία, Αντρέα και αδέλφια. Η κηδεία έγινε στον
ιερό ναό Αγίου Δημητρίου
στην Ακρόπολη.
Ανδρέας
Γιαννήταης
(Τζιάμπος):
Απεβίωσε
στις 12 Δεκεμβρίου 2020 σε
ηλικία 78 ετών. Εγκαταλείπει τη σύζυγο Σωτηρούλα,
τα παιδιά Πανίκο και Ηλία
και εγγόνια. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού (Σφαλαγγιώτισσα) στη Λεμεσό.

Κώστας Μιχαήλ: Απεβίωσε
στις 26 Δεκεμβρίου 2020 σε
ηλικία 91 ετών. Εγκαταλείπει τη σύζυγο Ελένη Κωνσταντίνου. Η κηδεία έγινε
στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού στον Στρόβολο.

Κοιμητήριο Καραβά. Εκεί που θα έπρεπε να ήταν
θαμένοι, οι Καραβιώτες που έφυγαν στην προσφυγιά

Εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών.
Κοινωνική προσφορά του Δήμου και του Σωματείου μας
Όπως είναι γνωστό, από το 2009, έχει δημιουργηθεί το Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών,
μια κοινή προσπάθεια του Δήμου Καραβά και
του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς», με
στόχο να υπάρχει η οικονομική δυνατότητα,
μέσα από ένα ξεχωριστό ταμείο, να βοηθούνται
άπορες οικογένειες Καραβιωτών.
Για να μπορεί το Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών να συνεχίσει τη λειτουργία και δράση του,
σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες του Νόμου Περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων, το Δ.Σ. αποφάσισε
την ενσωμάτωσή του στο Πολιτιστικό Ίδρυμα
Καραβιωτών, το οποίο λειτουργεί με βάση την
αναθεωρημένη νομοθεσία.
Τα κύρια έσοδα του ταμείου είναι οι εισφορές
που εξαγγέλλονται σε κηδείες Καραβιωτών,
καθώς επίσης και άλλες εισφορές από Καραβιώτες και φίλους του Καραβά.
Το 2020 τα έσοδα του Ταμείου Ευημερίας ήταν
πολύ περιορισμένα, κυρίως λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Το έτος αυτό έγιναν εισφορές στο ταμείο
ύψους 4000€ και δόθηκαν χορηγίες και βοηθήματα ύψους 8600€. Συγκεκριμένα, δόθηκαν
έκτακτες χορηγίες σε δυσπραγούντες Καραβιώτες εν μέσω του πρώτου κύματος της πανδημί-
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ας του κορωνοϊού, μια χορηγία του Δήμου Καραβά, καθώς και χορηγίες κατά τη διάρκεια των
εορτών των Χριστουγέννων.
Εισφορές για το Ταμείο έγιναν στις κηδείες των
Καραβιωτών Χρίστου Κτωρίδη (26 Ιανουαρίου
2020), Μιχάλη Σάββα (6 Μαρτίου 2020), Πολύβιου Χαραλάμπους (25 Ιουλίου 2020), Δέσπως
Ζαμπά (28 Σεπτεμβρίου 2020), Ανδρούλας Μαούρη (16 Νοεμβρίου 2020) και Κυριάκου Γιουτανή (30 Νοεμβρίου 2020).
Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλες
τις οικογένειες των Καραβιωτών, οι οποίες εισηγήθηκαν κατά τη διάρκεια των κηδειών προσφιλών τους προσώπων να γίνουν εισφορές για
το Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών αντί στεφάνων. Είναι μια ενέργεια που ταυτίζεται και με τη
δική μας αποστολή να βοηθούμε όσο μπορούμε
δυσπραγούντες συνδημότες μας.
Ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης στον κ. Γρηγόρη Χατζηγρηγορίου, ο οποίος για μια ακόμα χρονιά προσέφερε τη γενναιόδωρη εισφορά
του για ενίσχυση του Ταμείου Ευημερίας.
Σημειώνουμε επίσης τις ευχαριστίες μας σε όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου για την προθυμία τους να βοηθούν όποτε
τους ζητηθεί, για την ενίσχυση του Ταμείου.

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

Ο Τάκης Κτωρίδης με τη σύζυγο του Ειρηνούλα,

Η Ανδρούλα Μαούρη με τον γιο της

την κόρη του Λυδία και τον Παναγιώτη Μανώλη

Τάκης Κτωρίδης
Ο Τάκης Κτωρίδης
γεννήθηκε το 1933
στον Καραβά. Ήταν
το πρώτο παιδί της
οικογένειας. Πατέρας του, ο Κώστας
Κτωρίδης από το
Καζάφανι και αργότερα κάτοικος της
Κερύνειας και μητέρα του, η Ελένη Χριστόδουλου Χαρμαντά από τον Καραβά. Αδέλφια του ο Νίκος και
ο Γιαννάκης. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο
στον Καραβά και στη συνέχεια φοίτησε για
τέσσερα χρόνια στο Γυμνάσιο της Κερύνειας.
Το 1950 ο Τάκης μετανάστευσε με την οικογένειά του στις ΗΠΑ. Μέσα από τις αναπόφευκτες δυσκολίες του ξεκινήματος βρήκε τη
δύναμη να προσαρμοστεί και να αποφοιτήσει
από αγγλόφωνο γυμνάσιο. Πριν καν ξεκινήσει
τον δρόμο του, κλήθηκε να καταταχθεί στον
στρατό των ΗΠΑ, όπου υπηρέτησε τη θητεία
του. Εκπαιδεύτηκε σε ειδικές μονάδες του πεζικού και υπηρέτησε στη μακρινή Ιαπωνία.
Επιμελής και πειθαρχημένος, καθώς ήταν, διακρίθηκε και έτυχε νέας ειδικής εκπαίδευσης
και προαγωγής σε υπαξιωματικό του Αμερικάνικου στρατού.
Ενώ ακόμα υπηρετούσε στον στρατό, αρραβωνιάστηκε και αλληλογραφούσε με την εκλεκτή
της καρδιάς του, Ειρηνούλα Γιακουμή Μουχταρουδιού από τον Καραβά. Παντρεύτηκαν

στις αρχές του 1957 και εγκαταστάθηκαν στη
Νέα Υόρκη, όπου έζησαν μέχρι το 1961 που
επέστρεψαν στην Κύπρο. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Κώστα, τη Λυδία, την Ελένη και
τη Μαρίνα.
Σε όλα αυτά τα χρόνια ο Τάκης εργάστηκε
σκληρά, σε διάφορα επαγγέλματα, μέχρι που
αποφάσισε και ακολούθησε το επάγγελμα του
κομμωτή, αφού παρακολούθησε μαθήματα σε
Σχολή Κομμωτικής την οποία πλήρωνε η Διεύθυνση Αποστράτων του Αμερικανικού Στρατού.
Το 1961 πήρε τη μεγάλη απόφαση και γύρισε
στην Κύπρο οικογενειακώς. Εγκαταστάθηκαν
στον Καραβά με την όμορφη οικογένειά του,
σε ένα ειδυλλιακό χώρο, κοντά στην αρχαία
Λάμπουσα, λίγα μέτρα από τη θάλασσα και
μέσα στον καταπράσινο κάμπο των λεμονιών.
Δημιούργησε με τον αδελφό του το κομμωτήριο Αμερικέν στη Λευκωσία και αργότερα άνοιξε και δεύτερο κατάστημα στην Κερύνεια.
Τα πρώτα χρόνια πέρασαν ήρεμα, δημιουργικά και ειρηνικά, μέχρι που ξέσπασε η Τουρκανταρσία το 1963.
Το 1964 βρίσκει τον Τάκη ανάμεσα στους πρώτους εθελοντές του λόχου που οργάνωσαν και
εξόπλισαν με χρήματα που μάζεψαν μεταξύ
τους οι Καραβιώτες. Με την πείρα που διέθετε ως απόστρατος του αμερικάνικου πεζικού
ήταν από τους κυριότερους εκπαιδευτές των
Καραβιωτών που είχαν καταταγεί στον λόχο.
Άρτια εκπαιδευμένος ο ίδιος, πήρε μέρος στις
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σε. Μέσα από αμέτρητες δυσκολίες βρήκε τη
δύναμη και τον τρόπο να βοηθήσει την οικογένειά του, να αποκαταστήσει τα παιδιά του, να
τα χαρεί με τις οικογένειες τους και να γυρίσει
στην Κύπρο ξανά. Είχε τη χαρά να κρατήσει 9
εγγόνια και 7 δισέγγονα. Έφυγε όμως στις 25
Ιανουαρίου, 2020 με το πικρό παράπονο της
προσφυγιάς.
Παραθέτουμε πιο κάτω αποσπάσματα από τον
επικήδειο που απεύθυνε ο δήμαρχος Καραβά
Νίκος Χατζηστεφάνου:

Ο Τάκης Κτωρίδης σε αναμνηστική φωτογραφία με τον Κώστα Μανώλη και τον Δήμαρχο
Νίκο Χατζηστεφάνου

πλείστες επιχειρήσεις στην περιοχή. Αντιστάθηκε μαζί με άλλους συμπολεμιστές του στην
προσπάθεια της ΤΟΥΡΔΥΚ να καταλάβει το χωριό Κάρμι και συμμετείχε στις επιχειρήσεις εκκαθάρισης του Πενταδάκτυλου το Πάσχα του
1964. Έμπειρος και μπροστάρης, ήταν η ψυχή
στις ενέδρες που έστηναν στους Τούρκους οι
υπερασπιστές της γης μας στον Πενταδάκτυλο.
Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται το 1967,
όταν η Τουρκία ήταν έτοιμη να εισβάλει στην
Κύπρο. Οργανώνεται ακτοφυλακή και οχυρώνεται ολόκληρη η παραλία από την Κερύνεια
ως την Βασίλεια. Και ο Τάκης εκεί.Έδωσε ό,τι
μπορούσε.
Κρατήσαμε τον τόπο ελεύθερο με νύχια και με
δόντια, με αγώνες και αίμα, μέχρι την αποφράδα εκείνη ημέρα του πραξικοπήματος και
της βάρβαρης εισβολής των Τούρκων που το
ακολούθησε. Από τη μια στιγμή στην άλλη, τα
πάντα ανατράπηκαν. Και πάλι απ’ την αρχή!
Τον Αύγουστο του 1974 όλη η οικογένεια ταξιδεύει ξανά, πίσω στη Νέα Υόρκη, με υπάρχοντα που χωρούσαν όλα κι όλα σε μία βαλίτσα.
Μα οι δυσκολίες δεν τον λύγισαν.
Η προσφυγιά δεν τον γονάτισε. Τον πείσμω-
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«Με πόνο ψυχής κηδεύουμε σήμερα έναν ακόμα συνδημότη μας. Αποχαιρετούμε τον ξεχωριστό Καραβιώτη Χρίστο Κτωρίδη, τον Τάκη
μας. Ο Τάκης ήταν ένας γνήσιος Καραβιώτης,
λάτρης της κάθε γωνιάς της πολύπαθης γης
μας. Ακραιφνής πατριώτης, προοδευτικός, φιλικός και αγαπητός μας άνθρωπος. Ήταν μια
ξεχωριστή μορφή του Καραβά, για τον οποίο
αγωνίστηκε ποικιλότροπα στην πολυκύμαντη
ζωή του.
Τον ζήσαμε ως ακαταμάχητο υπερασπιστή των
χωριών μας, ως ακοίμητο φρουρό των ακτών
μας, ως έμπειρο εκπαιδευτή, ως ανιδιοτελή
προασπιστή της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ήταν ταυτόχρονα ο ανυποχώρητος μαχητής και ο ευαίσθητος καλλιτέχνης, ο τρυφερός
σύντροφος και ο στοργικός οικογενειάρχης.
Για τον Δήμο και το προσφυγικό Σωματείο
μας, ο Τάκης δεν υπήρξε μόνο ένας απλός,
φιλικός, συνεργάτης, αλλά ένας πολύτιμος
συνοδοιπόρος και καθοδηγητής. Και για μένα
προσωπικά, είχα την τιμή να μου προσφέρει αφειδώλευτα την άγρυπνη προστασία και
την αγάπη του. Όσο μακριά και αν βρισκόταν,
ήταν για μένα ένα τεράστιο διαχρονικό ηθικό
στήριγμα. Επιγραμματικά, ο Τάκης Κτωρίδης
ήταν μια ανεπανάληπτη φυσιογνωμία που κόσμησε τον τόπο μας.
Φίλε Τάκη, Έκαμες ότι μπορούσες γι’ αυτόν
τον τόπο. Τι να πω; Τι να υποσχεθώ;
Ένα και μόνο: Θα προσπαθήσουμε να σε μιμηθούμε. Θα προσπαθήσουμε να σε δικαιώσουμε.
Αιωνία σου η Μνήμη και καλό παράδεισο».

Ευριπίδης Κόντος
Ο Ευριπίδης Κόντος γεννήθηκε
στον Καραβά και
μετανάστευσε
στην Αμερική το
1949, όπου κατάφερε να πετύχει το «αμερικάνικο όνειρο».
Έγινε
αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και
ιδρυτής της μεγάλης
εταιρίας
παρασκευής και
διανομής ελληνικών και μεσογειακών τροφίμων με έδρα τη Ν. Υερσέη, “Kontos Foods”, με
βασικά προϊόντα το φύλλο μπακλαβά, κανταΐφι και πολλά άλλα.
Ο Ευριπίδης Κόντος υπήρξε από τα ιδρυτικά
στελέχη του Παγκύπριου και διετέλεσε πρόεδρος του κυπριακού συλλόγου «Λάμπουσα» Αμερικής. Ήταν επίσης μέλος του Cyprus
Children’s Fund και ανέλαβε μαζί με τη σύζυγό
του την οικονομική υποστήριξη αρκετών παιδιών της Κύπρου. Διετέλεσε μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής και άλλων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού
Λόμπι στην Ουάσιγκτον, ενώ υπήρξε δωρητής
και ευεργέτης πολλών φιλανθρωπικών και εκκλησιαστικών φορέων. Για την όλη προσφορά
του ο κ. Κόντος ονομάστηκε «Άρχων» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ήταν μέλος της

«Ηγεσίας των 100», καθώς και Μέγας Δωρητής των κοινοτήτων Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου
στο Τενεφλάι της Ν. Υερσέης και Αγ. Γεωργίου
στο Νιου Πορτ Ρίτσι της Φλόριδας. Η εταιρία
του, βραβεύτηκε, επανειλημμένως, για τα άριστα προϊόντα της. Το 2001 ο Ευριπίδης Κόντος
τιμήθηκε με το Βραβείο ΄Ελλις Αϊλαντ, ενώ το
2010 του επιφυλάχτηκε και άλλη βράβευση
από το Κυπρο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο Ευριπίδης Κόντος με τη σύζυγο του Ευαγγελία

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών στις 20 Μαΐου,
2020 στην Αμερική. Η κηδεία του έγινε στις
27 Μαΐου 2020 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Νέα Υερσέη. Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Ευαγγελία, τα παιδιά του
Στηβ, Ντίνο, Κάθυ και τα εγγόνια.
Ο αείμνηστος Ευριπίδης Κόντος δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να σκέφτεται τον Καραβά, να
μιλά για αυτόν, να αγωνίζεται για αυτόν, να
συνεισφέρει οικονομικά αλλά και ηθικά με τον
δικό του μοναδικό τρόπο.

Ο Ευριπίδης Κόντος με τους ξαδέλφους
του Ευτύχιο και Κυριάκο Χατζηγιαννάκη,
τη Μάρω Χατζηστεφάνου και τη Βούλα Τσέντα

Η πατρίδα και η θρησκεία, συνήθιζε να λέει,
είναι βαθιά ριζωμένες στην ψυχή μου και με
καθοδηγούν.
Αιωνία του η μνήμη και καλό παράδεισο.
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Ηλίας Ηλιάδης
Ο Ηλίας γεννήθηκε
στο χωριό Καζάφανι,
της επαρχίας Κερύνειας, πριν από 84
χρόνια. Φοίτησε στο
Γυμνάσιο Κερύνειας. Ξεχώριζε από τα
μαθητικά του χρόνια
για την επιμέλεια, το
ήθος, για τη σεμνότητα του χαρακτήρα
του. Υπήρξε μέλος
του απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. όπου γαλουχήθηκε
με τα ιδανικά της ελευθερίας. Η δράση του
ήταν πολύτιμη και αξιοσημείωτη. Διακρίθηκε
για το ήθος του, την εργατικότητα του στον
επαγγελματικό τομέα, πρώτα στην τράπεζα
Chartered και μετά στην Τράπεζα Κύπρου,
όπου αφυπηρέτησε.
Το 1962 παντρεύτηκε τη Σταυρούλα Δημήτρη
Κιτρομήλη από τον Καραβά. Ευτύχησε να χαρεί
μαζί της τρία παιδιά, τον Δημήτρη, τη Γιάννα
και τη Μαρία. Τα χρόνια στον Καραβά ήταν γεμάτα από ευτυχισμένες στιγμές. Συνδέθηκε με
τους συγγενείς και συγχωριανούς με μια υποδειγματική προσέγγιση και όλοι είχαν να πουν
τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του.
Ο μεγάλος σταθμός της εισβολής του 1974
ανέτρεψε όλα εκείνα τα όμορφα και δημιουργικά που φτιάχναμε στην αξέχαστη κωμόπολη
μας. Στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς που
ακολούθησαν ο αξέχαστος μας Ηλίας υπήρξε αφοσιωμένος συνοδοιπόρος σε μια πορεία
προσφοράς για να βρει ο τόπος δικαίωση και
να μπορέσει ο κάθε πρόσφυγας να επιστρέψει
στα σπίτια και τις περιουσίες του. Δραστηριοποιείται σε επαρχιακές οργάνωσεις και σωματεία και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον
κοινό αγώνα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας στη Λεμεσό, δραστήριο μέλος στο σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια,
Καραβάς και Καζάφανι. Επίσης για πολλά χρόνια διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Εφορίας Καραβά. Συνεχής,
πολυετής, πολυδιάστατη η πορεία προσφοράς
του στα κοινά της επαρχίας μας.
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Ευτύχησε να δει αποκατεστημένα τα τρία παιδιά
του με εφτά εγγόνια που τα υπεραγαπούσε ιδιαίτερα, τον Γιάννη, την Ηλιάνα, τον Ηλία, τον
Σταύρο, τη Ραφαέλα, τον Νικόλα και τη Μαρίνα
Ηρώ. Ξεχωριστή η αγάπη του για τη νύφη του
Έλπω Πιερή από τη Λευκωσία και τους δύο
γαμπρούς του Νεόφυτο Λαζάρου από την Πάφο
και Αντώνη Μεταξά από την Αμμόχωστο.
Απεβίωσε στη Λεμεσό στις 29 Αυγούστου,
2020.
Πιο κάτω παραθέτουμε αποσπάσματα από τον
επικήδειο που του απεύθυνε ο τέως δήμαρχος
Καραβά Γιάννης Παπαϊωάννου:
«Σε καιρούς δύσκολους κάτω από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που μας δημιούργησε η
πανδημία του κορωνοϊού αποχαιρετούμε για
το αιώνιο ταξίδι μια ξεχωριστή προσωπικότητα
της επαρχίας Κερύνειας. Αποχαιρετούμε τον
πολύ αγαπητό μας Ηλία Ηλιάδη, ο οποίος στη
δική του διαδρομή στον στίβο της ζωής άφησε
πολύτιμες ψηφίδες προσφοράς στην οικογένειά του, την πατρίδα και την κοινωνία.
Στη δική μου δεκαπενταετή διαδρομή από την
έπαλξη του Δημάρχου Καραβά ο αξέχαστος
μας Ηλίας υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης με
συμβουλές και εισηγήσεις που πάντοτε ενδυνάμωναν τη δράση του Δήμου μας.
Αξέχαστε και πολυαγαπημένε μας φίλε και
συνδημότη Ηλία.
Σε αποχαιρετούμε, όλα τα μέλη της οικογένειάς σου, συγγενείς, συγχωριανοί και φίλοι
με μια περηφάνια ξεχωριστή και μια εκτίμηση
απέραντη για τα όσα έχεις προσφέρει απλόχερα πάντα με αφοσίωση και σεμνότητα στην
οικογένειά σου, στην κοινωνία, στην πατρίδα
και στην εκκλησία.
Καλό παράδεισο, αιωνία και φωτεινή θα παραμείνει η μνήμη σου στις καρδιές όλων μας.
Εκ μέρους του δημάρχου Καραβά Νίκου Χατζηστεφάνου μεταφέρω τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και καταθέτω στεφάνι
εκ μέρους του και του Δημοτικού Συμβουλίου
Καραβά σε ένδειξη εκτίμησης για τα όσα έχει
προσφέρει με πολλή αφοσίωση ο αγαπητός
μας Ηλίας στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Δήμου Καραβά».

Σολωμός Λεοτσάκος
O Σολωμός Λεοτσάκος γεννήθηκε το
1948, στην οδό Μιχαήλ
Τριφούρτζιη
του Καραβά. Ήταν
ο δεύτερος στη σειρά από τα τέσσερα
παιδιά του Κλέαρχου
Λεοτσάκου από την
Όρκα και της Θεονίτσας Κλατσιά από
τον Καραβά. Πρώτο παιδί της οικογένειας η Αντρούλλα
Κυριάκου Παπά, δεύτερος ο Σολωμός, τρίτη
η Καίτη Δημήτρη Δαμασκηνού και τέταρτη η
Χρίστα Ανδρέα Στυλιανίδη. Ιστορική η οικογένειά του: παππούς του ήταν ο Κωστής Κλατσιάς με καταγωγή από τη Σύρο και γιαγιά του
η Μαριγώ Ι. Καλαβά με ρίζες από τη Σμύρνη.
Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του Καραβά,
και, μετά την αποφοίτηση του, πήγε στο Γυμνάσιο Κερύνειας. Οι γονείς του προτίμησαν
την Κερύνεια - αντί τη Λάπηθο που φοιτούσαν
τότε τα παιδιά του Καραβά - γιατί ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση, αφού η οικογένεια κατοικούσε στο Έξι Μίλι που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Καραβά και οι συγκοινωνίες
ήταν πιο εύκολες.
Όταν αποφοίτησε το 1966, ο Σολωμός υπηρέτησε στην 190 ΜΠ, ως έφεδρος αξιωματικός.
Αποστολή της 190 ήταν η άμυνα των ακτών της
Επαρχίας Κερύνειας. Σημειώνεται ότι ο δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου υπηρέτησε
ως εκπαιδευτής του νεοσύλλεκτου τότε Σολωμού. Τότε η 190 Μοίρα του παράκτιου Πυροβολικού ήταν μια άρτια οργανωμένη και εκπαιδευμένη αποτρεπτική δύναμη, για την οποία όλοι
ήταν υπερήφανοι. Και ο Σολωμός μαζί.
Στη συνέχεια σπούδασε στη ξενοδοχειακή
σχολή της Ρόδου και, μετά την αποπεράτωση
των σπουδών του, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη του οικογενειακού ξενοδοχείου «Κλέαρχος», του ξακουστού σε όλη την Επαρχία
και σε όλη την Κύπρο παραλιακού κέντρου,
που αποτελούσε κόσμημα για τον Δήμο μας.
Η ζωή περνούσε ήρεμα, δημιουργικά, ειδυλλιακά θα έλεγε κανείς, μέχρι την αποφράδα
ημέρα της τούρκικης εισβολής.
Και ενώ ο Σολωμός μόχθησε για την οργάνω-

ση της άμυνας μας, ενώ τα πυροβολεία μας
ετοιμάστηκαν για απόκρουση του εχθρού, τα
πυροβόλα μας σίγησαν, η πυροβολαρχία βουβάθηκε! Καμιά παράκτια άμυνα. Καμιά ενέργεια. Καμιά αντίσταση. Παρά μόνο προδοσία.
Αδράνεια και συντριβή.
Εκεί, στο Έξι Μίλι, βρήκε τον Σολωμό η συμφορά. Λίγα μέτρα από το σημείο της απόβασης, που γινόταν στον διπλανό κόλπο. Κάτω
από τον κανονιοβολισμό των αποβατικών, τον
πολυβολισμό των τούρκικων μαχητικών, τους
όλμους και τις σφαίρες του μαινόμενου Αττίλα. Ευτυχώς για τον ίδιο και την οικογένειά
του κατάφερε να βγει ζωντανός μέσα από την
κόλαση της εισβολής και να συνεχίσει την πορεία της ζωής του στις ελεύθερες περιοχές.
Εργατικός και φιλότιμος, μεθοδικός και ακούραστος, δεν λύγισε, δεν γονάτισε στις δυσκολίες που συνάντησε. Πήρε τη ζωή στα χέρια
του και αγωνίστηκε με σθένος.
Στην αρχή αναζήτησε δουλειά στην Ελλάδα.
Εργάστηκε σχεδόν για μια δεκαετία σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλα ξενοδοχεία της Κρήτης
και λίγο πριν επιστρέψει στην Κύπρο, το 1982,
παντρεύτηκε την Μέμνια Χατζηχαμπή από την
Αμμόχωστο. Από το γάμο τους απέκτησαν τον
Αλέξανδρο και την Άννα - Μαρία.
Το 1984 γύρισε στην Κύπρο και επιμελήθηκε
της ανέγερσης του ξενοδοχείου Cavo Maris
Beach Hotel στον Πρωταρά. Μετά την αποπεράτωση του ανέλαβε τη διεύθυνσή του.
Απεβίωσε στις 22 Οκτωβρίου, 2020.
O δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου,
αποχαιρετώντας τον ανέφερε.
«Φίλε Σολωμό,
Σε αποχαιρετούμε για το μεγάλο ταξίδι που
πηγαίνεις. Φεύγεις με απραγματοποίητη την
επιθυμία για επιστροφή στη γη του Καραβά
και τον πανέμορφο κόλπο του Έξι Μίλι, εκεί
που ανδρώθηκες και χάρηκες τα νεανικά σου
χρόνια.
Καλό σου ταξίδι, φίλε.
Και να ξέρεις ότι εμείς εδώ κρατάμε με όσες
δυνάμεις διαθέτουμε.
Και προσβλέπουμε στη μέρα της επιστροφής
όλων μας.
Αιωνία σου η Μνήμη και καλό παράδεισο».

ΚΑΡΑΒΙΏΤΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ
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Ανδρούλα Γ. Μαούρη
Η Ανδρούλα Μαούρη γεννήθηκε στον
Καραβά το 1931.
Γονείς της ήσαν ο
Νικόλας Μοτίτης και
η Αναστασία Κοιλαρά. Αδέλφια της, ο
Παντελής, ο Φώτος,
ο Σωτήρης, ο Χριστάκης και η Μαρία.
Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Καραβά και στο Ελληνικό
Ο Γιώργος και Ανδρούλα Γυμνάσιο Λαπήθου.
Το 1957 παντρεύΜαούρη
τηκε τον δάσκαλο Γιώργο Μαούρη, επίσης από τον Καραβά.
Τον δάσκαλό μας, τον ήρεμο και καλοσυνάτο,
προοδευτικό και μειλίχιο Καραβιώτη, τον μετέπειτα Δημοτικό Σύμβουλο του Καραβά στην
προσφυγιά, αλλά και φίλο, συνάδελφο τραγουδιστή, μέλος στην χορωδία «Η Φωνή της
Κερύνειας», όπου μαζί ενώναμε για χρόνια τις
φωνές μας, για να υμνήσουμε τα σκλαβωμένα
μέρη της γης μας.
Στο ειδυλλιακό περιβάλλον του Καραβά δημιούργησαν μια όμορφη οικογένεια. Απέκτησαν
τρία παιδιά, την Αναστασία, σήμερα Μοναχή
Νεκταρία, τον Λάμπρο και την Ελένη. Τα
χρόνια κυλούσαν ήσυχα και ειρηνικά, ως την
αποφράδα ημέρα του πραξικοπήματος και της
βάρβαρης εισβολής των Τούρκων. Όταν η οικογένεια, διωγμένη από το σπίτι και τα υπάρχοντά της, βρήκε τόπο διαμονής τη Λευκωσία.
Εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά τους, τα μόρφωσαν
και τα αποκατάστησαν. Η Ανδρούλα ήταν μια
στοργική μητέρα, μια αξιολάτρευτη γιαγιά, μια
εξαίρετη σύζυγος. Ήταν πάντα εκεί, να φροντίζει, να παρακολουθεί, να συμβουλεύει και
να καθοδηγεί τα παιδιά και τα εγγόνια της.
Είχε την ευχαρίστηση να βλέπει τα παιδιά της
να προοδεύουν και τα εγγόνια της να μεγαλώνουν και να προκόβουν στη ζωή τους. Χάρηκε τον γιο της Λάμπρο, δημοτικό σύμβουλο
Καραβά, πρώτο πρόεδρο της Νεολαίας του
Δήμου μας. Και όταν χρειάστηκε, ήταν αυτή
που περιποιείτο με υπομονή τον αγαπημένο
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της σύζυγο, στην πολύχρονη ασθένειά του,
φροντίζοντας τον στο σπίτι τους μέχρι το τέλος της ζωής του.
Η Ανδρούλα Γ. Μαούρη απεβίωσε στις 16 Νοεμβρίου, 2020 στη Λευκωσία.
Παραθέτουμε πιο κάτω απόσπασμα από τον
επικήδειο που απεύθυνε ο δήμαρχος Καραβά
Νίκος Χατζηστεφάνου.
«Με βαθιά θλίψη κηδεύουμε σήμερα μια ξεχωριστή δέσποινα του Καραβά. Αποχαιρετούμε
στο μεγάλο ταξίδι την Ανδρούλα Μαούρη. Μια
Κυρία, που κόσμησε κυριολεκτικά τον Δήμο
μας. Στο άκουσμα του θανάτου της, πρόβαλε
σε όλους μας η πάντα χαμογελαστή και ευγενική της μορφή. Και ο Καραβάς μας έγινε
φτωχότερος, ο Δήμος μικρότερος.
Πατριώτισσα, λάτρης του Καραβά, της Κύπρου
ευρύτερα. Η αγάπη της για τον Καραβά ήταν
μεγάλη και αδιάλειπτη. Μέχρι τον περασμένο
Φεβρουάριο παρακολουθούσε ανελλιπώς τις
εκδηλώσεις που διοργανώναμε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών και ήταν αφιερωμένες
στον κατεχόμενο τόπο μας. Της έδινε μεγάλη
χαρά να συναντά και να συζητά με τους αγαπημένους της συγχωριανούς και να λένε ιστορίες που έζησαν εκεί. Αλλά, δυστυχώς, η ζωή
της έσβησε, ύστερα από πολλή ταλαιπωρία.
Εκ μέρους του Δήμου Καραβά εκφράζω τα
θερμά μου συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας και όλους τους συγγενείς.
Αποχαιρετούμε τη σεβαστή μας Ανδρούλα, στο
μεγάλο ταξίδι που πηγαίνει. Φεύγει με αδικαίωτο το όνειρο να επιστρέψει σε έναν ελεύθερο
Καραβά, εκεί που γεννήθηκε, εκεί που έφτιαξε
την οικογένειά της, εκεί που έζησε χαρούμενα
και ειρηνικά, μέσα στην ομορφιά και τη γαλήνη.
Καλό σου ταξίδι, σεβαστή μας Ανδρούλα.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να έρθει σύντομα η
μέρα που θα μπορέσουμε να φέρουμε λεμονανθούς από τον Καραβά στον τάφο που θα σε
φιλοξενεί στην προσφυγιά.
Ευχή και προσευχή μας, να είναι ελαφρύ το
χώμα που θα σε σκεπάσει. Αιωνία σου η Μνήμη».

Εξώφυλλο και Οπισθόφυλλο

Φερβολιτές, το παραδοσιακό κέντημα του Καραβά.

Δύο από τους ασημένιους δίσκους που βρέθηκαν το 1902 μαζί με
άλλους επτά δίσκους, οι οποίοι απεικονίζουν σκηνές από τη ζωή του
Δαυίδ και ανήκουν στον δεύτερο θησαυρό της αρχαίας πόλης «Λάμπουσα» στον Καραβά.

Στοιχείο του Εθνικού Καταλόγου της Άυλης Πολιτιστικής

Οι εννέα δίσκοι κατασκευάσθηκαν τον 7ο αιώνα μ.Χ. Έξι από αυτούς βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και
οι άλλοι τρεις κοσμούν το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία.
Η ίδια αψίδα εμφανίζεται πάνω από τα πρόσωπα σε τρεις ακόμα δίσκους και έχει καθιερωθεί ως το έμβλημα του Δήμου Καραβά.
Εξώφυλλο:
Ο γάμος του Δαυίδ και της Μελχόλ.
Διάμετρος 26,8 εκ., Κυπριακό Μουσείο.
Οπισθόφυλλο:
Η κλήση του Δαυίδ από τον Σαμουήλ.
Διάμετρος 14 εκ., Κυπριακό Μουσείο.

Κληρονομιάς της Κύπρου.
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