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Ο τόπος µας είναι κατεχόµενος, οι µνήµες µας όχι. Η οργή του κατακτητή έρχεται σε σύγκρουση
µε την οργή της µνήµης. Αυτός είναι ο ρόλος µας. Να υπενθυµίζουµε στον κατακτητή ότι η
διαίρεση της πατρίδας µας είναι µια ανώµαλη πράξη. Ότι πολλοί άλλοι σαν αυτόν προσπάθησαν
να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του νησιού µας και δεν τα κατάφεραν. Ότι έχουµε µνήµη και
θυµόµαστε την ιστορία µας. Να τον υπενθυµίσουµε ότι η πολιτιστική µας παράδοση, οι
αρχαιολογικοί µας χώροι, οι εκκλησίες µας, οι πόλεις και τα χωριά µας στα κατεχόµενα εδάφη
αποτελούν περίτρανα παραδείγµατα της µακραίωνης ιστορίας µας. Ότι δεν µπορεί να
παραχαράξει την ιστορία χιλιάδων χρόνων αυτού του τόπου και ότι, όσο και να θέλει να διαγράψει
και να αλλοιώσει τον χαρακτήρα των κατεχόµενων εδαφών µας µε την αλλαγή των τοπωνυµιών, τη
µεταφορά εποίκων και την ίδρυση τζαµιών, δεν µπορεί να διαγράψει τη µνήµη µας την οποία
προστατεύουµε ως κόρη οφθαλµού. Να υπενθυµίσουµε στον κατακτητή ότι έχουµε µνήµη και
θυµόµαστε ότι η πατρίδα µας είναι µία και αδιαίρετη.
Στην πολυσέλιδη έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «Μνήµες Κατεχόµενης Γης Εκτοπισµένοι ∆ήµοι και Κοινότητες» υπάρχει συγκεντρωµένο ενηµερωτικό και φωτογραφικό υλικό
που αφορά όλους τους κατεχόµενους ∆ήµους και Κοινότητες του νησιού µας. Στόχος αυτής της
έκδοσης είναι να υπενθυµίσει σε όλους ότι πατρίδα µας δεν είναι µόνο οι ελεύθερες περιοχές.
Πατρίδα µας είναι και η Κερύνεια, και η Αµµόχωστος, και η Μόρφου και ο Καραβάς και ο
Κορµακίτης και τα Μάσαρη και η Κατωκοπιά και το Ριζοκάρπασο. Πατρίδα µας είναι και οι εννέα
κατεχόµενοι ∆ήµοι και οι 136 κατεχόµενες Κοινότητες. Πρέπει και οφείλουµε όλοι µας να
διατηρούµε ενεργές τις θύµισες για τα κατεχόµενα εδάφη µας.
«Η µνήµη όπου και να την αγγίξεις πονεί» αναφέρει ο Γιώργος Σεφέρης.
Και εµείς, όσο και να πονούµε, αρνούµαστε να αφήσουµε τις µνήµες µας να ξεθωριάσουν.
∆ηλώνουµε παρών ως προς το ιστορικό µας χρέος και παραµένουµε προσηλωµένοι στο τάµα της
επιστροφής.
Σοφία Α. Μιχαηλίδου
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Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση χαιρετίζω την έκδοση που ετοιµάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, την Επιτροπή Κατεχόµενων
∆ήµων, την Επιτροπή Κατεχόµενων Κοινοτήτων και τον ∆ήµο Λεµεσού µε τίτλο: «Μνήµες Κατεχόµενης
γης– Εκτοπισµένοι ∆ήµοι και Κοινότητες».
Πρόκειται για µια ξεχωριστή έκδοση µνήµης και τιµής, όπου για πρώτη φορά παρουσιάζονται µαζί οι 9
εκτοπισµένοι ∆ήµοι και οι 136 εκτοπισµένες κοινότητες, παρέχοντας τη δυνατότητα στο κοινό, άλλα και
ιδιαίτερα στους νέους µας, να γνωρίσουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιµα των διάφορων
περιοχών της κατεχόµενης πατρίδας µας.
Η έκδοση εµπίπτει στο πλαίσιο της προώθησης του υπό έµφαση στόχου του ΥΠΠΑΝ «Γνωρίζω, δεν ξεχνώ
και αγωνίζοµαι». Το γεγονός ότι διανύουµε τον 46ο χρόνο ηµικατοχής του νησιού µας, οφείλουµε να
παρέχουµε τη δυνατότητα στους µαθητές µας να γνωρίσουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τους θρύλους,
τους µύθους, τα ήθη και έθιµα των διάφορων περιοχών της κατεχόµενης πατρίδας µας. Επιπρόσθετα,
οφείλουµε να ζωντανέψουµε την κατεχόµενη γη µας στα µάτια των παιδιών, µε την ανάπτυξη
προγραµµάτων/δράσεων/πρωτοβουλιών που θα αναδεικνύουν, µέσα από γεωγραφικά, ιστορικά,
πολιτισµικά και γλωσσικά στοιχεία, το ενιαίο και αδιαίρετο του τόπου µας, ώστε να διατηρούµε άσβεστη
τη µνήµη των κατεχόµενων χωριών και πόλεών µας.
Η διεκδίκηση για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας µας δεν µπορεί παρά να είναι
συνεχής, να εκφράζεται µε ειρηνικά µέσα και στη βάση της εφαρµογής των βασικών δικαιωµάτων και
ελευθεριών του ανθρώπου.
Για τους λόγους αυτούς είναι προφανής η ανάγκη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκδόσεων, µέσα
από τις οποίες επιθυµούµε τη διατήρηση της ιστορικής µας µνήµης και ταυτότητας, την ενθύµηση στους
µεγαλύτερους, αλλά κυρίως τη µεταλαµπάδευση της γνώσης, της ιστορίας και του πολιτισµού του κάθε
κατεχόµενου ∆ήµου και Κοινότητας στους νέους µας.
Τέτοιες εκδηλώσεις διατρανώνουν τη θέληση των εκτοπισµένων, καθώς και ολόκληρου του λαού να
συνεχίσουν τον αγώνα για ελευθερία και τελική δικαίωση, υποδεικνύοντας µας, παράλληλα, το χρέος µας
έναντι στις απελθούσες και κυρίως στις επερχόµενες γενεές, να αποκαταστήσουµε την ιστορική συνέχεια
στον τόπο µας.
Απευθύνω θερµές ευχαριστίες στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
ΥΠΠΑΝ, στους Κατεχόµενους ∆ήµους και Κοινότητες, καθώς και στον ∆ήµο Λεµεσού για την εξαίρετη
συνεργασία.
∆ρ Κώστας Χαµπιαούρης
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Οι Εκτοπισµένοι ∆ήµοι χαιρετίζουν την πρωτοβουλία αυτής της σηµαντικής έκδοσης µε τίτλο «Μνήµες
Κατεχόµενης Γης – Εκτοπισµένοι ∆ήµοι και Κοινότητες».
Συγχαίρουµε θερµά το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για αυτή την πρωτοβουλία, καθώς και το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας για το ζωηρό ενδιαφέρον που έχει
επιδείξει στην όλη προσπάθεια. Επίσης χαιρετίζουµε και εξαίρουµε την αρµονική και στενή
συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων στην έκδοση αυτή, τους Εκτοπισµένους ∆ήµους, τις Εκτοπισµένες
Κοινότητες, τον ∆ήµο Λεµεσού.
Η κατεχόµενη γη µας στενάζει κάτω από την µπότα του Τούρκου κατακτητή εδώ και 45 χρόνια. Πολλά
είναι τα δεινά που επισώρευσε η τουρκική εισβολή του 1974 και η έκτοτε συνεχιζόµενη κατοχή. Όµως
δεν έχουµε επιλογή, πρέπει να συνεχίσουµε τον αγώνα για δικαίωση και για επίτευξη του στόχου για
µια πατρίδα πραγµατικά ελεύθερη, ειρηνική, δηµοκρατική, στην οποία θα γίνονται σεβαστά τα
ανθρώπινα δικαιώµατα όλων ανεξαίρετα των νόµιµων κατοίκων αυτού του τόπου. Για µια πραγµατικά
ευηµερούσα και ευνοµούµενη πολιτεία, αντάξια των αρχών και αξιών της µεγάλης ευρωπαϊκής
οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Κύπρος είναι χώρα - µέλος, χωρίς τρίτους ως
«προστάτες» και «εγγυητές» πάνω από τα κεφάλια µας.
Εκδόσεις όπως αυτή αναµφίβολα ακονίζουν τη µνήµη όλων µας για την αγαπηµένη κατεχόµενη γη µας
και δε συµβάλλουν µόνο στη διατήρησή της ως έκφραση θύµησης και νοσταλγίας, αλλά έχουν έναν
ακόµη ξεχωριστό στόχο, να φέρουν κοντά τη νέα γενιά, να γνωρίσει καλύτερα τους τόπους αυτούς, να
τους αγαπήσει και να διεκδικεί τη δικαίωση. Μόνον έτσι θα παραµείνει η φλόγα του πόθου επιστροφής
σ’ αυτούς τους ιερούς για µας τόπους, αναµµένη!
∆ρ. Πέτρος Μ. Καρεκλάς
∆ήµαρχος Κυθρέας
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Χαιρετισµός Προέδρου
της Επιτροπής Κατεχόµενων Κοινοτήτων
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Εκ µέρους της Επιτροπής Κατεχόµενων Κοινοτήτων χαιρετίζω την έκδοση «Μνήµες Κατεχόµενης Γης –
Εκτοπισµένοι ∆ήµοι και Κοινότητες» µε αφορµή την παράνοµη και αποσχιστική ανακήρυξη του
ψευδοκράτους στις 15 Νοεµβρίου 1983, και η οποία πραγµατοποιείται από το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας, τις Επιτροπές των
Κατεχόµενων ∆ήµων και Κοινοτήτων, καθώς και τον ∆ήµο Λεµεσού.
Είναι παντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι µια ξένη χώρα εισβολέας, η Τουρκία, καταλαµβάνει το 37%
των εδαφών του κράτους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και ανακηρύσσει παράνοµα ένα άλλο δήθεν
κράτος. Καλούµε τα Ηνωµένα Έθνη και γενικότερα τη διεθνή κοινότητα να µεριµνήσουν για την εφαρµογή
των ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας 541 του 1983 και 550 του 1984 τα οποία καταδίκασαν την
τουρκική παρανοµία ζητώντας άµεσα και πάραυτα την άρση της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
∆υστυχώς τόσο η µη συµµόρφωση της κατοχικής Τουρκίας στα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών όσο και
η ανοχή που δείχνει η διεθνής κοινότητα, είναι στοιχεία τα οποία µας ανησυχούν και µας προβληµατίζουν.
Εµείς οι 135 κατεχόµενες Κοινότητες και οι 9 κατεχόµενοι ∆ήµοι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι
συµπατριώτες µας, δεν µπορούµε σε καµία περίπτωση να συµβιβαστούµε µε την de facto κατάσταση ως
απόρροια της τουρκικής εισβολής του 1974 και του βίαια επιβαλλόµενου παράνοµου καθεστώτος του
ψευδοκράτους.
∆εν βολευόµαστε µε την καθηµερινότητα και δεν αποδεχόµαστε τους όποιους πολιτικούς επεκτατικούς
σχεδιασµούς της Τουρκίας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ξένων κέντρων λήψεως αποφάσεων, για
συνέχιση της παρούσας κατάστασης και διαιώνισης του προβλήµατος.
Απορρίπτουµε µε όλη τη δύναµη της ψυχής µας οποιουσδήποτε στρατηγικούς σχεδιασµούς ή ακόµη και
σκέψεις για δηµιουργία δύο κρατών, συνοµοσπονδίας ή και διχοτόµησης της Πατρίδας µας.
Είναι αντιληπτό πλέον επιτέλους, το γεγονός της αδήριτης ανάγκης για γενική συστράτευση και οµοθυµία
όλου του κυπριακού λαού, αλλά ιδιαίτερα όλου του προσφυγόκοσµου για κοινούς αγώνες. Άλλωστε οι
ανησυχίες είναι κοινές και ο στόχος ένας και µοναδικός, η επανένωση και απελευθέρωση της µαρτυρικής
Πατρίδας µας. Στον δίκαιο αυτό αγώνα µας, δεν περισσεύει άλλωστε κανείς. ∆ιακαής πόθος όλων εµάς,
των εκτοπισµένων-προσφύγων στην ίδια την πατρίδα µας, είναι η εξεύρεση µίας δίκαιης, βιώσιµης και
λειτουργικής λύσης η οποία θα βασίζεται στα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο,
στις πανανθρώπινες αξίες και αρχές. Το κυπριακό είναι πρόβληµα εισβολής και κατοχής. Ζητάµε την
πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων και την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων.
Πιστεύουµε στην ανάγκη λύσης µε βάση τα ψηφίσµατα και τις αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών, τις αρχές
και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκουµε την εξεύρεση µίας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιµης
λύσης, που θα δίνει προοπτική ασφάλειας και ευηµερίας σε όλους τους νόµιµους κατοίκους της Κύπρου,
µίας λύσης που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα
της χώρας µας και να κατοχυρώνει τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων των πολιτών.
∆ρ. Ελευθέριος Αντωνίου
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Η ιδέα της ∆ιευθύντριας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών κας Σόφης Μιχαηλίδου να
συναντηθούν σε µια έκδοση οι κατεχόµενοι ∆ήµοι και Κοινότητές µας, δεν µπορούσε παρά να µας
κάνει όλους να την υποστηρίξουµε έµπρακτα µε µεγάλη συγκίνηση και ενθουσιασµό. Αυτές οι
πρωτοβουλίες δεν αφορούν µόνο τις κατεχόµενες πόλεις και χωριά µας, ή µόνο τους πρόσφυγες. Μας
αφορούν όλους. Γιατί όσο υπάρχει έστω και ένα κατεχόµενο χωριό µας, όλα τα χωριά και οι πόλεις µας
θα αισθάνονται την ίδια κατοχή. Όσο υπάρχει έστω και ένας πρόσφυγας, όλοι µας θα είµαστε
πρόσφυγες.
Ο ∆ήµος Λεµεσού φιλοξένησε χιλιάδες πρόσφυγες από όλη την κατεχόµενη γη µας, αλλά και
διαµορφώθηκε σε αυτό που είναι σήµερα από τη συµβολή των εκτοπισµένων αδελφών µας.
Με µεγάλη χαρά λοιπόν, ο ∆ήµος Λεµεσού θα φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις για την ανακήρυξη του
ψευδοκράτους στον δηµόσιο κήπο του. Καλωσορίζουµε τους εκπροσώπους των κατεχόµενων χωριών
και πόλεών µας που συµµετέχουν, γιατί ξυπνούν µέσα µας µνήµες και εικόνες που δεν πρέπει να τις
αφήσουµε να σβήσουν ποτέ.
Η πιο όµως σηµαντική πτυχή τέτοιων πρωτοβουλιών, όπως οι εκδηλώσεις και η έκδοση, αφορά στην
εµπλοκή των παιδιών µας. Θα δοθεί η ευκαιρία σε χιλιάδες παιδιά που δεν γνώρισαν τα κατεχόµενα
χωριά και τις πόλεις µας, να τις γνωρίσουν. Να γνωρίσουν τους ανθρώπους, τα ήθη, τα έθιµα, τις
παραδόσεις. Να γνωρίσουν την καταγωγή τους, να αποκτήσουν αυτογνωσία, να δηµιουργήσουν
ζωντανές εικόνες από µια πατρίδα που δεν πρέπει να την διαγράψουµε και να την αφήσουµε να χαθεί.
Γιατί θα χαθεί όταν την ξεχάσουµε.
Οι εκδηλώσεις µνήµης των κατεχοµένων µας, λειτουργούν ως αντίδοτο στη λήθη!
Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την έκδοση.
Νίκος Νικολαΐδης
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Επαρχία Αµµοχώστου

∆ΗΜΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ
Η Ακανθού είναι ένας χαρισµατικός τόπος στη βόρεια πλαγιά του
Πενταδακτύλου που συνδυάζει βουνό, κάµπο και θάλασσα µε σπάνιες
οµορφιές. Τα πολλά, µικρά ποτάµια, οι εµπλουτιστικοί υδατοφράκτες, η
ιδιαίτερη βιοποικιλότητα και το λιµάνι µε τις ψαρόβαρκες κάνουν την
Ακανθού έναν ξεχωριστό παραγωγικό, αγροτικό ∆ήµο.
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Eκτοπισµένοι ∆ήµοι και Kοινότητες
Οι χιλιάδες λιόδεντρα και χαρουπιές, και ανάµεσα τους σιτηρά και περβόλια
λαχανικών µε χρήση χαµηλών θερµοκηπίων, ανάµεσά τους µαρτυρούν την
έντονη, οργανωµένη και πλούσια γεωργική δραστηριότητα της Ακανθούς.
Καύχηµα κι ευλογία της Ακανθούς αποτελεί η επιβλητική εκκλησία του
Χρυσοσώτηρα, ένα κόσµηµα για την Ακανθού αλλά και παγκύπριο προσκύνηµα.
Σήµερα, δυστυχώς, µετατράπηκε σε τζαµί. Στην εκκλησία του Σωτήρος ανήκουν
άλλα 22 εξωκκλήσια που τα µετέτρεψαν οι έποικοι σε στάβλους, αποθήκες,
γκαλερύ. Η θαυµατουργή εικόνα του Χρυσοσώτηρα βρίσκεται τα τελευταία 7
χρόνια, µαζί µε άλλες εικόνες, στον ναό του Αγίου Μάµα στην κατεχόµενη
Μόρφου. Σήµερα η Ακανθού έκτισε νέα, µικρότερη εκκλησία στο όνοµα του
Χρυσοσώτηρα στην Ορόκλινη, οµοίωµα της πρώτης. Γιορτάζει στις 6 Αυγούστου.
Το όνοµα του χωριού, σύµφωνα µε έναν µύθο, προέρχεται από το όνοµα µιας
κοπέλας, της Ανθούσας, τον καιρό των Σαρακηνών. Σύµφωνα µε τον µύθο,
επειδή πειρατές επρόκειτο να κλέψουν τη νύµφη, αυτή κρύφτηκε για να
γλυτώσει κάτω από µια αγκαθιά κοντά στο σηµερινό χωριό. Από την αγκαθιά και
την Ανθούσα, προήλθε η λέξη Αγκανθούσα που έπειτα έγινε Ακανθού.
Αρχαίες πόλεις µαρτυρούν την ελληνικότητα και την πολιτιστική κληρονοµιά
αιώνων όπως: Μακαρία, Κάστρος, Αφροδίσιο, Λιαστρικά, Αρκόσυκο, Πέργαµος
µε εκκλησία του 11ου αιώνα, Ψαρούτα, Νιάτη, Αργείων Ακτή κ.ά.
Οι κάτοικοι είχαν µεγάλη έφεση στα γράµµατα (δασκάλοι, γιατροί, δικηγόροι
κ.ά.), και υπήρξαν πάντα πρωτοπόροι, δηµιουργικοί και υποδειγµατικοί
πατριώτες, σε όλα τα καλέσµατα της πατρίδας.
Ο ∆ήµος Ακανθούς ιδρύθηκε το 1908. Σε πληθυσµό είναι ο µικρότερος από
τους 9 κατεχόµενους ∆ήµους µε 2.000 περίπου κατοίκους. Άλλοι τόσοι
κάτοικοι ζουν στο Λονδίνο, στην Ελλάδα κι αλλού. Σε έκταση είναι ο
µεγαλύτερος δήµος της Κύπρου µε περίπου 78 τετραγωνικά χιλιόµετρα και
µε παραγωγή σε προϊόντα όπως, λάδι, χαρούπια, τυριά, λαχανικά κ.ά.
Στα 66 χρόνια παρουσίας του ∆ήµου Ακανθούς (µέχρι το 1974) όλοι οι
∆ήµαρχοι αντιµετώπισαν τα προβλήµατα της κοινότητας µε σύνεση και αίσθηµα
ευθύνης. Η παρουσία του ∆ήµου συνέβαλε αποφασιστικά στη δηµιουργία
κοινοφελών έργων όπως, ύδρευση, ηλεκτροφωτισµό, καθαριότητα, κτίσιµο νέου
∆ηµοτικού Μεγάρου και δηµοτικής αγοράς, κτίσιµο νέου δηµοτικού σχολείου,
ασφαλτόστρωση, κατασκευή δρόµων, λειτουργία σφαγείου, κατασκευή
αρδευτικού και αποχετευτικού συστήµατος οµβρίων υδάτων κ.ά. Σηµερινή
∆ήµαρχος είναι η κα Ελένη Χατζηµιχαήλ.
Με τον ξεριζωµό του ’74 και τη διασπορά των κατοίκων, ο ∆ήµος στερείται τα
πάντα. Πλούτο, χώρο και τον κοινωνικό του ιστό. Ο ∆ήµος Ακανθούς
επικεντρώνεται στη διαφώτιση, τη συντήρηση της µνήµης, την καταγραφή των
πολιτιστικών, ιστορικών στοιχείων και τη σφυρηλάτηση του κοινωνικού ιστού των
∆ηµοτών του.
Για τα Λαογραφικά – Επιστηµονικά της Συνέδρια (10 συνολικά), η Ακανθού
βραβεύτηκε από την Ακαδηµία Αθηνών.
Η Ακανθού κατοικείται σήµερα από εποίκους. ∆υστυχώς έχουν καταστραφεί τα
περισσότερα σπίτια, καθώς και παραγωγικές, γεωργικές και κτηνοτροφικές
µονάδες.
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Επαρχία Αµµοχώστου

∆ΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Η ιστορία της Αµµοχώστου αρχίζει από τον 17ο αιώνα π.Χ., µε τους τέσσερις
προαγγέλους: Έγκωµη, Σαλαµίνα, Αρσινόη και Κωνσταντία. H ιστορία της πόλης
εκτείνεται για 36 ολόκληρους αιώνες. Ο ποιητής στα Εκατόν Λόγια της Αγάπης
περιγράφει τη µακραίωνη αυτή ιστορία:
«Παφής εχτίστ’ η Τζιβωτός τζιαι θεµελιώθην κόσµος
Τζι’ εχτίστην το τετράποδον οπού κρατεί τον κόσµον,
Εχτίστην τζι’ η Αγιά Σοφκιά, της Τζύπρου το ρηάτον,
Τζι’ εχτίστην τζι’ Αµόχουστος µε το Κωνσταντινάτον...».
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Eκτοπισµένοι ∆ήµοι και Kοινότητες
Το όνοµα Αµµόχωστος συναντάται από τους πρώτους µ.Χ. αιώνες ως
τοποθεσία ή τοπωνύµιο που περιέγραφε την χωσµένη στην άµµο περιοχή.
Ο οικισµός που αναπτύχθηκε πάνω ή δίπλα από τη θαµµένη, κάτω από την
άµµο, ερειπωµένη Αρσινόη, σταδιακά έλαβε την ονοµασία Αµµόχωστος,
που σηµαίνει «πόλη χωσµένη στην άµµο». Πράγµατι, η πόλη του Ευαγόρα
είναι φηµισµένη για την αµµώδη παραλία της. Αποκαλείται συχνά και «η
πόλη του πορτοκαλιού» ή «η πόλη των ανεµόµυλων».
Η Αµµόχωστος πριν από την εισβολή ήταν µια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη
που έσφυζε από ζωή και όπου χιλιάδες τουρίστες έβρισκαν φιλοξενία στα
άνετα και πολυτελή της ξενοδοχεία και απολάµβαναν τη ζεστή, γαλανή
θάλασσας και τη χρυσαφένια αµµουδιά της. Παντού σε όλη την Αµµόχωστο
ανεγείρονταν πριν από την εισβολή νέες κατοικίες, νέα δηµόσια κτίρια και
εκπαιδευτήρια, νέα ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά διαµερίσµατα, νέα
µεγάλα γραφεία µε σύγχρονο εξοπλισµό. Το λιµάνι της ήταν το µεγαλύτερο
της Κύπρου. Τα 75% των εισαγωγών και εξαγωγών περνούσαν από το λιµάνι
της Αµµοχώστου.
Η Αµµόχωστος έχει χαρακτηριστεί πόλη-φάντασµα, αφού από τις 16
Αυγούστου 1974 οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοί της έχουν εκδιωχθεί, και από
τότε το µεγαλύτερο µέρος της πόλης παραµένει κλειστό και ερηµωµένο, µε
τον κατοχικό στρατό να µην επιτρέπει την επιστροφή των νόµιµων κατοίκων
της, παρά τα σχετικά ψηφίσµατα και τις αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών.
Από τότε, το αίτηµα για την επιστροφή της Αµµοχώστου στους νόµιµους
κατοίκους της παραµένει ένα από τα κεντρικά ζητήµατα της Κύπρου. Το
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε δύο πολύ σηµαντικά ψηφίσµατά του για
το Κυπριακό, περιέλαβε ρητές πρόνοιες για το ζήτηµα της πόλης της
Αµµοχώστου.
Το πρώτο ψήφισµα, το 550, εκδόθηκε το 1984 και καταδικάζει ως
απαράδεκτες τις απόπειρες εποικισµού οποιουδήποτε τµήµατος των
Βαρωσίων από άτοµα διαφορετικά από τους νόµιµους κατοίκους του και
ζητά τη µεταβίβαση της περίκλειστης περιοχής στη διοίκηση των Ηνωµένων
Εθνών.
Το δεύτερο ψήφισµα, το 789, εκδόθηκε το 1992 και προτείνει ως Μέτρο
Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης να τεθούν τα Βαρώσια υπό τον έλεγχο της
Ειρηνευτικής ∆ύναµης, µε στόχο την εφαρµογή του ψηφίσµατος 550 του
1984.
Παράλληλα, η επιστροφή της Αµµοχώστου η οποία είναι η µεγαλύτερη
ευρωπαϊκή προσφυγική πόλη αποτελεί υποχρέωση της Τουρκίας µε βάση
την Β΄ Συµφωνία Κορυφής Κυπριανού / Ντενκτάς το 1979 αλλά και
υποχρέωση µε βάση το πρόσφατο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
το οποίο εγκρίθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2010.
Σήµερα, 45 χρόνια µετά την εισβολή, η πόλη άδεια, οι δρόµοι γεµάτοι µε
αγριόχορτα, θάµνους και δέντρα, ετοιµόρροπα σπίτια να χάσκουν παντού,
αρουραίους, φίδια και αρπακτικά να κατοικούν στα ερειπωµένα σπίτια αντί
για τους νόµιµους κατοίκους της.
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Επαρχία Αµµοχώστου

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ
«Λευκόνοικον, τα πρώτα σου να σου τα πω κλαµώντα
που’ σιες την σπάστραν τζιαι τιµήν τζι άλλα πολλά προσόντα
εσού που τ’ άλλα τα χωρκά είσιες µιαν άλλην χάριν,
ήσουν µια αµµατόπετρα, της Μεσαρκάς καµάριν»
Ευλογηµένη γη του Λευκονοίκου µας!
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Eκτοπισµένοι ∆ήµοι και Kοινότητες
Γη ελληνική, των Αχαιών, των Μυκηναίων, των ηρώων του Οµήρου. Από τον 7ο
π.Χ. αιώνα η σκαπάνη των αρχαιολόγων έφερε στο φως ιερό, αφιερωµένο στον
Θεό του φωτός, τον Απόλλωνα! Αψευδείς µάρτυρες τα αγάλµατα που κοσµούν το
Κυπριακό Μουσείο.
Κάτασπρο ήταν το πρώτο σπίτι, γι’ αυτό το χωριό ονοµάστηκε Λευκόνοικο.
Ήταν τόσο όµορφο το Λευκόνοικο! Γη πλούσια, παχιά, καρπερή!
Στηµένο το Λευκόνοικο στη βορειοανατολική πλευρά της σιταροµάνας Μεσαριάς,
είχε έκταση 52,5 τ.χλµ. ή 39.000 σκάλες και 2.116 κατοίκους (το 1973).
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας αξιόλογη πηγή πληροφοριών αποτελούν οι
Κώδικες της Αρχιεπισκοπής, µε βάση τους οποίους φαίνεται ότι κατά τα πρώτα
τριάντα χρόνια τουλάχιστον του 19ου αιώνα, το Λευκόνοικο ήταν το µεγαλύτερο
σε πληθυσµό και το πλουσιότερο σε παραγωγή χωριό της Κύπρου. Είχε διπλάσια
παραγωγή σιταριού από το επόµενο και οι κάτοικοί του πλήρωναν τον µεγαλύτερο
κεφαλικό φόρο, διπλάσιο από αυτόν του Παραλιµνίου. Την περίοδο της Φραγκιάς
ο Ρε Αλέξης έκανε το Λευκόνοικο κέντρο των επαναστατηµένων χωρικών.
Η Κωµόπολη του Λευκονοίκου έγινε ∆ήµος την 1η Απριλίου 1939 και λάµπρυνε το
στερέωµα της κυπριακής υπαίθρου. Ήταν το καµάρι της Μεσαορίας, εµπορικό,
οικονοµικό, πνευµατικό και πολιτιστικό κέντρο, που ανθούσε σε όλους τους
τοµείς και γέννησε άξια τέκνα, ανθρώπους του µέτρου, ηθικούς, φιλοµαθείς,
πνευµατικούς και πεπαιδευµένους, µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα της κοινωνικής
προσφοράς και της αγάπης προς τον πλησίον.
Γέννησε έναν εθνικό ποιητή, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, έναν σεπτό και φωτισµένο
Ιεράρχη, ακραιφνή πατριώτη, τον Κιτίου Κυπριανό, δύο σκαπανείς του
Συνεργατικού Κινήµατος, τον Ιωάννη Οικονοµίδη και τον Μάρκο Χαραλάµπους,
έναν Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τον Θεόδουλο Καλλίνικο, τον οικονοµολόγο Χριστοφή
Οικονοµίδη, πλειάδα αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου, ήρωες και µάρτυρες
για την ελευθερία του νησιού µας, ∆ηµάρχους ευγενείς, ευπρεπείς και
δυναµικούς, Υπουργούς και Βουλευτές, απλούς ανθρώπους της γης, σπουδαίους
γεωργούς, τεχνίτες ξακουστούς, γυναίκες νοικοκυρές, άξιες, έξυπνες,
µορφωµένες, δραστήριες και ταλαντούχες. Η κωµόπολη του Λευκονοίκου είχε
από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 Ανωτέρα Σχολή που µετεξελίχθηκε στην
Καµίντζειο Ανωτέρα Σχολή (1947) και µετά σε Ελληνικό Γυµνάσιο Λευκονοίκου και
Γυµνάσιο Λευκονοίκου. Στις 26 Μαΐου 1968 εγκαινιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο και η µεγαλοπρεπής Αίθουσα Τελετών του Γυµνασίου µας, δωρεά και
αυτή του µεγάλου ευεργέτη µας, Γεώργιου Καµιντζή.
Η αρχόντισσα της Μεσαορίας ήταν ο σιτοβολώνας της Κύπρου. Είχε µεγάλες
αποθήκες σιτηρών (8) δικαστήριο, νοσοκοµείο, Κτηµατολόγιο, Γεωργικό Τµήµα,
τράπεζες, δηµοτική αγορά, ταχυδροµείο, σωµατεία, µεικτή τετράφωνη δηµοτική
χορωδία, φαρµακεία, ιδιωτικά ιατρεία, κέντρα αναψυχής, κ.ά. Στο Λευκόνοικο
έγινε η πρώτη Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση το 1920, αλλά εφευρέθηκε και η
πρώτη αλωνιστική µηχανή στο νησί µας.
Αξίζουν να αναφερθούν οι εκκλησίες και τα εξωκκλήσια του Λευκονοίκου, του
Αρχαγγέλου, του Σωτήρος, του Τιµίου Σταυρού, το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία,
της Αγίας Ζώνης, του Αγίου Θεοδώρου, του Αγίου Φωκά και του Αγίου Γεωργίου.
Σήµερα µόνο ο Αρχάγγελος έχει αναστηλωθεί και έχει επισκευαστεί το εξωκκλήσι
του Σταυρού.
Μέχρι το 1974 το Λευκόνοικο µεσουρανούσε. ∆ηµιουργούσε. Πρόκοβε.
«Σε πήρε ο Τούρκος τζ’ αλυσώθης
µα’ γιω σε κουβαλώ µες στην καρκιάν µου»
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Επαρχία Αµµοχώστου

∆ΗΜΟΣ ΛΥΣΗΣ
Λύση, µια αµιγώς ελληνοκυπριακή κωµόπολη των 5.500 κατοίκων µέχρι το 1974,
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσαορίας. ∆ιοικητικά υπάγεται στην
επαρχία Αµµοχώστου και γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο τριών πόλεων, της
Λευκωσίας, της Αµµοχώστου και της Λάρνακας. Η Λύση πήρε το όνοµά της από
τους αρχαίους συνοικισµούς που βρίσκονται κοντά στο χωριό, την Ελύση στα
ανατολικά ή την Ελυσσώ στα νοτιοδυτικά.
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Η πολύ καλή γεωγραφική θέση της Λύσης µεταξύ των αστικών κέντρων της
Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Αµµοχώστου, το πολύ καλό συγκοινωνιακό
δίκτυο, η ανάπτυξη της βιοµηχανίας και οι προσοδοφόρες γεωργικές και
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις συνέβαλαν στη ραγδαία οικονοµική και
πληθυσµιακή της ανάπτυξη. Πριν από το 1974 η Λύση ήταν η µεγαλύτερη
κωµόπολη της Αµµοχώστου και µια από τις µεγαλύτερες της Κύπρου. Στα
εύφορα εδάφη της κοµώπολης καλλιεργούνταν, πριν από την τούρκικη εισβολή
του 1974, εσπεριδοειδή, πατάτες, καρότα, αµπέλια, ελιές, σιτηρά. Εκτός από τη
γεωργία πολύ αναπτυγµένη ήταν και η κτηνοτροφία. Η Λύση ήταν το δεύτερο
µεγαλύτερο βιοµηχανικό κέντρο της Μεσαορίας µετά την πόλη της Αµµοχώστου.
Πριν από την τούρκικη εισβολή η Λύση ήταν µια µικρή πολιτεία µε πολλές
υπηρεσίες που εξυπηρετούσαν τόσο τους κατοίκους της όσο και τους κατοίκους
των γύρω χωριών. ∆ιέθετε ένα µεγαλοπρεπές για την εποχή νοσοκοµείο κτισµένο
από το 1935, µε εθελοντική εργασία των κατοίκων της Λύσης, διάφορες
κυβερνητικές υπηρεσίες, δύο δηµοτικά σχολεία, γυµνάσιο, συνεργατική τράπεζα,
και άλλα τραπεζικά ιδρύµατα, κέντρα αναψυχής, αθλητικούς συλλόγους και
σωµατεία. Η Λύση πάντα διακρινόταν στον αθλητισµό. Το σωµατείο ΑΣΙΛ είχε τη
δική του ποδοσφαιρική οµάδα που πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθληµα πρώτης
κατηγορίας. Είχε το δικό του γήπεδο, το «Γρηγόρης Αυξεντίου», το µοναδικό στη
Κύπρο, τότε, στρωµένο µε χλοοτάπητα. Το σωµατείο ΛΑΛΛ είχε και αυτό το δικό
του ιδιόκτητο γήπεδο και ποδοσφαιρική οµάδα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.
Το σωµατείο ΑΜΟΛ συµµετείχε στο αγροτικό προτάθληµα. Πολιτιστικά, η Λύση
προσέφερε και προσφέρει ακόµη και σήµερα πολλά. Από το 1918 τα σωµατεία
ανέβαζαν επί σκηνής έργα και συντηρούσαν καλιτεχνικά και χορευτικά
συγκροτήµατα. Το ΣΥΚΑΛΥ διατηρείται ακόµα και σήµερα στην προσφυγιά όπου
συνεχίζει να προσφέρει.
Στην ποίηση έχει να επιδείξει αρκετούς ποιητές µε κορυφαίο τον διαλεκτικό µας
ποιητή Παύλο Λιασίδη. Επίσης, ο µουσικοσυνθέτης και πρωτοψάλτης Γιάγκος
Σουρουλλάς διατηρούσε από το 1918 βυζαντινή χορωδία, κάτι πολύ σπάνιο για
την εποχή. Η χορωδία αυτή διατηρείται µέχρι σήµερα από τον ∆ήµο Λύσης. Ο
λαός της Λύσης διακρίνεται για τη βαθιά θρησκευτική του πίστη. Η
µεγαλοπρεπής εκκλησία του χωριού, αφιερωµένη στην Παναγία, που γιορτάζει
και τιµάται στις 8 Σεπτεµβρίου, κτιζόταν επί 10 χρόνια µε εθελοντική εργασία των
κατοίκων και ολοκληρώθηκε το 1888.
Υπάρχουν αρκετά εξωκκλήσια στην περιοχή της Λύσης µε γνωστότερο εκείνο του
Αγίου Ευφηµιανού. Το εξωκκλήσι ήταν διακοσµηµένο µε τοιχογραφίες που
χρονολογούνται προς το τέλος του 12ου αιώνα. Το 1985 Τούρκοι αρχαιοκάπηλοι
τις αποκόλλησαν και τις µετέφεραν στη Γερµανία για πώληση. Αγοράστηκαν από
το ίδρυµα Ντε Μενίλ στο Τέξας της Αµερικής. Αποκαταστάθηκαν – συντηρήθηκαν
στο Λονδίνο και µεταφέρθηκαν στο Ίδρυµα Ντε Μενίλ όπου εκτίθονταν σε
εκκλησάκι που κτίστηκε στις ίδιες διαστάσεις µε αυτό που είναι στη κατεχόµενη
Λύση. Το Ίδρυµα Ντε Μενίλ είχε συνάψει συµφωνία µε την Αρχιεπισκοπή Κύπρου
να τις εκθέτει στον εκθεσιακό του χώρο για 15 χρόνια και µετά να επιστραφούν
στην Κύπρο, το οποίο έγινε το 2012. Άλλα εξωκκλήσια στη Λύση είναι του Αγίου
Συνεσίου, του Αγίου Μάµαντος, του Αγίου Γεωργίου και άλλα.
Ακριβό και πολύ βαρύ ήταν το τίµηµα για τους Λυσιώτες από την τουρκική
εισβολή του 1974. Επτά νεκροί, δέκα δολοφονηθέντες και οκτώ αγνοούµενοι ήταν
ο τραγικός απολογισµός. Σήµερα, οι 8.500 και πλέον Λυσιώτες ζουν προσωρινά
στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Η ύπαρξη και η λειτουργία του ∆ήµου
Λύσης έχει εθνικό χαρακτήρα. Η προσπάθειά του συνίσταται στο να διατηρηθεί
άσβεστη η µνήµη της Λύσης στη σκέψη κάθε Λυσιώτη.
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Αγία Τριάδα
Κοινότητα στην Καρπασία, στην επαρχία Αµµοχώστου. Βρίσκεται 2
χιλιόµετρα ανατολικά της κωµόπολης Γιαλούσα και 56 χιλιόµετρα από
την Αµµόχωστο. Θα µπορούσε να θεωρηθεί προέκταση της Γιαλούσας
αλλά και εξέλιξη παλαιότερων οικισµών που υπήρχαν στην περιοχή
κατά τη βυζαντινή περίοδο ή και σε παλαιότερες εποχές (Μονάγρι,
Αρκαστήρκα, Παλαιοσκουτέλλα). Ειδικά η περιοχή της Ανασσίας
(Αναχίδας), που βρίσκεται στη νότια πλευρά του χωριού και δεν έπαψε
να κατοικείται ως τα πιο πρόσφατα χρόνια, αποτελεί επιβίωση οικισµού
της ενετικής περιόδου.
Μόλις το 1939 η Αγία Τριάδα εξελίχθηκε σε χωριστή κοινότητα. Πήρε
το όνοµά της από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, που κτίστηκε γύρω
στα 1900. Το χωριό αναπτύχθηκε µε γοργούς ρυθµούς και έφτασε το
1973 να αριθµεί 1.212 κατοίκους. Από νωρίς ιδρύθηκε στην Αγία Τριάδα
εξατάξιο δηµοτικό σχολείο, ακολούθως και οκτατάξιο. Επίσης απέκτησε
ελαιοτριβείο και συνεργατική τράπεζα. Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως
µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, πιο παλιά και µε τη σηροτροφία.
Σήµερα ζουν στο χωριό ελάχιστοι ηλικιωµένοι (γύρω στους 50), ενώ
από το 1976 εγκαταστάθηκαν εκεί Τούρκοι έποικοι από τον Πόντο.
Το πιο σηµαντικό αρχαιολογικό µνηµείο της κοινότητας είναι η
πρωτοχριστιανική εκκλησία της Παναγίας της Οπτοµυλιάς ή Βασιλική
Αγίας Τριάδας (πρώτο µισό του 5ου αιώνα). Είναι τρίκλιτη, βασιλικού
ρυθµού, µε ψηφιδωτό δάπεδο, που ανασκάφθηκε κατά τη δεκαετία
του 1960 από το Τµήµα Αρχαιοτήτων. Ανατολικά της Αγίας Τριάδας
σώζονται µερικές εκκλησίες της βυζαντινής περιόδου, όπως του Αγίου
Γεωργίου Σακκά (όπου λειτουργούσε γυναικείο µοναστήρι), του Αγίου
Θύρσου, της Αγίας Μαρίνας των Πύργων, του Αγίου Φωτίου κ.ά. Άλλες
εκκλησίες είναι του Αγίου Φανουρίου, της Αγίας Παύλας, της Αγίας
Μαρίνας και µερικά εξωκκλήσια.
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Άγιος Ανδρόνικος
Η κοινότητα Αγίου Ανδρονίκου Καρπασίας ήταν µεικτό χωριό που το
1974 αριθµούσε περίπου 1.500 κατοίκους, η πλειονότητα των οποίων
ήταν ελληνοκύπριοι.
Χωριό που έχει τις καταβολές του από αρχαιοτάτων χρόνων, µε
πλούσια ιστορία, ήταν φέουδο και ανήκε αρχικά στη βασίλισσα Ελένη
Παλαιολόγου, σύζυγο του Φράγκου βασιλιά της Κύπρου Ιωάννη Β' των
Λουζινιάν και στη συνέχεια στη θυγατέρα της βασίλισσας αυτής, και
µάλιστα τελευταία του οίκου των Λουζινιάν, Καρλότα.
Όταν όµως η ∆ηµοκρατία της Βενετίας προσάρτησε την Κύπρο, ο Άγιος
Ανδρόνικος συνέχισε να είναι κρατική περιουσία και να εκµισθώνεται
σε πλούσιες οικογένειες της Κύπρου. Εύφορο και καταπράσινο από
καλλιέργειες χωριό, φηµισµένο κυρίως για το κολοκάσι του, τα καπνά
του αλλά και για τις µουριές -συκαµινιές του, που καλλιεργούνταν στο
παρελθόν για την εκτροφή µεταξοσκώληκα και για την παραγωγή
αρίστης ποιότητας µεταξιού. Η ευφορία του χωριού οφειλόταν στα
πλούσια νερά του Αγίου Ανδρονίκου. Έξι νερόµυλοι είναι
καταγεγραµµένοι στο Κτηµατολόγιο της Κύπρου κατά µήκος του
Ποταµού µε την ονοµασία Ποταµός τους Μύλους.
Το χωριό χωριζόταν σε 4 περιοχές/γειτονιές: Το πάνω χωριό µε το
καταπράσινο δάσος της Καβάλας, το κάτω χωριό µε τη θάλασσα, το
Μαυροβούνι στο ύψωµα και την Κακκοσκάλα κάπου στο κέντρο του
χωριού.
∆ιάσπαρτα εξωκκλήσια, της Αγίας Μαρίνας, της Παναγίας του
Αγγαρκού, του Αγίου Ανδρονίκου, η εκκλησία της πολιούχου Αγίας
Φωτούς της θαυµατουργού.
Οι κάτοικοι του χωριού είναι διασκορπισµένοι σε όλες τις επαρχίες της
Κύπρου και ο σύνδεσµός τους είναι το Κοινοτικό Συµβούλιο και το
σωµατείο του χωριού, τα οποία µε τις διάφορες εκδηλώσεις τους
καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες για να κρατηθεί άσβεστη η µνήµη
και η νοσταλγία για το πανέµορφο κατεχόµενο χωριό, µέχρι την
πολυπόθητη επιστροφή.
Στα διάφορα έγγραφα και µελέτες, το χωριό αναφέρεται ως Άγιος
Ανδρόνικος Κανακαρίας. Παρόλο που το όνοµα είναι αφιερωµένο στον
Άγιο Ανδρόνικο, εντούτοις πολιούχα Αγία του είναι η Αγία Φωτού, αφού
η εκκλησία του Αγίου έχει µετατραπεί σε τέµενος προ πολλών χρόνων.
Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, οι κάτοικοι παρέµειναν
εγκλωβισµένοι µε εξαίρεση µερικές οικογένειες, µέχρι το 1976, όταν
αναγκάστηκαν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές του νησιού.
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Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού
Ο Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού βρίσκεται στην επαρχία Αµµοχώστου, 18
χιλιόµετρα βόρεια της Αµµοχώστου. Γειτονεύει µε το Αρναδί,
Σπαθαρικό, Τρίκωµο, Σύγκραση και Λάπαθο. Ανατολικά ο κάµπος του
εκτείνεται µέχρι τη θάλασσα του κόλπου Αµµοχώστου.
Πήρε το όνοµά του από τον πολιούχο του µεγαλοµάρτυρα Γεώργιο. Το
«Σπαθαρικού», λέει µια παράδοση, προστέθηκε εξαιτίας µιας εικόνας
του Αγίου που έφεραν στο χωριό οι κάτοικοι του Σπαθαρικού. Εκτός
από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, υπάρχει και εξωκκλήσι της
Παναγίας.
Ο πληθυσµός του χωριού ήταν ανέκαθεν αµιγώς ελληνοκυπριακός.
Στην πρώτη απογραφή (1881) είχε 183 κατοίκους και στην τελευταία
(1973), 464 κατοίκους.
∆ηµοτικό σχολείο πρωτολειτούργησε το 1889 και ήταν µονοδιδάσκαλο.
Το 1955 έγινε δυδιδάσκαλο. Τα παιδιά µετά το δηµοτικό φοιτούσαν στα
σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Αµµοχώστου, µερικά στην Αγγλική Σχολή
Τρικώµου, και στο Γυµνάσιο µετά το 1960.
Ήταν γεωργοκτηνοτροφικό χωριό. Καλλιεργούνταν σιτάρι, κριθάρι,
ρόδια, ρεβίθια κ.ά. Εκτρέφονταν πρόβατα, λίγες κατσίκες και τελευταία
αγελάδες. Είχε επίσης πολλά περιβόλια, όπου καλλιεργούνταν
εσπεριδοειδή, πατάτες, φασόλια, λουβιά, κολοκύθια, µπάµιες,
κολοκάσι, αγγουράκια, ντοµάτες, αγκινάρες και οι ξακουστοί ανανάδες
του.
Μετά την ανεξαρτησία, το χωριό ηλεκτροδοτήθηκε, υδροδοτήθηκε,
ασφαλτοστρώθηκε το οδικό δίκτυο, τοποθετήθηκε κοινοτικό τηλέφωνο
και κτίστηκε καινούριο σχολείο.
Στο χωριό υπήρχαν µπακάλικα, καφενεία, ραφτάδικα, κουρεία και δύο
αθλητικά σωµατεία.
Η συγκοινωνία µε την Αµµόχωστο ήταν καθηµερινή. Εταιρεία
λεωφορείων εξυπηρετούσε το χωριό και τα γειτονικά Αρναδί και
Σπαθαρικό.
Η βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 ανάγκασε τους κατοίκους να
εγκαταλείψουν το χωριό και να ζουν έκτοτε µε τον πόθο του γυρισµού.
Σήµερα στο χωριό διαµένουν έποικοι µε µερικές οικογένειες
Τουρκοκυπρίων.
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Άγιος Ηλίας
Το κατεχόµενο χωριό Άγιος Ηλίας είναι ένα από τα ενενήντα οκτώ
χωριά της Επαρχίας Αµµοχώστου και ένα από τα τριάντα έξι χωριά του
διαµερίσµατος Καρπασίας.
Βρίσκεται σε µια κοιλάδα την οποία διασχίζει ο χείµαρος Χάραγγας.
Το χωριό περιστοιχίζεται από χαµηλούς λόφους και υψώµατα.
Απέχει δύο χιλιόµετρα από τον κύριο δρόµο Αµµοχώστου - Καρπασίας
και το Μπογάζι. Βόρεια απέχει δύο χιλιόµετρα από το Γεράνι, τέσσερα
από τα Άρδανα, τέσσερα από το Τρίκωµο και 25 χιλιόµετρα από την
Αµµόχωστο.
Ο Άγιος Ηλίας ήταν κάποτε αρχοντοχώρι και οι κάτοικοι του είχαν
ασχολίες την γεωργία και την κτηνοτροφία. ∆εν είναι τυχαίο γεγονός
πως από την Φραγκοκρατία λειτουργούσε στο χωριό το Μετόχι, που
ανήκε στο Μοναστήρι της Καντάρας.
Ο Άγιος Ηλίας γέννησε και έθρεψε τον φλογερό επαναστάτη καλόγηρο
Ιωαννίκιο, που θεωρείται µάρτυρας και εφάµιλλος του Αθανασίου
∆ιάκου. Πολέµησε λυσσαλέα τον Τούρκο κατακτητή το 1833. Όταν
συνελήφθη από τους Τούρκους, τον σούβλισαν µε µυτερό πάσσαλο.
Τότε ανεφώνησε την πιο κάτω ιστορική κραυγή - αίτηµά του, καθώς η
εκτέλεση ήταν δηµόσια:
«Να πα να πείς της Μάνας µου, να κάµει Γιάννον άλλο,
γιατί τον Γιάννον που' κάµεν εκάτσαν τον,στον πάλλον»
Ο πληθυσµός του χωριού ήταν 660 κάτοικοι το 1921, 422 το 1960 και το
1973 355 κάτοικοι.
Από το 1974 ο Άγιος Ηλίας είναι κατεχόµενος και κατοικείται από
έποικους. ∆υστυχώς η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, είναι ερηπωµένη
και βεβηλωµένη και είναι αλειτούργητη από το 1974. Παρά τα συνεχή
διαβήµατα και αιτήµατα, µέχρι τώρα δεν δόθηκε άδεια από τις
κατοχικές δυνάµεις για λειτουργία της εκκλησίας η οποία είναι σε
τραγική κατάσταση.
Την ίδια τύχη έχει και το κοιµητήριο, που σχεδόν έχει ισοπεδωθεί µε
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Άγιος Θεόδωρος
Το χωριό Άγιος Θεόδωρος Καρπασίας βρίσκεται στην είσοδο του
διαµερίσµατος Καρπασίας πάνω στον κύριο δρόµο Αµµοχώστου Απόστολου Ανδρέα και το όνοµά του το πήρε από τον οµώνυµο Άγιο
Θεόδωρο τον Στρατηλάτη που είναι και ο πολιούχος Άγιος του χωριού.
Το χωριό εµφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο από τα βυζαντινά χρόνια
και ιστορικές µαρτυρίες βεβαιώνουν ότι ήταν σηµαντικό γόνιµο χωριό
της περιοχής τόσο κατά τα βυζαντινά χρόνια όσο και κατά την διάρκεια
της Φραγκοκρατίας.
Οι πρώτοι κάτοικοί του ήλθαν από τους γειτονικούς οικισµούς και την
πόλη Έλαια που άκµαζε στην περιοχή της Βάλιας νοτιότερα, µετά την
καταστροφή της από σεισµούς και τις αραβικές επιδροµές που
ανάγκασαν τους κατοίκους να καταφύγουν στο εσωτερικό του νησιού.
Πράγµατι, στα νότια του χωριού βρίσκεται το περίφηµο δάσος της
Βάλιας που καταλήγει στο µικρό ακρωτήρι Ελαίας, πάνω στο οποίο
άκµασε κατά την αρχαιότητα η πόλη Ελαία, η οποία καταστράφηκε από
τον µεγάλο σεισµό το 343 µ.Χ., που κατάστρεψε και τη Σαλαµίνα.
Στα τέλη του 18ου αιώνα ο Άγιος Θεόδωρος εµφανίζεται σε γραπτά
έγγραφα και ιστορικές µαρτυρίες. Στα κατάστιχα της Αρχιεπισκοπής των
ετών 1800, 1820 και 1825 υπάρχουν κατάλογοι Αγιοθεοδωρητών
φορολογουµένων που πλήρωναν τους φόρους στην τουρκική διοίκηση
µέσω της Αρχιεπισκοπής.
Η κοινότητα Αγίου Θεοδώρου Καρπασίας παρουσίαζε πλούσια
κοινωνική, πολιτική, εθνική και αθλητική δράση. Οι κάτοικοι ήταν πολύ
εργατικοί, φιλοπρόοδοι, δραστήριοι, φιλόξενοι, και κοινωνικοί.
Αγαπούσαν µε πάθος το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τη Βάλια που
αποτελούσε αστείρευτη πηγή ζωής, οικονοµικής ενίσχυσης και
ψυχαγωγίας.
∆υστυχώς το 1974, οι περίπου 1.000 κάτοικοί του αναγκάστηκαν να το
εγκαταλείψουν λόγω της βάρβαρης τουρκικής εισβολής και να βρεθούν
πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Οµως δεν λησµονούν ούτε
εγκαταλείπουν το αγαπηµένο χωριό τους.
Έχουν κτίσει στην Ξυλότυµπου πανοµοιότυπη εκκλησία αφιερωµένη στον
Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη και στην αυλή της µνηµείο αφιερωµένο
στους δύο ήρωες του χωριού, Ιωάννη Κουµή Ανδρέα και Αναστάσιο
Φωκά Πέτρου που πότισαν µε το αίµα τους το δένδρο της ελευθερίας
κατά την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο 1974.
Στις 7 Φεβρουαρίου οι κάτοικοι του χωριού τελούν τον εσπερινό προς
τιµήν του αγίου τους και στις 20 Ιουλίου το εθνικό µνηµόσυνο των δύο
ηρώων του χωριού τους.
Ο Σύνδεσµος Εκτοπισθέντων Αγίου Θεοδώρου και το Κοινοτικό
Συµβούλιο του χωριού προσπαθούν να διατηρήσουν ενωµένους τους
χωριανούς και να κρατήσουν άσβεστη την φλόγα που φωτίζει τον δρόµο
της επιστροφής.
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Άγιος Νικόλαος
Το χωριό Άγιος Νικόλαος Αµµοχώστου βρίσκεται στη νότια πλευρά
στους πρόποδες του Πενταδακτύλου.
Το όνοµά του το πήρε από τον πολιούχο Άγιο Νικόλαο, στον οποίο είναι
αφιερωµένη και η εκκλησία του χωριού.
Οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από το τουρκοκυπριακό χωριό Κνώδαρα,
απόδειξη τούτου είναι η εικόνα της Παναγίας της Κνωδαρίτισσας η
οποία σήµερα βρίσκεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
Εκτός από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου υπάρχουν άλλα δύο
παρεκκλήσια του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Πολυχρονίου.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν µε την γεωργία και την
κτηνοτροφία.
Την ηµέρα του εκτοπισµού οι κάτοικοι της κοινότητας ήταν 250 και
διασκορπίστηκαν σε διάφορα µέρη της Κύπρου.
Με πρωτοβουλία ορισµένων κατοίκων διοργανώθηκε συνεστίαση στο
Κέντρο Mary Rose στη Σκαρίνου το 1986 στην οποία λήφθηκε η
απόφαση για ίδρυση προσφυγικού σωµατείου µε την ονοµασία
Ελεύθερος Άγιος Νικόλαος. Το σωµατείο ανέλαβε τη διοργάνωση
χοροεσπερίδων κάθε χρόνο για να συναντιούνται οι κάτοικοι µεταξύ
τους και για διατήρηση της φλόγας της επιστροφής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου αποφάσισε να αγοράσει γη
στον Μαθιάτη και να κτίσει εκκλησία πανοµοιότυπη µε την κατεχόµενη
εκκλησία και την οποία αφιέρωσε στον Άγιο Νικόλαο. Η εκκλησία
αποπερατώθηκε το 2013 και έκτοτε λειτουργεί την τελευταία Κυριακή
κάθε µήνα. ∆ίπλα στην εκκλησία κτίστηκε αίθουσα στην οποία µετά την
λειτουργία προσφέρεται καφές και πρόγευµα στους παρευρισκόµενους.
Στον χώρο της εκκλησίας, κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωµά, γίνεται η
συνεστίαση των κατοίκων του χωριού µε αθρόα προσέλευση.
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Άγιος Σέργιος
Ο Άγιος Σέργιος είναι µια από τις µεγαλύτερες κοινότητες της επαρχίας
Αµµοχώστου που βρίσκεται 10 περίπου χιλιόµετρα από την Αµµόχωστο.
Πήρε το όνοµά του από τους αξιωµατικούς του ρωµαϊκού στρατού
Σέργιο και Βάκχο. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος υπηρετούσαν στις
στρατιωτικές τάξεις του αυτοκράτορα Μαξιµιανού. Τους διέκρινε
µεγάλη ανδρεία στα πεδία των µαχών, αλλά και σωφροσύνη στην
καθηµερινή τους ζωή. Γι' αυτό και ο αυτοκράτορας τους απένειµε τα
αξιώµατα του πριµικηρίου της σχολής των Kεντηλίων και του
σεκουνδουκηρίου, αντίστοιχα.
Υπολογίζεται ότι το 1960 το χωριό είχε περίπου 1.790 κατοίκους, µε τον
πληθυσµό του το 1973 να φτάνει τους 2.040 κατοίκους.
Στην κοινότητα περιλαµβάνονται οι εκκλησίες των Αγίων Σεργίου και
Βάκχου, πολιούχων Αγίων του χωριού, καθώς και η εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής. Στο χωριό υπάρχει επίσης η εκκλησία του Αγίου
Σωζόµενου, που είναι και το κοιµητήριο, καθώς επίσης και το
εξωκκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Στο δηµοτικό σχολείο που λειτουργούσε στο χωριό φοιτούσαν πριν την
εισβολή 275 µαθητές.
Το χωριό γειτονεύει µε την αρχαία Σαλαµίνα, ιστορικό βασίλειο της
Κύπρου και τη Ιερά µονή του Αποστόλου Βαρνάβα, προστάτη και
ιδρυτή της εκκλησίας της Κύπρου.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Καλλιεργούσαν πατάτες, σιτάρι, κριθάρι, κρεµµύδια καθώς και
µαϊντανό, µαρούλια, σέλινα και κουλούµπρες.
Στο χωριό υπήρχαν δύο αλευρόµυλοι όπου µαζεύονταν οι χωριανοί
και οι κάτοικοι των γύρω χωριών για να αλέσουν τα σιτηρά τους.
Στα τρία τυροκοµεία που υπήρχαν στον Άγιο Σέργιο γινόταν παρασκευή
γαλακτοκοµικών προϊόντων µε γάλα από τους βοσκούς του χωριού.
Στο χωριό υπήρχαν επίσης δύο σινεµά αλλά και αρκετές ταβέρνες και
καφενεία στα οποία µαζεύονταν οι κάτοικοι.
Όλα τα πιο πάνω δείχνουν την ανάπτυξη που γνώριζε ο Άγιος Σέργιος
πριν το 1974, κάτι που διακόπηκε βάναυσα µε την τουρκική εισβολή,
που άφησε στο πέρασµά της ένα χωριό έρηµο να περιµένει µέχρι
σήµερα τους νόµιµούς του κατοίκους.
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Αγκαστίνα
Το χωριό βρίσκεται στην πεδιάδα της Μεσαορίας, διοικητικά ανήκει
στην επαρχία Αµµοχώστου και εκκλησιαστικά υπάγεται στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Όπως σηµειώνει ο Νέαρχος Κληρίδης, το όνοµά
της είναι φράγκικο. Τη χέρσα γη που δεν µπορεί να καλλιεργηθεί, οι
Κύπριοι τη λένε «καυκάλλαν», γη σκληρή σαν παξιµάδι και οι Γάλλοι τη
λένε γκαστίνα. Ο Κληρίδης εικάζει ότι το χωριό πρωτοκτίσθηκε στα
χρόνια των Φράγκων, οι οποίοι έλεγαν το µέρος Γκαστίνα, και οι Κύπριοι
πρόσθεσαν το «Α» στην αρχή και το έκαναν Αγκαστίνα.
Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή της Αγκαστίνας µαρτυρείται από
τη Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1900-1050 π.Χ.). Το 1962 το
Τµήµα Αρχαιοτήτων ανέσκαψε στην τοποθεσία Βουνός, 2 χιλιόµετρα
ανατολικά του χωριού τέσσερις προϊστορικούς τάφους κτερισµένους
µε κυπρο-µυκηναϊκά αγγεία και άλλα, µε λευκό επίχρισµα και
δακτυλιοειδή βάση. Στα χαρακτηριστικά αντικείµενα που βρέθηκαν
περιλαµβάνονται ένας σφραγιδοκύλινδρος και πήλινο γυναικείο
ειδώλιο.
Η Αγκαστίνα, ήταν από τα λίγα χωριά της Μεσαορίας που διέθετε
σχολείο από το 1887 και το οποίο κτίστηκε στην αυλή της εκκλησίας
της Αγίας Παρασκευής.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και την
κτηνοτροφία. Η Αγκαστίνα παρήγαγε δηµητριακά και βαµβάκι.
Βρισκόταν δίπλα στον κυβερνητικό σιδηρόδροµο που λειτούργησε από
το 1905 µέχρι το 1951. Στο χωριό λειτούργησε και ταχυδροµείο ήδη
από την εποχή της Αγγλοκρατίας.
Στην Αγκαστίνα υπάρχουν σήµερα τρεις εκκλησίες: της Αγίας
Παρασκευής, η οποία είναι η κεντρική, του Αγίου Θεράποντος που
είναι η κοιµητηριακή και το εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου το οποίο
µετά την τουρκική εισβολή του 1974 κατεδαφίστηκε.
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Άρδανα
Τα Άρδανα είναι χωριό της επαρχίας Αµµοχώστου. Το υψόµετρο του
χωριού είναι 220 µέτρα από τη θάλασσα και είναι ορατό απ' όλη τη
Μεσαορία, την Αµµόχωστο και τα Κοκκινοχώρια. Βρίσκεται στον κύριο
δρόµο Αµµοχώστου-Καντάρας.
Η επικρατέστερη εκδοχή για την προέλευση της ονοµασίας «Άρδανα»,
είναι ότι προέρχεται από τη λέξη αρδεύω που σηµαίνει ποτίζω και αυτό
λόγω του άφθονου νερού που υπήρχε στην περιοχή. Τα Άρδανα ήταν
αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό και ο πληθυσµός του πριν την εισβολή
ήταν περίπου 412 κατοίκοι. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν η
γεωργία και η κτηνοτροφία, λόγω της τοποθεσίας του χωριού, το οποίο
βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Πενταδακτύλου και των
εύφορων πεδιάδων που ήταν κατάλληλες για καλλιέργεια.
Στο χωριό υπάρχει µια εκκλησία αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο, η
οποία υπολογίζεται ότι κτίστηκε στο τέλος του 17ου αιώνα. Το χωριό
γιόρταζε µε πανήγυρη τον Άγιο, στις 23 του Απρίλη ή τη ∆ευτέρα του
Πάσχα όταν η γιορτή έπεφτε την Μεγαλη Εβδοµάδα. Στο χωριό
βρίσκονται το εξωκκλήσι του Αγίου ∆ηµητρίου, του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου και του Αγίου Γεωργίου.
Οι Αρδανίτες συµµετείχαν σε όλους τους εθνικούς αγώνες του τόπου
και ιδιαίτερα στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής, η κοινότητα των Αρδάνων
καταλήφθηκε από τον τουρκικό στρατό και οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι
του χωριού αναγκάστηκαν να πάρουν τον δρόµο της προσφυγιάς.
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Αρναδί
Το Αρναδί βρίσκεται 15 χιλιόµετρα βορειοδυτικά της πόλης της
Αµµοχώστου κοντά στη Σαλαµίνα, µαζί µε το σύµπλεγµα των χωριών
Σπαθαρικό, Άγιος Γεώργιος και Σύγκραση. Το 1960 κατοικούσαν στην
κοινότητα 308 Ελληνοκύπριοι και 110 Τουρκοκύπριοι. Στο δηµοτικό
σχολείο που λειτουργούσε πριν την τουρκική εισβολή του 1974,
φοιτούσαν συνολικά 46 µαθητές και µαθήτριες.
Το χωριό Αρναδί έχει πάρει το όνοµά του από το λατινικό όνοµα
Arnadini που σηµαίνει φρουροί (Αρναούτηδες) γιατί εδώ έκτισαν τα
πρώτα καταλύµατα και έµεναν οι φρουροί της αρχόντισσας της
Αµµοχώστου που παραθέριζε στον εξοχικό της πύργο, κοντά στο
Παραδείσι (2 χιλιόµετρα νότια του χωριού). Εκεί υπάρχουν ακόµα
αρχαιολογικά ευρήµατα και τάφοι που κατά καιρούς λεηλατήθηκαν
από αρχαιοκάπηλους. Το χωριό Arnadini φαίνεται στους πρώτους,
παλιούς χάρτες της Κύπρου του 1560-1600 µ.Χ.
Στην ανατολική είσοδο της κοινότητας βρίσκεται η κύρια εκκλησία των
Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας. Οι Άγιοι αυτοί ήταν ανδρόγυνο και
κατάγονταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Έζησαν το τέλος το 5ου
αιώνα µ.Χ. Η µνήµη τους γιορτάζεται στις 9 Οκτωβρίου.
Προς τιµήν τους κτίστηκε στο χωριό µια µεγάλη εκκλησία γύρω στο
1700-1750, µονόκλιτη βασιλική µε γυναικωνίτη, σκαλιστό άµβωνα,
µαρµαρένιο εικονοστάσι και στεγασµένο ηλιακό νάρθηκα στη δυτική
της πλευρά.
Σήµερα η εκκλησία, όπως και όλες σχεδόν οι εκκλησίες και τα
εξωκκλήσια των άλλων κατεχόµενων χωριών, είναι σε άθλια και
προσβλητική κατάσταση, ερειπωµένη, βεβηλωµένη, ξεγυµνωµένη από
εικόνες, Αγία Τράπεζα και εικονοστάσι, αλειτούργητη, µε βουβό
καµπαναριό, χωρίς καµπάνα, γεµάτη ακαθαρσίες και αγριόχορτα.

31

pio Ammoxostos

15/11/19

4:44 PM

Page 20

Mνήµες Kατεχόµενης Γης

Άσσια
Κωµόπολη µε 3.500 κατοίκους που βρίσκεται σε πολύ κεντρική τοποθεσία,
24 χιλιόµετρα ανατολικά της Λευκωσίας, 38 χιλιόµετρα δυτικά της
Αµµοχώστου και 27 χιλιόµετρα βόρεια της Λάρνακας.
Η Άσσια έσφυζε από ζωή, γιατί οι φιλοπρόοδοι κάτοικοί της από τα πολύ
παλιά χρόνια έδιναν µεγάλη σηµασία στα γράµµατα, στις τέχνες, στο
εµπόριο, στη µεικτή γεωργία και κτηνοτροφία. Άλλες ασχολίες των κατοίκων
ήταν η απασχόληση στα δύο εργοστάσια τούβλων και στα τρία εργοστάσια
µωσαϊκών, καθώς επίσης και στην τότε οικονοµικά δυνατή Συνεργατική
Τράπεζα του χωριού. Μια ξεχωριστή ασχολία, µοναδική στην Κύπρο, ήταν το
κέντηµα, που υπηρετούνταν από τις κόρες της Άσσιας που γέµισαν την
Κύπρο µε τα ασσιώτικα κεντήµατα. Όλες αυτές οι ασχολίες ήταν οι πηγές
που έκτισαν τις σύγχρονες διώροφες κατοικίες που στόλιζαν το χωριό και
εντυπωσίαζαν κάθε περαστικό.
Οι εκκλησίες του χωριού, του Αγίου Γεωργίου και του Τιµίου Προδρόµου, οι
φύλακες της ρωµιοσύνης και της χριστιανοσύνης της Άσσιας, χτίστηκαν στα
µέσα του 19ου αιώνα και κοσµούσαν τις δύο ενορίες. Η αρχαία εκκλησία
της Παναγίας στον κάµπο, το παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων και του
Αγίου Γεωργίου της Μάνιας, µαζί µε τη νέα εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων
και του Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος γεννήθηκε και ανδρώθηκε στην Άσσια,
συµπλήρωναν τους βωµούς της πίστης.
Το σχολείο, µε τους 400 µαθητές και τους 12 δασκάλους, αποτελούσε το
πρότυπο και τον πυρήνα της πολιτιστικής ζωής. Εκεί γίνονταν οι εκθέσεις
κεντηµάτων και άλλες εκδηλώσεις.
Τα σωµατεία της Άσσιας ήταν εστίες ποδοσφαιρικού αθλητισµού (Εθνικός και
Οµόνοια Άσσιας). Τα σωµατεία αυτά λειτουργούσαν εκτός από το
ποδοσφαιρικό τµήµα και χορευτικά συγκροτήµατα. Τα κέντρα διασκέδασης
και οι δύο κινηµατογράφοι συνέβαλλαν στην ψυχαγωγία όχι µόνο των
Ασσιωτών αλλά και των κατοίκων των γειτονικών χωριών.
Η Κοινότητα Άσσιας προσέφερε έµπρακτα σε όλους τους αγώνες του
κυπριακού λαού για απελευθέρωση. Στην πρόσφατη τραγωδία του 1974 το
τίµηµα της Άσσιας ήταν βαρύτατο: δεκάδες οι νεκροί και οι αγνοούµενοι, η
τύχη των οποίων δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως µέχρι σήµερα, λόγω του
διπλού εγκλήµατος της µεταφοράς των οστών τους από τον τόπο
εκτελέσεως σε άλλο µέρος.
Κύριο χαρακτηριστικό του Ασσιώτη ήταν και είναι η αγάπη προς το ωραίο,
προς την καθαριότητα, η εργατικότητα, η αλληλεγγύη και η πιστή
προσαρµογή στους κανόνες της ανθρωπιάς. Στόχος διαχρονικός ήταν η
µόρφωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις αρχές του 20ού αιώνα, ο
Ασσιώτης Παναγιώτης Λεοντιάδης ήταν ο πρώτος Κύπριος χειρουργός που
χειρουργούσε στην Κύπρο. Ακολούθησε µια πλειάδα Ασσιωτών µε
παγκόσµια ακτινοβολία, όπως ο ναΐφ ζωγράφος Μιχαήλ Κάσιαλος, ο
Γρηγόρης Ασσιώτης, πατέρας των κυπριακών χορών, ο Τάσσος
Παπαδόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ανώτατοι
αξιωµατικοί, τραπεζικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί και δικαστικοί.
Η Άσσια ήταν και είναι ιδέα για κάθε πρόοδο και πάνω από όλα πόθος και
αγώνας για επιστροφή.
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Αφάνεια
Για όσους δεν γνωρίζουν η Αφάνεια (στην κυπριακή διάλεκτο προφέρεται
Αφάγκια) είναι το πρώτο χωριό που συναντούσε ο ταξιδιώτης που ήθελε να
πάει στην Αµµόχωστο. Είναι το τελευταίο χωριό της επαρχίας Αµµοχώστου
που συνορεύει µε την επαρχία της Λευκωσίας. Από την Αφάνεια ξεκινά η
πεδιάδα της Μεσαορίας. Όταν οι αποστάσεις µετριούνταν µε τα µίλια, ο
13ος µιλιοδείκτης ήταν τοποθετηµένος στο κέντρο του χωριού. Ο δρόµος
που διέσχιζε το χωριό ήταν ο µοναδικός που ένωνε τη Λευκωσία µε την
Αµµόχωστο, µέχρι το 1961 που ολοκληρώθηκε ο νέος δρόµος.
∆εν είναι γνωστό πότε ιδρύθηκε και από ποιον ιδρύθηκε το χωριό και αν
βρισκόταν στον ίδιο χώρο που βρίσκεται σήµερα. Κάποια αρχαία κατάλοιπα
βρέθηκαν στην αυλή του σπιτιού της Χατζηµαρίας Ορφανού, τα οποία
κατάσχε η αποικιακή διοίκηση στη δεκαετία του 1930.
Η ονοµασία του χωριού έχει σχέση µε τη βυζαντινή λέξη «αυθέντης» που
σήµαινε αφέντης. Το όνοµα «Afandia», συναντάται επίσης κατά την περίοδο
της Φραγκοκρατίας όταν τα βυζαντινά φέουδα είχαν διαµοιραστεί στους
νέους αφέντες της νήσου. Την ύπαρξη του χωριού αναφέρει ο Τσέχος
περιηγητής Old-ich Préfat στο βιβλίο του που εξέδωσε το 1563 (ενετική
περίοδος διακυβέρνησης) όταν διηγείται ότι κατά τη µετάβασή του από τη
Λευκωσία στην Αµµόχωστο, διανυκτέρευσε στο χωριό Αφάνεια. Γίνεται
επίσης αναφορά στα κείµενα που σώζονται στα αρχεία της Βενετίας
γραµµένα από τον ∆όγη Λεονάρδο που ήλθε στην Κύπρο και επισκέφθηκε
την Αφάνεια.
Στην περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας το χωριό συναντάται στη
σηµερινή του τοποθεσία. ∆εν είναι γνωστό πότε εγκαταστάθηκαν στο χωριό
οι πρώτοι Οθωµανοί, αν προήλθαν από στρατιωτικό απόσπασµα ή από την
αναγκαστική µεταφορά οικογενειών από τη Μικρά Ασία. Κανένας δεν
αναφέρεται σε αναγκαστικό προσηλυτισµό του τοπικού πληθυσµού στον
µουσουλµανισµό.
Ανεξάρτητα όµως από τα αµφιλεγόµενα και αδιευκρίνιστα στοιχεία για την
ιστορία του χωριού, το 1960 το κατοικούνταν από 498 Ελληνοκύπριους και
303 Τουρκοκύπριους. Στο χωριό δεν υπήρξαν µεικτοί γάµοι, ενώ οι σχέσεις
τους ήταν φιλικές µέχρι τον Μάη του 1956 που συνέβησαν τα τραγικά
γεγονότα, τα οποία οδήγησαν στον θάνατο δύο αθώων ανθρώπων και τον
τραυµατισµό άλλων.
Στην καταγραφή του 1831 αναφέρονται µόνο οι άντρες. Από το 1978
αναφέρονται µόνο οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι και άλλες εθνότητες, κυρίως
Τούρκοι πολίτες που παντρεύτηκαν στο χωριό. Έποικοι δεν κατοικούν στο
χωριό.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Με την ανάπτυξη της οικονοµίας και ειδικά µετά την ανεξαρτησία πολλοί
κάτοικοι εργάζονταν στις οικοδοµές και ως εργάτες σε διάφορες εργασίες.
Οι ελληνοκύπριοι κάτοικοι του χωριού δέχτηκαν σκληρό κτύπηµα µε την
είσοδο των τουρκικών στρατευµάτων στο χωριό. ∆εκαεφτά Αφαντίτες
καταχωρήθηκαν στον κατάλογο των αγνοουµένων και τα οστά τους πιθανόν
να βρίσκονται σε οµαδικό τάφο στο Ορνίθι, όπως και αρκετών άλλων
Ασσιωτών.
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Αχερίτου
Η Αχερίτου βρίσκεται δυτικά της Αµµοχώστου σε απόσταση δέκα
περίπου χιλιοµέτρων. Γειτονικές κοινότητες είναι το Αυγόρου και η Άχνα
νότια, η Καλοψίδα δυτικά και η Έγκωµη βόρεια. Παρουσιάζει διπλό
γεωγραφικό χαρακτήρα, αφού δυτικά και βόρεια απλώνεται το
ανατολικότερο τµήµα της Μεσαορίας, ενώ στη νότια κυρίως πλευρά
κυριαρχεί το κόκκινο χρώµα της περιοχής κοκκινοχωρίων.
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την προέλευση του ονόµατος
Αχερίτου. Η επικρατέστερη είναι ότι προέρχεται είτε από το Ashera, το
φοινικικό όνοµα της Αφροδίτης, είτε από την Αχερουσία, τη γνωστή
λίµνη της ελληνικής µυθολογίας, αφού το χωριό περιβαλλόταν από έλη
και λίµνες.
Η µεγάλη εκκλησία της κοινότητας είναι η εκκλησία της Αναλήψεως,
στον περίβολο της οποίας βρίσκεται το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας.
Στα ανατολικά, έξω από το κατεχόµενο χωριό, υπάρχει και το
εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε ο
προσφυγικός συνοικισµός του Αγίου Γεωργίου Αχερίτου. Μεγάλης
θρησκευτικής και αρχαιολογικής αξίας είναι η Παναγία η Τραπεζίτισσα,
τρία χιλιόµετρα βόρεια του χωριού. Είναι ό,τι απέµεινε από το χωριό
Τράπεζα ή Τραπέζα που καταστράφηκε ολοσχερώς το 1425 µ.Χ. από
τους Μαµελούκους.
Η πρώτη δηµιουργία της Αχερίτου ανάγεται στα χρόνια της
Φραγκοκρατίας ως µικρό φέουδο. Όταν έπεσε στα χέρια των Τούρκων
στις 31 Αυγούστου 1974 φιλοξενούσε αµιγώς ελληνοκυπριακό
πληθυσµό 1.300 κατοίκων. Υπήρξε πάντοτε ένα αναπτυγµένο
γεωργοκτηνοτροφικό χωριό, του οποίου πολλοί κάτοικοι εργάζονταν και
στην κοντινή πόλη των Βαρωσίων.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητας των Αχεριωτών ήταν η
φιλοξενία, η εργατικότητα και η πηγαία αίσθηση του χιούµορ, που
ωθούσε σε εύθυµες καταστάσεις µε αλληλοπειράγµατα, σκωπτικά
δίστιχα και κυρίως µε τσιαττιστά.
Σήµερα η Αχερίτου κατοικείται από εποίκους της Ανατολίας, ενώ η
µεγάλη πλειονότητα των εκτοπισµένων κατοίκων ζει σε απόσταση
αναπνοής από το κατεχόµενο χωριό, βιώνοντας έντονα το µαρτυρικό
συναίσθηµα της µεγάλης απώλειας.
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Άχνα
Η Άχνα είναι ένα από τα µεγάλα και εύφορα χωριά των Κοκκινοχωριών
της επαρχίας Aµµοχώστου, έχοντας ολόγυρά της τα χωριά Καλοψίδα,
Αχερίτου, Αυγόρου, Ορµήδεια, Ξυλοτύµπου, Πέργαµος και
Μακράσυκα.
Άθνα ήταν η παλαιότερη ονοµασία της Άχνας.
Ο Αρχιµανδρίτης Κυπριανός στην ιστορία του (1η έκδοση Ενετίας 1788)
στο κεφάλαιο που επιγράφεται «∆ιά τους αγίους ξένους, όπου
εκατοίκησαν εις την Νήσο» γράφει ότι «η των τοπικών παράδοσις θέλει
ότι ο άγιος Κενδέας εις Άθναν», εννοείται «εκατοίκησεν».
Απ’ αυτήν την παράδοση ενισχύεται ότι ο Αγιόσπηλος ήταν η κατοικία
του Αγίου για αρκετό καιρό.
Αλλά υπάρχει και παλαιότερη µαρτυρία για την ονοµασία του χωριού
ως Άθνα στον ενετικό χάρτη του Franco του 1570. Εκεί σηµειώνεται ως
Atna, αλλά πρόκειται προφανώς περί τυπογραφικού λάθους κατά
παράλειψη του h, δηλ. αντί του Athna.
Πριν από το 1974 ήταν παρθένο δάσος, στο οποίο διενεργούσαν
ασκήσεις κατά διαστήµατα οι Βρετανοί στρατιώτες. Κάτω από τα πεύκα
του έβρισκαν δροσιά οι γεωργοί της Άχνας όταν πήγαιναν να
δουλέψουν. Αυτά όλα µέχρι τις 20 Ιουλίου 1974. Το δάσος της Άχνας
έµελλε το 1974 να µετατραπεί σε καταφύγιο δεκάδων χιλιάδων
προσφύγων, που κυνηγηµένοι από τα αεροπλάνα και τους στρατιώτες
του Αττίλα, κατέφυγαν εκεί από τα χωριά της Μεσαορίας και της
επαρχίας Αµµοχώστου για να σωθούν. Ακόµα και από τα χωριά της
επαρχίας Κερύνειας, άνθρωποι κυνηγηµένοι, µε τα ρούχα που
φορούσαν, κατέφευγαν στο ∆ασάκι Άχνας, γιατί το έδαφος ήταν Βάσεις
και πίστευαν ότι εκεί δεν θα κινδύνευαν από τον Αττίλα. Και έγιναν τα
πεύκα και οι ευκάλυπτοι και οι πορτοκαλεώνες των Αχνιωτών,
καταφύγιο για τους πονεµένους και κυνηγηµένους πρόσφυγες της
πληγωµένης µας πατρίδας. Στις 30 Αυγούστου 1974, τουρκικά τανκς
µπήκαν στην Άχνα, υποστηρίζοντας πεζοπόρους Τούρκους στρατιώτες.
Οι Αχνιώτες -τελευταίοι απ’ όλους τους πρόσφυγες- βρήκαν καταφύγιο
και αυτοί στο ∆ασάκι. Σύµφωνα µε κάποια στοιχεία, τις πρώτες
βδοµάδες µετά τον πόλεµο του 1974, κατέφυγαν στο δάσος της Άχνας,
που τελικά µετατράπηκε σε τοπωνύµιο ∆ασάκι Άχνας, 60.000-80.000
πρόσφυγες.
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Βαθύλακας
Ο Βαθύλακας είναι ένα µικρό κατεχόµενο χωριό της επαρχίας
Αµµοχώστου στην καρδιά της Καρπασίας, το οποίο συνορεύει στα
βόρεια µε τη Γιαλούσα, στα ανατολικά µε τον Άγιο Συµεών, στα δυτικά
µε την Παναγία την Κανακαριά και στα νότια απέχει λίγα χιλιόµετρα από
τη θάλασσα.
Η ονοµασία του χωριού οφείλεται σε ένα βαθύ λάκκο που υπήρχε πριν
ακόµα κατοικηθεί, από τον οποίο έπαιρναν νερό οι κάτοικοι της γύρω
περιοχής. Αργότερα όταν η περιοχή κατοικήθηκε διαφυλάχθηκε το
όνοµα βαθύς λάκκος. Στο χωριό οι κάτοικοι ασχολούνταν µε τη γεωργία
και την κτηνοτροφία. Πριν την εισβολή καλλιεργούσαν καπνό, ελιές και
χαρουπιές.
Στο χωριό υπάρχουν δύο εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου από τον
δέκατο έβδοµο αιώνα και δύο εξωκκλήσια των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης και του Αγίου Θεοδώρου του δέκατου τέταρτου αιώνα, όπου
σύµφωνα µε την παράδοση όποιος τολµούσε να κόψει δέντρα ή
θάµνους από την αυλή του αρρώσταινε βαριά.
Πριν το 1974 είχε περίπου 750 κατοίκους.
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Βασίλι
Το Βασίλι είναι περίπου ένα χιλιόµετρο ανατολικά του Λεοναρίσσου.
Το χωριό πήρε το όνοµά του ή από τον Άγιο Βασίλειο ή από τον πρώτο
κάτοικο του χωριού, τον Βασίλη. Έλεγαν «πάµε στο σπίτι του Βασίλη» και
έτσι παρέµεινε η ονοµασία.
Στο χωριό υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου.
Ήταν µεικτό χωριό και το 1973 είχε 362 κατοίκους.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το
ψάρεµα.
Στα νοτιοανατολικά του χωριού εκτείνεται µια από της ωραιότερες
αµµώδεις παραλίες της Κύπρου, γνωστή ως «Λούµατα» ή «Λούµαν» διότι οι
βοσκοί έλουζαν εκεί τα κοπάδια τους.
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Βατιλή
Η Βατιλή βρίσκεται στην καρδιά της Μεσαορίας, σχεδόν στο κέντρο
του παλαιού δρόµου Λευκωσίας – Αµµοχώστου. Είναι 55 µέτρα πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας, µε ξηρό κλίµα, και γι’ αυτό
προσέλκυε τα άτοµα που είχαν πνευµονικές παθήσεις.
Το χωριό πήρε το όνοµά του από τον Στέφανο Βατιλή που ήταν
φορολόγος άλατος και ήταν κάτοχος ολόκληρης της περιοχής κατά τη
Λατινοκρατία.
Μεταξύ Βατιλής και Σίντας υπήρξαν αρχαίοι οικισµοί της ελληνιστικής
περιόδου. Αυτό µαρτυρούν σχετικές ανασκαφές καθώς και αναφορά
των «Κυπριακών Χρονικών» ότι σχεδόν ολόκληρη η περιοχή µεταξύ
Βατιλής και Σίντας ήταν γεµάτη αρχαιότητες. Σε δυο περιπτώσεις µετά
την τουρκική εισβολή, σε εκσκαφές βρέθηκαν αρχαιότητες, όπως
έγραψαν οι τουρκοκυπριακές εφηµερίδες.
Το 1973, έναν χρόνο πριν την τουρκική εισβολή, η Βατιλή είχε 3.161
κατοίκους εκ των οποίων 2.318 Ελληνοκύπριους, (ποσοστό 75%) και 843
Τουρκοκύπριους (ποσοστό 25%). Οι Ελληνοκύπριοι ξεριζώθηκαν τον
Αύγουστο του 1974 και είναι τώρα διεσπαρµένοι σε όλη την Κύπρο
αλλά και στο εξωτερικό. Την 1.1.2017 οι ψηφοφόροι ήταν 2.750
περίπου, δηλαδή οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι γύρω στους 4.000, αν
υπολογιστούν µόνο οι εκ πατρογονίας.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και κτηνοτροφία, ενώ
πολλοί ήταν τεχνίτες και εργαζόµενοι στις πόλεις, κυρίως στη
Λευκωσία, Αµµόχωστο και Λάρνακα.
Η έκταση της γης της Βατιλής ήταν 26.000 σκάλες και από αυτές µόνο
οι 316 ήταν οι αρδευόµενες. Έτσι από τις ξηρικές καλλιέργειες
παράγονταν κυρίως σιτάρι και κριθάρι και παλιά οι κάτοικοι της Βατιλής
επένδυαν τα πάντα στον καιρό, στη βροχή, για να έχουν καλή χρονιά,
παραγωγή και τροφή για την οικογένειά τους.
Επίσης η Βατιλή ήταν ο κυριότερος τόπος παραγωγής τριφυλλιού και
κάθε µέρα πολλά αυτοκίνητα φορτωµένα µε τριφύλλι έφευγαν από τη
Βατιλή για να διανέµουν σε ολόκληρη την Κύπρο.
Στα περιβόλια, που ήταν δεκάδες, παράγονταν λαχανικά, ελιές και
καρπούζια. Υπήρχαν και λίγα αµπέλια, αµυγδαλιές, σουσάµι, φρούτα,
µήλα και εσπεριδοειδή, αλλά και βαµβάκι.
Ανεπτυγµένη ήταν και η κτηνοτροφία. 376 κάτοικοι του χωριού
ασχολούνταν µέχρι το 1974 µε την εκτροφή αιγοπροβάτων και
αγελάδων.
Η Βατιλή είχε δύο εκκλησίες, τον Άγιο Γεώργιο που ήταν η κύρια
εκκλησία του χωριού, και την Αγία Βαρβάρα. Είχε επίσης δύο
εξωκκλήσια, την Παναγία και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τα οποία
κατεδαφίστηκαν πλήρως κατά την τουρκική εισβολή.
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Βιτσάδα
Η Βιτσάδα είναι χωριό της επαρχίας Αµµοχώστου και ανήκει στη
γεωγραφική περιφέρεια της Μεσαορίας. Το χωριό βρίσκεται σχεδόν στους
πρόποδες του Πενταδακτύλου και από εκεί και πέρα αρχίζει ο απέραντος
κάµπος της Μεσαορίας.
Το όνοµα του χωριού προέρχεται από όνοµα φυτού. Ο ανθοφόρος
βλαστός του ασφοδέλου (αβρόσκυλλας) είναι γνωστός σε όλην την Κύπρο
µε το όνοµα βίτσα. Το ίδιο όνοµα έχει και ο ανθοφόρος βλαστός του
ασφόδελου της σπουρτούλλας και της αγριαγκινάρας. Ο τόπος στον οποίο
οι ανθοφόροι βλαστοί (βίτσες) των φυτών αυτών αφθονούν και δασώνονται,
ονοµάζεται βιτσάδα. Στην κυπριακή διάλεκτο η κατάληξη –αδα αυτήν τη
σηµασία έχει κι επειδή το χωριό είναι τόπος µε πολλές βίτσες ονοµάστηκε
Βιτσάδα.
Στα βορειοδυτικά του χωριού υπάρχουν κοιτάσµατα γύψου, πιθανόν της
µειόκαινης γεωλογικής περιόδου. Γι’ αυτό οι κάτοικοι του χωριού
ασχολούνταν παλαιότερα µε το ψήσιµο γύψου σε καµίνια.
Ο πληθυσµός του χωριού γνώρισε σηµαντικές αυξοµειώσεις µεταξύ των
χρόνων 1881 και 1973. Το 1973 οι κάτοικοι ήταν 317.
Η οικονοµία του χωριού στηριζόταν κατά κύριο λόγο στη γεωργία και την
κτηνοτροφία. Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι ασχολούνταν µε την πτηνοτροφία,
καθώς και µε την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών.
Τα κυριότερα προϊόντα της Βιτσάδας ήταν τα δηµητριακά, ενώ αφθονούσαν
και φρούτα, όπως, σύκα, σταφύλια, και ρόδια. Παράλληλα υπήρχε άφθονη
παραγωγή λεµονιών και κιτρόµηλων, που συµπληρωνόταν µε τα λαχανικά. Η
Βιτσάδα είχε πλούσια παραγωγή από ντοµάτες, µελιτζάνες, αγγούρια,
σέλινα, κρεµµύδια, λουβιά, πιπέρια, καθώς και άνυδρα καρπούζια και
πεπόνια.
Ο Τζέφρυ µνηµονεύει τη Βιτσάδα αναφέροντας πως ήταν γνωστή στους
χαρτογράφους του Μεσαίωνα και πως σε αυτήν, το 1893, ανακαλύφθηκε
ελληνιστικό ιερό µε αγάλµατα. Ο Γκάννις αναφέρεται στην εκκλησία του
Αγίου Μάµα που κοντά της βρίσκονται τα ερείπια της παλαιάς µεσαιωνικής
εκκλησίας.
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Βοκολίδα
Η Βοκολίδα είναι ένα µικρό γραφικό χωριό που βρίσκεται µεταξύ
Ριζοκαρπάσου και Αµµοχώστου, παρά το Ακρωτήριο της Ελιάς.
Το όνοµα Βοκολίδα έχει άµεση σχέση µε τους πρώτους κατοίκους του
χωριού. Προέρχεται από το αρχαίο όνοµα «Βουκολίς». Στα παλιά
χρόνια η κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η γεωργία και η
κτηνοτροφία. Ως επί το πλείστον, έκτρεφαν αγελάδες, βούδκια στα
κυπριακά, γι’ αυτό και οι περισσότεροι κάτοικοι έγιναν βοσκοί
αγελάδων στις απέραντες πεδιάδες που έζωναν το χωριό. Οι βοσκοί
αυτοί ονοµάζονταν Βουκολοί από την ονοµασία των βοδιών και µε την
πάροδο του χρόνου ονόµασαν και την κοινότητα τους «Βουκολίς». Με
το πέρασµα του χρόνου και την αλλαγή της γλώσσας στη δηµοτική το
όνοµα µετατράπηκε σε Βοκολίδα.
Τετρακόσιοι και πλέον ήταν οι κάτοικοι που ζούσαν στο χωριό.
Κάθε χωριανός αντλούσε δύναµη που προερχόταν από πίστη στον
πολιούχο Άγιο του χωριού, τον Άγιο Γεώργιο. Η αρχαία εκκλησία του
ήταν κτισµένη δίπλα από το δηµοτικό σχολείο του χωριού.
Κάπου εκεί υπήρχε και το µικρό εξωκκλήσι της Αγίας Θέκλας, το οποίο
έµοιαζε να ακουµπούσε στον ώµο του τους αφρούς της θάλασσας.
Θαυµατουργό έκανε το άγιασµά της να αναβλύζει στις πέτρες µπροστά
από τα κύµατα.
Ένας απέραντος κόλπος εκτείνεται βορειοανατολικά του χωριού κοντά
στο Ακρωτήριο της Ελιάς. Η χρυσή αµµουδιά µε τα γαλανά νερά τής
θάλασσας προσέλκυε χιλιάδες κόσµου.
Παράλληλα µε την ακτή, απλώνονταν τα ξακουστά λιβάδια της
Βοκολίδας. Αντί για χώµα είχαν άµµο και στη µέση καθενός ένα µικρό
πηγάδι µε γλυκά νερά. Απέραντες εκτάσεις µε συκιές συµπλήρωναν
την εικόνα των λιβαδιών.
Όταν περνούσε κανείς από την ακτή, το βλέµµα του έπεφτε σε ένα
πανάρχαιο καράβι σφηνωµένο στις πέτρες και στην άµµο σε βάθος 20
µέτρων από τον βυθό.
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Γαϊδουράς
Ο Γαϊδουράς είναι κοινότητα του κατεχόµενου τµήµατος της επαρχίας
Αµµοχώστου.
Βρίσκεται 16 χιλιόµετρα δυτικά της πόλης της Αµµοχώστου στη
γεωγραφική περιφέρεια της Μεσαορίας.
Ο πληθυσµός της κοινότητας πριν το 1974 υπολογιζόταν σε 350
κατοίκους.
Το όνοµα του χωριού λέγεται ότι το πήρε την εποχή της Ενετοκρατίας
όπου στην περιοχή εκτρέφονταν γαϊδούρια.
Στην κοινότητα υπήρχε ο ναός του Αγίου Μάµα.
Πριν την τουρκική εισβολή λειτουργούσε ελληνικό δηµοτικό σχολείο
όπου φοιτούσαν 37 µαθητές κατά το σχολικό έτος 1973-1974 .
Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, η κοινότητα καταλήφθηκε
από τον τουρκικό στρατό µε αποτέλεσµα να εκτοπισθούν όλοι οι
κάτοικοί της. Έκτοτε οι τουρκικές δυνάµεις κατοχής και η παράνοµη
κατοχική διοίκηση εµποδίζουν την επιστροφή τους.
Οι κάτοικοι της κοινότητας εργάζονταν κυρίως στα κτήµατά τους µε την
παραγωγή δηµητριακών, κυρίως σιταριού και κριθαριού, αλλά και µε
την κτηνοτροφία και την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων.
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Γαστριά
Το χωριό Γαστριά (Πύλες της Καρπασίας) αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό.
Βρίσκεται 4 χιλιόµετρα νοτιοανατολικά του Μπογαζιού, 2 χιλιόµετρα
νότια του χωριού Πατρίκι, στους πρόποδες της Βίκλας, αρχή του
οροπεδίου δάσους της Βάλιας.
Οι ελληνικές ρίζες του φθάνουν µέχρι τα βυζαντινά χρόνια και από κεί
πιο πέρα ως τους µυκηναϊκούς χρόνους.
Το όνοµά του το πήρε από τον παρακείµενο νοτιοδυτικά λόφο
Καστρούλι, ο οποίος κατά τα αρχαία χρόνια, χρησιµοποιήθηκε ως
κάστρο.
Το 1974 αριθµούσε 191 κατοίκους.
Ασχολίες των κατοίκων:
- Γεωργία (σιτηρά, βαµβάκι, καπνά, σουσάµι, ελιές, χαρούπια).
- Κτηνοτροφία (πρόβατα, αγελάδες).
- Εργάτες στην πόλη.
- Υπήρχαν επίσης οι Μαντηλάρηδες.
Υπήρχε φυσικό ιχθυοτροφείο.
Οι γυναίκες βοηθούσαν τους συζύγους τους στις αγροτικές και
κτηνοτροφικές εργασίες και παράλληλα ασχολούνταν µε την παραγωγή
µεταξιού και µε την υφαντουργία.
Στο χωριό λειτουργούσαν δύο καφενεία, και από το 1955
δηµιουργήθηκε Εθνικοθρησκευτικός Σύλλογος και η ποδοσφαιρική
οµάδα Ελαφριά Ταξιαρχία.
Εκκλησίες:
- Παναγία Φανερωµένης,
- Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, όπου γινόταν στη γιορτή του
τριήµερη πανήγυρη µε ζωντανή µουσική, τσιαττιστά, χορούς και
αθλητικά αγωνίσµατα, όπως αλογοδροµίες, τρέξιµο, τριάπιδκια, βόλι
κλπ.
Εξωκκλήσια:
- Τιµίου Προδρόµου
- Άη Γιάννη
- Αγίας Μαρίνας
- Αγίου Προκοπίου
Το χωριό συλήθηκε και βεβηλώθηκε από τους Τούρκους κατακτητές το
1974.
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Γέναγρα
Τα Γέναγρα είναι κοινότητα της επαρχίας Αµµοχώστου. Μετά την
τουρκική εισβολή του 1974, το χωριό δεν ελέγχεται από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία.
Τα Γέναγρα βρίσκονται στη γεωγραφική περιφέρεια της Μεσαορίας. Στα
βόρεια συνορεύουν µε τον Ψυλλάτο, στα βορειοανατολικά µε το
Λευκόνοικο, στα νοτιοανατολικά µε την Περιστερώνα Αµµοχώστου, στα
νότια µε τα Πυργά Αµµοχώστου και τη Σίντα, στα νοτιοδυτικά µε τη
Βατυλή, στα δυτικά µε τον Μαραθόβουνο και στα βορειοδυτικά µε τη
Βιτσάδα.
Την περίοδο της Φραγκοκρατίας τα Γέναγρα ήταν φέουδο. Είναι γνωστό
ότι παραχωρήθηκαν από τον βασιλιά Ιάκωβο Α΄ σε έναν ευνοούµενό
του µε την ονοµασία Rinaldo Milmarz. Έναν αιώνα αργότερα, το 1460,
ο βασιλιάς Ιάκωβος Β΄ παραχώρησε τα Γέναγρα σε έναν ευνοούµενό
του µε την ονοµασία Ρίτζο ντι Μαρίνο (Rizzo de Marino), ο οποίος
καταγόταν από τη Νάπολη της Ιταλίας.
Στις 8 Νοεµβρίου 1529 τα Γέναγρα πωλήθηκαν στον Πέτρο Φλάτρο.
∆ιατήρησε το φέουδο των Γενάγρων ως το 1559. Οι απόγονοι της
οικογένειας του Πέτρο Φλάτρο κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Ιταλία.
∆ιατήρησαν την ανάµνηση των Γενάγρων και µάλιστα ένας απόγονος
του Πέτρο Φλάτρο, ο Φαβρίκιος Φλάτρος, θέλησε να χαραχθεί στην
επιτύµβια πλάκα του η επιγραφή Dominus castri Ienegra, δηλαδή ο
ιδιοκτήτης των Γενάγρων.
Τα Γέναγρα ήταν µεικτό χωριό, δηλαδή ζούσαν σε αυτό και
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Ο πληθυσµός των δύο κοινοτήτων
ήταν περίπου ο ίδιος. Την περίοδο των δικοινοτικών διαταραχών (19631964) δεν υπήρχε κάποια µετακίνηση πληθυσµού όπως συνέβη σε
άλλα µέρη της Κύπρου. Ωστόσο, το 1964 εγκαταστάθηκε στα Γέναγρα
η Ειρηνευτική ∆ύναµη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στην Κύπρο
(UNFICYP). Παρέµεινε στο χωριό έως το 1974.
Τα επόµενα χρονιά µετά το 1974, το µέρος του χωριού το οποίο
ελεγχόταν από τους Τουρκοκύπριους λειτούργησε ως κέντρο υποδοχής
Τουρκοκυπρίων από γειτονικά χωριά. Το µέρος αυτό αποτελούσε
κοµµάτι του τουρκοκυπριακού θύλακα του Τζιάος.
Κατά την τουρκική εισβολή του 1974, οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι του
χωριού αναγκάστηκαν να µετακινηθούν στο νότιο µέρος της Κύπρου.
Στα Γέναγρα παρέµειναν οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του χωριού ενώ
εγκαταστάθηκαν σε αυτό και Τουρκοκύπριοι πρόσφυγες από το νότιο
µέρος της Κύπρου.
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Γεράνι
Το Γεράνι είναι χωριό της επαρχίας Αµµοχώστου που ανάγεται στην
Κυπροκλασσική εποχή (475-325 π.Χ.). Είναι κτισµένο στις νότιες πλαγιές
του Πενταδακτύλου, στο δυτικό τµήµα της Καρπασίας. Βρίσκεται 112
µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, πέντε χιλιόµετρα νότια της
Καντάρας.
Στην περιοχή του Γερανιού, που δέχεται µια µέση ετήσια βροχόπτωση
γύρω στα 460 χιλιοστόµετρα, καλλιεργούνταν πριν από την τουρκική
εισβολή του 1974, κυρίως σιτηρά, ελιές και χαρουπιές.
Ωστόσο, όπου δεν υπήρχαν αρδευόµενες εκτάσεις στο χωριό
καλλιεργούνταν βαµβάκι, σουσάµι, ρεβύθια, κουκιά και µποστάνια.
Στο δάσος γύρω από το χωριό φυτρώνουν αόρατοι, αγριελιές,
αγριοχαρουπιές, σχίνοι και µεγάλη ποικιλία θαµνοειδών φυτών. Τη γη
του χωριού διέσχιζαν τρία ποτάµια. Ο «Γεροπόταµος» και ο «Γαστρός»
στα δυτικά, και το «Αργάκι» του φραγκόλακκου στα ανατολικά.
Ο πληθυσµός γνώρισε διάφορες αυξοµειώσεις µεταξύ των ετών 1881
και 1973. Το 1931 είχε 366 κατοίκους, οι οποίοι µειώθηκαν πριν την
εισβολή στους 221.
Υπάρχουν αρκετές εκδοχές για την προέλευση της ονοµασίας του
χωριού. Κάθε µια από αυτές έχει και τη δική της ιστορία. Ωστόσο,
σύµφωνα µε τους περισσότερους µελετητές, η επικρατέστερη είναι ότι
το Γεράνι πήρε το όνοµά του από το οµώνυµο φυτό, που αυτοφύεται
στην περιοχή. H κοινή ονοµασία του φυτού είναι «τσαρτελλούδι» ενώ
στην Ελλάδα ονοµάζεται «σαρδέλα». Το επιστηµονικό του όνοµα είναι
«geraniaceae». Στην αρχαία Ελλάδα ονοµαζόταν γεράνιο ή πελαργόνιο,
όπως αναφέρεται από τον ∆ιοσκουρίδη, γιατί πίσω από τον σπόρο
υπάρχει µια προβολή σαν γερανός. Στην περιοχή Καυκάλλα του
χωριού ευδοκιµούσε το φυτό αυτό µέχρι και την εισβολή.
Στο Γεράνι υπήρχε ο κύριος ναός της Αγίας Αικατερίνης, ο ναός του
Αγίου Γεωργίου, καθώς και δύο εξωκκλήσια, της Παναγίας και του Αγίου
Μάµαντος.
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Γιαλούσα
Βρίσκεται στη µέση της χερσονήσου Καρπασίας, 51 χιλιόµετρα µακριά
από την πόλη της Αµµοχώστου και την διασχίζει ο κύριος δρόµος που
οδηγεί στο µοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Είναι κτισµένη στην
πλευρά ενός λόφου που αγναντεύει το βόρειο µέρος προς τη
θάλασσα, τρία µίλια µακριά από την ακτή. Το χωριό οφείλει το όνοµα
του στη γεωγραφική του θέση, καθώς βρίσκεται δίπλα από τη θάλασσα.
Η κυπριακή λέξη για τη θάλασσα είναι «γιαλός» και συµπεριλαµβάνεται
στο όνοµα του χωριού, Γιαλούσα, δηλαδή «το χωριό δίπλα από τη
θάλασσα». Επίσης, λέγεται ότι το χωριό κτίστηκε στη συγκεκριµένη
περιοχή κατά τη βυζαντινή περίοδο, ισχυρισµός ο οποίος
αποδεικνύεται µε την ύπαρξη της βυζαντινής εκκλησίας του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Η Γιαλούσα χωρίζεται σε δύο ενορίες, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της
Αγίας Μαρίνας (11ος -12ος αιώνας) ενώ υπάρχουν κι άλλες συνοικίες
(Γλυκοποτάµι, Κήποι, Καλαµιές, Αγία Σολοµωνή, Παζάρι) καθώς και
εξωκκλήσια όπως της Αγίας Σολοµωνής, του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας
Θέκλας και της Ζωοδόχου Πηγής.
Το 1973 ο πληθυσµός του χωριού ήταν 2.460 κάτοικοι και ήταν ο
όγδοος µεγαλύτερος σε ολόκληρη την επαρχία Αµµοχώστου.
Το πρώτο σχολείο στο χωριό ιδρύθηκε το 1862, ο δε δάσκαλος ήταν
ταυτόχρονα ιεροψάλτης και µουσικοδιδάσκαλος. Μέχρι το 1930 τα
παιδιά πήγαιναν σχολείο σε δύο δωµάτια δίπλα από την εκκλησία του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το 1938 κτίστηκε το πρώτο δηµοτικό σχολείο. Το
κτίριο ονοµάστηκε «Κακούλλιον» επειδή χρηµατοδοτήθηκε από µια
γυναίκα η οποία ονοµαζόταν Κακουλλού. Το 1969 κτίστηκε και το
δεύτερο δηµοτικό σχολείο στην ενορία Γλυκοποτάµι.
Τα κυριότερα προϊόντα της Γιαλούσας πριν από την τουρκική εισβολή
του 1974 ήταν τα σιτηρά, ο καπνός, οι ελιές, οι χαρουπιές, πολύ λίγα
εσπεριδοειδή και όσπρια. Ο καπνός, πριν από την τουρκική εισβολή,
ήταν η κυριότερη καλλιέργεια των χωριών της Καρπασίας, εξού και ο
Συνεργατικός Οργανισµός Καπνοπαραγωγών (Σ.Ο.Κ.) που είχε για έδρα
του τη Γιαλούσα.
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Γούφες
Οι Γούφες είναι ένα µεικτό χωριό της επαρχίας Αµµοχώστου στην
περιφέρεια της Μεσαορίας. Είναι από τα χωρία που βρίσκονται στους
νότιους πρόποδες του Πενταδακτύλου και συνορεύει στα νότια µε τον
Ψυλλάτο, στα δυτικά µε τον Κορνόκηπο, και στα νοτιοανατολικά µε το
Λευκόνοικο.
Η ονοµασία Γούφες προήλθε από τη λέξη βούφα που σηµαίνει λάκκος,
όπου έβαζαν οι γυναίκες τον αργαλειό και ύφαιναν. Στο χωριό οι
κάτοικοι ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Κύρια
προϊόντα ήταν οι ελιές, οι χαρουπιές, τα σιτηρά, ενώ έκτρεφαν
πρόβατα, κατσίκες, µοσχάρια.
Στο χωριό υπάρχει εκκλησία αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο και πολύ
κοντά βρίσκεται το τζαµί των Τουρκοκυπρίων. Από το 1974 το χωριό
βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Στις 20 Ιουλίου που έγινε η τουρκική
εισβολή σκοτώθηκε ο ανθυπολοχαγός Κυριάκος Καλλής και
αγνοούνταν µέχρι πρόσφατα ο Χαϊλής και ο δεκαεπτάχρονος γιός του
Λοΐζος, οι οποίοι τελικά ανευρέθηκαν µε τη µέθοδο DNA και
κηδεύθηκαν στις ελεύθερες περιοχές.
Σήµερα στο χωριό το µόνο που έµεινε όρθιο είναι η εκκλησία, το
κοιµητήριο και µερικά σπίτια.
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Γύψου
Η Γύψου είναι χωριό της επαρχίας Αµµοχώστου και βρίσκεται στη
Μεσαορία, 22 χιλιόµετρα βορειοδυτικά της πόλης της Αµµοχώστου και
περίπου 40 χιλιόµετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λευκωσίας, σε
υψόµετρο 55 µέτρων.
Η Γύψου είναι αµιγώς ελληνοκυπριακή κοινότητα του κατεχόµενου
τµήµατος της επαρχίας Αµµοχώστου µε πληθυσµό περί τους 1.600
κατοίκους, ελληνοκύπριοι.
Είναι κτισµένο πάνω στα ερείπια ενός αρχαίου προχριστιανικού
συνοικισµού.
Η Γύψου µετρά χρόνια ιστορίας από τον 8ο αιώνα π.Χ. αφού ο
παλαιότερος τάφος που βρέθηκε στο χωριό µαρτυρεί την ηλικία και την
ιστορία του τόπου. Οι αµέτρητοι αρχαίοι τάφοι και τα κτερίσµατα της
τότε εποχής µάς εξιστορούν πώς ένα χωριό άντεξε στους αιώνες για να
µείνει ζωντανό.
Η Γύψου πήρε το όνοµά της από έναν λόφο που βρίσκεται ένα
χιλιόµετρο περίπου βόρεια του χωριού, τον Γυψόβουνο, τον οποίο
επεξεργάζονταν τότε οι χωριανοί, παράγοντας γύψο.
Παλαιότερα ονοµαζόταν Σακκοχώρι, γιατί οι κάτοικοι του χωριού
έφτιαχναν µάλλινα σακιά που βοηθούσαν στη µεταφορά γεωργικών
προιόντων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους.
Το κύριο χαρακτηριστικό του Γυψιώτη είναι η φιλοτιµία, η φιλοµάθεια, η
καθαριότητα και η ανθρωπιά. Το µορφωτικό επίπεδο των χωριανών ήταν
πολύ υψηλό. Η κοινότητα ανέδειξε αρχιµανδρίτες, ιερείς, δασκάλους,
καθηγητές, γιατρούς, ανώτερους αστυνόµους, επιχειρηµατίες και
άριστους τεχνίτες. Ανέδειξε ακόµα και λαϊκούς αγωνιστές που έκαναν
γνωστό το χωριό για την παλικαριά τους.
Στα όρια της κοινότητας βρίσκονται οι εκκλησίες του Τιµίου
Προδρόµου, της Παναγίας Αγίας Νάπας, του Αγίου Γεωργίου και το
εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία.
Στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο που λειτουργούσε πριν την τουρκική
εισβολή του 1974 φοιτούσαν περίπου 150 µαθητές.
Σήµερα οι Γυψιώτες ζουν διάσπαρτοι σε όλο το νότιο τµήµα του νησιού,
µε τους περισσότερους να διαµένουν, προσωρινά, στη Λάρνακα και
στη Λεµεσό.
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∆αυλός
Βρίσκεται στην επαρχία Αµµοχώστου και διαµέρισµα Καρπασίας.
Είναι κτισµένος αµφιθεατρικά στη βόρεια πλευρά του Πενταδακτύλου
και ακριβώς κάτω από το κάστρο της Καντάρας.
Στον ∆αυλό βρίσκονται:
- το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου µε ενσωµατωµένο δωµάτιο που
χρησιµοποιείτο ως κρυφό σχολείο, όπου µόνασε ο αντάρτης µοναχός
Ιωαννίκιος
- η Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου
- το παρεκκλήσι Αγίας Αικατερίνης και
- το παρεκκλήσι Αγίου Σώζοντος.
Ο ∆αυλός είχε περίπου 400 κατοίκους. Οι κάτοικοι ασχολούνταν µε τη
γεωργία, την κτηνοτροφία, τη µελισσοκοµία, την αλιεία και τον
τουρισµό. Υπήρχαν αλευρόµυλος, ελαιοτριβείο, δύο κρεοπωλεία,
ιατρείο, καφενεία-ταβέρνες, οικογενειακό κέντρο-ταβέρνα µε
ενοικιαζόµενα δωµάτια, δύο ξενοδοχεία και δύο παραλιακά κέντρα.
Επίσης υπήρχαν και τα φηµισµένα ιαµατικά λουτρά του ∆αυλού.
Η Καντάρα είναι οικισµός του ∆αυλού, όπου βρίσκεται τη Μονή της
Παναγίας µε τους 13 Οσιοµάρτυρες. Η Καντάρα είχε δύο εστιατόρια
και ένα ξενοδοχείο που λειτουργούσε από το 1917.
Στην Καντάρα επίσης υπάρχει το κάστρο της Καντάρας ή τα 101 σπίτια
της Ρήγαινας, ο δασικός σταθµός Κορωνιάς µε εκδροµικό χώρο, ο
αναµεταδοτικός σταθµός της τηλεόρασης του Ρ.Ι.Κ. και παιδική
κατασκήνωση.

48

pio Ammoxostos

15/11/19

4:47 PM

Page 37

Eκτοπισµένοι ∆ήµοι και Kοινότητες

Έγκωµη
Η Έγκωµη βρίσκεται στην επαρχία Αµµοχώστου, στην ανατολική ακτή
της Κύπρου, περίπου 3 χιλιόµετρα βορειοδυτικά της Σαλαµίνας, µόλις
τρία χιλιόµετρα από την πόλη της Αµµοχώστου, και έχει έκταση 14.820
τετρ. χλµ.
Στην τελευταία καταγραφή που πραγµατοποιήθηκε καταγράφηκαν 826
κάτοικοι. Το 1974 στο χωριό κατοικούσαν περίπου 1.100 κάτοικοι.
Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν κτηνοτρόφοι, γεωργοί και
εργάτες στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Πολλοί κάτοικοι δούλευαν
στην Αµµόχωστο σε διάφορα επαγγέλµατα όπως κτίστες, ηλεκτρολόγοι,
πωλητές κ.λπ.
Προοδευτικοί κάτοικοι ίδρυσαν στη δεκαετία του 1930 τον Πολιτιστικό
Σύλλογο «Σαλαµίς» όπου όλοι συµµετείχαν σε καλλιτεχνικές, αθλητικές
και άλλες δραστηριότητες. Πολύ γνωστή ήταν η θεατρική οµάδα αλλά
και η οµάδα ποδοσφαίρου του χωριού.
∆υτικά του χωριού, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Έγκωµης, ο
οποίος αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους αρχαιολογικούς
χώρους της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο µε τις πρώτες
έρευνες ανασκαφών να έγιναν το 1896.
Μετά τις ανασκαφές που έγιναν από τη Γαλλική Αρχαιολογική
Αποστολή (1946 - 1950) και από το Τµήµα Αρχαιοτήτων της Κύπρου
αποδείχθηκε ότι στη θέση του σηµερινού χωριού βρισκόταν η
«Αλάσια» µια µεγάλη, πλούσια και ισχυρή πόλη.
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Επτακώµη
Η κοινότητα της Επτακώµης βρίσκεται στην κατεχόµενη Καρπασία, στο
βόρειο µέρος που βρέχεται από τη θάλασσα, µε ωραίες παραλίες για
µπάνιο καθώς και βραχώδη µέρη για ψάρεµα. Το χωριό Επτακώµη είναι
στο τέλος της οροσειράς του Πενταδακτύλου, βρίσκεται 38 χιλιόµετρα
από την πόλη της Αµµοχώστου, σε υψόµετρο 150 µέτρα.
Η κοινότητα συνδυάζει βουνό, θάλασσα και εύφορες πεδιάδες. Οι
κάτοικοι ασχολούνταν µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη µελισσοκοµία
και την αλιεία.
Στην κοινότητα υπήρχαν πολλές ελιές, χαρουπιές και αµπέλια. Επειδή η
παραγωγή του ελαιόλαδου ήταν µεγάλη, λειτουργούσαν τρία
ελαιοτριβεία και έβγαζαν το γνωστό «µαυρόλαδο».
Όσον αφορά τον πληθυσµό, το 1946 είχε σύνολο 1.272 κατοίκους, ενώ
το 1974, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό λόγω της
τουρκικής εισβολής, ήταν περίπου 900.
Το όνοµα της κοινότητας προήλθε από την ένωση επτά µικρών χωριών,
µε τις αντίστοιχες επτά µικρές εκκλησίες, δηλαδή το εξωκκλήσι του
Αγίου Επιφανίου, Αγίου Αυξεντίου, Αγίας Αγαθής, Αγίας Ειρήνης,
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Αγίου Λουκά και Αγίου Γεωργίου και Αποστόλου
Λουκά.
Στην κοινότητα της Επτακώµης υπήρχε το χειρόγραφο Ευαγγέλιο
γραµµένο σε περγαµηνή του 10ου αιώνα περίπου, το οποίο
επισκέπτονταν τα γυµνάσια από όλη την Κύπρο. Σήµερα διαφυλάσσεται
στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου.
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Καλοψίδα
Η Καλοψίδα είναι αµιγώς ελληνοκυπριακή κοινότητα του κατεχόµενου
τµήµατος της επαρχίας Αµµοχώστου. Βρίσκεται 14 χιλιόµετρα δυτικά
της πόλης της Αµµοχώστου, στη γεωγραφική περιφέρεια
Κοκκινοχωριών, σε υψόµετρο 20 µέτρων.
Το χωριό είναι κτισµένο σε πεδινή περιοχή και από συγκοινωνιακής
άποψης βρίσκεται δίπλα στον παλαιό δρόµο Λευκωσίας- Αµµοχώστου.
Βορειοδυτικά συνδέεται µε το χωριό Κούκλια, βορειοανατολικά µε τους
Στύλλους και ανατολικά µε την Αχερίτου καθώς και µε την πόλη της
Αµµοχώστου.
Στα όρια της κοινότητας αυτής βρίσκεται η εκκλησία Τιµίου Προδρόµου
καθώς και το εξωκκλήσι της Παναγίας.
Ο πληθυσµός της κοινότητας αυτής σηµείωσε σηµαντική αύξηση από
το 1881 µέχρι το 1973 εξαιτίας της γειτνίασης του χωριού µε τις
βρετανικές βάσεις της ∆εκέλειας και της πολύ κοντινής απόστασης από
την πόλη της Αµµοχώστου, γεγονός που πρόσφερε εργασία σε
αρκετούς κατοίκους του χωριού.
Παράλληλα, στην Καλοψίδα λειτουργούσε, λίγο πριν από την έναρξη
της αγγλικής κατοχής της Κύπρου, ιδιωτικό σχολείο των «κοινών
γραµµάτων» καθώς και ελληνικό δηµοτικό σχολείο στο οποίο πριν την
τουρκική εισβολή φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 1973-1974 συνολικά
172 µαθητές.
Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, δυστυχώς, έχουν εκτοπισθεί όλοι
οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοί της.
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Κοιλάνεµος
Το Κοιλάνεµος βρίσκεται ανατολικά της Πλατανισσού. Το χωριό
ονοµάζεται έτσι γιατί βρίσκεται µέσα σε µια κοιλάδα στην οποία πάντα
φυσούν άνεµοι.
Ήταν µεικτό χωριό µε µόνο 89 κατοίκους το 1973. Οι κάτοικοι
ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Στο χωριό βρέθηκαν αρχαία µνηµεία και µεσαιωνικοί χριστιανικοί ναοί.
Επίσης υπήρχαν η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το εξωκκλήσι του
Αγίου Γεωργίου.
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Κοντέα
Η Κοντέα είναι κτισµένη στο σταυροδρόµι τριών πόλεων, της Λευκωσίας,
της Αµµοχώστου και της Λάρνακας. Εκεί που σµίγει η κόκκινη γη των
Κοκκινοχωριών µε την άσπρη γη της Μεσαορίας. Η ευφορία της γης και
τα πλούσια νερά αποτέλεσαν την αιτία για να κτιστεί εκεί η φράγκικη
έπαυλη που ονοµαζόταν Βικοντέα. ∆ίπλα από την έπαυλη
δηµιουργήθηκε το χωριό και σε αυτήν οφείλει την ονοµασία του.
Πολιούχος Άγιος της Κοντέας είναι ο Άγιος Χαράλαµπος, ενώ ο
πληθυσµός της το 1974 ήταν γύρω στους 1.500 κατοίκους.
Οι Κοντεάτες ήταν άνθρωποι εργατικοί και νοικοκύρηδες, του µόχθου
και της προόδου, µε υψηλό πνευµατικό επίπεδο, ταλέντο και
καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Ξακουστός ήταν ο «Χορός του σταφυλιού»
ο οποίος γινόταν στο χωριό κάθε Αύγουστο (από το 1949), προς τιµήν
των ονοµαστών επιτραπέζιων σταφυλιών που παρήγαγε.
Η προοδευτικότητα και η κοινωνική ισοτιµία βοήθησε στη γρήγορη
χειραφέτηση της Κοντεάτισσας, η οποία συµµετέχει στα κοινά και στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις από τη δεκαετία του 1940.
Τιµητική διάκριση για την Κοντέα απετέλεσε η βράβευση και η
ανακήρυξή της τη δεκαετία του 1960 από τον τότε Έπαρχο
Αµµοχώστου, ως «Πρότυπον Χωρίον» έχοντας κριτήρια θέµατα
καθαριότητας, εξωραϊσµού και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.
Η Κοντέα περηφανεύεται γιατί διαχρονικά αποτέλεσε γενέτειρα πολλών
κορυφαίων εργατών της τέχνης και του πολιτισµού. Τέκνα της Κοντέας
είναι και ο µεγάλος ποιητής, δηµοσιογράφος και αγωνιστής Τεύκρος
Ανθίας, ο λαϊκός ποιητής και ιεροψάλτης Χαράλαµπος ∆ηµοσθένους, ο
Αντώνης Χωµατένος, ο µουσικοσυνθέτης Λάρκος Χρ. Λάρκου, ο
αρχιµάστορας Ιάκωβος Παύλου. Από τους νεότερους, ο κορυφαίος
χαράκτης Χαµπής Τσαγγάρης, ο ποιητής Θωµάς Συµεού, η ηθοποιός
Λένια Σορόκκου, ο µουσικοσυνθέτης Λάρκος Ν. Λάρκου και ο
σκηνοθέτης και ηθοποιός Παναγιώτης Χ. Λάρκου.
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Κώµα του Γιαλού
Είναι ένα γραφικό χωριό χωµένο στο πράσινο. ∆ιαµάντι της
καρπασίτικης γης το είπαν πολλοί και δεν έχουν άδικο. Κτισµένο
αµφιθεατρικά στις νότιες πλαγιές ενός χαµηλού λόφου κατά τη µεριά
της θάλασσας, µοιάζει µε πίνακα φτασµένου ζωγράφου.
Οι 900 περίπου κάτοικοί του ζούσαν ειρηνικά µε τη γη και τη θάλασσα.
Αγαπούσαν τη γη τους. Την δούλευαν µε όρεξη και µεράκι. Την πότιζαν
καθηµερινά µε τον ιδρώτα και την ψυχή τους. Πάλευαν µε τη θάλασσα,
µε τον αγέρα και το κύµα. Έτρωγαν την αλµύρα µε το κουτάλι.
Ατρόµητοι θαλασσοµάχοι, πληµµύριζαν την αγορά µε φρέσκο ψάρι.
Παιδιά της γης και της θάλασσας. Γη και θάλασσα τους έδιναν τα καλά
τους, το σιτάρι, την ελιά και το λάδι, τον καπνό και το ψάρι. ΄Έτσι ήταν οι
µέρες εκεί, τα χρόνια, οι αιώνες. Ένα µπουκάλι λάδι, από το πρώτο της
χρονιάς, στο εξωκκλήσι της «Αγίας».
∆ώρα φτωχικά, δείγµατα της βαθιάς πίστης των ανθρώπων και του
ιδρώτα και του µόχθου µε τη γη και τη θάλασσα.
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Κώµη Κεπήρ
Η Κώµη Κεπήρ είναι µεικτό κατεχόµενο χωριό της επαρχίας
Αµµοχώστου και βρίσκεται 33 χιλιόµετρα βόρεια της Αµµοχώστου σε
υψόµετρο 90 µέτρων. Το όνοµα του χωριού προέρχεται από τον
συνδυασµό της αρχαίας ελληνικής λέξης «Κώµη» (χωριό, µικρή πόλη)
και της αραβικής «Kebir» (µεγάλο), Μεγάλο Χωριό.
Έχουν βρεθεί αρχαία ερείπια στην περιοχή τα οποία ανήκουν στην
Εποχή του Χαλκού.
Οι κάτοικοι της Κώµης Κεπήρ ασχολούνταν µε τη γεωργοκτηνοτροφία,
καλλιεργούσαν σιτηρά, ελιές, χαρουπιές, εσπεριδοειδή, αµυγδαλιές
και λαχανικά.
Εκκλησίες του χωριού: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Αυξέντιος, Άγιος Λουκάς
Εξωκκλήσια: Άγιος Βασίλειος, Αγίας Βαρβάρας, Άγιος Ονούφριος, Αγίας
Αικατερίνης, Αγίου Γεωργίου Παρούζου, Αγίας Μαύρης (εδώ τάφηκε το
λείψανο του Αγίου Αυξεντίου και το εξωκκλήσι της Αγίας Μαύρης
µετονοµάστηκε σε εκκλησία Αγίου Αυξεντίου), Άγιος Φώτιος, Παναγία
της Κυράς.
Το πανηγύρι του Αγίου Αυξεντίου γινόταν στις 28 Σεπτεµβρίου και
διαρκούσε έξι ολόκληρες µέρες. Στο πανηγύρι έρχονταν και πωλητές
ζώων.
Από το 1905 στην Κώµη Κεπήρ λειτουργούσε αστυνοµικός σταθµός.
Στα βορειοδυτικά του χωριού βρίσκεται το ύψωµα γνωστό ως «Τα πάνω
σχολεία» µε το παλιό σχολείο και το γήπεδο. Σήµερα «Τα πάνω
σχολεία» είναι εκδροµικός χώρος και το σχολείο είναι εστιατόριο.
Το 1952 λειτουργούσε Συµβούλιο Βελτιώσεως κάτι που έδειχνε την
εξέλιξη, τον πλούτο, τον πολιτισµό και την φιλοπρόοδη πολιτική των
κατοίκων.
Ο πληθυσµός του χωριού το 1973 υπολογιζόταν σε 562
Ελληνοκύπριους και 200 Τουρκοκύπριους. Στο δηµοτικό σχολείο
φοιτούσαν 66 µαθητές.
Το 1974 στο χωριό είχαν παραµείνει 155 περίπου κάτοικοι. Στα παιδιά
των εγκλωβισµένων επιτράπηκε να πηγαίνουν σχολείο στο δηµοτικό
σχολείο της Επτακώµης.
Το 1976 οι κάτοικοι λόγω εξαναγκασµού τους από το τουρκικό κατοχικό
καθεστώς εγκατέλειψαν το χωριό και προσφυγοποιήθηκαν στις
ελεύθερες περιοχές. Λίγο αργότερα στα σπίτια τους µεταφέρθηκαν
έποικοι από τη Μικρά Ασία.
Η Κώµη Κεπήρ µετρά 14 αγνοούµενους, εκ των οποίων οι 13 βρέθηκαν
σε οµαδικούς τάφους.
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Λάπαθος
Το Λάπαθος είναι χωριό στον κάµπο της Μεσαορίας.
Σύµφωνα µε την παράδοση, το χωριό πήρε το όνοµα του από ένα φυτό
που ευδοκιµούσε στην περιοχή, το λάπαθο (κοινώς οξυνούδκια), ένα
φυτό µε κίτρινο άνθος, του οποίου ο κόσµος συνήθιζε να τρώει τον
κορµό που είχε γλυκόξινη γεύση.
Πριν την εισβολή κατοικούσαν στο χωριό 420 Ελληνοκύπριοι και 240
Τουρκοκύπριοι σε ξεχωριστές γειτονιές (µαχαλάδες), αλλά η συµβίωση
ήταν πάντα αρµονική.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και την
κτηνοτροφία, και κάποιοι εργάζονταν ως εργάτες/γραφείς στην
Αµµόχωστο. Αρκετοί κάτοικοι του Λάπαθου ήταν µορφωµένοι (γιατροί,
δικηγόροι, δάσκαλοι, κ.λπ.).
Υπήρχαν δύο εκκλησίες στο χωριό. Η Αγία Μαρίνα, που βρισκόταν στην
τουρκοκυπριακή συνοικία γιόρταζε στις 17 Ιουλίου και η εκκλησία του
Τιµίου Προδρόµου.
Μετά την εισβολή οι κάτοικοι του χωριού διασκορπίστηκαν σε όλη την
Κύπρο και αρκετοί χωριανοί συναντώνται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου για
να τιµήσουν τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας µε εκκλησιασµό και πολλές
εκδηλώσεις.
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Λεονάρισσο
Το Λεονάρισσο είναι κτισµένο πάνω σε οροπέδιο σε υψόµετρο 140
µέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας επί του κύριου δρόµου
Αµµοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα. Υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων
και τούτο καταµαρτυρούν οι αρχαίοι οικισµοί που το περιβάλλουν όπως
τα Κουτσοπέτρικα, το Περιστεφάνι, ο Τενιός, η Ταρµασός κ.ά. Το όνοµά
του προήλθε κατά κύρια εκδοχή από τις λέξεις Λέων και Άρσος,
Λέοντος άρσος, Λεονάρσος, Λεονάρισσος και αναφέρεται σε όλους
τους παλιούς χάρτες.
Κύρια ασχολία των κατοίκων υπήρξε η γεωργία και η κτηνοτροφία και,
κατά τα νεότερα χρόνια, η καπνοκαλλιέργεια, τα εσπεριδοειδή και η
λαχανοκαλλιέργεια.
Τα ελληνικά γράµµατα άρχισαν να διδάσκονται οργανωµένα από το
1750. Στο Λεονάρισσο λειτούργησε το πρώτο Κωµοδικείο της Ν.Α.
Καρπασίας το 1883, ο πρώτος περιφερειακός αστυνοµικός σταθµός το
1890 και το πρώτο περιφερειακό ταχυδροµείο το 1836 και ο µοναδικός
κτηνιατρικός σταθµός της επαρχίας το 1955.
Μεγάλη ήταν η συµβολή των κατοίκων του στον απελευθερωτικό αγώνα
της ΕΟΚΑ καθώς και στους µεγάλους αγώνες του Έθνους. Ένας
σηµαντικός αριθµός κατατάσσονται εθελοντές στον Α’ και Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο.
Ο πληθυσµός του χωριού είχε κατά καιρούς µεγάλες αυξοµειώσεις. Το
1946 αναφέρονται 1.027 κάτοικοι, ενώ τον Απρίλιο του 1973, 617
κάτοικοι. Τον Οκτώβριο του 1974 ο Ερυθρός Σταυρός καταγράφει 445
εγκλωβισµένους. Σταδιακά οι Τούρκοι τους έδιωξαν όλους.
Ο κινηµατογράφος, το ελαιοτριβείο, οι αλευρόµυλοι, οι µικρές
ταβέρνες και τα καφενεδάκια, όπως και τα λεωφορεία του χωριού, που
το συνέδεαν µε τα αστικά κέντρα, έκαναν τη ζωή των κατοίκων του
εύκολη και ευχάριστη.
Κύρια εκκλησία του χωριού είναι ο Άγιος ∆ηµήτριος µε τη µεγαλύτερη
εµποροπανήγυρη της επαρχίας. Από εδώ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του
1931 η εξέγερση των Κυπρίων, τα γνωστά Οκτωβριανά του ‘31. Άλλα
παρεκκλήσια είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Άγιος Αντώνιος.
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Λιµνιά
Το χωριό είναι κτισµένο στο ανατολικό τµήµα της Κύπρου, πολύ κοντά
στον Απόστολο Βαρνάβα και τη Σαλαµίνα, και 10 χιλιόµετρα από το
Βαρώσι.
Το έκτισαν σε τέτοιο χώρο για να µην φαίνεται από τη θάλασσα κι έτσι
να προστατεύονται οι κάτοικοι από τις αραβικές επιδροµές.
Οι πρώτοι κάτοικοι των Λιµνιών ήταν αυτοί που ζούσαν στα διάφορα
υψώµατα γύρω από το σηµερινό χωριό και πήγαν σε αυτό το σηµείο
για προστασία.
Η γύρω περιοχή του χωριού ήταν πιο ψηλά, έτσι όταν έπεφτε αρκετή
βροχή πολλές φορές πληµµύριζαν τα σπίτια. Έτσι, επειδή όταν έβρεχε
το χωριό γινόταν λίµνη το χώριό ονοµάστικε Λιµνιά.
Πριν από την εισβολή οι κάτοικοι ήταν 1.500 και ασχολούνταν κυρίως
µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Είχε τα καλύτερα άλογα της
Κύπρου και τροφοδοτούσε τον ιππόδροµο και κάποιοι εργάζονταν εκεί.
Οι παλαιότεροι κάτοικοι προσπαθούν να µεταδώσουν στους νεότερους
την αγάπη τους προς το χωριό και γενικά την αγάπη προς την πατρίδα,
γι’ αυτό ιδρύθηκε το σωµατείο «Νικόδηµος Μυλωνάς» από το όνοµα
του Μητροπολίτη που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εξέγερση των
Οκτωβριανών το 1931. Οι Άγγλοι εξόρισαν τον Μητροπολίτη για τα
Οκτωβριανά και πέθανε στην εξορία.
Στο χωριό υπήρχαν οι εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου
Νικολάου, το σχολείο που ήταν νεόκτιστο, και ο µύλος του Φουκή.
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Λυθράγκωµη
Η Λυθράγκωµη ήταν ένα µεικτό χωριό τέσσερα χιλιόµετρα από το
Λεονάρισσο.
Σύµφωνα µε τον ερευνητή Goodwin, παλιά στην περιοχή υπήρχε µια
πολιτεία που λεγόταν Ερυθρά. Ενώθηκε µε τη λέξη «κώµη» και έτσι
προήλθε το όνοµα Ερυθρά Κώµη. Ερυθράγκωµη, Ρυθράγκωµη και
τέλος Λυθράγκωµη.
Κατά µια άλλη εκδοχή το όνοµά της το πήρε από τις πολλές πέτρες
που υπήρχαν στην περιοχή «λίθοι» και «κώµη».
Ο πληθυσµός του χωριού το 1973 ήταν 279 άτοµα.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και την
καπνοκαλλιέργεια.
Το σηµαντικότερο µνηµείο της Λυθράγκωµης είναι η Παναγία
Κανακαριά του 6ου αιώνα. Είναι τρίκλιτη βασιλική µε τρούλο. Τα
ψηφιδωτά της απεικονίζουν την Παναγία ένθρονη µε τον Χριστό και
τους δώδεκα Αποστόλους.
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Μακράσυκα
Το χωριό Μακράσυκα βρίσκεται στο νότιο µέρος της πεδιάδας της
Μεσαορίας και στα βόρεια της περιοχής των Κοκκινοχωριών. Είναι σε
απόσταση 20 περίπου χιλιοµέτρων από την Αµµόχωστο και διοικητικά
ανήκει στην επαρχία αυτή. Απέχει επίσης το ίδιο από τη Λάρνακα, και
τα γειτονικά της χωριά είναι η Καλοψίδα, η Αχερίτου, τα Κούκλια, η
Κοντέα, η Λύση, το Πέργαµος και η Άχνα.
Η περιοχή ήταν κατοικηµένη από τα αρχαιότατα χρόνια, όπως
αποδεικνύεται από την εκεί ύπαρξη ενός σπουδαίου αρχαιολογικού
χώρου έκτασης τεσσάρων τετραγωνικών χιλιοµέτρων, ο οποίος
ανακαλύφθηκε µετά από αρχαιολογικές ανασκαφές.
Το όνοµα Μακράσυκα υπήρχε από τα µεσαιωνικά χρόνια και προήλθε
από τα «µικρά σύκα» που παράγονταν στους κήπους του συνοικισµού.
Η παράδοση που διασώθηκε από γενιά σε γενιά συνδέει επίσης το
όνοµα µε τη «Μακριά Συκιά», µια περιοχή µε πολλές συκιές, την οποία
λέγεται ότι µπορούσαν να διακρίνουν οι ναυτικοί από το λιµάνι της
Αµµοχώστου. Από τη δεκαετία του 1960 το χωριό γνώρισε µια
εκπληκτική ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς και ως αποτέλεσµα αύξηση
του πληθυσµού. Βάσει της τελευταίας καταγραφής το 1973 οι κάτοικοι
του χωριού ήταν 920. Οι κάτοικοι ήταν προοδευτικοί και διακρίνονταν
για την εργατικότητά τους. Ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία, λόγω
της εύφορης γης, και την κτηνοτροφία, ενώ µετά το 1965 λειτούργησε
και συσκευαστήριο πατατών και καρότων.
Στο χωριό υπάρχουν τέσσερις εκκλησίες, του Αγίου Ευσταθίου, της
Παναγίας της Ελεούσας, του Αποστόλου Λουκά και του Αγίου Γεωργίου,
καθώς και δύο εξωκκλήσια, της Αγίας Θέκλας και του Αγίου Γεωργίου
των Λαξιών.
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Μάνδρες
Το χωριό Μάνδρες Αµµοχώστου βρίσκεται στους πρόποδες του
Πενταδακτύλου, στη νότια του πλευρά αντίκρυ στη θάλασσα του
Τρικώµου και τον κόλπο της Αµµοχώστου.
Είναι ένα µικρό χωριό µε πληθυσµό γύρω στους 400 κατοίκους.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Το όνοµά του το πήρε βέβαια από το γεγονός ότι οι Μαντρίτες είχαν
πολλά ζώα.
Πολιούχος Άγιος είναι ο Άγιος Μάµας. Κυριότερο εξωκκλήσι είναι η
Παναγία του Τοχνιού, δύο µίλια ανατολικά του χωριού, που παλαιότερα
λειτουργούσε ως µοναστήρι. Άλλα εξωκκλήσια είναι η Παναγία η
Γαλακτοτροφούσα (Γαλακτηνή) και ο Αρχάγγελος.
Είχε δύο καφενεία όπου µαζεύονταν τους άντρες του χωριού.
Το καινούριο σχολείο του χωριού, είχε γύρω στα εξήντα παιδιά, και
ήταν διδάσκαλο.
Μπορεί το χωριό να ήταν µικρό, είχε όµως πολιτιστικές εκδηλώσεις,
εθνικές, θρησκευτικές και αθλητικές.
Το χωριό µε τη σηµερινή του µορφή κτίστηκε επί Τουρκοκρατίας το
1750, όταν οι Ελληνοκύπριοι διώχτηκαν από τους Τούρκους από τα δικά
τους χωριά, π.χ Άγιος Γεώργιος του Τσερέ και Παραδείσι, και βρήκαν
καταφύγιο στην ορεινή περιοχή του χωριού.
Οι Μάνδρες πλήρωσαν πολύ ακριβά το τίµηµα της τουρκικής εισβολής.
Έµειναν εγκλωβισµένοι πάνω από τα 2/3 του χωριού.
Παρόλο που είχαν καταγραφεί από τον Ερυθρό Σταυρό ως
εγκλωβισµένοι δύο φορές, µια στις Μάνδρες και µία στη Γύψου, οι
Τούρκοι δολοφόνησαν εν ψυχρώ εν καιρώ ειρήνης πέντε Μανδρίτες,
τους Γεώργιο Χριστοδούλου, Σωτήρη Χατζήπαναγή, Πασχάλη Μοσφίλη,
Ιωάννη Καραγιάννη και Φοίβο Καραγιάννη. Τα οστά τους έχουν βρεθεί
και ταυτοποιηθεί και τάφηκαν στις ελεύθερες περιοχές.
Επίσης, ο Γιαννής Γιαννή θεωρούνταν για χρόνια αγνοούµενος, όµως τα
οστά του βρέθηκαν και τάφηκε και αυτός στις ελεύθερες περιοχές.
Εξακολουθεί να παραµένει αγνοούµενος ο Ιωάννης Μ.Κουτσόφτα ο
οποίος υπηρετούσε στο πυροβολικό του Τρικώµου.
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Μαραθόβουνος
Ο Μαραθόβουνος είναι µια µεγάλη ελληνοκυπριακή κοινότητα του
κατεχόµενου τµήµατος της επαρχίας Αµµοχώστου.
Η γεωγραφική θέση του χωριού βρίσκεται 32 χιλιόµετρα δυτικά της
πόλης της Αµµοχώστου και 24 χιλιόµετρα ανατολικά της πόλης της
Λευκωσίας, στην πεδιάδα της Μεσαορίας, σε υψόµετρο 65 µέτρα.
Ο πληθυσµός του Μαραθόβουνου το 1960 ανερχόταν σε 2.019
κατοίκους, όλοι Ελληνοκύπριοι. Το 1974 ο πληθυσµός υπολογιζόταν σε
3.000 κατοίκους και στο δηµοτικό σχολείο που λειτουργούσε πριν την
τουρκική εισβολή φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 1973-1974, 330
µαθητές.
Ο Μαραθόβουνος είναι σχετικά νέο χωριό που οι πρώτοι κάτοικοί του
µετακινήθηκαν από ελληνοκυπριακούς οικισµούς από τις γύρω
περιοχές και κυρίως από τη διπλανή περιοχή που βρίσκεται σήµερα το
τουρκοκυπριακό χωριό Τσιάτος. Το γεγονός ότι το τζαµί στο Τσιάτος
είναι ο ναός της Αγίας Παρασκευής που µετατράπηκε από τους
Τούρκους σε τζαµί είναι µια άλλη απόδειξη της ελληνικότητας της
περιοχής αυτής.
Η παραµονή των πρώτων κατοίκων στον Μαραθόβουνο ήταν αρχικά σε
σπηλιές στον λόφο που σήµερα βρίσκεται η εκκλησία του Προφήτη
Ηλία. Στον λόφο αυτό υπήρχε στα παλιά χρόνια µάραθος και έτσι
δόθηκε στο χωριό το όνοµα Μαραθόβουνος.
Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία κτίστηκε στα µέσα του 18ου αιώνα από
κατοίκους του χωριού, αλλά και από µαστόρους που έφεραν ειδικά να
βοηθήσουν στο κτίσιµο του ναού και φιλοξενούνταν στο χωριό. Οι
µαστόροι, που σύµφωνα µε µαρτυρίες έρχονταν από το Καϊµακλi,
πληρώνονταν από τους προύχοντες του χωριού. Ο τρούλος της
επιβλητικής εκκλησίας χάλασε κατά τη διάρκεια του πολέµου το 1974.
Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, το πολύτιµο αυτό οικοδόµηµα,
βρίσκεται σήµερα εκεί στον µικρό λόφο ερειπωµένη αφού όλη η
οροφή έχει καταρρεύσει.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν µε τη γεωργία και κτηνοτροφία,
άνθρωποι εργατικοί, φιλοπρόοδοι που κατάφεραν να µετατρέψουν τον
διψασµένο κάµπο της Μεσαορίας σε πηγή πλούτου και ευηµερίας.
Πολλοί γρήγορα άρχισαν να ασχολούνται και µε το εµπόριο.
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Μελάναρκα
Η Μελάναρκα βρίσκεται περίπου τρία χιλιόµετρα νοτιοανατολικά από
τη Γιαλούσα και βορειοδυτικά από τον Άγιο Ανδρόνικο. Πριν το 1974
στο χωριό κατοικούσαν περίπου 250 κάτοικοι.
Το όνοµα Μελάναρκα προέρχεται από το «µέλας» (µαύρος) και
«αγρός», από όπου σχηµατίζεται το όνοµα Μελάναργα.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία
και κυρίως µε την καλλιέργεια καπνού.
Προστάτης άγιος του χωριού ήταν ο Άγιος Πολυχρόνιος που ήταν
Επίσκοπος σε παραλιακή πόλη της Καρπασίας. Κατά τη διάρκεια των
αραβικών επιδροµών τον έσφαξαν οι εισβολείς ενώ τελούσε
λειτουργία. Ο Άγιος Πολυχρόνιος γιορτάζει στις 7 Οκτωβρίου.
Κατά την εισβολή των Τούρκων πολλοί από τους κατοίκους της
Μελάναρκας έµειναν εγκλωβισµένοι και έπειτα κατέφυγαν ως
πρόσφυγες στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου µέχρι σήµερα.
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Μηλιά
Η Μηλιά Αµµοχώστου βρίσκεται στην ανατολική Μεσαορία. Το όνοµα
του χωριού αναφέρεται πρώτα από το 1427 από τον Λεόντιο Μαχαιρά
ως Κατωµηλιά. Επί Τουρκοκρατίας ονοµαζόταν Πετροµηλιά. Πιθανότερη
εκδοχή είναι ότι πήρε το όνοµά του από το οµηρικό «µήλα», που
σηµαίνει πρόβατα.
Στο χωριό η ζωή πρέπει να άρχισε από την τέταρτη χιλιετηρίδα π.Χ.,
σύµφωνα µε ανασκαφές το 1928, όπου βρέθηκαν αγγεία της Ύστερης
Εποχής του Χαλκού. Είναι αξιοσηµείωτο ότι εδώ υπήρχαν «σπήλιοι» µε
ζωγραφιστά ή και µονόχρωµα αγγεία, καθώς και ψήγµατα χρυσού.
Το χωριό κατοικούνταν από Ελληνοκύπριους (περίπου 1.400 το 1974),
ενώ το 2018 οι Μηλιώτες ψηφοφόροι ήταν 1.325. Από τη δεκαετία του
1960 πολλοί Μηλιώτες µετανάστευσαν στην Αγγλία και στο Βαρώσι.
Οι κάτοικοι της Μηλιάς ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία (σιτηρά,
κηπευτικά και εσπεριδοειδή) και µε την κτηνοτροφία
(αιγοπροβατοτροφία και χοιροτροφία). Αρκετοί Μηλιώτες εργάζονταν
στο Βαρώσι.
Στο κέντρο του χωριού διατηρείται η εκκλησία του Αγίου Επιφανίου.
∆ίπλα υπήρχε «ο σπήλιος του Αγίου Επιφανίου», µε λαξευµένα δωµάτια,
όπου η παράδοση φέρνει τον Άγιο Επιφάνιο να έρχεται να ησυχάζει από
τις ενοχλήσεις της επισκοπής του. Στο χωριό υπάρχουν επίσης η
εκκλησία των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, καθώς και παρεκκλήσι
αφιερωµένο στον Άγιο Γεώργιο µε τοιχογραφίες, το οποίο
κατεδαφίστηκε από τους Τούρκους. Βόρεια του χωριού βρισκόταν το
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην αυλή του οποίου υπήρχε θάµνος
κονναρκάς ηλικίας άνω των 1.000 ετών. Επίσης σώζονται ερείπια παλαιών
εκκλησιών, όπως του Αγίου Βασιλείου, της Αγίας Φωτεινής, του Αγίου
Ρήγα (Ρηγίνου) Επίσκοπου Κωνσταντίας, των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου
Πάππου και του Σωτήρος.
Επί Φραγκοκρατίας ζούσαν εδώ οικογένειες ευγενών. Από την
Κατωµηλιά κατάγονται δύο σηµαντικές φυσιογνωµίες, ο θρυλικός «Ρε
Αλέξης», ο οποίος ηγήθηκε της επανάστασης κατά των Φράγκων το
1426-1427 και απελευθέρωσε την Κύπρο για δέκα µήνες, και ο παππούς
Χατζηφλουρέντζος, ο οποίος έζησε ασκητικό βίο και λέγεται ότι είχε
προορατικό χάρισµα.
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Μουσουλίτα
Η Μουσουλίτα βρίσκεται στην επαρχία Αµµοχώστου βόρεια από τον
νέο δρόµο Λευκωσίας-Αµµοχώστου. Απέχει 29 χιλιόµετρα από τη
Λευκωσία και 30 χιλιόµετρα από την Αµµόχωστο. Είναι στο κέντρο της
κοιλάδας της Μεσαορίας. Στα βόρεια του χωριού είναι ο
Μαραθόβουνος, βορειοανατολικά το τουρκοκυπριακό χωριό Γέναγρα,
ανατολικά τα Πυργά, νοτιοδυτικά το τουρκοκυπριακό χωριό Σίντα, η
Βατυλή, νότια το µεικτό χωριό Στρογγυλός, η Άσσια και νότια η
Αγκαστίνα.
Η Μουσουλίτα είναι από τα πιό µικρά χωριά της Μεσαορίας µε
περίπου διακόσιους κατοίκους. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται η
µικρή αλλά όµορφη εκκλησία του Αποστόλου Λουκά και στην αυλή της
εκκλησίας το δηµοτικό σχολείο.
Από το χωριό περνά ο ποταµός Πεδιαίος, πηγή ζωής για το χωριό, του
οποίου οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και την
κτηνοτροφία. Στα βόρεια της Μουσουλίτας, δίπλα από τα τελευταία
σπίτια του χωριού, περνά παραπόταµος του Πεδιαίου περίπου τρεις
φορές µεγαλύτερος από τον ίδιο, µε ένα γεφύρι γύρω στα εκατό
µέτρα, κτισµένο επί Αγγλοκρατίας.
Το ποδόσφαιρο ήταν το κύριο άθληµα των νέων του χωριού, ενώ η
ποδοσφαιρική οµάδα, Αθλητική Ενωση Μουσουλίτας, είχε πολύ
αξιόλογη παρουσία στο τοπικό πρωτάθληµα.
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Μπογάζι
Είναι ένα µικρό χωριό των 100 κατοίκων χωρίς µεγάλη ανάπτυξη.
Το Μπογάζι ήταν από τις αµιγώς ελληνοκυπριακές κοινότητες, υπήρχε
µόνο µια οικογένεια Τουρκοκυπρίων.
Η λέξη «µπογάζι» είναι τουρκική και στα ελληνικά σηµαίνει διάβα,
πέρασµα.
Πήρε το όνοµά του λόγω της τοποθεσίας του ως πέρασµα στον δρόµο
για τον Απόστολο Ανδρέα. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα και λόγω
αυτού οι πλείστοι κάτοικοί του ήταν ψαράδες, ενώ οι υπόλοιποι
δούλευαν στα εστιατόρια και στο ξενοδοχείο της περιοχής.
Υπήρχε ένα βουνό που ονοµαζόταν «καλόγερος». Πήρε αυτό το όνοµα
γιατί εκεί έµενε ένας καλόγερος τον καιρό της Τουρκοκρατίας.
Η εκκλησία του χωριού ήταν ένα εξωκκλήσι, ο Άγιος Σπυρίδωνας.
Επειδή όµως δεν υπήρχε ιερέας για να το λειτουργήσει, οι κάτοικοι
πήγαιναν στο διπλανό χωριό, τον Άγιο Ηλία.
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Νέτα
Η Νέτα βρίσκεται στη χερσόνησο της Καρπασίας, εξήντα ένα περίπου
χιλιόµετρα βορειοανατολικά της Αµµοχώστου.
Κατά τα µεσαιωνικά χρόνια η Νέτα υπήρξε φέουδο. Το όνοµά της
προέρχεται από τον πρώτο οικιστή της που ήταν Φράγκος και
ονοµαζόταν Νέτας. Στη γύρω περιοχή του χωριού έχουν ανεβρεθεί
ερείπια αρχαίου ναού και ίχνη οχυρωµατικών έργων που
χρονολογούνται στη Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Στα
ανατολικά του χωριού έχουν βρεθεί δύο ακέφαλα αγάλµατα, ενώ σε
απόσταση 150 µέτρων από το χωριό ανακαλύφθηκαν σπασµένα
κοµµάτια αγγείων και θρυµµατισµένα αγαλµάτια.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στην Παναγία Ιαµατική και
είναι κτίσµα του 18ου αιώνα. Στα θεµέλια της εκκλησίας υπάρχει
αγίασµα. Μια µεσαιωνική εκκλησία, αφιερωµένη στον Άγιο Σέργιο και
Βάκχο, βρίσκεται τρία χιλιόµετρα ανατολικά του χωριού. Οι
τοιχογραφίες που υπήρχαν στην εκκλησία καταστράφηκαν από τους
Τούρκους.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν µε την καλλιέργεια ελιών,
χαρουπιών, σιτηρών, καπνού και µε την εκτροφή αιγοπροβάτων, βοδιών
και πουλερικών.
Πριν την τουρκική εισβολή λειτουργούσε δηµοτικό σχολείο.
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Πατρίκι
Το χωριό Πατρίκι είναι κατεχόµενο χωριό της επαρχίας Αµµοχώστου και
βρίσκεται στις πύλες της Καρπασίας διαχωρίζοντας τη Μεσαορία από
την Καρπασία. Πριν α΄πο τον εκτοπισµό των κατολικων το 1974 το χωριό
αριθµούσε 600 κατοίκους και άλλους τόσους µετανάστες.
Η κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Η
µορφολογία του εδάφους ήταν τέτοια που ευνοούσε την εκτροφή
ζώων και την καλλιέργεια δηµητριακών, φάβας, καπνού, σουσαµιού,
ρεβιθιού, βίκου, κουκιών και άλλων γεωργικών προϊόντων. Μετά το
1970, όταν άρχισε η τουριστική ανάπτυξη της Αµµοχώστου, πολλοί
πήγαιναν καθηµερινά για δουλειά στην Αµµόχωστο.
Ο πολιούχος άγιος του χωριού ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και γινόταν
µεγάλο πανηγύρι στις 8 Νοεµβρίου στο κέντρο του χωριού όπου
βρισκόταν η εκκλησία προς τιµήν του αγίου. Επίσης υπήρχαν ακόµα µιά
µικρή εκκλησία στο κέντρο προς τιµήν του Αγίου Γεωργίου και µια στον
κεντρικό δρόµο προς Άγιο Θεόδωρο, η Παναγία η Τρυπηµένη.
Ονοµαζόταν έτσι διότι υπήρχε στο προαύλιο µια τρυπητή πέτρα µέσα
από την οποία περνούσαν οι πιστοί. Επίσης, υπήρχε η εκκλησία της
Αγίας Μαρίνας, η οποία βρισκόταν στο χωριό Αυγολίδα και
λειτουργούσε µια φορά τον χρόνο την ηµέρα της γιορτής της.
Στο χωριό υπήρχε ποδοσφαιρική οµάδα. Η ονοµασία της ήταν
∆ικέφαλος Αετός Πατρικίου και η στολή της είχε τα χρώµατα της ΑΕΚ
Ελλάδας, δηλαδή κίτρινο µε µαύρο. Ο κόσµος του χωριού ήταν
φιλήσυχος, εργατικός, τους άρεσε η διασκέδαση. Εκείνο που τους
έκανε να ξεχωρίζουν από άλλα χωριά ήταν η εγκάρδια φιλοξενία που
πρόσφεραν στους επισκέπτες. Τα τελευταία χρόνια πριν την προσφυγιά
ένεκα της ευηµερίας του χωριού οι περισσότεροι νέοι συνέχιζαν τις
σπουδές τους σε πανεπιστήµια του εξωτερικού και γι’ αυτό υπήρχαν
πάρα πολλοί επιστήµονες όλων των ειδικοτήτων.
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Περιστερώνα - Πηγή (Περιστερωνοπηγή)
Η Περιστερωνοπηγή αποτελείται από δυο κοινότητες, την Περιστερώνα
και την Πηγή. Το όνοµά της πρώτης οφείλεται στην ύπαρξη αφθονίας
περιστεριών, γεγονός που συνδυάζεται µε την ύπαρξη ναού της θεάς
Αφροδίτης, της οποίας τα περιστέρια ήταν ιερά πτηνά. Το όνοµα της
δεύτερης κοινότητας οφείλεται στην πηγή νερού που βρισκόταν κοντά
στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και ανάβλυζε µέχρι το 1940.
Η ποικιλία του εδάφους της Περιστερωνοπηγής ευνόησε την ύπαρξη
αρχαίων οικισµών στις τοποθεσίες Γρωτήρι και Παχανή. Τα αρχαιολογικά
ευρήµατα καθώς και οι γραπτές µαρτυρίες αποδεικνύουν τη
συνεχόµενη ανθρώπινη παρουσία στο χωριό σε όλες τις ιστορικές
περιόδους από το 1050 π.Χ. Το Γρωτήρι ήταν µια µεγάλη νεκρόπολη, της
οποίας οι τάφοι είχαν µνηµειακό χαρακτήρα και ποικιλία αρχιτεκτονικών
ρυθµών. Η πρώτη γραπτή µαρτυρία που υπάρχει για την
Περιστερωνοπηγή είναι το 1196 µ.Χ., όταν ο Πάπας µεταβίβασε στον
Λατίνο Αρχιεπίσκοπο την Περιστερώνα και την Πηγή ως φέουδα.
Από τα πρώτα χρόνια της Φραγκοκρατίας, η ιστορία της
Περιστερωνοπηγής ήταν συνδεδεµένη µε το µοναστήρι του αγίου
Αναστασίου, όπου µέχρι τη δεύτερη τουρκική εισβολή σωζόταν ο τάφος
του µε τα εργαλεία της υφαντικής του. Την ηµέρα της γιορτής του αγίου
γινόταν µεγάλο πανηγύρι, ίσως το µεγαλύτερο της Κύπρου. Η
ζωοπανήγυρις του Αγίου Αναστασίου ήταν η µεγαλύτερη της Κύπρου.
Στην Περιστερωνοπηγή επίσης γεννήθηκε και µεγάλωσε ο Άγιος
Πανάρετος, ο οποίος το 1755 έκτισε ξανά εκ βάθρων τη µοναστηριακή
εκκλησία του Αγίου Αναστασίου. Από γραπτές και προφορικές
µαρτυρίες είναι γνωστό ότι το µοναστήρι του Αγίου Αναστασίου
λειτουργούσε ως εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής, γεγονός που
βοήθησε τους κατοίκους να αγαπήσουν τα γράµµατα και να
επιζητήσουν µόρφωση σε ανώτερες σχολές και πανεπιστήµια από τα
τέλη του 19ου αιώνα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι το 1974 σπούδασαν 69 δάσκαλοι από
τους οποίους οι πρώτοι τέσσερις φοίτησαν στη Μαράσλειο Ακαδηµία
Αθηνών και η πρώτη δασκάλα στο Αρσάκειο της ίδιας πόλης.
Αξιοσηµείωτη είναι και η συµµετοχή των Περιστερωνοπηγιωτών στους
αγώνες για την ελευθερία: Ελληνοτουρκικός πόλεµος 1897, Βαλκανικοί
πόλεµοι, Α’ και Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, Οκτωβριανή εξέγερση του 1931,
Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας 1955-1959, Τουρκοανταρσία 1963-1964.
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Περιστερώνα - Πηγή (Περιστερωνοπηγή) - συνέχεια
Οι άνθρωποι της Περιστερωνοπηγής ήταν πολύ εργατικοί και οι
περισσότεροι συνδύαζαν τη γεωργία µε την κτηνοτροφία. Οι πιο
πλούσιοι κτηµατίες καλλιεργούσαν 200-400 σκάλες γης. Λόγω της
ενασχόλησής τους µε τα ζώα, συµµετείχαν σε κτηνοτροφικές εκθέσεις
και από το 1935 άρχισαν να οργανώνουν οι ίδιοι ετήσιες επαρχιακές
κτηνοτροφικές εκθέσεις στο χωριό στις οποίες πολλοί
Περιστερωνοπηγιώτες βραβεύτηκαν επανειληµµένα.
Για την οργάνωση της ζωής µιας γεωργοκτηνοτροφικής οικογένειας
ήταν απαραίτητη η ευρύχωρη κατοικία µε αποθηκευτικούς χώρους,
υποστατικά και µεγάλη αυλή. Μπροστά από τα βασικά δωµάτια του
σπιτιού ήταν ο ηλιακός µε τις καµάρες, σωστά προσανατολισµένος για
να λιάζεται τον χειµώνα και να σκιάζεται το καλοκαίρι. Το µεγαλύτερο
δωµάτιο, το δίχωρο, όπου δέχονταν τους ξένους, ήταν ιδιαίτερα
προσεγµένο και στολισµένο µε φωτογραφίες και κάδρα. Τα κρέµαζαν
κάτω από τη γύψινη σουβάντζα µε τα πιάτα, τα βάζα, τις «καντήλες»,
τους «κιασέδες» και τις «µερρέχες». Οι µαντιλιές του τοίχου, οι
«πάντες», τα πανέρια, οι «τσεντούες» και οι «εταζιέρες»,
αντανακλούσαν την αξιοσύνη της νοικοκυράς αλλά και την οικονοµική
κατάσταση της οικογένειας.
Μέχρι τον βίαιο εκτοπισµό τους, οι Περιστερωνοπηγιώτες διακρίνονταν
για την προσήλωσή τους στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµά τους.
Στους γάµους ξεχωρίζει το ράψιµο των σταυρών πάνω στο νυφικό
κρεβάτι, το ράντισµα µε τη µερρέχα και το κάπνισµα µε την
ευλογηµένη ελιά. Η βράκα, η ζιµπούνα και το σκούωµα µε το µαντήλι
δεν ήταν απλά φολκλορικά στοιχεία αλλά µέρος της ζωής τους,
αληθινό αποτύπωµα ψυχής.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1974 πενήντα ηλικιωµένοι κατέφυγαν στην
ελεύθερη Κύπρο φορώντας τις βράκες τους και ένας τη ζιµπούνα του.
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Πραστειό
Το Πραστειό Αµµοχώστου, µια αµιγώς ελληνοκυπριακή κοινότητα πριν
από την τουρκική εισβολή, βρίσκεται παρά τον αυτοκινητόδροµο
Λευκωσίας - Αµµοχώστου, στο κατεχόµενο, από τον τουρκικό στρατό,
µέρος της Κύπρου. Το χωριό, που απέχει 17 χιλιόµετρα από την
Αµµόχωστο καθώς και 35 από τη Λευκωσία, βρίσκεται µάλιστα σε
σταυροδρόµι, αφού βόρεια ο δρόµος οδηγεί στο Λευκόνοικο,
Ακανθού και Κερύνεια, ενώ νότια καταλήγει στη Λάρνακα µέσω Πύλας.
Πέρα από αυτό, όταν υπήρχε στην Κύπρο σιδηροδροµική σύνδεση,
στο Πραστειό είχε δηµιουργηθεί σιδηροδροµικός σταθµός, γεγονός
που έδινε πρόσθετα οφέλη στην κοινότητα. Το χωριό, γνωστό και ως
Πραστειό Μεσαορίας, βρίσκεται στο κέντρο της εύφορης πεδιάδας
που διαµορφώθηκε από τις προσχώσεις του Πεδιαίου και του Ιδαλία.
Γι’ αυτό µέρος των 1.000 περίπου κατοίκων του χωριού πριν το 1974,
ασχολείτο µε τη γεωργία και κτηνοτροφία.
Το Πραστειό πρωτοαναφέρεται σε έγγραφο του 1193, ωστόσο φαίνεται
να είναι οµαλή µετεξέλιξη ενός αγροτικού συνοικισµού της βυζαντινής
εποχής που αποτελούσε προάστειο (από όπου και το όνοµά του) της
σπουδαίας κώµης Σίγουρης. Στη Σίγουρη µάλιστα είχε ανεγερθεί ένα
από τα σηµαντικότερα κάστρα της Φραγκοκρατίας που διαδραµάτισε
σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας της Κύπρου. Επιπλέον, σε
ακτίνα λίγων χιλιοµέτρων γύρω από το Πραστειό έχει εντοπιστεί
µυκηναϊκό οχυρό και νεκροπόλεις των αρχαίων χρόνων. Το Πραστειό
στον 20ό αιώνα ξεχώριζε για τους αθλητές του οι οποίοι έχουν τιµήσει
το χωριό τους µε παγκύπριες επιτυχίες. Ακόµα, από το Πραστειό
καταγόταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο Γ’, όπως και ο ποιητής Γλαύκος
Αλιθέρσης. Σήµερα, στο κέντρο του χωριού εξακολουθεί να βρίσκεται
ο ναός του Αγίου Γεωργίου Πραστειού, ο οποίος ανοικοδοµήθηκε το
1875, µε το πολύ ξεχωριστό ανάγλυφο καµπαναριό. ∆υστυχώς, όµως,
δύο εξωκκλήσια της κοινότητας, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου
Ανδρονίκου, δεν σώζονται πια ως συνέπεια της τουρκικής κατοχής.
Το δηµοτικό σχολείο της κοινότητας, λειτουργούσε από το 1922,
ωστόσο προϋπήρχε σχολείο το οποίο στεγαζόταν σε αίθουσες στην
εκκλησία του χωριού.
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Πυργά
Το χωριό Πυργά (πυρ + γαία = φωτιά + γη-χώµα), βρίσκεται στο κέντρο
της πεδιάδας της Μεσαορίας και εφάπτεται του νέου δρόµου
Λευκωσίας – Αµµοχώστου, πολύ κοντά στο Πραστειό. Η απόσταση από
την Αµµόχωστο είναι περίπου 20 χιλιόµετρα, ενώ από την πρωτεύουσα
Λευκωσία απέχει 30 χιλιόµετρα.
Κύρια ασχολία των κατοίκων, πριν την εισβολή, ήταν η
γεωργοκτηνοτροφία, ενώ αρκετοί διακινούνταν καθηµερινά µε τα
λεωφορεία του χωριού προς Αµµόχωστο και Λευκωσία για να
εργαστούν ως δηµόσιοι ή/και ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Το όνοµά της η Πυργά το οφείλει στα πυρωµένα, χρυσίζοντα, κατά την
περίοδο του θέρους και υπό υψηλές θερµοκρασίες, στάχυα, µε τη
«φωτιά» να αναβλύζει από τα σωθικά, τα έγκατά της και να καθιστά την
Πυργώτικη γη πυρακτωµένη, καθώς, όπως προελέχθη, είναι στο κέντρο
του σιτοβολώνα της Κύπρου, της Μεσαορίας.
Μικρό σχετικά το χωριό, µεγάλη η καρδιά και ανοικτή των κατοίκων του.
Ο πληθυσµός του αριθµούσε κοντά στους 500 κατοίκους,
κατανεµηµένους σε πέντε - έξι ευρύτερες οικογένειες, συγγενείς µε
την ευρύτερη έννοια, είτε εκ της γεννήσεως είτε εξ αγχιστείας.
Η κεντρική εκκλησία ήταν αφιερωµένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και
κάθε χρόνο γιόρταζε στις 6 Σεπτεµβρίου εις ανάµνησιν του εν Χώναις
θαύµατός του. Σήµερα σώζονται ερείπια πια του εξωκκλησιού της
Παναγίας της Απαλαίστρας, έξω από την Πυργά, κοντά στο µεγάλο
τουρκοκυπριακό χωριό της περιοχής, τη Σίντα. Οι ναοί αυτοί αναµένουν
να επαναλειτουργήσουν και να ηχήσουν ξανά οι καµπάνες τους µε τον
τερµατισµό της κατοχής, την απελευθέρωση της κατεχόµενης γης µας
και την επανένωση της πατρίδας µας.
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Ριζοκάρπασο
Το Ριζοκάρπασο είναι διάδοχος οικισµός της αρχαίας πόλης Καρπασίας,
από όπου προέρχεται και η ονοµασία του. Η πόλη καταστράφηκε περί
τον 8ο αιώνα από τις αραβικές επιδροµές και η βασιλική του Αγίου
Φίλωνος αποτελεί κατάλοιπο από την αρχαία πόλη. Μετά την
καταστροφή της πόλης όσοι επέζησαν δηµιούργησαν στην ενδοχώρα
την κωµόπολη Ριζοκαρπάσου.
Έως τα µέσα του 16ου αιώνα ο οικισµός απαντάται στις πηγές ως
Καρπάσι ή Carpasse ή Carpasso, ενώ προς τα τέλη της βενετικής
κυριαρχίας για πρώτη φορά απαντάται ως Ριζοκάρπασο. Κατά τη
Λατινοκρατία η βυζαντινή ονοµασία της χερσονήσου από Ακρωτίκη
µετονοµάστηκε σε Καρπασία. Επί βασιλείας Ιακώβου Β’ των Λουζινιάν το
Ριζοκάρπασο µαζί µε δύο άλλους γειτονικούς οικισµούς που εξέλιπαν
έγινε κοµητεία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Λατινοκρατίας λόγω της
κατάργησης του Αυτοκεφάλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τους
Λατίνους, ο ορθόδοξος επίσκοπος Αµµοχώστου είχε ως επισκοπική
έδρα το Ριζοκάρπασο, µε επισκοπικό ναό τον Άγιο Συνέσιο
Ριζοκαρπάσου. Υπήρξε σηµαντικό φέουδο κατά τη Λατινοκρατία για τις
εύφορες πεδιάδες του και τα πλούσια νερά της Ποταµιάς, όπου εκεί
ήδη από τον 16ο αιώνα Βενετοί φεουδάρχες οικοδόµησαν τρεις
υδρόµυλους. Υπήρξε πολυπληθής οικισµός, και στην απογραφή του
1565 είχε τον µεγαλύτερο πληθυσµό από όλους τους οικισµούς της
Κύπρου, αφού µόνο οι αρσενικού γένους ελεύθεροι καλλιεργητές
κάτοικοί του ανέρχονταν στους 776.
Η κωµόπολη Ριζοκαρπάσου αποτελείται από τρεις ενορίες, την Αγία
Τριάδα, το Λεκό και την Ανάβρυση. Στην Αγία Τριάδα σώζονται
βυζαντινές εκκλησίες, όπως αυτή της Αγίας Μαύρης, της Αγίας Μαρίνας
κ.ά.
Το Ριζοκάρπασο φηµίζεται για τον λαϊκό πολιτισµό του και πρωτίστως για
τη λαϊκή ενδυµασία του, τη ριζοκαρπασίτικη σαγιά, το δουµπλέττι
(επενδύτης) και τα υφαντά µε χάντρες. Ιδιαίτερος και πλούσιος είναι
επίσης ο γαστρονοµικός πολιτισµός του Ριζοκαρπάσου.
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Σπαθαρικό
Το Σπαθαρικό βρίσκεται σε απόσταση 18 χιλιοµέτρων βορειοδυτικά της
Αµµοχώστου, αποτελεί το βορειοανατολικό άκρο της Μεσαορίας και
εκτείνεται ως τη θάλασσα και το δάσος της Σαλαµίνας.
Ξεχωρίζει η εκκλησία του Αποστόλου Λουκά, η οποία κτίστηκε την
εποχή των Φράγκων. Στο κέντρο του χωριού διακρίνεται ο φτερωτός
ανεµόµυλος, που παλιά έβγαζε νερό από το τοπικό πηγάδι, καθώς και
το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου µε µεγάλη ιστορία. Στην είσοδο του
χωριού βρίσκεται το σχολείο µε τον όµορφο κήπο και το µεγάλο
γήπεδο.
Το χωριό πήρε το όνοµά του από τον βυζαντινό τίτλο του στρατιωτικού
αξιωµατούχου «σπαθάριος». Κατά τη Φραγκοκρατία, η περιοχή
αποτελούσε φέουδο και ο σπαθάριος κατοικούσε στο οχυρωµένο
κτίριο Κάστρον Ρηγάτον ή Καστέλλο που βρισκόταν στη σηµερινή
τοποθεσία του Σπαθαρικού.
Το οχυρό επιδιορθώθηκε κατά την Φραγκοκρατία και όταν κτίστηκε η
σηµερινή εκκλησία του Αποστόλου Λουκά επικοινωνούσε µε το
Καστέλλο µέσω υπόγειας σήραγγας. Στα 1571, µετά την άλωση της
Αµµοχώστου, δόθηκαν µεγάλες µάχες στο Κάστρο του Σπαθαρικού και
της Καντάρας. Οι Ενετοί µαζί µε τους ντόπιους αποφάσισαν να
αντισταθούν, δίνοντας µάχες για αρκετές µέρες. Ο Φρούραρχος και
όλοι οι υπερασπιστές του κάστρου πολέµησαν γενναία και οι πιο πολλοί
σκοτώθηκαν. Οι υπόλοιποι πιάστηκαν αιχµάλωτοι. Με την προέλασή
τους, οι Τούρκοι λεηλάτησαν το κάστρο και έθαψαν τους νεκρούς στα
ανατολικά. Οι κάτοικοι του χωριού αναγκάστηκαν να γίνουν
«λινοβάµβακοι» (κρυπτοχριστιανοί) για να αποφύγουν τις διώξεις.
Με τον κοντινό οικισµό Παραδείσι συνδέεται η νεότερη ιστορία της
Κύπρου και η πρώτη επαναστατική κίνηση των Κυπρίων ενάντια στους
Φράγκους. Στο Παραδείσι παραθέριζε η Βασίλισσα Εχίβη, σύζυγος του
πρώτου Λουζινιανού Βασιλιά της Κύπρου Αµάρλιχου, την οποία
απήγαγε ο πειρατής Κανάκης στα 1194.
Κοντά στην περιοχή του Άγιου Σέργιου υπάρχει µια µικρή εκκλησία
αφιερωµένη στην Παναγία Παραδεισιώτισσα που κτίστηκε πάνω σε
ερείπια παλιάς εκκλησίας γύρω στα 1880.
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Στρογγυλό
Το Στρογγυλό είναι κοινότητα της επαρχίας Αµµοχώστου.
Βρίσκεται στο κέντρο της Μεσαορίας ανάµεσα στα χωριά Άσσια,
Βατυλή, Σίντα και Αγκαστίνα. Βρίσκεται 28 χιλιόµετρα δυτικά της πόλης
της Αµµοχώστου και 25 χιλιόµετρα ανατολικά της πόλης της
Λευκωσίας.
Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή που έγινε το 1960, στην
κοινότητα κατοικούσαν 163 Έλληνες και 227 Τούρκοι ενώ το δηµοτικό
σχολείο απαριθµούσε 14 µαθητές κατά τη σχολική χρονιά 1973-1974.
Σύµφωνα µε µια εκδοχή, το χωριό πήρε το όνοµά του γιατί τα σπίτια
του από την αρχή που χτίστηκε ήταν µαζεµένα, ώστε να εµφανίζουν
στη µέση του απέραντου κάµπου ένα ολοστρόγγυλο χωριουδάκι. Μιά
δεύτερη εκδοχή φέρει το χωριό να έχει πάρει το όνοµά του από την
τούρκικη λέξη turuncu, που σηµαίνει κιτρόµηλο.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στην Αγία Παρασκευή, η
οποία γιορτάζει στις 26 Ιουλίου, ενώ παλαιότερα υπήρχαν ακόµα δύο
εκκλησίες, η µία αφιερωµένη στην Παναγία και η άλλη στην Αγία
Μαρίνα. Μετά την τουρκική εισβολή η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής
υπέστη αρκετές ζηµιές, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί χάρη στη
συµβολή της δικοινοτικής επιτροπής αποκατάστασης µνηµείων. Τον
∆εκέµβριο του 2018 τελέστηκε η πρώτη λειτουργία µετά από 44
χρόνια.
Κυριότερες ασχολίες των κατοίκων του Στρογγυλού ήταν η γεωργία και
η κτηνοτροφία. Επίσης, αρκετοί εργάζονταν ως τεχνίτες και ελεύθεροι
επαγγελµατίες σε Αµµόχωστο και Λευκωσία.
Στο χωριό λειτουργούσε και Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος µε την
ονοµασία Απόλλων και είχε πλούσια δραστηριότητα.
Βαρύ ήταν το τίµηµα που πλήρωσε το χωριό κατά την τουρκική εισβολή
του 1974. Πιθανόν να είναι το χωριό µε τις µεγαλύτερες ανθρώπινες
απώλειες κατά αναλογία πληθυσµού.
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Στύλλοι
Το χωριό Στύλλοι εντοπίζεται δώδεκα χιλιόµετρα βορειοδυτικά της πόλης
της Αµµοχώστου, στις κοιτίδες της πολιτιστικής και θρησκευτικής
παράδοσης. Από το χωριό περνούν οι ποταµοί Πεδιαίος και Γιαλιάς. Από
τους Στύλλους περνούσε γραµµή του κυπριακού κυβερνητικού
σιδηρόδροµου. Πριν από την εισβολή ο αριθµός των κατοίκων του χωριού
ανερχόταν γύρω στους 1.000.
Σύµφωνα µε την αρχαιολογική σκαπάνη και τις ιστορικές πηγές, το χωριό
πήρε την ονοµασία του από τους «στύλλους» (κολώνες), κατάλοιπα του
παλαιού υδραγωγείου που µετέφερε νερό από την Κυθρέα στη Σαλαµίνα.
Άλλη εκδοχή αναφέρει πως κατά τα βυζαντινά χρόνια υπήρχαν στυλίτες
µοναχοί. Σύµφωνα µε άλλη παράδοση, το όνοµα του χωριού οφείλεται
στους «στύλλους» που ο Ευαγόρας, βασιλιάς της Σαλαµίνας κατά τον 5ο4ο αιώνα π.Χ., είχε τοποθετήσει για την επέκταση της πρωτεύουσας του
βασιλείου του. Οι κάτοικοι αναφέρουν, επίσης, ότι οι «στύλλοι» για να
δένουν τα ζώα τους οι ταξιδιώτες από τη Λευκωσία προς την Αµµόχωστο
έδωσαν το όνοµα στο χωριό.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργοκτηνοτροφία.
Καλλιεργούσαν κυρίως σιτάρι, κριθάρι και βαµβάκι. Στους Στύλλους
υπήρχε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία, η οποία αγόραζε τα γεωργικά
προϊόντα, καθώς και Συνεργατικό Παντοπωλείο.
Τα σπίτια του χωριού ήταν κτισµένα µε πλιθάρι και χαρακτηρίζονταν από
τον πατροπαράδοτο «ηλιακό» µε καµάρες. Στην πλατεία του χωριού
βρισκόταν ο ανδριάντας του ήρωα Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος
δολοφονήθηκε από τους Άγγλους κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
Η εκκλησία των Στύλλων ήταν αφιερωµένη στον Άγιο και ένδοξο Προφήτη
Ηλία τον Θεσβίτη, του οποίου η γιορτή τιµόταν στις 20 Ιουλίου µε µεγάλη
πανήγυρη, στην οποία µαζεύονταν οι χωριανοί. Η εκκλησία εγκαινιάστηκε
στις 8 Νοεµβρίου 1953.
Το χωριό είχε κατοικηθεί από την αρχαιότητα και έχουν βρεθεί διάφορα
αντικείµενα, µεταξύ των οποίων µια κεφαλή αγάλµατος που σήµερα
βρίσκεται στο Κυπριακό Μουσείο.
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Σύγκραση
Η Σύγκραση είναι κτισµένη στην ανατολικότερη άκρη της Μεσαορίας,
στον δρόµο από τη Λευκωσία προς τον Απόστολο Ανδρέα. Συνορεύει
στα ανατολικά µε το Τρίκωµο, στα νότια µε τον Άγιο Γεώργιο
Σπαθαρικού, στα δυτικά µε το Λάπαθος και βόρεια µε τον Άγιο Ιάκωβο.
Η Σύγκραση πήρε το όνοµά της πιθανότατα λόγω της διαµόρφωσης του
εδάφους, όπου παρατηρείται µια ανάµειξη - κράµα εδαφών,
ασβεστολιθικά προς τον Πενταδάκτυλο, αµµώδη στον κάµπο και
πετρώδη στο οροπέδιο (σύγκραση: ανάµειξη, ανακάτεµα).
Μέχρι το 1974 ήταν µεικτό χωριό και σε αυτό κατοικούσαν 200 περίπου
Ελληνοκύπριοι και 100 Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι ασχολούνταν κυρίως µε
την γεωργία και την κτηνοτροφία.
Στα βόρεια του χωριού βρίσκεται ο υδατοφράκτης της Σύγκρασης, η
χαβούζα, που κτίστηκε το 1900 και µε το νερό του αρδευόταν η
περιοχή. Εκεί είχαν φυτευθεί κυπαρίσσια απεικονίζοντας το σχήµα της
Κύπρου.
Κύρια εκκλησία του χωριού είναι ο βυζαντινός ναός του Αγίου
Προκοπίου, που αποτελεί σηµαντικότατο µνηµείο και ανάγεται στον 10ο
αιώνα. Κάθε χρόνο στις 8 Ιουλίου οργανωνόταν πολύ µεγάλη
εµποροπανήγυρη.
Στη Σύγκραση σώζονται τα ερείπια του γοτθικού ναού του Αγίου
Νικολάου. Άλλοι ναοί είναι της Παναγίας της Αφέντρικας, των Αγίων
Τριών Παίδων και της Αγίας Παρασκευής.
Στο δηµοτικό σχολείο της Σύγκρασης που λειτουργούσε µέχρι το 1974,
υπηρέτησαν καταξιωµένοι εκπαιδευτικοί, όπως ο Λουκής Ακρίτας, ο
οποίος εµπνεύστηκε από την αγροτική ζωή των κατοίκων και έγραψε το
γνωστό µυθιστόρηµα «Ο Κάµπος».
Οι Τούρκοι προχώρησαν στη διενέργεια γεωτρήσεων στη Σύγκραση το
2012 και το 2017 µε στόχο τον εντοπισµό φυσικού αερίου και
πετρελαίου.
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Ταύρου
Το κατεχόµενο χωριό Ταύρου βρίσκεται στην επαρχία Αµµοχώστου,
συγκεκριµένα στην Καρπασία.
Είναι ανάµεσα στα χωριά Άγιος Θεόδωρος, Βοκολίδα και Κώµα του
Γιαλού.
Το χωριό πήρε το όνοµα Ταύρου, σύµφωνα µε την παράδοση, όταν
συναντήθηκαν δύο ταύροι στο κέντρο του χωριού, ένας από τη
Μεσαρκά και ένας από το Καρπάσι. Εκεί άρχισαν την πάλη αλλά
κανένας δεν κατάφερνε να νικήσει. Τότε ο Θεός τους λυπήθηκε και
τους έκανε δύο τεράστιους βράχους.
Το χωριό είχε 460 κατοίκους. Είχε δύο εκκλησίες, του Αγίου Σέργιου
και Βάκχου, και της Αγίας Παρασκευής.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και την
κτηνοτροφία, και συνήθως παρήγαγαν σιτάρι, κριθάρι, σουσάµι,
βαµβάκι και καπνά.
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Τρίκωµο
Το Τρίκωµο είναι κωµόπολη της επαρχίας Αµµοχώστου και βρίσκεται
στο σηµείο όπου η πεδιάδα της Μεσαορίας εισέρχεται στην ηµιορεινή
περιοχή της Καρπασίας, µόλις δύο χιλιόµετρα από τη θάλασσα.
Η λέξη Τρίκωµο είναι σύνθετη από τη λέξη «τρεις» και τη λέξη «κώµη»
(χωριό). Σε παλαιότερη εποχή υπήρχαν τρεις γειτονικοί συνοικισµοί,
που µε το πέρασµα του χρόνου ενώθηκαν και αποτέλεσαν µια
κοινότητα που πήρε το όνοµα Τρίκωµο.
Οι Τούρκοι κατακτητές µετά την εισβολή και κατοχή το 1974, µη
σεβόµενοι την παράδοση, το µετονόµασαν σε Yeni Iskele (Νέα Σκάλα).
Το χωριό βρίσκεται σε πολύ σπουδαίο συγκοινωνιακό κόµβο, σε σηµείο
όπου διασταυρώνονται οι δύο αυτοκινητόδροµοι Αµµοχώστου Καντάρας και Λευκωσίας - Ριζοκαρπάσου.
Το Τρίκωµο αποτελούσε διοικητικό, αγροτικό, εµπορικό, εκπαιδευτικό
και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρης της περιοχής. Από το 1935
λειτουργούσε η ιδιωτική αγγλική σχολή, µε ιδρυτή τον αείµνηστο
Γεώργιο Σεργίου, που αργότερα εξελίχθηκε σε δηµόσιο περιφερειακό
εξατάξιο γυµνάσιο, µε περίπου 500 µαθητές από τις γύρω κοινότητες.
Το Τρίκωµο διέθετε δύο ενοριακούς ναούς, της Παναγίας Θεοτόκου και
του Αγίου Γεωργίου, καθώς επίσης 12 παρεκκλήσια. ∆ιέθετε ακόµη δύο
σωµατεία, τον «Νέο Αιώνα», ένα από τα αρχαιότερα της νήσου και την
«Αναγέννηση» , αµφότερα µε δυνατές ποδοσφαιρικές οµάδες και
πλούσια δραστηριότητα. Υπήρχαν επίσης δύο κινηµατοθέατρα,
µουσικός όµιλος µε σπουδαία χορωδία παγκύπριας εµβέλειας και
φιλαρµονική ορχήστρα.
Ο πληθυσµός του Τρικώµου το 1974 ανερχόταν στους 3.000 κατοίκους.
Σήµερα, οι Τρικωµίτες της διασποράς υπολογίζονται γύρω στους 5.000.
Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν η γεωργία, κτηνοτροφία, η
δενδροκαλλιέργεια, τα τεχνικά επαγγέλµατα, το εµπόριο και οι
επιστήµες, ενώ αρκετοί εργάζονταν στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα σε
Αµµόχωστο και Λευκωσία.
Το Τρίκωµο είναι επίσης γνωστό ως η γενέτειρα του στρατηγού Γεώργιου
Γρίβα - ∆ιγενή, του αρχαιολόγου Βάσου Καραγιώργη και άλλων
επιφανών ανδρών.
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Τρυπηµένη
Το χωριό Τρυπηµένη βρίσκεται κτισµένο σε έναν λόφο στους πρόποδες
του Πενταδακτύλου, µε θέα τη Μεσαορία. Κοντά στο χωριό βρισκόταν
το Μοναστήρι του Αντιφωνητή.
Κατά την παράδοση, το όνοµα το πήρε από τους πρώτους κατοίκους
της, που ήταν τρείς βοσκοί, τρείς ποιµένες, Τρυπηµένη. Σύµφωνα µε µια
άλλη εκδοχή, υπήρχε µια µεγάλη τρύπα που διαπερνούσε έναν βράχο.
Υπήρχαν δυο εκκλησίες. Η µεγάλη εκκλησία ήταν αφιερωµένη στην
Παναγία Ελεούσας που η παράδοση λέει ότι προστάτευσε τους
κατοίκους από τους Τούρκους κατά την Τουρκοκρατία. Η δεύτερη µικρή
εκκλησία, που ήταν αφιερωµένη στους Άγιο Ανδρόνικο και Αγία
Αθανασία και γινόταν πανήγυρη στις 9 Οκτωβρίου, κατεδαφίσθηκε.
Ο πληθυσµός του χωριού πριν την εισβολή κυµαινόταν γύρω στους 360
κατοίκους οι οποίοι ήταν φιλόξενοι και εργατικοί. Οι κύριες ασχολίες
τους ήταν η γεωργοκτηνοτροφία, το µάζεµα των ελιών, η συλλογή
χαρουπιών και η καλλιέργεια χρυσοµήλων. Στην περιοχή των περιβολιών
µε τα χρυσόµηλα υπήρχε µια µεγάλη δεξαµενή που κτίστηκε επί καιρού
των Ενετών, από όπου διοχέτευαν το νερό από πηγή και διάτρηση, και
στη συνέχεια πότιζαν τις χρυσοµηλιές.
Στη περιοχή των περιβολιών επίσης υπάρχει µέχρι σήµερα ερείπιο
εκκλησίας που ήταν αφιερωµένη στον Άγιο Αθανάσιο, Επίσκοπο Χύτρων
Κυθρέας και πιστεύεται ότι από εκεί ξεκίνησαν οι πρώτοι κάτοικοι, γιατί
υπάρχουν πάρα πολλές πέτρες που αποδεικνύουν ότι υπήρχε οικισµός.
Στο χωριό υπήρχαν τέσσερα καφενεία για ψυχαγωγία των κατοίκων. Οι
κάτοικοι του χωριού διακινούνταν προς τις πόλεις µε δύο λεωφορεία.
Στις 14 Αυγούστου 1974 αυτά τα δυο λεωφορεία µετέφεραν τους
κατοίκους του χωριού για τελευταία φορά στην ελεύθερη περιοχή της
Αµµοχώστου και έκτοτε παραµένουν πρόσφυγες στην ίδια τους την
πατρίδα. Αγνοούνται 7 άτοµα.
Σήµερα το χωριό κατοικείται από Τούρκους έποικους.
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Φλαµούδι
Το Φλαµούδι είναι κτισµένο στους βόρειους πρόποδες του ανατολικού
τµήµατος της οροσειράς του Πενταδακτύλου, σε µέσο υψόµετρο 170
µέτρων και απέχει από τη θάλασσα γύρω στα δυο χιλιόµετρα. Βρίσκεται
σε απόσταση 32 χιλιοµέτρων βόρεια της πόλης της Αµµοχώστου, κοντά
στον ∆αυλό, την Ακανθού και τα Άρδανα. Η θέση του είναι
αµφιθεατρική. Το 1973 είχε 350 κατοίκους περίπου. Ο Πολιούχος Άγιος
του χωριού είναι ο Άγιος Γεώργιος.
Από τις αρχαιολογικές επισκοπήσεις που έγιναν έως τώρα εντοπίστηκε
πληθώρα διάσπαρτων αρχαιολογικών καταλοίπων, τα οποία ανήκουν σε
διάφορες περιόδους. Κάποια από αυτά µαρτυρούν ότι κατοικήθηκε για
πρώτη φορά κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού (1900-1650 π.Χ.) και
συνεχίστηκε σε µεγαλύτερη έκταση κατά την Ύστερη Εποχή (1650-1050
π.Χ.). Όµως, πιο εµφανή είναι τα κατάλοιπα από την Αρχαϊκή Περίοδο
και µετά: Κυπροκλασσική, Ελληνιστική, Ρωµαϊκή, Βυζαντινή. Η Βυζαντινή
περίοδος, ιδιαίτερα, έχει αφήσει αρκετά κατάλοιπα µε κεντρικό οικισµό
εκείνο της Μελίσσας. Οι µαρτυρίες αυτές ενισχύονται και από τις
µικρής κλίµακας ανασκαφές που έγιναν µεταξύ του 1970 και 1974 από
την αµερικανική αρχαιολογική αποστολή του αµερικανικού
πανεπιστηµίου Columbia στις τοποθεσίες Βουνάρι και Μελίσσα. Ο
αρχαιολογικός χώρος Μελίσσα χρονολογείται από τη Μέση Εποχή του
Χαλκού, ενώ εκείνος στο Βουνάρι χρονολογείται από την Ύστερη Εποχή
του Χαλκού και συνέχισαν κατά την Κυπροαρχαϊκή-Ρωµαϊκή Εποχή,
1900 π.Χ. έως 335 µ.Χ.
Κατατέθηκαν διάφορες υποθέσεις για την προέλευση του ονόµατος
του χωριού, ωστόσο η πιθανότερη είναι ότι το όνοµα προέρχεται από το
λατινικό επίθετο flammidus-um (αρσενικό και ουδέτερο) = φλεγόµενος,
γεν. flammidi = του φλεγόµενου > flammudi > Flamudi > Φλαµούδι ή
το λατινικό flammatus (γεν. flammati) = φλεγόµενος, φλογερός. Έτσι, η
ονοµασία του χωριού ή του φέουδου µετεξελίχθηκε από τους ντόπιους
στη µονολεκτική ονοµασία Flamudi > Φλαµούδι.
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Άρσος
Το Άρσος είναι χωριό της επαρχίας Λάρνακας που σήµερα είναι
κατεχόµενο. Βρίσκεται στη νότια πεδιάδα της Μεσαορίας, ανάµεσα
στις κοινότητες Τρεµετουσιάς και Λύσης. Μέχρι το 1974 το χωριό ήταν
µεικτό, κατοικηµένο από Ελληνoκύπριους και Τουρκοκύπριους, ενώ η
συνύπαρξή τους, µέσα στον χρόνο, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως
ειρηνική, πλην κάποιων εξαιρέσεων. Ζούσαν σε κοινές γειτονιές,
δούλευαν µαζί, είχαν εµπορικές συναλλαγές και κοινές κοινωνικές
εκδηλώσεις. Σήµερα, το χωριό αποτελεί µεγάλη τουρκική στρατιωτική
βάση.
Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή πληθυσµού του 1973 της
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, o αριθµός των κατοίκων του Άρσους
ήταν 696, εκ των οποίων, περίπου, το 55% ήταν Ελληνοκύπριοι και το
45% Τουρκοκύπριοι.
Κύριες ασχολίες και πηγές εσόδων των κατοίκων του Άρσους ήταν η
γεωργία, η κτηνοτροφία και η καλλιέργεια αµπελιών.
Η εκκλησία του Άρσους, στολίδι για την κοινότητα, ήταν αφιερωµένη
στην Παναγία Ελεούσα και γιόρταζε στις 21 Νοεµβρίου. Μετά την
τουρκική εισβολή του 1974, η εκκλησία µετατράπηκε σε στρατιωτικό
κοιτώνα. Σήµερα, έχει εγκαταλειφθεί από τον στρατό και παρουσιάζει
την όψη ερειπίου. Έξω από το χωριό βρίσκεται εξωκκλήσι αφιερωµένο
στον Άγιο Φηµιανό. Το δηµοτικό σχολείο του χωριού ήταν δυδιδάσκαλο
µε συνολικό αριθµό µαθητών γύρω στους 50 µαθητές.
Το όνοµα «Άρσος» πιστεύεται ότι προέρχεται από τη λέξη «άλσος»
(µικρό δάσος), πιθανώς γιατί στο χωριό είχε πολλά δέντρα. Σύµφωνα µε
τη µυθολογία, στο «Άλσος» η θεά Αφροδίτη συναντούσε τον Άδωνη. Η
αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως αξιόλογα ευρήµατα:
αγάλµατα από ασβεστόλιθο, αρχαία ερείπια, θραύσµατα επιγραφών
κ.ά., τα οποία κοσµούν τα Αρχαιολογικά Μουσεία Λευκωσίας και
Λάρνακας.
Σήµερα οι κάτοικοι του κατεχόµενου χωριού Άρσους βρίσκονται
διάσπαρτοι στο νησί.
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Τρεµετουσιά
Μεταξύ των εδώ και 45 χρόνια κατεχόµενων από τον βάρβαρο
εισβολέα χωριών είναι και η Τρεµετουσιά, ένα µεικτό χωριό στην
επαρχία Λάρνακας.
Το όνοµά της το πήρε από το φυτό Τρεµιθιά, το οποίο ενδεχοµένως
ευδοκιµούσε ιδιαίτερα στην συγκεκριµένη τοποθεσία. Φαίνεται ότι το
χωριό αυτό σταδιακά αναπτύχθηκε, επεκτάθηκε και από κώµη έγινε µια
σηµαντική πόλη της Κύπρου, καθώς τον 4ο αιώνα µ.Χ. µαρτυρείται ότι
ήταν αρκετά µεγάλη ώστε να έχει τον δικό της Επίσκοπο.
Το χωριό Τρεµετουσιά είναι η σύγχρονη µορφή της αρχαίας
κωµοπόλεως Τριµυθούντος, η οποία είναι διεθνώς γνωστή από τον
Επίσκοπό της, Άγιο Σπυρίδων Τριµυθούντος τον θαυµατουργό, ο οποίος
το 325 µ.Χ. στην Α’ Οικουµενική Σύνοδο στη Νίκαια διά του θαύµατός
του µε το κεραµίδι απόδειξε την Τριαδικότητα του Θεού. Το λείψανο
του Αγίου Σπυρίδωνα βρισκόταν στη Μονή µέχρι το 1453 µ.Χ. και µετά
µεταφέρθηκε στην Κέρκυρα.
Οι κάτοικοι της Τρεµετουσιάς ήταν φιλοπρόοδοι, καλοί οικογενειάρχες
και ασχολούνταν κυρίως µε την γεωργοκτηνοτροφία. Έχουν λάβει
µέρος σε όλους τους αγώνες για την ελευθερία του τόπου µας. Το
µαύρο καλοκαίρι του 1974 άφησε πίσω τρεις αγνοούµενους.
Μεγάλο µέρος του χωριού, καθώς και η εκκλησία του Αγίου, έχουν
µετατραπεί σε στρατώνα από τις τουρκικές κατοχικές δυνάµεις.
Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι πριν από το 1974 η κοινότητα είχε
361 Ελληνοκύπριους και 244 Τουρκοκύπριους. Στη Μονή λειτουργούσε
εργαστήρι επιδιόρθωσης αρχαίων βιβλίων και εικόνων.
Στις 18 Ιανουαρίου 1998 ιδρύθηκε προσφυγικό σωµατείο, ενώ στις 4
Νοεµβρίου 2000 έγινε η διδυµοποίηση µε την Κέρκυρα.
Σήµερα, η έδρα της Μητροπόλεως Τριµυθούντος βρίσκεται προσωρινά
στον κοντινό ∆ήµο Ιδαλίου.
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑ
Ο Καραβάς βρίσκεται στα βόρεια παράλια της Κύπρου στην επαρχία
Κερύνειας. Οι τέσσερις περίπου χιλιάδες κάτοικοί του αναγκάστηκαν το 1974 να
εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους λόγω της τουρκικής εισβολής.
Στην περιοχή του Καραβά υπήρχε συνεχής κατοίκηση από την προϊστορική
εποχή. Στα δηµοτικά του όρια βρίσκεται η ακρόπολη της αρχαίας Λάµπουσας.
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∆είγµατα του πλούτου της είναι οι θησαυροί της Λάµπουσας, που
βρέθηκαν εκεί και περιλαµβάνουν κοσµήµατα, σκεύη και ασηµένιους
δίσκους. Πολλά από αυτά εκτίθενται στο Κυπριακό Μουσείο, το
Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και το Βρετανικό Μουσείο.
Ο Καραβάς έχει τρεις ενοριακές εκκλησίες, του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας
Ειρήνης και της Ευαγγελίστριας. Έχει επίσης δεκατέσσερα ερειπωµένα
εκκλησάκια. Στην περιοχή της Λάµπουσας βρίσκονται το ιστορικό
µοναστήρι της Αχειροποιήτου και ο ναός του Αγίου Ευλαλίου, αφιερωµένος
στον πρώτο Επίσκοπο της Λάµπουσας.
Ο Καραβάς ανακηρύχθηκε σε ∆ήµο το 1884. Όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια
που υπηρέτησαν στον ∆ήµο και τα Σωµατεία ανέπτυξαν πλούσια δράση µε
αποτέλεσµα την αλµατώδη ανάπτυξη της περιοχής.
Σηµαντική υπήρξε η οικονοµική άνθηση του Καραβά λόγω της εµπορικής
δραστηριότητας, της ανάπτυξης της βιοτεχνίας και της πλούσιας γεωργικής
παραγωγής. Στα νεότερα χρόνια άκµαζε η λεµονοκαλλιέργεια που την
ευνοούσε το άφθονο νερό του κεφαλόβρυσου.
Επίσης παρατηρήθηκε ραγδαία ανάπτυξη στον τουριστικό τοµέα. Μοντέρνα
ξενοδοχεία, εστιατόρια και κέντρα αναψυχής εξυπηρετούσαν ντόπιους και
ξένους. Μερικά από αυτά ήταν τα ξενοδοχεία «Ζέφυρος», «Μάρε Μόντε»
και τα εξοχικά κέντρα «Φοντάνα Αµορόζα», «Μύλοι», «Χρυσός Βράχος».
Αξιοσηµείωτη ήταν η επίδοση των Καραβιωτών σε κλάδους της
χειροτεχνίας, όπως η ξυλουργική και η υφαντική. Η δαντέλα «φερβολιτέ»,
απαράµιλλη σε τέχνη και οµορφιά ήταν το χαρακτηριστικό κέντηµα του
Καραβά. Το 2017 ο «φερβολιτές» εντάχθηκε στον κατάλογο της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Κύπρου.
Στις 20 Ιουλίου 1974 ο Καραβάς έµελλε να είναι ο πρωτοµάρτυρας της
τουρκικής εισβολής. Οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στην παραλιακή περιοχή
του «Πέντε Μίλι», χωρίς καµιά στρατιωτική αντίσταση.
Στις 6 Αυγούστου, σε περίοδο εκεχειρίας, οι Τούρκοι εξαπέλυσαν µεγάλη
επίθεση και κατέλαβαν τον Καραβά. Συνολικά στον Καραβά και τα
περίχωρά του 58 στρατεύσιµοι και άµαχοι έπεσαν στο πεδίο της µάχης ή
δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τους εισβολείς.
Σήµερα, στον Καραβά κατοικούν Τουρκοκύπριοι και έποικοι που
σφετερίζονται τις περιουσίες των Καραβιωτών. Όλες οι εκκλησίες είναι
βεβηλωµένες και κατεστραµµένες. Η αρχαιολογική περιοχή της
Λάµπουσας βρίσκεται εγκαταλελειµµένη, χωρίς συντήρηση και πολλά
αντικείµενα ανεκτίµητης αξίας έχουν κλαπεί ή καταστραφεί.
Οι κάτοικοι του Καραβά βρίσκονται διασκορπισµένοι στις ελεύθερες
περιοχές της Κύπρου και σε χώρες του εξωτερικού. Τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό, οι Καραβιώτες έχουν οργανωθεί σε συλλόγους και
σωµατεία µε πολύ αξιόλογη δράση.
Ο εκτοπισµένος ∆ήµος Καραβά λειτουργεί σήµερα στη Λευκωσία.
Αποστολή του είναι η σύσφιγξη των σχέσεων µεταξύ των σκορπισµένων
Καραβιωτών, η προβολή της ιστορίας και του πολιτισµού της περιοχής,
καθώς και η ενίσχυση των προσπαθειών για εξεύρεση µιας δίκαιης και
βιώσιµης λύσης. Στόχος είναι η ελεύθερη επιστροφή στα σπίτια και τη γη
µας σε συνθήκες ελευθερίας, µονιµότητας και αξιοπρέπειας.
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∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Μέχρι σήµερα πιστεύεται ότι η Κερύνεια γνώρισε τους πρώτους
κατοίκους της κατά την νεολιθική εποχή. Έτσι ο πολιτισµός και η ιστορία
της ανάγονται σε µια από τις αρχαιότερες περιόδους που γνώρισε η
Κύπρος και η οποία χρονολογείται στο 8200-4000 π.X.
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Eκτοπισµένοι ∆ήµοι και Kοινότητες
Αρχαιολογικά ευρήµατα ανασκαφών που έγιναν πριν την τουρκική εισβολή
βεβαιώνουν ότι η πόλη της Κερύνειας, πρωτεύουσα της επαρχίας κατοικήθηκε
από µαχητές του Τρωικού πολέµου, καταγόµενοι από την Κερύνεια Αχαΐας της
Πελοποννήσου.
Ιστορικές πηγές βεβαιώνουν ότι ιδρυτής της πόλης ήταν ο Κηφέας, ο οποίος
αναφέρεται από τον Λυκόφρονα ως στρατιωτικός, που κατέπλευσε στη βόρεια
ακτή του νησιού ως αρχηγός οµάδας ανθρώπων µε καταγωγή από διάφορες
πόλεις της Αχαΐας. Οι κάτοικοι µιλούσαν Ελληνικά και πίστευαν σε ελληνικές
θεότητες. Θεµελίωσαν την πολιτική, οικονοµική και πνευµατική τους ανάπτυξη
πάνω στον ελληνικό πολιτισµό.
Η Κερύνεια είναι από το 1974 κατεχόµενη από τα τουρκικά στρατεύµατα. Οι
Κερυνειώτες εκδιωγµένοι από τα σπίτια και τις περιουσίες τους πέρασαν και
περνούν πολλές ταλαιπωρίες. ∆εν έπαψαν όµως να αγωνίζονται κόντρα στις
τόσες δυσκολίες. Συνεχίζουν µε πείσµα να αγωνίζονται και δηλώνουν ότι
υπάρχουν και θα υπάρχουν µέχρι την ελευθερία και την επιστροφή.
Στήριγµα σε αυτόν τον αγώνα τους ο ∆ήµος Κερύνειας που στεγάζεται
προσωρινά στη Λευκωσία, σε ανακαινισθείσα τουρκοκυπριακή κατοικία, κοντά
στο οδόφραγµα του Λήδρα Πάλας, η οποία παραχωρήθηκε στον ∆ήµο από το
κράτος.
Κύριες δραστηριότητες του ∆ήµου:
- η ενηµέρωση και η διαφώτιση, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για το
κυπριακό και τις θέσεις των Κερυνειωτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την
αταλάντευτη θέση τους για επιστροφή στις πατρογονικές εστίες, τα σπίτια και
τις περιουσίες τους.
- η διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία µε όλα τα οργανωµένα σύνολα
της Κερύνειας που έχουν σκοπό να φέρνουν τους διεσπαρµένους ανά το
παγκύπριο Κερυνειώτες κοντά στον ∆ήµο και στους συµπολίτες τους.
- η ευαισθητοποίηση και η εµπλοκή της νέας γενιάς στη διαχείριση όλων των
θεµάτων που αφορούν την Κερύνεια, δεδοµένου του γεγονότος ότι οι νεότεροι
θα πρέπει να αναλάβουν τη σκυτάλη.
- η οικονοµική βοήθεια προς δυσπραγούντες Κερυνειώτες, η οποία βέβαια
είναι πολύ µικρή, λόγω των πολύ περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων του
∆ήµου.
Η ∆ήµαρχος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το προσωπικό του ∆ήµου εργάζονται
φιλότιµα και µε ζήλο και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
υλοποιήσουν τους σκοπούς και στόχους του εκτοπισµένου τους ∆ήµου, µέχρι
να έρθει η ευλογηµένη εκείνη ώρα που θα επιστρέψουν όλοι πίσω στην πόλη,
στα σπίτια και τις περιουσίες που τους κληροδοτήθηκαν από τους γονείς και
τους προγόνους τους.
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∆ΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ
Λάπηθος, 14 µόλις χιλιόµετρα δυτικά από την πόλη της Κερύνειας, κτισµένη
αµφιθεατρικά στους πρόποδες του Πενταδάκτυλου, απλώνεται ανάµεσα στους
λεµονόκηπους και φθάνει µέχρι τη θάλασσα. Αρχαιολογικά ευρήµατα, αρχαίοι τάφοι,
εκκλησίες και εξωκκλήσια, συνθέτουν αδιάλειπτα το σκηνικό του αρχαίου και του
χριστιανικού κόσµου. Ιδρυτής της αρχαίας πόλης Λαπήθου ο Πράξανδρος από τη
Λακωνία της Πελοποννήσου. Ήταν ένα από τα εννέα Βασίλεια της Κύπρου και γνώρισε
πλούτη και µεγάλη δόξα. Πήρε το όνοµά της από το «Βουνό των Λαπιθών» της Λακωνίας.
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Eκτοπισµένοι ∆ήµοι και Kοινότητες
Το 1878 ανακηρύχθηκε ως ∆ήµος κι άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία σε
όλους τους τοµείς. Ύστερα από σκληρές και άνισες µάχες, η Λάπηθος έπεσε
στα χέρια των Τούρκων στις 6 Αυγούστου του 1974.
Η Λάπηθος ήταν µια από τις σηµαντικές αρχαίες Πόλεις-Βασίλεια της Κύπρου.
Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων και εκτείνεται από την προϊστορική
εποχή µέχρι τα βυζαντινά χρόνια. Κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, η πόλη
ήταν γνωστή και µε το επίθετο Λάµπουσα, δηλαδή απαστράπτουσα και
φωτεινή, επειδή έλαµπε εξαιτίας του πλούτου, της ευηµερίας και των λαµπρών
της οικοδοµηµάτων. Ίσως και από το λαµπρό φως του φάρου του λιµανιού της.
Τα αρχαιολογικά ευρήµατα κεραµικής µαρτυρούν ότι στη Λάπηθο υπήρχε από
αρχαιοτάτων χρόνων βιοµηχανία αγγείων και ότι υπήρξε κέντρο επεξεργασίας
του χαλκού.
Θρησκευτικοί Χώροι Λατρείας
Η µεγάλη έκταση της Λαπήθου, ο σχετικά µεγάλος πληθυσµός της, αλλά και η
βαθιά πίστη και ευλάβεια των Λαπηθιωτών, ήταν οι λόγοι που η κωµόπολη έχει
πολλές εκκλησίες και εξωκκλήσια.
Έξι εκκλησίες διαιρούν τη Λάπηθο σε έξι ισάριθµες ενορίες, οι οποίες
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανεξάρτητης κοινότητας, ενταγµένης στη
µεγάλη κωµόπολη της Λαπήθου. Είναι οι εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, της
Αγίας Αναστασίας, του Αποστόλου Λουκά, του Αγίου Θεοδώρου, του Αγίου
Μηνά, και του Τιµίου Προδρόµου, στο κέντρο της Λαπήθου, η αρχαιότερη,
κτισµένη τον 18ο αιώνα. Μεταξύ των τριών ενοριών Αγίου Θεοδώρου, Τιµίου
Προδρόµου και Αποστόλου Λουκά υπήρχε η έβδοµη ενορία του ∆ήµου
Λαπήθου, η οποία ανήκε αποκλειστικά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα,
αποκαλούµενη τουρκική συνοικία.
Στη Λάπηθο του 1974 λειτουργούσαν τρία δηµοτικά σχολεία. Κτίρια επιβλητικά
της νεοκλασικής περιόδου, πετρόκτιστα, µε τα κιονόκρανα να θυµίζουν την
καταγωγή τους. Το 1917 ιδρύεται το Eλληνικόν Γυµνάσιο Λαπήθου σε ένα
ειδυλλιακό καταπράσινο τοπίο στην ενορία του Αγίου Μηνά.
Η µοναδική στην κατηγορία της Παγκύπρια Αναµορφωτική Σχολή Λαπήθου
(The Reform School of Lapithos) λειτούργησε το 1943. Την περίοδο της
Ανεξαρτησίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µετονοµάστηκε σε Αναµορφωτική
Σχολή Λαµπούσης. Η Σχολή ήταν γνωστή στους κατοίκους της περιοχής
Λαπήθου-Καραβά ως «Το Σωφρονιστήριο της Λαπήθου».
Η Λάπηθος ήταν το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο πολυεργαστηριακό κέντρο
βιοτεχνίας και λαϊκών τεχνών της Κύπρου. Τα κυριότερα είδη βιοτεχνίας που
αναπτύχθηκαν εκεί είναι η αρχιτεκτονική, η αγγειοπλαστική, η µεταξουργία, η
υφαντική, η κεντητική, η µεταλλουργία, η καλαθοπλεκτική και η ξυλογλυπτική.
Τρεις από τις κυριότερες λαϊκές τέχνες συνεχίζουν να υπάρχουν και σήµερα
και έχουν ήδη συµπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς της Κύπρου. Συγκεκριµένα, η εφυαλωµένη κεραµική της
Λαπήθου (αγγειοπλαστική), η λαπηθιώτικη δαντέλα - πιπίλλα (κεντητική) και τα
λαπηθιώτικα µαχαίρια - τσιακκούθκια (σιδηρουργία-µαχαιροποιία).
Οι 21 νερόµυλοι της Λαπήθου, ήταν κτισµένοι κατά µήκος της ροής του
ποταµού του Κεφαλόβρυσου. Η ύπαρξη νερόµυλων στη Λάπηθο ανάγεται
στην περίοδο της Ενετοκρατίας, ακόµη και επί Φραγκοκρατίας.
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Αγία Ειρήνη
Μεικτό χωριό της Επαρχίας Κερύνειας, στο κατεχόµενο τµήµα της
Κύπρου, χτισµένο σε υψόµετρο 55 περίπου µέτρων. Απέχει περίπου 12
χιλιόµετρα από τη Μόρφου και περίπου 2 χιλιόµετρα από τη θάλασσα.
Το χωριό περιτριγυρίζεται από δασικές εκτάσεις, όπως το δάσος
Κορµακίτη, το δάσος Αγίας Ειρήνης και το δάσος ∆ιορίου. Οι άλλοτε
εκτεταµένοι αµµόλοφοι περιορίστηκαν από τη φύτευση δασικών
δένδρων.
Ο πληθυσµός του χωριού παρουσίασε µια σχεδόν σταθερή αύξηση
από το 1881 µέχρι το 1974. Η αύξηση ήταν ραγδαία από το 1931 µέχρι
το 1973. Από 188 κατοίκους το 1921, ο πληθυσµός έφθασε τους 368 το
1946 και τους 682 κατά την τελευταία απογραφή του 1973. Κατά την
απογραφή του 1960 ο τουρκοκυπριακός πληθυσµός ήταν 305 και ο
ελληνοκυπριακός 166.
Τα κυριότερα προϊόντα του χωριού πριν την εισβολή ήταν τα
εσπεριδοειδή, τα σιτηρά, τα οπωροφόρα, οι χαρουπιές, οι ελιές και τα
κτηνοτροφικά φυτά.
Η Αγία Ειρήνη έγινε γνωστή τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
από τις ανασκαφές της Σουηδικής Αποστολής το 1929, που έφεραν στο
φως αξιόλογα ευρήµατα.
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Άγιος Αµβρόσιος
Ο Άγιος Αµβρόσιος Κερύνειας είναι το µεγαλύτερο χωριό στη βόρεια
πλευρά του Πενταδάκτυλου. Είναι κτισµένο µε πλήρη και
πρωτοποριακό πολεοδοµικό σχεδιασµό σε ένα πανέµορφο οροπέδιο
µεταξύ του βουνού και της θάλασσας 30 χλµ. ανατολικά της
Κερύνειας. Στις τρεις πλευρές του έχει πευκόφυτο δάσος και τα
περιβόλια και στον βορρά τη θάλασσα µε 20 χλµ. δική του
ακτογραµµή.
Είναι γνωστό χωριό στην Κύπρο για τα φηµισµένα µυρωδάτα
χρυσόµηλά του και την πλούσια παραγωγή ελιών, χαρουπιών και άλλων
φρούτων. Οι εργατικοί και φιλοπρόοδοι 2.000 Ελληνοκύπριοι κάτοικοί
του που ασχολούνταν µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και
µε κάθε είδους τέχνες και υπηρεσίες διοργάνωναν γιορτή της
χρυσοµηλιάς µαζί µε γεωργική έκθεση και διαγωνισµούς από το 1943.
Η γιορτή αυτή διακόπηκε µε διαταγή του Άγγλου κυβερνήτη το 1950
και επανήλθε µετά την Ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960.
Στον Άγιο Αµβρόσιο λειτούργησε δηµόσια βιβλιοθήκη από τις αρχές
του 20ού αιώνα, ιδιωτική ανώτερη σχολή από το 1934 και από το 1959
µέχρι και την τουρκική εισβολή του 1974 το Ελληνικό Γυµνάσιο Αγίου
Αµβροσίου µε µαθητές και από τα γειτονικά χωριά Χάρτζια, Καλογραία
και Τρυπηµένη. Ο Άγιος Αµβρόσιος ήταν ο πνευµατικός φάρος της
ανατολικής πλευράς της επαρχίας της Κερύνειας.
Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται η µεγαλοπρεπής εκκλησία, κτίσµα του
19ου αιώνα, αφιερωµένη στον Άγιο Αµβρόσιο. Ο περίβολος της
εκκλησίας και οι γύρω δρόµοι ήταν το κέντρο της πολιτιστικής ζωής µε
το µοναδικό έθιµο της τριζογύρας κάθε Πάσχα. Στην περιφέρεια του
χωριού βρίσκονται οι εκκλησίες της Παναγίας Υπάτης, του Αγίου
∆ηµητριανού και του Αγίου Γεωργίου.
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Άγιος Γεώργιος
Ο Άγιος Γεώργιος Κερύνειας είναι κτισµένος στα βόρεια παράλια της
επαρχίας µε δαντελωτές αµµώδεις παραλίες και απόκρηµνες ακτές.
Στα ανατολικά είναι η Κερύνεια, στα δυτικά ο Καραβάς, ενώ νότια
στους πρόποδες του Πενταδακτύλου είναι το Τριµίθι και το Κάρµι. Τα
όριά του έχουν µήκος 3,5 χιλιόµετρα και πλάτος 1,5. Τετρακόσια
δεκαεννέα σπίτια µέσα σε λεµονιές, ελιές, χαρουπιές, σιτηρά,
οπωροκηπευτικά. Στα δυτικά εφάπτεται στο Πέντε Μίλι όπου έκαναν το
1974 την απόβασή τους οι Τούρκοι. Το χωριό κατακτήθηκε πρώτο, µετά
από σκληρές µάχες, στις 22 Ιουλίου 1974 και θρηνεί 34
δολοφονηθέντες, πεσόντες και αγνοούµενους στρατιώτες και πολίτες.
66 συγχωριανοί µας διετέλεσαν αιχµάλωτοι.
Το χωριό δηµιουργήθηκε τη δεκαετία του 1880. Το 1881 είχε 26
κατοίκους και 1.200 τον Ιούλιο του 1974. Αρχικά ονοµαζόταν Αλακάτια
και Κάµπος από τα πολλά αλακάτια (νερόµυλοι) που υπήρχαν και λόγω
της πεδινής του µορφής. Μετονοµάστηκε σε Άγιο Γεώργιο Κερύνειας
όταν σε µια σπηλιά της παραλίας του βρέθηκε η εικόνα του Αγίου
Γεωργίου.
Η εκκλησία είναι αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο, και είναι κτισµένη
κοντά στη θάλασσα, πάνω από τη σπηλιά όπου βρέθηκε η εικόνα του
Αγίου. Στα δυτικά παράλια, σε απόκρηµνο βράχο βρίσκεται η σπηλιά
του Αγίου Φανουρίου όπου κατά την παράδοση κατέφυγε ο Άγιος
κυνηγηµένος. Από πάνω κτίστηκε εκκλησάκι του Αγίου. Πιστό αντίγραφό
του αναγέρθηκε από τους Αϊγιωρκίτες κοντά στο Γ.Σ.Π. µε µνηµείο
πεσόντων και αγνοουµένων συγχωριανών.
Το πρώτο σχολείο λειτούργησε το 1922 µε 18 παιδιά και 1 δάσκαλο. Το
1951 κτίστηκε νέο µε 78 παιδιά. Το 1974 φοιτούσαν 142 παιδιά µε 5
δασκάλους.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τον
τουρισµό. Υπήρχαν, επίσης, βιοτεχνίες, αγγειοπλαστεία, εργοστάσιο,
ελαιοτριβείο.
Σηµαντική ήταν η συµβολή των κατοίκων στον αγώνα του 1955-1959.
Στην προσφυγιά ίδρυσαν προσφυγικό σωµατείο, έφτιαξαν ντοκιµαντέρ
για το χωριό και εξέδωσαν το βιβλίο «Άγιος Γεώργιος Κερύνειας, ο
Παράδεισός µας».
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Άγιος Επίκτητος
Το χωριό του Αγίου Επικτήτου βρίσκεται πέντε χιλιόµετρα ανατολικά της
Κερύνειας. Νότια, δεσπόζει το κάστρο του Βουφαβέντο και κάτω τα
παράλια µε την πανάρχαια ιστορία τους.
Το χωριό πήρε την ονοµασία του από τον Άγιο Επίκτητο, ο οποίος ήλθε
απο την Παλαιστίνη κι έζησε στο χωριό ως ερηµίτης, γύρω στο 1187 µ.Χ.
Τα πρώτα δείγµατα ζωής στη περιοχή τα βρίσκουµε κοντά στη θάλασσα
ανατολικά του χωριού, στη τοποθεσία Βρυσί, Μεζαρλίκ και Κέλαλη,
κατά τα πρώτα χρόνια της τέταρτης χιλιετίας µέχρι το 3875 π.Χ. Ζούσαν
σε σπίτια σκαµµένα στη γη ή στους βράχους. Αργότερα, πιθανότατα,
µετακινήθηκαν νοτιότερα, στους πρόποδες του Πενταδακτύλου. Κατά
τον Μεσαίωνα εµφανίστηκε ανατολικά του χωριού οικισµός µε το όνοµα
«Στεφάνη».
Το 1974, πριν την τουρκική εισβολή, το χωριό αριθµούσε 1.700
κατοίκους και κύριες ασχολίες είχαν τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, τη
υφαντική αλλά συναντούµε επίσης κτίστες και πελεκάνους. ∆άσκαλοι,
καθηγητές και γιατροί καταγόµενοι από το χωριό βοηθούν µε τον τρόπο
τους.
Το καινούριο σχολείο τελειώνει το 1960. Τη χρονιά 1973-1974 φοιτούν
126 παιδιά.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στον Άγιό του αλλά υπάρχουν
και εξωκκλήσια, αρκετά σε ερειπωµένη κατάσταση. Αυτά είναι του
Αγίου Γεωργίου κοντά στη θάλασσα, του Άη Νικόλα, του Προφήτη Ηλία,
του Άη ∆ηµήτρη, της Αγίας Μαύρης, του Αγίου Γεωργίου του Σπόρου,
του Άη Παύλου και οι Θκυό Εκκλησιές αφιερωµένες στον Απόστολο
Ανδρέα και τον Άγιο Θεόδωρο.
Το χωριό έδωσε το παρόν του στον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, στον
αγώνα κατά των Άγγλων και κατά τη τουρκική ανταρσία. Το 1974
κατελήφθη από τους Τούρκους και µετρά δεκαεννέα αγνοουµένους.
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Άγιος Ερµόλαος
Στους νότιους πρόποδες της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, εκεί που
ξεδιπλώνεται ο κάµπος, είναι κτισµένο το ακριτικό χωριό Άγιος Ερµόλαος.
Κρυµµένο ανάµεσα στους λόφους, δεν γίνεται αντιληπτό από τους
ταξιδιώτες της κυρίας οδού Λευκωσίας-Μύρτου, αν και απέχει 24
χιλιόµετρα µόνο από την πρωτεύουσα.
Είχε πληθυσµό 500 περίπου κατοίκους.
Το χωριό οφείλει το όνοµα του στον προστάτη του, τον Άγιο Ερµόλαο. Και
οι δύο εκκλησίες του χωριού είναι αφιερωµένες στον Άγιο.
Θεωρείται ότι η περιοχή αυτή κατοικούνταν από τους αρχαίους χρόνους
και ότι µια µεγάλη πολιτεία απλωνόταν προς τα νοτιοδυτικά του σηµερινού
χωριού, µέχρι την τοποθεσία «Καντζιέλια». Αυτό ενισχύουν αρκετά
ευρήµατα που ξέθαβαν οι γεωργοί, όπως µεγάλες πελεκητές πέτρες,
σπηλιές µε πήλινα αγγεία, θεµέλια γκρεµισµένων τοίχων κ.ά.
Σύµφωνα µε τον κ. Χρύσανθο Χριστοδούλου και το βιβλίο ενός Ιταλού
επισκέπτη στην Κύπρο, η πόλη καταστράφηκε από τους Σταυροφόρους
που πέρασαν από την Κύπρο. Οι Χριστιανοί αυτοί, πολέµησαν τους
ορθόδοξους κατοίκους, σκότωσαν πολλούς και λεηλάτησαν την πολιτεία.
Οι κάτοικοι κυνηγηµένοι διέφυγαν στο κοντινό βουνό που τους πρόσφερε
ασφαλές καταφύγιο.
Το 1204 µ.Χ. κατά την τέταρτη Σταυροφορία, δύο µοναχοί από τη
Νικοµήδεια της Μικράς Ασίας, κυνηγηµένοι από τους Σταυροφόρους
ξέπεσαν σε αυτόν τον τόπο. Μαζί τους έφεραν και την εικόνα του Αγίου
Ερµολάου, και του αφιέρωσαν µια µικρή εκκλησία που έκτισαν. Κάτοικοι
της πολιτείας, κατατρεγµένοι από τους Φράγκους Σταυροφόρους,
αναζήτησαν καταφύγιο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ερµολάου, όπου
βρήκαν ιερό άσυλο. Κοντά στην εκκλησία έστησαν τις καλύβες τους και
έτσι σχηµατίστηκε το χωριό του Αγίου Ερµολάου.
Επί Φραγκοκρατίας, η περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε ένα φέουδο, που
αργότερα µε τον ερχοµό των Τούρκων έγινε τούρκικο τσιφλίκι.
Η φτωχή γη της περιοχής, που υποφέρει από έλλειψη νερού, έπρεπε να
ποτιστεί µε άφθονο ανθρώπινο ιδρώτα για να αποδώσει γεννήµατα,
πράγµα που δεν µπορούσε να προσφέρει η ραθυµία των Τούρκων
κατοίκων της.
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Αγριδάκι
Το κατεχόµενο χωρίο Αγριδάκι ανήκει στην επαρχία Κερύνειας.
Νοτιοδυτικά του βρίσκεται ο Λάρνακας Λαπήθου, ανατολικά του ο
Σύσκληπος και Νοτιανατολικά ο Άγιος Ερµόλαος.
Είναι κτισµένο στους πρόποδες της οροσειράς του Πενταδακτύλου σε
υψόµετρο 430µ. κάτω από τη σκιά του Κυπαρισσόβουνου (1.024µ.).
Το χωριό απέχει 16 χιλιόµετρα από την Κερύνεια και 15 χιλιόµετρα
από την Λευκωσία. Ενώνεται µε ασφαλτόστρωτο δρόµο µε τον
Σύσκληπο και τον Λάρνακα της Λαπήθου ο οποίος οδηγεί και στη
Λευκωσία και στην Κερύνεια.
Ο πληθυσµός της Κοινότητας Αγριδακίου ανερχόταν περίπου στους
350 κατοίκους και ήταν όλοι Ελληνοκύπριοι. Οι κάτοικοι του χωριού
ασχολούνταν κυρίως µε την κτηνοτροφία και τη γεωργία,
καλλιεργούσαν σιτηρά, ελιές και χαρουπιές. Επίσης, εργάζονταν στην
Λευκωσία σε διάφορα επαγγέλµατα. Ενδεικτικά της καλλιέργειας της
ελιάς στο χωρίο Τρείς Ελαιόµυλοι, ένας µηχανοκίνητος και οι άλλοι δύο
παραδοσιακοί.
Κατά τη σχολική χρονιά 1973-1974 το σχολείο ήταν δυδιδάσκαλο.
Στο χωριό υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Χαραλάµπους, ο οποίος
γιορτάζει στις 10 Φεβρουαρίου καθώς επίσης και το εξωκκλήσι του
Αγίου Γορδίου (Άης Ορκιανός), ο οποίος γιορτάζει στις 3 Ιανουαρίου.
Το όνοµα Αγριδάκι ίσως προέρχεται από την οµώνυµη λέξη αγριδάκι,
που σηµαίνει κτήµα. Στα παλιά χρόνια, το χωριό πιθανόν να
αποτελούσε ιδιοκτησία (κτήµα) κάποιου ευγενή.
Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, µετά από σκληρές µάχες, η
κοινότητα καταλήφθηκε από τον τουρκικό στρατό µε αποτέλεσµα να
εκτοπιστούν όλοι οι κάτοικοί της. Έκτοτε, οι τουρκικές δυνάµεις και η
παράνοµη κατοχική διοίκηση εµποδίζουν την επιστροφή των νόµιµων
κατοίκων στα σπίτια τους.
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Ασώµατος
Ο Ασώµατος είναι χωρίο της Επαρχίας Κερύνειας, κτισµένο µόλις 25
χιλιόµετρα Βορειοδυτικά της Λευκωσίας. Το χωριό συνδέεται στα
δυτικά µε τα χωριά Μύρτου και Καρπάσια, στα βόρεια µε την Καµπυλή
και τον Λάρνακα της Λαπήθου, στα ανατολικά µε τον Κοντεµένο και
στα νότια µε τη Μονή του Προφήτη Ηλία και το χωριό ∆ύο Ποταµοί.
Ο Ασώµατος πιθανολογείται ότι ήταν ένα από τα χωριά που ίδρυσαν οι
Μαρωνίτες στις αρχές του 13ου αιώνα. Το όνοµά του το οφείλει στον
ασώµατο προστάτη του, Μιχαήλ Αρχάγγελο, στο όνοµα του οποίου
είναι αφιερωµένη και η επιβλητική εκκλησία του χωριού.
Είναι ιστορικά τεκµηριωµένο ότι οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού
κατάγονταν από το χωριό Σιαµάτ της περιοχής Τζεπάελ (Βύβλος) του
Λιβάνου. Η παρουσία τους στην Κύπρο αποτέλεσε µια ανάµνηση της
γης των προγόνων τους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν υπό
καταπιεστικές συνθήκες. Ονόµασαν και το νέο τους χωριό Σιαµάτ, που
µε το πέρασµα του χρόνου έδωσε την θέση του στην αντίστοιχη
ελληνική ονοµασία Ασώµατος.
Η γειτνίαση του χωριού µε την πρωτεύουσα και το ευχερές
συγκοινωνιακό δίκτυο συνέβαλαν στην σταθερή αύξηση του
πληθυσµού του ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Η µεγάλη έκταση σε εύφορη γη που περιστοιχίζει τον Ασώµατο (το
πρώτο σε αναλογία πληθυσµού χωρίο της Επαρχίας Κερύνειας)
αποτέλεσε και τον βασικό λόγο της γεωργικής και κτηνοτροφικής
ανάπτυξης που παρουσιαζόταν.
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Βασίλεια
Τελεί υπό παράνοµη τουρκική κατοχή από το 1974. Η Βασίλεια είναι
κοινότητα της κατεχόµενης Επαρχίας Κερύνειας. Ο Βαβυλάς βρίσκεται
σε απόσταση 2 χιλιοµέτρων από τη Βασίλεια.
Βρίσκεται 18 χιλιόµετρα δυτικά της πόλης της Κερύνειας, στους
βόρειους πρόποδες του Πενταδάκτυλου.
Το 1960 κατοικούσαν στις κοινότητες Βασίλεια και Βαβυλά 855
Ελληνοκύπριοι και 213 Τουρκοκύπριοι.
Στα όρια της κοινότητας αυτής βρίσκονται οι εκκλησίες Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Γεωργίου καθώς και τα εξωκκλήσια
Παναγίας Αχράντος, Αγίου Φωτίου, Αγίας Μαρίνας, Αγίας Αικατερίνης
(Μετόχιον Σινά) και Παναγίας Κρηνιώτισσας (αρχαίο µνηµείο).
Στα δύο ελληνικά δηµοτικά σχολεία που λειτουργούσαν εδώ πριν την
τουρκική εισβολή φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 1973-1974, 183
µαθητές.
Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, οι κοινότητες καταλήφθηκαν
από τον τουρκικό στρατό µε αποτέλεσµα να εκτοπιστούν όλοι οι
Ελληνοκύπριοι κάτοικοί τους. Έκτοτε, οι τουρκικές δυνάµεις κατοχής και
η παράνοµη κατοχική διοίκηση εµποδίζουν την επιστροφή τους.
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Βουνό
Το κατεχόµενο σήµερα χωριό Βουνό της Επαρχίας Κερύνειας βρίσκεται
στις νότιες πλαγιές του Πενταδακτύλου, 10 περίπου χιλιόµετρα βόρεια
της Λευκωσίας. Το όνοµά του το οφείλει στο γεγονός ότι βρίσκεται σε
υψόµετρο 380 µέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι
το υψηλότερο χωριό της νότιας πλευράς του Πενταδακτύλου.
Βλέποντας τα άσπρα σπιτάκια του χωριού, φαίνονται σαν να
προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στην πλαγιά του βουνού. Λίγο πιο
πάνω, διακρίνεται το µοναστήρι της Παναγίας της Αψιθκιώτισσας, κάτω
από την επιβλητική κορυφή της Αφεντρούσας. Ανατολικότερα
βρίσκεται το κάστρο του Βουφαβέντο και πιο κάτω λάµπει κατάλευκο
το µοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόµου.
Το Βουνό είναι ένα από τα χωριά που είχαν κατοικηθεί αρχικά από
Μαρωνίτες. Το 1192 ο Γουίδος ο Λουζινιανός δυσαρέστησε τους
Κύπριους λόγω του φεουδαρχικού συστήµατος που εφάρµοζε, και
άρχισαν να εγκαταλείπουν την περιοχή. Τότε ήρθαν από τη Συρία
Μαρωνίτες. Αρχικά το χωριό ονοµάστηκε Ρωµανός από την εκκλησία
των Μαρωνιτών που ήταν αφιερωµένη στον Άγιο Ρωµανό.
Εκτός από την εκκλησία του Αγίου Ρωµανού υπάρχουν ακόµα δύο
εκκλησίες, του Αγίου Γεωργίου και του Τιµίου Σταυρού.
Η παιδεία αναπτύχθηκε µετά το 1900. Τότε ιδρύθηκε το δηµοτικό
σχολείο µε µια αίθουσα και αργότερα λειτούργησε ακόµα µία.
Χωρίστηκαν έτσι σε Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο.
Οι κάτοικοι του χωριού χαρακτηρίζονταν από την εργατικότητα και τη
φιλοξενία τους. Τον Οκτώβριο έσπερναν και πολλές φορές συνέχιζαν
µέχρι τα Χριστούγεννα. Ακολουθούσε ο θερισµός συνήθως µέσα στον
Απρίλιο.
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∆ίκωµο
Το ∆ίκωµο είναι µεγαλοχώρι της επαρχίας Κερύνειας και της Κύπρου µε
συνεχή παρουσία από τα νεολιθικά και χάλκινα χρόνια. Απέχει εννέα
χιλιόµετρα από τη Λευκωσία, διοικητικά όµως ανήκει στην Κερύνεια.
Μέχρι το 1974 ήταν ένα ζωντανό κύτταρο της κυπριακής κοινωνίας,
συνεχώς αναπτυσσόµενο. ∆ε γνώριζε αστυφιλία. Οι 5.000 κάτοικοί του
ήταν ανοιχτόµυαλοι, προοδευτικοί και δουλευταράδες.
Καθηµερινά µετέβαιναν µε λεωφορεία και ιδιωτικά αυτοκίνητα κυρίως
στη Λευκωσία για να εργαστούν σε εργοστάσια, βιοτεχνίες
καταστήµατα, υπηρεσίες. Οι υπόλοιποι έµεναν στο χωριό και
ασχολούνταν µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, µε την παρασκευή
τζιονιού ή µε άλλες εργασίες.
Στο ∆ίκωµο λειτουργούσαν δύο δηµοτικά σχολεία µε 250 περίπου
µαθητές. ∆εν υπήρχε γυµνάσιο γι’ αυτό οι µαθητές φοιτούσαν σε
γυµνάσια της Λευκωσίας. Μερικοί συνέχιζαν τις σπουδές τους στην
Ελλάδα ή και αλλού.
Στο ∆ίκωµο λειτουργούσαν δυο µεγάλες εκκλησίες, του Προφήτη
Ζαχαρία (κατεδαφίστηκε από τους Τούρκους) στο Πάνω ∆ίκωµο και του
Αγίου Γεωργίου στο Κάτω ∆ίκωµο. Η τελευταία µετατράπηκε και
χρησιµοποιήθηκε ως τζαµί για µερικά χρόνια. Υπήρχαν όµως και άλλες
µικρότερες εκκλησίες και παρεκκλήσια. Κυριότερη αυτή της Παναγίας
των Περβολιών που γιόρταζε στις 8 Σεπτεµβρίου.
Ήταν οργανωµένο κοινωνικό σύνολο το ∆ίκωµο, µε δεκάδες
καταστήµατα και δύο κινηµατογράφους, τρία σωµατεία, τον Αχιλλέα,
τον Μάτση και τον Απόλλωνα µε πλούσια πολιτιστική, αθλητική δράση
και προσφορά.
Πρωτοπόροι όµως και στους εθνικούς αγώνες οι ∆ικωµίτες. Αγκάλιασαν
µε αγάπη τον Μάτση, στελέχωσαν και φιλοξένησαν λόχους στρατιωτών
το 1964-1974 και πρόσφεραν τα παιδιά τους θυσία για τη λευτεριά και
τη δηµοκρατία της Κύπρου το 1974.
Αυτό είναι το ∆ίκωµο που βρίσκεται πάντα στην καρδιά µας και µας
περιµένει.
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∆ιόριος
Μεικτό χωριό της επαρχίας Κερύνειας, κατεχόµενο από το 1974 από τα
τουρκικά στρατεύµατα εισβολής. Βρίσκεται 1,5 χιλιόµετρο περίπου
δυτικά του χωριού Μύρτου, σε υψόµετρο 300 περίπου µέτρων πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας και περιβάλλεται από το δάσος
Μάντρες στα βορειοδυτικά, από το δάσος ∆ιόριος στα δυτικά και
νοτιοδυτικά και από το δάσος Καρπάσια στα νότια. Είναι το δεύτερο σε
διοικητική έκταση χωριό της επαρχίας Κερύνειας, µετά τον Κορµακίτη.
Μεγάλο µέρος του χωριού καλύπτεται από το οµώνυµο κρατικό δάσος.
Στις υπόλοιπες εκτάσεις του χωριού καλλιεργούνταν πριν από την
τουρκική εισβολή του 1974 κυρίως σιτηρά, χαρουπιές και ελιές.
Ανεπτυγµένη ήταν επίσης η κτηνοτροφία, και ιδίως η
αιγοπροβατοτροφία.
Στην απογραφή του 1960 οι κάτοικοι του χωριού ήταν 514
Ελληνοκύπριοι και 359 Τουρκοκύπριοι. Οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι
εγκατέλειψαν το χωριό το 1964 εξαιτίας των διακοινοτικών ταραχών που
ακολούθησαν την Τουρκική Ανταρσία. Το 1973 ο ελληνοκυπριακός
πληθυσµός ανερχόταν στους 500 κατοίκους.
Το ∆ιόριος είναι κτισµένο σε ωραιότατη τοποθεσία που περιβάλλεται
από δάση, ενώ η θέα από την περιοχή του είναι θαυµάσια και
απρόσκοπτη µέχρι τον κόλπο της Μόρφου και την περιοχή των αρχαίων
Σόλων, το λιµάνι του Ξερού, την πεδιάδα της Μόρφου και τη θάλασσα
της Αγίας Ειρήνης.
Η κύρια εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στην Αγία Μαρίνα.
Άλλες εκκλησίες του χωριού είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Άγιος
Γεώργιος και η Αγία Μαύρη.
Επικρατέστερη άποψη για το όνοµα του χωριού είναι ότι η ονοµασία
προήλθε από τις λέξεις δύο όρη επειδή λόγω τοποθεσίας το χωριό
αντικρίζει δύο λόφους.
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Ελιά
Αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό της επαρχίας Κερύνειας, στη
γεωγραφική περιφέρεια Πενταδακτύλου. Βρίσκεται 11 χιλιόµετρα
περίπου δυτικά της πόλης της Κερύνειας και περί τα 4 χιλιόµετρα
νοτιοανατολικά του χωριού Καραβάς. Είναι το δεύτερο µικρότερο σε
διοικητική έκταση χωριό της επαρχίας του, µε τελευταίο το χωριό
Καράκουµι.
Η Ελιά είναι κτισµένη στους βόρειους πρόποδες του Πενταδάκτυλου,
σε µέσο υψόµετρο 125 µέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Στην περιοχή καλλιεργούνταν, πριν από την τουρκική εισβολή του 1974,
κυρίως εσπεριδοειδή και δηµητριακά, καθώς και λιγότερες ελιές και
χαρουπιές. Στα νότια του χωριού φυτρώνει ποικίλη φυσική βλάστηση
από κυπαρίσσια, αγριόπευκα, ξυσταρκές, αντρουκλιές και τριµιθιές.
Το χωριό συνδέεται οδικά µε σκυρόστρωτους δρόµους και στα βόρεια
µε τον κύριο δρόµο Λευκωσίας-Κερύνειας. Στα νότια µε το γειτονικό
χωριό Φτέρυχα και στα δυτικά µε το επίσης γειτονικό χωριό Μότιδες.
Πολύ κοντά βρίσκεται και το κεφαλοχώρι Καραβάς.
Το 1973 κατοικούσαν στην Ελιά 96 κάτοικοι.
Η εκκλησία του χωριού, αφιερωµένη στον Άγιο Νικόλαο,
ανοικοδοµήθηκε στις αρχές του αιώνα. Στον βόρειο τοίχο της υπήρχε
γύψινη πλάκα µε µορφή πάνοπλου άντρα σε φυσικό µέγεθος και µε
οικόσηµο. Περίπου 1,5 χιλιόµετρα από το χωριό υπάρχει ερειπωµένη
εκκλησία αφιερωµένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, µε κατάλοιπα
τοιχογραφιών.
Κατάλοιπα παλιού υδραγωγείου, γρανίτη και λαξευµένου µαρµάρου
που βρίσκονταν στο χωριό, πιθανώς αποτελούν αποµεινάρια κάποιου
πύργου ή άλλου οικοδοµήµατος που υπήρχε στην περιοχή κατά τα
µεσαιωνικά χρόνια. Ακόµη, η περιοχή πιθανώς να είχε κατοικηθεί από
τα αρχαία χρόνια.
Το χωριό πήρε την ονοµασία του από το οµώνυµο δένδρο.
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Θέρµια
Η Θέρµια ένα µικρό, πανέµορφο χωριό στους πρόποδες του
Πενταδακτύλου, σχεδόν ενωµένο µε την πόλη της Κερύνειας, η οποία
απέχει µόλις δύο χιλιόµετρα από το χωριό. Αµιγώς ελληνοκυπριακό
χωριό µε 150 κατοίκους µε κύρια ασχολία την καλλιέργεια
εσπεριδοειδών και την εκτροφή περιορισµένου αριθµού πουλερικών.
Η εκκλησία του πιθανότατα να χρονολογείται στον 17ο αιώνα και είναι
αφιερωµένη στην Παναγία τη Θερµιώτισσα.
Η οµορφιά του χωριού ήταν απερίγραπτη καθότι συνδύαζε το
απέραντο πράσινο του βουνού µε το γαλάζιο της θάλασσας.
∆υστυχώς η καταπάτηση των ελληνοκυπριακών περιουσιών και ο
παράνοµος οικοδοµικός οργασµός, έχουν εξαφανίσει το πράσινο και
για κάποιον που δεν γεννήθηκε ή έζησε σε αυτό το χωριό είναι
αδύνατο να το πιστέψει.
Η Θέρµια σήµερα έχει κυριολεκτικά χαθεί µέσα στις πολυτελείς
επαύλεις και σε όλο το παράνοµο τσιµέντωµα από τις βουνοκορφές
του Πενταδακτύλου µέχρι τις ακτές.
Να σηµειωθεί ότι το χωριό Θέρµια είναι και γενέτειρα του εθνικού µας
ποιητή ∆ηµήτρη Λιπέρτη. Οι Τούρκοι στην προσπάθεια τους να
εξαλείψουν κάθε ελληνικό στοιχείο τού έδωσαν τούρκικη ονοµασία
που σηµαίνει «χωριό των Γερακιών» και τον Μάρτιο 1976 εκδιώχθηκαν
και οι τελευταίοι εγκλωβισµένοι.
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Καζάφανι
Το Καζάφανι είναι µεικτό χωριό της επαρχίας Κερύνειας. Η περιοχή του
χωριού ήταν πυκνοκατοικηµένη ήδη από τα προϊστορικά χρόνια.
Ωστόσο, το χωριό πήρε τη σηµερινή του ονοµασία κατά την εποχή της
Φραγκοκρατίας, οπότε και αποτελούσε φέουδο. Η ονοµασία του
χωριού προήλθε από την ιταλική λέξη κάζα που σηµαίνει σπίτι και το
όνοµα Επιφάνιος. Σηµαίνει δηλαδή, σπίτι του Πιφανή. Ο Λεόντιος
Μαχαιράς αναφέρει δύο φορές το χωριό ως Κάζα Πιφανή, ενώ ο
Γεώργιος Βουστρώνιος το γράφει ως Κάζα Πιφάνι. Επίσης κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας το χωριό αναφερόταν επίσηµα ως Καζά
Μπιφάν, ενώ σε παλαιούς, µεσαιωνικούς χάρτες σηµειώνεται ως Κάζα
Πιφάνι ή Πιφάνι.
Στο χωριό υπάρχει καλά διατηρηµένη η εκκλησία της Παναγίας του
Ποταµού (ή Ποταµίτισσα) του 15ου αιώνα, η οποία κατά τον Gunnis,
κάποτε ήταν ολότελα καλυµµένη µε τοιχογραφίες από τις οποίες
διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση η «Ηµέρα της Κρίσεως». Ο
νάρθηκας στη βόρεια και τη δυτική πλευρά, υπό µορφή γαλαρίας ή
στοάς, είναι κάτι ασυνήθιστο. Στο δυτικό του άκρο υπάρχει καλά
διατηρηµένος µεσαιωνικός τάφος πάνω στον τοίχο, µε αψίδα από πάνω
σαν ουρανός κι ανάγλυφη µορφή ανδρός του 14ου αιώνα. Η άλλη
εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, και
είναι κτίσµα του 18ου αιώνα.
Το Καζάφανι ήταν, σε παλαιότερες εποχές, γνωστότατο για το παστέλλιν
του, που κατασκευαζόταν αρχικά κατά την περίοδο της
Φραγκοκρατίας, από ζαχαρόπηχτο χυµό χαρουπιών. Στο χωριό
Καζάφανι αποκαλύφθηκαν το 1972 δύο σηµαντικοί τάφοι της Μέσης και
Τελευταίας Εποχής του Χαλκού, µε πολύ πλούσιο αρχαιολογικό υλικό
Τα ευρήµατα αυτά µαρτυρούν ότι στον χώρο του χωριού υπάρχει
µεγάλο νεκροταφείο των δύο αυτών σηµαντικών προϊστορικών εποχών
του κυπριακού πολιτισµού.
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Καλογραία
Αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό της επαρχίας Κερύνειας, στη
γεωγραφική περιφέρεια του Πενταδακτύλου, περί τα 32 χιλιόµετρα
ανατολικά της πόλης της Κερύνειας, κατεχόµενο από το 1974 από τα
τουρκικά στρατεύµατα εισβολής. Τα διοικητικά σύνορα του χωριού
εκτείνονται από τον Πενταδάκτυλο µέχρι τη θάλασσα.
Η Καλογραία είναι κτισµένη στους βόρειους πρόποδες του
Πενταδακτύλου, σε µέσο υψόµετρο 140 µέτρων.
Στην περιοχή της καλλιεργούνταν η ελιά, η χαρουπιά, τα σιτηρά και τα
κτηνοτροφικά φυτά. Το χωριό ήταν γνωστό για την καλλιέργεια των
χρυσόµηλων, που καλλιεργούνταν σε αρδευόµενες εκτάσεις. Μέρος
του δάσους της Μελανδρίνας, στα δυτικά του χωριού, εµπίπτει στα
διοικητικά του όρια. Στο δάσος φυτρώνει άγρια φυσική βλάστηση από
πεύκα, τρεµιθιές, ξισταρκές και αντρουκλιές. Η κτηνοτροφία
περιορίζεται το 1973 στην εκτροφή 860 αιγοπροβάτων.
Η Καλογραία συνδέεται οδικά στα βόρεια µε τον κύριο δρόµο
Κερύνειας-∆αυλού και στα δυτικά µε το χωριό Άγιος Αµβρόσιος (περί
τα 6 χιλιόµετρα).
Οι κάτοικοι του χωριού το 1973 ανέρχονταν στους 587.
Η τοπική παράδοση συνδέει άµεσα το χωριό µε τη γειτονική εκκλησία
του Αντιφωνητή που ήταν παλαιότερα ναός οµώνυµου µοναστηριού.
Λέγεται ότι αρχικά κατοίκησε στην τοποθεσία του χωριού µια γυναίκα,
που µαγείρευε για τους διαµένοντες στο µοναστήρι του Αντιφωνητή.
Από το γεγονός αυτό, ο οικισµός που δηµιουργήθηκε αργότερα εκεί
πήρε την ονοµασία Καλογραία, δηλαδή καλογριά ή και καλορκά στο
κυπριακό γλωσσικό ιδίωµα.
Τα γράµµατα διδάσκονταν στην περιοχή και πριν από την αγγλική
κατάκτηση της Κύπρου (1878) από µοναχούς του µοναστηριού της
Παναγίας Μελανδρίνας. Στο µοναστήρι φοιτούσαν παιδιά τόσο από την
Καλογραία όσο κι από τα γειτονικά χωριά Τρυπηµένη και Άγιος
Αµβρόσιος.
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Καράκουµι
Το Καράκουµι είναι το µικρότερο σε διοικητική έκταση χωριό της
επαρχίας Κερύνειας και βρίσκεται σε µικρή απόσταση ανατολικά της
τελευταίας.
Σχετικά µε την ονοµασία του χωριού υπάρχουν δύο παραδόσεις.
Σύµφωνα µε την πρώτη, το χωριό ονοµάστηκε έτσι από τις τουρκικές
λέξεις kara = µαύρος και qum = άµµος, εξαιτίας του χρώµατος της
άµµου στην παραθαλάσσια περιοχή του.
Το 1973 οι κάτοικοι του χωριού ανέρχονταν στους 228. Ασχολούνταν µε
τη γεωργία και κυρίως µε τα σιτηρά, τις ελιές, τις χαρουπιές και λίγα
εσπεριδοειδή. Η κτηνοτροφία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στο χωριό, ενώ
ορισµένοι κάτοικοι ασχολούνταν µε το ψάρεµα.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στον Άγιο Βασίλειο και στα
θεµέλιά της βρίσκονταν θαµµένοι αρχαίοι θησαυροί από χρυσά
αγάλµατα και εικόνες. Περίφηµη είναι επίσης µια άλλη σπηλιά, αυτή
της Παναγίας Χρυσοβόρας, η οποία ήταν λαξευµένη σε έναν τεράστιο
βράχο.
Το υπαίθριο χωριό φηµιζόταν για την καθαρή του ατµόσφαιρα, χωρίς
ίχνος καυσαερίων. Γι’ αυτό υπήρχε στο Καράκουµι ένα µεγάλο κτίριο
του Ερυθρού Σταυρού στο οποίο µεταφέρονταν παιδιά µε
αναπνευστικά προβλήµατα.
Στο χωριό υπήρχε επίσης ένα µικρό κτίριο που λειτουργούσε ως
δηµοτικό σχολείο και το οποίο είχε προσφερθεί ως δωρεά στους
κατοίκους από τον Κώστα Κατσελλή, πλούσιο γεωργοκτηνοτρόφο.
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Κάρµι
Αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό στους βόρειους πρόποδες του
Πενταδάκτυλου, νοτιοδυτικά της πόλης της Κερύνειας και δύο
χιλιόµετρα δυτικά του φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνα. Το Κάρµι είχε 528
κατοίκους το 1973 και καταλήφθηκε από τα τουρκικά στρατεύµατα στις
24 Ιουλίου 1974.
Στο χωριό καλλιεργούνταν κυρίως ελιές και χαρουπιές. Οι κάτοικοι
ασχολούνταν στις οικοδοµικές εργασίες στην πόλη της Κερύνειας, αλλά
και µε την καλλιέργεια της ελιάς και της χαρουπιάς.
Η όµορφη τοποθεσία του χωριού, το µικροκλίµα της περιοχής, η πυκνή
καταπράσινη βλάστηση µε την απαράµιλλη θέα προκάλεσαν πριν το
1974 ενδιαφέρον για τουριστική ανάπτυξη. Περιµετρικά του χωριού
κτίστηκαν εξοχικά σπίτια και εντός του χωριού αναπαλαίωναν τα παλιά
σπίτια.
Η ελληνικότητα του χωριού µαρτυρείται από τη Μέση Εποχή του
Χαλκού και αυτό φαίνεται από τα αρχαιολογικά ευρήµατα σε
Παλιάλωνα και Λαπάτσα. Πιθανώς το Κάρµι να ήταν ένα από τα χωριά
που ανήκαν στο τάγµα των Καρµελιτών µοναχών που ήρθαν από το
βουνό Καρµέλ της Παλαιστίνης κατά τη περίοδο της Φραγκοκρατίας.
Αυτή είναι η επικρατέστερη εκδοχή για την προέλευση του ονόµατός
του.
Η εκκλησία στο κέντρο του χωριού, κτίσµα του 19ου αιώνα, είναι
αφιερωµένη στην Παναγία Χρυσοκαρµιώτισσα και γιόρταζε στις 8
Σεπτεµβρίου και την Τρίτη της Λαµπρής. Υπήρχαν επίσης τα εξωκκλήσια
Άγιος Παντελεήµονας, Αγία Μαρίνα, Άγιος Εξιστράτης, Άγιος Γεώργιος,
Άγιος Ιλαρίωνας, Προφήτης Ηλίας και Σώτηρος.
Από τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας λειτουργούσε σχολείο από το
1867 µε πρώτο δάσκαλο τον Ιωάννη Γεωργιάδη από τον Καραβά.
Το Κάρµι θρηνεί 13 αγνοούµενους στον πόλεµο του 1974 και έναν από
το 1964. Οι Καρµιώτες ίδρυσαν το δικό τους Προσφυγικό Σωµατείο σε
οίκηµα σε τουρκοκυπριακή γη στη Λακατάµεια, όπου ανήγειραν
µνηµείο πεσόντων και αγνοουµένων.
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Καρπάσια
Κατεχόµενη από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής, από το 1974, η
Καρπάσια είναι χωριό της επαρχίας Κερύνειας, περί τα 30 χλµ.
νοτιοδυτικά της πόλης της Κερύνειας. Μαζί µε τον Κορµακίτη, τον
Ασώµατο Κερύνειας και την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας αποτελούν τα
τέσσερα µαρωνίτικα χωριά της Κύπρου.
Στην περιοχή του χωριού καλλιεργούνταν, πριν από την τουρκική
εισβολή του 1974, κυρίως τα σιτηρά, οι χαρουπιές και οι ελιές.
Υπάρχουν ωστόσο και αρκετές ακαλλιέργητες εκτάσεις στα νότια και
δυτικά του χωριού όπου φυτρώνει µια άγρια φυσική βλάστηση από
πεύκα, θυµάρι, αγριελιές και µαζιές. Μέρος του δάσους Καρπάσια
εµπίπτει στα διοικητικά όρια του χωριού.
Το 1973 εκτρέφονταν στην Καρπάσια πρόβατα, κατσίκες και αγελάδες.
Η Καρπάσια το 1973 αριθµούσε 245 κατοίκους και είναι το µικρότερο
σε πληθυσµό από τα µαρωνίτικα χωριά της Κύπρου.
Το χωριό ήταν πιθανώς ένα από εκείνα που ιδρύθηκαν από τους
Μαρωνίτες µετά τη µαζική εγκατάλειψη της Συρίας και της Παλαιστίνης
εξαιτίας αραβικών επιθέσεων, οπότε αρκετοί εγκαταστάθηκαν στην
Κύπρο µεταξύ 8ου και 10ου αιώνα.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στον Τίµιο Σταυρό. Το
εικονοστάσι χρονολογείται στις αρχές του 17ου αιώνα µε δύο εικόνες
της Παναγίας της ίδιας περιόδου. Σηµαντικότερο κειµήλιο είναι ένας
βυζαντινός σταυρός του 8ου αιώνα τον οποίο προσπάθησαν να
κλέψουν Τούρκοι αρχαιοκάπηλοι.
Πιστεύεται ότι το χωριό ονοµάστηκε Καρπάσια από την Καρπασία, σε
ανάµνηση της εγκατάστασης εκεί των περισσότερων Μαρωνιτών
προσφύγων από τη Συρία στην Κύπρο.
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Κλεπίνη
Το χωριό Κλεπίνη ανήκει στην Επαρχία Κερύνειας και βρίσκεται 12
χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της Κερύνειας.
Είναι κτισµένο σε υψηλό υψόµετρο στις βόρειες πλαγίες του
Πενταδακτύλου, περιτριγυρισµένο από πράσινες βουνοκορφές. Στην
Κλεπίνη καλλιεργούνται χαρούπια, σιτηρά και ελιές.
Η ονοµασία του χωριού προήλθε από το ρήµα βλέπω ή «Γλέπω»
(«Γλεπίνη») που σήµαίνει «φρουρώ», «προσέχω» λόγω της ύπαρξης
παλαιότερα παρατηρητηρίου στην περιοχή.
Η εκκλησία του χωριού κτίστηκε τον 18ο αιώνα και είναι αφιερωµένη
στον Άγιο Λουκά. Κοντά στο χωριό υπάρχει επίσης και µια εκκλησία
βυζαντινού ρυθµού που είναι αφιερωµένη στην Παναγία.
Υπάρχει επίσης και στα δάση της Καρκάς ο πεύκος της Παναγίας ο
οποίος ήταν γονατιστός, όπως επίσης και η σπηλιά του Αρχάγγελου.

108

pio Kyrenia

15/11/19

5:13 PM

Page 27

Eκτοπισµένοι ∆ήµοι και Kοινότητες

Κοντεµένος
Το χωριό Κοντεµένος ανήκει στην Επαρχία Κερύνειας, βρίσκεται
νοτιοδυτικά της οροσειράς του Πενταδακτύλου, 20 χλµ. βορειοδυτικά
της Λευκωσίας και 35 χλµ. από την Κερύνεια, και ήταν αµιγώς
ελληνοκυπριακό.
Το όνοµά του προϋπάρχει σαν Codomeno επί Φραγκοκρατίας σε χάρτη
του Ortelius του 1573 και σε µεταγενέστερους σαν Kondemenos. Επί
Βενετοκρατίας εµφανίζεται µε 32 κατοίκους και το 1973 µε 839
κατοίκους. Η εύφορη και σε µεγάλη έκταση γη του βοήθησε να
αναπτυχθεί η γεωργοκτηνοτροφία και αιγοπροβατοτροφία. Από το 1910
αναφέρονται βραβεία σε αγροτικές εκθέσεις.
Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ κτίστηκε το 1841 και σήµερα είναι
περιφραγµένη σε στρατόπεδο των τουρκικών δυνάµεων. Νοτιοανατολικά
του χωριού βρίσκεται το µοναστήρι του Προφήτη Ηλία και νοτιοδυτικά το
µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.
Οι Κοντεµενιώτες εκτιµούν τη µόρφωση και συντηρούν από το 1850
σχολείο. Στο βιβλίο «Τα Ελληνικά Γράµµατα εν Κύπρο», κατά την περίοδο
της Τουρκοκρατίας, αναφέρεται το σχολείο της κοινότητας του 1850.
Τότε κτίστηκε το πρώτο σχολείο ενώ το 1933 ένα νέο, το οποίο
επεκτάθηκε µε νέες αίθουσες διδασκαλίας το 1960. Το 1974 φοιτούσαν
88 µαθητές και δίδασκαν 3 δάσκαλοι. Αρκετοί νέοι του χωριού
σπούδασαν σε πανεπιστήµια της Ελλάδας, της Αγγλίας, ακόµη και του
Καναδά.
Ως κοινότητα υπέστη την τουρκική βαρβαρότητα µε τη σφαγή οκτώ
άοπλων Κοντεµενιωτών στο Κιόνελι το 1958, µε επτά νεκρούς και τρεις
αγνοουµένους το 1974, εκτός των 4 ηρώων και αγνοουµένων στρατιωτών.
Το χωριό καταλαµβάνεται στις 16 Αυγούστου του 1974 µε τους
Κοντεµενιώτες διάσπαρτους σε όλη την Κύπρο.
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Κορµακίτης
Ο Κορµακίτης βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνιά της Κύπρου. Είναι το
µεγαλύτερο σε διοικητική έκταση χωριό της επαρχίας Κερύνειας. Πριν
το 1974 ο πληθυσµός του ανερχόταν στους 1.800 κατοίκους. Σήµερα
στον Κορµακίτη κατοικούν µόνο 60 εγκλωβισµένοι και 150
επανεγκατεσταθέντες, οι περισσότεροι ηλικιωµένοι, ενώ το δηµοτικό
σχολείο δεν λειτουργεί. Πρόσφατα επανεγκαταστάθηκαν και νεαρές
οικογένειες µε παιδιά.
Ο Κορµακίτης ήταν αρχικά κτισµένος κοντά στο ακρωτήριο στην
περιοχή Γαλάλα, αλλά λόγω των επιδροµών από τους Άραβες το χωριό
µεταφέρθηκε στο εσωτερικό. Η νέα τοποθεσία του χωριού ήταν ιδανική
για να αναπτυχθεί η γεωργία και η κτηνοτροφία διότι υπήρχαν πηγές
και πλούσια βλάστηση.
Ο Κορµακίτης µέχρι το 1974 αποτελούσε πρότυπο κλειστής κοινωνίας
λόγω της γεωγραφικής του θέσης αλλά και της νοοτροπίας των
κατοίκων του. Αποτέλεσµα αυτών ήταν να διατηρήσουν µέχρι σήµερα
τη µοναδική και ξεχωριστή γλώσσα που µιλούν σήµερα την Κυπριακή
Μαρωνίτικη Αραβική και η οποία έχει τις ρίζες της στην Αραµαϊκή
(Γλώσσα του Χριστού).
Για την ονοµασία του χωριού υπάρχουν διάφορες εκδοχές,
επικρατέστερη όµως είναι ότι οι κάτοικοι ήλθαν από το Κουρ του
Λιβάνου. Όταν εγκαταστάθηκαν στο χωριό νοσταλγούσαν το µέρος από
το οποίο ήλθαν, και έλεγαν «Ναχνιζήνα ουα Κουρ µάζιτ», δηλαδή
«εµείς ήρθαµε µα το Κουρ όχι». Έτσι από την πρόταση Κουρµαζίτι
βγήκε το όνοµα Κορµακίτης.
Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γεωργίου αποπερατώθηκε το 1930. Το
1936 χτίστηκε το µοναστήρι των καλογραιών του Αγίου Φραγκίσκου της
Ασσίζης. Υπάρχουν ακόµα τρεις µικρότερες εκκλησίες στο χωριό ενώ
διατηρούνται Λαογραφικό και Εκκλησιαστικό Μουσείο. Το 1962 χτίστηκε
ένα σύγχρονο, προσηλιακό και επιβλητικό σχολικό κτίριο, το οποίο
αγκάλιαζε 210 µαθητές και επτά δασκάλους. Το 1965 ηλεκτροφωτίστηκε
το χωριό και έγινε εγκατάσταση νερού στα σπίτια. Στον Κορµακίτη
λειτουργούν πολλά εστιατόρια, καφενεία, σωµατεία και παραλιακά
κέντρα.
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Κουτσοβέντης
Αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό της επαρχίας Κερύνειας, στη
γεωγραφική περιφέρεια του Πενταδάκτυλου, περί τα 18 χιλιόµετρα
νοτιοανατολικά της πόλης της Κερύνειας. Βρίσκεται στην κατεχόµενη
από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής περιοχή της
Κύπρου.
Ο Κουτσοβέντης είναι κτισµένος στη νότια πλαγιά του Πενταδάκτυλου,
σε µέσο υψόµετρο 320 µέτρων, µε τα ανατολικά του σύνορα να
αποτελούν µέρος των διοικητικών ορίων της επαρχίας ΛευκωσίαςΚερύνειας.
Αρκετά ανεπτυγµένη πριν από την τουρκική εισβολή ήταν η
κτηνοτροφία του χωριού. Το 1973 εκτρέφονταν από 40 κτηνοτρόφους
1.425 κατσίκες, 301 πρόβατα, 29 ντόπια βόδια και 1.102 πουλερικά. Οι
κάτοικοι του χωριού ασχολήθηκαν επίσης µε λατοµεία που
λειτουργούσαν στην περιοχή του.
Ο πληθυσµός του Κουτσοβέντη το 1973 ανερχόταν στους 183
κατοίκους.
Ο Κουτσοβέντης παρουσιάζει ενδιαφέρον από παλαιοντολογικής
άποψης. Στα δυτικά του µοναστηριού του Αγίου Χρυσοστόµου
ανευρέθησαν απολιθώµατα θηλαστικών, και συγκεκριµένα του νάνου
ελέφαντα και του νάνου ιπποπόταµου.
Το χωριό υπήρχε τουλάχιστον από την περίοδο της Φραγκοκρατίας,
πιθανότατα ως µικρός οικισµός κοντά στο µοναστήρι του Αγίου Ιωάννη
του Χρυσοστόµου. Ο Λεόντιος Μαχαιράς, στο χρονικό του, αναφέρει
την ονοµασία Κουτζουβέντης γράφοντας για τον Άγιο Επιφάνιο του
οποίου ο τάφος βρισκόταν προς την Κυθρέα, «εις αποµονωµένη
τοποθεσία και η εκκλησία ερηµώθη και την αγία κάρα και τα
εικονίσµατα τα φύλαξαν εις τον Κουτσοβέντη».
Σύµφωνα µε διάφορες αναφορές σε µεσαιωνικές πηγές, στο χωριό
κατοίκησαν Μαρωνίτες κατά τα Βυζαντινά χρόνια, που φέρονται και
άµεσα σχετιζόµενοι µε την ίδρυση του µοναστηριού του Αγίου Ιωάννη
του Χρυσοστόµου.
Άλλες εκκλησίες στην περιοχή του χωριού είναι της Αγίας Ελένης, του
Αγίου Επιφανίου, ενώ υπάρχει και το τοπωνύµιο «Βράχος του Αγίου
Σάββα».
∆ιάφορες παραδόσεις και θρύλοι συνδέουν το χωριό µε το γειτονικό
κάστρο του Βουφαβέντο και µε τη µυστηριώδη Ρήγαινα των κυπριακών
διηγήσεων.
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Λάρνακας Λαπήθου
Το χωριό βρίσκεται στους νότιους πρόποδες της βουνοκορφής του
Πενταδαχτύλου, εκεί που αναβιώνει η πυκνή και ολοπράσινη
βλάστηση, στα νοτιοανατολικά, µια βουνοκορφή που φέρει το όνοµα
«Κόρνος», ονοµάζεται από ορισµένους «Πάπα», γιατί µοιάζει µε παπική
τιάρα. Είναι νοτιοδυτικά της Λαπήθου, από την άλλη πλευρά του
βουνού, προς το βλέµµα της Λευκωσίας, λίγο πιο κάτω από τον
χωµατόδροµο που οδηγεί στην Βασίλεια, στη Γοµαρίστρα, και ένα
χιλιόµετρο νότια από το µικρό χωριό Αγριδάκι.
Εκεί βρίσκεται ένα από τα πιο αξιόλογα χωριά της Κερύνειας. Μέσα
στην άγρια βλάστηση, µε µοναδικό φυσικό περιβάλλον, µπροστά στην
πρόσοψη του µικρού δάσους Κορφή και του δάσους Λαπήθου Καραβά, προβάλλεται στο ολοπράσινο τοπίο το όµορφο γραφικό
χωριό, ο Λάρνακας Λαπήθου.
Το χωριό κατοικήθηκε από πολύ παλιά και µέχρι σήµερα διατηρεί το
ίδιο όνοµα. Ένα χωριό, που είναι γεµάτο ιστορία, θρύλους και πολλές
λαϊκές παραδόσεις, µε πλούσια πολιτιστικά στοιχεία.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και
τη βιοτεχνία.
Το χωριό µε τους κατοίκους του έδωσε το παρόν του σε µια
πολύπλευρη προσφορά σε όλους τους πρόσφατους αγώνες του
έθνους µας.
Στον επικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. το χωριό είχε µεγάλη σηµασία, γιατί ήταν
γενέτειρα του ηρωοµάρτυρα της αγχόνης, του Στέλιου Μαυροµµάτη,
που στα 23 του χρόνια έδωσε τη ζωή του για λίπασµα της Λευτεριάς.
H εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στον Άγιο ∆ηµητριανό,
Επίσκοπο Χύτρων.
∆υτικά του χωριού, µέσα στο πράσινο, βρίσκεται το µοναστήρι της
Παναγιάς των Καθάρων ή της Παναγιάς της Καθαριώτισας, που είναι
θρησκευτικό κέντρο της περιοχής.
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Λιβερά
Στο βόρειο άκρο της Κύπρου, 34 χιλιόµετρα δυτικά της Κερύνειας και
20 χιλιόµετρα βόρεια της πόλης του Μόρφου, σε υψόµετρο 60
µέτρων, βρίσκεται το χωριό Λιβερά. Η ονοµασία των Λιβερών, κατά την
ερµηνεία των κατοίκων της, οφείλεται στον δυτικό άνεµο Λίβα. Το
χωριό, αν και δηµιουργήθηκε κατά τις αρχές του 19ου αιώνα από
αποίκους του Καραβά, διασώζει -σύµφωνα µε την επιστηµονική
άποψη- το όνοµα του φεουδάρχη De l’ Olivier, στον οποίο ανήκε η
περιοχή ως φέουδο την περίοδο της Φραγκοκρατίας-Ενετοκρατίας.
Η αρχαιολογική σηµασία του χωριού καταγράφεται µέσα από διάφορες
πηγές. Σύµφωνα µε τον R.F. Gunnis, στο χωριό σώζονταν τα ερείπια
τετράγωνου κτιρίου που ήταν µεσαιωνικό παρατηρητήριο. Ο ίδιος
γράφει ότι σε παραλιακή περιοχή του χωριού, είχε επισηµάνει
µαρµάρινες κολόνες -µερικές µέσα στη θάλασσα- που ανήκαν κατά
την γνώµη του σε ναό των Ρωµαϊκών χρόνων. Η ύπαρξη εδώ
αρχαιοελληνικού ναού, ενισχύεται και από την αναφορά στις «Πράξεις»
του αποστόλου Βαρνάβα, που περιγράφει την δεύτερη αποστολική
περιοδεία του στην Κύπρο µε τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Η παράδοση
συνδέει τον τόπο αυτό -γνωστό επίσης µε την ονοµασία Κακολιµνιονίνµε τον απόστολο Παύλο. Με το πέρασµα των Αποστόλων συνδέεται και
µια άλλη τοποθεσία των Λιβερών που διατηρεί µέχρι σήµερα την
ονοµασία «Νερό των Αποστόλων».
Η περιοχή των Λιβερών φαίνεται να είναι κατοικηµένη κατά τους
πρώτους µ.Χ. αιώνες. Η ύπαρξη ερειπίων των Ρωµαϊκών και
Πρωτοβυζαντινών χρόνων αποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου οικισµού
στην περιοχή. Του οικισµού αυτού, αγκυροβόλιο ήταν το Κακολιµνιονίν.
Σήµερα η θέση του χωριού βρίσκεται λίγο δυτικότερα. Η παλαιά
εκκλησία των Λιβερών, στο όνοµα των πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, είναι χτισµένη το 1894.
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Μότιδες
Το χωριό Μότιδες είναι ένα µικρό αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό, το
µικρότερο ίσως της Επαρχίας Κερύνειας, κτισµένο στους βόρειους
πρόποδες του Πενταδάκτυλου, 2 χλµ. περίπου από τον Καραβά και 12
χλµ. από την πόλη της Κερύνειας, µε πανοραµική θέα προς τη
θάλασσα.
Η ονοµασία του χωριού ίσως να προήλθε από τους καστελλάνους,
δηλαδή εκτιµητές αξίας αγροτικών προϊόντων για επιβολή φορολογίας
επί Τουρκοκρατίας, οι οποίοι ονοµάζονταν Μότιδες και πιθανόν η
πρώτη οικογένεια που κατοίκησε εκεί τότε να έφερε αυτό το όνοµα.
Το 1974 κατοικούσαν στο χωριό περίπου 45 κάτοικοι µόνον. Κύρια
ασχολία των ενεργών πολιτών ήταν η καλλιέργεια εσπεριδοειδών, ελιών
και χαρουπιών. Η εξυπηρέτηση των κατοίκων γινόταν από τις υπηρεσίες
του Καραβά, καθώς δεν διέθετε σχολείο και εκκλησία. Εκκλησιαστικά
υπαγόταν στην ενορία του Αγ. Γεωργίου του Μεζερέ στον Καραβά, ενώ
τα παιδιά του δηµοτικού φοιτούσαν στο σχολείο του Παλιοσόφου ή
στον Καραβά, και µετέπειτα στο Ελληνικό Γυµνάσιο Λαπήθου. Μέχρι το
1933 το χωριό Μότιδες περιλαµβανόταν στα ∆ηµοτικά Όρια του
Καραβά, µετά όµως απέκτησε τη δική του Κοινοτική Αρχή.
Μετά την προσφυγοποίηση του 1974 οι λιγοστοί κάτοικοι
διεσκορπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου και
στο εξωτερικό. Σήµερα, συνατιούνται µέσω εκδηλώσεων υπό την αιγίδα
του ∆ήµου Καραβά και του Προσφυγικού Σωµατείου «Ο Καραβάς».
Από τις διάφορες επισκέψεις που πραγµατοποιούν σήµερα οι λιγοστοί
κάτοικοι στο κατεχόµενο χωριό διαπιστώνουν την αλλαγή που έχει
επέλθει από την ανεξέλεγκτη οικοδόµηση και την εκµετάλλευση του
µαγευτικού περιβάλλοντος µε την απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα
από επιτήδειους, µε την ταυτόχρονη εγκατάλειψη κάθε είδους
καλλιέργειας. Όµως αυτό που δεν αλλοιώνεται ποτέ είναι ο πόθος και η
πίστη για την επιστροφή.
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Μύρτου
Το χωριό Μύρτου βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Κερύνειας, σε
υψόµετρο 270 µέτρων. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του Πενταδακτύλου
και λόγω της κεντρικής του θέσης αποτελούσε, πριν την τουρκική
εισβολή, το διοικητικό κέντρο της περιοχής.
Υπάρχουν αρκετές παραδόσεις αναφορικά µε την ονοµασία του
χωριού. Μια από αυτές υποστηρίζει ότι το όνοµα προέρχεται από το
φυτό µύρτος, δηλαδή µυρτιά ή αλλιώς µερσινιά. Η µυρτιά ήταν φυτό
αφιερωµένο στη θεά Αφροδίτη και στον θεό Απόλλωνα. Στην περιοχή
υπήρχε πιθανότατα ιερό αφιερωµένο στο θεό Μυρτάτη Απόλλωνα ή
ακόµη και µικρός οικισµός µε την ονοµασία Μύρτος.
Η προνοµιούχος γεωγραφική θέση του χωριού συνέβαλε στη σταθερή
του ανάπτυξη και στην αύξηση του πληθυσµού. Έτσι, ενώ το 1881 κατά
την πρώτη πληθυσµιακή απογραφή οι κάτοικοι ήταν µόλις 278, κατά την
τελευταία απογραφή ανήλθαν στους 828 µε προοπτική περαιτέρω
αύξησης.
Το 1903 το χωριό ενώθηκε οδικά µε την Κερύνεια και τη Λευκωσία.
Καθηµερινά διακινούνταν στο χωριό κάτοικοι από τα γειτονικά χωριά. Το
1905 ιδρύθηκε αστυνοµικός σταθµός. Αργότερα ιδρύθηκαν γραφείο
του Γεωργικού Τµήµατος, Υγειονοµικός σταθµός, γραφείο Χωροµετρίας,
δικαστήριο για µικροπαραβάσεις (κωµοδικείο) και νοσοκοµειακή
µονάδα. Στο χωριό είχε την έδρα του και ο Βοηθός Επαρχιακός
Λειτουργός. Επίσης, λειτουργούσε σύγχρονο σφαγείο και ταχυδροµείο.
Ο σηµερινός οικισµός της Μύρτου φαίνεται να σχηµατίστηκε γύρω από
το µοναστήρι του Αγίου Παντελεήµονα. Το µοναστήρι διαδραµάτισε
σηµαντικό κοινωνικοοικονοµικό ρόλο στην εξέλιξη του χωριού και της
περιοχής γενικότερα, ιδιαίτερα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Επίσης
υπήρξε το θρησκευτικό και πνευµατικό κέντρο της περιοχής. Το
µοναστήρι µεγάλωσε και απέκτησε µεγάλη περιουσία, έτσι που να
θεωρείται ένα από τα πλουσιότερα µοναστήρια του νησιού. Γύρω στα
1800 στον χώρο αυτό στεγάστηκε η Ιερά Μητρόπολη Κυρηνείας µέχρι
το 1917 όπου και µεταφέρθηκε στην οριστική της έδρα στην πόλη της
Κερύνειας.
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Όρκα
Αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό της επαρχίας Κερύνειας, περί τα 28
χιλιόµετρα δυτικά της πόλης της Κερύνειας. Βρίσκεται στην κατεχόµενη
από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής περιοχή της
Κύπρου.
Η Όρκα είναι κτισµένη στην πλαγιά ενός λόφου, σε µέσο υψόµετρο 110
µέτρων και σε απόσταση µόλις 800 µέτρα από την θάλασσα. Το
υψόµετρο στην περιοχή της γενικά αυξάνεται από τα παράλια προς το
εσωτερικό, και στα νοτιοδυτικά του οικισµού φθάνει τα 343 µέτρα.
Η Όρκα δέχεται µια µέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 475
χιλιοστόµετρα. Στην περιοχή του χωριού καλλιεργούνταν, πριν από την
τουρκική εισβολή του 1974, χαρουπιές, ελιές και σιτηρά. Υπήρχαν
επίσης ακαλλιέργητες εκτάσεις που καταλαµβάνονταν από ποικίλη
φυσική βλάστηση.
Το όµορφο καταπράσινο τοπίο του χωριού και τα δαντελωτά του
ακρογιάλια άρχισαν, πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, να
προκαλούν το ενδιαφέρον για τουριστική ανάπτυξη. Στην περιοχή του
κτίστηκαν εξοχικές κατοικίες που αγοράστηκαν από ξένους
συνταξιούχους, ενώ υπήρχαν σχέδια για ανέγερση ξενοδοχειακών
µονάδων.
Μια εκδοχή είναι πως το χωριό ονοµάστηκε έτσι από την κυπριακή
λέξη άρκα, που σηµαίνει άγρια, εξαιτίας του φυσικά άγριου τοπίου
στην περιοχή.
Η Όρκα βοµβαρδίστηκε απο την τουρκική αεροπορία κατά τη διάρκεια
της τουρκικής εισβολής, τον Ιούλιο του 1974. Οι κάτοικοι του χωριού
έγιναν όλοι πρόσφυγες µέχρι τον Αύγουστο του 1974. Κατά τα τέλη του
1975 εγκαταστάθηκαν στο χωριό περί τις 35 οικογένειες Τούρκων
εποίκων που είχαν µεταφερθεί από την Τουρκία. Αργότερα
µεταφέρθηκαν για εγκατάσταση και άλλοι.
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Παλιόσοφος
Ο Παλιόσοφος βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Πενταδακτύλου, σε
υψόµετρο 210 µέτρων. Είναι ένα από τα τέσσερα µικρά χωριά που
βρίσκονται κοντά στον Καραβά, απέχει δε από αυτόν περίπου 2,5
χιλιόµετρα.
Ιστορικές µαρτυρίες για το πότε ιδρύθηκε το χωριό δεν υπάρχουν. Εν
τούτοις πιστεύεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού προέρχονταν από
τη Λάπηθο - Λάµπουσα, όταν αυτή τον 7o αιώνα περικυκλώθηκε από
τους Άραβες, και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Οι
κάτοικοι της κατεστραµµένης πολιτείας - Λάµπουσας - για προστασία
από τις συνεχείς επιδροµές, κατέφυγαν στις πλαγιές του
Πενταδακτύλου και σχηµάτισαν τη σηµερινή Λάπηθο, τον Καραβά, τους
Μότιδες, την Ελιά, τα Φτέρυχα και τον Παλιόσοφο.
Το όνοµα του χωριού αναφέρεται για πρώτη φορά στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας. Για την ονοµασία του χωριού, που πράγµατι είναι
αρκετά περίεργη, δεν υπάρχει µαρτυρία. Παλιόσοφος - Παλαιόσοφος Παλαιός (αρχαίος) σοφός. Αλλά ποιος είναι ο σοφός άντρας και πότε
συνδέθηκε µε την περιοχή, δεν έχει γίνει γνωστό.
Οι αγριελιές, οι αγριοχαρουπιές, η µερσίνη, τα πεύκα, τα κυπαρίσσια,
οι σπαλαθκιές αποτελούσαν, µαζί µε άλλα φυτά, την πυκνή άγρια
βλάστηση που σκέπαζε τους γύρω λόφους κι έφτανε τα όρια του
πυκνού πευκόφυτου δάσους του Πενταδαχτύλου, στα νότια του
χωριού.
Η καλλιεργήσιµη γη του χωριού ήταν περιορισµένη, σε αυτή δε
καλλιεργούνταν πριν την τουρκική εισβολή λεµονιές, ελιές, αµυγδαλιές
και χαρουπιές. Στο χωριό υπήρχαν και άφθονες µουριές, που
υποδήλωνε την εκτροφή µεταξοσκώληκα στα πιο παλιά χρόνια.
Η κτηνοτροφία ήταν επίσης περιορισµένη λόγω της µορφολογίας του
εδάφους.
Οι κάτοικοι του χωριού ήταν φιλήσυχοι, προοδευτικοί, εργατικότατοι. Οι
πιο πολλοί αναγκάζονταν, καθηµερινά, να πηγαίνουν στον Καραβά,
στην Κερύνεια ή ακόµα και στη Λευκωσία για να εργαστούν και το
βράδυ να επιστρέψουν.
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Πάναγρα
Aµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό της επαρχίας Κερύνειας, περίπου 24
χιλιόµετρα δυτικά της πόλης της Κερύνειας. Περί το ένα χιλιόµετρο
βόρεια του χωριού και µέσα στα διοικητικά του όρια βρίσκεται ο
οικισµός Κρέµµηµα του Καµήλου.
Τα Πάναγρα είναι κτισµένα κοντά στη δυτική όχθη του χειµάρρου
Παλιόµυλος - Πάναγρα, σε µέσο υψόµετρο 40 µέτρων. Το υψόµετρο
της περιοχής ποικίλλει και κυµαίνεται µεταξύ 40 και 220 µέτρων.
Στην περιοχή, πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, υπήρχαν
ξερικές καλλιέργειες σιτηρών, ελιών και χαρουπιών. Αρκετή έκταση του
χωριού καταλαµβανόταν από άγρια φυσική βλάστηση.
Οι κάτοικοι ήταν εργατικοί και φιλήσυχοι και ασχολούνταν µε τη
γεωργία και την κτηνοτροφία.
Από τα Πάναγρα διερχόταν ο δρόµος Λευκωσίας-Μύρτου-Κερύνειας,
που συνδέει το χωριό µε τα δύο αστικά κέντρα. Μέσω του δρόµου
αυτού συνδέεται στα νότια µε το χωριό Μύρτου και στα
βορειοανατολικά µε τη Βασίλεια και τη Λάπηθο.
Στο χωριό κατοικούσαν το 1973, 96 κάτοικοι.
Το χωριό αναφέρεται και σηµειώνεται από αρχαιοτάτων χρόνων σε
συγγράµµατα, η δε ονοµασία του παραπέµπει σε µακρά ιστορική
πορεία που ξεκινά από την αρχαιότητα. Υποστηρίχθηκαν από
διάφορους µελετητές ποικίλες εκδοχές για την ονοµασία του χωριού.
Μερικοί υποστήριξαν ότι προήλθε από τις λέξεις πάνω αγρός. Άλλοι
θεωρούν ότι το όνοµα προέρχεται από το παν-άγρια (άρκα), λόγω της
επιβλητικότητας του τοπίου στην περιοχή ολόγυρα. Εντούτοις, φαίνεται
ότι το χωριό διασώζει το όνοµα αρχαίας πόλης της Κύπρου. Πράγµατι,
στις αρχαίες φιλολογικές πηγές µνηµονεύεται κυπριακή πόλη µε την
ονοµασία Πάνακρον.
Στα Πάναγρα υπήρχε και υπάρχει η εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα
όπου κάθε χρόνο στις 30 Νοεµβρίου γιορταζόταν µε λαµπρότητα η
µνήµη του Αγίου. Επίσης, στα όρια της κοινότητας βρίσκεται και το
εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
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Πέλλα Πάις
Το Πέλλα Πάις µε την απαράµιλλη φυσική οµορφιά του βρίσκεται την
Επαρχία Κερύνειας σε απόσταση περίπου 6 χιλιοµέτρων νοτιανατολικά
της πόλης της Κερύνειας. Στις περιοχές Αµπέλια, Τζιερανή και Βουνοί,
που βρίσκονται γύρω από το χωριό, βρέθηκαν αξιόλογοι τάφοι µε
σηµαντικά ευρήµατα που µαρτυρούν την ύπαρξη οικισµών από την
περίοδο της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, 2000 π.Χ.
Η ονοµασία του χωριού άρχισε να γίνεται γνωστή από την περίοδο της
Βενετοκρατίας και αποτελεί παραφθορά της ονοµασίας Abbey de la
Paix που σηµαίνει Αββαείο της Ειρήνης ενώ σύµφωνα µε τον Αθ.
Σακελλάριο προήλθε από το Belle abbaye που σηµαίνει ωραίο
µοναστήρι. Το Αββαείο του Πέλλα Πάις είναι ένα από τα πιο λαµπρά
µεσαιωνικά µνηµεία της Κύπρου. Ιδρύθηκε επί Φραγκοκρατίας και
λειτουργούσε ως κοινόβιο µοναχών του τάγµατος του Αγίου
Αυγουστίνου που είχαν έλθει στην Κύπρο µετά την κατάληψη του
νησιού από τους σταυροφόρους της Γ΄ Σταυροφορίας. Στους µοναχούς
αυτούς προστέθηκαν οι «λευκοί µοναχοί» (λευκά ενδύµατα) του
Τάγµατος του Αγίου Νορβέρτου από τους οποίους ονοµάστηκε και
«λευκό µοναστήρι». Φαίνεται πως από εδώ πήρε το όνοµά του και ο
ναός που βρίσκεται στο εσωτερικό του Αββαείου που είναι
αφιερωµένος στην Παναγία την Ασπροφορούσα.
Η έκταση του χωριού κάλυπτε περίπου τέσσερα τετραγωνικά
χιλιόµετρα, η ιδιοκτησία όµως των κατοίκων είναι πολύ µεγαλύτερη,
αφού ξεκινά από τον Άγιο Επίκτητο και φτάνει µέχρι το Μπογάζι και τον
Άγιο Ιλαρίωνα.
Πριν την τουρκική εισβολή, το χωριό είχε 700 περίπου ελληνοκύπριους
κατοίκους και ένα ελληνικό δηµοτικό σχολείο. Από τις 2 Αυγούστου
1974 που υψώθηκε στο Αββαείο η τουρκική σηµαία, το χωριό κατέχεται
παράνοµα από την Τουρκία. Οι τελευταίοι εγκλωβισµένοι κάτοικοι του
χωριού εκδιώχθηκαν µε τη βία από τον Τούρκο κατακτητή τον Ιούνιο
1976.
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Συγχαρί
Το Συγχαρί είναι κοινότητα της Επαρχίας Κερύνειας στη γεωγραφική
περιφέρεια του Πενταδακτύλου, περίπου 17 χιλιόµετρα νοτιοανατολικά
της πόλης της Κερύνειας και 12 χιλιόµετρα νότια της Λευκωσίας.
Συνδέεται στα βορειοδυτικά µε το χωριό Πέλλα Πάις, εκεί όπου το
1974 έγινε η µάχη και ο αφανισµός της 181 µοίρας πεδινού
πυροβολικού. Συνδέεται επίσης στα νοτιοδυτικά µε το χωριό ∆ίκωµο
και στα νοτιοανατολικά µε το χωριό Βουνό.
Ο πληθυσµός του χωριού κατά το 1973 ήταν 381 κάτοικοι. Κύριες
ασχολίες των κατοίκων πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, ήταν
η καλλιέργεια σιτηρών και χαρουπιών µέχρι το 1952. Ακολούθως οι
κάτοικοι πήγαιναν ως εργάτες και ως τεχνίτες στη Λευκωσία. Οι
γυναίκες ασχολούνταν κυρίως µε την υφαντική. Ήταν οι υφάντρες της
Λευκωσίας µέχρι το 1960.
Πολιούχος Άγιος του χωριού είναι ο Άγιος Μάµας, η εκκλησία του
οποίου έχει καταστραφεί σε µεγάλο βαθµό µετά την τουρκική εισβολή
το 1974. Σε µικρή απόσταση προς τα βόρεια του χωριού βρίσκεται
εγκαταλειµµένο το Μοναστήρι της Παναγίας της Αψινθιώτισσας που
είναι ένα µοναδικό αξιόλογο µνηµείο. ∆ίπλα από το µοναστήρι
βρίσκονται τα θεµέλια της εκκλησίας του Αγίου Σάββα µε κατακόµβες
κάτω από την εκκλησία. Υπάρχουν επίσης ερείπια της εκκλησίας της
Παναγίας Πετοµενίτισσας, του Προφήτη Ηλία και του Αγίου Νικολάου.
Υπάρχουν διάφορες ερµηνείες ως προς την προέλευση της ονοµασίας
του χωριού. Η πρώτη ερµηνεία είναι ότι ίσως προήλθε από τους
πρώτους κατοίκους του, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή,
προερχόµενοι από την περιοχή Σιχάρ της Παλαιστίνης. Η δεύτερη
εκδοχή είναι ότι πιθανό να προήλθε από κάποιον φεουδάρχη κατά την
περίοδο της Φραγκοκρατίας τον Σερ Χάρις.
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Σύσκληπος
Το κατεχόµενο χωριό Σύσκληπος βρίσκεται στους νοτιοδυτικούς
πρόποδες του Πενταδακτύλου, και σε υψόµετρο 350 µέτρων ακριβώς
κάτω από τον Κυπαρισσόβουνο. Γειτονεύει προς τα ανατολικά µε τα
τουρκοκυπριακά χωριά Πυλέρι, Κρινί και Φώττα. Στα δυτικά συνορεύει
µε το Αγριδάκι, τον Λάρνακα Λαπήθου και στα νότια µε τον Άγιo
Ερµόλαο, τον Κοντεµένο, τη Μύρτου και τη Σκυλλούρα.
∆ιοικητικά ανήκει στην επαρχία Κερύνειας αλλά οι κάτοικοι είχαν
καθηµερινή συγκοινωνία µε τη Λευκωσία λόγω της µικρής απόστασης
που τους χωρίζει (25 χιλιόµετρα). Εκκλησιαστικά ανήκει στη Μητρόπολη
Κερύνειας την οποία επισκέπτονταν οι κάτοικοι όταν χρειαζόντουσαν
υπηρεσίες όπως το ∆ιοικητήριο, το Κτηµατολόγιο τα ∆ικαστήρια και
άλλα κυβερνητικά τµήµατα.
Η ονοµασία του χωριού κατά µία εκδοχή προήλθε από τη λέξη
Σύγκλητος, γιατί µια οµάδα Ρωµαίων Συγκλητικών ήρθαν από την
Κωνσταντινούπολη στο χωριό παίρνοντας και τα κτήµατα της περιοχής.
Άλλη εκδοχή είναι από το συν-Ασκληπιός.
Το χωριό κατοικούνταν από Ελληνοκύπριους, οι οποίοι πριν το 1974
ανέρχονταν γύρω στους 300 και ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και
την κτηνοτροφία.
Βόρεια πάνω από το χωριό ήταν η πηγή της Αγίας Ευδοκίας µε γάργαρο
και κρύο νερό. ∆ίπλα υπάρχουν ερείπια εκκλησίας - µοναστηριού του
11ου αιώνα µε ορατές µέχρι σήµερα τοιχογραφίες.
Με την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974, οι κάτοικοι
διασκορπίστηκαν όχι µόνο σε όλη την Κύπρο αλλά και σε χώρες του
εξωτερικού, αναµένοντας την πολυπόθητη ηµέρα της επιστροφής.
Μεγάλο επίσης πρόβληµα που συνέτεινε στην ερηµοποίηση της
περιοχής του χωριού είναι το τεράστιο λατοµείο που δηµιούργησαν οι
Τούρκοι στην περιοχή Σκνίττες δύο περίπου χιλιόµετρα
βορειοανατολικά του Συσκλήπου. Η σκόνη που δηµιουργείται από τις
εκρήξεις σκεπάζει τη βλάστηση σε ακτίνα αρκετών χιλιοµέτρων.
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Τριµίθι
Αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό της επαρχίας Κερύνειας, περίπου 7
χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Κερύνειας. Βρίσκεται στην
κατεχόµενη από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής
περιοχή της Κύπρου.
Το Τριµίθι είναι κτισµένο στη βόρεια πλευρά του Πενταδακτύλου, σε
µέσο υψόµετρο 120 µέτρων. Το τοπίο του έχει µια κλίση από τα νότια
προς τα βόρεια. Το υψόµετρο από τα 150 µέτρα στα νότια σύνορά του
µειώνεται στα 120 µέτρα στον οικισµό και στα 20 µέτρα στα βόρεια
σύνορά του.
Το Τριµίθι δέχεται µια µέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 540
χιλιοστόµετρα. Στην περιοχή του καλλιεργούνταν πριν από την τουρκική
εισβολή του 1974, σιτηρά, ελιές, χαρουπιές και εσπεριδοειδή (λεµονιές
και κιτροµηλιές).
Το χωριό, κυρίως λόγω της µικρής απόστασής του από την πόλη της
Κερύνειας, γνώρισε σχεδόν συνεχή πληθυσµιακή αύξηση. Το 1973
κατοικούσαν 353 κάτοικοι.
Η ονοµασία του χωριού, όπως και διαφόρων άλλων στην Κύπρο καθώς
και πολλών τοπωνυµίων, είναι φυτώνυµη από το φυτό τρεµιθκιά ή
τριµιθιά.
Το χωριό πιθανό να υπήρχε κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια. Ο Λεόντιος
Μαχαιράς αναφέρει χωριό µε την ονοµασία Τριµίθι, το οποίο ο βασιλιάς
της Κύπρου Ιάκωβος Α’ είχε εκχωρήσει στον πρίγκιπα της Αντιόχειας.
∆εν είναι όµως απόλυτα σαφές εάν επρόκειτο για αυτό ακριβώς το
χωριό ή άλλο µε παρόµοια ονοµασία. Λογικό είναι, πάντως, να
υποθέσουµε ότι το Τριµίθι, ευρισκόµενο πολύ κοντά στο χωριό Κάρµι,
είχε ίσως διατελέσει κι αυτό ιδιοκτησία των Καρµελιτών µοναχών που
κατείχαν την περιοχή.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στον Άγιο Χαράλαµπο,
αρχικά µεσαιωνικό οικοδόµηµα που ωστόσο καταστράφηκε.
Κοντά στο χωριό βρίσκεται εκκλησία αφιερωµένη στην Παναγία
Χρυσοτριµιθιώτισσα, κτισµένη στη θέση µικρής βυζαντινής εκκλησίας
που προεκτάθηκε.
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Φτέρυχα
Το χωριό Φτέρυχα βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Πενταδακτύλου
και απέχει τρία χιλιόµετρα από τη θάλασσα. Γειτνιάζει µε τα χωριά
Κάρµι, Παλιόσοφος και Ελιά. Είναι κτισµένο σε µια πανέµορφη
βουνοπλαγιά µε πανοραµική θέα τη θάλασσα, πνιγµένο στο πράσινο
και κρυµµένο σε µικρούς λοφίσκους. Πεύκα, κυπαρίσσια, ελιές,
χαρουπιές αλλά και τεράστιες αµυγδαλιές συνέθεταν µια εξαίσια
οµορφιά τοπίου. Γάργαρα, κρυστάλλινα, καθαρά νερά έρεαν από τις
βουνοπλαγιές.
Οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού, γύρω στους 50, ασχολούνταν µε τη
δενδροκαλλιέργεια, ενώ κάποιοι συµµετείχαν στο µάζεµα των λεµονιών
στον Καραβά και των πορτοκαλιών στη Μόρφου.
Λόγω της έλλειψης συγκοινωνιακών µέσων, πολλοί είχαν εγκαταλείψει
το χωριό και µετοίκησαν σε γειτονικά χωριά και τη Λευκωσία. Πολλοί
µορφώθηκαν και διέπρεψαν σε όλα τα επαγγέλµατα.
Το χωριό έχει µια εκκλησία, του Αγίου Πέτρου και Παύλου, η οποία
λειτουργούσε εκ περιτροπής µε τα χωριά Ελιά και Παλιόσοφος.
Το δηµοτικό σχολείο είναι κτισµένο κοντά στην εκκλησία. Λειτουργούσε
µόνο µε έναν δάσκαλο και σταµάτησε τη λειτουργία του λίγο πριν την
τουρκική εισβολή του 1974.
Τηλέφωνο, ρεύµα, νερό στα σπίτια είχαν εγκατασταθεί λίγο πριν το
1974, έτσι η ζωή των κατοίκων έγινε πιο ευχάριστη και άνετη.
Κατά µία εκδοχή το όνοµά του το πήρε από το είδος των φυτών
«φτερύτζια», τα οποία άκµαζαν κοντά στις πλούσιες πηγές νερού του
χωριού.
Επί τουρκοκρατίας, υπέστη τη βιαιότητα των Τούρκων, ενώ κατά την
τουρκοανταρσία του 1963 οι κάτοικοι έζησαν τις απειλές και την
τροµοκρατία από τους Τουρκοκύπριους που κατέλαβαν τα υψώµατα
νότια του χωριού.
Η ζωή στο χωριό διακόπηκε µε τη βάρβαρη τουρκική εισβολή. Από την
πρώτη µέρα της εισβολής οι Τούρκοι κατέλαβαν το χωριό,
αιχµαλώτισαν προσωρινά τους κατοίκους, σκότωσαν, βίασαν,
λεηλάτησαν. ∆ύο κάτοικοι εκτελέστηκαν εν ψυχρώ, ενώ άλλοι δύο είναι
αγνοούµενοι.
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Χάρτζια
Η Χάρτζια ή Χάλκεια είναι χωριό της επαρχίας Κερύνειας. Σε
βενετσιάνικο χάρτη του 1630 αναφέρεται ως Sarchia. Τα πολλά
αρχαιολογικά κατάλοιπα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού συνηγορούν
στην ύπαρξη του χωριού από τα αρχαία χρόνια. Πιθανότατα λόγω των
πολλών δασών στην περιοχή γινόταν στο χωριό εκκαµίνευση και
επεξεργασία χαλκού.
Το χωριό βρίσκεται 30 περίπου χιλιόµετρα ανατολικά της πόλης της
Κερύνειας. Είναι κτισµένο στις δυο πλευρές του µεγάλου χείµαρρου
Καταρράκτης, µε εντυπωσιακή θέα τόσο προς το βουνό όσο και προς τη
θάλασσα. Ξεχωριστή είναι η βρύση του χωριού που ήταν και η βασική
ύδρευση και άρδευση µέχρι το 1970.
Στην απογραφή του 1901 οι κάτοικοι ήταν 224 Ελληνοκύπριοι Ορθόδοξοι
και 19 Μουσουλµάνοι. Οι Μουσουλµάνοι κατοικούσαν στο χωριό µέχρι το
1914, όταν ξέσπασε καυγάς και εκδιώχθηκαν. Στην τελευταία απογράφη
του 1970 το χωριό αριθµούσε περίπου 550 κατοίκους.
Το χωριό συνδέεται οδικά µε τρεις µεγάλες πόλεις, τη Λευκωσία, την
Κερύνεια και την Αµµόχωστο. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνταν µε
τη γεωργία, την κτηνοτροφία, κάποιοι µε την αλιεία, τη σηροτροφία και
την παραγωγή µεταξιού. Το χωριό παρήγαγε ελιές, χαρούπια, σιτηρά και
χρυσόµηλα.
Το χωριό έχει δικό του δηµοτικό σχολείο. Η εκκλησία του χωριού είναι
αφιερωµένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Είναι µονόκλιτη, καµαροσκέπαστη.
Το δάπεδό της είναι φτιαγµένο µε βότσαλα. Το υπερώο ήταν ξύλινο και
στην αψίδα που στηρίζει την καµάρα είχε εντοιχισµένα πιάτα.
Η Χάρτζια, αν και µακριά από πολιτιστικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, είχε έντονα τα έθιµα της Λαµπρής, αλλά και την
αθλητική δραστηριότητα του σωµατείου «∆ικέφαλος».
Οι κάτοικοι του χωριού συµµετείχαν ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα
µε έναν νεκρό και την ανατίναξη δύο σπιτιών. Η τούρκικη εισβολή άφησε
πίσω νεκρούς, αγνοούµενους, τραυµατίες, αιχµαλώτους, ενώ όλοι οι
άλλοι κάτοικοι διασκορπίστηκαν στην Κύπρο και το εξωτερικό.
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∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ
Η Κυθρέα βρίσκεται περίπου 12 χιλιόµετρα βορειοανατολικά της Λευκωσίας,
στις νότιες υπώρειες του Πενταδακτύλου και στο βόρειο σύνορο της πεδιάδας
της Μεσαορίας. Το τοπωνύµιο προέρχεται µάλλον από την αρχαία ονοµασία
της πόλης «Χύτροι», που ετυµολογείται από το ρήµα «χέω» και παραπέµπει
ευθέως στην πηγή νερού της, που ήταν µέχρι το 1974 η µεγαλύτερη στην
Κύπρο, γνωστή ως Κεφαλόβρυσος.
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Θέσεις στην Κυθρέα κατοικήθηκαν από τη νεολιθική περίοδο, γύρω στο 4000
π.Χ. Οι «Χύτροι» αναφέρονται τον 7ο αιώνα π.Χ. ως ένα από τα δέκα βασίλεια
της Κύπρου, ενώ µεγάλη ακµή φαίνεται να γνώρισε η πόλη κατά την
ελληνιστική και ρωµαϊκή περίοδο, µε τις επιγραφές να µαρτυρούν την ύπαρξη
γυµνασίου. Το ύψους 2,08 µέτρων άγαλµα του Ρωµαίου αυτοκράτορα
Σεπτήµιου Σεβήρου που βρίσκεται σήµερα στο Κυπριακό Μουσείο,
ανακαλύφθηκε το 1928 στη θέση Άγιος ∆ηµητριανός και συνιστά το
µεγαλύτερο ορειχάλκινο άγαλµα που έχει βρεθεί στο νησί. Στη ρωµαϊκή
περίοδο χρονολογείται µάλλον και το υδραγωγείο που µετέφερε νερό από
τους Χύτρους στη Σαλαµίνα.
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο οι Χύτροι έγιναν επισκοπική έδρα. Μεγαλύτερη
πνευµατική φυσιογνωµία της εποχής υπήρξε ο Άγιος ∆ηµητριανός, Επίσκοπος
Χύτρων, ο οποίος κατάφερε να επαναπατρίσει το ποίµνιό του µετά την
αιχµαλωσία του στη Βαγδάτη από τους Άραβες τον 10ο αιώνα. Γι’ αυτόν τον
λόγο θεωρείται προστάτης άγιος των προσφύγων.
Μετά τις αραβικές επιδροµές, η πόλη χτίστηκε δυτικότερα, κατά µήκος της
κοιλάδας ροής του Κεφαλόβρυσου, που ανέβλυζε από τη βορειότερη ενορία,
τη Συρκανιά. Στις περιόδους της Φραγκοκρατίας και Βενετοκρατίας, η Κυθρέα
αναφέρεται στα κείµενα πολλών ξένων περιηγητών ως η πόλη µε τη
µεγαλύτερη συγκέντρωση αλευρόµυλων (έφτασαν τους 32), που κινούνταν
χάρη στην αδιάλειπτη ροή του Κεφαλόβρυσου και εξυπηρετούσαν στο
άλεσµα του σιταριού κατοίκους της Μεσαορίας και όχι µόνον.
Η κωµόπολη περιλαµβάνει έξι ενορίες µε ισάριθµες εκκλησίες και άλλα
εξωκκλήσια: τη Χρυσίδα, την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Ανδρόνικο, τον Άγιο
Γεώργιο, τη Xαρδακιώτισσα και τη Συρκανιά. Ο πληθυσµός έφτανε το 1974 τους
4.500 περίπου µόνιµους κατοίκους, µόνον Ελληνοκύπριους, ενώ πολλοί άλλοι
Κυθρεώτες λόγω της γειτνίασης µε τη Λευκωσία και του επαγγέλµατός τους
δήλωναν ως τόπο διαµονής την πρωτεύουσα. Στην Κυθρέα λειτουργούσαν τρία
δηµοτικά σχολεία και ένα γυµνάσιο, καθώς και τρία αθλητικά σωµατεία. Το
∆ηµαρχείο, που λειτούργησε επίσηµα το 1915, σήµερα στεγάζεται προσωρινά
πλησίον της Πύλης Αµµοχώστου στη Λευκωσία.
Η Κυθρέα ήταν γνωστή στα νεότερα χρόνια για τη µεταξουργία, την
υφαντουργία, τη ξυλογλυπτική, την αλευροποιία, καθώς και για τη σκυροποιία
και την ασβεστοποιία, αφού συνόρευε µε σηµαντικές περιοχές λατόµευσης
και παραγωγής ασβέστη. Η κωµόπολη απέκτησε δίκαια τη φήµη της
«δασκαλοµάνας», καθώς, χάρη στην ευηµερία και το φιλοπρόοδο των κατοίκων
της, γέννησε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και πνευµατικούς δηµιουργούς,
καθώς και άλλους εξαίρετους επιστήµονες.
Οι εκκλησίες της Κυθρέας υπέστησαν από το 1974 συστηµατική σύληση και
καταστροφή. Άλλες µετατράπηκαν σε τζαµιά και άλλες σε εργαστήρια χορού και
χειροτεχνίας. Η εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου, της οποίας η στέγη είχε
καταρρεύσει, έχει προστεθεί στα µνηµεία που συντηρούνται από τη δικοινοτική
Τεχνική Επιτροπή. Ζηµιές έχει επίσης υποστεί ο - µη ανεσκαµµένος αρχαιολογικός χώρος της Κυθρέας, ανατολικά της κωµόπολης. Μεγάλο τµήµα
της Κυθρέας βρίσκεται σήµερα απροσπέλαστο εντός στρατιωτικής ζώνης.
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∆ΗΜΟΣ ΜΟΡΦΟΥ
Ο ∆ήµος Μόρφου ιδρύθηκε το 1883 και είναι ένας από τους
αρχαιότερους ∆ήµους της Κύπρου. Η όµορφη κωµόπολη της Μόρφου
είναι κτισµένη στη δυτική κεντρική πεδιάδα της Κύπρου, κοντά στον
ποταµό Σερράχη και η διοικητική έκτασή της ανέρχεται στα 5.636
εκτάρια περίπου. Ο πληθυσµός της αυτή τη στιγµή υπολογίζεται
περίπου στις 10.000 - 12.000.
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Η Μόρφου, πλούσια σε ιστορία και παράδοση, ήταν κατοικηµένη από τα
αρχαία χρόνια και αυτό αποδεικνύεται από τους πολλούς οικισµούς που
έχουν ανασκαφεί ή εντοπιστεί γύρω από αυτήν. Για την προέλευση του
ονόµατος της Μόρφου η πιθανότερη εκδοχή αναφέρει ότι σχετίζεται µε τη
θεά Αφροδίτη και ότι µία από τις ονοµασίες µε τις οποίες η θεά Αφροδίτη
λατρευόταν στον αρχαίο ελληνικό κόσµο ήταν η Μορφώ. Με την ονοµασία
Μορφώ λάτρευαν τη θεά Αφροδίτη κυρίως στη Λακωνία της
Πελοποννήσου. Συνεπώς, αυτή η εκδοχή συνδέει τη Μόρφου µε τους
Λάκωνες, οι οποίοι ενδεχοµένως είχαν κατοικήσει στο δυτικό τµήµα της
µεγάλης κεντρικής πεδιάδας του νησιού µας.
Η κωµόπολη της Μόρφου γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη και αυτό οφειλόταν
κατά κύριο λόγο στην οικονοµία της που ανθούσε λόγω της εύφορης γης
και των ατελείωτων καλλιεργειών εσπεριδοεισών που υπήρχαν στην
περιοχή. Με αυτά τα εφόδια, η Μόρφου πρωτοστατούσε πάντα σε τοµείς
όπως ο πολιτισµός, τα γράµµατα, οι τέχνες και ο αθλητισµός.
∆υστυχώς όµως, στις 16 Αυγούστου του 1974, µε την ολοκλήρωση και της
δεύτερης φάσης της εισβολής στην Κύπρο, η Μόρφου καταλήφθηκε από
τους Τούρκους κατακτητές. Οι νόµιµοι κάτοικοι της περιοχής εκτοπίστηκαν
από τα σπίτια τους και υποχρεώθηκαν να µετακινηθούν στις νοτιότερες
περιοχές της Κύπρου. Από τότε ο ∆ήµος Μόρφου έχει αφοσιωθεί στον
αγώνα που γίνεται για εξεύρεση µιας δίκαιης και βιώσιµης λύσης του
κυπριακού προβλήµατος που θα επιτρέπει σε όλους τους πρόσφυγες να
επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες.
Από το 1974 και µετά, ο ∆ήµος Μόρφου έχει θέσει ως προτεραιότητά του
τον αγώνα για επιστροφή και δικαίωση, αλλά δραστηριοποιείται παράλληλα
και σε τοµείς που σχετίζονται µε τον πολιτισµό και τη θρησκευτική
παράδοση του τόπου µας µε στόχο τη διατήρηση της µνήµης της
κατεχόµενης γης µας.
Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων του, ο ∆ήµος Μόρφου έχει µέχρι
στιγµής αδελφοποιηθεί µε εννέα ∆ήµους. Πέντε ∆ήµους της Ελλάδας
(Σπάρτη, Καλάβρυτα, Ερµούπολη, Ορεστιάδα και Μεσολόγγι) έναν ∆ήµο
της Γαλλίας (Saint Cyr Sur Loire), έναν ∆ήµο της Μεγάλης Βρετανίας
(Barnet), έναν ∆ήµο της Μάλτας (Zurrieq) και τέλος το 2008
αδελφοποιήθηκε µε τον ∆ήµο Slovenj Gradec της Σλοβενίας.
Η επαφή που έχει µε τους εννέα αυτούς ∆ήµους συνεχίζει να είναι τακτική
και, παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές τις αδελφοποιήσεις έγιναν πριν
20 χρόνια, δεν έχουν φθαρεί, αλλά αντίθετα οι δεσµοί φιλίας έχουν
δυναµώσει.
Ο ∆ήµος Μόρφου, εκτός από τις εννέα αδελφοποιήσεις, έχει συνάψει
εξαιρετικές σχέσεις και µε πολλές άλλες πόλεις, µέσα από τη συµµετοχή
του σε διεθνείς και άλλους οργανισµούς. Ο ∆ήµος Μόρφου είναι µέλος της
∆ιεθνούς Οργάνωσης «Πόλεις Αγγελιοφόροι της Ειρήνης» στην οποία
µάλιστα προεδρεύει.
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Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας
Η Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας είναι το µοναδικό Μαρωνίτικο χωριό της
επαρχίας Λευκωσίας. Το χωριό έχει δύο ναούς αφιερωµένους στην
Αγία Μαρίνα. O παλαιός ναός είναι του 16ου αιώνα, ενώ ο νεότερος
ναός οικοδοµήθηκε το 1972.
Το χωριό βρίσκεται σε τουρκική στρατιωτική ζώνη και η πρόσβαση σε
αυτό ήταν αδύνατη µέχρι το 2010. Με παρέµβαση της Αγίας Έδρας
παραχωρήθηκαν ειδικές άδειες για λειτουργία στον ναό της Αγίας
Μαρίνας σε δεδοµένες γιορτές µε συνοδεία τουρκικού στρατού και
προηγούµενη αίτηση από τον Κοινοτάρχη του χωριού.
∆ηµιουργήθηκε νέος ασφαλτοστρωµένος δρόµος για εύκολη
πρόσβαση στο χωριό περιµετρικά του στρατοπέδου. Επίσης δόθηκε
άδεια ανακαίνισης της παλαιάς εκκλησίας του χωριού από το
Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) καθώς για
την αναστήλωση του καταστραµµένου κοιµητηρίου.
Στην τελευταία επίσκεψη στο χωριό το 2019 έδωσαν το παρόν τους 400
άτοµα, επιβεβαιώνοντας µε την παρουσία αυτή ότι ο αγώνας πρέπει να
συνεχίζεται µε επιµονή και υποµονή, έστω κι αν το χωριό βρίσκεται σε
στρατιωτική ζώνη, µε την ελπίδα µια µέρα να επιτραπεί η εκεί
επιστροφή.
Η µεγάλη σε διαστάσεις εικόνα της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται σήµερα
σε µουσείο στη Μύρτου. Με δυσκολία διευθετήθηκε η µεταφορά της
στο χωριό δύο χρονιές, ανήµερα της γιορτής της, βασταζόµενη από
νεαρούς του χωριού, µε τη συνοδεία αστυνοµίας, στρατού και του
Τµήµατος Αρχαιοτήτων. Υπάρχει άσβεστη η ελπίδα µια µέρα να
µεταφερθεί µε τις δέουσες τιµές, µόνιµα στην εκκλησία του χωριού.
Λίγο έξω από το χωριό βρίσκεται το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία και
το εκκλησάκι του Αγίου Γιάννη.
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Άγιος Βασίλειος
Ο Άγιος Βασίλειος βρίσκεται 18 χιλιόµετρα δυτικά της Λευκωσίας και η
γεωγραφική του θέση στον οδικό άξονα Λευκωσίας – Μύρτου
συνέβαλε στη δηµογραφική και οικονοµική του ανάπτυξη.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν έως την τουρκική εισβολή µε τη γεωργία και
την κτηνοτροφία.
Το χωριό αναφέρεται ήδη το 1542 στον χάρτη του Λεωνίδα Αττάρ και
όπως συνάγεται από την ονοµασία του πιθανώς η ίδρυσή του να
ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια.
Η κεντρική εκκλησία του χωριού ήταν αφιερωµένη στον Άγιο Βασίλειο,
ενώ ο κοιµητηριακός ναός στον Άγιο Τρύφωνα. Ένα εξωκκλήσι του
χωριού τιµούνταν στη µνήµη της Αγίας Μαρίνας. Ο κεντρικός ναός του
χωριού ήταν µονόχωρος µε τριώροφο κωδωνοστάσιο και στεγαζόταν µε
τέσσερα σταυροθόλια. Κτίσθηκε στην ύστερη Τουρκοκρατία, µολονότι
ένα τµήµα του ξυλόγλυπτου εικονοστασίου του, σύµφωνα µε τον R. F.
Gunnis, ο οποίος σηµείωνε ότι είχε προέλθει από εκκλησία στην
Κατωκοπιά, χρονολογείται στον 17ο αιώνα. Οι φορητές εικόνες του
τέµπλου ανήκαν κατά την ίδια πηγή στον 18ο αιώνα και µετά την
τουρκική εισβολή αγνοείται η τύχη τους. Μία από αυτές, που
απεικονίζει τον Άγιο Βασίλειο, και έχει χρονολογηθεί στον 17ο αιώνα,
εντοπίσθηκε στα υποστατικά του Τούρκου αρχαιοκάπηλου Aydin
Dikmen. Ο ναός σήµερα έχει µετατραπεί σε τζαµί.
Το χωριό ήταν µεικτό πριν την τουρκική εισβολή. Σήµερα η πρόσβαση
στο χωριό είναι αδύνατη, διότι βρίσκεται σε στρατιωτική περιοχή του
τουρκικού στρατού κατοχής.
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Άγιος Γεώργιος Σολέας
Είναι το τελευταίο χωριουδάκι της ολοπράσινης κοιλάδας της Σολέας.
Βρίσκεται στις παρυφές της Φουκάσας. Ένα χωριό που κάποτε ήταν
κεφαλοχώρι της περιοχής, ένας από τους αρχαιοτέρους ίσως οικισµούς
της περιοχής. Οι χρυσές εποχές φυσικά έχουν περάσει, οι 3.500
περίπου κάτοικοι του 1945 έµειναν µόνο στα όνειρα, και το 1974 οι 300
κάτοικοι που απέµειναν εγκατέλειψαν το χωριό.
Η εκκλησία, προστατευόµενη από την UNESCO, τοποθετείται γύρω
στον 11ο αιώνα. Είναι βυζαντινού ρυθµού µε θόλο και είναι αφιερωµένη
στον Άγιο Γεώργιο τον τροπαιοφόρο, που είναι και ο προστάτης άγιος
που έδωσε και το όνοµα στο χωριό.
Μέρος του χωριού αποτελεί το µεταλλείο της Φουκάσας, το οποίο
συγκαταλέγεται στα παλιότερα µεταλλεία εξορύξεως χαλκού
παγκόσµια. Υπήρχε επίσης ένα πολύ µικρό ορυχείο όπου έβγαζε ωχρά,
πέτρα µε φαιό χρώµα που χρησιµοποιούνταν στην παραγωγή µπογιάς.
Θεωρείται ότι κτίσθηκε ως οικισµός γύρω στον 4ο µε 5ο αιώνα π.Χ. Το
χωριό ήταν µεικτό, µε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους κατοίκους.
Το 1963 όµως µε τις ελληνοτουρκικές εχθροπραξίες οι Τούρκοι
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το χωριό.
Ο Κοσκινάς, µια νεροµάνα µε αρτεσιανό και άφθονο πόσιµο νερό στην
Σκουριώτισσα, υδροδοτούσε το χωριό. Το νερό του ποταµού Κριού,
που πήγαζε από το Τρόοδος και διέσχιζε όλη την κοιλάδα, ήταν αρκετό
να ποτίζει όλα τα περιβόλια του χωριού.
Γύρω στο 1960 διέθετε ελαφρά βιοµηχανία, όπως µηχανή για
τσιµεντοµπλόκ και µηχανόπρεσα για γαλλικά κεραµίδια.
Είχε το µοναδικό στη περιοχή εργοστάσιο κονσερβοποιίας της
οικογενείας Σαζείδη.
Το χωριό παρήγαγε λαδί, σιτηρά, κτηνοτροφικά προϊόντα και οι πλείστοι
κάτοικοί του δούλευαν στην Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία.
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Άγιος Νικόλαος Σολέας
Το χωριό Άγιος Νικόλαος βρίσκεται στην καταπράσινη κοιλάδας της
Σολέας, είναι τέσσερα χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της Λεύκας και
αποτελούσε µικρό χωριό.
Το χωριό πιστεύεται ότι πήρε το όνοµά του από την εκκλησία του
χωριού, τον Άγιο Νικόλαο που είναι ερειπωµένη και βρίσκεται βόρεια
του χωριού.
Στα δυτικά του χωριού στους πρόποδες του βουνού βρίσκεται η
εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, η οποία είναι επίσης ερειπωµένη.
Σύµφωνα µε τους γέροντες του χωριού στα παλιά χρόνια υπήρχε και
παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρονίκου.
Ο Άγιος Νικόλαος πολύ παλιά ήταν πολύ µεγάλο χωριό µε αρκετούς
κατοίκους. Τη δεκαετία του 1950 οι πλείστοι κάτοικοι µετανάστευσαν
στην Αγγλία και λίγοι στην Αυστραλία και την Αµερική.
Οι υπόλοιποι κάτοικοι που απέµειναν ασχολούνταν µε τη γεωργία και
την κτηνοτροφία. Κάποιοι εργαζόντουσαν επίσης στο Μεταλλείο της
Σκουριώτισσας που συνόρευε µε το χωριό. Η λειτουργία των
µεταλλείων της Σκουριώτισσας άρχισε από το 1911 µέχρι την τουρκική
εισβολή το 1974.
Η διέλευση του σιδηρόδροµου από το χωριό οδήγησε στην αύξηση
του πληθυσµού στο οποίο διέµεναν µόνο Ελληνοκύπριοι.
Το χωριό έχει µεσογειακό κλίµα και είναι πολύ δροσερό κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες. Από το χωριό περνά ο ποταµός Καρκότης, πολύ
ορµητικός τον χειµώνα µε άφθονο νερό, ο οποίος βοηθούσε και βοηθά
µέχρι και σήµερα τα γύρω χωριά στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών,
ελιών, σιταριού και κριθαριού.
Το χωριό σήµερα βρίσκεται υπό στρατιωτική περιοχή και η πρόσβαση
σε αυτό είναι πολύ δύσκολη.
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Αµπελικού
Το χωριό Αµπελικού βρίσκεται 19 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της Μόρφου
και κοντά στους αρχαίους Σόλους. Η προέλευση της ονοµασίας του
συνδέεται µε τους αµπελώνες. Το χωριό αναφέρεται µε το όνοµα αυτό
τουλάχιστον επί Ενετοκρατίας, όπως επιβεβαιώνει ο χάρτης του
Λεωνίδα Αττάρ (1542) και βενετικά κατάστιχα, ενώ οθωµανικές πηγές
αναφέρουν στον 19ο αιώνα πως είχε ερηµωθεί.
Το χωριό ήταν µεικτό, αλλά µετά τα γεγονότα του 1964 ο
ελληνοκυπριακός πληθυσµός µετακινήθηκε, και στο χωριό κατοίκησαν
Τουρκοκύπριοι από τα γειτονικά χωριά Ξερό και Καραβοστάσι, µε
αποτέλεσµα να µετατραπεί σε τουρκικό θύλακα. Μετά την τουρκική
εισβολή, το χωριό µοιράστηκε στα τρία, αφού ένα τµήµα του
κατελήφθη από τους Τούρκους, ένα τµήµα του βρίσκεται στη νεκρά
ζώνη και ένα µικρό µόνο κοµµάτι του είναι ελεύθερο.
Η εγκατάσταση στο χωριό φαίνεται πως ανάγεται στους αρχαίους
χρόνους, αφού στο Αµπελικού έχουν εντοπισθεί σε ανασκαφές
ευρήµατα της Χαλκολιθικής εποχής και της Πρώιµης Χαλκοκρατίας, ο
οικισµός περιβάλλεται από ρωµαϊκούς τάφους, ενώ στο χωριό
βρίσκονται διάσπαρτα αρχαία αρχιτεκτονικά µέλη, είτε από την
περιοχή, είτε φερµένα από τους αρχαίους Σόλους. Ο κεντρικός ναός
του χωριού είχε αφιερωθεί στον Άγιο Γεώργιο και σήµερα
χρησιµοποιείται από τον τουρκικό στρατό ως στρατιωτική αποθήκη, ενώ
στις αρχές ήδη του 20ού αιώνα οι ναοί του Αγίου Σεργίου και του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ βρίσκονταν σε ερειπωµένη κατάσταση.
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Αργάκι
Το κατεχόµενο χωριό Αργάκι βρίσκεται σε υψόµετρο 103 µέτρων στην
πεδιάδα της Μόρφου, 30 χιλιόµετρα δυτικά της Λευκωσίας και 4
χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της Μόρφου.
Στην περιοχή προϋπήρχε µια πολιτεία από τις ακµαιότερες πόλεις της
Ύστερης Εποχής του Χαλκού, η οποία άκµασε και συνέχισε να υπάρχει
µέχρι και τους Ελληνιστικούς χρόνους. Στην περιοχή µάλιστα, έχει
ανακαλυφθεί ένα µικρό ιερό αφιερωµένο στη θεά Αφροδίτη. Τις
πρώτες γραπτές αναφορές για το Αργάκι τις εντοπίζουµε κατά τη
διάρκεια της Φραγκοκρατίας.
Για την ονοµασία του χωριού υπάρχουν πολλές εκδοχές. Οι
επικρατέστερες συνδέουν το χωριό µε ένα ρυάκι που διέσχιζε το
χωριό, καθώς και τη Μονή του Ρύακος.
Το Αργάκι είχε τρεις εκκλησίες: τον Ιερό Ναό του Τιµίου Προδρόµου,
µονόκλιτο ναό του 19ου αιώνα µε σκαλιστό και επίχρυσο εικονοστάσιο
µε ψηλό καµπαναριό που κατασκευάστηκε στην Τεργέστη, και τα
εξωκκλήσια του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Αθανασίας.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στο Αργάκι λειτουργούσε Κρυφό
Σχολειό. Το πρώτο δηµοτικό σχολείο ιδρύθηκε το 1873 και αρχικά
λειτουργούσε ως αλληλοδίδακτο µε Αργακίτες δάσκαλους, ενώ από το
1800 υπήρχε και τουρκικό σχολείο στο οποίο όσοι φοιτούσαν οι
Τουρκοκύπριοι. Μέχρι και 1974 λειτουργούσε εξατάξιο δηµοτικό
σχολείο.
Πέραν από τα γράµµατα, οι Αργακίτες έχουν πλούσια παράδοση και
στη µουσική, καθώς και αθλητικό σωµατείο, τον Όλυµπο Αργακίου.
Πριν το 1974 το Αργάκι ήταν ένα µεικτό χωριό µε 1.599 κατοίκους
(περίπου 100 Τουρκοκύπριοι). Οι κάτοικοι ήταν ως επί τω πλείστον
γεωργοί και κτηνοτρόφοι, έµποροι ή τεχνίτες και ορισµένοι δηµόσιοι
υπάλληλοι. Στο χωριό λειτουργούσε Συνεργατικό Παντοπωλείο.
Οι Αργακίτες τίµησαν τους αγώνες του Ελληνισµού σε όλη τη σύγχρονη
ιστορία του τόπου. Το Αργάκι έχει τους δικούς του τραυµατίες, νεκρούς
και αγνοούµενους.
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Αυλώνα
Η Αυλώνα, λουσµένη µε το λαµπρό φως του ήλιου, είναι απλωµένη
στην άκρη ενός καταπράσινου κάµπου, όπου από τους αρχαίους
χρόνους έως την αποφράδα µέρα της εισβολής των Τούρκων το 1974,
άνθρωποι και φύση συνυπήρχαν και αλληλοεπιδρούσαν δυναµικά και
δηµιουργικά. Το κατάφυτο χωριό µε τις πορτοκαλιές, έχοντας
συµµάχους τους ποταµούς Μέρικα, τον ποταµό του Ακακίου και της
Περιστερώνας, δεν έπαψε ποτέ να δίνει απλόχερα ζωή και πλούσιους
καρπούς στους πολύµοχθους αγρότες. Η ευλογηµένη γη της Αυλώνας
στενάζει σήµερα κάτω από την µπότα του Αττίλα και αναζητά τους
αυτόχθονες κατοίκους της να την ποτίσουν και πάλι µε τον ιδρώτα τους
και να λειτουργηθούν στις εκκλησίες της.
Ο πληθυσµός του χωριού από 160 κατοίκους το 1881, αυξήθηκε στους
220 το 1911, στους 406 το 1946 και στους 684 το 1973. Σήµερα, οι
Αυλωνίτες βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη την Κύπρο και στο εξωτερικό,
µε ιδιαίτερη φιλοξενούσα κοινότητα το γειτονικό Ακάκι. Ο συνολικός
πληθυσµός των Αυλωνιτών που βρίσκονται σήµερα στην προσφυγιά
ανέρχεται στους 1.200 περίπου.
Οι κάτοικοι της Αυλώνας είναι εργατικοί και παθιασµένοι δουλευτές:
γεωργοί, βοσκοί, τεχνίτες και εργάτες, όλοι έδιναν το παρών τους το
σούρουπο στην πλατεία όπου βρίσκεται ο µεγάλος ευκάλυπτος, δύο
καφενεία, σωµατείο, γραφεία της Συνεργατικής, παντοπωλείο, κουρείο,
ταβέρνα και σταθµός λεωφορείου.
Στην ανατολική πλευρά της πλατείας βρίσκεται και η εκκλησία της
Αγίας Μαρίνας, στην βόρεια άκρη ήταν το δηµοτικό σχολείο. Το πιο
εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό µνηµείο είναι ο νερόµυλος µε τις καµάρες
που βρίσκεται µέσα στην λεγόµενη σήµερα «ουδέτερη ζώνη». Στην
αυλή του δηµοτικού σχολείου βρίσκεται η ερειπωµένη σήµερα
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που ανοικοδοµήθηκε το 1535.
Σύµφωνα µε τον Νέαρχο Κληρίδη, το όνοµα του χωριού προέρχεται
από την λέξη «αυλός» δηλαδή στενόµακρο έδαφος όπως ο αυλός,
όπως ο τόπος στον οποίο είναι κτισµένο το χωριό.
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Βαρίσια
Το χωριό Βαρίσια βρίσκεται 23 χιλιόµετρα δυτικά της Μόρφου και
υπάγεται στη µητροπολιτική περιφέρεια Κύκκου και Τηλλυρίας. Το
χωριό κατοικούνταν προπολεµικά από περίπου 240 άτοµα. Οι κάτοικοι
του χωριού µετά την τούρκικη εισβολή του 1974 έχουν διασκορπιστεί
σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, πολλοί δε από αυτούς έχουν
µεταναστεύσει στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην Αυστραλία.
Το χωριό µνηµονεύεται ήδη επί Βενετοκρατίας στον χάρτη του Λεωνίδα
Αττάρ (1542), καθώς και σε κατάστιχα της εποχής. Πρόκειται για αµιγώς
ελληνοκυπριακή κοινότητα µε κέντρο του χωριού τον ναό του Αγίου
Γεωργίου. Πλέον δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και έχει µετατραπεί σε
χωριό φάντασµα. Ό,τι διασώθηκε από την τούρκικη λεηλασία, που
ακολούθησε την τούρκικη εισβολή, χάθηκε ολοκληρωτικά από την
πυρκαγιά του 1998. Τόσο το χωριό, όσο και ο ναός βρίσκονται σήµερα
στη νεκρή ζώνη που ελέγχουν τα Ηνωµένα Έθνη, τα οποία διατηρούν
µικρό ελικοδρόµιο στην περιοχή.
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι ένα µονόχωρο καµαροσκεπές κτίσµα
µε προεξέχουσα ηµικυκλική αψίδα, το οποίο ανεγέρθηκε το 1890 από
τον µητροπολίτη Κυρήνειας Κύριλλο (1889-1893) πάνω σε ίχνη
προγενέστερου ναού. Ανακαινίσθηκε το 2008 µε τη συνδροµή των
Ηνωµένων Εθνών. Άπαξ του έτους τελείται η Θεία Λειτουργία µε τη
συνοδεία των Ηνωµένων Εθνών. Οι 18 εικόνες του ναού, έργο του
Θεοδοσίου Θεοδωρίδη, συντηρήθηκαν και µεταφέρθηκαν στο
Μουσείο της Μονής Κύκκου. Το παρακείµενο κοιµητήριο τόσο της
Βαρίσιας, όσο και του συνοικισµού του Αγίου Γεωργίου, είναι
εγκαταλελειµµένα.
Το Κοινοτικό Συµβούλιο του χωριού, µε την στήριξη των χωριανών, έχει
προβεί σε ενέργειες προς τη ∆ιοίκηση των Ηνωµένων Εθνών, καθώς
επίσης και στις αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ζητώντας να τους
παραχωρηθεί το δικαίωµα επιστροφής της περιουσίας τους, λόγω του
καθεστώτος της νεκρής ζώνης.
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Βώνη
Όπως υποστηρίζεται, το όνοµα του χωριού προέρχεται από την αρχαία
πόλη ∆ωδώνη και τον τύπο «Βωδώνη», που υποδηλώει ιερό, το οποίο
είναι παράλληλα και µαντείο. Την άποψη αυτή ενισχύει η ανακάλυψη
του ιερού του Απόλλωνα και της Αρτέµιδος από τον Max Ohnefalsch
Richter το 1883. Κατά τις ανασκαφές ήλθαν στο φως αρκετά αγάλµατα,
τα οποία µεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Λευκωσία.
H Βώνη δεν εντοπίζεται στον µεσαιωνικό χάρτη του Λεωνίδα Αττάρ
(1542), αλλά εντοπίζεται σε µεσαιωνικές πηγές ως Voni ή Vouni και
καταγράφεται ως βασιλικό κτήµα του Οίκου των Λουζινιανών. Αυτό
δικαιολογεί και τη συµµετοχή των κατοίκων της Βώνης στη µάχη της
Λευκωσίας, όπου βασιλικά στρατεύµατα πολέµησαν τον στρατό των
Γενουατών το 1374.
Η Βώνη ήταν αρκετά πλούσια και εύφορη και αφθονούσαν διάφορες
καλλιέργειες όπως δηµητριακά, βαµβάκι, σουσάµι, όσπρια, πατάτες,
λαχανικά, ελαιόδενδρα, λεµονόδενδρα κι άλλα, λόγω της νοµής του
νερού (βωνιάτικο). Στη Βώνη εκτρεφόταν επίσης ο µεταξοσκώληκας. Οι
Βωνιάτες είχαν την παγκύπρια πρωτεία στην εκτροφή καµήλων και
πολλοί εξασκούσαν το επάγγελµα του καµηλιέρη, που ήταν ιδιαίτερα
επικερδές.
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλοµάρτυρος στο κέντρο του
χωριού ανοικοδοµήθηκε το 1900, αντικαθιστώντας παλαιότερο ναό.
Κοντά στο χωριό βρίσκεται το εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του
Σπόρου. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, µεγάλο τµήµα του
χωριού αποτελεί στρατιωτική ζώνη και η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο
σε Τούρκους.
Το χωριό ήταν αµιγώς ελληνοκυπριακό και, σύµφωνα µε την απογραφή
του 1973, κατοικούσαν σε αυτό 508 Ελληνοκύπριοι.
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Γαληνή
Το χωριό Γαληνή είναι γνωστό από τον 18ο αιώνα, αφού αναγράφεται σε
φορολογικά κατάστιχα της Τουρκοκρατίας του 1824.
Η Γαληνή έχει άριστη θέα σε µια από τις οµορφότερες περιοχές της
Κύπρου.
Ο πληθυσµός της Γαληνής ήταν αµιγώς ελληνοκυπριακό. Κατά την
απογραφή τού 1960 η Γαληνή είχε 1.265 κατοίκους.
∆ιέθετε εξατάξιο δηµοτικό σχολείο, οι µαθητές του οποίου έφθασαν
κατά τη δεκαετία 1960-1970 τους 180.
Το χωριό Γαληνή διέθετε δύο ιερούς ναούς αφιερωµένους στον Άγιο
Ιωάννη τον Θεολόγο. Ο νεότερος ήταν κτισµένος το 1930, ενώ ο
παλαιότερος ναός που ήταν σε καλή κατάσταση, αποτελούσε κυρίως
µουσειακό χώρο ή χώρο αποθήκευσης εκκλησιαστικών σκευών.
Επίσης, στο χωριό υπήρχε το εξωκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου το οποίο
κτίστηκε στο Μερσινάκι, στο σηµείο όπου έπεσε µαχόµενος ο
Χαράλαµπος Μούσκος, και συνελήφθη ο απαγχονισθείς τον Αύγουστο
του 1956 Χαρίλαος Μιχαήλ από τη Γαληνή, και του οποίου ο τάφος
βρίσκεται στα φυλακισµένα µνήµατα. ∆υστυχώς η µανία των Τούρκων
εισβολέων δεν άφησε κανένα ίχνος από το εξωκκλήσι αφού συνδεόταν
άµεσα µε τον εθνικό αγώνα της ΕΟΚΑ.
Το χωριό κατελήφθη από τις τουρκικές δυνάµεις εισβολής, κατά
παράβαση της συµφωνηθείσας εκεχειρίας, τις πρώτες πρωινές ώρες
της 4ης Σεπτεµβρίου του 1974. Ήταν δε η «τελευταία πράξη» από όλη
την τραγωδία της Κύπρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην µπορούν
οι κάτοικοι του χωριού να το επισκεφθούν και να δουν από κοντά τα
σπίτια τους µετά το άνοιγµα των οδοφραγµάτων, όπως συµβαίνει
σχεδόν µε όλα τα υπόλοιπα κατεχόµενα χωριά. Η Γαληνή, που
βρίσκεται στη γραµµή των φυλακίων, χαρακτηρίζεται «στρατιωτική
περιοχή» και η πρόσβαση είναι αυστηρά απαγορευµένη.
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Γερόλακκος
Το χωριό Γερόλακκος βρίσκεται περίπου 10 χιλιόµετρα δυτικά της
Λευκωσίας και περίπου 4 χιλιόµετρα βόρεια του αεροδροµίου. Το
όνοµά του το πήρε από έναν λάκκο πολύ κοντά στην εκκλησία του
Αγίου Μάµα, τον οποίο οι κάτοικοι θεωρούσαν ιερό, γιατί
δηµιουργήθηκε, κατά την παράδοση, από τον ίδιο τον Άγιο.
Εκτός από την εκκλησία του Αγίου Μάµα, προστάτη αγίου της
κοινότητας, υπάρχει και η νεότερη και πολύ µεγαλύτερη εκκλησία, η
οποία πρωτολειτούργησε στις 25 Μαρτίου και είναι αφιερωµένη στην
Παναγία την Ευαγγελίστρια. Ο ναός του Αγίου Μάµα χρησιµοποιείται
σήµερα ως «πολιτιστικό κέντρο», ενώ ο ναός της Παναγίας
χρησιµοποιούνταν σαν τζαµί, µέχρι πριν µερικά χρόνια που κτίστηκε
µεγάλο τέµενος, πολύ κοντά στην εκκλησία.
Το χωριό ήταν γνωστό για τη µεγάλη παραγωγή σιτηρών, ενώ πολλοί
κάτοικοι ασχολούνταν και µε την κτηνοτροφία. Η µεγάλη, όµως,
γειτνίαση µε τη Λευκωσία, διευκόλυνε πολύ τους κατοίκους να
βρίσκουν και εκεί απασχόληση, είτε ως ιδιωτικοί ή δηµόσιοι υπάλληλοι,
είτε ως καταστηµατάρχες και τεχνίτες. Πολλοί εργάζονταν, επίσης, στον
γειτονικό αµερικάνικο ραδιοσταθµό, καθώς και στο αεροδρόµιο
Λευκωσίας.
Η κίτρινη πέτρα που έβγαινε από τα λατοµεία του χωριού, µε την οποία
είναι κτισµένα τα περισσότερα σπίτια και αρχοντικά της Λευκωσίας
καθώς και το αρχιεπισκοπικό µέγαρο, ήταν γνωστή σε όλη την Κύπρο.
Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της κοινότητας και οι δυνατότητες για
πλήρη απασχόληση των κατοίκων της, συνέβαλαν στη συνεχή πρόοδο
και στην οικιστική και πληθυσµιακή της ανάπτυξη. Σύµφωνα µε την
απογραφή πληθυσµού το 1973 το χωριό αριθµούσε 2.545 κατοίκους.

140

pio Lefkosia

15/11/19

5:00 PM

Page 17

Eκτοπισµένοι ∆ήµοι και Kοινότητες

Έξω Μετόχι
Το χωριό Έξω Μετόχι ιδρύθηκε µετά την καταστροφή της αρχαίας πόλης των
Xύτρων που έγινε από τον εξωµότη ∆αµιανό το 911 µ.Χ. Ήταν αµιγώς
ελληνοκυπριακή κοινότητα. Το χωριό πήρε την ονοµασία του από το γειτονικό
Μετόχι, κτήµα του µοναστηριού Αγίου Χρυσοστόµου. Εκεί εργάζονταν
αρκετοί Ελληνοκύπριοι οι οποίοι κατοικούσαν ανατολικά έξω από το Μετόχι
σε έναν µικρό οικισµό, ο οποίος σιγά σιγά έγινε αγροτική κοινότητα µε το
όνοµα Έξω Μετόχι.
Στα όρια της κοινότητας του χωριού βρίσκεται η µεγάλη εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου και τα εξωκκλήσια Παναγίας των Παίδων και Αγίας Μαρίνας. Πολύ
κοντά στο χωριό υπήρχε σιδηροδροµικός σταθµός από το 1905 µέχρι το
1951, που συνέδεε τη Λευκωσία µε το λιµάνι της Αµµοχώστου. Στις άλλοτε
γραµµές του τρένου κατασκευάστηκε ο νέος δρόµος ΛευκωσίαςΑµµοχώστου. Μετά τη διάνοιξη του δρόµου Λευκωσία-Κερύνειας µέσω του
Πενταδακτύλου, το Έξω Μετόχι απέκτησε αµεσότητα πρόσβασης στις τρεις
πολύ σηµαντικές πόλεις του νησιού: την πρωτεύουσα Λευκωσία, τη ραγδαία
εξελισσόµενη Αµµόχωστο και την τουριστική Κερύνεια. Η προνοµιούχος
θέση του χωριού συνέβαλε στη σταθερά ανελικτική δηµογραφική πορεία,
καθώς το 1973 αριθµούσε 890 κατοίκους.
Το Έξω Μετόχι είναι ένα πεδινό χωριό µε πλούσια καλλιεργήσιµη γη, δύο
ποταµούς και τρία αρδευτικά συστήµατα. Κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν
η γεωργία και η κτηνοτροφία.
Στο Έξω Μετόχι λειτουργούσε εξατάξιο δηµοτικό σχολείο µε τρεις
δασκάλους, όπου το 1973-1974 φοιτούσαν 92 µαθητές.
Μετά την ίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το Έξω Μετόχι γνώρισε
πρόοδο και ραγδαία ανάπτυξη: ασφαλτόδροµοι, ηλεκτρικό ρεύµα, ύδρευση,
λεωφορεία, φορτηγά, συνεργατισµός, καφενεία, ταβέρνες, αθλητικοί
σύλλογοι, χορωδίες, χορευτικό και θεατρικό συγκρότηµα, αρδευτικά έργα,
νέα µηχανήµατα στη γεωργία, καινούργιες κατοικίες και ιδιωτικά αυτοκίνητα.
Όλα αυτα είχαν αποτέλεσµα την αύξηση του επιπέδου µόρφωσης, υγείας
και γενικά καλύτερης ζωής και διαβίωσης.

141

pio Lefkosia

15/11/19

5:00 PM

Page 18

Mνήµες Kατεχόµενης Γης

Κάτω Ζώδια
Η Κάτω Ζώδια βρίσκεται στην εύφορη πεδιάδα της Μόρφου. Σύµφωνα
µε τη λαϊκή παράδοση, πήρε το όνοµά της από τα ξωτικά που υπήρχαν
στην περιοχή. Σύµφωνα όµως µε επιστηµονική µελέτη του
ακαδηµαϊκού κ. Ανδρέα Βοσκού, η ονοµασία προέρχεται από τους
Αχαιούς, κατοίκους της αρχαίας Ζωτίας, περιοχής της Πελοποννήσου,
που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή το 230 π.Χ.
Ο πληθυσµός της το 1974 ανερχόταν στους 3.000 κατοίκους και µέχρι
το 1950 το 95% του πληθυσµού ασχολούνταν µε τη γεωργία. Οι
καλλιέργειες ήταν ως επί το πλείστον ξηρικές, γιατί τα επιφανειακά
νερά ήταν ελάχιστα.
Από το 1946 µε την ανόρυξη διατρήσεων, ο κατάξερος κάµπος της
Ζώδιας µετατράπηκε σε καταπράσινη πεδιάδα από λεµονόδενδρα.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στον Τίµιο Σταυρό. Το
εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου των Ξαλώνων έχει εξαιρετική
τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου, έργο του ζωγράφου Σολοµώντα
Φραγκουλίδη.
Το πρώτο δηµοτικό σχολείο λειτούργησε το 1860. Το 1875-1876
φοιτούσαν 230 µαθητές από τη Ζώδια και τα γύρω χωριά. Το 1925-1926
κτίστηκε το αρρεναγωγείο µε 172 µαθητές από τη Ζώδια, ενώ το 19351936 κτίστηκε το παρθεναγωγείο µε 72 µαθήτριες.
Το 1924 λειτούργησε το µοναδικό εργοστάσιο παγκύπρια επεξεργασίας
λιναριού µε την παραγωγή φηµισµένης κλωστής.
Μεταξύ των συλλόγων που υπήρχαν ήταν οι λαϊκές οργανώσεις, ο
«Παρθενών» ο οποίος διέθετε ιδιόκτητο γήπεδο και ποδοσφαιρική
οµάδα που αγωνιζόταν στη Β΄ κατηγορία και ο Σύλλογος Αποφοίτων.
Μετά την τούρκικη εισβολή ο Σύλλογος Αποφοίτων
επαναδραστηριοποιήθηκε το 1984 και στεγάστηκε στο ιδιόκτητο οίκηµα
του Κοινοτικού Συµβουλίου στο προαύλιο του οποίου θα ανεγερθεί
µνηµείο πεσόντων και αγνοουµένων Ζώδιας. Το Κοινοτικό Συµβούλιο
διαθέτει 35µελή χορωδία και Φιλανθρωπικό Σύνδεσµο Γυναικών.
Ιδρύθηκε επίσης στην προσφυγιά η Παγκοινοτική Κίνηση Ζώδιας και ο
Εθνικός Σύλλογος «Νικόλαος Π. Γιάγκου».
Η Κάτω Ζώδια έχει σήµερα 3.241 ψηφοφόρους.
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Πάνω Ζώδια
Η ονοµασία του χωριού συνδέεται πιθανόν µε τον εποικισµό της
περιοχής από Αχαιούς από τη Ζωτέαν του Άργους. Τοπική, όµως,
παράδοση που κατέγραψε ο Νέαρχος Κληρίδης συνδέει την ονοµασία
του χωριού µε ένα φοβερό, ανθρωποφάγο ζώδκιον (ξωτικό µε µορφή
δράκου) που κατοικούσε σε σπήλαιο της Πάνω Ζώδιας. Στον χάρτη του
Attar (1542) εµφανίζονται τα χωριά Πάνω και Κάτω Ζώδια ως ένα µε την
ονοµασία Ζώδιες. Στον Λεόντιο Μαχαιρά εντοπίζεται ως Ζωτία, η
περιοχή που ασκήτεψε ο Άγιος Ειρηνικός, ένας από τους 300 Αγίους
Αλαµανούς. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε δύο ξεχωριστές
Ζώδιες από τον Αρχιµανδρίτη Κυπριανό (1788), οι οποίες είχαν κοινό
µουκατά (σύστηµα ενοικίασης φόρων της Τουρκοκρατίας).
Η Πάνω Ζώδια φέρεται ως νεότερος οικισµός, επέκταση της Κάτω
Ζώδιας, η οποία είναι πιο κοντά στη Μόρφου. Στα διοικητικά όρια του
χωριού, κοντά στον Αστροµερίτη, εντοπίζεται το σπήλαιο όπου
ασκήτεψε ο Όσιος Σωζόµενος που τιµάται στη Γαλάτα.
Στην Πάνω Ζώδια δεσπόζει ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που
χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα και παρουσιάζει έναν σπάνιο
αρχιτεκτονικό τύπο µε υπερυψωµένο το µεσαίο από τα σταυροθόλια εν
είδει τρούλλου. Το κωδωνοστάσιο του ναού κτίστηκε το 1911. Σύµφωνα
µε την παράδοση, ο ναός είναι κτισµένος στα ερείπια της Μονής του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο ναός µετά την τουρκική εισβολή
χρησιµοποιείται ως τζαµί. Στο χωριό υπάρχει επίσης ο ναός του Αγίου
Γεωργίου, κτίσµα επίσης της Τουρκοκρατίας, και ένα παρεκκλήσιο
αφιερωµένο στην Παναγία την «Αφέγγα» ή Αφέντρα, που ανεγέρθηκε
κατά τη δεκαετία του 1960. Από τους λεηλατηµένους θησαυρούς της
κατεχόµενης Πάνω Ζώδιας, επαναπατρίσθηκε πρόσφατα στην Ιερά
Μητρόπολη Μόρφου ένας αργυρεπίχρυσος σταυρός λιτανείας του
1914.
Η Πάνω Ζώδια είναι η γενέτειρα του Μητροπολίτη Μόρφου κ.
Νεοφύτου, από την οποία προσφυγοποιήθηκε σε ηλικία 12 ετών. Το
χωριό, όπως και η Κάτω Ζώδια, ήταν αµιγώς ελληνικοκυπριακό και σε
αυτό κατοικούσαν, σύµφωνα µε την απογραφή του 1973, 1.630
Ελληνοκύπριοι.
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Καλό Χωριό Σολέας
Το Καλό Χωριό Σολέας (πρώην Λεύκας) βρίσκεται περίπου 50
χιλιόµετρα βορειοδυτικά της Λευκωσίας, στην εύφορη και καταπράσινη
κοιλάδα της Σολιάς. Γειτνιάζει µε τα χωριά Άγιος Γεώργιος και Άγιος
Νικόλαος. Κατά την Αγγλοκρατία υπαγόταν διοικητικά στο διαµέρισµα
Λεύκας.
Πριν την τουρκική εισβολή το 1974, στο χωριό κατοικούσαν περίπου
200 Ελληνοκύπριοι και στην τουρκική συνοικία περίπου 450
Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι ονόµαζαν το χωριό Καµλί Κιόι, δηλαδή
Πευκοχώρι. Σύµφωνα µε τους ιστορικούς, οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν
από την περιοχή των Σόλων κατά τη διάρκεια των αραβικών επιδροµών.
Το Καλό Χωριό διέθετε δηµοτικό σχολείο που εξυπηρετούσε και τα
τρία γειτονικά χωριά, εκκλησία αφιερωµένη στον Άγιο Μόδεστο,
αστυνοµικό σταθµό, µορφωτικό και αθλητικό σύλλογο µε πλούσια
δράση και µεγάλες επιτυχίες στο Πανσόλειο Πρωτάθληµα, συνεργατική
πιστωτική εταιρεία (ιδρύθηκε το 1961), ελαιοτριβεία και, παλαιότερα,
τρία χάνια. Στον απελευθερωτικό αγώνα 1955-1959 πρόσφερε ενεργά
κυρίως µε τη συµµετοχή της οικογένειας Λοΐζου.
Ο πληθυσµός του Καλού Χωριού αυξοµειωνόταν ανάλογα µε διάφορα
κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα. Το 1911 η Χατζησοφία έκτισε και
δώρισε την εκκλησία του Αγίου Μοδέστου. Το 1912 λειτούργησε το
πρώτο δηµοτικό µονοτάξιο σχολείο του χωριού στην αυλή της
εκκλησίας. Το 1916 άρχισε η λειτουργία του µεταλλείου της
Σκουριώτισσας κοντά στα Κατύδατα από την Κυπριακή Μεταλλευτική
Εταιρεία CMC και η ανέγερση των εργοστασίων επεξεργασίας χαλκού
στο Ξερό.
Η τουρκική εισβολή του 1974 ανάγκασε τους Έλληνες κατοίκους να
σκορπιστούν σε άλλα γειτονικά χωριά και πόλεις ή και στο εξωτερικό.
Στη διάρκεια της εισβολής χάθηκαν έξι παλληκάρια του Καλού Χωριού.
Τα οστά δύο βρέθηκαν και τάφηκαν, ενώ οι άλλοι τέσσερις αγνοούνται.
Παρά τον ξεριζωµό και όπου και αν βρίσκονται, οι εκτοπισµένοι
κάτοικοι αγωνίζονται µε διάφορες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες να
κρατήσουν ζωντανή τη µνήµη του χωριού και τον πόθο της επιστροφής.
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Καπούτι
Το Καπούτι, µια αµιγώς ελληνοκυπριακή κοινότητα του κατεχόµενου
τµήµατος της Επαρχίας Λευκωσίας στο διαµέρισµα Μόρφου, βρίσκεται
γεωγραφικά τοποθετηµένο στο κέντρο ιστορικών περιοχών. Οι περιοχές
αυτές ήταν κατοικηµένες από το 3800 π.Χ.
Το υψόµετρο του χωριού, 150 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας, η τοποθεσία του, η ακαταµάχητη φυσική οµορφιά που το
περιβάλλει και η θεϊκή θέα από το ύψωµα όπου βρίσκεται, είναι
στοιχεία που συνηγορούν στο ότι του δόθηκε το όνοµα Καπούτι.
Το όνοµα Καπούτι προέρχεται από τη λατινική και άρα φραγκική λέξη
caput–capitis (γενική) που σηµαίνει «κεφαλή, κορυφή, άκρον», εξού και
το Capitolium, o λόφος στη Ρώµη.
Το Καπούτι, τουλάχιστον µετά την άφιξη των Άγγλων το 1878 και µετά τη
µεταστροφή προς τον Χριστιανισµό των Λινοβάµβακων, ήταν αµιγώς
ελληνιοκυπριακό χωριό µε 1.032 κατοίκους το 1974.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν µε διάφορα επαγγέλµατα, µεταξύ άλλων µε
τη γη τους και την κτηνοτροφία, καθώς και µε µια προσοδοφόρα
οικοτεχνία, αυτή της κατασκευής ψαθιών µε πρώτη ύλη το φλούδι. Το
«καπουθκιώτικο ψαθίν» είναι εγγεγραµµένο στον Εθνικό Κατάλογο
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Κύπρου από το 2015.
Η καµαροσκέπαστη δίκλιτη βασιλική εκκλησία του χωριού είναι
αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο. Σήµερα λειτουργεί ως τζαµί, αφού
προηγουµένως είχε λεηλατηθεί.
Το Καπούτι είχε τη δική του σηµαντική συνεισφορά σε όλους τους
αγώνες του έθνους. Η τουρκική εισβολή άφησε τέσσερις
αγνοούµενους στρατιώτες και τέσσερις ηλικιωµένους δολοφονηθέντες.
Μετά το 1974, αρκετοί κάτοικοι του χωριού πήραν τον δρόµο της
ξενιτιάς. Αυτοί που παρέµειναν στην Κύπρο ζουν µε την προσδοκία ότι
µια µέρα θα επιστρέψουν στο όµορφο χωριό τους.

145

pio Lefkosia

15/11/19

5:01 PM

Page 22

Mνήµες Kατεχόµενης Γης

Καραβοστάσι-Σόλοι
Το Καραβοστάσι ιδρύθηκε στη θέση του λιµανιού των αρχαίων Σόλων.
Απέχει 18 χιλιόµετρα από τη Μόρφου και ο πλούσιος υδροφόρος
ορίζοντάς του επέτρεψε την ενασχόληση των κατοίκων µε τη γεωργία
και τις καλλιέργειες, κυρίως σε εσπεριδοειδή. Επίσης, µεγάλος αριθµός
των κατοίκων εργαζόταν στα µεταλλεία της περιοχής. Το µετάλλευµα
µεταφερόταν σε βαγόνια στο λιµάνι του Καραβοστασιού, από όπου
φορτωνόταν στα πλοία για εξαγωγή.
Το βασίλειο των Σόλων διαδέχθηκε την αρχαία Αίπεια, που σύµφωνα µε
τη µυθολογία είχε κτισθεί από τον ∆ηµοφώντα. Ο βασιλιάς Φιλόκυπρος,
κατόπιν συµβουλής του Αθηναίου νοµοθέτη Σόλωνα, µετέφερε την
πόλη προς τη θάλασσα και την ονόµασε προς τιµήν του «Σόλοι». Τις
ανασκαφές των Σόλων πραγµατοποίησε από το 1929 η σουηδική
αρχαιολογική αποστολή, όπου, µεταξύ άλλων, αποκάλυψε το
εντυπωσιακό θέατρο των Σόλων, το οποίο ανάγεται στη ρωµαϊκή
περίοδο. Κατά τις ανασκαφές επιβεβαιώθηκε η κατοίκηση στον χώρο
ήδη από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.
Βορείως των Σόλων, η Καναδική Αρχαιολογική Αποστολή ανέσκαψε
συµπλέγµατα ρωµαϊκών οικιών, νυµφαίο, καθώς και την
παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Αυξιβίου, η οποία ήταν
διακοσµηµένη από εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα. Οι κατοχικές
αρχές κατασκεύασαν στέγαστρο πάνω από τα ψηφιδωτά, το οποίο
όµως τελικά προκάλεσε µεγάλη καταστροφή τους, αφού διοχέτευε τα
όµβρια ύδατα στη βασιλική.
Στα δυτικά των Σόλων δεσπόζει πάνω στον απότοµο λόφο το Βουνί, στο
οποίο κατόπιν αρχαιολογικών ανασκαφών αποκαλύφθηκε ανάκτορο,
όπου βρέθηκε και ο περίφηµος «θησαυρός του Βουνιού» µε πληθώρα
χρυσών και αργυρών αντικειµένων. Στο Ιερό του ανακτόρου
ανακαλύφθηκαν χάλκινα αγάλµατα. Μετά την τουρκική εισβολή ο
αρχαιολογικός χώρος έχει υποστεί µεγάλες ζηµιές.
Έως τo 1964 το Καραβοστάσι ήταν µεικτό χωριό, οπότε οι
Τουρκοκύπριοι κάτοικοί του µεταφέρθηκαν στο χωριό Αµπελικού και το
µετέτρεψαν σε τουρκοκυπριακό θύλακα. Από το 1974 στρατοπεδεύει
στο χωριό µεγάλη δύναµη του τουρκικού στρατού κατοχής. Οι
αρχαιολογικοί χώροι στους Σόλους και στο Βουνί λεηλατήθηκαν µετά
την εισβολή, οι αποθήκες µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα της καναδικής
αποστολής συλήθηκαν και οι οχυρώσεις της αρχαίας πόλεως έχουν
ισοπεδωθεί.
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Κατωκοπιά
Η Κατωκοπιά είναι αµιγώς ελληνοκυπριακή κοινότητα του κατεχόµενου
τµήµατος της Επαρχίας Λευκωσίας. Το 1973 o πληθυσµός της
υπολογιζόταν σε 1.578 κατοίκους. Σήµερα, ο πληθυσµός της
υπολογίζεται στις 3.000.
Η παλιά εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στην Παναγία
Χρυσελεούσα και γιορτάζει στις 26 ∆εκεµβρίου τη «Σύναξη της
Θεοτόκου». Ο καινούργιος µεγαλοπρεπής ναός άρχισε να κτίζεται τον
Φεβρουάριο του 1969 και η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε τα
Χριστούγεννα του 1973. Ο ναός δεν εγκαινιάσθηκε λόγω των γεγονότων
που ακολούθησαν. Σήµερα, ο ναός έχει µετατραπεί σε τζαµί.
Το 1925-1926 το σχολείο λειτούργησε ως αρρεναγωγείο. Είναι ένα
επιβλητικό κτίριο τόσο στην κατασκευή, αρχιτεκτονική και διακόσµηση,
όσο και στην χρήση των υλικών.
Το καινούργιο δηµοτικό σχολείο είναι ένα σύγχρονο κτίριο µε
στεγασµένο χώρο αθλοπαιδιών και εκδηλώσεων. Λειτούργησε για
πρώτη φορά στις αρχές του 1968. Στο δηµοτικό σχολείο φοιτούσαν 190
µαθητές κατά το σχολικό έτος 1973-1974.
Το Σωµατείο ∆όξα Θ.Ο.Ι. Κατωκοπιάς ιδρύθηκε το 1954 µε την
επωνυµία Θ.Ο.Ι (Θρησκευτικό Ορθόδοξο Ίδρυµα) Κατωκοπιάς. Μέσα
από τη µακρόχρονη διαδροµή του έχει να επιδείξει σηµαντικά
επιτεύγµατα, καθώς και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Από τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας του δραστηριοποιήθηκε σε τρεις βασικούς
πυλώνες, τον αθλητικό, µε τη σύσταση της ποδοσφαιρικής οµάδας
∆όξα, τον εθνικό και τον πολιτιστικό πυλώνα.
Η Κατωκοπιά παρουσίασε αλµατώδη πρόοδο από τα µέσα του 20ού
αιώνα κυρίως λόγω της ανάπτυξης των υδάτινων πόρων, καθώς και της
εργατικότητας και επινοητικότητας των κατοίκων της.
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Κυρά
Το κατεχόµενο χωριό Κυρά βρίσκεται 28 χιλιόµετρα δυτικά της πόλης
της Λευκωσίας και 6 χιλιόµετρα ανατολικά της κωµόπολης της Μόρφου.
Είναι κτισµένη σε πεδινό έδαφος και ανήκει στην Μητροπολιτική
Περιφέρεια Μόρφου. Στα βόρεια του χωριού περνά ο ποταµός Οφκός
και στα νότια ο ποταµός Σερράχης.
Στην τελευταία απογραφή το 1973, ο πληθυσµός της ήταν 780 κάτοικοι,
όλοι Ελληνοκύπριοι. Οι κάτοικοι της Κυράς πριν την τουρκική εισβολή
ασχολούνταν µε τα εσπεριδοειδή, τα λαχανικά, τα σιτηρά και την
κτηνοτροφία.
Στο δηµοτικό σχολείο του χωριού φοιτούσαν 128 µαθητές τη σχολική
χρονιά 1973-1974. Οι απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου συνέχιζαν τη
φοίτησή τους στα γυµνάσια της Μόρφου.
Με την περίοδο της Φραγκοκρατίας φαίνεται να συνδέεται και τοπική
παράδοση, σχετική µε την ονοµασία της Κυράς. Στην περιοχή του
χωριού διέµενε µια βασίλισσα, µια κυρά, η Κυρά Ρήγαινα, που λουζόταν
και έκανε την βαρκάδα της στη µεγάλη δεξαµενή που ήταν κτισµένη
δίπλα από την εκκλησία. Η δεξαµενή γέµιζε νερό, το οποίο ερχόταν
κάτω από το Ιερό της Εκκλησίας της Παναγίας, όπου σώζονται και
σήµερα τα θεµέλιά της.
Η εκκλησία της Κυράς ήταν οικοδόµηµα του 16ου αιώνα και ήταν
αφιερωµένη στην Παναγία την Ελεούσα. Σήµερα χρησιµοποιείται από
τον τουρκικό κατοχικό στρατό ως αποθήκη πολεµικού υλικού. Υπήρχε
επίσης ερειπωµένο το παρεκκλήσι του Αγίου Πρωτοµάρτυρα Στεφάνου,
πολιούχου αγίου του χωριού.
Στο ύψωµα, στα βόρεια της Κυράς, υπάρχει η Μονή του Αγίου Γεωργίου
του Ρηγάτη. Το όνοµα Ρηγάτη, σύµφωνα µε την παράδοση, δόθηκε γιατί
εκεί πήγαινε να προσευχηθεί η Ρήγαινα που κατοικούσε στην περιοχή.
Φάρος, καµάρι και ελπίδα για την κοινότητα είναι ο Αθλητικός
Πνευµατικός όµιλος Κυράς (Α.Π.Ο.Κ.) µε πολλές πολιτιστικές και
αθλητικές δραστηριότητες.
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Λουτρός
Το χωριό Λουτρός βρίσκεται 24 χλµ. δυτικά της Μόρφου και ανήκει
εκκλησιαστικά στην Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας.
Μετά την τουρκική εισβολή ολόκληρο το χωριό µετατράπηκε σε
στρατόπεδο και δεν επιτρέπεται σήµερα η πρόσβαση σε αυτό. Το
χωριό ήταν αµιγώς ελληνοκυπριακό το 1974 και διατηρούσε σχολείο. Οι
κάτοικοι ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Η εγγύτητά του στους αρχαίους Σόλους και ο εντοπισµός διάσπαρτων
αρχαιοτήτων στην περιοχή ενισχύει την άποψη ότι είχε άµεση σχέση µε
την αρχαία πολιτεία και το Βουνί. Η κατοίκησή του συνεχίστηκε
αδιάσπαστη και κατά τη βυζαντινή περίοδο.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας (1825) αναφέρεται σε φορολογικά
κατάστιχα της εποχής. Η τουρκική κατοχή δεν έχει επιτρέψει τη
διενέργεια ανασκαφών που θα συνέβαλαν στην καλύτερη γνώση της
ιστορίας της περιοχής.
Στο κέντρο του χωριού δέσποζε η εκκλησία του Αγίου Λουκά, η οποία
λεηλατήθηκε κατά την τουρκική εισβολή. Είναι άγνωστο τι απέγιναν οι
εικόνες και τα ιερά κειµήλια της εκκλησίας µετά την εισβολή.
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Μάσαρη
Τα Μάσαρη έχει εντοπιστεί σε χάρτες της Κύπρου από το 1538 µε την
ονοµασία Masara, όπου επί Φραγκοκρατίας σήµαινε αγροτική έπαυλη.
Πρόκειται για ένα αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό, κτισµένο στις όχθες
του ποταµού Σερράχη, στην πεδιάδα της Μόρφου, σε µέσο υψόµετρο
130 µέτρων.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν µε την καλλιέργεια εσπεριδοειδών και
λαχανικών, και το 1973 είχαν καταγραφεί 45 κτηνοτροφικές µονάδες.
Το χωριό είχε το δικό του δηµοτικό σχολείο. Το 1974 είχε αρχίσει η
ανέγερση µεγαλύτερου σχολικού κτιρίου, ενώ για τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση οι µαθητές µετέβαιναν στα γυµνάσια της Μόρφου και της
Λευκωσίας.
Στα νοτιοανατολικά του χωριού κατασκευάστηκε µεταξύ 1971-1973
µεγάλο εµπλουτιστικό φράγµα χωρητικότητας 2.273.000 µ3.
Τα Μάσαρη εξυπηρετούνταν από ένα πολύ καλό συγκοινωνιακό δίκτυο.
Λόγω της εύφορης πεδινής γης του, της σηµαντικής αρδευόµενης
έκτασης, της καλλιέργειας γεωργικών προϊόντων που απέδιδαν, της
µικρής απόστασης από τη Μόρφου, αλλά και του ευχερούς
συγκοινωνιακού του δικτύου, γνώρισε συνεχή πληθυσµιακή αύξηση.
Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, το χωριό ήταν τσιφλίκι, όπως
αναφέρεται από τον Σ. Μενάρδο. Πιθανώς είχε κατασχεθεί µετά την
κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους (1750-1771) και παρέµεινε
για κάποιο διάστηµα σε τουρκικά χέρια. Αργότερα περιήλθε σε
ελληνικά χέρια, ενώ καταγράφεται ότι το 1821 ανήκε στον Σόλωνα
Σολωµή, ο οποίος καρατοµήθηκε από τους Τούρκους στις σφαγές του
1821.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στον Άγιο Αντώνιο. Είναι
µονόχωρος καµαροσκέπαστος ναός του 15ου αιώνα. Με βάση
πληροφορίες τόσο των χωρικών, όσο και του Rupert Gunnis, οι τοίχοι
ήταν καλυµµένοι µε τοιχογραφίες, οι οποίες δυστυχώς γύρω στα 1920
είχαν καλυφθεί µε ασβέστη.
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Μια Μηλιά
Είναι το πρώτο χωριό στον δρόµο από τη Λευκωσία προς το Βαρώσι µέσω
του νέου δρόµου Λευκωσίας-Αµµοχώστου.
Απέχει από την πρωτεύουσα µόνο τρία αγγλικά µίλια, δηλαδή ένα µίλι
κυπριακό. Σύµφωνα µε µία εκδοχή, το τοπωνύµιο Μια Μηλιά προέρχεται
από το ένα µίλι - µια µίλι - Μια Μηλιά. ∆ύο άλλες εκδοχές αναφέρουν ότι
προέρχεται από το εκατόν µηλιές – Κατοµηλέα και από το εννιά µηλιές.
Το χωριό ήταν αµιγές και είχε µόνο Ελληνοκύπριους κατοίκους. Οι
περισσότεροι ασχολούνταν, πριν την Ανεξαρτησία το 1960, µε την
κτηνοτροφία, τη γεωργία και την τουβλοποιία. Αρκετοί όµως εργάζονταν σε
διάφορες βιοµηχανίες στη Λευκωσία, ενώ µερικοί είχαν εξασφαλίσει θέσεις
στον κυβερνητικό τοµέα. Γενικά, οι Μιαµηλιώτες ευηµερούσαν.
Το έδαφος της Μιας Μηλιάς ήταν κατάλληλο για την κατασκευή τούβλων και
κεραµιδιών. Την καλοκαιρινή περίοδο λειτουργούσαν µικρές χειρωνακτικές
βιοµηχανίες, τα «καµίνια», που έκαναν τα ξακουστά τούβλα και κεραµίδια
της Μιας Μηλιάς. Εκεί δούλευαν αρκετοί Μιαµηλιώτες, καθώς και αρκετοί
κάτοικοι από τα γύρω χωριά.
Η εκκλησία του χωριού ήταν κτισµένη το 1900 προς τιµήν του Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου. Εγκαινιάστηκε από τον Μητροπολίτη Κύριλλο (τοποτηρητής
Αρχιεπισκοπικού θρόνου) το 1904.
Το σχολείο του χωριού ήταν νεόκτιστο. Το 1974 είχε 180 µαθητές και 5
δασκάλους. Οι κάτοικοι της Μιας Μηλιάς ανέρχονταν περίπου σε 1.400 το
1974, ενώ το 2018 καταγράφονται 2.305 Μιαµηλιώτες. Είχε δύο σωµατεία,
το «Πρόοδος» και το «Εθνική Ένωση ∆ικέφαλος».
Οι Τούρκοι εισβολείς κατά την 14η Αυγούστου είχαν αρκετές απώλειες
αλεξιπτωτιστών έξω από τη Μια Μηλιά. Σηµαντικές απώλειες υπήρχαν
επίσης από το 305 ΤΠ, του οποίου ηγούνταν ο Ταγµατάρχης Τάσος Μάρκου
µαζί µε 300 στρατιώτες, που επάνδρωναν την αµυντική γραµµή της Μια
Μηλιάς.
Συλλήψεις, αιχµαλωσίες, φόνοι, βιασµοί, χαλασµοί, ξεσπιτωµοί, πρόσφυγες,
αγνοούµενοι, είναι τα αποτελέσµατα της τουρκικής εισβολής για τη Μια
Μηλιά. Μέχρι σήµερα έχουν ανευρεθεί επτά αγνοούµενοι Μιαµηλιώτες,
όµως συνεχίζει να αγνοείται η τύχη ακόµα 16 Μιαµηλιωτών, καθώς και 105
στρατιωτών του 305 ΤΠ.
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Νέο Λειβάδι
Πλησίον του χωριού Πραστειού Λευκωσίας (Μόρφου) βρίσκεται ο
οικισµός του Νέου Λειβαδιού. Το 1953 η αποικιακή διοίκηση µετέφερε
τους κατοίκους του Λειβαδιού στο Νέο Λειβάδι. Το χωριό Λειβάδι
ερηµώθηκε, ενώ αναφέρονται τέσσερα παρεκκλήσια, που βρίσκονταν
γύρω από το χωριό και ήταν αφιερωµένα στους Αγίους Φιλήµονα,
Αικατερίνη, Μάµαντα και Γεώργιο. Οι κάτοικοί του Νέου Λειβαδιού
ασχολούνταν, όπως και εκείνοι του Πραστειού, µε τη γεωργία και την
κτηνοτροφία. Ο µεσαιωνικός οικισµός του Μπάρατζη σηµειώθηκε το
1542 στον χάρτη του Βενετού Αττάρ, ενώ αργότερα γίνεται µνεία και σε
άλλα έγγραφα της εποχής.
Στο χωριό υπήρχε το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη θέση
Μπάρατζη, το οποίο φαίνεται πως ανάγεται στην Τουρκοκρατία, και τα
κτίριά του ήταν πλινθόκτιστα. Αποτελούσε µετόχι της Μονής Κύκκου
µεταξύ 1828 και 1953, το οποίο κατείχε µεγάλη έγγεια περιουσία. Το
καθολικό της Μονής ανακαινίστηκε το 1955 και λειτούργησε ως
ενοριακός ναός. Σήµερα ολόκληρο το µοναστικό συγκρότηµα
βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση, ενώ ο ναός έχει καταρρεύσει.
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Νέο Χωρίο Κυθρέας
Σύµφωνα µε τον λαογράφο και ερευνητή Νέαρχο Κληρίδη, το Νέο
Χωρίο Κυθρέας ιδρύθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, στα 1804,
αφού διαλύθηκε το χωριό «Κουρκούσα» η « Κουρούκιογιου»,. Το χωριό
Κουρκούσα ήταν ο πρόδροµος του σηµερινού Νιόχωρκου και ιδρύθηκε
την εποχή των Φράγκων. Φαίνεται πως αρχικά η Κουρκούσα ήταν
βασιλική έπαυλη των Φράγκων βασιλιάδων της Κύπρου. Γύρω από την
έπαυλη σχηµατίστηκε καινούργιος οικισµός από τους δούλους. Όταν οι
Τούρκοι κατέλαβαν την Κύπρο το 1571 κατέλαβαν και την έπαυλη της
Κουρκούσας και τα εύφορα κτήµατά της. Εκεί εγκαταστάθηκαν οι
δούλοι των Τούρκων, οι Έλληνες, και σχηµατίστηκε µικρός οικισµός που
πήρε το όνοµα Νιόχωρκον. Λόγω της µεγάλης ανοµβρίας το 1804, όλοι
εγκατέλειψαν την Κουρκούσα κι εγκαταστάθηκαν στο Νιόχωρκο. Το
χωριό ήταν µεικτό µέχρι το 1963, όταν οι Τουρκοκύπριοι το
εγκατέλειψαν συνεπεία των δικοινοτικών συγκρούσεων.
Σηµειώνεται ότι στον χάρτη του Λεωνίδα Αττάρ στη σηµερινή τοποθεσία
του χωριού υπήρχε οικισµός µε το όνοµα Gnogor. Ο οικισµός απαντάται
επίσης στο χάρτη του Ortelius Αbraham που τυπώθηκε το 1570.
Σύµφωνα µε την απογραφή του 1891, ο πληθυσµός του χωριού ήταν
532 κάτοικοι (415 Ε/Κ και 117 Τ/Κ), ενώ το 1960 ήταν 1387 (1157 Ε/Κ και
230 Τ/Κ).
Πρώτη εκκλησία του χωριού ήταν ο Άγιος Νικόλαος που µετετράπη σε
τζαµί από τους Τούρκους. Το 1673, κτίστηκε η εκκλησία του Τιµίου
Προδρόµου, και στα τέλη του 19ου αιώνα εκκλησία αφιερωµένη στον
Άγιο Χαράλαµπο, πολιούχο της κοινότητας. Επίσης, το 1941 κτίστηκε
εξωκκλήσι αφιερωµένο στον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη.
Το πρώτο σχολείο ιδρύθηκε το 1886, και µέχρι το 1923 εξυπηρετούσε
και µαθητές από το Τραχώνι.
Ήταν από τα πρώτα χωριά όπου λειτούργησε ο Συνεργατισµός, καθώς
το 1928 ιδρύθηκε η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Νέου Χωρίου
Κυθρέας «Η Πρόοδος». Το 1948 ιδρύθηκε η εταιρεία Ελαιουργία Νέου
Χωρίου (Κυθραίας) και Περιχώρων «Η Συνεργασία Λτδ», ένα
υπερσύγχρονο για την εποχή ελαιοτριβείο και αλευρόµυλος. Στο χωριό
λειτουργούσαν δυο σωµατεία, ο «Αυγερινός» και ο «Απόλλων».
Το Νέο Χωρίο έχει το θλιβερό προνόµιο να έχει τα περισσότερα θύµατα
της τουρκικής εισβολής κατά αναλογία πληθυσµού, συνολικά υπάρχουν
74 πεσόντες, εν ψυχρώ δολοφονηθέντες και αγνοούµενοι.
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Νικήτας
Το χωριό Νικήτας βρίσκεται πέντε χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της Μόρφου.
Στον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντά του οφείλεται η ευφορία των
εδαφών του. Το όνοµά του φαίνεται πως προήλθε από τον οµώνυµο
ναό στο κέντρο του οικισµού, στοιχείο που ενισχύει την υπόθεση, οι
γαίες του χωριού να ανήκαν αρχικά στην εκκλησία ή σε µονή και
σταδιακά να εγκαταστάθηκαν εκεί καλλιεργητές. Το χωριό αναφέρεται
ως «Nichita» σε µεσαιωνικούς χάρτες. ∆εδοµένου ότι ο Άγιος Νικήτας
δεν γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στη ∆ύση φαίνεται πως η ονοµασία θα
είχε δοθεί στην περιοχή πριν τη Φραγκοκρατία.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν µε τη γεωργία και την
κτηνοτροφία. Η εγγύτητα του χωριού στον κύριο δρόµο µεταξύ Πύργου
και Μόρφου, του εξασφάλιζε την κοντινή πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ
ο πλησιόχωρος σιδηρόδροµος επέτρεπε την αναζήτηση εργασίας των
κατοίκων στις γύρω περιοχές, χωρίς την εγκατάλειψη του οικισµού.
Η εκκλησία κτίσθηκε το 1904 στη θέση προγενέστερου ναού, ενώ το
1932 προστέθηκε το τριώροφο κωδωνοστάσιό της και λίγο αργότερα
(1936) το ξυλόγλυπτο εικονοστάσιό της µε δαπάνη του αρχιµανδρίτη
Ιερωνύµου, βάσει σχετικών επιγραφών. Ο ναός είναι κτισµένος στον
τύπο της βασιλικής µε πέντε σταυροθόλια, εκ των οποίων τα ανατολικά
είναι µικρότερα. Το κέλυφος του ναού περιβάλλεται από τοξοστοιχία
και στα ανατολικά απολήγει σε τρίπλευρη, αετωµατική αψίδα. Οι
εξωτερικές επιφάνειες του ναού διακρίνονται για την πλαστική τους
διάρθρωση και διακόσµησή τους µε επιµέρους άνθινα γλυπτά και
δικέφαλους αετούς, ενώ δανείζονται αρχιτεκτονικά στοιχεία από τα
βενετικά µνηµεία της Κύπρου για να κατασκευάσουν τις εξωτερικές
παραστάδες µε τη χαρακτηριστική σκάρπα.
Στον Νικήτα δεν κατοικούσαν Τουρκοκύπριοι. Σήµερα, ο ναός του Αγ.
Νικήτα έχει µετατραπεί σε τζαµί. Ανήκει στη µειοψηφία των
χριστιανικών µνηµείων στα κατεχόµενα που έχουν διασωθεί τόσο οι
καµπάνες, όσο και το ξυλόγλυπτο εικονοστάσι του χωρίς τις εικόνες
του.
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Ξερός
Το χωριό Ξερός βρίσκεται 17 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της Μόρφου και το
όνοµα του το έλαβε από τον παρακείµενο ποταµό, ο οποίος εκβάλλει
στο χωριό. Το χωριό ήταν µεικτό και εκτός Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων κατοικούσαν και λίγοι Μαρωνίτες.
∆εν κατέχουµε πολλά στοιχεία για την ιστορία της περιοχής.
Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν εντοπίσει οικιστικά κατάλοιπα στην
περιοχή, τα οποία ανάγονται τουλάχιστον στον τέταρτο π.Χ. αιώνα. Μία
υστεροβυζαντινή εικόνα στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας κάνει µνεία
σε επιγραφή της στην οικογένεια Ξηρού, η οποία δεν αποκλείεται να
κατείχε το χωριό στα µεσαιωνικά χρόνια.
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Παλαίκυθρο
Το κατεχόµενο χωριό Παλαίκυθρο βρίσκεται ανατολικά της Λευκωσίας
σε απόσταση 12 χιλιοµέτρων. Πήρε το όνοµά του από ένα από τα δέκα
βασίλεια της Κύπρου, τους παλαιούς Χύτρους. Πριν την εισβολή το
χωριό είχε 1.100 κατοίκους.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στην Παναγία
Γαλακτοτροφούσα. Εκτός από την εκκλησία της Παναγίας υπάρχουν και
εξωκκλήσια, της Αγίας Αικατερίνης και της Αγίας Μαύρας. Από το 1914
η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης ήταν η Επισκοπή Παλαίκυθρου, όπου
τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν Επίσκοπος ο Άγιος ∆ηµητριανός.
Στο χωριό λειτουργούσαν πέντε εργοστάσια κατασκευής τούβλων,
όπου εργάζονταν αρκετοί χωριανοί, αλλά και από τα γειτονικά χωριά,
καθώς και Τουρκοκύπριοι. Επίσης, αρκετοί κάτοικοι ασχολούνταν µε τη
γεωργία και την κτηνοτροφία. Άλλοι εργάζονταν ως τεχνίτες στη
Λευκωσία.
Το δηµοτικό σχολείο λειτουργούσε µε τέσσερις δασκάλους. Στο χωριό
υπήρχαν αρκετοί µορφωµένοι, καθώς οι περισσότεροι µαθητές του
∆ηµοτικού ακολουθούσαν µετά γυµνασιακές σπουδές. Υπήρχαν
δάσκαλοι, γιατροί, εργαζόµενοι στη δηµόσια υπηρεσία ή σε
ηµικρατικούς οργανισµούς και τράπεζες.
Όµως το Παλαίκυθρο πλήρωσε βαρύ φόρο στην εισβολή, 20 νεκροί και
12 αγνοούµενοι.
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Πεντάγυια
Η Πεντάγυια είναι γεωργική κοινότητα κτισµένη στην πεδιάδα της
Μόρφου, σε ένα υψόµετρο 25 µέτρων. Αναπτύχθηκε στο πεδινό
οροπέδιο που βρίσκεται γύρω από τον αυτοκινητόδροµο που οδηγεί
δυτικά από τη Μόρφου, στα χωριά της Τυλληρίας και της Πάφου. Έχει
πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα που συνέβαλε στην ανάπτυξη της
κοινότητας ως µια κατ’ εξοχή γεωργική περιοχή.
Ενώ στην αρχή του 20ου αιώνα οι κάτοικοι της Πεντάγυιας ήταν µόλις 86,
η τελευταία καταµέτρηση το 1973 κατέγραψε 1.322 κατοίκους.
Η επικρατέστερη εκδοχή για την ονοµασία της Πεντάγυιας είναι ότι
προέρχεται από το συνθετικό του αριθµού πέντε και την αρχαία λέξη
«αγυιά» που σηµαίνει οδός, δρόµος. Η θεωρία αυτή στηρίζεται στις πέντε
διεξόδους προς πέντε κατευθύνσεις δρόµων: ανατολικά προς τα
Καζιβερά Μόρφου, Λευκωσία, και δυτικά προς Αρχαίους Σόλους,
Τυλληρία, Πάφο. Οι άλλοι τρεις δρόµοι ακολουθούν την κοίτη του
ποταµού Καρκώτη προς Μαραθάσα, Σολιά, του ποταµού Ατσά προς
Πέτρα, Σολιά και του ποταµού Ελιωτή προς Κουτραφά και Πιτσιλιά.
Εκκλησία αφιερωµένη στον Άγιο Νικόλαο φαίνεται ότι υπήρχε στην
Πεντάγυια το 17ο αιώνα, η οποία εγκαταλείφθηκε το 18ο αιώνα. Η
εκκλησία αποπερατώθηκε το 1953 και σηµαντικός χρηµατοδότης της
ανέγερσης ήταν η Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία.
H ανέγερση του νοσοκοµείου της Πεντάγυιας έγινε το 1923 µε πρώτο
χειρούργο γιατρό τον Lanchian. Μέχρι την αποπεράτωση του
νοσοκοµείου, λειτουργούσε µικρό νοσοκοµείο σε κελί του Μοναστηριού
στη Σκουριώτισσα. Το νοσοκοµείο Πεντάγυιας είχε βασικό στόχο τη
δωρεάν περίθαλψη των µεταλλωρύχων και των µελών των οικογενειών
τους, αλλά λόγω της φήµης που απέκτησε δεχόταν ασθενείς από την
περιοχή, αλλά και ολόκληρη την Κύπρο. Το 1926 το νοσοκοµείο
καταστράφηκε από πυρκαγιά, σύντοµα όµως άρχισε ξανά τη λειτουργία
του. Το νοσοκοµείο είναι κτισµένο δίπλα από τη θάλασσα και
λειτούργησε µέχρι το 1974. Το 1940, δίπλα από το νοσοκοµείο της
Πεντάγυιας, κτίστηκε και λειτούργησε γαλακτοκοµείο της Κυπριακής
Μεταλλευτικής Εταιρείας που παρείχε γάλα στα µικρά παιδιά της
Πεντάγυιας και του µεταλλευτικού οικισµού του Ξερού.
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Περιστερωνάρι
Το Περιστερωνάρι βρίσκεται 14 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της Μόρφου και
αποτελούσε µεικτό χωριό, οι κάτοικοι του οποίου λίγο πριν την εισβολή
είχαν ανέλθει περίπου στα 200 άτοµα.
Ο πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής βοήθησε
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της γεωργίας. Η γεωργία σε συνάρτηση
µε τα µεταλλεία του Καραβοστασίου και τον διερχόµενο σιδηρόδροµο
από τη γειτονική Πεντάγυια συνέβαλαν στην απασχόληση του
πληθυσµού.
Η εγγύτητά του στους αρχαίους Σόλους οδήγησε διάφορους
ερευνητές να υποστηρίζουν ότι αποτελούσε τµήµα της αρχαίας
πολιτείας, την οποία διαδέχθηκε βυζαντινός οικισµός. Η τουρκική
κατοχή δεν έχει επιτρέψει τη διενέργεια ανασκαφών που θα
συνέβαλαν στην καλύτερη γνώση της ιστορίας της περιοχής. Ελάχιστες
αναφορές για το Περιστερωνάρι υπάρχουν από τις µεσαιωνικές πηγές.
Ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος ο Νόθος το παραχώρησε τον 14ο
αιώνα ως φέουδο στον Μανώλη Ζέµπε, σύµφωνα µε τον Φλώριο
Βουστρώνιο. Γύρω στα µέσα του 16ου αιώνα γίνεται µνεία στις
µεσαιωνικές πηγές για τον Άγιο ∆ηµήτριο στο Περιστερωνάρι. Το 1825
είχαν ήδη εγκατασταθεί Τούρκοι στο χωριό, ενώ το 1832 φαίνεται ότι
πολλοί από τους κατοίκους του χωριού αναγκάστηκαν να το
εγκαταλείψουν.

158

pio Lefkosia

15/11/19

5:03 PM

Page 35

Eκτοπισµένοι ∆ήµοι και Kοινότητες

Πέτρα
Η Πέτρα είναι µεικτό χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, περί τα 46
χιλιόµετρα δυτικά της πρωτεύουσας. Η ονοµασία του χωριού
προέρχεται, προφανώς, από τη λέξη πέτρα, αφού κατά την περίοδο
της Φραγκοκρατίας το χωριό απαντάται ως Petres.
Τα φράγµατα της Πέτρας είναι δύο γειτονικά φράγµατα από σκυρόδεµα
βαρύτητας, τα οποία κτίστηκαν πάνω στον ποταµό Ατσά, πάνω στις
λάβες του πυριγενούς συµπλέγµατος του Τροόδους. Σκοπός τους ήταν
η άρδευση γης που καλλιεργούνταν µε λαχανικά και άλλες
καλοκαιρινές καλλιέργειες. Τα δύο φράγµατα είναι γνωστά ως κάτω
φράγµα Πέτρας και πάνω φράγµα Πέτρας.
Η οδική σύνδεση της Πέτρας είναι αρκετά καλή, καθώς στα βόρεια
συνδέεται µε το χωριό Ελιά (περί τα 3 χιλιόµετρα), στα δυτικά µε το
Καλό Χωριό Λεύκας (περί τα 3 χιλιόµετρα) και στα βορειοανατολικά µε
το χωριό Αγκολέµι (περί τα 5 χιλιόµετρα).
Οι ανάγκες κάθε οικογένειας σε νερό καλύπτονταν από το νερό που
αντλούσαν µε αλακάτι και κάδο από το πηγάδι (λάκκο), που
διατηρούσαν στην αυλή τους σχεδόν όλα τα νοικοκυριά. Ο τρόπος
αυτός ακολουθούνταν µέχρι τις αρχές του 1940, όταν τροποποιήθηκε η
νοµοθεσία σχετικά µε την υδροδότηση των δηµοτών µε βρύσες. Το
σχέδιο κοινοποιούνταν στον Έπαρχο, ο οποίος ζητούσε από τον
Κοινοτάρχη να το θέσει στους δηµότες του προς έγκριση, καθότι τα
έξοδα κατασκευής βάραιναν το χωριό και µόνο µέρος αυτών κάλυπτε
η κυβέρνηση. Έτσι, στα µέσα του 1940 κατασκευάστηκαν οι πρώτες
βρύσες στο χωριό, µία για κάθε γειτονιά.
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Ποταµός του Κάµπου
Το χωριό Ποταµός του Κάµπου βρίσκεται 51 χιλιόµετρα δυτικά της
Λευκωσίας, 18 χιλιόµετρα δυτικά της Μόρφου και είναι κτισµένο στον
κόλπο της Μόρφου σε µέσο υψόµετρο 10 µέτρων.
Ο Ποταµός του Κάµπου συνδυάζει βουνό και θάλασσα και συνδέεται
στα ανατολικά µε το χωριό Καραβοστάσι (2 χιλιόµετρα) και στα
βορειοδυτικά µε το χωριό Κόρακας (7 χιλιόµετρα).
Η ονοµασία του χωριού προήλθε από τοπωνύµιο της περιοχής, διότι
εκεί εκβάλλει ο ποταµός του Κάµπου, ο οποίος ξεκινά από το χωριό
Κάµπος της Τσακκίστρας στα βουνά του Κύκκου.
Το χωριό ιδρύθηκε µετά το 1920, κυρίως από κατοίκους του χωριού
Γαληνής, αλλά κι άλλων γειτονικών χωριών.
Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού απασχολούνταν από τις δύο
µεγάλες µεταλλευτικές εταιρείες της περιοχής, την C.M.C (Cyprus
Mines Corporation) και την Ε.Μ.Ε (Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρία).
Εκτός από τα µεταλλεία, οι κάτοικοι ασχολούνταν και µε τη γεωργία
καλλιεργώντας εσπεριδοειδή (λεµονιές, πορτοκαλιές και άλλα
εσπεριδοειδή) και µπανανιές. Ασχολούνταν επίσης µερικώς και µε την
κτηνοτροφία.
Το 1960 ο πληθυσµός του χωριού ανερχόταν στους 461 κατοίκους, ενώ
το 1973 στους 1.300 περίπου.
Στα όρια της κοινότητας του χωριού βρισκόταν η εκκλησία του
Αποστόλου Ανδρέα η οποία κατεδαφίστηκε από τους Τούρκους
εισβολείς το 1974.
Στο χωριό λειτουργούσε ιδιόκτητο εξατάξιο δηµοτικό σχολείο, όπου
κατά τη σχολική χρονιά 1973-1974 φοιτούσαν σε αυτό 150 περίπου
µαθητές µε έξι δασκάλους.
Λίγο πριν την τουρκική εισβολή, το Κοινοτικό Συµβούλιο του χωριού
ετοίµαζε έκθεση που θα κατέθετε στο Υπουργείο Εσωτερικών για
µετονοµασία του χωριού από Ποταµός Κάµπου σε Νέοι Σόλοι, αφού
στο χωριό υπάρχει το αρχαίο Θέατρο των Σόλων.
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Πραστειό Μόρφου
Το Πραστειό βρίσκεται 39 χιλιόµετρα δυτικά της Λευκωσίας και 6
χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της Μόρφου, προς τη θάλασσα. Σε παλιούς
χάρτες, σηµειώνεται ως Cochino Prestio. Τον χαρακτηρισµό του
κόκκινου χωριού τον πήρε από το χρώµα του εδάφους της περιοχής.
Η ονοµασία του χωριού πιθανώς να προέρχεται από τη λέξη
«προάστιον», ως προάστιο της Μόρφου. Ίσως όµως προέρχεται από τη
λέξη «πνάζω» (= ξεκουράζοµαι), αφού µαρτυρείται ότι στο χωριό
υπήρχε ένα χάνι, στο οποίο ξεκουράζονταν οι άνθρωποι που
µετέβαιναν από την Πάφο στη Λευκωσία. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή,
στο χωριό ξαπόστασε µια σπουδαία βασίλισσα, και από το «έπνασε»
ονοµάστηκε Πναστειό και µετέπειτα Πραστειό.
Το 1907 ιδρύεται το πρώτο σχολείο, ενώ το 1970 αναγείρεται ένα νέο
σύγχρονο σχολείο µε πολλές αίθουσες διδασκαλίας και γήπεδα. Στο
Πραστειό στάθµευε το τραίνο της γραµµής Βαρώσι-Ευρύχου. Στην
πινακίδα του τραίνου αναγραφόταν «Πραστειό Μπάρατζιη». Υπήρχαν,
επίσης, δύο καφενέδες, δύο µπακάλικα και ένα µεγάλο συνεργατικό
παντοπωλείο. Η κυριότερη ασχολία των κατοίκων ήταν η καλλιέργεια
εσπεριδοειδών.
Στο χωριό υπήρχε το µοναστήρι του Μπάρατζιη µε το παρεκκλήσι προς
τιµήν του Αγίου Νικολάου, και δύο εκκλησίες, του Αγίου Γεωργίου και
του Αγίου Στυλιανού. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κτίσθηκε πριν το
1820 και υπήρξε ο ενοριακός ναός µέχρι το 1973. Η εκκλησία του
Αγίου Στυλιανού κτίσθηκε το 1973 σε βυζαντινό ρυθµό και
λειτουργούσε µέχρι την τουρκική εισβολή το 1974.
Το χωριό είχε πληθυσµιακή αύξηση από το 1881 µέχρι το 1973. Το 1881
οι κάτοικοί του ήταν 190, ενώ το 1973 ανήλθαν στους 1.364.
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Πυρόι
Το Πυρόι είναι ένα µικρό χωριό στον κύριο δρόµο Λευκωσίας-Λάρνακας,
στις όχθες του ποταµού Γιαλιά που διασταυρωνόταν από ένα πέτρινο
γεφύρι. Το 1878 κατασκευάστηκε ένα µεταλλικό γεφύρι το οποίο
αντικατέστησε το πέτρινο που είχε καταστραφεί από πληµµύρες.
Το χωριό ήταν µεικτό µέχρι το 1964 µε 374 Ελληνοκύπριους και 86
Τουρκοκύπριους κατοίκους. Το Πυρόι κατελήφθη τον Αύγουστο του 1974
µετά την συµφωνηθείσα εκεχειρία και σήµερα είναι κατεστραµµένο
εκτός από 4 σπίτια και την εκκλησία.
Η ονοµασία προέρχεται από τη λέξη «πυρρός» λόγω του κόκκινου
χρώµατος της γης στην περιοχή και τη λέξη «γη», οπότε υπάρχει περιοχή
που λέγεται Πυρρόγειος. Γι΄ αυτό ορισµένοι γράφουν το χωριό ως
Πυρόειν και Πυρρόγειον.
Επί Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, το όνοµα του χωριού ήταν Gaziler γιατί
υπήρχαν πολλοί βετεράνοι πολεµιστές του Ισλάµ για ανάπαυση. Από το
Πυρόι είχε την καταγωγή του ο Μεχµέτ Αλή Πασάς, ο οποίος διετέλεσε
τέσσερεις φορές βεζίρης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Στο Πυρόι υπήρχε η µοναδική εκκλησία στην Κύπρο αφιερωµένη στον
Άγιο Αντύπα. Η εκκλησία αυτή είναι παλιά βυζαντινή. Είναι ένα είδος
µικρογραφίας βυζαντινής µεσαιωνικής εκκλησίας µε κλίτος και δύο
πτέρυγες και ένα εγκάρσιο κόλπο που καλύπτεται από µικρό θόλο. Στο
εσωτερικό του ναού υπήρχαν τοιχογραφίες οι οποίες όµως σκεπάστηκαν
µε γύψο. Η βόρεια και η ανατολική πλευρά της εκκλησίας
χρησιµοποιούνταν ως κοιµητήριο µέχρι το 1970. Σήµερα δεν υπάρχει
ίχνος του εν λόγω κοιµητηρίου.
Στο Πυρόι υπήρχαν αρκετές υπηρεσίες για να εξυπηρετούν τους
κατοίκους του χωριού, όπως ελληνικό και τουρκικό σχολείο, εκκλησία και
τζαµί, Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος µουχτάρης, Ελληνοκύπριος και
Τουρκοκύπριος αγροφύλακας, αστυνοµία, τηλέφωνο, ταχυδροµική
υπηρεσία, Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία, αθλητικά σωµατεία και
καφενεία.
Η άρδευση του χωριού καθώς και της ευρύτερης γεωργικής περιοχής
γινόταν από τον ποταµό Γιαλιά. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950
µεταφέρθηκε νερό από τον Άγιο Σωζόµενο και λίγο αργότερα έγινε
τοποθέτηση µετρητών σε κάθε σπίτι.
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Σκυλλούρα
Η Σκυλλούρα είναι µεικτό χωριό της επαρχίας Λευκωσίας στη δυτική
κεντρική πεδιάδα. Βρίσκεται βορειοδυτικά της Λευκωσίας και απέχει
από αυτήν γύρω στα 20 χιλιόµετρα. Το χωριό Σκυλλούρα υπήρχε από
τα µεσαιωνικά χρόνια, και µάλιστα µε την ίδια ονοµασία.
Στη Σκυλλούρα υπήρχαν δυο εκκλησίες. Η µεγάλη εκκλησία ήταν
αφιερωµένη στην Παναγία την Ελεούσα, ενώ η µικρή ήταν αφιερωµένη
στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Υπήρχε και ένα προσκυνητάρι στον Άγιο
Γεώργιο.
Το 1960 ο πληθυσµός ανερχόταν στα 793 άτοµα, εκ των οποίων οι 504
ήταν Ελληνοκύπριοι και οι 289 Τουρκοκύπριοι. Οι κάτοικοι της
Σκυλλούρας ασχολούνταν µε τη γεωργία, σπέρνοντας σιτηρά, σουσάµι,
βαµβάκι και διάφορα άλλα προϊόντα. Ορισµένοι εργάζονταν σε
βιοµηχανίες στη Λευκωσία.
Οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ήταν άριστες.
Συνεργάζονταν στη γεωργία χωρίς κανένα πρόβληµα.
Στο χωριό υπήρχαν αλευρόµυλοι, καθώς επίσης και καµίνια
κατασκευής τούβλων. Ορισµένοι είχαν επίσης, φάρµες µε γουρούνια
και µάντρες µε αιγοπρόβατα.
Όσον αφορά την ονοµασία του χωριού, λέγεται ότι κάποιος
ευγενής/µια βασίλισσα είχε ένα άρρωστο σκυλάκι. Λούζοντας το
σκυλάκι στο νερό, που ήταν δίπλα στην εκκλησία, το σκυλάκι
γιατρεύτηκε. Γι’ αυτό ονοµάστηκε το χωριό Σκυλλούρα. Οι κάτοικοι του
χωριού ήταν φιλήσυχοι και πολύ φιλόξενοι.
Κατά τις εορτές του Πάσχα, ερχόντουσαν οι κάτοικοι από τα γύρω
χωριά για τα παραδοσιακά παιχνίδια. Στο δηµοτικό σχολείο του χωριού
δίδασκαν χωριανοί δάσκαλοι, όπως ο Κυριάκος και η Μελανή
Θεοδώρου, καθώς επίσης και δάσκαλοι από άλλα χωριά.
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Συριανοχώρι
Πρόκειται για αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό στον καταπράσινο και
καρποφόρο κάµπο της Μόρφου. Οι κάτοικοι ασχολούνταν µε την
καλλιέργεια εσπεριδοειδών και την κτηνοτροφία. Λόγω των εύφορων
εδαφών του και τη γειτνίασή του µε τη Μόρφου, το χωριό είχε
πληθυσµιακή ανάπτυξη, και ο αριθµός κατοίκων αυξήθηκε από τους
286 το 1881 στους 775 κατοίκους το 1973.
Η παράκτια θέση του χωριού συνέβαλε στην ανάπτυξη της αλιείας.
Στην περιοχή του λειτουργούσαν, πριν από την τουρκική εισβολή του
1974, αλιευτικό καταφύγιο καθώς και πειραµατικός σταθµός
καλλιέργειας θαλάσσιων ειδών.
Το χωριό απαντάται σε παλαιούς χάρτες ως «Sirianocari» και ως
«Sirianicori». Η ονοµασία του χωριού σηµαίνει χωριό των Σύρων, καθώς,
όπως κι άλλα τοπωνύµια, σχετίζεται µε στάθµευση Σύρων στην
περιοχή. ∆ιότι, σύµφωνα µε µια άποψη, στην περιοχή στάθµευαν Σύροι
στρατιώτες µισθοφόροι, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Κατά
µια άλλη εκδοχή, το χωριό σχετίζεται µε εγκατάσταση Σύρων εµπόρων
κατά την ίδια περίοδο. Υπάρχει και η άποψη ότι το Σύρος ήταν
επώνυµο κάποιου πρώτου οικιστή κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Ο G.
Jeffery θεωρεί ότι το χωριό είχε ιδρυθεί αρχικά από Μαρωνίτες της
Συρίας.
Κοντά στο χωριό υπήρχε µικρή µεσαιωνική εκκλησία γνωστή ως Μνασίν
ή και Πνασίν. Φαίνεται ότι ήταν ο ναός µικρού µοναστηριού
αφιερωµένου στον Άγιο Μνάσωνα.
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Τράχωνας
Ο Τράχωνας είναι προάστιο της Λευκωσίας µε ελληνοκυπριακά και
τουρκοκυπριακά χωριά να τον περιβάλλουν. Είχε άριστες σχέσεις µε
τους Τουρκοκύπριους της γύρω περιοχής.
Η ονοµασία του προέρχεται, κατά τους ιστορικούς, από την αρχαία λέξη
«τράχων», δηλαδή τοποθεσία µε τραχύ και πετρώδες έδαφος. Κατά
άλλους, ο Τράχωνας πήρε το όνοµά του από λατοµεία που
επεξεργάζονταν σκληρή πέτρα.
Βάσει επίσηµης απογραφής του 1960, ο Τράχωνας αριθµούσε 3.580
κατοίκους, από τους οποίους 2.316 Ελληνοκύπριοι, 921 Τουρκοκύπριοι
και 343 άλλες εθνικότητες, κυρίως Αρµένιοι. Ο πληθυσµός του Τράχωνα
αυξανόταν ραγδαία µε την εγκατάσταση κατοίκων από άλλα χωριά σε
αναζήτηση εργασίας, αλλά και για την εκπαίδευση των παιδιών τους.
Τα γεγονότα του 1963-1964 και η χάραξη της πράσινης γραµµής που
ακολούθησε, µε µεγάλο µέρος του Τράχωνα να ελέγχεται από τους
Τούρκους, ανέκοψαν την πληθυσµιακή και οικονοµική του ανάπτυξη.
Ο Τράχωνας αναπτύχθηκε βιοµηχανικά µε τη δηµιουργία πολλών
µονάδων κλωστοϋφαντουργίας (Υφαντουργείο Κλωστήριο Απόλλων),
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (Αλευρόµυλοι και Αρτοποιεία Σεβέρη
και Θεοδότου), καθώς και βιοµηχανία αναψυκτικών και πάγου (Ουράνιου
και Παµπακιάν).
Ο Τράχωνας είναι ευρύτερα γνωστός από τη εκκλησία της Παναγίας της
Τραχωνίτισσας µε την οµώνυµη θαυµατουργή της εικόνα. Η πίστη των
Τραχωνιτών προς την Παναγία και η απόγνωσή τους από τη συνεχιζόµενη
κατοχή τούς ώθησαν στην ανέγερση του παρεκκλησιού της Παναγίας
στον Στρόβολο. Το παρεκκλήσι αυτό λειτουργεί από το 2000.
Στον Τράχωνα λειτουργούσε δηµοτικό σχολείο, όπου φοιτούσαν πάνω
από 250 µαθητές µε δέκα και πλέον εκπαιδευτικούς. Στον Τράχωνα
δραστηριοποιούνταν δύο Σωµατεία µε πλούσια θρησκευτική, εθνική,
αθλητική και πολιτιστική δράση. Λειτουργούσαν επίσης δυο
κινηµατογράφοι, καθώς και σώµα προσκόπων.
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Τραχώνι
Το όνοµα του χωριού προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη
«τραχών», λόγω της τραχύτητας του πετρώδους εδάφους του, και η
ίδρυσή του πιθανόν ανάγεται στη Βυζαντινή εποχή, δηλαδή πριν την
έλευση των Λατίνων το 1191. Στον µεσαιωνικό χάρτη του Λεωνίδα Αττάρ
(1542) εντοπίζεται ακριβώς µε το ίδιο όνοµα (Trachoni) και αποτελούσε
φέουδο.
Ο µεσαιωνικός ναός του Αγίου Νικολάου είχε µετατραπεί κατά την
Τουρκοκρατία σε τζαµί και, όταν µε θαυµατουργική παρέµβαση της
Παναγίας εκδιώχθηκαν οι Τούρκοι από το χωριό, ο ναός
εγκαταλείφθηκε. Από τον ναό σήµερα διατηρείται µόνο ο βόρειος
τοίχος και τµήµα της αψίδας.
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωµένη στην Παναγία και
χρονολογείται στον 15ο αιώνα. Έχει λεηλατηθεί από Τούρκους
αρχαιοκάπηλους µετά την τουρκική εισβολή του 1974, και έχουν κλαπεί
οι εικόνες, τα ιερά σκεύη και όλος ο εκκλησιαστικός εξοπλισµός. Στον
ναό διατηρείται, σε κακή κατάσταση, το εικονοστάσιο και ο
γυναικωνίτης. Από το λεηλατηµένο εικονοστάσιο έχουν αφαιρεθεί τα
ξυλόγλυπτα χερουβίµ, ενώ η Αγία Τράπεζα έχει καταστραφεί και
λεηλατηθεί. Το περιβάλλον κοιµητήριο του ναού έχει ανασκαφεί και οι
ταφόπλακες έχουν καταστραφεί. Όταν το 2013 άρχισαν οι εργασίες
αποκατάστασης του µνηµείου µε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
εκκλησία ήταν έτοιµη να καταρρεύσει.
Η εφέστια εικόνα του ναού µε την Παναγία Τραχωνίτισσα, έργο του
Ιωαννικίου, Επισκόπου Κιτίου, που χρονολογείται στο 1570, έχει κλαπεί
µετά το 1974 και η τύχη της αγνοείται. Από τις εικόνες του ναού
βρέθηκαν µόνο δύο στα διαµερίσµατα του Τούρκου αρχαιοκάπηλου
Aydin Dikmen στο Μόναχο το 1997 και κατασχέθηκαν για να
επαναπατρισθούν. Οι εικόνες χρονολογούνται στον 18ο αιώνα, και
απεικονίζουν τον Άγγελο, σύµβολο του Ευαγγελιστή Ματθαίου, και τον
Άγιο Νικόλαο.
Το Τραχώνι της Κυθρέας ήταν αµιγώς ελληνοκυπριακό χωριό και,
σύµφωνα µε την απογραφή του 1973, κατοικούσαν σε αυτό 654 άτοµα.
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Τύµβου
Το όνοµα του χωριού συνδέεται µε την ύπαρξη στο χωριό
µεγαλοπρεπούς αρχαίου τάφου, πάνω από τον οποίο σχηµατίζεται
µικρός λόφος.
Αρχαίος τύµβος, ελληνιστικός ή ρωµαϊκός, είναι το µνηµείο των Αγίων
Σαράντα, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Ο θαλαµοειδής
τάφος, ο οποίος χωρίζεται σε τρία κλίτη, είναι χριστιανικό µνηµείο,
µετετράπη µε την έλευση στην περιοχή του ισλαµικού τάγµατος των
∆ερβίσηδων το 1746 σε σηµαντικό ισλαµικό µνηµείο, ενώ πάνω από
αυτόν κτίστηκε µικρό τζαµί το Κirklar Τekke.
Το 2007, κατά τις εργασίες αναστήλωσης του τζαµιού που κατέρρεε,
ανευρέθηκε τυχαία παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου αιώνα µε δύο
στρώµατα ψηφιδωτών, που χρονολογούνται στον 5ο και στον 6ο αιώνα.
Ο αρχαίος τύµβος, κάτω από την παλαιοχριστιανική βασιλική, πιθανόν
να χρησιµοποιούνταν για χριστιανικές ταφές από τον 5ο αιώνα, και κατά
την Τουρκοκρατία για ισλαµικές (από τον 18ο αιώνα).
Το χωριό εντοπίζεται στον µεσαιωνικό χάρτη του Λεωνίδα Αττάρ (1542)
µε το όνοµα Timbo και αποτελούσε βασιλικό φέουδο, το οποίο ο
βασιλέας Ιάκωβος Β’ (ο Νόθος) (1460-1473) παραχώρησε στον Pierre
Goul.
Κατά την Τουρκοκρατία, η Τύµβου ήταν τσιφλίκι, το οποίο αγόρασε ο
εθνοµάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός το 1813 για τη Μονή Μαχαιρά
και κατασχέθηκε από τους Οθωµανούς το 1821 µετά τον απαγχονισµό
του Κυπριανού.
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο κέντρο του χωριού κτίστηκε το 1858.
Κοντά στο χωριό υπάρχουν επίσης το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία και
η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.
Ανάµεσα στους κλεµµένους θησαυρούς, που κατασχέθηκαν στα
διαµερίσµατα του Τούρκου αρχαιοκάπηλου Aydin Dikmen,
συγκαταλέγεται µια µικρή εικόνα του Προφήτη Ηλία από τον ναό του
Αγίου Γεωργίου και χρονολογείται µεταξύ 18ου και 19ου αιώνα.
Το χωριό ήταν αµιγώς ελληνοκυπριακό και, σύµφωνα µε την απογραφή
του 1973, είχε 1.288 κατοίκους.
Σήµερα, στην περιοχή της Τύµβου βρίσκεται το παράνοµο τούρκικο
αεροδρόµιο, το οποίο ήταν στρατιωτικό αεροδρόµιο της βασιλικής
αεροπορίας της Βρετανίας και µετέπειτα της Εθνικής Φρουράς.
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Φιλιά
Η Φιλιά βρίσκεται 26 χιλιόµετρα δυτικά της Λευκωσίας και 9 χιλιόµετρα
ανατολικά της Μόρφου. Περί το ένα χιλιόµετρο δυτικά βρίσκεται ο µικρός
οικισµός του Βασιλικού, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην κοινότητα
Φιλιάς. Οι κάτοικοι αυξήθηκαν από 168 το 1881 στους 1.042 το 1973. Οι
περισσότεροι ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Σύµφωνα µε τον Νέαρχο Κληρίδη «Φιλιά και φιλία είναι λέξεις που έχουν
την ίδια σηµασία και µπορεί να ονοµάσθηκε από τούτη την αιτία το χωριό,
δηλαδή οι κάτοικοί του ζούσαν φιλιωµένοι». Όµως, κατά την τοπική λαϊκή
παράδοση, το χωριό πήρε την ονοµασία του, γιατί εκεί το βασιλόπουλο,
που είχε το ανάκτορό του στην περιοχή, συναντούσε τη φίλη του. Στην
ίδια παράδοση στηρίζεται, επίσης, η ονοµασία του χωριού ως «Φυλλιά»,
από τα άφθονα φύλλα που σκέπαζαν τη γη, αφού στην περιοχή η
βασιλική οικογένεια επέλεξε να έχει τα περιβόλια και τους κήπους της.
Κατά τον Κυριάκο Χατζηιωάννου, η ονοµασία του χωριού είναι φυτώνυµη
και προέρχεται από το φυτό φυλία (είδος αγριελιάς), που αναφέρεται από
τον Όµηρο. Η θέση αυτή ενισχύεται από την αποκάλυψη των Μ. Λουκά
και Κ. Κριµπά, καθηγητών Γενετικής της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, που
φέρει τη Φιλιά ως την αρχαιότερη κοιτίδα καλλιέργειας της ελιάς (φυλίας)
στη γη το 4800 π.Χ.
Στην περιοχή της Φιλιάς αναπτύχθηκαν δύο σηµαντικοί προϊστορικοί
οικισµοί. Τα αποκαλυφθέντα οικιστικά κατάλοιπα στην τοποθεσία
«∆ράκος» εντάσσονται στην Κεραµική Νεολιθική Περίοδο και φθάνουν
χρονολογικά µέχρι το 5300 π.Χ. Εξάλλου, στην περιοχή «Βασιλικό», τα
υπέροχα ερυθροστιλβωτά αγγεία, που εναποτίθενται κατά δεκάδες στους
τάφους, καλύπτουν την περίοδο µεταξύ της Χαλκολιθικής Εποχής και της
Πρώιµης Χαλκοκρατίας, στο µέσο της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Η πολιτιστική
αυτή φάση της προϊστορίας καθιερώθηκε ως «Πολιτισµός της Φιλιάς», από
το χωριό όπου εντοπίστηκε πρώτα.
Στο χωριό λειτουργούσαν δύο εκκλησίες. Από τον ναό του Αγίου
Γεωργίου, ο οποίος µετά την τουρκική εισβολή µετατράπηκε σε τζαµί,
διασώθηκαν τον Αύγουστο του 1974 οι εικόνες της Παναγίας και του Αγίου
Γεωργίου. Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία παραδόθηκε στις φλόγες και
αφέθηκε στη φθορά του χρόνου. Τον Απρίλιο 2013, µέσω της Τεχνικής
Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονοµιά, ξεκίνησαν έργα αναστήλωσης
του ναού, τα οποία αποπερατώθηκαν τον Ιούλιο 2015.
Το πρώτο δηµοτικό σχολείο στη Φιλιά λειτούργησε το 1907 ως
µονοδιδάσκαλο µε 38 µαθητές. Κατά το σχολικό έτος 1973-1974 οι
δάσκαλοι έφθασαν στους έξι, αφού τα παιδιά αυξήθηκαν στα 186. Αρχικά
οι µαθητές φιλοξενούνταν σε δύο κτίρια κοντά στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου. Στη συνέχεια µεταστεγάστηκαν σε άλλα δύο κτιριακά
συγκροτήµατα, το παλιό που λειτούργησε το 1936 και το νέο που
λειτούργησε το 1970.
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