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• Η Αγία Τριάς είναι αμιγώς ελληνική κοινότητα της κατεχόμενης Καρπασίας.

•

• Γεωγραφική Θέση: Βρίσκεται 53 χλμ βορειοανατολικά της πόλης της Αμμοχώστου, σε 
υψόμετρο 140M.

•

• Πληθυσμός: Ο πληθυσμός της κοινότητας αυτής το 1960 ανερχόταν σε 1121 κατοίκους, 
όλοι Έλληνες. Ο πληθυσμός της το 1973 υπολογιζόταν σε 1212 κατοίκους.

•

• Χριστιανικοί Ναοί: Στα όρια της κοινότητας αυτής βρίσκεται η εκκλησία Αγίας Τριάδας 
καθώς και τα εξωκλήσια Αγίας Παύλας και Αγίου Φανουρίου.

•

• Σχολεία: Στα 2 ελληνικά Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούσαν εδώ πριν την τουρκική 
εισβολή φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 1973-74 291 μαθητές.

•

• Συνέπειες Τουρκικής Εισβολής: Το 1979 εξακολουθούσαν να κατοικούν στην κοινότητα 
αυτή 286 Έλληνες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Το 1994, παρέμεναν στην 
κοινότητα 134 εγκλωβισμένοι. Οι κατοχικές δυνάμεις και η παράνομη κατοχική διοίκηση 
απαγορεύουν την επιστροφή των υπολοίπων Ελλήνων κατοίκων της κοινότητας



Η Αγία Τριάδα περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια του χωριού 
Γιαλούσα. Το χωριό υπήρχε, προφανώς, από τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια, 
άγνωστο όμως εάν είχε από τότε την ίδια ονομασία. Η μικρή 
πρωτοχριστιανική βασιλική που έχει ανασκαφεί στην τοποθεσία 
Οπτομύχια του χωριού, εξυπηρετούσε κατά τους Πρωτοβυζαντινούς 
χρόνους μια μικρή αγροτική κοινότητα που υφίστατο εκεί (βλέπε λήμμα 
Τριάδος Αγίας βασιλική). Όπως προκύπτει από τα ανασκαφικά δεδομένα 
του σημαντικού αυτού μνημείου, η βασιλική κατεστράφη κατά την 
περίοδο των αραβικών επιδρομών (7ος- 10ος μ.Χ. αιώνας). Μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι τότε είχε δεχθεί καταστροφές και το ίδιο το χωριό. 
Όμως τούτο επιβίωσε (ή κι αναπτύχθηκε αργότερα σε συνδυασμό με τη 
γειτονική Γιαλούσα).



• Τα κύρια προϊόντα της Αγίας Τριάδας πριν από την εισβολή, 
ήταν τα σιτηρά, ιδιαίτερα το σιτάρι και το κριθάρι, τα 
κτηνοτροφικά φυτά και η βρώμη, οι ελιές, οι χαρουπιές, οι 
αμυγδαλιές, ο καπνός, τα οπωροφόρα και πολύ λίγα 
εσπεριδοειδή.





Αξιοθέατα Αγίας Τριάδας 
Καρπασίας



Η Βασιλική της Αγίας Τριάδος 



Η παραλία 



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 



• Στην κοινότητα, εκείνα τα χρόνια, 
λειτουργούσε Οκτατάξιο Δημοτικό 
Σχολείο (ένας θεσμός, που είχεν 
εισάξει η Ελληνική Κοινοτική 
Συνέλευση ( υπό την Προεδρία του 
αείμνηστου Κ. Σπυριδάκη, με 
σκοπό την ταχύτερη γεωργική 
ανάπτυξη των αγροτικών 
κοινοτήτων ) στο οποίο φοιτούσαν, 
για δυο χρόνια, απόφοιτοι του 
δημοτικού σχολείου, που δεν είχαν, 
κυρίως, τις οικονομικές 
δυνατότητες για να φοιτήσουν 
σε σχολεία Μέσης Παιδείας, διότι 
πληρώνονταν δίδακτρα, τα οποία 
δεν μπορούσαν οι φτωχές 
οικογένειες να καταβάλουν΄Ετσι, 
στο σχολείο της κοινότητας 
φοιτούσαν και παιδιά από τη 
Γιαλούσα, τον Άγιο Ανδρόνικο και 
τα άλλα γειτονικά χωριά.
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