105

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

το ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ
Το Παλαίκυθρο βρίσκεται κτισμένο σ· ένα
μικρό λοφίσκο (καυκάλα) στα Ανατολικό της

Λευκωσίας και απέχει απ' αυτή εmό περίπου
μίλια . Γι ' αυτό, όταν μπαίνει ένας στο χωριό
απ' όλες τις μεριές, νοιώθει κάποια ανηφοριά.
Οι κάτοικοι του μέχρι το 1974 ήταν 1000 · Ελ

θρίτες μπορούσαν να ποτίσουν aπό τους χε ι
μάρρους aυτούς , αν περίσσευε νερό aπό τα
δυο προηγούμενα χωριό .
Πρέπει να σημειωθεί πως η διαδρομή των
χειμάρρων αυτών ήταν πολύ κοντινή και σπά

ληνες και 250 Τούρκοι. Λειτουργούσε σχολείο

νια περίσσευε νερό aπό το Νέο Χωριό και το
Τρaχώνι , για να το χρησιμοποιήσουν οι κάτοι

Ελληνικό με

κοι του Παλαικύθρου .

4 δασκάλους

και Τούρκικο μ ' ένα

δάσκαλο.
Η καλλιεργήσιμη γη του σύμφωνα με τα βι

βρύσου πήρε λίγη αναλογία , γιατί μέσα από το

βλία του Κτηματολογίου ήταν ακριβώς

15.998

χωριό περνούν δυο χείμαρροι που άμα πλημ

σκάλες αρδεύον

μυρήσουν τα νερό τους μπαίνουν στα σπίτια.

σκάλες. Απ ' αυτές οι

2.050

ταν με δυο αρδευτικά έργα από τα νερά του
χειμάρρου Πηδιό. · Αλλες 3.000 σκόλες εποτι
ζονταν άμα πλημμυρούσε ο Πηδιάς. · Ολα τα
νερά των χειμάρρων της Νότιας πλευράς της
οροσειράς του Πενταδακτύλου από το Νέο

Η Βώνη στη διανομή του νερού του Κεφαλο

Οι δυο αυτοί χείμαρροι σμίγουν στα νότια του
χωριού ακριβώς στο σημείο που κτίσθηκε η

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σαν σμίγουν
στο σημείο αυτό τρέχουν ορμητικά τα νερά
τους για να ποτίσουν την γη της που λέγεται

Χωριό, την Μια Μηλιάν , μέχρι το Μιντζέλι,

Συκό και συνορεύει με τα χωριά Επηχώ,

αφού πότιζαν τα λίγα κτήματα που βρίσκονταν
στη διαδρομή τους, τα υπόλοιπα έπεφταν
στον Πηδιά . Σ' αυτό ακόμα έπεφταν κα ι τα
νερό των χειμάρρων Αλμυρού και Καλογήρου
που κατέβαιναν από τα γύρω υψώματα της

Μετόχι και Παλαίκυθρο .

Αθαλάσσας άμα έπεφταν σ' αυτά καταρρακτώ
δεις βρόχες.

· Αλλες 5-6 χιλιάδες σκάλες ποτί

ζονταν από τον Κεφαλόβρυσο της Κυθρέaς ,

· Εξω

Το· Εξω Μετόχι και η Επηχώ έχουν ένα μερί
διο του Κεφαλόβρυσου της Κυθρέaς που το
μοιράζονται εξ ίσου. ·Εχουν και τα χωριά αυτά

όπως η Βώνη, δυο ποταμάκια που περνούν
από μέσα τους και ποτίζουν aρκετό κτήματα.
Εκτός τούτου πολλά κτήματα και των δυο αυ
τών χωριών ποτίζονται από τα νερά του Πηδ ιά.

γιατί το Παλαίκυθρο ε ίχε το εξαιρετικό προνό

Η διανομή του νερού του Κεφαλοβρύσου

μιο να παίρνει την μεγαλύτερη νομή απ' όλα τα
Παλαικύ θρου». Δόθηκε η μερί

όπως προηγούμενα λέχθηκε έγινε στην εποχή
των Ενετών κα ι άρχιζε από το μύλο «Γιατρό ..
που στα μεταπολεμικά χρόνια του Β· Παγκό

δα του λέοντος στο Παλαίκυθρο , γιατί σύμφω

σμιου Πόλεμου μεταβλήθηκε σε Συνεργατικό

να με την παράδοση αρχικά το νερό του Κεφa
λοβρύσου βρέθηκε στο Παλaίκυθρο και σκά

Ελαιοπιεστήριο. Ο μύλος

βοντας ολοένα το ρέμα του νερού έφτασαν

ταν όλα τα νερά του Κεφαλόβρυσου και μπο

στη σημερινή θέση της Πηγής, που βρίσκεται

ρούσε να γυρίζει ταυτόχρονα τους δυο αλευ

γύρω χωριό, γι' αυτό και είχε την επωνυμία

.. ποταμός του

και «Δ ίπλαρ ος,. γιατί

d'

.. Γιατρό ς ..

λεγόταν

αυτό συγκεντρώνον

στις υπώρειες της κορυφής του Πενταδaκτύ

ρομύλους του , τον σιταρένιο και τον κριθαρέ

λου .

νιο. Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως όλα τα

Ο χωρισμός των νομών έγινε στην εποχή

δένδρα των δυο στενών κοιλάδων της Χaρδa

των Ενετών όταν αυτοί κρατούσαν την Κύπρο.

κιώτισσας και της Συρκaνιάς, που βρίσκονταν

· Εδωσαν

δε στο Πολαίκυθρο το πιο μεγάλο

στα Βορε ινά του Γιατρού , είχαν δικαιώματα να

μερίδιο. εκτός που το προνόμιο που είχε τότε

ποτίζονται από τα νερά του Κεφαλόβρ υσου

τα πρώτα σημάδια της πηγής εδώ βρέΟηκaν

δωρεάν. Να χρησιμοποιούν μάλιστα οι ιδιοκτή

γιατί είχε να ποτίσει και τα περισσότερο κτή

τες τους όσην ποσότητα νερού ήθελαν και

ματα σε σύγκριση με τα γύρω χωριά της Κυ

όποτε ήθ ελαν.

θρέας. Εκτός που τα άλλα χωριά είχαν λιγώτε

Γι ' αυτό στα τοιχώματα των aυλακιών υπήρ

ρα κτήματα aπό το Παλαίκυθρο, μπορούσαν οι
κάτοικοι των χωριών αυτών να ποτίσουν ένα

χαν τρύπες που όταν άνοιγαν έβγαζαν ορισμέ
νην ποσότητα νερού , που μπορούσε να χρησι

σημαντικό αριθμό των κτημάτων τους aπό

μοποιηθεί για τους πιο πάνω σκοπούς της aρ

τους μικρούς χειμάρρους που κατέβαιναν
ορμητικοί άμα έπεφταν στον Πενταδάκτυλο

δεύσεως. Κάθε τρύπα πότιζε αρκετό περιβό

βαρετές βροχές. Από τους χειμάρρους aυ

τούς π ότιζαν πρώτοι ο ι Νιοχωρίτες τα κτήματα
τους και ύστερα οι Τρaχωνίτες . Οι Πaλaικυ-

λια που βρίσκονταν γύρω τριγύρω της.
Στο έτος

1958 η Αγγλική

Κυβέρνηση της Κύ

πρου απέσπασε μια μεγάλη ποσότητα νερού
aπό τον Κεφαλόβρυσο, παρά τη θέληση των
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ιδιοκτητών του νερού, και το μετέφερε για την
ύδρευση

14

χωριών της Ανατολικής Μεσαο

ρίας. Σαν αντάλλαγμα για την ποσότητα νερού

που πήρε έκαμε τα κεντρικά αυλάκια από την
πηγή μέχρι το Παλα!κυθρο και το · Εξω Μετόχι
και μερικά παράλαυκα, με τσιμέντο, έτσι που
να εξοικονομηθε[ η ποσότητα νερού που πήρε
για την Uδρευση των χωριών της Μεσαορίας.
Σ' αυτή την περίmωοη οι ιδιοκτήτες των

περβολιών των άνω ενοριών που είχαν δικαιώ
ματα δωρεάν άρδευσης απαίτησαν και τους

αφήναν για το κάθε περιβόλι μιαντρύπαν ή μια
δησιό.
Πολλές φορές συνέβαινε ν' ανοίγουν πολ

Καθώς μου ανέφερε ο μ. Γέρο Φυτής από
το Παλαίκυθρο, η εκκλησιά αυτή εlχε εσωτερι
κό ζωγραφιές, όπως ο καθεδρικός ναός του
Αγlου Ιωάννη. Οι Τούρκοι μια μέρα έβαλαν φω
τιά στην εκκλησιά για να κάψουν τις ζωγρα

φιές, μα κάηκαν και οι πέτρες και μια μέρα σαν
έκαμαν ναμάζι έπεσε η εκκλησιά και σκότωqε
πολλούς Τοlιρκους.
Εκτός από το τσιφλίκι αυτό η Αρχόντισσα,
όπως μου έλεγε ο μ. ο πατέρας μου Παπανα
στάσης Παπαβαρνάβας, ε!χε και άλλα πολλά
κτήματα στην Ποταμιά, Καραβό και Λάπηθο.
·Ο λα όμως αυτά τα κτήματα τα κατάφαγε ο
γυιος της Αρχόντισσας Αχμέτ Μπέης. Σ" αυτό

λοί ιδιοκτήτες τις τρύπες ή τις δησιές και να

υποβοήθησε και ο μακαρίτης ο πατέρας μου

ποτ[ζουν δια μιας όλοι τους, έτσι που το νερό

πριν γίνει παπάς. Τα κατασπατάλησε όπως μας

σταματούσε σε βάρος των ιδιοκτητών νερού

έλεγαν στα γλέντια και στο κουμάρι.
Στις διασκεδάσεις απαραίτητα έπρεπε να

στα κατοπινά ταξίμια.
Ε πΙ τουρκοκρατlας οι

· Ελληνες

κάτοικοι

βρίσκεται και ο πατέρας μου.

· Εσφαξε

μού

του Παλαικύθρου ήταν πολύ λίγοι, που δού·

έλεγε ένα αρνi ή ρίφι και καθόταν στο φαϊ και

λευαν σαν μισταρκοί στα τσιφλίκια που τα κρα·

το ποτό μαζί με άλλους εφέντηδες από το

τούσαν οι Τούρκοι τσιφλικάδες που λέγονταν

πρωϊ ίσα με τα μεσάνυχτα. Το ποτό τους ήταν
μαστίχα, που την έφερνε γεμάτες δαμιντζό~
νες από τη νήσο Χίο.

αγάδες.
Το πιο μεγάλο τσιφλίκι ήταν εκείνο της Αρ·
γα του διοικητή της Κύπρου. Εδώ βρικόταν και

Μια μέρα του θερισμού ο πατέρας μου
έπαιρνε καβόλλα στο γαΥδούρι το μεσημεριά

η έδρα του. Το τσιφλlκι αυτό περιλάμβανε

τικο για τους εργάτες του. Τον κατέβασε δια

χόντισσας, που ήταν κόρη του Χατζητταχήρα·

4

χ~. _ g~όλfςχwρόψ!Q)$ριQΨQε,ts.α_ y_~ρ(,ι _της γ ρ_~_ τηs .~ίαs_all()τ<J: ςιί}ο.~. ψώ\fι:Ι5ε .. έν(1 _όλλ?από το
μής Παλαικίιθρου από 12 ώρες το καθένα. Είχε
6 σταύλους για τα 12 ζευγάρια των βοδιών του
και ένα αχυρώνα με 6 δοκούς και 6 στύλους.

κaφ·ε;;είο, τΌυ έδWΟέ έVΟ ΟελlVι, Πολύς· πΟρδς
βέβαια την εποχή εκείνη, και τον πρόσταξε να
πάρει το καθιερωμένο, τότε, πιλάφι-πνιγούρι

Μέσα στην αυλή του υπήρχε ένας λάκκος με

και να μείνει ο πατέρας μου να επιστατεύει

πολύ νερό.

τους θεριστάδες του. Αυτά εγένοντο στην

· Αμα

έβρεχε και το νερό της Κ υ·

θρέας ήταν θολό, το νερό τούτο του λάκκου
το χρησιμοποιούσαν για να π!νουν. Εδώ υπήρ

εποχή της Αγγλικής κατοχής.

χε το μεγάλο αρχοντικό του Χατζητταχήραγα

το αγόρασε ένας Τούρκος στιφλικός aπό το

με πολλούς νοτόδες, που έμενε όλη του η

Ορνίθι, κοντό στην Αφάνεια, ο Αττάπεης. Σ'

οικογένεια και κρατούσε μεγάλην έκταση.

αυτή την εποχή το

Το τσιφλίκι της Αρχόντισσας πουλήθηκε και

1908

έφθασε μια Εταιρεία

Η εlσοδος της κατοικlας ήτανε με καμάρα. Η

στην Κύπρο που λεγόταν Ουϊλκωξ. Αυτή η

πέτρα που έδενε την καμάρα έφερε τούρκικη
κάτω από την είσοδο υπήρχε ιδιαίτερο δωμά·

Εταιρεία αγόρασε το τσιφλίκι αυτό καθώς και
πολλά άλλα και τα πουλούσε ολόκληρα ή σε
τεμάχια στους γεωργούς των χωριών. Τότε

τιο όπου έμεναν οι φρουροί εισόδου.

ενεγράφησαν

επιγραφή που εσώζετο μέχρι τελευταία. Πιο

27

κάτοικοι Παλαίκυθρου και

·Ε να ξεχωριστό δωμάτιο της κατοικίας χρη

συμφώνησαν για 4 χιλ λίρες για να αγοράσουν

σιμοποιόταν για την κρεμάλα, που εσώζετο μέ·

διάφορα τεμάχια. Μα έτυχε να 'ρθουν γεωργοί

χρι τελευταlα. Στα βόρεια της κατοικίας υπήρ·

από την Αφάνεια στο Παλαίκυθρο και τους

χε εκτεταμένο περιβόλι με πολλά οπωροφόρα

προέτρεψαν να μη τα αγοράσουν, γωτί κι αυ

δένδρα και ανάμεσα τους υψούνταν πολλές

τοί αγόρασαν κτήματα από την lδια Εταιρεία

φοινικιές και μια καρυδιά. Στην άκρη του περι·

και δεν μπόρεσαν να ξεχρεώσουν και τους

βολιού στη δυτική μεριά βρισκόταν η εκκλησία
της Αγίας Αικατερίνης. Στην Ελληνικήν επανά·
σrαση του 1821 που στην ΚUπρο κρέμασαν τον
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους άλλους 3 δε·

πούλησαν και τα δικό τους κτήματα.
Οι Παλαικυθρ!τες, που είχαν λίγη περιουσία

στο άκουσμα που έπαθαν οι Αφαντίτες, φοβή·
θηκαν μήπως πάθουν και αυτοί τα ίδια και άρ

σποτάδες και σκότωσαν πολλούς προεστούς

χισαν ένας ένας να παραιτούνται από την σχε

και προύχοντες, οι Τούρκοι μετάτρεψαν την

διαζόμενη αγορά του τσΙφλικιού. Διαγράφτη
καν έτσι όλοι τους και έμειναν μερικοί τσαππό~

εκκλησιά σε τζαμί.
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ρηδες, τελείως ακτήμονες, στον κατάλογο και
έτσι η αγορά ματαιώθηκε.

Πρέπει να σημειωθεί πως τα χωράφια ήταν
σπαρμένα. Ήταν επιστημονικά κολλιεργημέ~
να και πλούσια λιπασμένα. Τα σπαρτό ήταν
εξαιρετικά. Θυμάμαι δε τους χωριανούς μου
που έλεγαν σαν είδαν τους Εγγλέζους να τα

πους και το πλειοδοτούσαν, για ν' ανεβεί η
τιμή του και να μη παραδοθεί σε εξευτελιστική

τιμή.
Ο τελευταίος πλειοδότης έπρεπε να κατα·
βάλειστηνΕταιρείαέναμικρόποσόί:5-6καιτο
υπόλοιπο το πλήρωνε τοκοχρεωλυτικά 10-15
χρόνια με τόκο 6%. Αγόρασαν αυτή την εποχή

λιπαίνουν: «Για δες τους Πελλοεγγλέζους

πολλοί Παλαικυθρίτες κτήματα αλλά και πολ

σπέρνουν

λά αγόρασαν οι Κυθρεώτες στα βορεινά του

άλας

για

να

καταστρέψουν

τα

χωράφια!".

χωριού, οι Νιοχωρίτες στα Δυτικά, οι Τραχωνί-

Έτσι χάθηκε μια χρυσή ευκαιρlα για τους

τες και οι Έξω Μετοχιανοί στα Ανατολικά.

Παλαικυθρίτες ν' αποκτήσουν εύκολα περιου-

Προτίμησαν όλοι τους αυτές τις περιοχές, για

οίες. Ορισμένως θα πλήρωναν πολύ εύκολα τα

τί γειτόνευαν με τα κτήματα τους. Από τις τό

χρέη τους, γιατί ήταν τοκοχρεωλυτικά για 1015 χρόνια με τόκο 6%.
Η Εταιρεία Ουϊλκωξ, άμα είδε, πως οι Παλαικυθρίτες αποτραβήχτηκαν και φοβήθηκαν ν'
αγοράσουν τα κτήματα της, άρχισε συστηματική επιστημονική καλλιέργεια των κτημάτων

σες χιλιάδες σκάλες αναπέμειναν απούλητα
μόνο 350 σκάλες χωράφια και 2 νερά. Η τιμή
ενός δωδεκάωρου νερού κάθε 22 μέρες επω
λείτο αρχικά f70 και ύστερα ανέβηκε στις !::75.
·Ο λα τα απούλητα κτήματα, νερά, τα αγόρασε
ο Δημοσθένης Σεβέρης σε πολύ χαμηλές τι

με τις σύγχρονες μηχανές.

· Εφερε θεριστικές

και αλωνιστικές μηχανές που τότε ήταν άγνωστες στην Κύπρο.

μές και κατόπι τα πώλησε στους γεωργούς

πολύ ακριβά.
Ο Χατζητταχήραγας εκτός από την κόρη του

Η μηχανή που κινούσε την αλωνιστική εργαζόταν με πετροκάρβουνο. Παρήγαγε επιτόπου

την Αρχόντισσα είχε κι ένα γιο νόθο, που λεγό
ταν Φαϊκ Εφένδης. Σ' αυτό παραχώρησε μόνο

την κίνηση και μεταφερόταν στην αλωνιστική

400

με κολόνια. Η αλωνιστική ήταν αρκετά μεγάλη

Εφένδης είχε το σπίτι του ακριβώς στο ίδιο

σ' όλες τις διαστάσεις της μήκος, πλάτος και
ί'.ιψος. Εσωτερικά περιείχε μαχαlρια, που με

μέρος που είχα κτίσει τη δική μου κατοικία στο
Παλαίκυθρο.

σκάλες χωράφια στο Παλαίκυθρο. Ο ΦαΙκ

· ·την ·t<iνηση·,· που -μεταφερόταν--με τα κολόνια~····· · --! Αλλσςτσιψλη<ά:ς····στσ ·πaλαiκtιθρ·ό ·ήτav-- b
άρχιζαν ενέργεια κι έκοβαν τα δεμάτια.Τα δε-

Χaτζη Αχμέτ Εφένδης, που καταγόταν από την

μάτια αυτά ρίχνονταν από πάνω με δικράνια

Κωνσταντινούπολη.

aπό

μος άνθρωπος με επιβλητική μεγαλοπρέπεια,

4 εργάτες, δυο σε

κάθε της πλευρά.

Με το τρόπο αυτό η αλωνιστική έβγαζε ολο-

·Η ταν ένας μεγαλόσω

αρκετά καλλιεργημένος, ευγενέστατος και

κάθαρο το σιτάρι, που διοχετευόταν σε σοκ-

καλοκάγαθος άνθρωπος. Είχε μεγάλη γενειά

κιά, που άλλaσσε κάθε λίγο ένας το άχυρο που
της. Μειονέκτημα είχε μόνο το άχυρο που
έβγαινε σε πολύ μεγάλα και χοντρά κομμάτια

δα και ήταν πάντοτε ντυμένος όπως οι Σεϋχη
δες. Καθόταν πάντοτε στη νότια εξώθυρα της
μεγάλης κατοικίας του και λιαζόταν.

(καλαμιές). Τις καλαμιές όμως αυτές οι Εγγλέ-

· Αμa

πήγαινε στο καφενείο κι έβλεπε κά·

ζ οι τις αλώνιζαν για δεύτερη φορά με δίσκους.
Οι δίσκοι aυτοί μπορούσαν να παρομοιασθούν
με τους σημερινούς δίσκους που σέρνουν σή-

ποιο να κάθεται και να ρεμβάζει, χωρίς καμμιά
δουλειά, έβγαλλε από την τζέπη του και τοιι
'δινε 1-2 σελίνια και τον έστελλε να πάει να

μερα τα τρακτέρ. Τους δίσκους αυτούς στο
αλώνισμα τους έσυρναν ζώα. Μα τα άχυρα
ήταν και πάλι χονδρά.

επιτηρήσει τα κτήματα του, τους ζευγολάτες
του. ·Η ταν ο ίδιος τόσο εργατικός, που δεν
ήθελε κανένα aπό τους συνανθριίJπους του,

Η Εταιρεία τον άλλο χρόνο άρχισε να πωλεi
τα χωράφια aυτά τεμάχια-τεμάχια με δημοπρο σία. Υπεί'.ιθυνος μάλιστα της πώλησης α υτής ήταν κάποιος δικηγόρος και εμπορευόμε-

είτε Έλληνα, είτε Τούρκο να κάθεται aργός
και να ρεμβάζει.
Είχε περί τις 800 σκάλες χωράφια τις οποίες
κατέφαγε ο γιος του στο ποτό και στο χαρτο

νος από τη Λευκωσία, γαμπρός του πάππου

παίγνιο, aπαράλλακτα όπως έκαμε και ο προη

του μ. Σαββ[δη που ήταν υπεύθυνος στην Τρά-

γούμενος γιος της Αρχόντισσας Αχμέτ Μπέης,

πεζα της Κύπρου.

λες και είχε συμφωνήσει να τον μιμηθεί στην

Συνέβηκε στη δημοπρασία σε πολλές περιmώσεις ένα τεμάχιο να μη πλειοδοτεlται από

ασωτείa.

· Εζησαν

και οι δυο στη δική μου εποχή και

τους χωριανούς, γιατί σέβονταν εκείνο που

τους θυμάμαι πολύ καλά και τον πατέρα και το

πεθυμούσε να το αποκτήσει. Τότε η Εταιρεία
υποβολιμαία παρακινούσε δικούς της aνθρώ-

γιο. Ο γ ιός μάλιστα πήγαινε και στην Αραβία κι
έφερνε άλογα για τις κούρσες. Ο γιος στα τε-
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λευταία του χρόνια ξέπεσε σε τέτοιο βαθμό,
ποu αναγκαζόταν να εργάζεται σαν επιστάτης
στους δρόμους.

μάτια πήλινων αγγείων με διάφορες παραστά
σεις από τη ζωή των αρχαίων κατοίκων. Τα
πήρε, τα κοίταξε προσεκτικά και κατόπιν πήρε

Αυτά τα δυο τσιφλίκια στο Παλαίκυθρο του
Φάϊκ Μπέη και του Χ· · Ριφότ Εφένδη το αγόρασaν ο μ. ο πενθερός μου ο Χ· · Μιχαήλ Οικονομίδης, που καταγόταν από την Κυθρέα και ο
Στυλιανός Τσινόντας εξ ημισείας από το μ.

μαζί του μερικά.
Δίπλα στους aρχαίους τάφους υπήρχε μια
λεκάνη, που είχε ύψος και πλάτος ένα μέτρο
και μήκος ίσα με τρια μέτρα. Θυμούμαι πως
όταν ανακαλύφθηκε στους τάφους αυτή η λε

Σαββίδην, το πάππο του σημερινού Σαββίδη
της Τράπεζας της Κύπρου, που και αυτός πέ~
θανε πρόσφατα.

κάνη για να τη βγάλουν από το μέρος που ήταν
χωσμένη εχρησιμοποίησαν τη δύναμη 3 ζευ~
γαριών βωδιών. Μετά την ανακάλυψη της η

μικρό τσιφλiκι στο Παλαίκυθρο ήταν

λεκάνη παρέμεινε επί τόπου και χρησιμοποιό~

του Ακκήλ Εφένδη περί τις 400 σκάλες. Μέρος
του τσιφλικιού τούτου περιήλθε στην κατοχή
της Σώζαινας, που αργότερα το πούλησε σε

· Αλλο

ταν για πότισμα των ζώων.
'Οταν πουλήθηκε το τσιφλίκι ο πρώην ιδιο~
κτήτης του Αττάμπεης την μετέφερε στο Ορ~

διάφορους γεωργούς. Η Σώζαινα , Ερμιόνη
καλούμενη ήταν συγγένισσα του γιατρού Δέρ·
βη και σUζυγος του αείμνηστου Χριστόδουλου
Σώζοu, που σκοτώθηκε στη μάχη του Μπιζα-

νίθι. Από τα σημάδια που έδειχνε υποθέτω πως
ήταν σαρκοφάγος.
Εκεί δίπλα στα ανατολικά βρίσκεται ένας
ανέγγικτος τάφος, όπως συμπεραίνουν γιατί

νιοU στο 1912. Απέκτησαν ένα γιο το Ζήνωνα
Σώζο που ήταν παλιός πολιτευτής της
Κύπρου.

σαν περνά αμάξι σχετικά βαρύ κουδουνίζει.
· Εγιναν πολλές απόπειρες για το άνοιγμα του
και από Αθηαινiτες που θεωρούνται ειδικοί και

Το μόνο τσιφλίκι που το πλείστο μέρος του

από χωριανούς μας σε καιρούς νύκτας μα απέ~

από τις

σκάλες διατηρήθηκε εlναι το τσι-

τυχαν. Και στο χωριό πολλοί που έσκαβαν ν'

φλίκι του Καφούζ Εφένδη, που βρισκόταν

· Ηταν τριγυρισμένο

ανοίξουν λάκκους για αποπάτους, βρήκαν αρ
χαίους τάφους, κάποιος μάλιστα μου έφερε

απ' όλες τις μεριές με υπερύψηλα κυπαρiσσια

και μερικά δοχεία που βρήκε. Τα κοiταξα καλά

800

στην είσοδο του χωριού.

και κατάφυτο μ' όλα τα είδη των δέντρων.
μα δεν είχαν καθόλου ζωγραφιές. Θα ήταν
Υπήρχαν· κΓό:λλσ·τσιφλίκια πολι:Γ nιb1JιKpά·· φαίνετaΓ τa--·πρωτόλiα ·της··tιpχαιολογικήΊ::;·
από τα προηγούμενα που αναφέραμε, τα τέχνης.
οποία όμως με την πάροδο των χρόνων
διαλύθηκαν.
Αξiζει μου φαίνεται πριν τελειώσω την πα·

Στα βόρεια του χωριού που είναι όλα καυκάλες στο Β' Παγκόσμιο πόλεμο έστησαν το
στρατόπεδο τους οι · Αγγλοι και οι Ινδοί. · Αμα

ρούσα αναφορά μου στο χωριό μας Παλαίκυ-

τρυπούσαν την κaυκάλα για να τοποθετήσουν

θρο, ν' αναφερθώ και στην αρχαιολογia του,

σιδερένιους στύλους για περίφραξη, βρήκαν

μιας κι αποτελούσε μέρος του αρχαίου βασι-

aρχαίους τάφους.

λείου των Χύτρων θα 'ταν αξία λόγου κι αυτή.
Στα Νότια κράσπεδα του χωριού, όπου βρί-

για το ζήτημα αυτό και αμέσως στάληκε υπάλ·
ληλος για έρευνα, μα βρήκε όλους τους τά

· Εγρaψα τότε στο Μουσείο

σκονταν τα αλώνια του μεγάλου τσιφλικιού

φους συλημένους και όλα τα αρχαία ανευρε·

της Αρχόντισσας και το μεγάλο του λιοχώρι

θέντα αντικεlμενα να κρύβονται στη σκηνή

κόπου

ελαιόδενδρα, βρίσκονταν αρχαίοι

του Άγγλου αξιωματικού, ο οποίος δεν επέ~

τάφοι. Τούτοι ανοlχτηκαν στο καιρό της Τουρκοκρατίας και εσυλήθησαν άγρια από τους
Τούρκους τυμβωρύχους. Όλα τα χρυσά και

τρεψε στον υπάλληλο να μπει μέσα και να τα
ερευνήσει
Και στα ανατολικά του χωριού που ξεκινά ο

ασημένια κοσμήματα των νεκρών τα έπαιρναν,

δρόμος προς το

τα δε πήλινα αγγε!α που έβαζαν στους νε·

του χωριού, βρέθηκε aρχαίος τάφος. Ειδο~

κρούς τα διάφορα είδη διατροφής τους, (γιατί
είχαν την ιδέα πως οι νεκροί συνέχιζαν την
επίγεια ζωή και στο τάφο), τα έσπαζαν.

ποιήθηκε και στάληκε πάλι υπάλληλος του
Μουσεlου, που το βρήκε και πάλι συλημένο.
Επίσης πολλοl όλλοιχωριανοl μας, σκάβοντας

130

· Οταν

· Εξω

Μετόχι, στα κράσπεδα

υπηρετούσα σαν δάσκαλος στο χω~

θεμέλια για οικοδομή, βρήκαν παρόμοιους τά

ριό μου, με επισκέφθηκε κάποιος Σουηδός αρ·
χαιολόγος, γνώστης μονάχα των αρχαίων Ελ~

φους. Αυτό δείχνει πως η καυκάλα, που εlναι
κτισμένο όλο το χωριό, ήτανε ένα απέραντο

ληνικών και ζήτησε να τον οδηγήσω στο τόπο
των αρχαίων τάφων.
Σαν φθάσαμε εκεί παρατήρησα πως ο αρ~

νεκροταφεiο, iσως όλων των γύρω περιοχών
που ήταν κατοικημένες στα παλιά εκείνα
χρόνια.

χαιολόγος στα στόμια τους βρήκε μικρά κομ·

· Αξιο

περιέργειας είναι πως άμα βγεις έξω
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από την περιοχή του χωριού και προχωρήσεις

πότισμα των προβάτων τους.

σ' όλο τον εκτεταμένο κάμπο δεν βρίσκεις ού
τε μια πέτρα. Γι' αυτό οι γεωργοί μας άμα πή

Δίπλα από το Στραόλaκκο υπάρχει ένα μι
κρό ύψωμα από το οποίο έβγαζαν χαβά ρο όταν

γαιναν για

καλλιέργεια στα κτήματα αυτά

έπαιρναν και μια πέτρα από το χωριό για να
μπορέσουν να παλουκώσουν το άλογο τους
(να το δέσουν σε παλούκι) για να μη τους φύ
γει σ ' όλο το διάστημα της απασχόλησης τους

στα χωράφια .
Στα νότια του χωριού σε πολύ μικρή απόστα
ση , μερικών δεκάδων μέτρων βρίσκεται μια

περιοχή που λεγόταν "Αγία Μαύρη .. γιατί
όπως λέει η παράδοση σε αραιά χρονικά δια

στήματα εμφανιζόταν εκεί μια ψηλόσωμη γυ
ναίκα , καλυμμένη με μαύρο πέπλο .
Σαν προχωρήσαμε νοτιώτερα του χωριού

και κοντέψουμε τον Πηδιά βρισκόταν μια περι

οχή που λεγότανε «Πετρερά .. , γιατί πραγματι
κά σ' αυτή υπήρχαν πολλές πέτρες σε αντίθε
ση με την προηγούμενη περιοχή που δεν είχε

καθόλου πέτρες . Εδώ διηγούνταν πως υπήρχε
ένα παρεκκλήσι. Ο Πηδιάς σ ' αυτή την εποχή
είχε αρκετό βάθος και πλάτος και καθόλου
δεν ξεχειλούσε .
Κοντά στον παλιό δρόμο Λευκωσίας Αμμο
χώστου βρίσκεται η τοποθεσία «Παλιοκκλη
σιά ... Εκεί μέχρι τελευταία βρισκόταν ένας τοί

κατασκεύαζαν

το

δρόμο

Λευκωοίας-Αμμο 

χώστου. Σε μια περίοδο της κατασκευής του
δρόμου έτυχε να βρέξει νύκτα και την άλλη

μέρα που έφθασαν εργάτες aπό την Επηχώ για
να εργασθούν στο crκάψιμο της χαβάρας,
παρατήρησαν ανάμεσα μερικά γυαλιστερά
πράγματα. Τα έτριψαν λίγο στα χέρια τους και
αντελήφθηκaν πως ήταν χρυσά αρχαία νομί

σματα. Αργότερα μερικοί Εξωμετοχιανοί στο
ίδιο μέρος βρήκαν τέτοια νομίσματα .

Το
όταν
πήγε
κάθε

εύρημα τούτο μαθεύτηκε γρήγορα και
το ' μαθε κάποιος Λευκωσιάτης Τούρκος
στην Επηχώ και τ' αγόρασε για Ε25 το
νόμισμα. Φαίνεται πως κάποιος κάτοικος

των Μανδρών έκρυψε εκεί το θησαυρό του ,
ποιός ξεύρει για ποιό λόγο και φάνηκαν οι

μεταγενέστεροι τυχεροί που τον βρήκανε .
Πιο πάνω ανάφερα πως την παλιά εκκλησία
του χωριού μας την Αγία Αικατερίνη την άρπα
ξαν οι Τούρκοι στην επανάσταση του 1821 ως

επίσης και όλα της τα κτήματα. Εναπέμε ινε
μόνο ένα μικρό κτήμα 8 σκάλες το οποίο πώλη
σαν για Ε63 την εποχή που έκτιζaiι την και
νούργια μας εκκλησιά . Την εκκλησιά μας την

χος με πελεκητές κόκκινες πέτρες . Δίπλα στο
τοίχο υπάρχει ένας λάκκος που είχε μπόλικο

έφτασα μισοκτισμένη .

νερό, που αρκούσε για τις ανάγκες ζώων,

γάλο σπίτι κτισμένο με πλιθάρια κα ι με καμά
ρα. Πάνω στο σπίτι αυτό θυμούμαι πως τοπο
θέτησαν μακρυά βολίκια που έφταναν στο

ανθρώπων και στο κτίσιμο όταν η Αγγλική Κυ

βέρνηση
Τύμβου.

κατασκεύαζε το αεροδρόμιο της

Στη δυτική της μάλιστα μεριά ήταν ένα με

ύψος της μισοκτισμένης εκκλησιάς. Στα βολί

Το νερό του λάκκου χρησιμοποιόταν από

τους βοσκούς για το πότισμα των κοπαδιών

κια αυτά τοποθέτησαν καλαμωτές (ψαθαριές)
και από πάνω έκαμαν παχύ κάλυμμα με aχυ ρο

τους . Η Αγγλική Κυβέρνηση κατέσχε το λάκκο

πηλό για να προφυλάξουν την μισοτέλειωτη

τούτο και πλήρωνε μικρό ενοίκιο για τις ανάγ

εκκλησιά από τα νερά των βροχών .

κες του αε ροδρομίου όπως αναφέραμε προη
γουμένως .

Στα δυτικά της Παλιοκκληοιάς βρίσκεται η
τοποθεσία

« Τεϊρμεντασιη ..

(Πέτρα του μύ

Για να aποπερατώσουμε την εκκλη σιά δ ιε

νεργούσαμε κάθε καλοκαίρι στις καλές σο 
δειές έρανο , ανάμεσα σ' όλο το χωριό. Ανa
λαμβάναμε καμιά δεκαριά πρόσωπα και ·με

λου). Εκεί βρισκόταν μια πέτρα του μύλου , η
οποία αργότερα κλάπηκε . Στο ίδιο μέρος ανα
καλύφθηκε κι ένα πετραύλακο , που έφερνε το
νερό στο μύλο .
Μόλις περάσουμε το μεγάλο γεφύρι του Πη

δυο τρία γαϊδούρια και σακκιά, γυρ ίζαμε όλα
τα σπίτια του χωριού και μαζεύαμε σιτάρι

διά με τις πολλές του καμάρες, κτίσμα των

ναμε κι άλλη με το χέρι μας. ·Ολα τα μαζευό
μενα προϊόντα του εράνου μεταφέρονταν στο

Ενετών. aπ · αυτά που έκτιζαν με τις αγγα

κριθάρι ανάλογα με την οικονομική κατάστα
ση του καθενός . Πολλές φορές αν η προσφε

ρόμενη ποσότητα εκλαμβανόταν μικρή επaί ρ

ρείες, πάνω σε μικρούς λοφίσκους βρίσκονται σχολείο και πωλιόνταν με δημοπρασία , τα δε
οι Μάνδρες του χωριού όπου οι β οσκοί διεχεί χρήματα ξοδεύονταν για τη συνέχιση της οι
μαζαν μερικά κοπάδια πρ ο βάτων. Σε μια aπό

κοδομής της εκκλησιάς.

τις μάνδρες αυτές ανακαλύφθηκε ένα ακέφα
λο άγαλμα όλως τυχαία σαν τη σκούπιζαν . Λίγο

· Ερaνο για την εκκλησία διενεργούσε και ο
μ . ο πατέρας ιJου Παπαναστάσης Πaπaβaρνά
βα με κάποιο τελάλη ν χωριανό μας, που δ ιέμε

πιο πέρα από τις μάνδρες υπήρχε λάκκος που
λεγόταν «Στραόλακκος" aπό τον οποίο έπια νε στη Λευκωσία τον μ . Κολιαντρή , πο υ ή ταν
ναν οι βοσκοί νερό για δική τους χρήση και για

άριστος στη δουλειά του και γνώρ ιζε όλο υς

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

110

μέρωσε πήγε στην εκκλησιά κι έρριξε στο δί

που ήταν σε θέση να προσφέρουν .
·Η ταν η εποχή του Αρχιεπισκοπικού και οι

κάτο ι κοι όλης της Κύπρου χωρίστηκαν σε δυο
παρατάξεις . Τους Κυρηνειοκούς (Μοκρονού
ρηδες και τους Κιτιοκούς (Μοοώνους) . Οι
πρώτες υποστήριζαν τον Κύριλλο από Κυρη 
νείας (Κυριλλούδι) και οι δεύτεροι τον Κύριλ
λο Β · από Κιτίου (Κυριλλότσον) .

σκο της δυο σελίνια , πράγμα που ισοδυναμού 
σε με την αξία ενός σάκκου ασβέστη (μια δε

κάρα η οκά ήταν τότε) .
Στο χωριό μας γινόταν πανηγύρι στις 2 του

Φε6ράρη , γιορτή της Υπαπαvτής του Χριστού.
Σ ' αυτό μαζεύονταν προσκυνητές οπό τα γύρω

χωριό της Κυθρέας και ακόμη από τη Λευκω 

Γι ' αυτό ο μ . ο πατέρας μου πήρε όδειον

σία και άλλα μακρυνό χωριό. Προσήρχονταν

διεξογωγri ς εράνο υ κι οπό τους δυο επισκό
πους . · Αμα συναντούσαν κανένα Κυρηνειακό
ο Κολιανδρής ψιθύριζε στον πατέρα μου .. κυ

προσκυνητές μ ε προσφορές και όλλa ταξίμα
τα στη χάρη της Παναγίας .

ρηνειακός .. ο δε πατέρας μου του έδειχνε την

πουρικοπούληδες , οι σιaμισιόρηδες και άλλοι.
Οι ξένοι μετά τη θεία λειτουργία ετύγχανεν

άδεια του Κυρηνείας . Το ίδιο έκαμναν όταν

Σ ' όλο το γύρο της εκκλησίας ξανοίγονταν οι

συναντούσαν Κιτιακό . Μ ' όλες αυτές τις προσ

εξαιρετικής περιποιήσεως aπό τους φιλόξε

πάθειες για εράνους κατωρθώσομε ν' aποπε 

νους κατοίκους του χωριού μας .
Στο ιερό βήμα εφυλάσσετο μια εικόνα της
Παναγίας που βρέθηκε στα ερείπιο της παλιός
εκκλησιάς της Αγίας Αικατερίνης μέσα σ' ένα

ρατώσουμε την εκκλησία μας που ονομαζόταν

.. παναγία

η Γαλακτούσα .. , γιατί ανάμεσα στις

εικόνες υπήρχε και μια της Παναγιάς , που κρα

τούσε στην αγκαλιά της το Χριστό , που είχε τα
χέρια του στο μαστό της και οπό το πιο κάτω
θαύμα :

λάκκο - αγίασμα όπως το λέγουν. Την εικόνα
aυτή τη στείλαμε στη Τρεμετουσιό . Εκεί ήταν
προϊστάμενος ο νυν ηγούμενος της Χρυσορο 

Απέθανε η κόρη μιας γριάς Τούρκισσας και γ ιότισσας και σον ειδικός που ήταν την καθό 
ρισε με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλε ια .

της αφήκε βρέφος το εγγονάκι της . Πήγε στην
εκκλησιά έκαμε παράκληση στην Παναγία κα 

·Η ταν πολύ ωραία και παρίστανε την Παναγία

τέβασε γάλα η γρια κι ανάγιωσε το εγγονάκι

που κρατούσε τον μονογενή της στη δεξιό της

της .

αγκάλη . ·Ο πως μας είπε ο κ . Αθονάσης Παπα

γεωργίου , · Εφορος του Βυζαντινού Μου
τικός Τούρκος, ο Αχμέτ Κούριατης, που κο σείου, είναι έργο του 1 5ου αιώνα μ.Χ .
Στην εκκλησιά μας εκτός οπό την aρχα ία
λούσε τους πιστούς του Μωάμεθ κάθε βράδυ
· Ε να άλλο ακόμη θαύμα της : Κάποιος φανα

εικόνα της Παναγίας φυλάγονταν και 6
1-2 οκάδες . μηναία- εορτολόγια των μηνών - όλα γραμμ έ να

σε προσευχή , χρειάστηκε λίγο aσβέστη. Πήγε

στην αυλή της εκκλησιάς και πήρε

Τη νύκτα φανερώθηκε στον ύπνο του η Πανα στην Παλαιό Εκκλησιαστική γραφή .

γία και του ' πε : .. εμένα το σπίτι μου είναι μισο 
κτισμένο και συ πήρες τον aσβέστη μου ; ..
Επειδή είχε πια χρησιμοποιήσει τον aσβέστη
και δεν μπορούσε να τον επιστρέψει, σαν ξη-

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΠΑΠΑΝΑΠΑΣ ΙΟΥ
Συνταξιούχος Δάσκαλος
ηλικίας
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