
ΓΙΑΛΟΥΣΑ



Το χωριό του πατέρα μου είναι η Γιαλούσα. Βρίσκεται στην επαρχία Αμμοχώστου. Μαζί με το Ριζοκάρπασο και 
την Ακανθού αποτελούν τα τρία μεγαλύτερα χωριά της Αμμοχώστου. Το 1973 στη Γιαλούσα υπήρχαν 2460 

κάτοικοι. 
Το όνομα Γιαλούσα προέρχεται από την αρχαιότερη ονομασία Αιγιαλούσα, δηλαδή τοποθεσία κοντά στον 

αιγιαλόν (γιαλόν), άρα τοποθεσία παραθαλάσσια. Η περιοχή του χωριού Γιαλούσα είναι πλούσια σε 
αρχαιολογικά κατάλοιπα, πράγμα που αποδεικνύει ότι ήταν όχι μόνο κατοικημένη αλλά και σημαντική κατά 

την αρχαιότητα.



Λόγω του μεγάλου πληθυσμού στο χωριό Γιαλούσα λειτουργούσε μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974 
ελληνικό γυμνάσιο που εξυπηρετούσε και τις εκπαιδευτικές ανάγκες γειτονικών χωριών.



Τα κυριότερα προιόντα της Γιαλούσας πριν την τουρκική εισβολή του 1974 ήταν τα σιτηρά, ο καπνός, οι ελιές, 
οι χαρουπιές, πολύ λίγα εσπεριδοειδή και όσπρια. Ανεπτυγμένη πριν την εισβολή ήταν και η 

αιγοπροβατοτροφία.



Γειτονικά χωριά της Γιαλούσας είναι ο Άγιος Ανδρόνικος, ο Λεονάρισσος, η Αγία Τριάδα, η Μελάναρκα, το 
Ριζοκάρπασο και το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.



Η Γιαλούσα είναι κατεχόμενο χωριό. Μεγάλος αριθμός Γιαλουσιτών είχε παραμείνει στο χωριό και εγκλωβιστεί εκεί 
με την τουρκική στρατιωτική εισβολή και κατοχή. Ο αριθμός των εγκλωβισμένων ήταν 1909 τον Οκτώβριο του 

1975. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας μου με την οικογένεια του.
Στην συνέχεια άρχισαν να εκδιώκονται και αυτοί από τους Τούρκους και να γίνονται πρόσφυγες στις ελεύθερες 

περιοχές.
Στο μεταξύ από το 1976 εγκαταστάθηκαν στη Γιαλούσα Τουρκοκύπριοι που μεταφέρθηκαν από τις ελεύθερες 
περιοχές της Κύπρου, κυρίως από τα χωριά Κόκκινα και Βροΐσια. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στη Γιαλούσα και 

πολλοί έποικοι που μεταφέρθηκαν από την Τουρκία.
Ο πατέρας μου και η οικογένεια του έφυγαν από τη Γιαλούσα το 1976 και ήρθαν στις ελεύθερες περιοχές.



Μεταξύ των εκκλησιών της Γιαλούσας είναι η βυζαντινή εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Άλλη εκκλησία του 
χωριού είναι αφιερωμένη στην Αγία Μαρίνα. Κοντά στο χωριό υπάρχει ξωκλήσι αφιερωμένο στην Παναγία. 

Επίσης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Θύρσου ή Θέρισσου.

Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ Εκκλησία Αγίας Μαρίνας



Εκκλησία Αγίου Θέρισσου



Ο πατέρας μου σε ηλικία 11 χρονών έγραψε ένα ποίημα για το χωριό του και το απήγγειλε σε μια γιορτή που 
έκαναν στο δημοτικό σχολείο Δαλιού, στο οποίο φοιτούσε τότε.

Το χωριό μου

Το χωριό μου είναι η Γιαλούσα
το όμορφο και το τρανό
και εγώ το αγαπούσα 
και το αγαπώ.

Το χωριό μου τώρα είναι
σκλαβωμένο από τους Τούρκους
και ελπίζω στον Θεό
πως θα το ξαναδώ.

Στο σπίτι μου το όμορφο
θέλω να ξαναπαίξω
και απέναντι απ’τον γυαλό
λουλούδια να μαζέψω



Ο πατέρας μου μου μιλά καθημερινά για το χωριό του. Βλέπω  στα μάτια του τον πόθο για επιστροφή στο 
σκλαβωμένο χωριό του. Εύχομαι σύντομα να ελευθερωθούν όλα τα σκλαβωμένα μας χωριά και να πάνε όλοι 

οι πρόσφυγες στο σπίτι τους. Θέλω πάρα πολύ να γνωρίσω τη Γιαλούσα και να κολυμπήσω στις υπέροχες 
παραλίες της και να παίξω στη χρυσή αμμουδιά της.


