Σν ρσξηό κνπ πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ από ηνλ πην θάησ ζξύιν: θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ Κεζαίσλα ζηελ Θαξπαζία δελ ππήξρε ην εξσηθό Ρηδνθάξπαζν
αιιά ε αθκάδνπζα παξαιηαθή πόιε Οπξαλία, ηελ νπνία έθηηαμε ν κπζηθόο
βαζηιηάο ηεο Θύπξνπ Ππγκαιίσλαο. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε νη θάηνηθνη
ηνπ ζεκεξηλνύ Ρηδνθαξπάζνπ θαηνηθνύζαλ ζηελ ηώξα παζίγλσζηε πεξηνρή
Αθέληξηθα, ε νπνία πήξε ην όλνκά ηεο από ηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο
Αθέληξηθαο.
Ο ζξύινο γηα ηελ ηειεησηηθή θαηαζηξνθή ηεο Οπξαλίαο ιέεη όηη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηέιεζεο ελόο γάκνπ θάζνληαλ όινη νη Θαξπαζίηεο θαη
δηαζθέδαδαλ. Σόηε εκθαλίζηεθαλ ζην γιέληη ηξία άγλσζηα παιηθάξηα, ηα
νπνία νη θηιόμελνη Θαξπαζίηεο ηα θάιεζαλ ζην ηξαπέδη, γηα λα επρεζνύλ ζην
λεόλπκθν δεπγάξη. Πάλσ ζην γιέληη άξρηζαλ ηα ηζηαηηζηά παξαδνζηαθά
θππξηαθά ηξαγνύδηα .
Έηζη έλα από ηα ηξία παιηθάξηα άθεζε ην πην θάησ κήλπκα ζηνπο
θηιόμελνπο Θαξπαζίηεο << Ώζπνπ ζηέθεη ην θεγγάξη, είκαζηε θίινη ηδηαη
θνπκπάξνη. Άκα δύζεη ην θεγγάξη, ελλά γίλνπκε καιιηά θνπβάξη>> Οη
θαινθάγαζνη Θαξπαζίηεο δελ έδσζαλ ζεκαζία ζηνπο ζηίρνπο ηνπ
ηξαγνπδηνύ πηζηεύνληαο όηη δε βξήθαλ θάηη θαιύηεξν πνπ λα ηαηξηάδεη ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη ηόηε βξέζεθαλ πξν εθπιήμεσο όινη εθηόο από
δπν Θαξπαζίηεο, νη νπνίνη ππνςηάζηεθαλ όηη ηα πην πάλσ ιόγηα δελ ηαίξηαδαλ
κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε θαη θαηέβεθαλ ζηε ζάιαζζα, γηα λα
επηβεβαηώζνπλ, αλ νη (κνπδαθηξένη) μέλνη ηνπο ήηαλ απινί ςαξάδεο ή
ερζξνί. Γπζηπρώο δελ πξόιαβαλ ηα δπν παιηθαξηά λα επηβεβαηώζνπλ ηηο
ππνςίεο ηνπο, επεηδή εθείλε ηελ ώξα ην θεγγάξη έδπε θαη ήηαλ ε ώξα πνπ νη
πεηξαηέο ζπκθώλεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ επηδξνκή ηνπο.
Σόηε νη πεηξαηέο έζηεηιαλ κήλπκα ζηνπο ηξεηο θηινμελνύκελνπο, νη νπνίνη
ήηαλ θη απηνί πεηξαηέο θαη άξρηζαλ λα ζθνηώλνπλ ηνπο θαηνίθνπο. Θη απ’ εδώ
πήξε ην όλνκά ηνπ ην Ρηδνθάξπαζν, επεηδή θαηά ηηο επηδξνκέο νη ρξηζηηαλνί
θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, γηα λα επηβηώζνπλ από ηηο ζθαγέο θαη ηηο ιεειαζίεο ησλ
επηδξνκώλ κεηαθηλήζεθαλ ζην ζεκεξηλό ΡΗΕΟΘΑΡΠΑΟ, όπνπ ηα βξάδηα
θξύβνληαλ κέζα ζηηο ξίδεο ησλ ζάκλσλ θαη ησλ δέληξσλ θαη έηζη
δεκηνπξγήζεθε ε ζύλζεηε ιέμε "Ρίδν – Θάξπαζν " από ηε ιέμε Ρίδα θα ηε
ιέμε Θαξπαζία.
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ρσξηό

TΟ ΡΗΕΟΘΑΡΠΑΟ ΣΟ ΠΔΡΑΚΑ ΣΩΛ ΑΗΩΛΩΛ ...
Σν Ρηδνθάξπαζν είλαη κεγάιε θνηλόηεηα ηεο θαηερόκελεο Θαξπαζίαο, ηειεί
ππό παξάλνκε ηνπξθηθή θαηνρή από ην 1974.Σν Ρηδνθάξπαζν είλαη κεγάιε
θνηλόηεηα ηεο θαηερόκελεο Θαξπαζίαο θαη είλαη δηαρσξηζκέλε ζηηο πην θάησ
ελνξίεο:
1. Αγία Τριάδα: πήξε ηελ νλνκαζία ηεο από ηελ νκόηηηιε εθθιεζία πνπ
βξίζθεηαη ζην θέληξν ηελ ελνξίαο
2. Λεκό: πήξε ηελ νλνκαζία ηεο από ην πνηάκη ιεθόλη πνπ δηέζρηδε ηελ
ελνξία
3. Ανάβρσζη: πήξε ηελ νλνκαζία ηεο από ηηο πάκπνιιεο βξύζεο πνπ
ππήξραλ ζην ρσξηό
Πξηλ από ηελ εηζβνιή ηνπ Αηηίια ζην ρσξηό κνπ ππήξρε πινύζηα πνιηηηζηηθή
δσή, ε νπνία δηαθαίλεηαη από ηελ πιεζώξα νηθνδνκεκάησλ πνπ ππήξραλ
ζην ρσξηό θαη ηόληδαλ ηελ αλάπηπμή ηνπ παξόιν όηη ην ρσξηό βξηζθόηαλ ζε
κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή από ηελ πξσηεύνπζα.
ην ρσξηό κνπ ππήξρε έλα εμαηάμην γπκλάζην, δύν δεκνηηθά ζρνιεία,
δεκνηηθή αγνξά, Αζηπλνκηθόο ζηαζκόο, Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, Σεισλείν,
Γεκνηηθή βηβιηνζήθε, πλεξγαηηθό παληνπσιείν, πλεξγαηηθή Πηζησηηθή
εηαηξία, Σξάπεδα Θύπξνπ, θαξκαθείν, Ηαηξείν Γεσξγίνπ Παιιήθαξνπ
(Θόηζηνπ), Οδνληηαηξείν Θξνπδίδε θαη θπβεξλεηηθό ηαηξείν. Όια απηά
δείρλνπλ ην πόζν αλαπηπγκέλε ήηαλ ε θσκόπνιε Ρηδνθαξπάζνπ. Δπηπιένλ
ην ρσξηό δηέζεηε Γεκνηηθή αγνξά, παληνπσιεία, δαραξνπιαζηείν
(Παθιαβαηδηήο), ην ζηλεκά Ινπτδηάλα, εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο θαπλνύ
(ΟΘ), μελνδνρείν «Ζ ΟΑΗ» κα 16 θιίλεο, παγσηαξία (Θάηηνο), ηέζζεξα
Διαηνηξηβεία, δύν αιεπξόκπινπο, ζθαγείν, δέθα θξενπσιεία, δύν ιαηνκεία
πέηξαο θαη αξθεηέο ςαξόβαξθεο, αθνύ έλα από ηα θύξηα επαγγέικαηα ησλ
ζπγρσξηαλώλ κνπ ήηαλ ην ςάξεκα.
Οη θύξηεο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ ήηαλ ε αιηεία, ε θηελνηξνθία,
ε γεσξγία θαη θπξίσο ε παξαγσγή θαπλνύ. ην ρσξηό κνπ όιεο νη γπλαίθεο
ήηαλ αξθεηά δξαζηήξηεο, επεηδή δνύιεπαλ θαη απηέο ζηα ρσξάθηα,
βνεζνύζαλ ζηελ παξαγσγή θαπλνύ θαη επηπιένλ θαηαζθεύαδαλ παλέξηα ή
θάδξα από κεηαμνζθώιεθεο θαη όια απηά ηα ζπλδύαδαλ πάληνηε κε ηε
θξνληίδα ηνπ ζπηηηνύ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.

Γενικές πληροθορίες για ηο τωριό
Γεωγραθική Θέζη:
Βξίζθεηαη 67 ρικ βνξεηναλαηνιηθά ηεο πόιεο ηεο Ακκνρώζηνπ θαη είλαη ην
αλαηνιηθόηεξν ζεκείν ηνπ Διιεληζκνύ.
Πληθσζμός:
Σν 1960 θαηνηθνύζαλ ζηελ θνηλόηεηα απηή 3151 Έιιελεο θαη 2 Σνύξθνη.
Χριζηιανικοί Ναοί:
ηα όξηα ηεο θνηλόηεηαο απηήο βξίζθνληαη νη εθθιεζίεο Αγίνπ πλέζε θαη
Αγίαο Σξηάδαο θαζώο θαη ηα εμσθιήζηα Πξνθήηε Αββαθνύκ, Παλαγίαο
Διενύζαο, Παλαγίαο Αθέληξηθαο, Απνζηόινπ Αλδξέα (Ηεξά Κνλή), Αγίνπ
Γεσξγίνπ (εξείπηα), Αγίνπ Γεσξγίνπ Κεζνβνύλη, Αγίαο Καξίλαο, Αγίαο
Αζαλαζίαο, Αγίνπ Φίισλα, Αγίνπ Ληθνιάνπ, Αγίαο Καύξεο θ.α.
Στολεία:
ηα 2 ειιεληθά Γεκνηηθά ρνιεία, θαη έλα Γπκλάζην πνπ ιεηηνπξγνύζαλ εδώ
πξηλ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή. Θαηά ην ζρνιηθό έηνο 1973-74 θνηηνύζαλ 277
καζεηέο ζηα δεκνηηθά θαη 213 ζην Γπκλάζην.
πλέπεηεο Σνπξθηθήο Δηζβνιήο:
Σν 1979 εμαθνινπζνύζαλ λα θαηνηθνύλ ζηελ θνηλόηεηα απηή 1174 Έιιελεο
θάησ από πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο. Σν 1994, παξέκεηλαλ ζηελ θνηλόηεηα
355 εγθισβηζκέλνη. Οη θαηνρηθέο δπλάκεηο θαη ε παξάλνκε θαηνρηθή δηνίθεζε
απαγνξεύνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ ππόινηπσλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο
θνηλόηεηαο.

Θείκελν - θσηνγξαθίεο Ησάλλα Αιεμάλδξνπ (Ρηδνθάξπαζνλ)
Καζήηξηα Ιπθείνπ Ιεπθάξσλ

Εικόνες από ηο μαγεσηικό ηοπίο ηοσ τωριού
Ρηδνθάξπαζν: έλαο επίγεηνο παξάδεηζνο πνπ ζπλδπάδεη βνπλό θαη ζάιαζζα,
γαιάδην θαη πξάζηλν.
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