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Ττοφαρής Ν ι κόλα

1914

εγκαταστόθηκε στη Λεμεσό, όπου πέθανε

Ένας κότοικος της Βώνης, που μετήλθε
πολλά χειρωνακτικό επαγγέλματα σ' όλο το

άτεκνος.

μακρό διόστημα της σταδιοδρομ!ας του και
δεν κατώρθωσε να μάθει ούτε ένα, που να

Η μητέρα του Ττοφαρή ήταν η Ξενού Χρι
στοδούλου Κούρσαρου από τη Βώνη. Ε!χε

το κάμει κτήμα του για να του χρησιμεύσει

αι<όμη δυο αδέλφια, την Ελένη, που παν

σαν εφόδιο στην καθημερινή 8ιοπόλη. Και
σαν ήταν μαθητής της τετόρτης τόξης του

<ρεuτηκε τον Χριστόδουλο Μεϊ8ατζή από
τη Βώνη και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Το
Γιόννη που νυμφεύθηκε τη Μαρ!α από τον

Δημοτικού Σχολείου, οπότε αναγκόσθηκε

Ψευδό, επαρχ!α Λόρνακας, όπου εγκατα·

να διακόψει τη φοίτηση του και να ριχτεί

στάθηκε και απέκτησαν επτά παιδιά.

τούτο γιατί έμεινε ορφανός από πατέρα,

στον αγώνα για επιβίωση της πενταμελούς

Αναφέρθηκε προηγουμένως πως ο Ττο·

του οικογένειας, με δυο αδεφλούς, το Χρι

φαρής, μικρό παιδί έχασε τον πατέρα του.

στόδουλο

και

Σταύρο,

μιας

ανάπηρης

Ελένης και της χήρας μητέρας του Ξενούς.

Σκοτώθηκε σε δυστύχημα, σαν ταξίδευε με
τις καμήλες που οδηγούσε δουλεύοντας
στην υπηρεσία του χωριανού του Γιωρκή

Ένας άνθρωπος που έζησε στη μεταπολε

.Αντρονίκου. Στην. εποχή τούτη που αναφε

μική

σωματικά

και πνευματικά αδελφής, της
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μιας πενταμελούς οικογένειας ήταν πολύ

ρόμαστε τα κύρια προϊόντα που μετέφε
ραν οι καμηλόρηδες της Βώνης ήταν ο
aσβέστης που ψηνόταν στα παραδοσιακό
ασ8εστοκόμινα της Κυθρέας και οι Βενζ!·
νες. Ο aσβέστης μεταφερόταν στο Βαρώσι
και μετό την πώλησή του οι καμηλόρηδες
επιστρέφοντες στη Βώνη μετέφεραν Βεν·

προβληματική, ιδίως στα χωριό και προπανR

ζίνη που προοριζόταν να δια τε θ ε{ είτε ότις

τός, οικογένειας τελείως ακτήμονης, χωρίς

αποθήκες της Κυθρέας ή της Λευκωσ!ας. Η

κανένα προσταtη και κανένα πόρο ζωής.

8ενζ!νη στην εποχή τούτη έφθανε από το

περίοδο

του

Πρώτου

Παγκόσμιου

Πολέμού και συγκεκριμένα στη δεκαετία
του

1920, χωρίς

ν' αφήσει ανεκμετάλλευτη

κάθε ευκαιρ(α για εργασία υπό συνθήκες
δύσκολες, γιατί μάστιζε την Κύπρο μας
μεγόλη οικονομική κρ!ση και η συντήρηση

ο πατέρας του Νικόλας Ττοφαρή ήταν
με

εξωτερικό σε σφραγισμένους τενεκέδες
που τοποθετούνταν ανά δυοRδυο σε κασό

μεροκάματο κι οδηγούσε τις καμήλες που

νια για ασφάλεια. Τα κασόνια τούτα της

ανήκαν στον Γιωρκή Αντρονίκου, από τη

8ενζ!νης οι καμηλόρηδες για να γ!νουν

καμηλόρης

και

εργόζετουν

μόλιστα

Βώνη. Καταγόταν από τη γενιά των ΚκολήR

κανονικό

δων της Βώνης, μιας οικογένειας από τις

τοποθετούσαν ανά 3 κασόνια (β τενεκέδες)

πτωχότερες και είχε ακόμη τέσσερα αδέλ

σε χόσιες, μεγάλες σακκούλες που κατα

φια. Την Αννέτταν που παντρεύτηκε στη

σκεύαζαν οι ίδιοι με μικρές σακκούλες του

Βώνη τον Ξενή Αντωνή, ένα από τους μεγα

ρυζιού ή της ζόχαρης. Μια καμήλα μπο

λύτερους

καμηλόρηδες. της

Βώνης

και

φορτώματα

στις

καμήλες

τα

ρούσε να μεταφέρει δυο τέτοιες χόσιες

απέκτησαν δυο γιούδες. Την Παναγιωτού,

ανό μια σε κόθε της πλευρό (δηλ.

που παντρεύτηκε τον Χριστοφή από την

κέδες, ολικό 8όρος με τα κασόνια

12 τενε
180 οκό·

εγκαταστάθηκε

δες. Τις έδεναν οι καμηλόρηδες με σχοινιό

και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Την Χριστι

δικής τους κατασκευής που έπλεκαν οι

νοιΊ. που παντρεύτηκε τον Στυλλή από το

ίδιοι με το μαλλί της καμήλας αφού το

Παλαίκuθρο και δεν άφησε κανένα απόγο

έκλωθαν κι εγ!νετο νήμα στο αδρόχτι. Εδέ·
νοντο τα φορτώματα τούτα τόσο σφιγκτό
στο σαμόρι της καμήλας απ' όλες τις μεριές

Περιστερωνοπηγή,

όπου

νο, γιατί μητέρα και παιδί πέθαναν στην
πρώτη της γέννα. Τον Αλέξανδρο, που νυμ
φεύθηκε στη Δερύνεια και εγκαταστάθηκε

μ' ένα τεχνικό τρόπο από τους καμηλόρη

εκεί και μετά την προσφυγιά του

δες, που άντεχαν-κι έφθαναν στον προορι-

1974
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σμό τους, χωρίς την παραμικρή χαλόρωαη

και χωρίς προβλήματα όσο μακρινή και αν
ήταν η διαδρομή της μεταφοράς τους.

παρεπονούντο για τη μεγάλη καθυστέρηση

στην εξυπηρέτηση τους. Είχε αρκετή πελα

τεlα όχι μόνο από τη Βώνη, αλλά κι από τα

Παρέλαβε λοιπόν ο Νικόλας το φόρτωμα

γειτονικό χωριό Επηχώ και Παλαίκυθρο. Η

τούτο της βενζίνης, όπως συνήθιζε, από το

μεγάλη του κλίση που είχε στα θρησκευτι

Βαρώσι με προορισμό να το μεταφέρει στη

κό, εκτός που ο ίδιος διόβαζε πολύ, έβαζε

Βώνη και την επομένη να το παραδώσει στη

και τους μαθητευόμενους του να διαβά

Λευκωσία στις αποθήκες της εταιρείας,

ζουν επί συνεχείς ώρες κι αυτός προσηλω

που εστεγόζοντο τότε στην Πύλη Αμμοχώ

μένος διαρκώς, σχολίαζε και εξηγούσε τα

στου η οποία αήμερα έχει διαμορφωθεί στο

αναγινωσκόμενα για να γίνουν καταληπτά

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας.

κι από τους μαθητές του. Την εποχή που

Επρόκειτο να ξεκινήσει περί τη δύση του

μαθήτευε κοντό του ο Ττοφαρής είχε και

ήλιου με μοναδικό σύντροφο τον Πασχαλή

δυο όλλους μαθητευόμενους, το Χαμπή

Γεωργίου. Οι όλλοι καμηλόρηδες σύντρο

Δημήτρη

φοι θα ξεκινούσαν την όλλη μέρα για τη

Τούρκο από το Παλαίκυθρο, που λεγόταν

Βώνη, γιατl δεν εlχαν πουλήσει όλο τον

Χασόνης. Ο μόνος από τους τρεις τούτους

ασθέστη.

Γι'

αυτό

συμβούλεψαν

Μίτα,

από

τη

Βώνη

και

ένα

τον

μαθητευόμενους που έμαθε λίγη τέχνη

Νικόλα να αναβάλει κι αυτός το ταξίδι του

ήταν ο Χασάνης, αλλά κι αυτός όταν ενηλι

για την επομένη να ξεκινήσουν όλοι μαζί

κιώθηκε την εγκατέλειψε κι εντάχθηκε στις

για παρέα στο δρόμο, για αλληλοβοήθεια κι

τόξεις της Αστυνομίας. Οι δυο όλλοι Χαμ

ασφάλεια, αφού άλλωστε την ώρα που θα

πής και Τροφαρής τα μοναδικό που έμαθαν

ξεκινούσε άρχισε να πέφτει ελαφρό βροχή.

κοντό στον Κυπερούντα ήταν να κάνουν

Ο Νικόλας όμως ήταν αμετάπειστος, εβιά

ραφίδι για το ράψιμο των παπουτσιών και

ζετο για αναχώρηση, γιατί ήταν μισθωτός

να ισιώνουν σπόντες, που έβγαζαν από την

και ήταν υποκείμενος στον εργοδότη του

εφαρμογή του δέρματος στο καλαπόδι. Η

κι έπρεπε νό'ταν συνεπής στο καθήκον.

τέχνη σ' αυτή την εποχή που έπρεπε να

Ξεκίνησε μαζi με το σύντροφο του κι εiχαν

μόθει ένας μαθητευόμενος περιοριζόταν

φθάσει μέχρι το Γαϊδουρό, όπου ο προλό

στο κόψιμο του δέρματος, στο ρέλιασμα,

της κάμηλος, πόνω στον οποίο ήταν ανεβα

στο κάρφωμα της σόλας στο καλαπόδι κι

σμένος ο Νικόλας και κοιμώμενος εσκόν

ύστερα το ράψιμο γύρω-τριγύρω της σόλας

ταψε κι έπεσε. Στο απότομο πέσιμο ο κάμη

απ' έξω από τα βόρδουλα.

λος αναποδογυρίστηκε μ' όλο το βαρετό

του φορτίο κι ο ότυχος καμηλόρης κατα
πλακώθηκε από τα κασόνια της βενζίνης,

όπου βρήκε ακαριαίο το θάνατο.

Βλέποντας λοιπόν ο Ττοφαρής πως ο
μόστρος

του

Κυπερούντας

δεν

ήταν

δυνατό να τον προχωρήσει να μάθει την
τέχνη του υποδηματοποιού, σκέφτηκε ν'

Ο μικρός Ττοφαρής μετό το αναπάντεχο

αλλάξει και μόmρο και επάγγελμα. Στο

περιστατικό αναγκάστηκε να διακόψει τη

χωριό τους ένας μεγαλύτερός του στην

φοίτηαη του στο σχολείο και με την προ

ηλικία, ο Θεοχάρης Παναγή Μαύρος, από

τροπή της μόνος του·και όλλων συγγενών

μικρός

του ν' ακολουθήσει την τέχνη του σκαρ

πελεκανου και μάλιστα πηγαινοερχόταν

πόρη

καθημερινό σε μόστρα στην Κuθρέα. ~, .. ,

στο

Βώνης,

μοναδικό

τον

τότε

Χατζηπετρή

τεχνίτη

της

Κυπερούντα.

Αυτός είχε το σκαρπόρικο του λίγο έξω από

ακολούθησε

tsουλεύθηκε

Λοιπόν

το

επάγγελμα

τούτο

και

του

κατόπιν

συνεννοήσεως με το μάστρο του εάν μπο

τη Βώνη σ' ίνα εκτεταμένο περιΒόλι στο

ρούσε κι αυτός να μαθητεύσει κοντά του, ο

οποίο ανάστησε ο ίδιος πολλό καρποφόρα

Τοφαρής

δένδρα. Ήταν άνθρωπος θρησκόληπτος,

'μπήκε στην τέχνη του ξυλουργού.

ακολούθησε

το

Θεοχόρη

και

ψόλτης στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

Ο μόστρας τους ήταν ο Παντελής Θεο

της Βώνης και aρέσκετο πολύ στην ανά

δώρου από το Έξω Μετόχι που νυμφεύ

γνωαη θρησκευτικών βιβλίων. Γι αυτό αμε

θηκε την κόρη του Γιαννάκη Παπαγιώργη

λούσε την τέχνη του κι όλοι οι πελότες του

Ρεβέκκα από την Κυθρέα, όπου κι εγκατα-
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στάθηκε. Είχε το Ηελεκανιό του στο σπίτι

Ένα χρόνο που μαθήτευσε ο Ττοφαρής

του

οτον πεζόδρομο που

στον Παντελή τα μόνα που έμαθε ήταν η

λοξοδρομούοc; ωιι) τον κε\·' pικό δρόμο

ονομασία των διαφόρων εργαλείων. Έμαθε

Σεραγίου Αγίοι:; ,·Λcιρίνας, κοv t-ά στο μύλο

ακόμη να χειρίζεται τον τόρνο, γιατί μόνο

Μαrψή

σ' αυτό τον έβαλλε να εξασκείται.

στην

Κυθμ:~,

και

:υ·-, !Ξ:ληγε

στο

Ι\αφενείο της

τον πελιi)ριο πλάτανο,

Στην τέχνη ακόμη του πελεκάνου εξα

που ;;ρο Ι1i·~ ~;ιυβολ.τiς ήταν ιδιοκτησία του

σκήθηκε ο Ττοφαρής σε μικρά χρονικό δια

ΦαvεριιJΙΙ['.τ·;
μ.

Ανδρέα

if:

Πο:'J/ωυ

Ελευθερίου.

Ήταν

στι'·Ιματα, όταν ακόμη φοιτούσε στο δημο

αρκετά καλός τεχνίτης, είχε μεγάλη φήμη

τικό

σ' όλη την περιοχή με αρκετή πελατεία Ι<αι

πατέρα του. Μαθήτευε κοντό στον Αντώνη

μσθJiτευuΟ'.' πολλοί κοντά του από την

τον Πελεκάνο από τη Βώνη που είχε_ το

Κuθρέα

r<.'

το

πηγαι\'Cιr.ρχc'JΊαν
χω; ιιr

Κuι';.
την

περίχωρα.

Ττοφαρής

καθημερινά

με

το

ό του Θεοχάρη αnό -ι η Γ:ΙliΝη στην

,_,

i\F- •.']'! rιpοσδοκίο. πως θα jH'tGOLVε

;~νη τvu ncλεκ<Ίνου

αυτό

Ο

μόvψ~~

και Θα'1qν γι'

βιοποριστικό επάγγελμα σ'

όλη του την ζωή. Δυστυχώς όμως ελπίδες
και

προσΟοκίες

έμειναν

σχολείο πριν

από το

θάνατο

του

πελεκανιό του στο δρόμο που ξεκινούσε
από το παλιό κτίριο του δημοτικού σχο
λείου του χωριού και έφθανε στο τούρκικο
χωριό

Επηχώ.

Μαθι)τευε

σ'

αυτό στην

περίοδο του καλοκαιριού που τα σχολεία
ιΊταν κλειστά.
Ύστερα από την αποτυχlα που είχε ο

ανεκπλήρωτες,

Ττοφαρής στις δυο τέχνες σκαρπαρική και

γιατί συνάντησε και σε τούτη τη φάση της

ξυλουργική σκέφτηκε και πήγε στο Σάββα

μαθητείας του δυσκολίες και εμπόδια που

Στυλιανού Κούτσουρο, που λεγόταν Αλε

τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει και τούτο

τρόρης .. Ο Σάββας κατασκεύαζε τα παρα

το

δοσιακά ξύλινα άροτρα και τις γεωργικές

επάγγελμα,

ύστερα

από

μαθήτευση

ενός χρόνου.

καρpέτες (βωδόμαξες) και είχε το εργα

Ήταν η εποχή που όλοι οι μαθητευόμε

στι)ρι του

στην περιοχή

Σεραγίου της

νοι σε τέχνη εκτός από την απασχόληση σ'

Κυθρέας. Στη εποχή τούτη της δεκαετίας

αυτή έκαμναν και πολλές άλλες εκδουλεύ

του

σεις του μάστρου τους στα χωριά, ιδίως

είχαν πλατειά χρήση όχι μόνο στην Κυθρέα

20 και τα δυο τούτα γεωργικά εργαλεία

εργασίες στα χωράφια, σαν βοηθοί στις

και τα πλησιόχωρα, αλλά και σ' όλα τα χωριά

διάφορες εποχιακές γεωργικές καλλιέρ

του διαμερίσματος Κυθρέας.

γειες. Ήταν υποχρεωμένοι σ' αυτές για να

Ο Σάββας ήταν νέος τεχνίτης κι εγκατα

τους κρατήσει να μάθουν τέχνη, αλλιώτικα

στάθηκε στην Κυθρέα το

α(>νησή τους θα είχε επακόλουθο την aπό

τευσε

για

σειρά

λυσή τους. Πρέπει να σημειωθεί πως καθ'

στους

πιο

επιδέξιους

όλη

καλή τέχνη και στη Λευκωσία που εργαζό

την

περίοδο της

μαθητείας

μάστρος δεν κατέβαλλε στο

του

ο

μαθητευό

μενο καμμιό πληρωμι\.

1923, αφού

χρόνια

στη

μαθή

Λευκωσία

τεχνίτες.

Έμαθε

ταν έπαιρνε το πιο ψηλό μεροκάματο των
τριιδν σελινίων, που εξαιρετικοί τεχνίτες το

Σε τέτοιες συνθήκες ο Ττοφαρής παρέ

κέρδιζαν. Παρ' όλο τούτο, φιλοπρόοδος

μεινε στο μόστρα Παντελή ένα περίπου

όπως ήταν, δεν έμεινε στην εργοδότηση κι

χρόνο κι αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει και

άνοιξε

τούτη την τέχνη,όπως και προηγουμένως

δρόμο της Κυθρέας, στην περιοχή Σερα

την σκαρπαρική. Και τούτο έγινε σε μια

γίου που εlχαν τότε τα μαγαζιά τους. οι διά

εργαστήριο

στον

πιο

κεντρικό

1 ιερίοδο που σ μ άστρος δεν είχε δουλειά.

φοροι τεχνίτες της Κυθρέας. -χαρακτηρι

Σταμάτησε το Θεοχάρη Παναγή που είχε

στική είναι η επίσκεψη ενός γαιοκτήμονα

μάθει την τέχνη και τον είχε με μεροκάμα

της

το. Εξ ανάγκης σταμάτησε και ο Ττοφαρής,

άνοιξε ο Σαββας το μαγαζί του, του Χριστο

γιατί μικρός που ήταν

10-11

χρόνων δεν

Κυθρέας,

στιc

πρώτες

μέρες

Που

φάκη Κολιού, που τον ρώτησε πόσο με ρο-.

μπορούσε να πηγαινοέρχεται μόνος καθη

κάματο έπαιρνε στη Λευκωσία και όταν του

μερινό από τη Βώνη στην Κυθρέα, από

απάντησε πως ήταν τρία σελfνια, αυτός τον

σταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων.

επέπληξε που εγκpτέλειψε τέτοιο μεροκα-
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ματο και ήλθε ν' ανοίξει δικό του μαγαζi.
Παρ' όλα ταύτα ο Σόββας δεν όργησε να

γνωρισθεί και να κάμει μεγόλη πελατεία και

επάγγελμα του καμηλόρη, που οι Βωνιάτες
παραδοσιακό

είχαν

ιδιαίτερη

αδυναμία.

Ίσως να προτιμούσαν αυτό το επάγγελμα,

να 6γόζει πολλαπλάσια του μεροκάματου

γιατί εξαιτίας των ταξιδιών τους έρχονταν

των τριών σελινιών.

σε

Σε τούτο λοιπόν προσκολλήθηκε ο Ττο

φαρής με την στερρό απόφαση πως κοντό
του θα μάθαινε την τέχνη του αλετροποιού

επικοινωνία

και

γνωριμ!α

με

πολύν

κόσμο, ίσως στα ταξίδια τους να περνού
σαν

μια

ευχόριστη

διασκεδαστική

ζωή.

Μπορεί ακόμη να ήταν το επάγγελμα τους

που θα είχε καλή προοπτική σταδιοδρόμη

περισσότερο αμειπτικό σε σχέσή με τα

σης.

όλλα επαγγέλματα, γιατί οι καμηλόρηδες

Σ' αυτή την εποχή ο Σόββας απασχο

ταξιδεύοντας στο Βαρώσι και τη Λάρνακα

λούσε πολλούς μαθητεύομενους ανάμεσα

με φόρτωμα τον ασβέστη της Κυθρέας

στους οποίους είναι ο Ανδρέας Κοιλιόρης ο

στην επιστροφή τους μετέφεραν φορτώ

αδελφός του Αλετρόρη Κύπρος Στιιλιανού

ματα βενζίνης, άλλα εισαγόμενα εμπορεύ

Κούτσουρος ο Κίτσος Αβρααμίδης, μερικοί

ματα και εποχιακό γεωργικό προϊόντα από

Τούρκοι από τα γειτονικά τούρκικα χωριά

το

Μπέη Κιογιού και Επηχώ και άλλοι.

αυτούς λοιπόν τους λόγους το επάγγελμα

Δυστυχώς και σε τούτη την τέχνη έχει
αποτυχία ο Ττοφαρής και η μαθητεία του

Βαρώσι και τα γύρω του χωριό.

του καμηλάρη ήταν κληρονομικό στη Βώνη
και διαιωνίζετο από τη μια γενιά στην άλλη.

μήνες και κατόπι

Μετά τη σκέψη να στραφεί ο Τ τοφαρής
στο επόγγελμα του καμηλόρη η αρχική

5-6

που τον έσπρωξε να διακόψει κι αυτή την

δυσκολία που συναντά είναι πως ο πατέρας

τέχνη, καθώς ο ίδιος διατείνεται, είναι πως

του όφησε μόνο μια καμήλα, που σ' όλο

ολοένα προωθούσε

τούτο το διάστημα που μεσολάβησε μετό

στην τέχνη τους αρχαιότερους που κατεί

το θCνατο του την μετέφεραν στα ταξίδια

χαν περισσότερο την τέχνη και μπορούσαν

τους κάποιοι συγγενέις του και επλήρωναν

να του αποδώσουν εργασία και να του

στην οικογένεια του Ττοφαρή ένα μικρό

ο

μόστρο

Σόββας

μεγαλύτερα κέρδη. Κόθε

ενοίκιο για κάθε ταξίδι που την χρησιμοποι

νέος που προστΗ;ιετο στο μαθητευόμενο

ούσαν. Ο πατέρας του αρχικό συντηρούσε

προσωΠικό. του ήταν πάντοτε αμελητέος

ένα καττάρι από

και έμεινε καθυστερημένος.

κακή τύχη είχαν ψοφήσει με κάποια επιδη

. προσπορίσουν

Ο Ττοφαρής αλλόζει έως τώρα τρία επαγ
γέλματα, τα οποία εγκαταλείπει·. το

ένα

κατόπιν του όλλου, χωρίς καμμιcί επαγγελ
ματική ωφέλεια. Και τούiΌ μικρός ποL} ήταν

δεν μπορούσε y' αντιληψθεί πως για να
μπορέσει να κάμει μια τέχνη κτήμα του και

να γίνει καλός τεχνίτης, έπρεπε να μείνει σ'

ένα μόστρο για σειρά χρόνιά, να υπομείνει
όλες τις δυσκολίες, εμπόδια και aντιξοότη
τες που αντιμΈτώπιζε, με μια σκέψη κι ένα
σκοπό να μόθω καλό αυτή την τέχνη με την
οποίο

θα _aντεπεξέλθω τον αγώνα της

καθημερινής

βιοπόλης.

Και

όλα

αυτά

Ύίνον'iαι εξαιτίας της ορφάνιας και μόλιστα
aπό πατέρα, που τον είχε ρίξει η μοίρα σε

τόση μικρή ηλικία.

·

~Υστερα από την qποτυχία που είχε στις

πιο πόyω τέχνες αΠοφασίζει οριστιΚό ν'
ασχοληθεί με το πατρικό επάγγελμα, το

·

Γι'

εγκαταλείπει κι αυτό το επόγγελμα. Λόγος

κρατήθηκε μόνο για

·
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καμήλες, αλλόκατά

μική αρρώστεια και του έμεινε μόνο μια.

Ήταν τούτος ο λόγος που αναγκάσθηκε ο
μακαρίτης Νικόλας να μπει στην υπηρεσία

(δούλος) του Γιωρκή Ανφονίκου κaι μαζί ·
με το ξένο καττάρι οδηγούσε προς όφελος
του Και τη μοναδική του καμήλq.. Κοντό σε

τούτη την καμήλα που τους άφησε ο πατέ ..
ρας του η χήρα μητέρα του με λίγες οικο
νομίες που είχε, αγόρασε ένα μικρό καμήλι

από το χωριανό τους Νικόλα Ψαρό για Ε2,
το ανόγιωσαν στο διάστημα των τριών χρό
νων που μεσολάβησε και τώρα που αποφά
σίζει ο Ττοφαρής να γίνει καμηλόρης είναι
πια ώριμο ~οι κατάλληλο για κανονικό φόρ
τωμα καμήλου.

Πριν ξεκινήσει ο Ττοψαρής να γίνει καμη

λόρης για καλή τους τύχη άνοιξε η επι
σκευή του δρόμου Βώνης-Τ ραχωνίου μέσο

Ναϊζό-Τσιφλίκ για περίοδο δυο μήνες. Και-
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ροί δύσκολοι, δουλειές ανύπαρκτες και τα

τούτα

μεροκάματα πολύ εξευτελισμένα. Ευκαι

τόπους από τις μάντρες του Παλαικύθρου,

παραλάμβαναν

από

διάφορους

ρία για το Ττοφαρή να εξασφαλίσει εργασία

κοντό στον Πηδιό, από τον ποταμό που

συνεχή για δυο μήνες με μεροκάματο μόλι

περνά έξω από το τούρκικο χωριό Επηχώ,

στq

8 γρόσια για

7 γρόσια για

από την περιοχή Μόρας και από τις ακρο

χρονών. Το Ιδιο

γιαλιές του Βαρωσιού. Τα μετέφεραν στην

το μικρό και

μεγάλους άνδρες

40-50

μεροκάματο των

8

γροσlων παίρνει

κι'

περιοχή Κυθρέας και στη Λευκωσία για

όλλος χωριανός συνομήλικος του Ττοφα

οικοδομικούς

ο Γεώργιος Σό66α. Οι ηλικιωμένοι Παναγής

δρόμων.

σκοπούς

και

κατασκευή

Μαύρου και Σάββας Κκολός από τη Βώνη

Στην Ιδια εποχή, που προσλήφθηκε ο

πςφαπονούνταν στον επιστάτη που τους

Ττοφαρής από τον Παστό, τέθηκε ακόμη

εlχε ορίσει κατώτερο

ημερομίσθιο από

στην υπηρεσία του και ο χωριανός του Ττο

τους μικροι)ς εργάτες και ο επιστάτης τους

δίδει δικαιολογημένη απάντηση: «Οι μικρο!

φαρή Γεώργιος Χριστοδούλου Γιούπας και
ο Γιώργος Στρατής από το Έξω Μετόχι. Η

ε(νqι άδολοι κqι δεν χρησιμοποιούν ψευτιά

εργασία που έκαμναν κι οι τρεις τους

στη δουλειά τους, ενώ εσείς χρησιμοποι

φορτηγό αυτοκίνητο του Παστού ήταν να

oto

είτε ψέμα. Έτσι οι μικροί παρόγουν περισ

φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα υλικό

σότερη εργασία από εσάς.»

στο αυτοκίνητο με τα φτυάρια γιατί στην

Δεν πρόλαβε να τελέψει τούτος ο χωμα

εποχή που μιλάμε δεν είχαν ακόμη εισα

τένιος δρόμος κι άνοιξε άλλος, ο μεγάλος

χθεί στην Κύπρο τα φορτηγό με κάσια και

δρόμος που ασφαλτοστρώθηκε στα πρώτα

κρίκο. Τούτα εισήχθηκαν αργότερα και

χρόνια της δεκαετίας του

συ'{κεκριμένα

1920,

ο δρόμος

μετό

τον

Β'

Παγκόσμιο

Λευκωσlας-Κυθρέας-Λευκονοίκου-Τ ρικώ

Ιlόλεμο. Η εποχή που μιλάμε ήταν μεταξύ

μου-Βαρωσlων. Η επιδιόρθωση που γινό

του

ταν στον μεγάλο τούτο δρόμο ήταν καθάρι

ρωνε ο Πασrός ήταν

σμα χόρτων κgι όνοιγμα aυλακιών, στρώ

1929-1930.

11/2 σελίνι.

τότε αuτοκίνητq επιβατηγό που το μετέ

μια μέρα, που
πήγαν να παραλάβουν χα6όρα από την
περιοχή της Μόρας, συνάντησαν εκεl τον
Παντελή Σοφόκλη της Ππlνας από το
Σερόγιο της Κυθρέας. Ο Παντελής σαν
έσκαβε την χα6όρα έπεσε ο γκρεμός και
τον κτύπησε με αποτέλεσμα να σπάσει το
πόδι του. Έβαλε αμέσως τις φωνές και στο
όκουσμα τρέξαμε και του δώσαμε τις πρώ
τες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετα
φέραμε με αυτοκίνητο στη Λευκωσ!α,
κοντό στον αδελφό του Χρίστο, που διατη
ρούσε και τότε όπως και σήμερα στον ίδιο
τόπο γκαράζ επιδιόρθωσης αυτοκινήτων
κοντό στο λουτρό της Εμεργέ στην οδό
Πατριάρχου Γρηγορίου, στην ενορία Α γΙου
Αντωνlου. Ο αδελφός του αμέσως τον
παράλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό
Νοσοκομείο
Λευκωσίας,
όπου
έκαμε
αρκετό καιρό να θεραπευθεί και μετό την

σιμο δίπλα στον άσφλαλτp χώμα και από τις

δυο του πλευρές. Το μεροκάματο τώρα
ήταν ένα σελίνι (εννέα γρόσια) γιq τους

εργάτες και όqσι εργάζονταν με το ζώο
τους

pαν

νεροφόροι έπαιρναν ενόμισυ

σελίνι. Η εποχή που μιλάμε ήταν το

1929.

1928-

Ξεκίνησαν από τη Λευκωσία και προ

χώρησ(Ιν μέχρι το
το(φκικου

1Ο

χωριού

δρόμο τούτο

μίλι, ανατολικό του
Μπέη-Κιογιού.

εργάζονταν περί τους

Στο

15

εργότες και ήταν όλοι από τα γειτονικό
χωριά της Κυθρέας, Έλληνες και Τούρκοι.

Μόλις τέλειωσε την εργασ[α τούτου του
δρόμου, γιατί ο δρόμος είχε πια απομα

κρυνθεί από την περιοχή μας, εγκατέλειψε
ο Ττοφαρής

και τούτη την εργασ(α και

τέθηκε στην υπηρεσία του Μιχqλη Αδαμίδη

(Παστού) από την Κυθρέα. Ο Παστός ε(χε

Ο Ττοφαρής

Το μεροκάματο που πλή
θυμάται

τρεψε σε φορτηγό (αφαίρεσε τις μαξιλόρες

αποθεραπεία

των επιβατΦν κρι διαμόρφωσε κατάλληλα

Αννλfα, όπου εξακολουθεί να παραμένει

του

μετανόστευσε

στην

το οπίσθιο μέρος της κάσιας) και κουβα

ε κεΙ.

οδοποιίας,

ο Ττοφαρής παρέμεινε στην υπηρεσία

άμμο, τσιακκlλι, πέτρες, χαβάρα. Τα υλικό

του Παστού για δυο χρόνια και μετά εγκα-

λούσε

υλικά

gικοδομής

και

27
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τtλειψε τη δουλει(! τούτη σαν βαρετή κc'

κής Διοικήσεως Λευκωσlας. Αυτή εlχε την

εξαντλητική και εργ(!σθηκε κατό περιό

φροντlδα του ανοίγματος και καθαρ{σμα

δους στοuς ακόλουθους επιστότες, στον
Ηλία Λούκα Τσφίπιλλον από τη Βώνη και
στον Πετρή Μιαμηλιώτη. Στον Ηλίαν εργα
ζόταν όταν έφθανε στη Βώνη για επιδιόρ
θωση του δρόμου Χρυσίδας-Βώνης, ενώ
στον Πετρή εργαζόταν όταν έφθανε για
άνοιγμα, κι;ιθάρισμι;ι και εμβάθυνση του
ποτι;ιμου Ξεροπόταμου που διασχlζει τη
Βώνη από βορρά προς νότο. Οι εργότες
ξεκινούσαν aπό τον τόπο ΠQU ειvαι κτι
σμένα τα σπlτα του Γιαννlκσυ Πέτρου και
του Κακοuλλή Αναστόση, Προχωρούσαν
προς Βορρό μέχρι το πέρασμα στα αντι
κρuνό λιοχώρια και περβόλια και όνοιγαν
το ποταμό και παρόλληλι;ι έκαμναν επέν
δυση των πλευρών με τσιμέντο για συγ

κράτηση του παρακείμενου δρόμου κΑι
εμβόθυνση του ποταμού για αποφυγή
πλημ~ύρας. Η σε βάθος εκσκαφή του ποτα
μού προχωρούσε προς νότο μέχρι των σπι
τιών της Μαρίτσας Παντελή και Χριστόδου
λου Παπαγεωργ!ου. Στο μέρος τούτο
υπήρχε χωματένιο δήμμα, που παραλάμ
βανε μέρος του ποταμού για άρδευση όλων

των κτημάτων που βρίσκονται Ν.Α. της
εκκλησlας του Αγίου Γεωργ(ου ΒιiJνης. Με
το δήμμα τούτο μεταφέρετο επlσης νομή
τοu Κεφαλόβρυσου που έφθανε στη ΒιiJνη
και όρδεuε όλα τα νέα λιοχώρια, ποu ανα
στήθηκαν τελευταlα στην Ιδια πφιοχή.
Άνοιγμα και κqθάρισμα του Ξεροπότα
μου γινόταν τακτικά για ν' αποφεύγονται
πλήμμυρες στα σπlτια που ήταν Φοβερή
μόστιγα για όλα τα σπlτια της Βώνης με
εξα!ρεση το Β.Δ. τμήμq των σπιτιών της
που ήτqν κτισμένα σε μεγαλύτερο υψόμε

τρο και ήταν απρόσβλητα, Το

1924 θuμόται

ο Ττοφqρής κατέβηκε ορμητικός ο χεΙμα
ρος που πλημμύρισε πολλό σπlτια. Μαθη
τής τότ~ του Δημοτικού Σ)(ολεlου έφθασε
μέχρι το σημεlο που ήταν κτισμένο το σχο
λικό κτlριο Κ(Ιι τα παιδιό δεινοη(ιθησαν
αφόνταστα μέχρις ότου κατέλθει η στόθμη
των νερών και σχολόσουν και πόνε στα
σπίτια τους.

τος του ποταμού και για κόλυψη των εξό
δων η Επιτροπή επέβαλλε φορολογία σ"
όλους τους ιδιοκτήτες γης που αρδεύετο

από τον ποταμό. Εννοεlται πως η φορολο
γlα τούτη ενισχύετο με σχετική επιχορή·
γηση της Επαρχιακής Διοικήσεως Λευκω

σίαc.

Για όλες τις ~ργασlες τούτες ποu εγl
νοντο gτov ποταμό εστέλλετο επιστάτης
των Χωριτικών Οδών. Όλοι σι εργCιτες ποu

προσλαμβάνονταν στις εργασlες ήταν από
τη Βώνη το δε μεροκόματο δεν ξ~πεp
γούο~ το 11/2 σελ! νι.
Παράλληλα με τις εργασ(ες στους δρό
μους που ήταν περιοδικές, ο Τταφαρής
δούλεψε

και

σε

ιδιωτικές

οικοδομικές

εργασίες της Λευκωσίας, που εγίνοντο υπό
την

επίβλεψη

εργολόβων.

Σαν

τέτοιοι

εργολό6οι αναφέρονται ο Σιακόλας από τη
Λευκωσία και Κώστας Αναστασίου από τη
Βώνη. Στην εποχή τούτη όλες οι οικοδομι
κές εργασ!ες εγ!νοντο στο χέρι από εργό
τες, γιατl δεν υπήρχαν τα σημερινό μηχα

νήματα,

κουγκριομηχανές,

αναβατόρια

κλπ. Όλα εγlνοντο με φτυόρια από εργό

τες λχ ζύμωμα κουγκριού, μεταφορό τού
του για χιJσιμο της πλόκας εγινετο με

σ!κλες, με ατέλειωτη σειρό από φγότες,
που παραλόμβαναν τη σ(κλα από χέρι σε
χέρι. Για το χύσιμο τούτο επιστρατεύοντq
f!Ολλοl εργάτες και μερικές φορές έφθα
ναν τους

60. Θuμόται όταν εκτίζετο το

σινεμό ΠΑΛΛΑΣ κοντό στην Πύλη Πάφου
και πολύ κοντό στην εκκλησία των Μαρωνι
τών, όλο το υλικό της πρώτης πλόκας

χύθηκε

παVω

στον

ασφαλτοστρωμένο

δρόμο. Στη συνέχεια όμως για το χύσιμο

της δεύτερης πλόκας όλα τα υλικό εχύ
νοντο επί τοήου επάνω στην πρώτη πλάκα.

Στην περίπτωση τούτη όλα τα υλικό (τσιακ
κίλι, όμμος, τσιμέντο) έπρεπε να μεταφερ

θούν στην πρώτη πλόκα από εργότες με

σακκούλια στον ώμο. Θυμόται ο Τ ροφαρής
πως συνέχεια ε πΙ ένα μήνα μετέφερε στον

ώμο σακκούλια με τσιακκ(λι κι όμμο. Η κού~

Για απαλλαγή παρόμοιων πλημμυρών ο

ραση και εξάντληση ήταν τόσο μεγόλη, που

:Ξεροπόταμος τέθηκε υπό την φροντ!δα

ανογκόστηκε να εγκαταλείψει του δουλειό
τούτη εξαιτlας της αδυναμlας των ποδιών

Αρδευτικής Επιτροπής μέσο της Επαρχια-

I
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να μεταφέροιiν συνεχώς τέτοια φορτία.

δυτικό της Βώνης για να το μπαλάρουν και

Στην ίδια·εργολαβική εργασία δοίιλευε κι ο

το μεταφέρουν στη Λάρνακα. Η γυναίκα

αδελφός του Σταύρος που παρέμεινε σ'

του που λεγόταν Νίνα ήταν Αρμενικής

αυτή λ!γο ακόμη καιρό και έφυγε κι αυτός
και πήγε στον Κώστα Αναστασίου

καταγωγής, τη συνάντησε χορεύτρια σε

που

καμπαρέ της Λευκωσίας, τη συμπάθησε και

πήρε εργο_λαβικές οικοδομές στο Χά~τακα,

την έκαμε συμβία του. Ήταν αρκετό θρη

που βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του

σκόληπτη και συχνό επισκέπτετο και προσ

Πενταδρόμοu Κα'ίμακλίου.

κυνούσε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου
της εκκλησίας της Βώνης, όναβε την καν

Ύστερα απ' όλη την πολυκύμαντη ζωή
που έζησε ο Ττοφαρής στα παιδικά και νεα~

τήλα του

νικά του χρόνια, ύστερα από όσα υπέφερε

Χάρη του. Η μεγάλη προσήλωση της στον

και προσκόμιζε ταξίματα στη

Άγιο επηρέασε και τον Μουσταφό, που_

με τη μεταπήδηση από επάγγελμα σε επάγ

έρχονταν

γελμα και από βαρετή και δύσκολη δουλειά

αντάμα

στην

εκκλησιά

της

κάμει

Βώνης και επισκέπτονταν κόθε χρόνο το

στον ιδιωτικό οικοδομικό τομέα, απεφά

μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στη''

σισε πια οριστικά να τραπεί στο πατρογο

Καρπασία για προσκύνημα.

που

αναγκαστικό

νικό

υπεβάλλετο

επάγγελμα που

είχε

να

σταθερή

την

Η Νίνα λοιπόν μόλις είδε το μότι του Ττο

πεποίθηση πως θα εύρισκε ανακούφιση

φαρή

από τις περιπέτειες, που αντιμετώπισε σ'

κατόσταση του και χωρίς να χάσει καιρό το

φουσκωμένο

ανησύχησε

για

την

όλα τα επαγγέλματα που είχε τραπεί έως

άλειψε με λίπος της όρνιθας που το διατη

τώρα. Ήλπιζε ακόμη πως θα εύρισκε στο

ρούσε λυωμένο γι' αυτό το σκοπό, γιατί το

νέο rου επάγγελμα οικονομική όνεση και

θεωρούσε αρκετό ωφέλιμο σε παρόμοια

θα αντιμετώπιζε καλύτερα τα έξοδα της

κτυπήματα και φουσκώματα.

συντήρησης της πενταμελούς του οικογέ

Συγκινητική

νειας.

Νίνος
όπως

αναφέραμε

στην ήλfκfα των

16

πραγματικό η

πράξη της

θεραπεύσει το· ατύχημα του

μικρού Ττοφαρή. Μα παράλληλα δείχνει

Έτσι ξεκίνησε με δυο καμήλες μόνο, που
είχε,

να

την

προηγουμένως,

αρμονική

συμβίωση

Ελληνοκυπρίων

και Τουρκοκυπρ!ων προς πείσμα του Τοι.φ

χρό_νων. Άρχισε τα

ταξίδια του καμηλόρη μ' όλλους συγγενείς

κοκύπριΌυ ηγέτη -κ. Ντενκτός που ο σωβινι

καμηλόρηδες για να τους έχει συντρόφους

σμός και η μισαλλοδοξία του τον σπρώ

και βοηθούς του στο φόρ'rωμα και ξεφόρ

χνουν Vα διακηρύττει επανειλημμένα πως

η συμβίωση των δυο στοιχε!ων είναι αδύ-·

τωμα των καμήλων, στην εξασφάλιση πελα

τών και διάθεση του ασβέστη στις πόλεις
Βαρώσια

· και

ΛόρνακQ,

στην προμήθεια

.

να τη και πρέπει να ζήσουν οι δυο κοινότη
τες χωρισμένες πλό'ί-πλό'ί. Σπόσε.κ. Ντεν

εμπορευμάτων βενζίνης και όλλων γεωργι

κτάς το διαχωριστικόν τείχος, τη γραμμή

κών··προΊόντων στην επιστροφή τους στη

τούτη τής ντροπής και- του αίσχους που.

Βώνη. Πήγαινε με τους χωριανούς του

χ(uρίζει την κοινή μας πατρίδα Κύπρο σε

Παναγή Τολμό με

«βόρεια•• και ,;νότια" ας· φύγουν ακόμη τα

.τοuς εξαδέλφους του Ττοφαρή και Αντωνή

·τούρκικα στρατεύματα κατοχής και οι έΠοι

καμηλόρηδες Γιωρκή

Ξενr'j, με τον Ττοουλή ηωρκαλλή, (ττσύλ

κοι κουβαλητοί της Ανατολίας και τότε θα

λα) το Γεώργιο Χριστοδούλου Γιούπα. και

αντιληφθείς το εγκάρδιο και φιλικό κλίμα

όλλόυς.

που θα δημιουργηθεί ανάμεσα στα δυο

Στα 'rαξίδια του ο Ττοφαρής θυμάται μια
νύκτα ·βροχερή που επέστρε·φε από το

Βαρwοι στη Βwνη ή καμήλα γλίστρησε και
αυτός στο-τράνταγμα της έπεσε καΤάχαμα

καi κτύπησε στο ένα του μότι με αποτέλε
σμα να φο~σκώσει και να πρησθε"ι Την επο
μένη μέρα που tφθαΟαν στη Βώνη πr γα ν
να παραλό"βουν το βαμβάκι τόυ Μουσταφά

σύνοικο στοιχεία και οι αρμονικές σχέσεις
των δυο κοινοτήτων θα αποκατασταθούν

και μάλιστα σέ μεγαλύτερο βαθμό από
Τούτο που η Νίνα σιiγκινεiται στο πάθημα
του μικρού Ττοφαρή και προχωρεί με τα

πρακτικά της μέσα να το θεραπεύσει.
Εκτός από τον ασβέστη που μετέφερε ο

Ττσφαρής στις πόλεις Βαρwσια και Λάρνα
κα, τις βενζίνες και άλλα εισαγόμενα εμπο-

.
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ρεύματα και γεωργικό προϊόντα της επο

ξεγέλασε τον Χ" Κυριάκο, γιατί ήλθε να τον

χής που μετέφερε στην επιστροφή του στη

πάρεΓΠίσω, να οδηγά τις καμήλες για νci

Βώνη, μετέφερε ακόμη το βαμβάκι της

συντηρήσει την πενταμε~ή του οικογένεια,

περιοχής

γιατί στον Χατζήκυριόκο σαν μαθητευόμε

Κυθρέας

και

Μεσαορlας

στο

Βαρώσι και στη Λάρνακα, όπου απεχωρί

νος δεν θα 'παιρνε μεροκάματο.

ζετο σε εκκοκκιστικές μηχανές από το 6αμ-

Έτσι ο Ττοφαρής θέλοντας και μη ανέ

6ακδδ'Πορο για να σταλεί στη συνέχεια

λαβε πόλι τα ταξίδια του με τις δυο του

στην Αγγλlα να γιν ει νήμα και υφανθε[ στα

καμήλες με συνοδεία των δικών του καμη

βαμβακερά υφάσματα. Μετέφερε ακόμη τα

λάρηδων και ιδlως του Γιωρκή Παναγή Τολ

χαρούπια στην εποχή της συλλογής από

μά, που ήταν ο πιο έμπιστος από τους καμη

τους τόπους παραγωγής τους στις πό

λάρηδες της Βώνης. Με τις δυο του καμή

λεις όπου θα αλέθονταν για να σταλούν

λες έβγαζε

στο εξωτερικό. Ταξlδευε ακόμη ο Ττοφα

που θεωρείτο αρκετό ψηλό για την ·εποχή

ρής συχνά με το Χριστόδουλο Γιούπα για

της δεκαετίας του

τη

όπως

μεταφορά aχύρου από την περιοχή

Κυθρέας στο μοναστήρι του Σταuροβου

νιού, όπου ο σύντροφος του είχε αδελφό
μοναχό, τον Γεννάδιο και ήταν πολύ γνω

στός στην αδελφότητα των μοναχών, επί
σης στην Αγια

•Αννα,

ΨείJδά, Λύμπια και

Πιτσιλιές όπου το άχυρο ήταν περιζήτήτο
γιατί σ' αυτές είχε πολύ πενιχρή παραγωγή.

Δούλεψε ο Ττοφαρής 5-6 χρόνια καμη
λάρης, βαρέθηκε τη ζωή των ταξιδιών και

του μπήκε η ιδέα να τραπεί και πάλι ·στην
τέχνη, παρ' όλη την πικρή πεlρα που εlχε
για τους μαστόρους του. Αφορμή τώρα ν'
αλλάξει επάγγελμα ήταν ο χωριανός συνο
μήλικος και συμμαθητής του Χριστόδου

λος Θεμιστού Βλάμης. Αυτός εργαζόταν

στη Λευκωσία στην υπηρεσία Του γνωστού
τότε κωμοδρόμοl! και ·ύστερα μεγαλοεπι
χειρηματία και γαιοκτήμονα της Λευκωσίας
Χαζηκυριάκου. Τούτος άνοιξε τα μυαλά
του Ττοφαpή κφ τον έπεισε να τον ακολου
θήσει στη δική του τέχνη. Ο Χατζηκυριάκος

με τη-σύόταση του υπαλλήλου του δέχτηκε
να προσλάβει τον Ττοφαρή στην υπηρεσία

5-6 σελίνια σε κάθε ταξίδι, ποσό
30 που τα μεροκάματα

αναφέραμε

προηγουμένως

ήταν

πολύ εξευτελιστικό.

Στην εποχή που γινόταν το μάζεμα των
χαρουπιών ο Ττοφαρής μ' άλλους καμηλό-.

ρηδες της Βώνης αiιέλαβαν τη μεταφορά
της παραγωγής των χαρουπιών του μονα
στηριού Αγίου Ιωάννη του Χρυσοότόμου
πού βρισκόταν κοντό στον Κουτσοβέντη.
Τα μετέφεραν μέσω Δικώμου-Μπογαζιού
στην Κερύνεια διαδρομή περίπου

16 μίλια.

Τα μετέφεραν στις αποθήκες του έμπορου
Σεβέρη με τιμή αγοράς 41/2σελίνια το καν,

ντάρι

(180

οκάδες) και πληρώνονταν και

3

σελίνια το καντάρι για τη μεταφορά τους. Ο
Σεβέρης

τα έστελλε

στη

Λεμεσό στον

έμπορο Παττίχη, -όπ;ου αλέθονταν και στέλ
λονταν στην Αγγλ[α κυρίως για διατροφή
των Ο. γελάδων.

Η παραγωγή

χαρουπιών

έφερνε συνάλλαγμα στην Κύπρο

300

χιλ.

λίρες το χρόνο και ήταν το πρώτο προϊόν
της Κύπρου από τα γεωργικά προ'ίόντα και

γι' αυτό χαρακτηρίζονταν ο μαύρος χρυσός
rης Κύπρου.

του και μάλιστα και στους δυο παραχώρησε
δωρεάν τροφή- και διαμονή στο σπίτι του,

λεψε

που βρισκόταν κοντά όπου είναι σήμερα η

χαρουπιών από το μοναστήρι του Χρυσο

Παγκύπριος Ακαδημία Θηλέων.

στόμου στην Κερύνεια ήταν ο Γρηγόρης

Οι σύντροφοι του με τους οποίους δού
ο

Ττοφαρής

στη

μεταφορά

των

Ο Ττοφαρής έμεινε στην υπηρεσία του

Γιαννάτζη, Νικόλας Τραχωνίτης, ο γιος του

Χατζηκυριάκου μόνο για οκτώ μέρες, γιατί

Γιώρκος Νικόλα, ο Αθανάσης Τραχωνίτης

παρουσιάστηκε η μητέρα του Ξενού Κούρ

και ο Παναγής Μαύρου. Η συλλογή και

σαρου και ζήτησε απ' αυτό ν' αφήσει το

μεταφορά των χαρουπιών του μοναστη

Ττοφαρή να στραφεί πlσω στο χωριό του να

ριού διάρκεσε δυο μήνες και σ' όλη τούτη

ξεκάμει τις καμήλες και σε

μέρες να

την περlοδο οι καμηλάρηδες έμεναν στη

επιστρέψει και πάλι στην τέχνη του σιδη

Μονή και τους παρείχε τροφή και διαμονή

ρουργού. Στην πραγματικότητα η Ξενού

δωρεάν σ' αυτούς και στα ζώα τους.

2-3

·
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Μια άλλη μεrαφορά χαρουnιων που ανέ

λαβε ο τtοφαρής με τους συντρόφους του
ήταν τα χαροΟπια της ΧαλεΟκας που τα
μετέφεραν στις αποθήκες του Αγίου
Αμβροσ!ου. Οι δασοφΟλακες Χαλεύκας
απασχολούσαν στην περ!πτωση αυτή
εργάτες

από

τον

Άγιο

Αμβρόοιο

που

μάζευαν τα χαρούπια και οι καμηλόρηδες:
τα μετέφεραν. Ήταν διαδρομή μικρότερη

απ' εκε!νη του Χρυσοστόμου-Κερύνειας,
αλλά ήταν δυσκολότερη εξαιτίας της κακο
τοπιάς. Σύντροφοι του Ττοφαρή ο' αυτή
την περ!πτωση ήταν ο Αντιi>νης και Ττοφα

σαν τη Αaκ<1τάμι<1, Δευτερό, Αρεδιbύ, Κλή
ρου, όπου διCΙνυκτέρευσαν γιατί εδιiJ
υπήρχε χάνι που εξυnηρετοiJσε καμηλάρη·
δες και ζιi>α τους. Την επομένη συνέχισαν
το ταξ!δι τους κι έφθασαν στο ndλαιχcl>ρι,
όπου και πόλι πέζεψαν και διανυκτέρευ
σαν. Αναζήτησαν αγοραστές για διάθεση
του aχύρου, αλλά δεν βρήκαν. nροχcl>ρη
σαν κι έφθασαν στον Άη Γιάννη του Αγρού,
όπου βρήκαν ένα πελάτη που αγόρασε όλα
τα φορτωματα των καμηλόρηδων προς
οκτcl> σελίνια την καμηλιό κι από το ποσό
τούτο τα 5 σελίνια ήταν αγωγιο μεταφοράς.

ρής Ξενή κι ο πατέρας τους Ξενής Αντωνή.

Η καθυστέρηση τούτη της πιi>λησης του

Το αγιi>γιο μεταφοράς ήταν το !διο μ· εκε!νο

αχύρου συνέτεινε να φθάσει η Κυριακή

του μοναστηριού δηλ.

3

οελ!νια για κάθε

Σε μια άλλη εποχή που ο Ττοφαρής
εργάσθηκε στα χαρούπια ήταν η μεταφορά
τους από τα χωριό Φλαμούδι και Δαυλό στο

Τρ!κωμο.

Κάποιος

Καρπασ!της

ανέλαβε

τότε εργολαβικά τη μεταφορά όλης της
παραγωγής των δυο τούτων χωριών και για
τον σκοπό τούτο αγόρασε

λες

(15

3 καττόρια καμή

περ!που) που τα οδηγούσαν ανα

ένας μισθωτός καμηλάρης. Ο Καρπασ!της
όμως υπολογίζοντας πως δεν ήταν κατορ

θωτό να γίνει η μεταφορά των χαρουπιών
από τους μισθωτούς καμηλόρηδες του στα
πλα(σια του χρονικού

διαστήματος που

ε!χε συμφωνηθε!, αποτάθηκε στους καμη

λάρηδες της Βιi>νης να εΙ tσχΟσουν την
μεταφορά τους. Οι σύντροφοι του Ττο
φαρή που εργάσθηκε μαζί τους στην μετα

φορά ήταν: Ττοουλής Γιωργαλλή (ττού
λας) Γιωρκής Χ" Νι•όλα, Αντωνής Ξενή και
Γρηγόρης Γιαννότζη. Το αγιiJγιο που πλη
ριi>θηκαν ήταν

3 σελ.

το καντάρι, φόρτωμα

που μετέφερε κάθε καμήλα.

Ο Ττοφαρής το

1934

έδωσε υπόσχεση

γόμου με τη χωριανή του ΕΜνη Δημήτρη
Κιουζέλη 'αι ιiJρισαν η ευλογ!α των aρρα
βώνων (α· pαβωνιόσματα) να γίνουν την

Κυριακή ης !διας εβδομάδας. ΤοΟτη την
εβδομάδα μια

που θα ετελούντο οι αρραβcl>νες του Ττο
φαρή στη Βιi>νη, ενω ο Ιδιος βρισκόταν

καντάρι

ομάδα από καμηλάρηδες

στην οποία ήταν και ο Ττοφαρής ξεκ!νησαν

στον Άη Γιάννη του Αγρού.

ο nιτσιλος που αγόρασε το άχυρο τους
παρέθεσε τραπέζι κι αφού οι καμηλάρηδες
έφαγαν και ήπιαν παλιό κρασl, ξεκlνησαν
για την επιστροφή. Η συνοδεlα αποτελεlτο
εκτός από τον Ττοφαρή, τον Ττοουλή Γιωρ
καλλή (ττούλλα), τον Πασχάλη Γεωργlου
και το Γιώρκο Κωνσταντή Φλοκκαρά. Η
συνοδεlα ξεκlνησε πρωl από τον Αη Γιάννη
του Αγρού κι έφθασαν μετά τη δύση του
ήλιου στη Βώνη αφού πέρασαν από το
Παλαlκυθρο

όπου

αγόρασαν άχυρο για

μεταφορά και διάθεση την επομένη.
Κατά το

1934

έφθασε στην Κύπρο μια

εταιρεlα αραπόδων για την αγορά aχύρου
και εξαγωγή τούτου στις γειτονικές αοα
βικές χώρες. Πλησlασαν τους καμηλόρη

δες της Βώνης που δέχτηκαν πρόθυμα την
προμήθεια aχύρου σε μεγάλες ποσότητες.

Το άχυρο αυτή την εποχή το αγόραζαν από
την περιοχή της Μεσαορlας οι καμηλόρη
δες το μετέφεραν στο λιμάνι της Αμμοχώ
στου, όπου αντιπρόσωποι της Εταιρε(ας το
πλήρωναν προς 4 σελ. την καμηλιά και
αμέσως το έχυναν χύμα στο αμπόρι του

πλοlου από την ακρογιαλιά. Από τα

4 σελ.
2

που πληρώνοντον οι καμηλόρηδες τα
.Jελ(νια ήταν αγώγιο.

ν' αγοράσουν άχυρο από τα περ!χωρα της

Σε άλλες εποχές μέσα στο φθινόπωρο οι

Κυθρέας και να το μεταφέρουν για πιi>λι\ση

καμηλάρηδες κουβαλούσαν κόπρι προΒά

στη Πιτσιλιά, όπου πουλιόταν σε καλή τιμή.

του

Φόρτωσαν στις καμήλες το άχυρο, πέρα-

Καλοψίδα και το μετέφεραν στα περιΒόλια

από τα χωριό Πραστειό, Αχερlτου,
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του Βαρωσιού. Εκεί χρησιμοποιε(το στις

βουνιού. Εγκατέλειψε όλες τις όλλες εργα

πορτοκαλιές και ροδιές και για όλλες επο··

τέτοιες σακκούλες σε κόθε καμήλα και

σίες και ήλθε στο μεταλλείο, γιατί εδώ το
μεταλλείο πρόσφερε ψηλότερο μεροκό
ματο 2 σελ. τη μέρα, ενώ σ' όλες τις όλλες
εργασlες που ασχολήθηκε προηγουμένως
δεν ξεπέρασε το 1-1 1/2 σελ. την ημέρα.
Ήταν προς τοις όλλοις δουλειό συνεχής
και μπορούσε αν του βαστούσε η καρδιό να

στοίχιζε κόθε καμηλιό

εργασθεί αρκετό χρόνο.

λόρηδες είσπρατταν

Στη χρονιό τούτη που βρίσκεται για
εργασία στο μεταλλείο ο Ττοφαρής πέθανε
σε ηλικlα 14 χρόνων η ανόπηρη σωματικό
και πνευματικό αδελφή του Ελένη. Ο θόνα
τος απηλλαξε όχι μόνο τούτη από τα δεινό,
αλλό και την οικογένειό της, ιδlως τη χήρα

χιακές καλλιέργειες καλοκοφινών και χει
μερινών λαχανικών. Το κόπρι μεταφερόταν

σε μεγόλες σακκούλες κοκκινολούρες που
χωρούσε κόθε μια χωνεuμένο κόπρι περί
τις

120

οκόδες.

Φορτωνόταν ανό

δυο

2 σελίνια και οι καμη ·
4 σελ. για κόθε καμη

λιό. Ο Ττοφαρής στη μεταφορό κόπρου
είχε συνοδεία κι όλλους καμηλόρηδες από
τη Βώνη τον Γεώργιο Χριστοδούλου Κοντό,

τον Ξενή Αντωνή, το Σωτήρη Πίτσιλου και
όλλους.

Όταν

αρραβωνιόστηκε

ο

Ττοφαρής

πούλησε ένα κόμηλο για Ε15 στο Γιαννή
Σανταφιανό από τη Νήσου και προόριζε τα
χρήματα τούτα για την aνοικοδόμηση του

κληρονομικόύ σπιτιού του από τον παππού
του Χριστόδουλο Κούρσαρο. Βρισκόταν σε
καλή τοποθεσία στη Βώνη, δίπλα στο σπίτι

μητέρα της.

Στο μεταλλείο εργόζοντaν κaμμιό εικο
σaριό εργότες aπό τη Βώνη και aνόμεσa σ'
αυτούς ήταν ο Γεώργιος_ Σόββα Κκολού, ο
Φωτής Κλεόνθους, ο Ττοουλής Ορφανός
(ττουραπής) ο Θεοχόρους Παναγή, ο Χρι
στόδουλος Λούκα Τσιρlπιλλος, ο Κωστής

του Σπύρου Μαύρου και πολύ κοντό στον

Βλόμης και όλλοι. Σ' αυτούς τους χωρια

Ξεροπόταμο. Με την πόροδο του χρόνου

νούς του ενώθηκε κι ο Ττοφaρής και η

σκέφτηκε να ξεκόμει τις καμήλες, γιατί

εργασία

βαρέθηκε τα ταξίδια και τα ξενύκτια σε

κόμνει ήταν να ξεκαθαρίζει την ξυλεία που

που

του

ανέθεσαν

aρχικό να

ξένους τόπους. Γι' αυτό πούλησε και τις

εστερέωνε τη γαλαρία για να μη πέφτει το

υπόλοιπες καμήλες κι όφησε μόνο μια που

χώμα.

την παραχώρησε στον πενθερό του Δημή

Το μεταλλείο εργόζετο συνεχώς όλο το

τρη Κιουζέλη και την ένωσε στο δικό του

;;ικοσιτετραώρο με τρεις βόρδιες aνό

καττόρι.

ώρες η καθεμιό. Οι εργότες κατέβαιναν

8

Το σπίτι προχωρούσε στην ανέγερση κι ο

στις γαλαρίες και ανέβαιναν στην επιφό

Ττοφαρής είχε ανόγκη χρημότων. Γι' αυτό

νεια με βίντζι με δυο κόδους (ο ένας κατέ

πήγε στη Νήσου και τέθηκε στην υπηρεσία

βαινε κι ο όλλος ανέβαινε) που ο καθένας

του Γιόννη Σανταφιανού στον [διο που είχε

χωρούσε

πουλήσει, όπως αναφέραμε, τον ένα κόμη

ρετο με πολύ χονδρό σύρμα που ετυλίγετο

λο. Δούλεψε κοντό σ' αυτό για δυο μήνες

σε κύλινδρο. Η κίνηση και των δυο κόδων

και στρόφηκε πίσω στη Βώνη για να εργα

εγίνετο με τη δύναμη του ηλεκτρικού ρεύ

σθεί κι ο ίδιος στην οικοδομή του σπιτιού.

ματος. Οι εργότες σαν έφθαναν στις γαλα

45

εργότες. Κόθε βίντζι ανεσύ

Είχε μόλιστα για κτίστη τον Φαχρή Ασα

ρίες η δουλειό που όρχιζαν ήταν ν' ανοί

φόμπαπη από το Τσιφλικούδι και είχε νυμ

γουν τρύπες στις οποίες τοποθετούσαν

φευθεί ·-rον Μπεη Κιογιού. Η πληρωμή του

δυναμίτιδα (Φόλιες). Στη συνέχεια έφθα

ήταν τό rε

ναν οι φaλιαδόροι, που πυροδοτούσαν τις

2 1/2 σελίνια τη

μέρα. Την ξυλεία

την αγόραζε κατό διαστήματα από τη Λευ

φόλιες με την έκρηξη των οποίων εκτινόσ

κωσία σε πολύ χαμηλή τιμή. Αρκεί ν' ανα

σοντaν μεγόλοι όγκοι χώματος κι έπεφταν

φέρουμε πως τις τσόππε·~ των
αγόρασε προς

3

4 μέτρων τις

σελ. την μια. Όλο δε το

σπίτι στοίχισε Ε80.

κότω. Σ' όλο το ύψος της γαλαρίας τοποθε
τούσαν

6-9 φόλιες που

απείχαν

1 1/2 πόδι η

μια από την όλλη. Κατό την πυροδότηση

ο Ττοφαρής αναλαμβόνει εργα

της φόλιας, οι εργότες aπομακρύνονταν

σlα σαν εργότης στο μεταλλείο του Μαυρο-

και κρύβονταν πίσω από ένα καντούνι της

Το

1935
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γαλαρίας για αποφυγή ατυχημάτων, που

χής εκείνης. Άλλοι που- δεν μπορούσαν

μπορούσαν να συμβούν από κτυπήματα

από μόνοι τους να ετοιμάσουν φαγητό

του χώματος, που εκσφεvδονίζετο με την

κατέφευγαν σε παρακείμενα εστιατόρια;

έκρηξη

που λειτουργούσαν αποκλειστικό για τους

της

φάλιας.

Οι

εργάτες

τότε

μάζευαν το μείγμα σε αμαξάκια που μετα

εργάτες. Το κόστος φαγητού σ' αυτό ήταν

φέρονταν

για νηστήσιμα

και το όδειαζαν σε αβάτζες.

Κάτω απ' αυτές υπήρχε γραμμή τρένου,
που

κρέας

2-4

γρόσια και φαγητά με

4-6 γρόσια.

κυλούσαν τα άδεια βαγονάκιο που

Απαραίτητο καθημερινά για τους εργά

περνούσαν με τη σειρά τους κάτω από τις

τες ήταν το μπάνιο, γιοτ! κατεβαίνονΤας ο

αβάτζες και δέχονταν την ποσότητα του

εργάτης στη γαλαρία εγίνετο ολόμαυρος

χώματος, μέσα στο οποίο ευρίσκετο το

από τη σκόνη που έβγαινε εξαιτίας των

μετόλλευμμα. Με τον ίδιο τρόπο γέμιζαν

εκρήξεων. Γι' αυτό η Εταιρεία έκτισε λου

όλα τα βαγονάκια του τρένου, τότε προχω

βαγόνι στο στόμιο του μεγάλου λάκκου κqι

τρά πολύ κοντά στο μεταλλείο στα οποία
κατέφευγαν οι εργάτες για λούσιμο, μόλις
έβγαιναν από το μεταλλείο και στη συνέ
χεια φορώντας καθαρά ρούχα, μπορούσαν

άμα έφθανε στο τμήμα

να ξεκ_ουρασθούν και ν' απολαύσουν ένα

ρούσε τούτο και μετέφερε το μείγμα στον
κεντρικό

λάκκο.

Εδώ

ανεσύρετο

κάθε

(section) 125 άφηνε

τα γεμάτα βαγόνια και άλλο τρένο τα παρα

λόμβαινε και τα έβγαζε έξω στη μεγάλη
πλατεία. Εδώ παραλάμβανε το μείγμα άλλο

μεγάλο :rpέvo ηο'υ το μετέφερε στο Ξερό.
-Απ' ε κει με μεγάλες βάρκες μεταφέρετο σε
μεγάλα ελλιμενισμένα πλοία στα βαθειά
νερό για· να μεταφερθεί το μείγμα στην

Ευρώπη ιδίως στη Γερμανiα. Ο χαλκός τότε

αλέθετο και έλυωνε σε μεγάλα καζάνια για
να χυθεί κατόπιν ατά χυτήρια και να γίνουν
~ι μεγάλες κόκκινες πλάκες με τις οποίες

,.. ..... ασκευάζονταν

τα

χάλκινα

μαγειρικά

σκεύη. Τα μαγειρικά τούτα σκεύη (χαρτζιά
και μαγε(ρισσες, μικρές και μεγάλες, τηγά
νια για να χρησιμοποιηθούν στο ιι.·ήσιμο

·των τροφώV) έπρεπε εσωτερικά να γανω

-

θούν με καλόϊ και ζfγκο προς αποφυγή της
οξεiδωοης.

ήσυχο ύπνο.

Κάθε επιστάτης_ στη γαλαρία είχε ~ην
επιβλεψη του.

σει σπlτια για διαμονή των εργατών. Επειδή

εργάτες. Οι αρχιεπι-·

που μπήκε ο Ττοφαρής στο' μεταλλείο ήταν
δυο, ο Μιχάλης Κκολός από τη Βώνη κι ο

Βαγγέλης από το Λευκόνοικο. Η αμοιβti
του καθαριστή ήτpν

2

σελίνια την ημέρα,

το~ εργάτη που αποκτούσε ειδικότητα και
εργαζόταν σε εργολάβο

3-5

σελίνια_ την

ημέρα. Οι επιστάτες έπαιρναν

10-15 σελ.
την ημέρα και οι αρχιεπιστάτες f1-11/2την
ημέρα. Ο Γενικός Διευθυντής του μεταλ
λε(ου ήταν Άγγλος κι ο μισθός του έφθανε

τις Ε1000.- το χρόνο. Κάθε βάρδια εργατών
αριθμούσε

μένως

Κοντά στο μεταλλείο η Εταιρεία είχε κτl

15-20

στότες είχαν τή γενικήεπ(βλεψη όλου του
μεταλλείου. Οι αρχιεπι~άτες την εποχή_

2-2 1/2 χιλιάδες

τρεις

βόρδιες

εργάτες, επο

που

εργάζονταν

καθημερινά, ανεβlβαζαν όλους τους εργά
τες του μεταλλεlου

6-7 χιλιάδες.

τούτα δεν επαρκούσαν για όλους τους

Ο Ττοφαρής σαν καθαριστης στο μεταλ

εργάτες, η Εταιρεία αναγκάσθηκε να κατα

λείο εξοικονομούσε κάθε δεκαπενθήμερο

σκευάσει καιπαραπήγματα(παράγκες)και

που γινόταν η πληρωμή περί τα

σε καθεμιά έμειναν

τα οποία έστελλε στη Βώνη και ξοδεύονταν

3-4 εργάτες. Η διαμονή

των εργατών στα σπίτια και τις παράγκες
ήταν δωρεάν. Τα σπίτια η Εταιρεία τα παρα

χωρούσε σε οικογενειάρχες επιστάτες και
εργάτες, ενώ τις παράγκες τις έδιδε σε
μονηρεις εργάτες.

Στα σπίτια και στις παράγκες μπορούσαν

25 σελίνια,

για την αποπεράτωση του σπιτιού, που
τελικό συμπληρώθηκε το

1938.

Δούλεψε

σαν καθαριστηι; σrο μεταλλείο για

3::-4 χρό

νια και κατόπιν προσλήφθηκε σε εργολάβο
με μεροκάματο

3

σελ. την ημέρα. Εργαζό

ταν μάλιστα στον εργολάβο Αχιλλέα από το

οι εργάτες να παρασκευάσουν πρόχειρα

Καζόφανι της επαρχίας Κυpηνε(ας. Ξαφ

φαγητό, γιατι υπήρχε στο κάθε ε(δος κου

νικά εγκαταλείrιει το μεταλλείο και έρχεται

ζ(να με όλα τα σύνεργα μαγειρικής της επο-

πίσω στη Βώνη. Λόγος που ανάγκασε τον
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Ττοφαρή ν' αφήσει την εργασια του σε

την περιορισμένη τούτη περιοχή και σε

καιρό μάλιστα που έπαιρνε ψηλό μεροκά·

κάποια απόσταση άρχισαν άλλοι εργάτες

μα το με προοmική ν' αυξηθε[ τούτο περισ·

να σχηματίζουν κούκους (κύβους ψηλούς

σότερο ήταν, γιατι αι:wώστησε με μαλάρια

με χώμα) που έφθαναν με)(ρι τη Μιd Μηλιά.

(ελώδη nυρετό) ttoλQ σοβαρής μορφής. Η

Σ' αυτούς τους κύβους και κούκους εργά~

μαλάρια την εποχή

που αναφερόμαστε

μάστιζε την Κύnρd σε μεγάλο βαθμό.
Μεταδιδόταν με τα ανωφελή κουνούπια και

σθηκε ιη ο Ττοφαρής για
αμοιβή των εργατών ήταν

2·3

μήνες. Η

3 σελ. για κάθε

χωμάτινο κούκο.

κuρ(ως τα θηλυκάιttου πολλαπλασιάζονταν

Παράλληλα με την εκτέλεση την αμυντι·

στα στεκοίJμενα νερό. Τα κουνούπια τούτα

κών τούτων έργων άρχισε και η κατασκευή

δάγκωναν τους ανθρώπους και aπομυζού

του αεροδρομίου της Τύμβου με μεροκά~

σαν αίμα για να θρέψουν τα αυγά που είχαν

ματο εργάτη

στην κοιλιά τους. Στο δάγκωμα τούτο, αν
συνtβαινε

3

σελfνια. Ο Ττοφαρής εδώ

στο αεροδρόμιο συνάντησε ένα γνωστό

να δαγκώσει ένα άτομο που

του από την Παλουριώτισσα, τον Σκόρδο.

υnέφερε με τη μαλάρια, παραλάμβανε μαζί

Αυτός είχε στην κατοχή του 6~8 κόρρα, που

με το αίμα και το μικρόβιο της μαλάριας

μάζευαν πέτρες και τις μετέφεραν στο

rtou κρατούσε στο στόμα του. Δαγκάνον

αεροδρόμιο, όπου άλλοι εργάτες τις έσπα·

τας κατόπιν ένα υγιές άτομο μετέδιδε σε

ζαν με σιδερένιο ματσί και τις έκαμναν

τοότο το μικρόβιο της μαλάριας. Έτσι όταν

τσακκίλι για την κατασκευή του αεροδρο~

σ' /:να σπίτι aρρωστούσε ένα άτομο με τη

μίου, γιατf οι τσακκιλομηχανές ήταν άγνω

μαλάρια με το δάγκωμα των κουνουπιών

στες στην εποχή που αναφερόμαστε. Ο

μεταδιδόταν εύκολα σ' όλα τα μέλη της

Σκόρδος παρότρυνε τον Ττοφαρή να έλθει

οικογένειας.

στην υπηρεσια του να σπά_ει τσακκίλι και

Ο Ττοφαρι'}ι; στο μεταλλείο μόλις προσ
βλήθηκε

από τη

μαλάρια έφθασε στην

:rou υποσχέθηκε να του δ!δεί μεροκάματο

10

σελίνια. Ο Ττοφαρής αμέσως, χωρίς

οικογένεια του να τύχει κατάλληλης περι

κανένα δισταγμό, βρέθηκε στην υπηρεσία

ποίησης και ιατρικής περίθαλψης να γειά·

του Σκόρδου, όπου εργάσθηκε για δυο

νει, γιοτ( αν δεν εγ(νετο αποτελεσματική

μήνες.

θεραπεία μπορούσε να έχει σοβαρές επι

Την εποχή τούτη ο Ττοφαρής τέλεσε

πλοκές, που αδυνάτιζαν τον οργανισμό του

τους γάμους του με την Ελένη Δημήτρη

και μπορούσε να καταλήξει στο θάνατο.

Κουζέλη, το Γενάρη. του

Χρειάσθηκε να παραμείνει άνεργος για

τις κράτησε μέχρι το

2·3

μήνες για να γίνει τελείως καλό.

είχαν φθάσει aραπάδες κι αγόραζαν καμή·

Βρισκόμαστε στην εποχή που άρχισε ο Β'

Παγκόσμιος Πόλεμος (Σεπτέμβρης

1940. Τις καμήλες
1948. Αυτό το χρόνο

1939)

και οι τιμες των διαφόρων προϊόντων όπως

λες στους οποίους ο Ττοφαρής πούλησε
δυογια~70.

κι οι εργσ{ες άρχισαν να παίρνουν νέα τρο

Η ζήτηση των καμήλων από τους αραπό·

πή. Η αποικιακή Κυβέρνηση άρχισε την

δες συνεχίστηκε και στα κατοπινό χρόνια

εκτέλεση διαφόρων αμυντικών έργων στην

και τότε πολλο[ καμηλάρηδες τις πούλη·

φοβόταν εισβολή του εχθρού

σαν. Λιγόστευσαν έτσι σημαντικό οι καμή~

(των Γερμανών) και η ζήτηση εργατικών

λες της Βώνης για να σβήσουν τελείως λίγα

χεριών ήαν μεγάλη. Η Κυβέρνηση περιό

χρόνια αργότερα στην αρχή της δεκαετιας

Κύπρο,

με τέλλι ανόμεσa Βώνης και Παλαικύθρου

του 1950. Ο λόγος ήταν γιατί τις μεταφορές
όλες τις ανέλαβαν τα φορτηγό αυτοκίνητα,

και στη συνέχεια έβαλε εργάτες που κατα

που

ρισε μια έκταση ενός τετραγωνικού μιλίου

είχαν

αρχίσει

να

εισάγονται

στην

σκεύαζαν κύβους με ισομεγέθεις κυβικές

Κύπρο μετά που τέλειωσε ο Β' Παγκόσμιος

πέτρες (πούρενες) της Αγ[ας Παρασκευής

πόλεμος.

και πάνω σ' αυτούς τοποθετούσαν πυρομα
χικό, τρόφιμα, ενδύματα κλπ. Δυτικό από

Και τούτο, γιοτ! έκαμναν τις
μεταφορές πολύ γρήγορα και σε χαμηλό
τερη τιμή από κάθε άλλο μεταφορικό μέσο.
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Ο Ττοφαρής μετό που ξέκανε τις καμή

μορφή σε τρόπο που να μη εlναι ούτε πολύ

λες, όπως πόντα, δεν έμεινε χωρίς δουλειό,

κές εργασίες, παρ' όλο που υπήρχε μεγόλη

νερουλωτό ούτε πολύ ππηχτό. Στην κατά·
σταση τούτη που βρισκόταν το μεlγμα το
έχυνε σ' ένα βαρελόκι τσlγκενο που
χωρούσε 4-5 οκόδες υγρό. Το βαρελόκι
τούτο τοποθετεlτο σ' ένα παρόμοιο δοχεΙο
ξύλινο που ήταν μεγαλύτερο από το πρώτο.
Σ' αυτό έβαζε πόγο κι άλας και περιέ·
στρεφε το εσωτερικό βαρελόκι με το χtρι
μέχρις ότου το μεlγμα πήξει. Το παγωτό
όταν έπηζε τότε η ταν κατόλληλο για πώλη·
ση. Ο Ττοφαρής ξαναδοκlμασε τη δόση της
κατασκευής και του εlχε γίνει πια κτήμα

ζήτηση εργτικών χεριών γι' αυτές και μόλι

του.

αλλό όρχισε να κατασκευόζει μαχαλλεπί

και περιερχόταν πολυσύχναστους τόπους
που

το

πουλούσε

με

μεγάλη

ευκολία.

Βρήκε την κατασκευή και πώληση τούτου
του είδους την πιο κατάλληλη γι' αυτόν
απασχόληση, γιατί από τότε που εργαζόταν
στις ιδιωτικές οικοδομές, με τη δύσκολη
και βαρετή εργασία στο μπετόν αρμέ, είχαν
αδυνατίσει τα πόδια του και επομένως του
ήταν αδύνατο να εργασθεί στις οικοδομι

στα

με

μεροκόματο

6-β σελίνια.

Κατα

Ο Ττοφαρής πουλούσε το παγωτό τοπο·

σκεύαζε καθημερινό καμμιό εκατοστή πιτ

θετώντας το σε ειδικές φόρμες, που προ·

τες και περιήρχετο τη διαδρομή Βώννης

μηθευόταν

Χρυσίδας-Κυθρέας και τις πουλούσε προς
δυο γ μ όσια την πίττα κι έβγαζε ένα τακτικό

μεροκόματο

περίπου

10

σελ.

Με

την

πάροδο του χρόνου για να εuκολυνθε( στη
μεταφορό και πώληση του μαχαλλεπιού,
κατασκεύασε ο ίδιος ένα χειροκίνητο αμα
ξόκι δικής του επινόησης που του στοίχισε

€1 Ο.

Σ' αυτό έβαζε όλο το εμπόρευμα και

όλα

τα χρειώδη,

πιατόκια,

που

λεγόταν

ο Κυριόκος εκτός από το παγωτό δlδαξε
τον Ττοφαρή να κατασκευάζει και παστελ·
λόκι. Τα υλικό που χρειόζονταν για το
παστελλόκι ήταν μια οκό ζόχαρη και μισή
οκά σησόμι. Η ζόχαρη διαλυόταν σε νερό
που έβραζε στη φωτιά μέχρις ότου κατα·
στηθεl σε σημείο που να κουμπώνει στο
κουτόλι. Το σησόμι εκaσιανlζετο σε λαμα·
ρίνα που ήταν πόνω στη φωτιά και κατόπιν
έτσι ολόβραστο εχύνετο στο καταστημένο
μείγμα της ζόχαρης, ενώ ταυτόχρονα ανα·
κατώνετο με μια μικρή βέργα και σrη συνέ
χεια εχύνετο σε μεγάλο καλούπι και η επι·
φόνεια του εστρώνετο καλό με μασδρόκι.
Αφήνετο λίγη ώρα να κρυώσει και κατόπιν
εκόπτετο με μαχαιΙι σε τεμόχια μικρού ή
μεγόλου μεγέθους. Τα πουλούσε τότε ένα

Κυλούσε το τροχοφόρο με μεγόλη όνεση
και έτσι απηλλόγηκε ο Ττοφαρής να μετα

φέρει καθημερινό το βόρος του στα χέρια.
Αυτή την εποχή που ο Ττοφαρής είχε
απασχοληθεί με την κατασκευή και διό·
θεση του μαχαλλεπιού ,έτυχε να φθόσει
στη Βώνη από τη Σκόλα ο Κυριόκος Νικο

λόου. Ήλθε να επισκεφθεί τη θεία του Χρυ·
σταλλού Χ" Κωνσταντή. Συναντήθηκε με

το Ττοφαρή στο καφενείο του χωριού γνω·
στός που ήταν όμα είδε το Ττοφαρή να
μαχαλλεπί προθυμοποιήθηκε

κόποιον

σελ. την εκατοσrή.

κουταλόκια,

πετσέττες, νερό, ροδόσταγμα, ζόχαρη κλπ.

πουλεί

από

Τόκης, από την Παλουριώτισσα. Ήταν
μικρού μεγέθους κι εγίνοντο με αλεύρι. Το
αλεόρι εζυμώνετο και ήταν νερουλωτό. Το
νερουλωτό τούτο ζυμάρι εχύνετο σ' όλλες
φόρμες που εζεσταlνετο και εψήνετο
όποτε έβγαιναν οι φόρμες για παγωτό.
Ήταν μικρού μεγέθους και επουλιόταν 3·4

να

δείξει σ' aυτόν να κατασκευάζει κάι
παγωγό κι έτσι στην καθημερινή του δια
δρομή να διαθέτει δυο είδη.

γρόσι το κομμότι.

Ο Ττοφαρής αμέσως αγόρασε καθ' υπό
κουτιό γόλα βλόχας

Στη διαδρομή που ακολουθούσε καθημε

και μισή οκά νησιαστό και κάλεσε τον

ρινό ο Ττοφαρής διέθετε και τα τρία είδη

Κυριάκο να κανονίσει τη δόση του παγω

και κόθε πελότης έκαμνε την εκλογη tου.

δειξη του Κυριόκου

3

τού. ·Αρχισε να βράζει και τα τρία κουτιά το

Σύχναζε περισσότερο σε τόπους που εlχαν

γάλα και κατόπι έρι:}ιπτε και ανακάτωνε σ'

περισσότερη συνόθροιση, σχολεlα, καφε

aυτό τη δόση του νησισ.στού. Στη συνέχ._εια

περίμενε το μείγμα τούτο να πάρει μια

_

νεία και όλλα.
Ο Ττοφαρής για ν' απαλλαγεl από τον

J5
κόπο της καθημερινής διαδρομής ενοι
κ{ασε το καφενε[ο του αποβιώσαντος Νικο
λάκη Πιερή στη Βώνη Ε4 μηνιαlως και σκέ
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νύκτα.

Ο

1 τοφαρής

σαν εργαζόταν το καφεvciο

φτηκε να περιοριστει στο καφενε[ο κJ.ι να

στη Βώνη, παρουσιάσθηκε μια άλλη ευκαι

διαθέτει μαζl με τους καφέδες και τα τρlο

ρία ενός άλλου καφενείου στην Παλου
ριώτισσα. Το καφενείο τούτο ήταν ιδιοκτη
σία κάποιου που καταγόταν από το Γέρι και
το είχε ενοικιασμένο σε κόποιο σύγαμπρο
του, που όλως ξαφνικό το είχε εγκαταλεί
ψει Ένας γνωστός του Ττσφαρή του είχε
μηνύσει πως το καφενείο τούτο διατί
θεται για ενοικίαση. Χωρίς να χάσει καιρό 0
Ττοφαρής έσπευσε και το ενοικίασε και

εlδη, που κατασκεόαζε, μαχαλλεπί, παγω
τό, παστελλόκι.
Ύστερα από τα τρία εlδη ο Ττοφαρής
έμαθε και την κατασκευή του μπακλαβά.
Του την εlχε δεlξει ο γυιος του Ευριπlδη

Κόρμιου, Δημήτρης. Ο Ευριπlδης καταγό
ταν από το Κόρμι της Κερύνειας (Κόρμιος)
και νυμφεόθηκε στη Βώνη την Ελένη Κκο

λού, όπου εγκαταστόθηκε και έκαμνε γλυ
κiσματα με τα

onoia

τροφοδοτούσε τα

καφενεlα και τα άλλα κέντρα της περιοχής

τούτο για Ε4 το μήνα.

Στο καφενεlο της Βώνης άΦησε τη
σύζυγο του Ελένη κι αυτός καθημερινά

Κυθρέας. Από τον Ευριπίδη διδόχθηκε την

πηγαινοερχόταν

κατασκευή

aσχολείτο με το καφενείο. Εκτός από τους
καφέδες που σέρβιρε, έψηνε και σουβλά
κια κι άλλα πρόχειρα φαγητά, διέθετε
ακόμη και μερικό από τα είδη των γλυκι
σμάτων που κατασκεύαζε στη Βώνη κι
έβγαζε καλό μεροκάματο. Η λειτουργία του
καφενείου χρονολογείται το 1948. Τροφσ

του

μπακλαβά

ο γυιος

του

Δημήτρης και αυτός με τη σειρά του την
υπέδειξε στον Ττοφαρή.
Ο Ττοφαρής έφερνε τακτικό φόλλο μπα
κλαβά από τη Λευκωσία, προμηθεόθηκε και

λαμαρlνες για το ψήσιμο του. Τοποθετοόσε
αρχικό βοότυρο · (Spry) στη λαμαρίνα
άπλωνε κατόπι φόλλο μπακλαβά που το
άλειφε ιω.ι πόλι με βούτυρο και έτσι προσ
θέτοντας διαδοχικό φύλλο και βούτυρο,
έφθανε στο μέσο του πάχους που θα είχε ο
μπακλαβάς, πρόσθετε σ'

aθασιοΟ

αυτό κούννες

κουπανισμένες,

κανέλλα

και

άλλες μυρωδιές και όταν προστίθεντο όλα
τα υπόλοιπα φύλλα που θα έδιδαν στον

μπακλαβά το κανονικό πάχος, η λαμαρlνα
τοποθετε{το σε πυρωμένο φούρνο για το

ψήφισμο του μπακλαβά. Μετά το ψήσιμο
έμπαινε λαδάπη. Μια οκά ζάχαρη έλυωνε

σε νερό και μ' αυτή εμελώνετο όλο το
περιεχόμενο

του

κάθε λαμαρlνας.

ψημένου

φόλλου

της

Κατόπιν εκόπτετο στη

λαμαρίνα σε κανονικό τριγωνικό τεμάχια
και ήταν έτοιμος ο μπακλαβάς για διάθεση.

Κάθε τεμάχιο μπακλαβά ο Ττοφαρής τc
πουλοόσε

3 γρόσια,

το μαχαλλεπl

2 γρόσιu

τηνπfττα, ένα γρόσι ο καφές, το παγωτό κω
το παστελλόκι. Όλα τα είδη διατίθεντο στο
ενοικιασμένο καφενείο που είχε στη Βώνη.

Είχε ικανοποιητική πελατεία, γιατί αυτός
άνοιγε ολημερίς το καφενείο σε αντίθεση

με τα άλλα τρία καφενεία της Βώνης, τΟυ
Σπlι;Jου Μαύρου, του Χ" Πετρή Σπα\'Ού και

. του

Λοίικα Μαύρου που άνοιγαν μόνο τη

στην Παλουριώτισσα κι

δοτούσε -το προσωπικό του παρακείμενου
γκαράζ αυτοκινήτων και όλα τα γύρω κατα
στήματα.

ΑΦοό το εργάσθηκε για δυο

περίπου χρόνια το εγκατέλειψε,. αφού το
ενοικίασε με το ίδιο ποσό των Ε4 το μήνα
στον Παναγιώτη Ζυμαρά από την Αγκαστί
να. Αφορμή έδωσε ένας υπάλληλλος του
γκαράζ που aρνείτο να τον πληρώσει για
ένα σεβαστό ποσό που του χρωστούσε για
διάφορα είδη, που κατανάλωσε από το
καφενείο.

Έτσι ο Τ το ψαρής αναγκάστηκε να περιο
ριστεί με το καφενείο που είχε ενοικια

' σμένο στη

Βώνη. Αλλά κι εδώ δεν άργησε;

να αντιμετωπίσει το συναγωνισμό ενός

άλλου νέου καφενείου που είχε ανοίξει στη
Βώνη. Ο γ υιός του Γ ρηγόρη Γιαννάτζη, ο
Γιαννάκης, άνοιξε δικό του καφενείο που
του τράβηξε την περισσότερη πελατεlα και
τούτο έγινε αφορμή να εγκαταλείψει το
ενοικιασμένο καφενείο και να παραμείνει
άνεργος.

Στη στενόχωρη τούτη θέση που βρισκό
ταν ο ΤτοΦαρής, σκέφτηκε να συναντήσει
τον χωριανό

του

Κωστή Καράσαββα

c

οποίος του υπέδειξε την κατασκευή τω·.:

ν.ιωcτών λιχουδιωV που λεγόταν σιάμισιη .
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Άνοιγε με ζυμόρι φύλλο και σ' αυτό τοπο

σιη, σιόμαλι, μπακλαβάδες, όλα ψημένα σε

θετούσε

με

σινιά έτοιμα να μελωθούν και να διατεθούν

αφού τον σκέπαζε με το

για πώληση την επομένη μέρα στο συνηθι·

φύλλο τα έψηνε στο τηγάνι με λάδι. Γέμιζε

σμένο γύρο. Δυστυχώς όλα τούτα έμειναν

μ' αυτά μια μεγάλη λαμαρίνα και με ποδή

άθικτα και εγκαταλείφθηκαν για να α'pπα

χαλουβό

σιμιγδάλι

και

λατο γύριζε

που

κατασκεύαζε

τα σχολεία της διαδρομής

Βώνης-Χρυσίδας-Νέου

Χωριού-Κυθρέας

και τα πουλούσε. Σ' αυτό προστίθεντο το
παστελλόκι, ο μπακλαβάς, το σιόμαλι.

γούν από τους Ασιότες πειρατές, όπως και

το άλλο νοικοκυριό, έπιπλα, μαγειρικό
σκεύη, ρουχισμός, ψυγεlα, ραδιόφωνα,
τηλεοράσεις, πολύτιμα κειμήλια οικογ~

Την κατασκευή του σιόμαλι του υπέδειξε

νειακής κληρονομιάς, χρυσαφικό, κατοικι

κάποιος επιδέξιος τεχνίτης από τη Λευκω

δια ζώα κλπ. Όλα έμειναν λεία των αδίστα

σία που λεγόταν Ιωσήφ. Αυτός το κατα

κτων στρατιωτών της Ανατολίας για να

σκεύαζε με πολλή τέχνη και το πουλούσε
περιπλανώμενος στην αγορά της Λευκω

μεταφερθούν με πλοία στην Τουρκfα και
πωληθούν σε εξευτελεστικές τιμές με

σίας. Για την κατασκευή του χρειαζόταν μια

δημοπρασία στα παζάρια της Άγκυρας και

οκά σιμιγδάλι, μισή οκά ζάχαρη κι ένα κου

των άλλων πόλεων της Ανατολής.

ταλάκι

baking powder.

Εζυμώνονταν

τα

Ο Ττοφαρής που μετήλθε τόσα επαγγέλ

υλικά τούτα μαζί και το όλο φύραμα τοπο

ματα

θετeίrο σε σινί και κατόπι ψηνόταν σε

χωρίς να το εκμεταλλευθεί με την εργασία,

και δεν όφησε χρονικό διάστημα

ειδικό φούρνο που πυρώνετο με συσκευή

σήμερα παραμένει άνεργος και περνά τις

πετρελαίου. Χρειαζόταν το ψήσιμο περl

nερισσότερες ώρες του σε κάποιο συγγε

που μια ώρα και ύστερα εραντίζετο με

νικό κατάστημα, στη Λευκωσία.

λαδόπη (μια οκά ζάχαρη διαλυμένη σε
νερό). Κατόπιν εριγόρετουν και εκόnτετο
σε ορθογωνικό τεμάχια που εποuλιούνταν

3 γρόσια το ένα (σημερινή τιμή εlναι3 σελί
νια το ένα).

Καθημερινά ο Ττοφαρής κατασκεύαζε
σιάμιση και πουρέκκια, αλλά την Κυριακή
πρόσθετε σ' αυτά και τα άλλα εlδη της
τέχνης

του,

μπακλαβάδες,

σιάμαλι.

Το

μαχαλλεπί και το παγωτό τα είχε εγκατα
λείψει τελείως, γιατί χρειόζονταν πόγος
που ερχόταν από τη Λευκωσfα κι έπρεπε να
φθάσει πρωί. Αλλά αυτή την ώρα δεν μπο

ρούσαν να κατασκευασθούν, γιοτ{ ο Ττο
φαρής βρισκόταν στο γύρο της διαδρομής
για τη διόθεση των άλλων ειδών, Άλλωστε
το κέρδος που άφηναν ήταν σ' όλα το Ιδιο.
Γι' αυτό περιορίσθηκε μόνο στην κατα
σκευή και διάθεση των γλυκισμότων.
Την ημέρα της β' εισβολής του Αττίλα
στη Βώνη, στις

14

Αυγούστου

1974,

αφού

:τροηγήθηκε ο aνηλεής βομβαρδισμός από
τα τούρκικα αεροπλάνα σ' όλη την περιοχή
της Κυθρέας ο Ττοφαρής με την οικογέ
νειά

του

αναγκάσθηκε

μ'

όλους

τους

άλλους χωριανούς του να εγκαταλείψουν
το χωριό τους, την προηγούμενη λέγω
μέρα είχε κατασκευάσει πουρέκια, σιόμι-

Σε ερώτησή μου γιατί δεν δραστηριο
ποιήθηκε ευθύς μετά την προσφυγιά, όπως
έκαμαν όλοι σχεδόν σι πρόσφυγες και μάλι

στα στην ηλικία των

60 χρόνων, που εlχε

μπροστά του περιθώριο ζωής και προπαν·

τός με _την κατασκευή γλυκισμάτων που
στην πόλη έχουν εu~εlα κατανάλωση, ο
Ττοφαρής απάντησε:

«Στη Βώνη είχα όλα τα απαιτούμενα που

χρειάζονταν για την κατασκευή των γλυκι
σμάτων. Έκτισα φούρνο που πύρωνε με

συσκευή πετρελαίου, ακόμη μεγάλη ξεχω
ριστή αίθουσα στην ο ποΙα με μεγάλη άνεση

εγlνετο η προπαρασκευή των γλυκισμά
των, είχα επlοης μεγάλο ψυγεlο όπου εφυ
λάττοντο μετό το ψήσιμο, είχα σινιά και
λαμαρίνες και ερμάρια που εφυλάττονταν,

κουζίνα

στήν

οποlα

εκαθαρlζονταν.

Σήμερα το σπlτι που έκτισα σε ιδιόκτητο
οικόπεδο με το σχετικό δάνειο-βοήθημα
που παρέχεται από την Κυβέρνηση για τη

στέγαση των προσφύγων, εlναι τόσο μικρό
και στενόχωρο που μόλις καλύπτει την

απλή στέγαση μιας διμελούς οικογένειας

υπερηλίκων και δεν υπάρχει χώρος για κτί
σιμο υποστατικών επαγγελματικής στέγης.
Έτσι δεν κάμνω καμμιά δουλειά, πράγμα
που με στενοχωρεί υπερβολικό. Εlχα πάντα
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τη γνώμη πως η εργaσiα τονώνει και τρέφει

με όλους τους κατοίκους Έλληνες, Τούρ

τη ζωlι του ατόμου σε αντ!θεση με την

κους, Μαρων[τ~ς. Αρμένηδες, ευτυχισμέ

ανεργία που μαραfνει τον ανθρώπινο οργα

νους.

νισμό και υποσκόπτει ολοένα την υγεία, με
αποτέλεσμα τον γρήγορο θόνατο."

Αισιοδοξούμε σήμερα περισσότερο παρό
ποτέ όλλοτε για μια ισορροπημένη λύση

Βρ!σκω την απόντηση του Ττοφαρή πολύ

του Κυπριακού που να'ναι αποδεκτή και

ορθή και δικαιολογημένη, γιατ[ η πολύ

από τις δυο πλευρές Ελληνοκυπρ[ους και

χρονη προσφυγιό απέδειξε του λόγου την

εκτοπισμού υπέσκαπταν σαν σαρόκι την

Τουρκοκυπρίους με την κινητικότητα που
πήρε στον Ευρωπαϊκό χώρο από το Συμ
βούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Ξεσκεπό
σθηκε πια στα μότια των χωρών της Ευρώ·
πης η καταπότηση των ανθρωπίνων δικαιω

υγεία τους με αποτέλσμα να κοπεί πιο σύν

μαtων στην κατειλημμένη Κύπρο μας και

τομα το νήμα της ζωής. Ενώ κόποια απα

αποκαλύφθηκε ο τουρκικός επεκτατισμός
με τέρμα την αναβ[ωση της Οθωμανικής

αλήθεια. Και πραγματικό πόσοι και πόσοι
πρόσφυγες

καθ'

όλα

υγιε[ς

απέθαναν

πρόωρα, γιατ[ δεν εlχαν καθημερινή ασχο
λία και η σκέψη, το όγχος και το μαρόζι του

σχόληση

αν

είχαν

θα απέτρεπαν

κόθε

σκέψη και συλλογισμό της δεινής θέσης

Αυτοκρατορ[ας.

που περιέπεσαν, έτσι η ζωή τους θα 'ταν

Αισιοδοξούμε ακόμη πως σύντομα το

πλέον ήρεμη, που ασφαλώς θα παρότεινε

σκλαβωμένο τμήμα της Κύπρου μας θα
ελευθερωθεl από τα χέρια των ορδών του

διαρκώς το αναμενόμενο μοιρα!ο.

τόξεις των προσφύγων

Αττ(λα, στηριζόμενοι στη συστραtευση και

περισσότερο κτυπήθηκε από την ανεργία η

Απ'

όλες

τις

συμπαρόταξη της Σοσιαλιστικής Κυβέρνη

τόξη των ηλικιωμένων γεωργών. Τούτοι

σης της Ελλόδας, που ε)(ει αγκαλιόσει το
Κυπριακό σαν εθνικό κεφόλαιο και ότι μαζ[
του συμφωνούν πλήρως ο πολιτικός
κόσμος της Ελλόδας, όλος ο Ελληνικός
λαός και όλος ο απόδημος Ελληνισμός και
οι φιλελεύθερες χώρες του κόσμου.

στα χωριό τους είχαν τα κτήματα τους και

την καθημερινή τους ασχολ[α σ' αυτό. Η
εισβολή του Αττiλa δεν εστέρησε τούτους
μονόχα των κτημότων τους, αλλό και ανέ
κοψε και το επόγγελμα τους. Στην προχω
ρημένη τους ηλικία δεν εναπέμεινε κοu

Με τέτοιους συνήγορους που έχουμε

ρόγιο και αισιοδοξία να δραστηριοποιη

γύρω μας, ωρισμένως θα φθόσουμε σε

θούν στα ξένα κτήματα, που εγκατέλειψαν

αίσια λύση του Κυπριακού με όλους τους

οι Τουρκοκύπριοι στην ελεύθερη περιοχή

πρόσφυγες να γυρiζουν στα σπίτια και τις

της Κύπρου μας. Η ανεργία που τη μια και η

περιουσίες τους για να ριζώσουν και πόλι
στα πατρογονικό τους χώματα που βρί
σκονται μακρυό απ' αυτό εδώ και 13 χρόνια.

πικρή ζωή της προσφυγιός από την όλλη,
συνέτειναν στη συντόμευση της ζωής τους
που ωδήγησε στον πρόωρο θόνατο.

Να ελπlσουμε πως το σημερινό αδιέξοδο
που έχει φθόσει το Κυπριακό μας πρό
βλημα ν' αρθε[ σύντομα και να οδηγη
θούν οι δυο πλευρές των Ελληνοκυπρlων
και Τουρκοκυπρίων στο τραπέζι των δια

πραγματεύσεων και εξευρεθεl μια δfκαιη
και βιώσιμη λύση, που να εξασφαλ!ζει την
ενότητα του κρότους, την αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμότων και όλων των

εποlκων, κατοχυρωμένες διεθνεlς εγγυή
σεις, μια λύση που να βασlζεται στα ψηφl
σματα των Ηνωμένων Εθνών και στις απο

φόσεις του Συμβουλ[ου Ασφαλείας, μια
λυc~ που θα φέρει τη χορό και την ειρήνη

ο Ττοφαρής που σήμερα πλησιόζει να
κλεiσει τα 73 του χρόνια απέκτησε από το
γόμο του με την Ελένη δυο παιδιό. Τον
Ανδρέα 46 χρόνων που ει ναι απόφοιτος της
Ιδιωτικής Εμπορικής Σχολής Σαμουήλ και
εργόζεται εδώ και 24 χρόνια στην εταιρεiα
πετρελαιοειδών ΕΣΣΟ σαν ταμlας. Ε!ναι
νυμφευμένος με την Ανδρούλα Μαυρομ
μότη από τη Ζώδια. Κατοικούν στον Αρχόγ
γελο στη Λακατόμια σε ιδιόκτητο σπ(τι Τη
Νέδη ηλικlας 43 χρόνων που είναι ρόπτρια
και εlναι παντρεμένη με το Νίνο Μιχαήλ
Κόρκα, από την Αγλαντζιό, όπου εΙ ναι εγκα
τεστημένοι. Μαζ( τους κατοικούν και ο Τ το-

