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Με χαρά θα δημοσιεύουμε φωτογραφικό 

υλικό από εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

σας ή άλλες συνεργασίες. 

We are happy to publish any photographic      

material of your events. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ 

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας φιλοξένησε δεξίωση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για να τιμήσει την 

κυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και τους στενούς δεσμούς μεταξύ Ηνωμένου 

Βασιλείου και Κύπρου. Η δεξίωση, με τίτλο «Γιορτάζοντας την Κύπρο», πραγματοποιήθηκε 

το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαρτίου με την παρουσία του Πρίγκιπα της Ουαλίας,  του 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και 150 Κύπριων της 

βρετανικής κυπριακής διασποράς. Επίσης, o Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

συναντήθηκε την Τρίτη 5 Μαρτίου με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας και τον Δούκα του 

Κέιμπριτζ, καθώς και  την Αυτού Μεγαλειότητα Βασίλισσα Ελισάβετ Β ' την Τετάρτη 5 

Μαρτίου στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ. Τέλος, το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαρτίου ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε  συνάντηση με την Πρωθυπουργό Theresa  May. 

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο 

As part of President Anastasiades’ ‘Guest of 

the UK Government’ visit, he  met with Her 

Majesty the Queen, the Prime Minister, HRH the 
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Ε.Π.Σ. Αγ. Νικολάου,  Acton 

Ε.Π.Σ. St Mary’s 

Καρναβάλι  στα παροικιακά σχολεία μας 
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Ε.Π.Σ.  Luton 

  Ε.Π.Σ.  Leicester 
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Καθαρή Δευτέρα 

  Ε.Π.Σ. Gearies 

Leicester 
ΚΑΛΗ  

ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ! 

  Ε.Π.Σ.  Leicester 
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   Πολιτιστική εκδήλωση για τον ήρωα Ευαγόρα 

Παλληκαρίδη στην κοινότητα Αγ. Ελευθερίου, 

Εορτασμοί 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 

   Ε.Π.Σ Sheffield 

 Ε.Π.Σ Northampton 
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   Ε.Π.Σ.  St Mary’s 

 Ε.Π.Σ. Αγ. Τριάδας 

Birmingham 
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Ε.Π.Σ. Αγ. Νικολάου,  

Acton 

 Ε.Π.Σ. Cardiff 
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Δρ. Κύπρoς Niκoλαΐδης 

Παμπαροικιακός εορτασμός 2019 

Την Κυριακή 31 Μαρτίου,  στο Ashmole Academy, πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε 

χρόνο, ο Παμπαροικιακός εορτασμός για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 

1821 και της 1ης Απριλίου 1955, που διοργάνωσε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία.  

Στον φετινό εορτασμό, επίσημος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Δρ Κύπρος 

Νικολαϊδης, Professor of Fetal Medicine,  θεμελιωτής της εμβρυϊκής ιατρικής. 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα έλαβαν μέρος παιδιά των ελληνικών σχολείων της 

Παροικίας μας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσίασε η εκπαιδευτικός της ΚΕΑ 

δί/δα Ηλιάνα Κωνσταντινίδου. 

Βράβευση νικητών του διαγωνισμού ζωγραφικής 

Καλλιτεχνικές Συμμετοχές μαθητών Ελληνικών Σχολείων 

Ε.Π.Σ. Walker 
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   Το Ε.Π.Σ.  Potters Bar γιόρτασε τα 

Σαράντα χρόνια από την ίδρυση του. 

Παρέστη η Επιθεωρήτρια της ΚΕΑ 

Η χοροεσπερίδα των σχολείων του Σ.Ε.Γ. 
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Ε.Π.Σ  Leeds 

Το ΕΠΣ στην κοινότητα του Leeds απέκτησε νέες αίθουσες διδασκαλίας. 

Τα εγκαίνια τέλεσε η Σύμβουλος Εκπαίδευσης της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας, 

Επιθεωρήτρια Προϊσταμένης της ΚΕΑ κ. Μαρία Παπαλούκα, σε πρόσφατη επίσκεψή 

της στο σχολείο.  

Η κ. Παπαλούκα είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί από τον πρόεδρο της σχολικής 

επιτροπής κ. Πάρη Πασχάλη και τη διευθύντρια του σχολείου κ. Μαρία Καραγιώργη 

στις αίθουσες διδασκαλία και να δει παιδιά και εκπαιδευτικούς την ώρα λειτουργίας του 

σχολείου. 

Σε χωριστές συναντήσεις με τη σχολική επιτροπή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, 

συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης του σχολείου και εκπαιδευτικά θέματα αντίστοιχα. 
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50χρονα Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής 

Η Κυπριακή Δημοκρατία, διαχρονικά δείχνει ευαισθησία στις ανάγκες της ομογένειας στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα από το 1969, στο θέμα της εκπαίδευσης. Μέσω του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, μεριμνά ώστε να υπάρχει η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.) 

στη Μεγάλη Βρετανία και να βοηθά τα παιδιά των Αποδήμων μας στηρίζοντας την παροικιακή 

εκπαίδευση. 

Τη φετινή σχολική χρονιά συμπληρώνονται 50 χρόνια από την δημιουργία και δραστηριοποίηση 

της στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Με αφορμή τα 50χρονα της ΚΕΑ έχουν προγραμματιστεί διάφορες δράσεις, εντός των ΕΠΣ. 

Αποκορύφωμα των εορτασμών, θα είναι η πολιτιστική εκδήλωση με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από 

παιδιά των σχολείων μας με θέμα την Κύπρο, όπου θα παρουσιαστούν, μέσα από λογοτεχνικά 

δρώμενα, βασικοί σταθμοί της ιστορίας της Κύπρου και της παροικίας στο Η.Β. 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο East Barnet School, 5 Chestnut Grove, East Barnet, Hertfordshire, 

ΕΝ4 8PU, U.K., στις 19 Μαΐου 2019, στις 4:00 μ.μ. 

Είσοδος Ελεύθερη  

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο  

https://www.eventbrite.co.uk/e/50years-kea-tickets-59164130507 
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ  

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΕΡΦΟ ΜΑΣ 
 

Να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου 

να καθαρίσουμε το δικό μας, 

να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου 

να μπολιάσουμε το δικό μας, 

να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου 

να βάψουμε το δικό μας 

να μη μπορέσει πια ποτέ 

να το ξεθωριάσει ο φόβος. 

Να πάρουμε το τελευταίο σου βλέμμα 

να μας κοιτάζει να μην ξεστρατίσουμε, 

να πάρουμε την τελευταία σου εκπνοή 

να ᾽χουμε οξυγόνο ν᾽ αναπνέουμε 

χιλιάδες χρόνια, 

να πάρουμε τις τελευταίες σου λέξεις 

να ᾽χουμε να τραγουδάμε 

ανεξάντλητα εμβατήρια για τη λευτεριά… 
                                  

                                           Κώστας Μόντης                                                                        

 (“Στιγμές”, 1958) 

 

 

 

 

Ημερολόγιο - Μεγάλες Γιορτές  

   

01.04. 2019  

Εθνική Επέτειος  

1ης Απριλίου 1955    

  

19.04  - 02. 05. 2019  

Διακοπές του Πάσχα 

 

  20 .4. 2019  

Σάββατο του Λαζάρου  

 

21.4.2019 

Κυριακή των Βαΐων 

 

  

 

 

 

 

22.4.2019 – 27.4.2019  

Μεγάλη Εβδομάδα  

 

28.4.2019  

Άγιο Πάσχα  

 

 

 

1η Απριλίου 1955 

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, 

υπαρχηγός της ΕΟΚΑ. 

Έγινε ολοκαύτωμα στο 

κρησφύγετο του στον 
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12 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς                                    

που μεγαλώνουν δίγλωσσα παιδιά  

(B΄μέρος) 
 

7. Μην ακούτε κακές συμβουλές 

Ίσως υπάρξουν φορές που ένας ειδικός θα σας πει να σταματήσετε να μιλάτε στο παιδί σας σε κάποια 

συγκεκριμένη γλώσσα. Εάν έχετε αμφιβολίες για την γλωσσική 

ανάπτυξη του παιδιού σας μιλήστε σε έναν ειδικό που έχει εμπειρία 

στην αντιμετώπιση δίγλωσσων παιδιών. 

8. Δεν είναι πάντα εύκολο 

Θα υπάρξουν πολλών ειδών προκλήσεις κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού της πολύγλωσσης οικογένειάς σας – πέρα από τους 

αμφισβητίες και τους ανενημέρωτους «ειδικούς» θα υπάρξουν πιο 

χειροπιαστά εμπόδια: θα μπορέσετε να μείνετε πιστοί στο σχέδιό 

σας όταν η ζωή «απλώς συμβαίνει» και φέρνει εκπλήξεις με τη 

μορφή αλλαγών στις οικογενειακές συνθήκες, μετακινήσεις, 

επαγγελματικές εξελίξεις, επιρροές από άλλους κτλ; Όταν νιώθετε 

τα δύσκολα, ζητήστε συμβουλές και βοήθεια. 

9. Το παιδί σας μπορεί να σας απαντάει στη «λάθος» γλώσσα 

Αυτό συνήθως προσβάλει την μειονοτική γλώσσα. Νιώθετε ότι έχετε κάνει τα πάντα σωστά και έχετε 

επιμείνει και παρόλα αυτά το αγγελούδι σας γυρνάει από το σχολείο μια μέρα και δεν σας απαντάει πια 

στην γλώσσα σας. Θα νιώσετε απογοητευμένοι και αποκαρδιωμένοι όταν αυτό συμβεί, αλλά είναι 

κρίσιμο να μην τα παρατήσετε σε αυτό το σημείο και τα συνεχίσετε να επιμένετε και αν είναι δυνατόν, 

να αυξήσετε το χρόνο έκθεσης. 

10. Το παιδί σας θα αποκτήσει μια πλειάδα πλεονεκτημάτων καθώς γίνεται πολύγλωσσο 

Εάν έχετε ακόμα αμφιβολίες για το αν πρέπει να μεγαλώσετε το παιδί σας ως δίγλωσσο ή όχι, διαβάστε 

για όλα τα φανταστικά πλεονεκτήματα που θα αποκτήσει το παιδί σας εάν όντως αποφασίσετε να το 

κάνετε. Όλοι θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας οπότε γιατί να μην στηρίξετε το δικό σας στο να 

αποκτήσει από το υπέροχο δώρο του να μιλάει περισσότερες από μία γλώσσες; 

11. Δεν θα το μετανιώσετε ποτέ 

Δεν θα μετανιώσετε για την απόφασή σας να μείνετε πιστοί στο σχέδιό σας και να εγγυηθείτε ότι το 

παιδί σας μεγαλώνει μιλώντας όλες τις γλώσσες της οικογένειας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 

πολλοί γονείς οι οποίοι λυπούνται που παράτησαν την προσπάθεια να μεταδώσουν τις γλώσσες τους – 

για να μην αναφέρουμε όλους του ενήλικες που εκφράζουν την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι δεν 

διδάχθηκαν μία γλώσσα που ο πατέρας τους ή μητέρα τους ήξερε όταν ήταν μικροί. 

12. Θα είστε υπερήφανοι 

Θα είστε εξαιρετικά υπερήφανοι όταν τα παιδιά σας για πρώτη φορά θα μιλήσουν στους παππούδες και 

τις γιαγιάδες ή σε άλλους συγγενείς στην «δικιά τους» γλώσσα. Αυτό το συναίσθημα είναι απολύτως 

υπέροχο. Δεν θα είστε μόνο εσείς υπερήφανοι αλλά επίσης και τα παιδιά σας και η υπόλοιπη οικογένεια. 

Θα είσαστε επίσης ένα φανταστικό πρότυπο για άλλες οικογένειες. 

 Η συμβουλή μας 
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  12 things parents raising bilingual children need to know  

(Part 2) 

 

7. Don’t listen to bad advice 

There might be times when a professional tells you 

to stop speaking a certain language to your children. If in 

doubt with regards to your child’s language development 

– speak to a specialist who is experienced in dealing 

with bilingual children. 

8. It is not always easy 

There will be all sorts of challenges along your family’s 

multilingual journey – apart from the doubters and the ill

-informed “experts” there will be more mundane obstacles: will you be able to stick to your plan 

when “life happens” and offers its surprises in form of changed family circumstances, moves, career 

progressions, influence from others and so on? When it feels difficult, ask for advice and help. 

9. Your child might answer you in the “wrong” language 

This one usually hits the minority language parent. You feel that you have done everything right and 

stayed consistent, and still your darling comes home from school one day and no longer answers you 

in your language. You will feel disappointed and disheartened if it this happens, but it is crucial that 

you don’t give up at this point, and that you continue to stay consistent and if possible, also increase 

the exposure time. 

10. Your children will gain an array of benefits by becoming bilingual 

If you are still in doubt about whether to bring up your children to become bilinguals or not, read 

about all the great benefits your children will gain if you do decide to do it. We all want what is best 

for our children, so why wouldn’t you support yours to have the wonderful gift of speaking more 

than one language? 

11. You will never regret it 

You will not regret your decision to stick with it and make sure 

that your children grow up to speak all the family languages. On 

the other hand, there are several parents who are sad that they 

gave up on passing on their languages – not to mention the 

many adults expressing their disappointment that they were not 

taught a language their mother or father knew when they were 

small. 

12. You will be proud 

You will be immensely proud when your children for the first time speak to their grandparents or 

other relatives in “their” language. The feeling is absolutely wonderful. Not only will you be proud, 

so will your children and the rest of your family. You will also be a great role model to other 

families. 

                                           OUR ADVICE 



 16 

 

        

  

 

Μεγάλη Παρασκευή - Ο Επιτάφιος 

Η Μεγάλη Παρασκευή, είναι ημέρα απόλυτης αργίας και νηστείας. Σχεδόν ολόκληρη η μέρα, 

αφιερώνεται στην Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου και στην Ακολουθία του Επιταφίου. 

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται η αποκαθήλωση όπου ο ιερέας 

κατεβάζει τον Εσταυρωμένο από τον Σταυρό και τον τυλίγει σε καθαρό 

σεντόνι ενώ από αργά το βράδυ της Μ Πέμπτης έχει στολιστεί ο Ιερός 

Επιτάφιος με άνθη της υπαίθρου που φέρνουν οι γυναίκες, έτσι ώστε να 

τοποθετηθεί το Άγιο Σώμα του Κυρίου. Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούν 

πένθιμα. 

Το βράδυ γίνεται η λειτουργία της περιφοράς του Επιταφίου. Η περιφορά του 

Επιταφίου είναι το κυριότερο έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής. 

Παλιά γινόταν ένας συναγωνισμός ανάμεσα στις ενορίες για το ποιος θα 

φτιάξει τον ομορφότερο στολισμό του Επιταφίου. Οι ενορίες 

συναντιόντουσαν κατά την περιφορά και στα νησιά έβαζαν τον επιτάφιο στην 

θάλασσα για να αγιάσουν τα ύδατα. Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να περάσουν 

από κάτω μία φορά για το καλό, ενώ πίστευαν πως αν τα ζωηρά παιδιά περνούσαν τρεις φορές θα 

φρονίμευαν. Τρεις φορές έπρεπε να περάσουν και οι άρρωστοι για να γίνουν καλά. 

Tρεις κοπέλες ντυμένες μυροφόρες, ραίνουν το Χριστό με μύρα, αρώματα και άνθη. Το βράδυ γίνεται 

η περιφορά του επιταφίου στους κεντρικούς δρόμους του χωριού. Σ΄ όλη τη διαδρομή οι νοικοκυρές 

ραντίζουν τον επιτάφιο με ροδόσταγμα με την παραδοσιακή μερρέχα.  
 

Good Friday  
 

Good Friday is a day of absolute fasting. Almost the entire day, it is devoted 

to the Disintegration of the Crucified and to the Epitaph (Epitafios) 

Sequence. 
 

On the morning of Good Friday is the restoration where the priest cuts 

crucifixion from the Cross and wraps it on a clean sheet and from late of 

Good Thursday evening has been adorned by the Holy Epitaph with the 

flowers of the countryside brought by the women to be placed the Holy 

Body of Jesus. All day the bells are mourning. 
 

In the evening, the procession of the Epitaph takes place. The epitaph is the main custom of Good Friday. 
 

There has long been a competition between parishes about who will make the most beautiful decoration 

of the Epitaph. The parishes met during the procession, some places of the Greek islands placed the 

epitaph into the sea to sanctify the waters. Everyone thinks they have to go under it once for the good, 

while they believed that if the naughty children went through three times they would behave. Three 

times had to go under and whoever is sick so he can get well.  
 

Three ladies dressed in myrrh, throw perfumes and flowers on the epitaph. In the evening, the epitaph 

walks through the main streets of the village. All the way the housewives sprinkle the epitaph with the 

rosewater. 
 

Three ladies dressed in myrrh, Christ, with myrrh, perfumes and flowers. In the evening, the epitaph walks 

through the main streets of the village. All the way the housewives sprinkle the epitaph with the mist. 

 

Ήθη και έθιμα του τόπου μας  
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Υλικά / Materials 

χαρτόνι σε διάφορα χρώματα/ colored carton paper 

συρραπτικό/stapler 

πασχαλινά αυτοκόλλητα (λουλούδια, πασχαλίτσες, αυγά)/ Easter stickers 

ψεύτικη πρασινάδα/fake grass 

πορτοκαλί γκοφρέ χαρτί 
 

Διαδικασία/Process 

 Κόβετε 5 χαρτόνια σε λεπτές κορδέλες 3,5 Χ 24 cm.   

Cut 5 pieces of carton paper in stripes of 3,5 Χ 24 cm 

 Για κάθε καλαθάκι θα χρειαστείτε 5 χοντρές κορδέλες 3,5 Χ 24 εκ. και μια κορδέλα 

4Χ30εκ. Βάζουμε τις 5 κορδέλες με συρραπτικό στην μια πιο χοντρή.   

For every basket, you will need 5 thick stripes and 1 stripe for the handle 4Χ30cm. 

We attach with the stapler the five stripes on the thicker one. 

 Σταυρώνουμε πάνω από τις κορδέλες κάθε φορά και το επαναλαμβάνουμε με όλες τις 

κορδέλες.. / We cross each stripe above the next stripes.  

 Επιλέγουμε ένα διαφορετικό χρώμα κορδέλας για το χερούλι του καλαθιού και με 

συρραπτικό ενώνουμε τις άκριες τις κορδέλας με το καλάθι.  

We choose a different colored stripe for the handle of the basket and we   staple 

its ends to the basket. 

 Μπορείτε να διακοσμήσετε το καλαθάκι με διάφορα πασχαλινά αυτοκόλλητα.  

You can decorate the basket with Easter stickers. 

 Στο καλαθάκι βάζουμε κοφρέ χαρτί και από πάνω ψεύτικο   πράσινο χόρτο.  

In the basket we put crape paper and on top fake Greek grass. 

 Μέσα στο καλαθάκι μπορούμε να βάλουμε μικρά σοκολατένια αυγά.  

You can put small chocolate eggs and sweets in the basket. 

Για τους μικρούς μας φίλους 

Φτιάξτε ένα Πασχαλινό Καλαθάκι. 
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     Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Εργασίες μαθητών  

του ολοήμερου σχολείου  

Αγ. Κυπριανού 

Β’ τάξη 
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Ε.Π.Σ. Αγ. Δημητρίου 
Ε΄ τάξη 
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Churches in 
Kalopsida 

 

In Kalopsida there 
are the chapels of 
Saint Timotheos 
and Saint Mavra, 
each presenting its 
own beauty, its 
own character, its 
own blessing to the Christians. 

The largest church in the village is the one of 
Saint John the Baptist. On August 29, a great 
festival was held at Kalopsida with the 
participation of all the neighboring villages. The 
feast held for 3 days and people were dancing, 
singing ‘tsiattista’, eating traditional food and 
playing traditional games.  

John the Baptist is a saint and prophet of 
Christianity. According to Evangelist Luke, John 
was the son of Priest Zacharias and Elizabeth, 
who was a relative of the Virgin Mary. Although 
Elizabeth was sterile, the Archangel Gabriel told 
Zacharias that his wife would eventually give 
birth to a boy and give him the name John. In the 
beginning Zacharias did not believe Gabriel's 
words and, as a punishment he lost his speech, 
until the day the child was baptized.  

According to the report of Evangelist Luke, John 
at the age of 30 was preaching to the crowds and 
baptizing those who came to him, in the Jordan 
River. There his teaching, summarized in the 
well-known phrase "Repent, Ongoing for the 
Kingdom of the Heavens", was essentially the 
preparation of the coming of Jesus Christ. 

In the Jordan River went also Jesus Christ and 
asked him to be baptized. Saint John 
immediately realized who he was standing in 
front of him and told him that he was not worthy 
nor did the straps of his shoes solve. Jesus then 
told him how it should be done, and John 
baptized him in the waters of the Jordan River. 
He then baptized Jesus in the Jordan River, 
seeing the Spirit of God descend and coming 
upon Him, and a voice heard from the heaven, 
saying, "This is my Son, He is My chosen".  

The honest words of saint John were annoying 
for the Pharisees also bothered king Herod 
Antypas. Although, he valued him and 
considered him as a holy man, was forced to 
imprison him. At a celebration of his birthday, 
Herod asked his daughter Salome to dance and 
promised her to give her what she asked for. 
She ask the head of the prophet John on a 
plate. So the decapitation followed.  

 

 Η Καλοψίδα 

Η Καλοψίδα είναι ένα ελληνικό χωριό της Αμμοχώστου, το 

οποίο ανήκει στη γεωγραφική περιφέρεια των 

Κοκκινοχωριών, 17 χιλιόμετρα. δυτικά της πόλης της 

Αμμοχώστου. Σύμφωνα με ευρήματα ανασκαφών που 

έχουν γίνει σε διάφορα μέρη του χωριού, φαίνεται ότι στην 

Καλοψίδα κρύβεται ένας από τους κυριότερους αρχαίους 

κυπριακούς συνοικισμούς ή μια σημαντική πόλη που 

αναπτύχθηκε στη διάρκεια της μέσης εποχής του Χαλκού 

(1900-1650 π.Χ.) και της πρώτης φάσης της τελευταίας 

εποχής του Χαλκού (1650-1400 π.Χ.). 

Η περιοχή της Καλοψίδας ήταν κατοικημένη από τα αρχαία 

χρόνια. Ο John Myres, ο οποίος έκανε τις πρώτες 

ανασκαφές στο χώρο, βρήκε 33 τάφους λαξευτούς, οι 

οποίοι ήταν μέσα στο φυσικό ασβεστολιθικό βράχωμα και 

είχαν ομοιόμορφο νεκρικό θάλαμο ακανόνιστου κυκλικού 

σχήματος. Στους τάφους αυτούς βρέθηκαν και κτερίσματα, 

όπως πήλινα αγγεία και μεγάλη ποικιλία χάλκινων 

αντικειμένων. 

Η λέξη «Καλοψίδα» είναι σχηματισμένη από τη λέξη καλά 

και τη λέξη όψα. Το αρχικό όνομα του χωριού ήταν 

Καλοψίς. Ήταν ο τόπος που έβγαλε κατά όψα, δηλαδή 

ορεκτικά, μεζεδάκια με τα οποία συνόδευε κανείς το κρασί 

του. 

Ο πληθυσμός της κοινότητας αυτής το 1960 ανερχόταν σε 

975 κατοίκους, όλοι Έλληνες. Ο πληθυσμός της κατά το 

1973 υπολογιζόταν σε 1023 κατοίκους. 

Στο χωριό λειτουργούσε ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και 

πριν από την τουρκική εισβολή φοιτούσαν κατά το σχολικό 

έτος 1973-74 172 μαθητές. 

Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, η κοινότητα 

καταλήφθηκε από τον τουρκικό στρατό με αποτέλεσμα να 

εκτοπιστούν όλοι οι Έλληνες κάτοικοι της. Έκτοτε, οι 

τουρκικές δυνάμεις κατοχής και η παράνομη κατοχική 

διοίκηση εμποδίζουν την επιστροφή τους. Ευχόμαστε, 

σύντομα να επιστρέψουν στο ελεύθερο χωριό τους.  

ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ 


