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* Αφιερωμένο στο αγνοούμενο αδελφό μας Χρίστο Τζιάμα του Βάσου και της Μαρί-
τσας, που υπηρετούσε στο 70ο Τ.Μ. και χάθηκε στη Λάπηθο στις 6 Αυγούστου 1974.

Γεωγραφικά ονόματα / τοπωνύμια
Ιστορία, παράδοση, πολιτιστική και άϋλη κληρονομιά
Η τυποποίηση και διαφύλαξη τους*

του Πρόδρομου Βασιλείου
Γεωγράφου / Χαρτογράφου

Προέδρου Μόνιμης Κυπρ. Επιτρ. Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

Η Κύπρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου, 9.251 τετρ. Χιλ.
(3572 τετρ. Μίλια), μετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Η γεωγραφική θέση της
Κύπρου μέσα στο βάθος της ανατολικής Μεσογείου, στο σταυροδρόμι τριών
Ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, αποτελεί εξέχουσα στρατη-
γική, εμπορική και οικονομική σημασία, και έδωσε να γνωρίσει πολλούς κατα-
κτητές και να υποστεί αρκετές επιδρομές από τον καιρό που γνώρισε τους
πρώτους της κατοίκους. (Σήμερα το 37% περίπου του εδάφους της Κυπριακής
Δημοκρατίας κατέχεται δυστυχώς από τις Τουρκικές δυνάμεις κατοχής που ει-
σέβαλαν το 1974.)

Το όνομα Κύπρος μαρτυρείται για πρώτη φορά από τον μεγάλο ποιητή
Όμηρο εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια περίπου. Το όνομα της Κύπρου σε όλες
τις γλώσσες προέρχεται από αυτό τον αρχικό τύπο, όπως Cuprus στη Λατινική,
Cyprus στην Αγγλική, Chypre στη Γαλλική, Cipru στην Ιταλική, Zypern στη
Γερμανική, Kubrus στην Αραβική, Kibris στην Τουρκική κ.α. Το όνομα Κύ-
προς αποτελεί μια παράδοση της παγκοσμίου ονοματολογίας. Η ετυμολογία του
ονόματος είναι άγνωστη.  Ίσως να προήλθε από τον χαλκό (Copper), που κάποτε
ήταν το κυριότερο προϊόν της ή να σχετίζεται, όπως αναφέρει ο γεωγράφος της
αρχαιότητας Στράβων, με το όνομα της θεάς Κύπρας.

Η Κυθρέα για μάς τους κατοίκους της και όσους την γνώρισαν είναι βαθιά
ριζωμένη στην ψυχή και τη σκέψη μας, που όσοι συγγραφείς ασχολήθηκαν και
την περιέγραψαν με τα πιο κολακευτικά λόγια είναι το λιγότερο, γιατί τα αισθή-
ματα πολλές φορές δεν μπορούν να εκφραστούν και αποδοθούν με λόγια.  

Η Κυθρέα φέρεται να κατοικείται από την Προϊστορική Εποχή. Είναι συνέ-
χεια της αρχαίας πόλης «Χύτροι» που ίδρυσε ο Χύτρος, εγγονός του Αθηναίου
Ακάμαντος, ήρωας της Ακαμαντίδος φυλής στην Αττική.

Οι Χύτροι αποτελούσαν αρχαίο βασίλειο της Κύπρου και αργότερα μεγάλη
πολιτεία με δημοκρατικό πολίτευμα. Κατά την ελληνιστική περίοδο αναφέρονται
για τους χύτρους Δήμοι και Βουλή. Κατά τη χριστιανική περίοδο οι Χύτροι ήταν
επισκοπική έδρα.
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Περιοχή Κυθρέας. Χάρτης L. Kitchener, 1885.

Στην αρχαία ελληνική η ονομασία Χύτροι σημαίνει χύτρες, τσουκάλια, αλλά
και πηγές νερού. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι υπήρχαν «θερμά λουτρά, τα χύτρους
καλέουσιν οι επιχώριοι».

Ο γεωγράφος/χαρτογράφος Μας Λατρί καταγράφει την ονομασία Chirga -
Τζιυρκά, η οποία αποτελεί παραφθαρμένη απόδοση της Κυθρέας στην Κυπριακή
Διάλεκτο. Γράφει ακόμη ότι επί φραγκοκρατίας ήταν βασιλικό φέουδο.

Όπως θα έχετε προσέξει στον χάρτη του L. Kitchener κάτω από την ονομασία
KYTHREA γράφεται σε παρένθεση και η τουρκική ονομασία (Deyirmenlik). Στα
τουρκικά degirmen σημαίνει μύλος και η κατάληξη lik δημιουργεί αφηρημένα
ουσιαστικά, τα οποία φανερώνουν κατάσταση, ιδιότητα κτλ.  Εξ αυτής και τα
ελληνικά ονόματα σε – λίκι και ιλίκι, όπως δασκαλίκι, χουβαρδαλίκι, ανδριλίκι
κ.ά., άρα Değirmenlik σημαίνει για άλεση, το χωριό των μύλων. Στα 1220 η βα-
σίλισσα της Κύπρου Αλίκη παραχώρησε στον λατίνο αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας
το δικαίωμα να έχει εκμετάλλευση των μύλων του χωριού για τη σωτηρία της
ψυχής του συζύγου της Ούγου Α΄.  Αρχικά υπήρχαν περισσότεροι από 35 αλευ-
ρόμυλοι, που εκινούνταν με το νερό του κεφαλόβρυσου, οι οποίοι καταστράφη-
καν στα 1232 από Λογγοβάρδους στρατιώτες του Γερμανού αυτοκράτορα
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Φρειδερίκου Β΄.  Ξαναφτιάχτηκαν οι αλευρόμυλοι και περίπου στα 1879 λει-
τουργούσαν 32.

Στο εγχειρίδιο Χωρογραφίας και Γενικής Ιστορίας της Κύπρου υπό Ευρυ-
βιάδου Ν. Φραγκούδη το 1885, για το διαμέρισμα Κυθρέας γράφει: “Ἐπί Λου-
ζινιάνων, ἡ τανῦν Κυθραία, ἧν ἐκ τῶν καλλιτέρων κτημάτων τοῦ στέμματος.

ἐκαλείτο La Quithrie. ἡ γειτνίασίς της πρός τήν Λευκωσίαν, ἡ δαψίλεια τῶν ὑδά-
των τοῦ Κεφαλοβρύσου, τό ὑγιεινόν τοῦ τόπου καί τό γενικώς γόνιμον τοῦ ἐδά-
φους ἐπέσυρον ἐπί Λουζινιάνων πολύν τόν πληθυσμόν. Παράγει πολλήν μέταξαν,
ἔλαιον, βάμβακα, καρπούς καί δημητριακά. τά ἐλαιόδενδρα τῆς Κυθραίας δίδουσι
καρπόν μεγέθους, ἀσυνήθους. οἱ βόες καί οἱ ὄρνεις τοῦ διαμερίσματος εἰσίν ἐκ
τῶν ἀρίστων. ἰδία αἱ τῆς Βώνης εἰσί κατ’ ἐξαίρεσιν, παχεῖαι καί περιζήτητοι. Ἐν
Βώνη ἐπ’ ἐσχάτων ἀνεκαλύφθη ἀρχαίος ναός ἑλληνικός μετά πολλῶν ἀγαλμάτων,
τῶν μέν ἀκαίρεων, τῶν δέ ἠκρωτηριασμένων.”

“Χύτρη ἤ Χύτροι, καί Κύθρος ἤ Κύθροι. (ἡ τανῦν Κυθραία) ἀφιστάται 2 λεύγας
τῆς Λευκωσίας. ἡ θέσις τῆς παλαιᾶς πόλεως εἶναι ἐν τῷ νῦν λεγομένῳ Παλαικύ-
θρῳ, ἔνθα σώζονται εἰσέτι ἐρείπια. “Χύτρη ἤ Χύτροι πόλις Κύπρου, ἥν ὀνομάσθαι
μέν, Ξυναγόρας φησίν ἀπό Χύτρου τοῦ Άλίδου τοῦ Άκάμαντος”. Τά ὕδατα αὐτῆς
διωχετεύοντο εἰς Σαλαμίνα δι’ ἁψίδων καί αὐλάκων, ὧν ἴχνη φαίνονται ἔξωθεν
τῆς Σαλαμῖνος. συνιστᾶτο ἡ καλή ποιότης τοῦ ἐνθάδε παραγομένου μέλιτος: Ἄρι-
στον μέλι τό Ἀττικόν καί τοῦ Ἀττικοῦ τό Ὑμήττιον καί τοῦ Κυπρίου το Χύτριον.’*’

Τα πολλά τοπωνύμια της Κυθρέας συναποτελούν την ιστορία και την παρά-
δοσή της και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τα απαλείψει ή αλλάξει, τα οποία
είναι αυτά μαζί με πολλά άλλα που μας θυμίζουν και μας καλούν συνεχώς στο
“ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ” και προσθέτω “ΕΠΙΘΥΜΩ, ΝΟΣΤΑΛΓΩ” για τις μελλοντικές γε-
νεές με ό,τι αυτό σημαίνει.

..... Το σπίτι που γεννήθηκα 

κι αν το πατούν οι ξένοι,

στοιχειό είναι και με προσκαλεί,

ψυχή και με προσμένει.

Κ. Παλαμάς

Ο δρόμος προς την Τούμπα

* Σημ.: Το κείμενο και η ορθογραφία αποδίδεται, όπως ακριβώς φαίνεται στο πιο
πάνω αναφερόμενο εγχειρίδιο.
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ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΝΙΑ

Σ
ΣΑΛΙΧΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΚΑΛΕΣ
ΣΓΑΦΤΟΣ
ΣΓΑΦΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΣΕΛΛΑΣ
ΣΕΡΑΓΙΟ
ΣΕΡΙΝΤΖΙΕΡΚΑ
ΣΙΕΛΟΥΒΑΡΤΑ
ΣΚΑΛΙ
ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ
ΣΜΑΗΛΗΣ
ΣΜΙΛΕΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
ΣΠΙΤΟΥΔΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΕΝΟΚΟΠΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΑΡΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΟΣ
ΣΥΚΙΕΣ
ΣΥΡΚΑΛΕΣ 
ΣΥΡΝΑΚΙΑ
ΣΥΡΚΑΝΟΣ
ΣΧΙΣΤΡΕΣ

Τ
ΤΑΠΑΧΑΝΑΣ
ΤΕΓΚΕΛΗΣ
ΤΕΜΠΕΛ ΠΑΓΙ
ΤΕΡΑΤΣΑΡΚΟ
ΤΕΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥΣ
ΤΖΙΑΡΗΣ
ΤΖΟΥΜΑΓΙΑ
ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΙΟΥ
ΤΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΜΟΛΕΣΚΗ
ΤΟΨΙΟΥ
ΤΡΑΠΠΕΡΚΟ
ΤΡΙΝΑΛΛΗΣ
ΤΡΥΠΑ
ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΠΟΥ
ΤΡΥΠΗΤΟΣ
ΤΣΑΚΚΙΛΩΝΑΣ
ΤΣΑΡΗΣ
ΤΣΙΑΛΙ ΝΤΑΣΙ 
ΤΣΙΦΤΛΙΚΙ

Φ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΦΙΤΑΛΛΙΚΚΙ
ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΙ
ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΙΑ
ΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ
ΦΟΥΡΤΟΥΛΙΣΙΑ
ΦΟΥΡΤΟΥΛΙΣΙΑ
ΦΤΕΡΚΕΣ
ΦΥΛΛΕΡΙ 

Χ
ΧΑΒΡΙΚΑ
ΧΑΛΑΣΜΟΣΤΡΑΤΑ
ΧΑΛΟΪΣΙΑ
ΧΑΛΑΒΡΑ
ΧΑΡΑΓΗ
ΧΑΡΑΓΙΑΔΕΣ
ΧΑΡΔΑΚΙΩΤΙΣΣΑ
ΧΑΡΚΟΥΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΔΕΣ
ΧΕΠΙΠΗΣ
ΧΡΥΣΙΔΑ
ΧΥΤΡΟΙ
ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΠΑΤΟΥ
ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΤΟΥ
ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΝΟΥ
ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΟΜΟΥ

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν
και πάρα πολλά άλλα μικρο-
τοπωνύμια, τα οποία ανα-
γράφονται στους τίτλους
ιδιοκτησίας.



Τα τοπωνύμια είναι οι φωνές των προγόνων των Κυπρίων, τις οποίες άφησαν
χαραγμένες στη γη. Με τα τοπωνύμια συνομιλούμε με τους προγόνους μας. Τα
τοπωνύμια συνδέονται με την Ιστορία της Κύπρου και όλες τις πτυχές της ζωής
της. Οι ξένοι, που πέρασαν από την Κύπρο, άφησαν κάποια παρουσία στα γεω-
γραφικά τοπωνύμια της Κύπρου. Υπάρχουν φραγκικά, ενετικά, τουρκικά και
άλλα τοπωνύμια. Η ιστορική, η λατρευτική, η πολιτιστική, η κοινωνική, η οικο-
νομική, η λαογραφική ζωή της Κύπρου είναι χαραγμένη στα γεωγραφικά ονό-
ματά της. Άλλωστε, όπως είπαμε, τα γεωγραφικά ονόματα της Κύπρου έχουν
μια μακρά συνεχή παράδοση, που φθάνει σε εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια.
Αποτελούν πολιτιστική περιουσία των Κυπρίων. Συνδέονται προς την κτηματική
περιουσία, την οποία ονομάζουν, και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να παραβιάζει
την περιουσία των πολιτών. Η βίαιη αλλαγή των γεωγραφικών ονομάτων της
Κύπρου, που γίνεται από τις  κατοχικές δυνάμεις, αποτελεί ξεκάθαρη περί-
πτωση και είναι εγκληματική, παράνομη και ανήθικη.

Τοπωνύμια - Γεωγραφικά Ονόματα

Τοπωνύμιο, όπως φαίνεται και από την ετυμολογία του, είναι το όνομα ενός
τόπου. Ως όνομα, ανήκει στον γλωσσικό θησαυρό μιας ορισμένης γλώσσας και
έχει τα χαρακτηριστικά των λέξεων της γλώσσας αυτής, ετυμολογία και ιστορία.
Δίδεται σε φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να αποτελούν
μια φυσική ενότητα, όπως χώρα, νήσος, θάλασσα, κόλπος, ακρωτήρι, πεδιάδα,
όρος, ή μια ανθρωπογεωγραφική ενότητα, δηλ. ένα έργο ανθρώπου συνδυασμένο
γενικότερα  με τη φύση όπως πόλη, χωριό, λιμάνι, γεωργικά και αρδευτικά έργα
ή μεμονωμένη κατασκευή, όπως πολυκατοικία, μνημείο κ.ά.  Εξαιτίας της σχέ-
σης τους προς τη γεωγραφία, τα τοπωνύμια ονομάζονται και γεωγραφικά ονό-
ματα. Ευθύς εξ αρχής τα τοπωνύμια διακρίθηκαν σε συνήθη γεωγραφικά
ονόματα, αυτά που γράφονται στους χάρτες, τους άτλαντες και τα γεωγραφικά
βιβλία, όπως τα ονόματα πόλεων, χωριών οροσειρών, πεδιάδων ποταμών, λιμνών,
ακρωτηρίων, κόλπων κ.ά. και σε τοπωνύμια/ μικροτοπωνύμια που είναι οι άπει-
ρες επι μέρους ονομασίες στα μέρη που ζει και δρα ο άνθρωπος και έχουν πε-
ριορισμένη χρήση.

Ένα τοπωνύμιο, λοιπόν, ή γεωγραφικό όνομα δεν είναι μια απλή λέξη. Είναι
ένα σύνολο, που περιλαμβάνει στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος, ανθρώπινου πε-
ριβάλλοντος, ιδιοκτησίας, θρησκείας, ιστορίας, λαογραφίας και πολιτισμού. Η
ιστορία και η θρησκεία έχουν βάλει ανεξίτηλα τη σφραγίδα τους στα τοπωνύμιά
μας. Μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μια ιστορία της Κύπρου, γραμμένη με τα
τοπωνύμιά της, ή τουλάχιστον ένα συμπλήρωμα της ιστορίας της. Η λαογραφία,
που αποτελεί ψυχικό βίωμα του λαού, δεν λείπει επίσης από τα τοπωνύμια. Πα-
ραδόσεις και δοξασίες συνδέονται με ένα μεγάλο αριθμό τοπωνυμίων από τη μια
άκρη της Κύπρου μέχρι την άλλη. Ακόμη και οι κοινωνικές συνθήκες και η ψυ-
χοσύνθεση του λαού εκφράζονται, μερικές φορές, με τα τοπωνύμια, όπως Δε-
σποτικά, Αφεντικά, Πέτρα του Διγενή, Πέτρα του Ανδρογύνου κ.ά.

Μερικά χωριά διατηρούν μέχρι σήμερα το όνομα του ιδιοκτήτη τους, όπως
από τους Λουζινιανούς - Λαζανιάς - Λαζανιά, Φικάρδος - Φικάρδου, Γούρρης
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- Γούρρη. Γεωργικές εγκαταστάσεις άλλων εποχών φανερώνουν γεωγραφικά
ονόματα από το αγρός, όπως Αγρός, Αγρίδι, Αγρίδια, Μονάγρι, Μοναγρούλι,
από το κήπος, όπως Αγροκηπιά, Γεροσκήπου, Δελίκηπος, Κορνόκηπος, από το
κουβούκλιο, όπως Κούκλια, από το κώμη, όπως Κώμη, Κώμα του Γιαλού, Δί-
κωμο, Έγκωμη κ.ά. Έργα του ανθρώπου φανερώνουν ακόμη γεωγραφικά ονό-
ματα, όπως Γαστριά από το κάστρο, Καραβοστάσι, Κάτω Μύλος, Κελιά,
Δικέλεια, Κολόσσι, Κολώνη, Μαθηκολώνη, Παλόδεια από το παλάτια, Πύργος.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των γεωγραφικών ονομάτων μας είναι η αγιωνυμία.
Εκτός από αρκετά χωριά, που φέρουν το όνομα Αγίων, είναι τα  ξωκλήσια, που
είναι κατάσπαρτη η Κύπρος σ’ όλη την έκτασή της. Όπως έχουμε αναφέρει και
πιο πάνω, τα τοπωνύμια αποτελούν συμπλήρωμα της ιστορίας. Οι ιστορικοί και
εθνολόγοι αντλούν συμπεράσματα από τα τοπωνύμια για την ύπαρξη, τις μετα-
κινήσεις και την κουλτούρα των λαών. Για μερικούς λαούς, που εξαφανίστηκαν,
τα τοπωνύμια, που έμειναν επί του εδάφους, είναι η μόνη μαρτυρία για την κά-
ποτε ύπαρξή τους.

Από τη διαχρονική εξέταση των τοπωνυμίων της Κύπρου φωτίζεται η προϊ-
στορία και η ιστορία τους. Έχουμε το προνόμιο, αρκετά γεωγραφικά ονόματα/
τοπωνύμια να μας έχουν κληροδοτηθεί σε αρχαία κείμενα στο βάθος της Ιστο-
ρίας, από τον Όμηρο μέχρι τον Ηρόδοτο, τον Στράβωνα, μέχρι τους αρχαίους
χαρτογράφους, όπως τον Κλαύδιο Πτολεμαίο τον 2° αιώνα μ.Χ. και από χαρτο-
γράφους των μεσαιωνικών χρόνων, όπως τον Αβραάμ Ορτέλιους μέχρι τον Λόρδο
Κίτσενερ τον 19° αιώνα, ο οποίος χαρτογράφησε την Κύπρο στις αρχές της Βρε-
τανικής διοίκησης της Κύπρου. Τα αρχαιότερα τοπωνύμια της Κύπρου αναφέ-
ρονται στο όνομά της ή στο όνομα των πόλεών της. Ονόματα, όπως Αλασία, για
το οποίο αρκετή συζήτηση έχει προκαλέσει το θέμα της ταύτισής του με την
Κύπρο, κατά Ασσυρίους η Κύπρος ονομάζονταν Ιατνάνα, όπως και στον Ησύχιο
δίδεται το όνομα Αερία, πιθανόν, από το λατινικό aes (aeris) που σημαίνει χαλ-
κός. Κύπρος, Αίπεια, Αμαθούς, Ιδάλιον, Γόλγοι, Κερύνεια, Λάπηθος, Κίτιον,
Μάριον, Πάφος, Σαλαμίς, Χύτροι, Σόλοι, Ταμασός, μπορούν να ετυμολογηθούν
ως ινδοευρωπαϊκές λέξεις, κατά πλειονότητα όμως Ελληνικές. Ακολούθησε ο
Αχαϊκός αποικισμός της Κύπρου, που έδωσε κύριο εθνολογικό χαρακτήρα της
Κύπρου τον Ελληνικό από τότε μέχρι σήμερα. Ξένα τοπωνύμια με δυσκολία
ανευρίσκονται στην αρχαία Κύπρο.

Τα βυζαντινά αποτελούν τον κύριο όγκο των τοπωνυμίων της Κύπρου. Ο Χρι-
στιανισμός, η επίσημη θρησκεία, με την ίδρυση ναών και μονών, η αριστοκρατία
και η ιδιοκτησία έδωσαν πλήθος τοπωνυμίων στην Κύπρο με αρχαιότερα τα πα-
ράλια και τα εσωτερικά και μεταγενέστερα τα ορεινά ένεκα των συνθηκών ασφα-
λείας, που επικρατούσαν σε κάθε εποχή. Οι δε κυριότερες καταλήξεις των
τοπωνυμίων μας είναι βυζαντινή δημιουργία σε αρχαία πρότυπα, όπως σε -ασα:
Μαραθάσα, Πλατανιστάσα κ.ά., σε –ούντα: Κυπερούντα, Μακούντα, Μαλούντα
κ.ά., σε -ούσα: Γιαλούσα, Κινούσα κ.ά., σε -ώνα: Αυλώνα, Περιστερώνα κ.ά.

Τη βυζαντινή περίοδο διαδέχθηκε η Φραγκοκρατία. Και η περίοδος αυτή
άφησε πληθώρα τοπωνυμίων στην Κύπρο, κυρίως τοπωνυμίων, που αναφέρο-
νται στη θρησκεία και τη φεουδαρχική ιδιοκτησία, όπως Άγιος Κενδέας, Αγκα-
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στίνα από το Γαλλικό Guastine (άγονος τόπος), Αγκολέμι (όνομα φεουδάρχη
Angouleme), Κούρδαλη, Ακουρδάλεια (από το τάγμα των Κορδελιέρων), Κάρμι,
Πιλέρι (από το γαλλικό pilier - στύλος) κ.ά.

Η Ενετοκρατία υπήρξε σύντομη περίοδος στην Κύπρο, έτσι και τα τοπωνύμια
που άφησε είναι λίγα. Μερικά τοπωνύμια οφείλονται και σε Ιταλούς ναυτικούς.

Από το 1571 μέχρι το 1878 η Κύπρος βρέθηκε κάτω από την κατοχή των
Τούρκων. Θα περίμενε κανένας, έπειτα από μια κατοχή 300 χρόνων και μια με-
γάλη τουρκική κοινότητα στην Κύπρο, τα τουρκικά τοπωνύμια της Κύπρου να
είναι πάρα πολλά, όπως είναι τουλάχιστο τα φραγκικά. Όμως είναι περιορι-
σμένα. Ελάχιστα χωριά έχουν τουρκικό όνομα, όπως Ağirdag από παλαιότερο
Αγρίδι, Bey köy, Fota από παλαιότερα Αγία Φωτεινή, Göneyli, Kanli, Kömürcü,
Orta Köy και μερικά, που έχουν δυο ονόματα όπως Pasa Köy (Άσσεια) Tuzla
(Λάρνακα), Ziamet (Λεονάρισσο), Topciou Köy (Άγιος Ανδρόνικος) και μερικά
άλλα. Ακόμη και τα μικροτοπωνύμια των τουρκικών χωριών, που καταγράφη-
καν κατά τη χαρτογράφηση της Κύπρου επί αγγλοκρατίας, είναι κατά το μέγιστο
μέρος τους ελληνικά. Αυτό μαρτυρεί ότι οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρθηκαν οι ίδιοι
για τη γη και ότι οι Τούρκοι των χωριών δεν ήταν εξ αρχής Τούρκοι, πιθανό να
ήσαν εξισλαμισθέντες Έλληνες. Μπορεί οι τελευταίοι αυτοί να έμαθαν επιφα-
νειακά τουρκικά, αλλά ξεκομμένοι, δεν έμαθαν και τις ιδιαίτερες τουρκικές λέ-
ξεις για τα πράγματα των γεωργών και διατήρησαν τα παλαιά τοπωνύμια των
χωραφιών τους.

Η καταγραφή των τοπωνυμίων της Κύπρου έγινε από το Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας κατά τη διάρκεια των διαφόρων χαρτογραφήσεων και κτηματο-
γραφήσεων από το 1878, όταν οι Αγγλοι ανάλαβαν τη διοίκηση της Κύπρου. Οι Άγ-
γλοι παρέλαβαν τον Οθωμανικό κτηματολογικό κώδικα της Κύπρου και με τη
βοήθεια αγγλομαθών Τούρκων υπαλλήλων τον μετέφρασαν στην Αγγλική γλώσσα.
Η καταγραφή των τοπωνυμίων γινόταν επί τόπου από υπαλλήλους του Τμήματος,
Έλληνες και Τούρκους.  Η όλη διαδικασία έγινε με δημοκρατικούς τρόπους. Υπάλ-
ληλοι (κυρίως χωρομέτρες), εφοδιασμένοι με τα μικροτοπωνύμια του οθωμανικού
κτηματολογικού κώδικα, στάληκαν στα χωριά και στις πόλεις, για να χαρτογρα -
φήσουν τη γη και να καταγράψουν μαζί επί τόπου τα μικροτοπωνύμια, που δήλω-
ναν τις κτηματικές περιουσίες, χρησιμοποιώντας και τα μικροτοπωνύμια του
οθωμανικού κτηματολογικού κώδικα. Στα χωριά οι υπάλληλοι είχαν συνεχή επαφή
με τις αρχές και τους κατοίκους τους. Τα καταγραφόμενα με αυτό τον τρόπο μι-
κροτοπωνύμια έρχονταν στο κέντρο και αναγράφονταν στα συντασσόμενα κτημα-
τολογικά σχέδια. Αυτά τα κτηματολογικά σχέδια αποστέλλονταν στα χωριά και
τοιχοκολλούνταν, για να ελέγξουν οι κάτοικοι ότι καταγράφηκε σωστά η κτηματική
τους περιουσία και ονομάστηκε με το σωστό όνομα. Με βάση τα κτηματολογικά
αυτά σχέδια εκδίδονταν από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επίσημοι
τίτλοι ιδιοκτησίας, που ανέφεραν απαραιτήτως τα μικροτοπωνύμια που τη δήλω-
ναν. Το μικροτοπωνύμιο έγινε απαραίτητο μέρος της ιδιοκτησίας του καθενός. Σε
τελευταία ανάλυση η αυθαίρετη επέμβαση στα μικροτοπωνύμια σημαίνει επέμβαση
στην ιδιοκτησία.
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Έτσι είχαν τα πράγματα κατά την αγγλική περίοδο και κατά τα πρώτα χρόνια
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνώρισε τους τίτλους
ιδιοκτησίας και τα μικροτοπωνύμια, που παρέλαβε από τους Άγγλους. Όλοι δέ-
χονταν τα παραδοσιακά ονόματα, που ήταν γνωστά από πάππου προς πάππον.
Κανείς δεν ασχολείτο με τα τοπωνύμια, όπως τα βρήκε, και τα χρησιμοποιούσε,
και δεν είχε αμφισβητήσεις. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εξέδιδε
τους χάρτες της Κύπρου και τους τίτλους κτηματικής περιουσίας για όλους τους
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έλληνες και Τούρκους.

Όλα τα τοπωνύμια/γεωγραφικά ονόματα, μικροτοπωνύμια της Κύπρου θε-
ωρούνται ως ενδώνυμα, γιατί διαμορφώθηκαν σε διάρκεια χρόνου από τους κα-
τοίκους και έχουν την έννοια της αναγνώρισης και της αποδοχής. Να σημειωθεί
ότι οι Τουρκοκύπριοι μέχρι το 1974 σε καμιά περίπτωση δεν αρνήθηκαν τα εν-
δώνυμα στην Κύπρο.

Ενώ έτσι ήταν αποδεκτά τα πράγματα, από την τουρκική εισβολή οι τουρκι-
κές δυνάμεις κατοχής άρχισαν να αλλάζουν τα γεωγραφικά ονόματα της Κύ-
πρου. Αλλάζουν τα ονόματα του γεωγραφικού χάρτη. Αλλάζουν τα
μικροτοπωνύμια των κτηματολογικών σχεδίων. Παίρνουν ένα προς ένα τα μι-
κροτοπωνύμια του κατεχομένου μέρους και τα αλλάζουν. Έχουν αλλάξει πάνω
από 33.000 γεωγραφικά ονόματα. Οι αρχές κατοχής πλησιάζουν ευρωπαϊκούς
χαρτογραφικούς οργανισμούς και εκδοτικούς οίκους και τους εφοδιάζουν με
τα αλλαγμένα ονόματα του γεωγραφικού χάρτη της Κύπρου.  Έτσι στην Ευρώπη,
μάλλον από άγνοια των δεδομένων, εκδίδονται μερικοί χάρτες της Κύπρου με
αλλαγμένα ονόματα. Με παρέμβαση της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυπο-

ποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων (Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο.) στους εκδότες αυτών των χαρ-
τών, έχουμε πετύχει τη διόρθωση αρκετών από αυτούς, και μάλιστα, αφού τους
υποδείξαμε την παρανομία της αλλαγής των παραδοσιακών ονομάτων, που είναι
και ενάντια στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Εκτός του ότι αρκετοί είχαν
συμμορφωθεί, τοποθέτησαν σημείωση στο πρόσωπο του χάρτη, που εφιστούσε
την προσοχή των χρηστών του χάρτη ότι στο κατεχόμενο μέρος πιθανό τα επί-
σημα ονόματα να έχουν παράνομα αλλαχθεί. “Official Geographical Names of

the part of the territory of the Republic of Cyprus which is under Turkish occu-

pation since 1974 might have been illegally changed“.

Μιλήσαμε για ξένους εκδότες χαρτών, αρκετοί από τους οποίους συμμορφώ-
θηκαν.  Στην Κύπρο, όμως, δυστυχώς, κάπιοι εμπορεύονται τα παράνομα τοπω-
νύμια που επέβαλαν οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής. Ελληνοκύπριοι εξέδωσαν
χάρτες και τους πωλούσαν στα περίπτερα και αλλού με τα αλλαγμένα ονόματα
δίπλα από τα παραδοσιακά ονόματα, δήθεν για ευνόητους λόγους, για να οδη-
γούνται οι πρόσφυγες στα χωριά τους. Διαμαρτυρηθήκαμε και μέσω του τύπου,
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Παρόμοιους χάρτες διένειμαν δωρεάν, για ευνόη-
τους λόγους, στους επισκέπτες εκπρόσωποι των «αρχών του ψευδοκράτους» Ευ-
τυχώς με πρωτοβουλία μερικών βουλευτών και με τη δική μας υποστήριξη
ψηφίστηκε νόμος, με τον οποίο ποινικοποιούνται ενέργειες που αποσκοπούν
στην αλλοίωση των επισήμων γεωγραφικών ονομάτων – το πωνυμίων.



Τα επίσημα τοπωνύμια της Κύπρου είναι εκείνα που προέρχονται από την
παράδοση και που τυποποίησε χωρίς καμιά αλλαγή η νόμιμη Κυβέρνηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά παρέχονται σε όσους τα χρειάζονται, και ειδικά
στους εκδότες χαρτών της Κύπρου στην Κύπρο και στο εξωτερικό και σε άλλους
εκδότες. Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ηθικούς και νομικούς
λόγους ζητεί από τους ξένους να χρησιμοποιούν τα επίσημα γεωγραφικά ονό-
ματά της, όπως τυποποιήθηκαν από τη Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποί-
ησης Γεωγραφικών Ονομάτων και κατατέθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη.

Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων

Τα Ηνωμένα Έθνη, βλέποντας τα προβλήματα και τις δυσκολίες, που πα-
ρουσιάζονταν μεταξύ των κρατών στη διεθνή επικοινωνία και την αναγραφή
των γεωγραφικών ονομάτων, ανέλαβαν διεθνή προσπάθεια για την τυποποίηση
των γεωγραφικών ονομάτων όλου του κόσμου στην επίσημη γλώσσα του κάθε
κράτους και τη μεταγραφή τών μη ρομανικών συστημάτων γραφής στο ρομα-
νικό, η οποία μεταγραφή πρέπει να είναι αμφίδρομος, δηλαδή να έχει τη δυ-
νατότητα, με το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα, της αντιστρεψιμότητας, της
επαναφοράς στον αρχικό ορθογραφικό τύπο. Η προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε
αναγκαία από τα Η.Ε, όχι μόνο για την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των
λαών, αλλά και για την εθνική κατοχύρωση και προστασία των τοπωνυμίων
της κάθε χώρας.  Έτσι προέκυψε πιο πιεστική στον σύγχρονο κόσμο η επιβολή
μιας τάξης στη διεθνή χρήση των ονομάτων.

Στα 1962 τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν την ίδρυση του Κλάδου Τυποποί-
ησης Γεωγραφικών Ονομάτων και με επιστολή τους κάλεσαν τα κράτη μέλη
των Ηνωμένων Εθνών να συστήσουν μόνιμες επιτροπές για τη μελέτη και προ-
ώθηση του θέματος της Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων. Για τον σκοπό
τούτο αποφασίστηκε η σύγκληση Διεθνών Διασκέψεων. Η Πρώτη Διεθνής Διά-
σκεψη για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων πραγματοποιήθηκε στα
1967 στη Γενεύη και έκτοτε συγκαλούνται αυτές οι Διεθνείς Διασκέψεις κάθε 5
χρόνια. Ενδιάμεσα τούτων πραγματοποιούνται οι Διεθνείς Σύνοδοι της «Ομάδας
Εμπειρο γνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα Γεωγραφικά Ονόματα» γνω-
στής ως UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names),
η οποία επιλαμβάνεται επιστημονικά σε βάθος όλων των θεμάτων που αφορούν
στην τυποποίηση, προετοιμάζει και υποβάλλει εισηγήσεις στις Διεθνείς Διασκέ-
ψεις. Συζητούνται, εγκρίνονται και προωθούνται τα θέματα της παγκόσμιας τυ-
ποποίησης των ονομάτων, χρήσιμης και απαραίτητης για λόγους εθνικούς και
πρακτικούς. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από 22 Τμήματα, χωρι-
σμένα κατά τη γεωγραφική περιοχή ή και τη γλώσσα. Συνάντηση των επιμέρους
Τμημάτων συνέρχεται περιοδικώς και μεταξύ των Διεθνών Διασκέψεων και των
Συνόδων των Εμπειρογνωμόνων. Σε αυτές τις συναντήσεις συζητούνται επί μέ-
ρους θέματα που αφορούν κυρίως το κάθε Τμήμα ξεχωριστά μέσα στα πλαίσια
των αποφάσεων των Διασκέψεων και των Συνόδων.

Η τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων αποτελεί την επιλογή από τους υφι-
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στάμενους τύπους γεωγραφικών ονομάτων ενός μόνο τύπου προς επίσημη
και διεθνή χρήση, αφού εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή, τη Μόνιμη Κυ-
πριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, η σκοπιμότητα επι-
λογής του συγκεκριμένου αυτού τύπου από γλωσσολογικής, γραμματικής,
αισθητικής, κοινωνικής και ιστορικής πλευράς: Νοείται ότι –(α) τα ελληνικά
γεωγραφικά ονόματα τυποποιούνται στην πανελλήνια κοινή δημοτική
γλώσσα και (β) τα τουρκικά γεωγραφικά ονόματα τυποποιούνται στην τουρ-
κική γλώσσα, όπως ακριβώς είχαν κατά τον αμέσως πριν από την τουρκική
εισβολή της 20.7.1974 χρόνο.

Στην Κύπρο πρώτος ο οποίος επιχείρησε, όπως αναφέρεται, να τυποποιή-
σει ορισμένα γεωγραφικά ονόματα με ένα δικό του σύστημα, ήταν στα 1950
ο τότε Άγγλος διευθυντής του «Γραφείου Παιδείας» Mr Gullen. Ακολούθησε
συνεργασία του «Γραφείου Παιδείας» και του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, η οποία ήταν περιστασιακή για την τυποποίηση γεωγραφικών
ονομάτων αναγκαίων για έκδοση χαρτών.

Η Κύπρος ανταποκρίθηκε θετικά στο αναφερόμενο πιο πάνω κάλεσμα των
Ηνωμένων Εθνών να συστήσουν τα κράτη μέλη του Μόνιμες Εθνικές Επιτροπές
Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, για να αναλάβουν το έργο της τυποποίη-
σης, και ίδρυσε τη Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονο-
μάτων.  

Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων 

Η σύσταση των Ηνωμένων Εθνών, όπως είδαμε πιο πάνω, επιβάλλει την
εγκαθίδρυση Επιτροπής που να επιλαμβάνεται θεμάτων τυποποίησης γεωγρα-
φικών ονομάτων. Έτσι στα 1967, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Ad Hoc επι-
τροπή, με σκοπό τη συλλογή, καταγραφή και τυποποίηση των γεωγραφικών
ονομάτων της Κύπρου και την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
πρώτη Διεθνή Διάσκεψη. 

Η Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων συ-
στάθηκε επίσημα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21.4.1977, το
οποίο και διόριζε τον εκάστοτε Πρόεδρο.  Ήταν πενταμελής και η θητεία των
μελών της πενταετής, με πρώτο πρόεδρο αυτής τον κ. Θεόδ. Παπαδόπουλλο,
Διευθ. του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Στα 1997 η Επιτροπή γίνεται δε-
καμελής και σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με τον περί διαδικασίας τυποποίησης
γεωγραφικών ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμο, αρ. 66(1) του 1998,
το Νόμο που τροποποιεί τον περί διαδικασίας τυποποίησης γεωγραφικών ονο-
μάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμο αρ. 146(ι) του 2001 και τους κανονι-
σμούς αρ. Κ.Δ.Π. 443/2001 και τον Τροποιητικό Νόμο 71(ι) του 2013, με τον
οποίο ποινικοποιούνται οι ενέργειες που αποσκοπούν στην αλλοίωση των επί-
σημων γεωγραφικών ονομάτων – τοπωνυμίων με ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα 3 έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 50,000 ευρώ
ή και στις δύο ποινές. Υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
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Η Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο. εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία ανελλιπώς, σε όλες
τις Διεθνείς Διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών, στις Συνόδους της Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων για τα Γεωγραφικά Ονόματα και στις Συναντήσεις με τα Τμή-
ματα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
μέλος, ήτοι:
(i)    Ρομανοελληνικό (15 χώρες)
(ii)   Ανατολικής, Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (16 χώρες)
(iii)  Ανατολικής Μεσογείου (εκτός Αράβων) (2 χώρες)
(iv)  Νοτιοδυτικής Ασίας (εκτός Αράβων) (8 χώρες)
(v) Ομάδα εργασίας για τις Χώρες και Πρωτεύουσες του Κόσμου (22 χώρες)

Η Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο. συνεργάζεται στενά με την αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή
«Ομάδα Εργασίας για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων» της Ελλάδας
σε θέματα κοινά λόγω του ομόγλωσσου και της εθνικής ταυτότητας, όπως προ-
βλέπεται άλλωστε από τα Ηνωμένα Έθνη για όλες τις σχετικές περιπτώσεις.

Μεταγραφή του Ελληνικού Αλφαβήτου σε Ρομανικό

Μέσα στο πνεύμα της προτροπής των Ηνωμένων Εθνών για μεταγραφή των
μη ρομανικών αλφαβήτων στο ρομανικό σύστημα γραφής, η Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο., σε
συνεργασία με την Ελλάδα και τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
συνέταξε το σύστημα μεταγραφής του Ελληνικού αλφαβήτου σε ρομανικό σύ-
στημα γραφής, το οποίο, αφού εγκρίθηκε πρώτα από τις Κυβερνήσεις Κύπρου
και Ελλάδας κατατέθηκε προς μελέτη και έγκριση στα Ηνωμένα Έθνη.  Εγκρί-
θηκε ομόφωνα στην 5η Διεθνή Διάσκεψη των Η.Ε., ως ΕΛΟΤ 743 και προβάλ-
λεται ως διεθνές πρότυπο. Το σύστημα εγκρίθηκε επίσης και από τον Διεθνή
Οργανισμό Τυποποίησης (Interna-
tional Standardization Organisa-
tion, ISO) ως ISO 843.3. Την έγκριση
και εφαρμογή του εν λόγω συστήμα-
τος μεταγραφής αποφάσισε και το
Συμβούλιο της Ευρώπης με την από-
φασή του αρ. 87/95.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφά-
σισε (Αρ. Απόφασης 31075, ημερ.
15.12.1988) να επικυρώσει το σύ-
στημα μεταγραφής του Ελληνικού
Αλφαβήτου σε ρομανικό σύστημα
γραφής (ΕΛΟΤ 743), οπως τούτο
εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, και
να εγκρίνει την εφαρμογή του από τις
υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας.

Πινακίδα δρόμων σύμφωνα με τη μετα-
γραφή του ελληνικού αλφαβήτου  στο

ρομανικό σύστημα γραφής (ΕΛΟΤ 743).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
ΣΕ ΡΟΜΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛ.Ο.Τ. 743

Ελληνικός Μεταγραφή Ελληνικός Μεταγραφή
χαρακτήρας ή χαρακτήρας ή
συνδυασμός συνδυασμός
χαρακτήρων χαρακτήρων

Α, α a Κ, κ k 
ΑΙ, αι ai Λ, λ i
ΑΥ, αυ av (1) Μ, μ m

af(2) ΜΠ, μπ b(3)
Β, β ν ΜΠ, μπ mp (4) (5)
Γ, γ g Ν, ν n
ΓΓ, γγ ng NT, ντ nt
ΓΚ, γκ gk Ξ, ξ X 
ΓΞ,γξ nx Ο,ο ο 
ΓΧ, γχ nch ΟΙ, οι oi 
Δ, δ d ΟΥ ou 
Ε, ε e Π, π Ρ 
Ει, ει ei Ρ, ρ r 
ΕΥ, ευ ev(1) Σ, σ, ς s 

ef(2) Τ, τ t 
Ζ,ζ z Υ, υ y
Η, η i ΥΙ, υι yi 
Ηυ, ηυ iv (1) Φ, φ f 

if (2) Χ, χ ch
Θ, θ th Ψ,ψ ps 
I, ι i Ω, ω ο 

Επεξηγήσεις:
(1) Μπροστά από τα σύμφωνα β, γ, δ, ζ, λ, μ. ν, ρ και όλα τα φωνήεντα
(2) Μπροστά από τα σύμφωνα θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ, και στο τέλος των λέξεων
(3) Στην αρχή της λέξης
(4) Στο μέσο της λέξης
(5) Στο τέλος της λέξης

Προς την επίτευξη των στόχων η Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο, εργάζεται και θα συνεχίζει να
εργάζεται σκληρά για την επιτυχία του έργου και τη διαφύλαξη όλων των ιστο-
ρικών γεωγραφικών ονομάτων - ενδωνύμων της Κύπρου, μέσα στα πλαίσια των
οδηγιών των Ηνωμένων Εθνών, προέβη και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, τόσο
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, στα Η.Ε., σε άλλα διεθνή βήματα και ορ-
γανισμούς με ικανοποιητικά θετικά αποτελέσματα, μερικά των οποίων, εκτός
εκείνων που έχουν αναφερθεί αλλού, είναι:
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1. (α) Το σημαντικό ψήφισμα της Γ’ Διεθνούς Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών
για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων iii/16, το οποίο δηλώνει ότι
“οποιεσδήποτε αλλαγές, που έγιναν από οποιεσδήποτε άλλες αρχές στα
ονόματα, που έχουν τυποποιηθεί από την επίσημη εθνική επιτροπή γεω-
γραφικών ονομάτων, δεν θα αναγνωρίζονται από τα Η. Ε”.

“It is recommended that any changes made by any other authorities in
the name standardized by the competent national geographical names
authority should not be recognized by the United Nations“.

(β) To ψήφισμα της Δ΄ Διεθνούς Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Τυ-
ποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων VI/19, το οποίο επαναβεβαιώνει το
προηγούμενο ψήφισμα iii/16.

“Endorses and reaffirms Resolution 16 of the third United Nations Con-
ference for the Standardization of Geographical Names, which empha-
sizes that geographical names given and/or standardized by a body
other than nationally authorized should not be recognized by the United
Nations”.

Αυτά τα ψηφίσματα κατοχυρώνουν τα τυποποιημένα γεωγραφικά ονόματα,
τα οποία έχουν γίνει από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή - Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο και
ουσιαστικά αφαιρούν κάθε δικαίωμα αλλαγής τους από οποιουσδήποτε άλλους.

2. (α)  Έκδοση συνοπτικού λεξικού “Α Concise Gazetteer of Cyprus“, το οποίο
περιέχει 2000 περίπου κύρια γεωγραφικά ονόματα, αυτά που περιλαμ-
βάνονται περίπου στο γεωγραφικό χάρτη της Κύπρου. Το λεξικό αυτό εξα-
ντλήθηκε και μελετάται αναθεωρημένη έκδοσή του σύντομα.

(β) Έκδοση πλήρους λεξικού της Κύπρου “A Complete Gazetteer of
Cyprus“, το οποίο περιέχει 67000 περίπου γεωγραφικά ονόματα. Κατα-
τέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και χαρακτηρίστηκε από τη Ε’ Διεθνή Διάσκεψη
ως το “National Gazetteer of Cyprus“ και κρίθηκε ως εξαίρετο “excel-
lent“. Με την κατάθεση του λεξικού αυτού στα Η.Ε. κατοχυρώνονται τα
γεωγραφικά ονόματα της Κύπρου και εμποδίζεται οποιαδήποτε προσπά-
θεια αλλαγής τους. Μελετάται η αναθεωρημένη έκδοση του λεξικού αυτού.

3. Ετοιμασία εγχειριδίου Τοπωνυμικών Οδηγιών για τους Εκδότες Χαρτών
και Άλλους Εκδότες (Toponymic Guidelines for Map Editors and
Other Editors), το οποίο κατατέθηκε σε πρόχειρη μορφή σε Σύνοδο της
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών. Ετοιμάζεται η έκδοση και
επίσημη κατάθεσή του σε μελλοντική Διεθνή Διάσκεψη για την Τυποποίηση
Γεωγραφικών Ονομάτων.

4. Ετοιμασία, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ελληνική Επιτροπή Τυποποίη-
σης Γεωγραφικών Ονομάτων ως Επιτροπής ομόγλωσσων χωρών, καταλόγου
των ονομάτων χωρών και πρωτευουσών όλου του κόσμου στην Ελληνική και
Αγγλική (Κατάλογος Ονομάτων Χωρών και Πρωτευουσών). Εκδόθηκε
και κατατέθηκε στη 10η Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών και στην ει-
κοστή Σύνοδο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Η.Ε για την Τυποποίηση
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Γεωγραφικών Ονομάτων το 2012 στη Νέα Υόρκη.

5. Σε συνεργασία και πάλι με την αντίστοιχη Ελληνική Επιτροπή μεταφράστηκε
στην Ελληνική το ενημερωτικό δελτίο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των
Ηνωμένων Εθνών για τα Γεωγραφικά Ονόματα (UNGEGN), το οποίο καθο-
ρίζει τους σκοπούς της ως προς την ενιαία και ορθή χρήση και τυποποίηση
των γεωγραφικών ονομάτων. 

6. Εκδόθηκε στην Ελληνική ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την τυποποίηση, ο
«Οδηγός Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων» για εσωτερική κυρίως
χρήση, το οποίο κατατέθηκε επίσημα στα Ηνωμένα Έθνη.

7. Χειρίστηκε μέχρι σήμερα πέραν των 62,000 οδωνυμίων και χειρίζεται κα-
θημερινά οδωνύμια, τα οποία αποστέλλονται από τους Δήμους, Επάρχους
και Κοινότητες για διορθώσεις, απόψεις και τη μεταγραφή τους στο ρομα-
νικό σύστημα γραφής.

8. Κείμενα και άρθρα της Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο. έχουν δημοσιευθεί σε διάφορες εκδό-
σεις τόσο διεθνείς, όσο και εντός Κύπρου.

10. Έδωσε και δίδει διαλέξεις, έκαμε και κάμνει ενημερώσεις, τόσο στην Κύπρο,
όσο και στο εξωτερικό, πάνω στο θέμα των τοπωνυμίων και της προσπάθειας
της εγκληματικής και παράνομης αλλαγής τους από τους Τούρκους, προ-
παντός σε ξένους εκδοτικούς οίκους χαρτών, γεωγράφους κ.ά.

11. Ως η μόνη επίσημη εθνική Επιτροπή, παρέχει πληροφορίες σε όσους της ζη-
τήσουν σχετικά με θέματα, που αφορούν τα γεωγραφικά ονόματα, την τυ-
ποποίησή τους και τη μεταγραφή τους στο ρομανικό σύστημα γραφής, τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό: Διεθνείς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια,
Επιτροπές Τοπωνυμίων, Βιβλιοθήκες, Ερευνητές, Εκδότες χαρτών και βι-
βλίων, Ιδιώτες κ.ά. Να σημειωθεί ότι όλα σχεδόν τα έργα γίνονται συλλογικά
από τα μέλη της Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο. με προθυμία και εντελώς ανιδιοτελώς.  

Σύμφωνα με όλα τα πιο πάνω συνοψίζω σε τέσσερις κύριους τομείς, μέσα
στους οποίους η Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονο-
μάτων δραστηριοποιείται κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της, οι οποίοι
είναι:

1. Ο Νόμος και οι Κανονισμοί περί της Διαδικασίας Τυποποίησης Γε-
ωγραφικών Ονομάτων 

2. Η Συλλογή, καταγραφή, τυποποίηση και μεταγραφή στο ρομανικό
αλφάβητο των γεωγραφικών ονομάτων - τοπωνυμίων, μικροτοπω-
νυμίων - και η κατοχύρωσή τους.

3. Συγραφή και έκδοση, ενημερωτικών και βοηθητικών εγχειριδίων για
την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων - τοπωνυμίων

4. Εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Διεθνείς Διασκέ-
ψεις των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα της αρμοδιότητάς της και συ-
νεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς,
καθώς και με αντίστοιχες εθνικές επιτροπές άλλων χωρών.
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Σε αυτό τον τέταρτο τομέα, η Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο. δίνει ολόκληρες μάχες με τις
Τουρκικές αντιπροσωπείες, οι οποίες προβάλλουν τη μη αναγνώριση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, κατά συνέπεια και της αντιπροσωπείας της. Και αυτό,
για να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο για την παράνομη αλλαγή των ιστορι-
κών και παραδοσιακών τοπωνυμίων της Κύπρου. Τις αλλαγές αυτές η Κυ-
πριακή Αντιπροσωπεία τις καταγγέλλει, για να πάρει τη διαβεβαίωση ότι δεν
αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα αναφερθέντα ήδη ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών.

Παραθέτω απόσπασμα μιας από τις απαντήσεις εκ μέρους του Γ.Γ. των Η.Ε.
πάνω στις διαμαρτυρίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερ. 8 Ιουλίου 1996:

«... Μπορείτε να αναφερθείτε ότι στην απόφαση του 541(1983) της 18ης Νοεμ-
βρίου 1983. το Συμβούλιο Ασφαλείας μελέτησε την ανακήρυξη από τις Τουρκοκυ-
πριακές αρχές, η οποία αποβλέπει να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο Κράτος στην
βόρεια Κύπρο, να είναι νομικά άκυρο. Επομένως η «Τουρκική Δημοκρατία της Βό-
ρειας Κύπρου» δεν έχει οποιαδήποτε υπόσταση στα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι, οποιεσ-
δήποτε «αποφάσεις» της «ΤουρκικήςΔημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» επίσης δεν
έχουν υπόσταση στα Ηνωμένα Εθνη. Επιπρόσθετα με τα προηγούμενα, παρακαλώ
να είστε σίγουροι ότι διατηρούμε πλήρη σεβασμό για τις σχετικές διατάξεις των
αποφάσεων των Διεθνών Διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση
Γεωγραφικών Ονομάτων».

“...You may recall that in its resolution om (..Security Council considered the
declaration by the Turkish Cypriot authorities which purports to create an inde-
pendent State in northern Cyprus to be legally invalid. Accordingly, the “Turkish
Republic of Northern Cyprus” has no status whatsoever at the United Nations. As
such, any “decisions“ of the “Turkish Republic of Northern Cyprus” also have no
status at the United Nations. In addition to the foregoing, please be advised that
we maintain full respect for the relevant provisions of the resolutions of the United
Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names.“

Ο ίδιος όμως ο Γ Γ. των Η.Ε Κόφι Ανάν, σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαι-
ώσεις του περί μη αναγνώρισης των αλλαγμένων τοπωνυμίων από τα Ηνωμένα
Έθνη, στο σχέδιό του για λύση του Κυπριακού προβλήματος καμιά αναφορά δεν
κάμνει για το θέμα των τοπωνυμίων. Στα κείμενα, όμως, όσο και στους χάρτες
που περιλαμβάνονται στο σχέδιό του για λύση του Κυπριακού, αναγράφονται
δύο ονόματα, το παραδοσιακό και αποδεκτό μέχρι το 1974, μεταγραμμένο στο
ρομανικό αλφάβητο, και το παράνομα αλλαγμένο τουρκικό όνομα, όπως επι-
βλήθηκε από τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής.

Μερικά μόνο από αυτά τα ονόματα είναι: Ammadies/Gunebakan, Λιμνίτης
ilirmak/Yeslyrimak, Selemani/Suleymaniye, Xerovouros/ Kurutepe. Άγιος
Georgios /Madenlikoy, Agia Marina/Gurpinar, Asomatos/ Ozham, Kormaki-
tis/Korucam, Aigalousa/Yenierenköy, Agia Trias / Sipahi, Melanarga/ Ada-
cay κ.α.

Με επιστολή μας προς το Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν, με ημερ. 11
Δεκεμβρίου 2002, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για τη χρήση και περίληψη στο



σχέδιό του αυτών των παράνομα αλλαγμένων ονομάτων από τους Τούρκους, τα
οποία είναι ενάντια στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και των ψηφισμά-
των των Διεθνών Διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση Γεω-
γραφικών Ονομάτων. Λυπούμαι να αναφέρω ότι δεν πήραμε απάντηση, και
πιστεύω ότι βρίσκονταν σε σύγχυση τί να απαντήσουν.

Η Τουρκική αντιπροσωπεία μέσα στα πλαίσια της τακτικής, που εφαρμόζει
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις στο
Κυπριακό, και όχι μόνο, παρεμβαίνει ή και καταθέτει έγγραφα με δηλώσεις και
αναφορές περί μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά συνέπεια
και της Αντιπροσωπείας μας, και αναγνώρισης του «ψευδοκράτους». Για ενη-
μέρωση αναφέρω μόνο τις πρόσφατες παρεμβάσεις που έκαμε στη Ν. Υόρκη
κατά την 10η Διάσκεψη και την 27η Σύνοδο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των
Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων, τον Αύγουστο
του 2012.

Στο θέμα Ονόματα χωρών και Πρωτευουσών η Τουρκία, πριν ακόμα αρχίσει
η παρουσίαση της πρώτης έκθεσης επί του θέματος, ζήτησε τον λόγο και ανέφερε
ότι η Κύπρος κατέθεσε και θα παρουσιάσει την έκθεση E/CONF, 101/07 and
Add1 για τον “Κατάλογο Ονομάτων Χωρών και Πρωτευουσών“, που έχει ετοι-
μάσει και φέρουμε ένσταση στην παρουσίαση τέτοιου εγγράφου, γιατί η Τουρ-
κική Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας
προτάσσοντας ότι στην Κύπρο υπάρχουν δυο κράτη, αυτό της “Τ.Δ.Β.Κ” και της
“Έλληνοκυπριακής Διοίκησης στο Νότο”, ενώ τα συμβατικά δικαιώματα της
Τουρκίας παραμένουν σε ισχύ, επομένως δεν πρέπει να επιτραπεί η παρουσίαση
αυτού του εγγράφου.

Ζήτησα τον λόγο και απάντησα στην προκλητική δήλωση της αντιπροσώπου
της Τουρκίας Ms Melis Kurultay (η οποία είναι μέλος της Μόνιμης Αντιπροσω-
πείας της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη), εκφράζοντας την απογοήτευσή μου
τόσο προς το περιεχόμενο όσο και τη φύση της παρέμβασης, για το ότι η Τουρκία
επέλεξε να πολιτικοποιήσει μια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυπο-
ποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων αντί να συνεργαστεί εποικοδομητικά για τους
σκοπούς της Διάσκεψης. Οποιαδήποτε τουρκική ένσταση ή προσπάθεια υποβι-
βασμού εναντίον της διεθνούς προσωπικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
συνέχισα, δεν έχει καμία απολύτως νομική συνέπεια ούτε και επηρεάζει το κα-
θεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθύμισα επίσης ότι από την 1η Ιουλίου
και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η Προε-
δρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Τουρκία προ-
σπαθεί ακόμη να γίνει μέλος. Αναφέρθηκα και στο νομικό καθεστώς του
“ψευδοκράτους”, που έχει καταδικαστεί από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών ως νομικά άκυρη οντότητα, ενώ καλούνται τα κράτη
μέλη του ΟΗΕ να μην αναγνωρίσουν ή παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια στην
αποσχιστική οντότητα και συνέχισα καταγγέλλοντας την Τουρκία ότι εκτός του
ότι δεν εφάρμοσε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, προχώρησε στην αυθαίρετη και παράνομη αλλαγή πάνω από 33.000 το-
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πωνυμίων, παραβιάζοντας επίσης τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών
για την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων στην προσπάθεια της να καταστρέ-
ψει έτσι και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Με τη συμπλήρωση της απάντησής μου ξαναπήρε το λόγο η αντιπρόσωπος
της Τουρκίας και ζήτησε να καταγραφεί ως χώρα και το όνομα της “Τ.Δ.Β.Κ.”
με πρωτεύουσα τη Λευκωσία. Δεν επανήλθαμε στη νέα παρέμβαση, γιατί θεω-
ρήσαμε ότι η απάντηση περιλαμβάνεται ήδη στη δική μου παρέμβαση.

Την επομένη, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης, παρου-
σίασα κανονικά το βιβλίο που εξέδωσε η Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο “Κατάλογος Ονομάτων
Χωρών και Πρωτευουσών” με έγγραφο το οποίο είχα καταθέσει έγκαιρα, όπως
προβλεπόταν. Η έκθεσή μου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη σταθερή και εποι-
κοδομητική προσφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τις αποφάσεις
και τους κανονισμούς των Διασκέψεων και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των
Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων. Ανάφερα επί-
σης ότι η Κύπρος προσδίδει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή των σχετικών ψη-
φισμάτων προπαντός για την προστασία και όχι τη βίαιη και αυθαίρετη αλλαγή
των γεωγραφικών ονομάτων, τα οποία αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της κάθε χώρας.

Η Τουρκία δεν παρενέβη, λαμβάνοντας ίσως υπόψη της το κλίμα που επι-
κράτησε μετά την απάντησή μου στην παρέμβασή της περί της άδικης θέσης της. 

Η κατάθεση του βιβλίου χαιρετίστηκε και με πάρα πολύ καλά σχόλια ως εξαί-
ρετο, προπάντων από τον Αμερικανό Πρόεδρο της “Ομάδας Εργασίας για τα
Ονόματα Χωρών”, που προήδρευε κατά την παρουσίασή του και που μου είπε,
όταν του παρέδιδα το βιβλίο, ότι θα το αναρτήσει και στην ιστοσελίδα της Ομά-
δας Εμπειρογνωμόνων και της Ομάδας Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις
Χώρες και Πρωτεύουσες. Να σημειωθεί ότι κανένας αντιπρόσωπος δεν έκαμε
οποιαδήποτε παρατήρηση για λάθος ή παράλειψη που αφορούσε τη χώρα του
αλλά ούτε και οποιαδήποτε γενική παρατήρηση. 

Στη συνέχεια, όταν παρουσιάστηκε το προσχέδιο της έκθεσης της Διάσκεψης,
το οποίο αναγνώστηκε και εγκρινόταν παράγραφος με παράγραφο, στο μέρος
που αναφερόταν στον “Κατάλογο Ονομάτων Χωρών”, καταγράφηκε μόνο η πα-
ρουσίαση της έκθεσης της Κύπρου σχετικά με τον Κατάλογο Χωρών και Πρω-
τευουσών που καταθέσαμε, ενώ δεν περιλήφθηκαν αναφορές στις παρεμβάσεις
της Τουρκίας και της Κύπρου σε ότι αφορά τη μη αναγνώριση της Κυπριακής
Δημοκρατίας από την Τουρκία. Στο σημείο αυτό η ίδια Τουρκάλα αντιπρόσωπος
ζήτησε το λόγο και είπε ότι τηρεί επιφύλαξη για υποβολή τροποποιήσεων στο
συγκεκριμένο τμήμα της έκθεσης της Διάσκεψης, ώστε να φαίνεται η παρέμβαση
της χώρας της σχετικά με την Κύπρο. Αμέσως μετά πήρα το λόγο και είπα ότι
επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ στις τροποποιήσεις της Τουρκίας, με κατάλληλη
καταγραφή στην έκθεση της Διάσκεψης.  Στο τέλος η Διάσκεψη διακόπηκε για
να δοθεί η ευκαιρία στους συνέδρους που είχαν παρατηρήσεις να διαβουλευτούν
με σκοπό την εξεύρεση λύσης.
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Στις διαβουλεύσεις που ακολούθησαν δήλωσα κατηγορηματικά και αμε-
τάκλητα ότι, σε περίπτωση που θα καταγραφεί η δήλωση της Τουρκίας περί
μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ύπαρξης δύο κρατών
στην Κύπρο, τότε θα επιμένω στην καταγραφή ολόκληρης της απάντησης της
Κύπρου. Οι Τούρκοι αντέδρασαν και επέμειναν στην καταγραφή όλης της
δικής τους δήλωσης με αναφορά μόνο ότι ο Κύπριος αντιπρόσωπος της Ε/Κ
Διοίκησης στο Νότο απάντησε στην Τούρκο Αντιπρόσωπο.  Μέχρι το κλείσιμο
των εργασιών της ημέρας στις 6μ.μ δεν επετεύχθη συμφωνία και η Διάσκεψη
όρισε τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για τα Ονόματα Χωρών να μεσολα-
βήσει για συμβιβασμό. Συνεχίστηκε η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ
της Κύπρου και της Τουρκίας μέσω του μεσολαβητή μέχρι τις 8.30 μ.μ. Στο
τέλος δήλωσα στον μεσολαβητή ότι η θέση της Κύπρου είναι ξεκάθαρη ως
Κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν
παζαρεύω την πατρίδα μου. Ζήτησα συγνώμη και αποχώρησα.

Την επομένη πριν την έναρξη των εργασιών της 27ης Συνόδου της Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων των Η.Ε για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων,
επειδή έπρεπε να εγκριθεί το προσχέδιο της έκθεσης της 10ης Διάσκεψης, πλη-
σιάστηκα από μέλος της Προεδρίας, τον μεσολαβητή, και ρωτήθηκα αν είχα
οποιαδήποτε εισήγηση. Απάντησα ότι είναι δίκαιη η θέση της Κύπρου και δεν
μπορώ να αποδεχθώ την παρανομία της Τουρκίας. Επανήλθε και μου είπε ότι
η αντιπροσωπεία της Τουρκίας κατέληξε να αποσύρει την παρέμβαση της, επο-
μένως ούτε η απάντηση μου στην παρέμβασή της είχε θέση και εισηγήθηκε να
καταγραφεί η συμβιβαστική διατύπωση “Statements were made by Turkey and
Cyprus on the paper”. Δέχτηκα τη διατύπωση αυτή ως ικανοποιητική εφ΄ όσον
απέσυραν το κείμενο της παρέμβασής τους.

Η Τουρκία δεν παύει να προβαίνει σε βίαιες επιθέσεις εναντίον της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας περί μη αναγνώρισής της και να δηλώνει ότι στην Κύπρο
υπάρχουν δύο κράτη, παρουσιάζοντας ως κράτος την ούτω καλούμενη “τουρ-
κική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου” και να ζητεί να καταγραφεί ως τέτοιο
στους επίσημους καταλόγους των ονομάτων των χωρών που ετοιμάζουν οι διά-
φορες χώρες στη δική τους γλώσσα, χωρίς αποτέλεσμα φυσικά.

Η Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων μέσα
από τα προγράμματα των Η.Ε. για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων θα
προβάλλει, όπως πάντοτε, κάθε δυνατή αντίσταση έναντι των τουρκικών επι-
βουλών και θα υπερασπίζεται τα γεωγραφικά ονόματα της Κύπρου.

Όλον αυτό τον κατοχυρωμένο πλούτο ονομάτων της Κύπρου τον αλλάζουν
σήμερα οι παράνομες τουρκικές δυνάμεις κατοχής. Η πολιτιστική εισβολή, που
ξεκίνησε από καιρό να γίνεται μπροστά στα μάτια μας, είναι συνέχεια της στρα-
τιωτικής. Με τη βία αφαιρείται από την κυπριακή γη το ιστορικό παρελθόν της.
Αρχαία ονόματα, αγιώνυμα, λαογραφικά και κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώ-
που παραβιάζονται. Σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές αποτελούν άκρως σωβι-
νιστικές μετονομασίες ή δόθηκαν προς τιμήν Τούρκων ή Τουρκοκυπρίων
πεσόντων κατά την εισβολή ή είναι σχετικές με την εισβολή, όπως π.χ.
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Αμμόχωστος-Gazimağusa. Το Gazi είναι οι γαζήδες που ήταν οι επίλεκτοι
μαχητές του ιερού πολέμου και σημαίνει αγωνιστής, νικητής εναντίον των απί-
στων. Το magusa φέρεται ως αραβική απόδοση του Famagusta. Να αναφέρω
ότι ο Κεμάλ Αττατούρκ πήρε τον τίτλο του γαζή ως έπαινο για τον σφαγιασμό
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. 

Αφάνεια- Gaziköy: Gaziköy δόθηκε ως το χωριό των ιερών πολεμιστών.

Γαλάτεια-Mechmetçik. αμιγές τουρκοκυπριακό χωριό του οποίου τα ελλη-
νικά τοπωνύμια μαρτυρούν την ελληνική του προϊστορία. Η μετονομασία σε
Μεχμετζίκ = στρατός εισβολής αποτελεί ιστορική προσβολή.

Άγιος Χαρίτων- Ergenekon. αμιγές τουρκοκυπριακό χωριό, οι κάτοικοι του
οποίου εκτουρκίσθηκαν κατά την Τουρκοκρατία. Η προκλητική μετονομασία
του χωριού σε Ergenekon, η οποία φέρεται να είναι τουρκική μυστική οργά-
νωση, όπως την ΤΜΤ, ΜΙΤ, ΒΟΛΚΑΝ κ.ά που έδρασαν και στην Κύπρο με δο-
λοφονίες και τρομοκρατικές ενέργειες.

Άγιος Γεώργιος (Κερύνειας) - Karaoglanoglu - το χωριό μετονομάστηκε σε
Karaoglanoglu, σε ήρωα, που σκοτώθηκε στο πέντε μίλι.

Γερόλακκος- Alayköy η μετανομασία σε Alayköy σημαίνει στρατιωτικό σύ-
νταγμα.

Σκυλλούρα - YlimazKöy, Σίντα - Aslanköy, Νικήτας - Gynköy, Κοντεμένος -
Kiliçaslan, Λύση - Akdogan κ.ά.

Επίσης έχουν αλλάξει τα αγιώνυμα όλων των χωριών, μερικά των οποίων
είναι: Άγιος Βασίλειος - Turkeli, Αγία Μαρίνα - Gurpinar, Αγιος Ερμόλαος -
Sirinevler, Αγιος Ιάκωβος - Altinova, Αγιος Συμεών - Avtepe, Αγιος Θεόδωρος
- Cayirova, Αγία Ειρήνη - Αkdeniz, Αγία Τριάς - Sipahi, Άγιος Ευστάθιος -
Zeybekköy κ.ά.

Νέα ονόματα έχουν δώσει επίσης και στα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά,
όπως Ακρωτήρι Αποστόλου Ανδρέα - Jafer Burnu, Καντάρα -SinanTepe, Κλεί-
δες - Zafer Adalari, Αλωνάγρα - KomandoTepe κ.ά.

Τελειώνω με σχετικές, αλλά σημαντικές δηλώσεις Τουρκοκυπρίων.  Του κ.
Μουσταφά Σερκεντζεκτί, η οποία δημοσιεύτηκε στην Τουρκοκυπριακή εφημε-
ρίδα «Βολκάν». Παραθέτω το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο
Φιλελεύθερος» της 18.04.06.:

[ΔΡΟΜΟΙ, Ελληνικά ονόματα. Δρόμοι και χωριά στα κατεχόμενα θα απο-
κτήσουν πάλι τις παλιές ελληνικές τους ονομασίες, σύμφωνα με την εφημερίδα
«Βολκάν». Η εφημερίδα αναφέρεται στη δήλωση του αναπληρωτή προέδρου
της Υπεπιτροπής Λαογραφίας, Μουσταφά Σερτεντζεκτί, ο οποίος είπε ότι «θα
πρέπει να αντικατασταθούν οι ονομασίες των χωριών, οδών και τοπω-
νυμίων, που είναι στην τουρκική και να χρησιμοποιηθούν οι παλιές».
Όπως είπε, η αντικατάσταση των τουρκικών ονομασιών θα επιλύσει και τις
δυσκολίες, που παρουσιάζονται στο κτηματολόγιο. «Είμαι Κύπριος. Δεν ήλθα



από την κεντρική Ασία. Δεν έχω καμιά σχέση και δεσμό με την Ανατολία.
Μην παίζετε με τον πολιτισμό μου».

Πρόσφατα, ο Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος της “Πρωτοβουλίας για την Αμ-
μόχωστο”, Serdar Atai, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα “Kibris” υποστήριξε
πως οι πολιτικοί που  ισχυρίζονται ότι το θέμα του Βαρωσιού είναι ιδιοκτησία
του ΕΒΚΑΦ “δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την πραγματικότητα της
πόλης της Αμμοχώστου”. Απευθυνόμενος στους Βουλευτές από το Αζερπαϊ-
τζάν, που καλούνται στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, ο Atai τους παρότρυνε
να μην πιστεύουν σε ό,τι τους λένε οι εκπρόσωποι του κατοχικού καθεστώτος
και χαρακτήρισε ως απαράδεκτη πρακτική την αλλαγή των ονομάτων (τοπωνυ-
μίων) που υπήρχαν εδώ και χιλιάδες χρόνια στο νησί. Επεσήμανε ότι με την αλ-
λαγή αυτών των ονομάτων το κατοχικό καθεστώς προσπαθεί να σβήσει τα ίχνη
της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας. Δηλώσεις, όπως οι πιο πάνω, υπήρ-
ξαν και από άλλους Τουρκοκύπριους.

Δεν έχουμε παρά να χαιρετίσουμε τις δηλώσεις αυτές και να εκφράσουμε την
απόλυτη υποστήριξή μας.

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κυθρέας. Από το βιβλίο  Χαρ. Γ. Χοτζακογλου, «Τα Θρησκευτικά 
μνημεία στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο». Σήμερα χρησιμοποιείται ως στρατόπεδο. 
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