
 
1. Πώς συμβιώνατε με τους Τουρκοκύπριους πριν την εισβολή; Ποια 
ήταν τα προβλήματα ανάμεσα στις δυο κοινότητες;   
Στα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, μαζί δηλαδή με την ίδρυση της 
ανεξαρτησίας της Κύπρου, ήδη οι δυο κοινότητες ζούσαν ουσιαστικά χώρια. 
Εγώ προσωπικά δεν είχα γνωρίσει από κοντά κανέναν Τουρκοκύπριο. Αυτό 
ήταν και το πρώτο μεγάλο λάθος· δεν είναι ποτέ δυνατόν να συμβιώσεις με 
κάποιον αν δεν τον γνωρίσεις. 
2. Πώς βιώσατε την εισβολή, την εγκατάλειψη της πατρώας γης και 
του σπιτιού σας; 
Η εισβολή ήταν ένα τεράστιο σοκ. Ο πόλεμος, ήταν μια έννοια για την οποία 
διαβάζαμε μόνο στα βιβλία της ιστορίας μας. Που έζησαν οι παππούδες μας 
στα παλιά τα χρόνια. Δεν φανταζόμασταν πως στα δικά μας χρόνια είναι 
δυνατόν να συμβεί. Όσα χρόνια κι αν περνάνε από το 1974, η προσφυγιά 
πάντα θα πονάει. Το ξερίζωμα από την πατρίδα μας, είναι και θα είναι 
πάντα σαν ξερίζωμα ενός κομματιού από την ψυχή μας.  
3. Πώς ήταν μετά όταν συνειδητοποιήσατε ότι δεν θα ξαναγυρίσετε; 
Δε θα σταματήσω να ελπίζω πως κάποια στιγμή, ο κόσμος της Κύπρου θα 
καταλάβει τα λάθη του και θα προσπαθήσει να ζήσει μαζί. Πως θα βρεθεί 
μια λύση που θα μας επιτρέψει να γυρίσουμε πίσω. Περνάνε όμως τα 
χρόνια και ήδη οι παππούδες και πατεράδες μας ένας-ένας φεύγει με το 
μαράζι… Αυτό πονάει πολύ.  
4. Πώς θυμάστε τα χρόνια που ζήσατε εκεί;  
Σαν ένα πανέμορφο όνειρο. Μαγικά χρόνια, ανέμελα, υπέροχα. Κάτι τόσο 
αγαπημένο, έχεις πάντα την τάση να το ωραιοποιείς στο μυαλό σου. Ξεχνάς 
κάθε δυσκολία και κάθε πρόβλημα που πιθανά να έζησες. Όσο 
ωραιοποιημένες όμως και να είναι, αυτές οι αναμνήσεις, εκείνη η ζωή, ήταν 
η δικιά μας, που κάποιος ήρθε ξαφνικά και μας την έκλεψε.  
5. Πιστεύετε ότι το φταίξιμο βαραίνει κάποιον περισσότερο 
(Αμερικάνους, Χούντα, εσωτερική κατάσταση Κύπρου κ.ά) 
Ποτέ δεν φταίει ένας σε μια καταστροφή, σε έναν πόλεμο. Όλοι έχουν τις 
ευθύνες τους. Μεγάλη σημασία, όμως, έχει να μπορείς να δεις τι λάθος 
έκανε η δικιά σου μεριά. Τι -αν έλειπε- δεν θα έδινε την αφορμή. Τι -αν 
υπήρχε- θα μπορούσε να κάνει τους Κύπριους να ζούνε αγαπημένοι μαζί.  
6. Ποιος ο ρόλος των διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη 
και το Συμβούλιο της Ευρώπης;  
Υποστηρικτικός είναι ο ρόλος των μεγάλων Οργανισμών. Τη λύση όμως δεν 
μπορείς να την περιμένεις έτοιμη στο πιάτο. Πρέπει οι εμπλεκόμενοι να 
θέλουν και να μπορούν να βρουν τον τρόπο να ζήσουν μαζί.  
7. Πώς ήταν η προσαρμογή σας μετά την εισβολή;  
Δύσκολή. Πολύ δύσκολη. Ξεκινάς καινούργια ζωή, χωρίς μια αλλαξιά ρούχα. 
Όμως, σημασία έχει να βλέπεις μπροστά. Όλα τα υλικά πράγματα 
ξαναγίνονται. Το θέμα είναι να μην ξαναγίνονται τα ίδια λάθη. Και να 
σκέφτεσαι πάντα θετικά. Όσο κι αν οι αναμνήσεις πονάνε.  
  

 
  

 

Η εφημερίδα της Στ1΄ τάξης 
Σήμερα κρατάτε στα χέρια σας ένα τεύχος ορόσημο στην φετινή μας 
προσπάθεια. Στο τεύχος αυτό γίναμε πραγματικοί δημοσιογράφοι 
και αφού μελετήσαμε το πρόβλημα της Κύπρου καθώς και την
Ιστορία της από τα προϊστορικά χρόνια ως σήμερα, εστιάζοντας στο 
γεγονός της εισβολής και στο πρόσφατο άνοιγμα των Βαρωσίων, 
πήραμε πραγματική συνέντευξη από την Κύπρια Συγγραφέα κυρία 
Βίβιαν Αβρααμίδου -Πλουμπή και κάνοντας εύστοχες ερωτήσεις, 
αντιμετωπίσαμε το Κυπριακό πρόβλημα σφαιρικά. Με την κυρία 
Βίβιαν ήρθαμε πολύ κοντά, καθώς δυο φορές εισήλθε στην 
ηλεκτρονική μας τάξη και μοιράστηκε μαζί μας την εμπειρία της 
ζωής της. Ευχόμαστε να έρθει η μέρα το πρόβλημα της Κύπρου θα 
λυθεί και να μην υπάρχει πια μια διχοτομημένη αλλά μια ενιαία 
ΚΥΠΡΟΣ. Με το τεύχος αυτό συμμετέχουμε στο Μαθητικό διαγωνισμό 
για την Κύπρο. 

Το σχολείο μας 
6ο Δ.Σ. 

Αλεξανδρούπολης 
Ημερομηνία ε φημερίδας  

10/05/21,  τεύχος  4  

 Από το ημερολόγιο ενός αγοριού
 

Σύντομο βιογραφικό της κ.Αβρααμίδου -Πλουμπή Βϊβιαν 

Η Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη γεννήθηκε στην Αμμόχωστο 
της Κύπρου το 1958, όπου και έζησε μέχρι το 1974. 
Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και 
στατιστική στο University of Washington στις ΗΠΑ. Σήμερα 
ζει και εργάζεται στην Πράγα. Έχει γράψει πολλά βιβλία και 
πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο της «Αυτό φταίει». 

 

Πρώτα, επιλέξτε ένα σύντομο τίτλο ή ένα θέμα για την 

  8.Θα ήταν καλλίτερα για σας να μένατε στην Κύπρο;  

Νομίζω πως, συναισθηματικά, για τους πρόσφυγες που 
έμειναν στην Κύπρο, τα πράγματα ήταν ακόμα πιο 
δύσκολα. Ξένος στην ίδια σου τη χώρα. Κι όλα να σου 
θυμίζουν κάθε στιγμή τη χαμένη, τη δική σου πόλη. 

9. Μετά από τόσα χρόνια εκκρεμότητας του Κυπριακού 
προβλήματος, τι μπορείτε να περιμένετε; Περιμένω πως 
κάποια στιγμή, θα ωριμάσει μέσα στις ψυχές των νέων 
γενιών, η ιδέα πως οι διαφορές ενώνουν. Τα αντίθετα, 
όταν είναι μαζί, είναι δύναμη. Και πως όλοι έχουμε μια 
θέση σε έναν τόπο που θα ζει με ειρήνη.

 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το καλοκαίρι, το 1974. Στην 
μέση του καλοκαιριού που ενώ όλα φαινόταν καλά, δεν 
ξέραμε ότι μας περιμένει  μια δυσάρεστη έκπληξη.        

         Στης 20 Ιουλίου του 1974 χιλιάδες Τούρκοι 
στρατιώτες εισέβαλαν στην Κύπρο και πολεμικά 
αεροπλάνα πετούσαν από πάνω μας . Τότε έμενα στην 
Αμμόχωστο με την οικογένειά μου, τους φίλους μου και 
τους συγγενείς μου. Κανένας δεν ήξερε τι θα συνέβαινε 
αφού οι Αμερικάνοι μας είπαν πώς οι Τούρκοι κάνουν 
ασκήσεις. Εγώ έπαιζα με τους φίλους μου εκείνη,  
στιγμή κάτω από το σπίτι μου και η μητέρα μου με 
φώναξε να πάω επάνω. Μας εξήγησαν ότι πρέπει να 
φύγουμε από την πόλη γρήγορα. Το καλό ήταν πώς θα 
ξαναγυρνούσαμε, όμως κι αυτό αποδείχτηκε ψέμα. 
Πήρα γρήγορα μια βαλίτσα και δύο τσάντες και έβαλα 
μέσα ρούχα και πολλά άλλα πράγματα που 
χρειαζόμουν. Όταν φεύγαμε οι γονείς μας έλεγαν ότι 
δεν θα ξαναέρθουμε στην πόλη, σαν να το ήξεραν. 
Μετά το καταλάβαμε κι εμείς άλλωστε η πόλη είχε 
μείνει σχεδόν μισή από τα αεροπλάνα που την 
βομβάρδιζαν. Εκείνες  τις ημέρες όλοι χάσαμε από κάτι 
αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι χάσαμε την πατρίδα 
μας. Εύχομαι κάποια στιγμή να μπορέσω να πάω στην 
πόλη αυτή και να τη δω για μια τουλάχιστον φορά.  

Κείμενο: Χαρταμπάς Άγγελος   

     Συνέντευξη με την Κύπρια συγγραφέα 
κ.Βίβιαν Αβρααμίδου -Πλουμπή             



 
Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1878-Η Κύπρος 
παραχωρείται στους Άγγλους. 
Το 1901, κατά την ενθρόνιση του Εδουάρδου Ζ' 
έγιναν μαζικές διαδηλώσεις στην Κύπρο υπέρ της 
Ένωσης με την Ελλάδα. 
 
Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Α΄ απέρριψε 2 φορές την 
προσφορά της Αγγλίας να ενωθεί η Κύπρος με τη 
Ελλάδα (1912-1913 και 1915) 
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1974- ΑΤΤΙΛΑΣ/ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΕΙΣΒΟΛΗ.  
Την 1η Μαΐου 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία 
εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Ανακοινώσεις-Υλικό που διατρέξαμε 
 Ιστορία της Κύπρου wikipedia 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Η ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΗΣ 

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΒΑΡΩΣΙΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ 

ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Η ιστορία της Κύπρου ξεκινά από τη λίθινη εποχή. 
Κατακτήθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από τους Ασσύριους, μετά από τους 
Αιγύπτιους και αργότερα τους Πέρσες, έως ότου την ελευθέρωσε ο 
Μέγας Αλέξανδρος οπότε και εξελληνίστηκε πλήρως.  
Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο η Κύπρος εκχριστιανίστηκε.  
Ήταν μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  
Σε όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή για χίλια χρόνια, βασανίστηκε από 
επιδρομές των Σαρακηνών.  
Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος την κατακτά 1191 και την μεταβιβάζει σε 
ξένους βασιλιάδες, τους Ναΐτες, αργότερα στους Λουζινιανούς που την 
πούλησαν αργότερα στους Ενετούς. Η περίοδος αυτή ήταν 
δυσβάστακτη για τον λαό της Κύπρου. 

Κουίζ για την Κύπρο…  
Βουνό της Κύπρου:  

Π_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ς 

Το αεροδρόμιο της Κύπρου βρίσκεται στην πόλη:

Λ _ _ _ _ _α 

Σε ποια πόλη βρίσκονται τα «φυλακισμένα 
μνήματα»; 

Λ_ _ _ _ _ _ α 

Κύπριος ηγέτης που εναντίον του έγινε απόπειρα 
δολοφονίας.  

Μ _ _ _ _ _ _ ς 

   

ΉΞΕΡΕΣ για την Κύπρο ότι… 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ιδιαίτερη πατρίδα μας η Θράκη, 
έχει κάποια κοινά με την Κύπρο. Αρχικά άργησε πολύ να 
ελευθερωθεί καθώς το πρώτο ελληνικό κράτος ιδρύθηκε το 1830 
και εμείς ελευθερωθήκαμε το 1920, δηλαδή 90 χρόνια αργότερα. 
Υπάρχει και σε μας μουσουλμανική μειονότητα όπως υπήρχε και 
στην Κύπρο και είναι περιορισμένες και οι δικές μας επαφές και 
γνώσεις με την μειονότητα αυτή. Η κυρία Βίβιαν σε πολλές στιγμές 
της συζήτησής μας, τόνισε ότι οι κοινότητες οφείλουν να έχουν 
σεβασμό η μια στην άλλη και σε αυτό βοηθούν οι επαφές…  

 Είναι 20 Ιουλίου 1977,σαν σήμερα, θυμάμαι, πριν από 3 χρόνια, 
αφήσαμε το σπίτι μας στα χέρια των Τούρκων και μαζί με αυτό 
και την ψυχή μας. Ήμουν 8 χρονών όταν συνέβησαν όλα, πως 
οι Τούρκοι εισέβαλαν στα σπίτια μας και μας ανάγκασαν να 
φύγουμε. Προτού προλάβουμε να μαζέψουμε όλα μας τα 
πράγματα, είχαμε πια φύγει από την πόλη.  
   Ας τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν το 
πρωί της 20ης Ιουλίου του 1974 ακούσαμε αεροπλάνα να 
περνούν. Πιστεύαμε πώς ήταν μια απλή άσκηση γι αυτό και 
κανένας μας δεν έδωσε σημασία. Ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν 
βόμβες και οι Τούρκοι να βομβαρδίζουν την πόλη μας ολοένα 
και περισσότερο. Μετά την εισβολή τους, την επόμενη μέρα, 
κηρύχθηκε ανακωχή και μας ειδοποίησαν ότι όλοι οι Κύπριοι της 
Αμμοχώστου έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εκείνη 
την στιγμή νιώσαμε την στενοχώρια να ποτίζει την καρδιά μας. 
Νόμιζα ότι μας κάνουν πλάκα, δεν πίστευα ότι θα φεύγαμε και 
θα αφήναμε το σπίτι μας. Η μητέρα μου ξεκίνησε να μαζεύει τα 
πράγματα, ό,τι μπορούσε δηλαδή. Εγώ πήγα στο δωμάτιο μου, 
πήρα μια βαλίτσα κι έβαλα μέσα ό,τι χωρούσε. Πώς να χωρέσει 
όμως σε μια βαλίτσα η διακόσμηση του δωματίου, όπου 
μεγάλωσα και το είχα γεμίσει παιχνίδια; Πώς να χωρέσουν οι 
όμορφες ώρες που πέρασα εκεί; Περίεργα συναισθήματα με 
κατέκλυζαν.  
  Ετοιμαστήκαμε, πήραμε τα πράγματα μας και μπήκαμε στο 
αυτοκίνητο. Φεύγοντας, πήρα τα κλειδιά του σπιτιού μου και τα 
έσφιξα στο χέρι μου. Αποχαιρετήσαμε την πόλη μας και το σπίτι 
μας και φύγαμε. Από κάποιο παράξενο λόγο, επιλέξαμε να 
έρθουμε στην Αλεξανδρούπολη, μια καινούρια πόλη, όπου δεν 
ξέραμε κανέναν. Τον πρώτο καιρό ήταν πολύ δύσκολα. Δεν 
είχαμε βρει σπίτι και μέναμε στο αυτοκίνητο μας. Σιγά σιγά τα 
πράγματα καλυτέρευαν. Βρήκαμε σπίτι και εγκατασταθήκαμε. 
Ποτέ όμως δεν το ένιωσα  δικό μου, δεν είχε τη ζεστασιά του 
παλιού μου σπιτιού, ακόμα και τώρα 3 χρόνια μετά δεν το έχω 
συνηθίσει.  
   Σχετικά σύντομα οι γονείς μου βρήκαν και δουλειά και είχε 
έρθει η μέρα να πάμε με τον αδερφό μου στο σχολείο. Το 
σχολείο μου ήταν πιο μεγάλο από το παλιό, όμως αυτό δεν 
σημαίνει ότι πέρασα ωραία εκεί μέσα, τις πρώτες μέρες 
τουλάχιστον. Όταν μιλούσα είχα μια Κυπριακή προφορά και 
κάποιοι με κορόιδευαν. Έκανα όμως δύο καινούριες φίλες και 
ευτυχώς τα πράγματα από την μία μέρα στην άλλη 
καλυτέρευσαν και αρχίσαμε να συνηθίζουμε τη μετακόμιση μας.
   Ποτέ όμως δεν ξεχάσαμε τις ωραίες μας στιγμές στην Κύπρο 
και την κυρίως την τελευταία μας μέρα εκεί. 
Κείμενο: Χατζημιχαήλ Ιωάννα 

 

Κύπρος, 20 Ιουλίου 1977…  
Ορόσημα στην Κυπριακή 
Ιστορία… 



 
Η Αμμόχωστος βρίσκεται στα ανατολικά της Κύπρου σε ένα 
στρατηγικά σημαντικό γεωπολιτικό χώρο, εκεί που πραγματικά 
σμίγει η Ανατολή με τη Δύση, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της 
Ευρώπης της Αφρικής και της Ασίας και έχει ο χώρος αυτός 36 
αιώνες ιστορίας και πολιτισμού: για χίλια χρόνια ήταν η 
πρωτεύουσα της Κύπρου και σε καιρούς ακμής κατόρθωσε να 
ενώσει και τα δώδεκα βασίλεια της αρχαίας Κύπρου. 
 
Σύμφωνα με την αρχαιολογία και την ιστορία στην περιοχή της 
σημερινής Αμμοχώστου τον 17ο αιώνα π.χ. ιδρύθηκε η Έγκωμη 
από μια ομάδα γεωργών και τεχνητών του χαλκού κοντά σε 
αρχαιότερη πόλη, την Αλασία. Η Έγκωμη όπως απέδειξαν οι 
ανασκαφές αναπτύχθηκε πολύ και έζησε πέντε αιώνες και σε αυτή 
ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι Έλληνες, Μυκηναίοι και 
Αχαιοί. Οι ανασκαφές έφεραν σε φως αρχοντικές κατοικίες και 
επιβλητικά κυκλώπεια τείχη. Η Έγκωμη καταστράφηκε από τους 
λεγόμενους <<λαούς της θάλασσας >> και οι κάτοικοι της 
μετακινήθηκαν πιο κοντά στην θάλασσα.  
 σημερινή Αμμόχωστος , νυν δοριάλωτος είναι συνέχεια μιας 
σειράς άλλων πόλεων που από τον 17ο αιώνα π.χ. ως το 1974 
διαδραμάτισαν τον πιο σημαντικό ρόλο στην όλη ιστορική πορεία 
της Κύπρου . 
Κείμενο: Αναστασία Μπαξεβανίδη 
 
 

 
  

 
  

 

Η εφημερίδα της Στ1΄ τάξης 
Γεννήθηκα στην Κύπρο… 
Με λένε Κωνσταντίνο και γεννήθηκα στην Κύπρο, όπου 
υπηρετούσε ο πατέρας μου ως αξιωματικός. Έτσι ξέρω ότι η 
Κύπρος  βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Βόρεια 
έχει την Ευρώπη, νότια έχει την Αφρική και ανατολικά την Ασία 
 
    Η Κύπρος από το 1571 κατοικείται από Έλληνες και Τούρκους  
γιατί οι Οθωμανοί είχαν εισβάλει από τότε σε αυτήν. Το 1878 
εισβάλλουν και οι  Άγγλοι στο νησί και παίρνουν λίγο από αυτό. 
Το 1955-1959 η Ε.Ο.Κ.Α   οργανώνει έναν αγώνα για να διώξουν 
τους   Άγγλους. Το κακό έρχεται το 1974 που οι Τούρκοι 
εισβάλουν στην Κύπρο για να προστατέψουν τους Τούρκους 
πολίτες που βρίσκονταν εκεί και κατέλαβαν το μισό νησί.  Οι 
Έλληνες της Κύπρου όταν έφευγαν από το σπίτι τους , τους 
σκοτώνανε. Όταν οι άνθρωποι έφευγαν από την Κύπρο τους 
έλειψε η ζωή τους. Τώρα η Κύπρος είναι χωρισμένη σε Ελληνική 
και Τουρκική. Το σύνορό τους λέγεται πράσινη γραμμή, γιατί ο 
Άγγλος αξιωματούχος τράβηξε την γραμμή στο χαρτί με πράσινο 
μολύβι… 
Κείμενο: Θωμαϊδης Κωνσταντίνος 

Το σχολείο μας 
6ο Δ.Σ. 

Αλεξανδρούπολης 
Ημερομηνία ε φημερίδας  
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Πρώτα, επιλέξτε ένα σύντομο τίτλο ή ένα θέμα για την 

 Αν βρεθούμε στην 
Αμμόχωστο θα πάμε να 
δούμε:  

Μονή Αγίου Βαρνάβα 

Οι κήποι στο μοναστήρι St Barnabas, Salamis, Κοντά στην 
Αμμόχωστο, Βόρεια Κύπρος 

Οι κήποι της Μονής 

Ενώ έκανε θρησκευτική εκπαίδευση στην Ιερουσαλήμ, ο 
απόστολος Βαρνάβας, μπόρεσε να δει μερικά από τα 
θαύματα του Ιησού, και το 33 μ.Χ., πίστεψε στον Ιησού και 
έδωσε τις οικογενειακές περιουσίες που είχε κληρονομήσει 
στην πρώιμη εκκλησία και τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ . 

Η αρχική μορφή της εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα 
ήταν τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική. Λίγο αργότερα γύρω από 
την εκκλησία κτίστηκαν και τα κελιά των μοναχών, ενώ σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της εκκλησίας 
μεταφέρθηκαν και τα λείψανα του Αποστόλου. Αργότερα 
κατά τη διάρκεια των αραβικών επιδρομών (μέσα 7ου αιώνα 
μ.Χ.) η ξυλόστεγη βασιλική καταστράφηκε για να 
αντικατασταθεί από μια τρίκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλική. 
Άγνωστο παραμένει το πότε η εκκλησία καταστράφηκε ξανά 
για να αναστηλωθεί και πάλι παίρνοντας τη σημερινή της 
μορφή. Ο νέος ναός πετρόκτιστος, με τρεις τρούλους και με 
εντοιχισμένα κιονόκρανα στα περιστύλια των τρούλων, 
οικοδομήθηκε στα πρότυπα του ναού του Αγίου Λαζάρου 
στην Λάρνακα. Και ο νέος όμως αυτός ναός, στην πάροδο 
του χρόνου, δέχθηκε φθορές. Ο ένας από τους τρούλους 
περικόπηκε και το Ιερό έμεινε εκτός. Ο ναός ανακαινίστηκε 
κατά τον 18ο αιώνα μ.Χ. 

Κείμενο: Έλλη Κεκέ 

 Αμμόχωστος …            



υπήρχε  

Είδα αυτή τη φωτογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα 
ενός φίλου, κι ένιωσα την καρδιά μου να χτυπάει 
άτακτα, όπως κάθε φορά που η σκέψη μου αναζητά 
να ανακαλέσει τις μνήμες της από τη ζωή μας στην 
Αμμόχωστο.  
 
Όχι, δεν απεικονίζεται το δικό μου σπίτι σε αυτή τη 
φωτογραφία. Κι ούτε θυμάμαι να περπάτησα σ’ αυτά 
τα δωμάτια· δεν πρέπει να έπαιξα ποτέ μικρή σ’ αυτή 
την αυλή. Δεν με φίλεψε με τα πορτοκάλια της το 
καρπερό δέντρο στην είσοδο. Δεν νομίζω πως ξέρω 
καν τους ιδιοκτήτες αυτού του σπιτιού. 
 
Κι όμως η καρδιά μου χτυπάει άτακτα. Παρατηρώντας 
τη φωτογραφία, μέσα μου κάποιες εικόνες. Πέντε 
παιδιά να αλωνίζουν την αυλή σε ένα αέναο 
κυνηγητό, και οι φωνές τους να γεμίζουν χαρά 
ολόκληρη τη γειτονιά. Τα τέσσερα παιδιά της νονάς, 
κι εγώ μαζί τους. Κι ξύπνησαν εκείνη, να μας κοιτά 
χαμογελώντας από την πόρτα της κουζίνας. Τα 
πρόσωπά μας είναι ακόμα πασαλειμμένα με 
μαρμελάδα, από τις φέτες ψωμί που μας ετοίμασε. 
Βλέπω και τον νονό· αυστηρός εκείνος, σαν τους 
αριθμούς που διδάσκει στα σχολεία, μην τυχόν και 
προδοθούν τα χρυσά του συναισθήματα. Κάποια 
στιγμή, βάζει μπρος το μικρό του σκαθάρι και φεύγει 
για το κέντρο της πόλης. 
 
Παρατηρώντας αυτή τη φωτογραφία, σκάρωσα μια 
μικρή ιστορία. Δε θα σας τη διηγηθώ όμως. Το 
αποφάσισα. Θα ήταν σαν να λέρωνα τα χρώματα της 
εικόνας. Θα ήταν σαν να έκοβα το οξυγόνο που 
ακόμα και σήμερα αναπνέει η πορτοκαλιά, 
επιμένοντας, εις πείσμα όλων, να φορτώνεται με 
καρπούς. Θα ήταν σαν να σπίλωνα τις μνήμες των 
ανθρώπων που έζησαν χαρές και λύπες σ’ αυτό το 
σπίτι. Σαν να έκλεβα κάτι δικό τους· αν έμεινε πια 
κάτι να κλέψει κανείς. Θα ήταν σαν να φίλτραρα το 
φως, το μόνο πράγμα που έχει ακόμα το ελεύθερο να 
μπαίνει στα δωμάτια — το φως, και οι αδέσποτες 
γάτες. Αυτές μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτές 
ναι. Και όχι εμείς. 
 
Διήγημα της Βίβιαν Αβρααμίδου 
[ Φωτογραφία: Παύλος Ιακώβου ] 
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Ευτυχισμένες οι αδέσποτες… γάτες 

  
Το νέο πάρκο γλυπτικής της Αγίας Νάπας εγκαινιάστηκε το 2014 
με σκοπό τη δημιουργία μιας εντελώς νέας τουριστικής 
εμπειρίας. Το υπαίθριο μουσείο γλυπτικής διαθέτει μεγάλα και 
μικρά έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από περισσότερους 
από 20 γλύπτες από όλο τον κόσμο. 
 
Στην ανατολική άκρη της Αγίας Νάπας, το πάρκο γλυπτικής 
καλύπτει έκταση 20.000 τ.μ. Το βραχώδες τοπίο κλίνει προς τη 
θάλασσα και προσφέρει ένα γαλήνιο σκηνικό σε αυτήν την 
οπτικά συναρπαστική προβολή σύγχρονων έργων τέχνης. 
 
Το πάρκο συνεχίζει να αναπτύσσεται με την προσθήκη 
περισσότερων έργων κάθε χειμώνα από ταλαντούχους διεθνείς 
καλλιτέχνες. Απολαύστε το ύπαιθρο και απολαύστε τα 
πολιτιστικά θαύματα των καλλιτεχνών.  
 
Παρουσίαση ταινίας: Αναζητώντας τον Χέντριξ 
 
Ο τίτλος της ταινίας είναι Αναζητώντας τον Χέντριξ. Ο 
σκηνοθέτης είναι ο Μάριος Πιπερίδης και οι ηθοποιοί είναι 
η Βίκυ Παπαδοπολύλου, ο Αδάμ Βουσδούκος, Φατίχ Άλ, 
Ozgnuv Kavadenir,  Γιάννης Κόκκινος, Βαλεντίνος 
Κόκκινος και άλλοι. Η διάρκεια της ταινίας είναι 92΄και 
γυρίστηκε στην Κύπρο, στην Γερμανία και στην Ελλάδα. 
Η ταινία φτιάχτηκε το 2018 αλλά προβλήθηκε στις 
30/05/2019. Ο Γιάννης έτοιμος να πάει στην Ολλανδία, 
χάνει τον σκύλο του τον Τζίμη, ο οποίος πέρασε την 
πράσινη γραμμή της Κύπρου. Μετά ο Γιάννης αποφασίζει 
να τον ψάξει. Θα συναντήσει πολλές δυσκολίες στο δρόμο 
του. Τον βρίσκει αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. 
Δεν μπορεί να τον γυρίσει πίσω από τα κατεχόμενα. 
Τελικά, ενώ έχουν χάσει κάθε ελπίδα ότι θα τον 
ξαναδούν, ο σκύλος περνάει μόνος του την πράσινη 
γραμμή. Η ταινία είναι συγκινητική και ταυτόχρονα 
χιουμοριστική…  
Κείμενο: Παναγιωτίδης Άγγελος 
 
 

 

 



Συνταγή 1η: Σουβλάκια με χαλούμι 

  
Σουβλάκια με χαλούμι , πιπεριά και ντομάτα 
ραντισμένα με σως μελιού και μάραθο. Σερβίρεται με 
πιτούλες και φρέσκο λαδάκι !! Καλή μας όρεξη !!!  
Με αγάπη από την Ελισάβεετ Κεκέ!! 
 

Συνταγή 2η : Λαχταριστή μακαρονάδα!!!γεύση 
μοναδική και ιδιαίτερη.... 
 Υλικά:  
500 γρ λιγκουίνο ή άλλα ζυμαρικά της αρεσκείας σας  
2 φιλέτα κοτόπουλο κομμένα κύβους 
250 γρ χαλούμι κομμένο κύβους. 
2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη  
3 ντομάτες κομμένες κύβους 
5 κουταλιές ψιλοκομμένο δυόσμο 
4 κουταλιές ελαιόλαδο 
2 κουταλιές μπαλσάμικο ξύδι  
Αλάτι, πιπέρι, λίγη ζάχαρη 

 

 

Η εφημερίδα της Στ1΄ τάξης 
Το χαλλούμι είναι το παραδοσιακό τυρί της Κύπρου, το οποίο 
με βάση αρκετές ιστορικές αναφορές παράγεται στην Κύπρο 
εδώ και αρκετούς αιώνες. O Florio Bustron κάνει αναφορά 
στο τυρί που λεγόταν “Χαλλούμι” (στα ιταλικά-ενετικά 
calumi) καθώς και ο Δόγης Leonardo Dona, ο οποίος έζησε 
στην Κύπρο και λόγω θέσης είχε πρόσβαση στα αρχεία της 
εποχής, κάνει επίσης αναφορά στο “calumi” σε χειρόγραφο 
έγγραφο του. Όσον αφορά την ετυμολογία της λέξης 
υπάρχουν δύο εκδοχές: α) ότι παράγεται από την αρχαία 
ελληνική λέξη άλμη (που σημαίνει αλάτι) και β) ότι 
προέρχεται από την αραβική λέξη helime (που σημαίνει τυρί) 
και έχει την κατάληξη “-ούμι” (οι περισσότερες λέξεις που 
χρησιμοποιούμε στην κυπριακή διάλεκτο με αυτή την 
κατάληξη προέρχονται από την αραβική γλώσσα) 
(Όικονομίδης, 2004 & Wikipedia, 15/12/2009).Με αυτό το 
υπέροχο προϊόν ασχοληθήκαμε κι εμείς, μαγειρέψαμε 
διάφορες συνταγές με αυτό, τις γευτήκαμε και γι’αυτό 
σας  προτείνουμε τις 10 καλλίτερες… 

Το σχολείο μας 
6ο Δ.Σ. 

Αλεξανδρούπολης 
Ημερομηνία ε φημερίδας  
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Πρώτα, επιλέξτε ένα σύντομο τίτλο ή ένα θέμα για την 

  
Εκτέλεση  
Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και ρίχνετε το κοτόπουλο να 
ροδίσει. Όταν είναι σχεδόν έτοιμο, προσθέτετε το 
κρεμμύδι και το σκόρδο, να μαραθούν, σε μέτρια 
φωτιά, ανακατεύοντας συχνά. Προσθέτετε στη 
συνέχεια τις ντομάτες, προσθέτετε το αλατοπίπερο και 
την ζάχαρη και χαμηλώνετε τη φωτιά. Αφήνετε να 
σιγοβράσει για 15 λεπτά.  
Βράζετε τα ζυμαρικά σε μπόλικο αλατισμένο νερό. 
Όταν είναι έτοιμα τα στραγγίζετε, προσθέτετε στη 
σάλτσα τον δυόσμο, το χαλούμι και το μπαλσάμικο και 
τέλος τα ζυμαρικά. Ανακατεύετε καλά και  σερβίρετε 
αμέσως!!!  
Καλή σας όρεξη!  
Με αγάπη από τον Σαραντίδη Γιάννη!! 
 
Συνταγή 3η: Γκιούλμπασι με χαλούμι και φρέσκα 
μυρωδικά... 

 

Υλικά:  
• 2 φύλλα κρούστας 
• 3 ντομάτες ώριμες, μεγάλες 
• 2 μελιτζάνες φλάσκες, μεγάλες 
• 160γρ. χαλούμι χοντροτριμμένο 
• ½ ματσάκι δυόσμο φρέσκο ψιλοκομμένο 
• 120γρ ελαιόλαδο 
• Αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο 
Με αγάπη από την Βικτώρια Σαργκισιάν!! 
 
Ακολουθούν 2 συνταγές για πρωϊνό.  
Συνταγή4ηΑ:Τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά δύο αυγά 
μάτια. Αφού ψηθούν για 3-4 λεπτά, τα βάζουμε σε ένα 
πιάτο. Κόβουμε το χαλούμι σε κύβους και στο ίδιο 
τηγάνι τα ρίχνουμε και τα κρατάμε για μερικά λεπτά 
και από τις 2 πλευρές. Αφαιρούμε και τα αφήνουμε 
στην άκρη. Σε ένα ψωμάκι βάζουμε για βάση 
μαγιονέζα, 2 φέτες ντομάτα, κρεμμύδι και μαρούλι. 
Αλατοπιπερώνουμε και βάζουμε από πάνω το χαλούμι 
και τα αυγά. Καλή όρεξη. 
Με αγάπη από Κωνσταντίνο Καπετανίδη. 

Συνταγές με χαλούμι και αγάπη…     



υπήρχε  

Για τη ζύμη 
5 ποτήρια αλεύρι 
Μια πρέζα αλάτι 
5/6 ποτηριού λάδι 
1 έως 1 ¼ ποτηριού νερό χλιαρό 
Για τη γέμιση 
4 ποτήρια χαλούμι τριμμένο 
Δυόσμο ξερό 
3 αυγά περίπου 
Λάδι για το τηγάνισμα 
Ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα από πάνω   
Καλή επιτυχία με αγάπη από Μαρία Γκέτσιου 
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Υλικά: 

 3 κούπες χαλούμι τριμμένο( περίπου 2 
χαλλούμια) 

 5 μεγάλα αυγά 
 1 κουτί γάλα εβαπορέ (410 γρ)  
 1 κούπα σπορέλαιο (εγώ χρησιμοποίησα ελαφρύ 

ελαιόλαδο, στην Κύπρο χρησιμοποιούμε 
φυστικέλαιο) 

 5-6 κούπες δυόσμο ξερό  
 2 ½-3 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 

Με αγάπη από Χατζημιχαήλ Ιωάννα  
 

 

   

Συνταγή 5η:  Χαλουμόπιτα! 

7η Συνταγή:  
Ξινός τραχανάς με χαλούμι και κρουτόν κ' γαλατένιος, 
γλυκός τραχανάς με χαλούμι και δυόσμο. Καλή επιτυχία 
σε όλους!  

Με αγάπη, Αναστασία Κυρκούδη  

 

Συνταγή 4ηΒ: Πρωϊνο με τηγανιτά αυγά,  
χαλούμι και ντομάτα. 
1)Σε αντικολλητικό τηγάνι ψήνετε τις φέτες 
χαλλούμι.  
2)Κάνετε φρυγανιά τις φέτες ψωμί. 
3)Κόβετε σε φέτες την ντομάτα.  
4) Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και ψήνετε τα δύο αυγά 
μάτια. 
5) Για να σερβίρετε, βάζετε σε πιάτο τις φέτες ψωμί, 
από πάνω μια φέτα χαλλούμι και … 
 

 

Με αγάπη από τον Βασίλη Καρατσομπάνη 

6η συνταγή:Μπουρέκια με χαλούμι. 



 

 
 Συνταγή 8η : Κολοκυθοκεφτεδες με χαλουμι!!! 
Υλικά:  

 350γρ. Τριμμένα κολοκυθάκια  
 1 μέτριο τριμμένο κρεμμύδι 
 ½ κούπα αλεύρι 
 200 γρ. τριμμένο χαλούμι 
 Ξύσμα από 1 λεμόνι  
 2 μέτρια αυγά 
 Ψιλοκομμένος άνιθος, 2κ.αλλάτι, πιπέρι όσο σας 

αρέσει. 
 Ελαιόλαδο ή ηλιαίλεο για το τηγάνισμα. 
Οδηγίες:  
Τρίβετε το κολοκύθι και το αλατίζετε, το αφήνετε 30’ να 
στραγγίσει, το στύβετε καλά,αι το βάζετε σε 
μπολ,προσθέτετε όλα τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύετε. 
Βάζετε το μείγμα στο ψυγείο 30΄να σφίξει η 
ζύμη.Τηγανίζετε καλά και από τις δυο 
πλευρές.Σερβίρονται ζεστά με γιαούρτι, τζατζίκι ή 
σκορδαλιά.  
Με αγάπη από τον Θοδωρή Σικλαφίδη!!! 
 
Συνταγή 9η: Πίτσα με αλλαντικά και χαλουμι! Σε 40 
λεπτά έτοιμη! :Βάζετε υλικά τις αρεσκείας σας και αντί 
άλλου τυριού ή μαζί με το τριμμένο κασέρι, βάζετε 
κύβους από χαλούμι! Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό! 

 
Με αγάπη από Άγγελο Παναγιωτίδη!! 

Η εφημερίδα της Στ1΄ τάξης 
 

Απόσπασμα από την Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ( 2008): 
Το χαλλούμι κατείχε από παλιά σημαντική θέση στη 
διατροφή των Κυπρίων και κάλυπτε ολόχρονα τις 
ανάγκες της κυπριακής οικογένειας αφού σύμφωνα με 
τον Π. Ξιούτα το “ειδικής κατασκευής περίφημος τύρος 
της Κύπρου” δηλαδή το χαλλούμι, ήταν από τα 
συνηθέστερα προσφάγια κάθε κυπριακού σπιτιού και 
ήταν απαραίτητο για κάθε γεωργική οικογένεια. 
Επιπλέον το 1934, ο A.Pitcairn, σε άρθρο του, σχετικά 
με τη γαλακτοβιομηχανία της Κύπρου, αναφέρει ότι το 
χαλλούμι είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν που παράγεται σε 
όλα τα μέρη της Κύπρου για σκοπούς ντόπιας 
κατανάλωσης.  

Το σχολείο μας 
6ο Δ.Σ. 

Αλεξανδρούπολης 
Ημερομηνία ε φημερίδας  
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Ζυμώνω, ζυμώνω, ζυμώνω το ζυμάρι… 
- Μητέρα, η κυρά Βαγγελιώ μου έδωσε αυτά τα καρυδοπιτάκια. Πώς τα 
πάτε εσείς με το ψωμί; 
- Να, τώρα σε λίγο τελειώνουμε. 
- Μητέρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να δοκιμάσουμε τα 
καρυδοπιτάκια της κυράς Βαγγελιώ που έφερε η Αγγελική; 
- Μυρσίνη, η παρασκευή του ψωμιού δεν έχει διάλειμμα. Έλα και εσύ 
Αγγελική να μας βοηθήσεις… 

 

Πρώτα, επιλέξτε ένα σύντομο τίτλο ή ένα θέμα για την 

  

  

Συνταγή 10η: Πίτα με δυόσμο και χαλούμι ! 

Βουτυρώνω και αλευρώνω ένα ταψί και αναμειγνύω 
σε ένα μπολ το χαλούμι και προσθέτω τον δυόσμο και 
το πιπέρι. Χτυπάω καλά στο μίξερ το λάδι, το γάλα,
το αλεύρι, τα αβγά και το γιαούρτι και μόλις 
ομογενοποιηθεί το μείγμα το αδειάζω πάνω στο 
χαλούμι. Ανακατεύω και μεταφέρω την ζύμη στο 
ταψί. Πασπαλίζω την επιφάνεια με την παρμεζάνα.
Και τέλος ψήνω την πίτα στους 190.C για 50 λεπτά. 

Καλή όρεξη!☺ 😋 

Με αγάπη από την Ζελεσκίδη Βαλέρια. 

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε τις δημιουργικές  εργασίες μας, 

τις οποίες εμπνευστήκαμε από τα έργα ζωγραφικής σύγχρονων 

ΚΥΠΡΙΩΝ ζωγράφων τους οποίους μελετήσαμε… 

Σκέφτομαι μια ιστορία για τον πίνακα 
ζωγραφικής του Μιχαήλ Κκάσιαλου
(Α.Κυρκούδη)

Ατέλειωτες χαλουμο…συνταγές!!     



 

 
Είμαι τουρίστας σε αυτόν  τον τόπο  και ήρθα εδώ πριν 
μερικές μέρες όμως πρώτη φορά βλέπω τόση 
αλληλεγγύη σε ολόκληρη την χώρα. Να εδώ  σε αυτήν 
την μικρή την γειτονιά, με το που μπήκα στο στενό τους 
είδα, δεν ήταν σαν τους υπόλοιπους..  αυτοί δεν είχαν 
λεφτά ούτε για τα βασικά, αυτό φαινόταν, αλλά είχαν 
τόση χαρά…Οπότε μπήκα στον πειρασμό να ρωτήσω 
πώς μπορούν και είναι τόσο χαρούμενοι χωρίς να έχουν 
λεφτά ούτε για τα βασικά , και μου απάντησαν  <τί να 
τα κάνουμε τα λεφτά όταν έχουμε καλούς γείτονες>. 
Αυτή τους η απάντηση με έβαλε σε σκέψεις, τους 
ξαναβλέπω, τους ξαναβλέπω αλλά δεν κατάλαβα τι 
εννοούσαν, οπότε ρώτησα έναν, και μου είπε <πήγαινε 
πίσω κοίτα ολόκληρη την εικόνα και ξανασκέψου, έχω 
και μια σκεπή να τελειώσω δεν θα απαντάω όλη μέρα 
σε ερωτήσεις>… γέλασε καταφατικά και όλο νόημα, 
οπότε έκανα αυτό που είπε, πήγα πίσω και είδα 
ολόκληρη την εικόνα.. τότε κάτι αισθάνθηκα, δεν ξέρω 
τι… κάτι παράξενο, ένιωσα να με διαπερνάει μία 
ζεστασιά ένα χάδι, θυμήθηκα τον σεισμό στο χωριό του 
παππού μου, ήμουν και εγώ εκεί, σαν  να έχω την 
εικόνα μπροστά μου, οι άντρες να επισκευάζουν όλοι 
μαζί τα σπίτι, δεν υπήρχε ούτε πλούσιος-ούτε φτωχός, 
ίδια κοινωνία, ίδια τάξη, οι γυναίκες να προσπαθούν να 
μαζέψουν ότι νοικοκυριό απέμεινε και να μαγειρεύουν 
για τους πληγέντες και τα παιδιά να κουβαλάνε ξύλα και 
σίδερα, ενώ άλλα να παρηγορούν και να συμπονούν τα 
μικρότερα. Αυτό θεωρώ εγώ δύο πλευρές του πίνακα, 
και καλό και κακό. 
Κείμενο: Αναστασία Μπαξεβανίδη. 
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- Αααα! 
Στο μοναστήρι 
- Ζαχαρούλα, το άκουσες κι εσύ αυτό το 
ανατριχιαστικό ουρλιαχτό; 
- Καλώς ή κακώς Ευτυχία μου, όλα τα ακούω σε 
αυτό το μοναστήρι! 
- Εγώ νομίζω ότι αυτή η ανήσυχη φωνή ακούστηκε 
απ’ έξω… 
- Απ’ όπου κι αν ακούστηκε εγώ λέω να πάμε να 
δούμε τι είναι. 
- Λες; 
- Φυσικά και λέω! Πάμε! 
(Φτάνουν στο δάσος) 
- Λίγο τρομακτικό δεν το βρίσκεις το δάσος; 
- Όπως και να το βρίσκω, πάλι καλά που βγήκαμε! 
Τόσες μέρες με αυτόν τον παπά, βόλτα δεν έχουμε 
βγει! 
- Ίιιι! Ο παπάς! Τι θα πούμε στον παπά όταν 
γυρίσουμε!; Ζαχαρούλα! Πού πας; Τι είναι αυτό; 
- Ευτυχία μην κουνηθείς. Μίλα ψιθυριστά έως και 
καθόλου! Βλέπω λύκος στ’ αριστερά μας! 
- Ζαχαρούλα, τρέχα! Αχ! 
- Ευτυχία είσαι καλά; Χτύπησες; Έλα να σε σηκώσω!
- Άσε με ήσυχη! Καλύτερα να με φάει ο πεινασμένος 
λύκος παρά να ακούω εσένα! 
- Καλά, μωρε, σε πήρα στο λαιμό μου.. 
- Αααα! Σήκωσε με φιλενάδα και γρήγορα σε 
παρακαλώ! 
(Φτάνουν στο μοναστήρι) 
- Αχ… 
- Γιατί αναστενάζεις, Ευτυχία; 
- Πώς να μην αναστενάζω, καλέ!; Κοντέψαμε να 
πεθάνουμε! Δόξα τω Θεώ! Άντε τώρα, πάμε στο 
εκκλησάκι να ανάψουμε κανένα κερί που είμαστε 
καλά… 
 

 

Σκέφτομαι μια ιστορία για τον πίνακα 
ζωγραφικής του Τηλέμαχου Κάνθου.  
(Α. Κυρκούδη) Μιχαήλ Κασιαλος: αυτός ο πίνακας έχει για μένα 

δύο πλευρές, μία καλή και μία κακή,μπορείς να 
βρεις το κακό σε αυτόν; Μπορείς να βρεις το καλό;  



Η εφημερίδα της Στ1΄ τάξης  
Η Κύπρος σήμερα έχει να επιδείξει αξιόλογους καλλιτέχνες στο 
χώρο της Ζωγραφικής, της Γλυπτικής, της Λογοτεχνίας…  
Εμείς επιλέξαμε κάποιους Κύπριους ζωγράφους, των οποίων τα 
έργα είναι εμπνευσμένα από την πραγματικότητα του ηρωϊκού 
νησιού και τα έργα αυτά αφήσαμε να μας ταξιδέψουν, τόσο, 
ώστε να γράψουμε μια μικρή ιστορία, σαν να ήταν το έργο του 
καλλιτέχνη ένα στιγμιότυπο από την ιστορία αυτή… 
 

Τίτλος και σκέψεις για τον πίνακα του  
Αδαμάντιου Διαμαντή : Οι όρκοι… 
Γράφει η Μπαξεβανίδη Αναστασία 

 
 
Πρόσφυγας στην ίδια σου την χώρα> τι είναι αυτό? 
<επανάσταση> τι σημαίνει? 
Εμείς δεν ξέρουμε, αυτοί ? 
Τι να σχεδιάζουν για να έχουν κι παπά? 
<ιεροτελεστία>? ΌΧΙ συνωμοσία! 
Αυτοί οι άνθρωποι πού  ούτε παπούτσια να βάλουν δεν είχανε 
ετοίμαζαν ολόκληρη επανάσταση, εξαντλημένοι, περπατώντας 
για ώρες στα βουνά, να κινδυνεύει η ζωή τους στο κάθε πάτημα 
τους, να τους κυνηγάν οι Τούρκοι και να τους βασανίζουν και 
αυτοί να μην λένε κουβέντα, μόνο σιωπή,τι άλλο να έκαναν αν 
μιλούσαν θα αφανιζόντουσαν, οι γυναίκες του, τα απιδιά τους , 
δεν το ήθελαν αυτό, μόνο σιωπή. 
Τόση σιωπή και αυτοί δεν την άντεχαν επαναστάτησαν, σήκωσαν 
το ανάστημά τους , πήραν την ζωή στα χέρια τους. 
Αυτό είναι επανάσταση, κόντρα απέναντι στην σκλαβιά, δικαίωμα 
στην ζωή. 
Διάσπαρτα στην εφημερίδα μας παρεμβάλλονται οι απαντήσεις 
μας στο θεμελιώδες ερώτημα:  

Ποιος φταίει για την κατάσταση 
στην Κύπρο;  
 
Απάντηση Αναστασίας Μπαξεβανίδη:  
Απαντηση: 
 
 Αρχικά πιστεύω ότι δεν φταίνε μόνο οι Τούρκοι αλλά και οι 
μεγάλες δυνάμεις οι οποίες είτε απαγορεύσαν στους Κυπρίους να 
αντισταθούν στους Τούρκους όταν ήταν ακόμα νωρίς είτε τους 
είπαν ότι είναι άσκηση και δεν χρειάζεται να αντιδράσουν κατά 
την αποβίβαση των Τούρκων στην Κύπρο. (συνεχίζεται) 

 
 
 

Το σχολείο μας 
6ο Δ.Σ. 

Αλεξανδρούπολης 
Ημερομηνία ε φημερίδας  

10/05/21,  τεύχος  4  

 
 

 

 

Πρώτα, επιλέξτε ένα σύντομο τίτλο ή ένα θέμα για την 

  

< Είμαι ο Α. Βασιλείου και θα σας πω τι έγινε όταν οι 
Τούρκοι μπήκαν στο υποδηματοποιείο μου το 1974. 
Ήταν μια ανήσυχη μέρα για μέρα διότι είχα πολλές 
παραγγελίες. Ξαφνικά 5 Τούρκοι οπλισμένοι και 
φορώντας μια μεγάλη θήκη για όταν όπλα τους, μου 
φώναξαν να εγκαταλείψω γρήγορα το μαγαζί μου. 
Εκείνη την στιγμή πάγωσα, βγήκα έξω και στην 
συνέχεια άκουσα πυροβολισμούς από πίσω μου. 
Κοίταξα αλλά μετά από λίγα λεπτά το μετάνιωσα… 
όλοι οι κάτοικοι της Αμμοχώστου τρέχαν, μια ένταση 
επικρατούσε, μωρά έκλαιγαν, άνθρωποι ούρλιαζαν. 
Δεν άντεξα άλλο κι έτσι έστρεψα το βλέμμα μου στο 
μαγαζί μου. Οι Τούρκοι αφού πήραν τα λεφτά από το 
μικρό μου συρτάρι, ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν το 
κατάστημα. Το μόνο σημείο που -σαν να το έκαναν 
επίτηδες- δεν βομβάρδισαν, ήταν η μεγάλη επιγραφή 
στην βιτρίνα… 

 
Απάντηση της Ειρήνης Καραβούζη:  

Νομίζω ότι αυτό που φταίει και η Κύπρος είναι σήμερα 
σε αυτήν την κατάσταση είναι η συμπεριφορά των 
Ελλήνων, των Τούρκων και τον Μεγάλων Δυνάμεων 
προς το Κυπριακό ζήτημα. Οι Έλληνες φταίνε απ ’ τη 
μεριά τους, γιατί έκαναν πραξικόπημα κατά του 
Μακαρίου στην Κύπρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι 
Τούρκοι να βρουν αφορμή, δήθεν να προστατεύσουν 
τους Τουρκοκύπριους, αλλά στην πραγματικότητα 
έδιωξαν από τα σπίτια τους τους Ελληνοκύπριους. Αν, 
όμως, οι μεγάλες δυνάμεις όπως η Αμερική, 
βοηθούσαν στην επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, 
και σταματούσαν τους Τούρκους από το να έχουν 
βλέψεις στην Κύπρο, ίσως τώρα να μην ήταν η 
Κύπρος χωρισμένη στα 2. 

    Ιστορία για το ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ του 
Α.Βασιλείου: Γράφει ο Ειρήνη Καραβούζη. 



 

 
 
 
Στον πίνακα αυτό βλέπω ένα χωριό που είναι χτισμένο 
σε έναν γκρεμό. Έχει μια εκκλησία και πολλά σπιτάκια. 
Αυτό το χωριό μπορεί να είναι σε κάποιο μέρος της 
Κύπρου… ίσως και το μέρος όπου γεννήθηκε η 
ζωγράφος, η Νίκη Μαραγκού. 
Συνέχεια απάντησης Αναστασίας Μπαξεβανίδη: 
 Αλλά ένας είναι ο κύριος παράγοντας για την σημερινή 
κατάσταση της Κύπρου: οι Τούρκοι και κυρίως, οι 
Τούρκοι αρχηγοί, οι οπλαχηργοί αλλά και κάποιοι από 
τους πολίτες της Τουρκίας, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τα 
σπίτια των Κυπρίων, άλλοι τα έκαψαν, άλλοι τα 
ρήμαξαν, και κάποιοι δεν άφησαν τους Κύπριους ενώ 
και τα σπίτια ήταν δικά τους αλλά και τα περισσότερα 
υπάρχοντα έστω να τα δούν. 
Απάντηση της Αναστασίας Κυρκούδη: 
Το Κυπριακό Ζήτημα είναι ένα θέμα που απασχολεί την 
Ελλάδα και την Κύπρο πολλές δεκαετίες. Πολλοί είναι οι 
λόγοι που οδήγησαν την Κύπρο μας στη σημερινή 
κατάσταση. Το 1960 η Κύπρος κηρύχθηκε ανεξάρτητη 
με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, ενώ η 
Ελλάδα και η Τουρκία είχαν το δικαίωμα να διατηρούν 
εκεί μικρές μονάδες στρατού. Τα προβλήματα ξεκίνησαν 
όταν οι Τουρκοκύπριοι, αν και μειοψηφία ζητούσαν όλο 
και περισσότερα προνόμια και η κατάσταση χειροτέρεψε 
όταν ο Ελληνικός στρατός που ήταν νόμιμα εκεί γύρισε 
πίσω στην Ελλάδα (με εντολή των δικτατόρων της 
Ελλάδας). Έτσι οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία να 
επιτεθούν και να εκδιώξουν τους Ελληνοκύπριους από 
τα σπίτια τους και τη γη τους με βάρβαρο και αδίστακτο 
τρόπο. 
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Απάντηση Άγγελου Τσιλιγγιάνη: 
Από αυτά που μπορώ να γνωρίζω και από αυτά που συζητήσαμε 
στην τάξη μας αλλά και στο σπίτι μας ,το 1974 έγινε εισβολή στην 
Κύπρο από Τουρκικές Στρατιωτικές δυνάμεις. Πριν γίνει όμως 
αυτό η Ελληνική τότε Στρατιωτική Κυβέρνηση ήθελε να φύγει 
από την κυβέρνηση της Κύπρου ο Μακάριος και να γίνει η Κύπρος 
ένα κράτος με την Ελλάδα μιας και εκεί ζούσαν αρκετοί έλληνες 
και υπήρχε και ελληνικός στρατός γι αυτό και διέταξε 
πραξικόπημα ,ο Μακάριος δεν συμφωνούσε με την τότε 
στρατιωτική κυβέρνηση της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα φυσικά δεν 
δικαίωσε κανέναν μιας και ο Μακάριος έφυγε από την Κύπρο και 
πέντε μέρες μετά έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και  
από την κυβέρνηση της Ελλάδας η Στρατιωτική Κυριαρχία .Έτσι 
και η Ελλάδα και η Κύπρος έμειναν χωρίς κυβέρνηση .Τότε οι 
Τούρκοι κατέλαβαν την Αμμόχωστο και την Κερύνεια πήραν το 
36,2% του εδάφους της Κύπρου  και σκοτώθηκαν πολλοί 
ελληνοκύπριοι . Άλλοι έγιναν προσφυγές στην ιδία τους την 
πατρίδα. Το ευρωπαϊκό συμβούλιο και η Αμερική κήρυξαν 
παράνομη την εισβολή αλλά οι Τούρκοι βασιστήκαν μια συνθήκη 
του ευρωπαϊκού Δικαίου και δεν υποχώρησαν ,έτσι δεν 
μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα και δεν 
έχει βρεθεί λύση για το κυπριακό 47 χρόνια τώρα 

   

 

 

-(οι ναύτες μιλάνε με την σειρά από αριστερά προς 
τα δεξιά) 
-Είστε έτοιμοι για την μεγάλη στιγμή της 
σημερινής παρέλασης;  
- Εγώ όχι. Με χτυπάει το άρβυλο.  
-Δέσε το καλά για να μπορείς να κάνεις σωστά 
το βηματισμό. 
-Προσοχή στην σημαία… όλοι αυτή θα κοιτάνε! 
Ο σημαιοφόρος πρέπει να είναι άψογος.  
-Προσοχή, έλεγξε ξανά τα όπλα να είναι άδεια. 
-Αν όλα πάνε καλά, το βράδυ θα έχουμε έξοδο! 

Κείμενο Θ. Σικλαφίδη για τον πίνακα του 
Ανδρέα Κάραγιαν  

Κείμενο Άγγελου Τσιλιγιάννη για τον πίνακα της 
Νίκης Μαραγκού 


