
Ήτανε ένα μικρό καράβι 

      Με την έναρξη της φετείνης σχολικής χρονιάς, το τμήμα Γ΄2 ,του Γυμνάσιου Παναγίας 

Θεοσκέπαστης Πάφου-Κύπρος ,με βάση ένα απο τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας 

Κύπρου με θέμα τουςαγώνες των Κυπρίων για ελευθερία ,αποφασισάμε να δουλέψαμε επί 

αυτού πάω σε ενα τοιχό της τάξης μας μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή μας κ.Γιάγκου Γιάγκο. 

   Έτσι πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε ενα καράβι στο πίσω τοίχο της τάξης μας 
εμπνευσμένο  απο το ταξίδι του καραβιού της Κερύνειας.’Ετσι κάναμε την έρυνα μας για το 
σχετικό θέμα........... Το νησί της Αφροδίτης ήταν ανάμεσα στους τόπους που από πολύ νωρίς 
επισκέφθηκαν, αγάπησαν και κατοίκησαν οι Έλληνες. Αχαιών Ακτή ονομάστηκαν τα βόρεια 
παράλια της Κύπρου, όπου ο Κηφέας και ο Πράξανδρος, και άλλοι Αχαιοί συμπατριώτες τους, 
ίδρυσαν την Κερύνεια και τη Λάπηθο και άλλους οικισμούς στη βόρεια Κύπρο. 

   Τα χρόνια κυλούσαν, και οι κάτοικοι της Αχαιών Ακτής, με τον ιδρώτα και το αίμα τους, έκτιζαν 
τα χωριά, τις πόλεις και την ιστορία τους, αντιμετωπίζοντας τις τραμουντάνες, βοηθώντας το 
Διγενή στα αλώνια να νικήσει το Χάροντα, συντροφεύοντας τη Ρήγαινα στα κάστρα της, 
απολαμβάνοντας τα επιτεύγματα και τα προϊόντα του μόχθου τους, ανάμεσα στις μυρωδιές των 
λεμονόδεντρων και των χαρουπιών. Καράβια πηγαινοέρχονταν στη θάλασσα της Κερύνειας, 
κουβαλώντας πραμάτειες κάθε είδους. Πολλές φορές η θάλασσα έφερνε και καταχτητές, 
κανένας όμως δεν στέριωνε, όσο καιρό και αν έμενε. Οι Κερυνειώτες, όπως και όλοι οι άλλοι 
Κύπριοι, με την πίστη στο Θεό και τη δύναμη της θέλησης τους, ξανακέρδιζαν την ελευθερία 
τους, έστω και μετά από αιώνες σκλαβιάς. 

     Ένα καράβι εμπορικό, μόλις 15 μέτρων, κατασκευής του 389 Π_Χ_» επισκεπτόταν τακτικά 
το λιμάνι της Κερύνειας, μια και ήταν μέσα στη ρότα του, από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τα 
παράλια της Συρίας και της Παλαιστίνης. Γύρω στο 288 π.Χ., το καράβι, μεταφέροντας 29 
μυλόπετρες και 380 αμφορείς με φορτίο 10.000 αμύγδαλα και άλλα προϊόντα, με πλή-ρωμα 
τεσσάρων ατόμων, σάλπαρε από το λιμάνι της Κερύνειας για τον επόμενο προορισμό του. Κατά 
κακή του τύχη όμως, η θάλασσα τελικά το νίκησε και το βούλιαξε, τρία μόλις μίλια έξω από το 
λιμάνι. Η κερυνειώτικη θάλασσα το κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της για περισσότερο από δυο 
χιλιάδες χρόνια, μέχρι το 1965 που ο συμπατριώτης μας μ. Ανδρέας Καριόλου το ανακάλυψε 
απέναντι από την ακτή της Χρυσοκάβας. Τρία χρόνια δούλευαν 54 αρχαιολόγοι, δύτες και άλλοι 
επιστήμονες, για να το ανελκύσουν, να το επανασυναρμολογήσουν και να το τοποθετήσουν 
τελικά στο Κάστρο της Κερύνειας, ζωντανεύοντας την ιστορία του και ενώνοντας το σχοινί της 
ιστορίας των χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Κύπρου του τότε, με το σήμερα. 

    Ένα καράβι όμως που μας ταξίδευε και όλους εμάς....εμάς που μεγαλώσαμε σε μια 
ημικατεχόμενη πατρίδα εδώ και 42 χρόνια τώρα......να μας ταξιδεύσει στα δικά μας 
μέρη......στη δικία μας πατρίδα ....πέρα απο γραμμές και  συρματοπλέγματα............ 
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