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Στα Σπήλια τα «Πρώτα Λόγια» του Μ. Παπαδόπουλου 

                                            
Σπήλια: Στα σύνορα Λευκωσίας και Λεμεσού σε ένα υψόμετρο που φθάνει και τα 1300 μέτρα μια χούφτα άνθρωποι 
τιμούν και υμνούν την κυπριακή ιστορία, αναδεικνύουν τις αρετές του πολιτισμού και ανοίγουν τα σπίτια τους σε 
μια «Γιορτή Αγάπης» φιλεύοντας τον κάθε επισκέπτη με παραδοσιακά εδέσματα και τοπικό οίνο. Και όλα αυτά, 
εκεί που η φύση ξεδίπλωσε απλόχερα την ομορφιά της και εκεί όπου μαρτύρησαν στο βωμό της ελευθερίας 
σημαντικές μορφές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. 
 
Στα πλαίσια των πολιτιστικών δράσεων που διοργανώνονται στην κοινότητα Σπήλια, εντάσσεται και η παρουσίαση 
την  Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, του τελευταίου ποιητικού έργου του σημαντικού σύγχρονου Κύπριου ποιητή, 
Μιχάλη Παπαδόπουλου, με τίτλο «Πρώτα Λόγια». 
 
Για την εκδήλωση αυτή, όπως και για άλλες πολιτιστικού, επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, μίλησε στο 
ΚΥΠΕ, ο Κοινοτάρχης Σπηλιών, Μιλτιάδης Ιερείδης, σημειώνοντας ότι η μεγάλη θέρμη με την οποία αγκαλιάστηκε η 
βιβλιοπαρουσίαση, ανήμερα της επετείου της ανεξαρτησίας της Κύπρου, ανάγκασε τους διοργανωτές να 
πραγματοποιήσουν την εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο της κοινότητας, ώστε να τηρηθούν και ευλαβικά τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα για την πανδημία. 
Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 7.00μμ και ως ένδειξη της φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την 
κοινότητα μετά θα προσφερθούν στο καφενείο «Σβούρα» τσάι, ποτό, καφές και εδέσματα. 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΠΡΩΤΑ ΛΟΓΙΑ» 
Φίλες και φίλοι 
Η εκδήλωση παρουσίασης της ποιητικής συλλογής «Πρώτα Λόγια», του Μιχάλη Παπαδόπουλου, που θα 
διοργανωθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου, στην κοινότητα Σπηλιών, θα πραγματοποιηθεί, τελικά, στο 
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Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινότητας (πρώην δημοτικό σχολείο), που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία του Αγίου 
Αντωνίου. Ο λόγος της αλλαγής αφορά την επαρκέστερη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον covid-19.  
Μετά την εκδήλωση θα προσφερθούν τσάι, ποτό, καφές και εδέσματα στο καφενείο «Σβούρα», που βρίσκεται στο 
κέντρο της Κοινότητας.  
Υπενθυμίζεται ότι η ώρα έναρξης της εκδήλωσης είναι η 7η εσπερινή (7.00μ.μ.) 
 
 
 
 
Ο κ. Ιερείδης είπε ότι  το Πολιτιστικό Κέντρο στα Σπήλια ολοκληρώθηκε πριν από δύο χρόνια και στεγάζεται στο 
παλιό Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας και η ανακαίνιση έχει πραγματοποιηθεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Επαρχιακής Διοίκησης. 
 
Εξήγησε ότι σε δύο δωμάτια του κτηρίου έχει εγκατασταθεί τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός ώστε να μπορούν 
να φιλοξενούν μουσικές ή λογοτεχνικές εκδηλώσεις οι οποίες συμβάλλουν στην επιμόρφωση του κοινού σε θέματα 
ιστορίας και πολιτισμού. 
 
Στα σκαριά βρίσκονται και σειρά άλλων εκδηλώσεων, οι οποίες προγραμματίζεται να διεξαχθούν στο Πολιτιστικό 
Κέντρο για το οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 
 
Ο κ. Ιερείδης είπε ότι στα Σπήλια διοργανώνονται και διάφορες μουσικές εκδηλώσεις εγνωσμένου κύρους και 
σημαντικού εκτοπίσματος μια εξ αυτών ο «Λαβύρινθος», το διεθνές μουσικό σχολείο, με τον φημισμένο μουσικό 
παραδοσιακών οργάνων, Ρος Ντέιλι, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν δύο χρόνια, διήρκεσε μία εβδομάδα και 
όλοι οι συμμετέχοντες, καθηγητές και μαθητές, διέμεναν στα Σπήλια. 
 
Πρόσθεσε ότι το μουσικό αυτό σχολείο διεξάγεται σε διάφορα μέρη του κόσμου και επιλέγηκαν και τα Σπήλια ως 
μέρος του παγκόσμιου ταξιδιού του «Λαβυρίνθου», ωστόσο λόγω της πανδημίας τα τελευταία δύο χρόνια δεν 
κατέστη δυνατό η διοργάνωσή του στην κοινότητα. 
 
Στα Σπήλια πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα με αντικείμενο τη φύση και το 
περιβάλλον. 
 
Ο Κοινοτάρχης Σπηλιών αναφέρθηκε στη Γιορτή του Μανιταριού που διεξάγεται κάθε τέλος του Νοέμβρη και 
Ο Κοινοτάρχης Σπηλιών αναφέρθηκε στη Γιορτή του Μανιταριού που διεξάγεται κάθε τέλος του Νοέμβρη και 
φιλοξενεί καθηγητές από την Ελλάδα οι οποίοι παρουσιάζουν θεματικές ενότητες σε σχέση με το μανιτάρι με τη 
συμμετοχή πέραν των 3000 ατόμων που το χρονικό εκείνο διάστημα επισκέπτονται τα Σπήλια για την 
ενημερωτικού και επιμορφωτικού περιεχομένου εκδήλωση αυτή. 
 
Είπε επίσης ότι έντονη δραστηριότητα στην κοινότητα αναπτύσσει και η Οργάνωση Αποδήμων Σπηλιών και 
Κουρδάλων, που γειτνιάζει των Σπηλιών καθώς και Αθλητικός Σύλλογος «Αρης Σπηλιών» οι οποίοι πραγματοποιούν 
διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο όπως είναι η Γιορτή του Ππαλουζέ και αθλητικές 
δράσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για τους νέους. 
 
Ο κ. Ιερείδης είπε ότι στα Σπήλια το Πάσχα αποκτά το πραγματικό του νόημα, αυτό της αγάπης μιας και στην 
κοινότητα πραγματοποιείται η «Γιορτή της Αγάπης» κατά τη διάρκεια της οποίας «μαγειρεύουν οι χωριανοί και ο 
κόσμος απολαμβάνει την φιλοξενία για την οποία φημίζονται τα Σπήλια και το Κούρδαλι που αποτελεί μέρος της 
κοινότητας». 
 
Για εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον ο Κοινοτάρχης σημείωσε την επικοινωνία που βρίσκεται 
σε εξέλιξη με την πρώτη γυναίκα δημοσιογράφο, την Μαρούλλα Βιολάρη, «η οποία είναι συγχωριανή μας και θα 
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μας παρουσιάσει διάφορες δράσεις στην κοινότητα, όχι μόνο για μας αλλά και για το ευρύ κοινό,  για να μας 
περιγράψει τα όσα έζησε ως αγωνίστρια της ΕΟΚΑ και τα κατέγραψε και σε βιβλία της». 
 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η συγκεκριμένη εκδήλωση τοποθετείται για το διάστημα πριν τις γιορτές των 
Χριστουγέννων. 
 
Πολύ σημαντική είναι η προσπάθεια που τώρα καταβάλλεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Σπηλιών για άντληση 
κονδυλίου από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους και το Γραφείο του Επιτρόπου Αγροτικών Περιοχών το οποίο 
θα χρησιμοποιηθεί για τη Δημιουργία Κέντρου Χειροτεχνίας. 
 
Οπως είπε ο Κοινοτάρχης Σπηλιών στο Κέντρο Χειροτεχνίας θα παρουσιάζονται παλαιά επαγγέλματα, όπως 
αγγειοπλαστική, ξυλογλυπτική, καλαθοπλεχτική με κύριο σκοπό οι νέοι να αποκτούν ακαδημαϊκές και πρακτικές 
γνώσεις για επαγγέλματα που τείνουν να εκλείψουν. 
 
Αναφερόμενος στη συμβολή της κοινότητας Σπηλιών στον αγώνα της ΕΟΚΑ, ο κ. Ιερείδης, είπε ότι αδιάσειστοι 
μάρτυρες είναι τα ιστορικής αξίας μνημεία που βρίσκονται σε επισκέψιμη κατάσταση. Στην κοινότητα διεξήχθη η 
περίφημη «Μάχη του Γρηγόρη Αυξεντίου» στην οποία ο Υπαρχηγός ,πολέμησε γενναία και επέφερε σημαντικό 
πλήγμα στους Άγγλους κατακτητές, όπως επεσήμανε ο κ. Ιερείδης. 
 
Έντονη δράση ανέπτυξαν κάτοικοι από τα Σπήλια και στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 
Στα Σπήλια συναντά κανείς εκκλησίες που χρονολογούνται από το 1800μ.Χ όπως είναι του Αγίου Αντωνίου, η 
Παναγία Χρυσοκουρδαλλιώτισσα στο Κούρδαλι, ο Άγιος Γεώργιος στην περιοχή Καρύδι καθώς και 14 εξωκλήσια 
κατεστραμμένα τα οποία είναι τώρα ορατά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή το καλοκαίρι που 
απογύμνωσαν μεγάλες εκτάσεις δασικής γης. 
 
Ο Κοινοτάρχης είπε ότι τα Σπήλια είναι το τελευταίο χωριό στην Επαρχία Λευκωσίας με υψόμετρο στα 1050μ στο 
πιο χαμηλό σημείο και 1300μ στο πιο ψηλό ενώ στο χωριό διαμένουν μόνιμα περίπου 60 κάτοικοι ενώ ισάριθμοι 
είναι εκείνοι διαμένουν εκεί για 9 μήνες. Στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες αλλά και τις ανέσεις της πόλης, από 
πλευράς εργασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, αποδίδεται η αστυφιλία που παρατηρείται σε αυξημένο βαθμό. 
 
ΚΥΠΕ 
29/09/2021 
 

 

 


