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Η εφημερίδα της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χοιροκοιτίας 

Με πολλή δουλεία και αγάπη για την πατρίδα μας, ετοιμάσαμε αυτή την εφημερίδα. Ευχόμαστε, να μοιραστείτε μαζί 

μας τον πόθο μας για απελευθέρωση της πατρίδας μας και να μάθετε, όπως κι εμείς, από τις εργασίες μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεκέμβριος 2020    

Να αγαπώ την πατρίδα , μου λέει καθημερινά ο 

παππούς. Αλλά, εγώ δεν ξέρω ποιο από τα δύο 

κομμάτια πρέπει να αγαπώ. Εγώ θέλω να αγαπώ 

και τα δύο κομμάτια, μα παραπάνω τα κατεχόμενα 

μέρη του νησιού μου. 

Πιστεύω πως όλοι μαζί, μπορούμε με ειρηνικό 

τρόπο να πάρουμε πίσω τα κατεχόμενά μας. 

Νιώθω παράλληλα πολλή  λύπη για τον παππού 

μου που έκτισε στο χωριό που μεγάλωσε τα σπίτια 

του, δημιούργησε μεγάλους κήπους και τώρα όλα 

καταστράφηκαν.  

Ελπίζω κάποια μέρα οι Τούρκοι να μας δώσουν 

πίσω την κατεχόμενη Κύπρο μας. 

(Κυριάκος Κυριάκου) 

Κάποτε όλοι ήμασταν ένα 

έτσι μου είπανε εμένα. 

Τότε όλα ήτανε ωραία  

και οι πάντες έκαναν παρέα. 

 

Τώρα μας κόψανε στα δυο. 

Τώρα στην Κύπρο κάνει κρύο. 

 

Θέλουμε στο σπίτι μας να μπούμε, 

τα σκαλοπάτια ν’ ανεβούμε! 

Μακάρι να ‘ταν όλα ψέμα! 

Να μην πονούσε κάθε βλέμμα! 

(Μαρίνα Παραδεισιώτη) 

 

Λέει ο πατέρας μου πως πρέπει να αγαπώ την πατρίδα μου γιατί η 

πατρίδα μου είναι ο τόπος μου. Μου λέει: «Μια μέρα που θα 

ελευθερωθούμε, θα ξαναπάμε στο χωριό που γεννηθήκαμε, εκεί που 

παίζαμε με τους φίλους μας».  

Όμως, τώρα που η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο, ποιο από 

τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ; «Και τα δυο!», μου απαντά η γιαγιά! 

«Θα πάω στη Μόρφου να ποτίσω τις τριανταφυλλιές σου κάποτε, 

γιαγιά!», της λέω  εγώ! 

(Νικήτας Δημητρίου) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

Σελίδα 1: Γράφουμε 

σκέψεις με αφορμή το 

ποίημα « Η δική μου η 

πατρίδα» 

Σελίδα 2: Το κάστρο 

του Αγίου Ιλαρίωνα 

Σελίδα 3: Το κάστρο 

του Βουφαβέντο 

Σελίδα 4: Το κάστρο 

της Καντάρας 
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Άντρια Αβερκίου, Μιχάλης Επιφανείου, Δημητριάνα Παναγιώτου, Παναγιώτα Παραδεισιώτη, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Γεωργιάνα Ανδρέου 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πενταδάκτυλος είναι μια ψηλή οροσειρά του 

νησιού μας. Εκεί υπάρχουν τρία πανύψηλα κάστρα 

με ωραίες και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Σήμερα θα 

ακούσετε για ένα κάστρο, το κάστρο του Αγίου 

Ιλαρίωνα που τώρα το έχουν στα χέρια τους οι 

Τούρκοι. Καθίστε καλά γιατί ξεκινάμε το μαγευτικό 

ταξίδι…  

Θα πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, τον 6ο αιώνα μ.Χ. 

Τότε υπήρχε μια πανέμορφη Ρήγαινα, αλλά ήταν η 

πιο ιδιότροπη βασίλισσα που υπήρχε στον κόσμο! 

Πήρε μερικούς δούλους, τους έβαλε σε γραμμή, και 

τους διέταξε να μεταφέρουν άμμο, νερό από τη 

θάλασσα και βαριές πέτρες, χέρι με χέρι για να 

κτίσουν το κάστρο.  

Ήξερες ότι το πανύψηλο κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα 

είναι κτισμένο σε μια κορυφή ύψους 725 μέτρων; 

 

Χρησιμοποιήθηκε ως πολεμικό φρούριο από έναν 

Φράγκο βασιλιά. Μετά, ονομάστηκε έτσι γιατί σε 

εκείνη την περιοχή μόνασε ο Άγιος Ιλαρίωνας πριν 

από πάρα πολλά χρόνια. Είχε πολλές πολεμίστρες 

και πάνω σε αυτές, υπήρχε ένας σταυρός. Σήμερα 

το κάστρο είναι μισοχαλασμένο επειδή χαλάστηκε 

από τους Βενετσιάνους κατακτητές της πατρίδας μας 

 

Κάποτε, κάποιοι στρατιώτες, μαζεύτηκαν γύρω από τον 

βασιλιά τους. Ήταν όλοι τους εχθροί και προσπαθούσαν 

μάταια να καταλάβουν το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα… 

- Παλεύουμε δύο χρόνια τώρα. 

- Ναι, μετά από αρκετό καιρό, μέρες και νύχτες δεν 

καταφέρνουμε να μπούμε μέσα. 

- Το ξέρω, στρατιώτες, αλλά πρέπει να 

καταλάβουμε το κάστρο, είπε ο βασιλιάς. Βρήκα τι 

πρέπει να κάνουμε. 

- Τι… τι βρήκες; 

- Λοιπόν, ένας από εσάς θα ντυθεί σαν έγκυος 

γυναίκα και θα ουρλιάζει. 

- Γιατί θα ουρλιάζει; 

- Γιατί θα κάνει ότι γεννά. 

- Αααα…. Τώρα κατάλαβα. 

- Εσύ.  

- Εγώ; 

- Ναι, εσύ. Θα ντυθείς έγκυος γυναίκα και θα 

ουρλιάζεις. Εμείς θα κάνουμε πως φύγαμε αλλά 

θα κρυφτούμε δίπλα από το κάστρο. Πάμε! 

Έτσι κι έγινε. Όταν η Ρήγαινα είδε πως οι εχθροί 

της έφυγαν, στάθηκε σε μια πολεμίστρα και είπε: 

- Πού πήγαν όλοι οι εχθροί; 

- Δεν ξέρουμε, μπορεί να παραιτήθηκαν, είπε 

ένας δούλος. 

- Μια έγκυος! Ξεφωνίζει ότι είναι ετοιμόγεννη! 

Εκεί! 

Η δουλοπάροικη πρότεινε στη  Ρήγαινα να τη λυπηθεί, 

ενώ μια άλλη είπε να την αφήσουν έξω. Η Ρήγαινα τη 

λυπήθηκε και της άνοιξε. Εκείνη τη στιγμή, μπήκαν 

όλοι οι εχθροί μέσα. Μόλις η Ρήγαινα έμαθε το θλιβερό 

μαντάτο, είπε στις υπηρέτριές της: 

- Ποτέ δε θα παραδοθούμε! Ελάτε μαζί μου. Θα 

πηδήξουμε από το παράθυρο του κάστρου. 

- Μα, κυρία, θα πεθάνουμε! 

- Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να 

παραδοθούμε. 

Έτσι κι έγινε. Πήδηξαν όλες μαζί από το παράθυρο του 

κάστρου!  
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Σταύρια Νικολάου, Ανδρέας Παραδεισιώτης, Πιερής Πιερή, Μαργαρίτα Ποταμίτου, Άντρια Χατζηδημητρίου,  

 

 

  

 

 

 

 

 

Γεωργιάνα Ανδρέου 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κάστρο του Βουφαβέντο βρίσκεται στο πιο 

απόκρημνο μέρος του Πενταδακτύλου. 

Συγκεκριμένα, βρίσκεται χτισμένο στη δεύτερη σε 

ύψος βουνοκορφή, στα 950 μέτρα.  

 Ήτανε απόρθητο κάστρο αφού κανένας δεν 

μπορούσε να το κυριεύσει.  Δεν ήτανε μεγάλο. Κοντά 

στο κάστρο, στη νότια πλαγιά του,  βρίσκεται το 

μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου.     

 

Χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές σαν φυλακή κατά 

την Φραγκοκρατία. Εσείς ξέρατε ότι ήταν το 

καλύτερο παρατηρητήριο της Κύπρου;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Το κάστρο του Βουφαβέντο είχε μια μοναδική 

ομορφιά, μια καταπληκτική θέα και έναν βουνίσιο 

αέρα.  

Δυστυχώς, το κάστρο καταστράφηκε από τους 

Βενετσιάνους, δηλαδή τους σημερινούς Ιταλούς. 

Η μουσκοκαρφιά της Ρήγαινας 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία για το κάστρο του Βουφαβέντο λέει πως εκεί πάνω 

φυτρώνει ένα παράξενο φυτό, η μουσκοκαρφιά. Πολλοί λένε πως ένα πρωί η 

Ρήγαινα πολιορκημένη από έναν Ρήγα, πήδηξε από ένα παράθυρο του κάστρου και 

εξαφανίστηκε μέσα στο κενό. Κανένας μέχρι σήμερα δεν ξέρει πού πήγε. Εκεί που 

πήδηξε φύτρωσε μια μουσκουκαρφιά. 

Τα «μουσκοκάρφια της Ρήγαινας» είχαν μια σπάνια ομορφιά σαν τη Ρήγαινά τους, 

ένα πλούσιο χρώμα σαν χρυσό και οι επισκέπτες τυφλώνονταν από την ομορφιά 

τους. Επίσης, όταν πήγαιναν στο κάστρο του Βουφαβέντο δεν μπορούσαν να 

φύγουν χωρίς ένα κλαδάκι της μουσκοκαρφιάς. Πώς τα αποκτούσαν; Έριχναν 

πέτρες έως να πετύχουν την μουσκοκαρφιά.  

 Τα λιγκριά της Ρήγαινας 

Τα λιγκριά ήταν και αυτά υπερφυσικά όπως και η Ρήγαινα. Με αυτά έπαιζε ή τα 

χρησιμοποιούσε στον πόλεμο. Έτσι την θέλει η λαϊκή φαντασία. Σε καιρό ειρήνης να 

παίζει «λιγκρίν» , το γνωστό παιχνίδι , και σε καιρό πολέμου να χρησιμοποιεί τα 

«λιγκριά» της για την υπεράσπιση του κάστρου της. 

Μια μέρα που η Ρήγαινα κατοικούσε στο Βουφαβέντο, ένας άλλος Ρήγας (βασιλιάς) 

της επιτέθηκε. 

- Δεχόμαστε επίθεση! είπε η Ρήγαινα! Πάρτε όλοι τις θέσεις σας!  

Καθώς η Ρήγαινα υπερασπιζόταν το κάστρο, τα λιγκριά της έπεσαν κάτω. 

Πήδηξε τότε κι αυτή στο κενό για να τα πιάσει και χάθηκε! 
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Ένας βοσκός, άκουσε ότι στο κάστρο υπήρχε ένα δωμάτιο που έκρυβε πολλούς θησαυρούς και ότι 

αυτό άνοιγε μια φορά τον χρόνο, κάθε Ανάσταση. Πήγε, λοιπόν, εκεί. Μόλις άνοιξε το δωμάτιο, 

χώθηκε μέσα και άρχισε να μαζεύει θησαυρούς. Η πόρτα, όμως, έκλεισε κι αυτός εγκλωβίστηκε 

μέσα για έναν ολόκληρο χρόνο. Το επόμενο Πάσχα που άνοιξε η πόρτα, πήγε πίσω στο χωριό 

του… 

Να πώς μας αφηγείται την αρχή της ιστορίας, ο ίδιος ο βοσκός: 

 

  

 

 

 

Πώς αντέδρασε το δωμάτιο του κάστρου όταν τον είδε να μπαίνει; 

 

 

 

 

Και,,, πώς αντέδρασαν οι συγχωριανοί του όταν τον ξαναείδαν μετά από έναν ολόκληρο χρόνο; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Τον τότε καιρό υπήρχε μια παράδοση που έλεγε ότι το φρούριο του Βουφαβέντο είχε 101 

δωμάτια και ότι το ένα από αυτά ήταν γεμάτο με αμύθητους θησαυρούς. Αυτό το δωμάτιο άνοιγε 

μια φορά τον χρόνο και η πόρτα του έμενε ανοιχτή μέχρι να τελειώσει ο Καλός Λόγος.  

       Εγώ, ο Παναής του Παντελά από τον Κουτσοβέντη, ήμουν ένας βοσκός του μοναστηριού του 

Αγίου Χρυσοστόμου. Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, σκέφτηκα να οδηγήσω το κοπάδι μου 

στη μάντρα νωρίς και τη νύχτα να βγω πάνω στα σπίτια της Ρήγαινας, μέχρι να ανοίξει η πόρτα του 

δωματίου που είχε τους κρυμμένους θησαυρούς…. 

    

 

    Είμαι το πιο σημαντικό δωμάτιο από τα 101 δωμάτια του κάστρου, και το πιο πλούσιο. 

Είμαι κατάκλειστο επειδή κρύβω φανταστικούς θησαυρούς και ολόχρυσα διαμάντια. Ένα 

απόγευμα, ένας βοσκός σκέφτηκε να βγει πάνω στα σπίτια της Ρήγαινας για να δει αν θα 

άνοιγε η πόρτα του δωματίου μου…  

      

 

   Εκείνο το βραδυ ήμουν στον Καλό Λόγο, στην 

εκκλησία, και βλέπω έναν κύριο να μπαίνει μέσα. 

Αυτός ήταν ο Παναής. Όλοι τον έβλεπαν και νόμιζαν 

ότι πέθανε γιατί η μητέρα του και ο κόσμος είχε έναν 

χρόνο να τον δει. Ο Παναής μας είπε: 

- Γιατί με βλέπετε έτσι; 

Και του είπε η μητέρα του:  

- Πού χάθηκες τόσο καιρό; 

Ο Παναής μας διηγήθηκε την ιστορία. Ότι δηλαδή 

μπήκε στο δωμάτιο αλλά η πόρτα έκλεισε και 

παγιδεύτηκε μέσα έναν ολόκληρο χρόνο. Έτρωγε από 

ένα ρόδι για να ζήσει όλες τις μέρες.  

 

Μόλις τελειώσαμε, ο Παναής διαλύθηκε σαν καπνός 

και χάθηκε από μπροστά μας με του ήλιου τις ακτίνες 

που προβάλλει από την ανατολή. 
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Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Γεωργιάνα Παναγιώτου, Παύλος Παναγιώτου, Φλωρεντία Τσίκκου 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Γεωργιάνα Ανδρέου 

 

  

Η ιστορία αρχίζει με τη Ρήγαινα, δηλαδή την βασίλισσα. Καθόταν η Ρήγαινα στο «θρονίν» και 

αγνάντευε τη θάλασσα. Είδε τους εχθρούς να πλησιάζουν! 

- Ώχ, έρχονται εχθρικά καράβια και φτάνουν στην Αμμόχωστο, φώναξε μια μέρα η Ρήγαινα. 

Δούλοι και δούλες! Φορτώστε στα μουλάρια όλους τους θησαυρούς μου! Να μη μείνει ούτε 

κέρμα! Θα κατεβούμε στο Τρίκωμο. Θα πάτε δεκατέσσερα βήματα μακριά από την «ζαωτή» 

ελιά, στην τοποθεσία «Πλακωτές». Τώρα είπα!  

- Αμέσως, Ρήγαινα! 

Μετά από λίγο… 

- Πόσα μουλάρια φορτώσατε; 

- Δώδεκα. 

- Υπέροχα! Πάμε στο Τρίκωμο. 

Οι δούλοι και οι δούλες έφυγαν… 

- Χμ, μήπως να εξαφανιστώ για να γλιτώσω; σκέφτηκε η Ρήγαινα. Ναι, αυτό θα κάνω! 

Τι έγινε όμως στο Τρίκωμο; Ένας από τους δούλους μας αφηγείται: 

Πάνω σε ένα πανύψηλο βουνό, τον 

Πενταδάκτυλο, υπήρχε ένα κάστρο που 

ονομαζόταν Καντάρα. Το κάστρο 

χρησιμοποιήθηκε ως παρατηρητήριο όσο 

καιρό κρατούσαν οι Γενουάτες την 

Αμμόχωστο. 

Δίπλα από το φρούριο υπήρχε ένας 

μεγάλος βράχος με το όνομα «το Θρονίν 

της Ρήγαινας». Ονομάστηκε έτσι επειδή εκεί 

καθόταν η βασίλισσα, η Ρήγαινα και 

αγνάντευε τις ωραίες βουνοκορφές ως την 

Καρπασία. Έβλεπε, επίσης , τη γαληνεμένη 

θάλασσα που χανόταν στον ορίζοντα. 
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- Φορτώσαμε στα ζώα τους θησαυρούς της Ρήγαινας για να φύγουν από το κάστρο. 

Φορτώσαμε δώδεκα  μουλάρια και πήγαμε στο Τρίκωμο. Έπρεπε να κρύψουμε αμέσως 

τους θησαυρούς. Τους κρύψαμε όπως μας είπε, δεκατέσσερα βήματα μακριά από την ελιά. 

Το κάναμε και μόλις που γλιτώσαμε, διότι, ωχ… να, έρχονται οι εχθροί… 

 

Στο μεταξύ, οι εχθροί πλησίαζαν το κάστρο της Καντάρας χωρίς να ξέρουν τι είχε προηγηθεί με τη 

Ρήγαινα, τους δούλους και τους θησαυρούς… 

- Τι έχει μέσα το κάστρο; ρώτησε ο στρατιώτης Καραμάνος. 

- Έχει μια βασίλισσα, δούλες και πολλούς θησαυρούς! 

- Άντε λοιπόν, πάμε γρήγορα! Τι περιμένουμε; 

Όταν έφτασαν στο κάστρο… 

- Τιιι;;; Πώς γίνεται αυτό; Το κάστρο είναι άδειο! 

- Μας είπες ψέματα! Εδώ δεν έχει τίποτα! φώναξε θυμωμένος ο στρατιώτης Καραμάνος.  

- Μα, μα… 

- Τίποτα! Δεν θα σε ξαναεμπιστευτώ!  

Και κάπως έτσι, γλίτωσε η Ρήγαινα, οι δούλες, οι δούλοι και φυσικά, οι πολλοί θησαυροί της. Λέτε 

να είναι ακόμα κρυμμένοι στο χωριό Τρίκωμο; 

 

 

 Δες τις εικόνες που φτιάξαμε με αφορμή τους θρύλους για τα τρία κάστρα του Πενταδακτύλου που 

μελετήσαμε. Γράψε κάτω από τις εικόνες με το όνομα του κάστρου με το οποίο σχετίζεται. 

 
 

 
 
 
 

(Σχέδιο: Ανδρέας Παραδεισιώτης) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Σχέδιο: Παναγιώτα Παραδεισιώτη) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Σχέδιο: Κωνσταντίνος Γαβριήλ) 

Το κάστρο 
 
 

Το κάστρο Το κάστρο 

 


