
Η Καρπασία θεωρείτε η μεγαλύτερη Χερσόνησος της Κύπρου , οι διαστάσεις της 

περιοχής ορίστηκαν με ακρίβεια από το Στράβων και αρχίζουν από το χωριό 

Μονάγρα και καταλήγουν στον ακρωτήριο του Αγίου Ανδρέα . 

Κατά την αρχαιότητα υπήρξε μια από τις σημαντικότερες Πόλεις  , καθώς και ένα 

από τα αρχαιότερα  και σπουδαιότερα λιμάνια της Κύπρου , υποστηρίζεται πως η 

περιοχή της Καρπασίας που έδωσε την Ονομασία σε ολόκληρη την περιοχή 

βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωριό Ριζοκάρπασον . 

Για την Καρπασία γίνονται πολλές αναφορές από σπουδαίους συγγραφείς της 

αρχαιότητας, για παράδειγμα αναφέρεται ως πόλη –λιμάνι της Κύπρου από τον 

Στράβων .Εντοπίζεται η ονομασία της και από πιο πριν , αφού την βρίσκει κανείς  σε 

κυπριακές μυθολογικές περιδιαβάσεις ως την περιοχή που ίδρυσε ο Πυγμαλίωνας. 

Σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο η περιοχή ονομαζόταν : «Καρπάσεια , Κάρπασος, 

ή Καρβάσια λόγω του ανέμου που υπάρχει στην περιοχή Καρβάς .  

Η πόλη αυτή , μαζί και άλλες Κυπριακές πόλεις καταγράφονται  στους καταλόγους 

του Μαντείου των Δελφών, στους Θεορωδόκους , τις Πόλεις που φιλοξένησα τους 

απεσταλμένους του Μαντείου . Η αρχαιοπρεπείς αυτή περιοχή εκκενώθηκε κατά τον 
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 αιώνα λόγω των αραβικών επιδρομών και οι κάτοικοι τις μεταφέρθηκαν σε όλο το 

διαμέρισμα της σημερινής Καρπασίας .Όπου έζησαν εκεί μέχρι και το 1974που πάλι 

διώχθηκαν από την σύγχρονη Τουρκία . 

Η Καρπασία θεωρείται μια από τις πρώτες Κυπριακές πόλεις που μυήθηκαν στον 

χριστιανισμό, για τον λόγω αυτό έχει και δική της επισκοπή , την επισκοπή 

Καρπασίας με πρώτο επίσκοπο τον Άγιο Φίλωνα και μετέπειτα τον Άγιο Θύρσο και 

τον Άγιο Συνέσιο , τοπικούς αγίους της Κοινότητας του Ριζοκαρπάσου. Πως γίνεται 

λοιπόν αυτή η βαθύτατα ελληνική – Χριστιανική Περιοχή να αγνοείται από τα 

τραπέζια των συνομιλιών και από τις συζητήσεις των συνομιλητών. 

Η Καρπασία στα χώματα της φιλοξενεί 29 Ελληνικές περιοχές : την Αγία Τριάδα,τον  Άγιο 

Ανδρόνικο , τον Άγιο Ηλία, τον Άγιο Θεόδωρο, την Αιγιαλούσα,την Ακανθού ,τα Άρδανα ,τον 

Βαθύλακα,το Βασίλι,την Βοκολίδα , τα Γαστριά,το Γεράνι,το Δαυλό , την Επτακώμη , τον 

Κοιλάνεμο, την Κώμα του Γιαλού, τη Κώμη , το Λεονάρισσον, τη Λυθράγκωμη , της 

Μάνδρες, τα Μελανάργα , τα Μονάγρα, τη Νέτα , το Πατρίκι , το Πογάζι , το Ριζοκάρπασον 

την Ταύρου , το Τρίκωμον  και το Φλαμούδι , οι οποίες από τον 1974 είναι υπό Τουρκική 

Κατοχή , και φιλοξενούν στα χώματα τους νεοεισαχθέντες πολίτες από την Τουρκία. 

 Με  την Τουρκική Εισβολή και την παράνομη  εκδίωξη των νόμιμων ιδιοκτητών από τα 

σπίτια τους παραβιάστηκαν  και παραβιάζονται και ως σήμερα τα βασικά ανθρώπινα 

δικαιώματα των κατοίκων  των περιοχών αυτών , τόσο από τον ξένο κατακτητή , όσο και 

από τις διάφορες διακυβερνήσεις της ίδια της Χώρας μας , η οποία λησμονούν   

παλαιότερες συμφωνίες βλέπε Συμφωνία 3ης Βιέννης , λησμονούν την θυσία των 

εγκλωβισμένων της Καρπασίας και είναι έτοιμη να την Θυσιάσουν   στην προσπάθεια 

επίλυσης του παρωχημένου και ξεπερασμένου πια προβλήματος του Κυπριακού , πάνω στο 

οποίο στηρίχτηκαν για να κτίσουν τις πολιτικές του καριέρες αλλά τώρα η μοντέρνα 

πολιτική και οι νέοι ρυθμοί πολιτικής καριέρας το αφήνουν πίσω , αναζητώντας νέους 

τρόπους ανάδειξης προσωπικοτήτων .   



Οι σύγχρονοι Κύπριοι πολιτικοί  ασπάζονται πια τα  νέα προβλήματα και τις νέες ανάγκες 

και ευαισθησίες του σύγχρονου παθητικού και αποχαυνωμένου  Κύπριου Πολίτη ξεχνώντας 

όσα τόσα χρόνια μας έλεγαν πως δεν Ξεχνούν και αγωνίζονται για αυτά.  

Ξεχνώντας τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των παππούδων , των γονιών μας , αλλά και 

εμάς των ιδίων ,αν σεβόμαστε έστω και λίγο εμείς οι Καρπασίτες ,αλλά και όλοι οι Κύπριοι , 

τον εαυτό μας,  ας ζητήσουμε σαφή ενημέρωση για τις συνομιλίες και μάλιστα έντυπη , ας 

αφυπνίσουμε και να διεκδικήσουμε ότι νόμιμα δικαιούμαστε . Τα οργανωμένα σύνολα της 

Καρπασίας , οι οργανώσεις , τα Σωματεία , οι Επιτροπές , Τα Ιδρύματα του Διαμερίσματος 

της Καρπασίας , Ο  Δήμος Ακανθούς , η Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτητών Αμμοχώστου και 

οι Σύνδεσμοι Αποδήμων Καρπασιτών προσκαλούν το κάθε ένα από μας Καρπασίτη και μη 

στο 5ον Παγκαρπασιακό Συνέδριο που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας στην 

Αγγλαντζιά , την Κυριακή 27 Σεμπτεμβρίου 2015 , ώρα 11:00π.μ.-1:00μ.μ 

 

 


