
λασίες. Και 8έ6αια, ασκούντες το εθνικό 
τους σπορ, καταστρέφουν αρχαία ελληνικά 
μνημεfα, προσπαθώντας- αφού δεν μπόρε
σαν να γράψουν με την τέχνη τους ιστορία 
- να σθήσοuv την ιστορfα, που γράψαμε 
εμείς. Και με αυτό τον τρόπο νομίζουν ότι 
θα εξισωθούν πνευματικά και ιστορικά μαζί 
μας. 

Χαρακτηριστικό αναφέρθηκε από Άρα

βες πολιτικούς, ότι θα είναι το δηλητηρια

σμένο πνεuματικό-τφοπαγανδιστικό δόρυ 

του Αττ(λα μπηγμένο στα πλευρό του 
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Ελληνισμού μέσα οπό την κατεχόμενη 

Κύπρο. 

Από τις στήλες του ••Μ)), αλλό και με 

τέλεξ διαμαρτυρίας, οι Ανεξόρτητοι δημο
σιογρόφοι προειδοποιούν και καλούν σε 

ενεργοποίηση κόθε αρμόδιο, τόσο στην 
Ελλόδα, όσο και στην Κύπρο, επισημα!νον~ 
τας το τερόστιο πρόβλημα που δημιουρ· 

γεlται από τη λειτουργlα του ψευτοπανεπι

στημίου, αλλό και από τις συνεχείς αναβο

λές της ίδρυσης του αυθεντικού πανεπι
στημίου της Κύπρου στην ελεύθερη Κύπρο 

μας . 

.>f.>f.>f 

Μνήμες και Βιώματα 

Ο Μαραθό6ουνος 
Στους διδασκαλικούς διορισμούς και 

μεταθέσεις του Ιουνίου για το Σχολ. Έτος 
1944·45 είχα τοποθετηθεί σαν Διευθυντής 
στο πεντατάξιο Δημ. Σχολείο Μαραθόβου

νου. 

Είχα ήδη υπηρετήσει ·σύμφωνα με τους 

ισχύοντας τότε κανονισμούς- έξι χρόνια σε 
μονοδιδόσκαλα (ένα στον Κουτσοβέντη, 
δυο στους Τ ρούλλους και τ ρlα στην Ομορ· 

φίτα). Τ ρ ία σε διδιδόσκαλα (Ομορφίτα με τη 
δασκάλα Μαρία Μικελλίδου) και έξι χρόνια 
σαν βοηθός δάσκαλος στο Αρρεναγωγείο 

Κυθραίας, όπου εlχα τοποθετηθεί για να 
διδάξω τα Αγγλικό, κατόπιν από ειδικό 
course «Πώς να διδάσκετε τα Αγγλικό στα 
Δημοτικά με τη «Look.and Say method•). 

Στο αρρεναγωγε(ο Κυθραίας είχα ακόμη 
μια όλλη ειδική εντολή. Ν' αναλόβω το 

μόθημα της Σωματικής Αγωγής, ύστερα 
από παρακολούθηση ειδικού course που 
είχε δοθεί σε δασκάλους στη μεγάλη 

αίθουσα του Ελενείου στη Λευκωσία. 

Ύστερα από μια εξάχρονη υπηρεσία σαν 

βοηθός δάσκαλος στο σχολείο Κυθραίας 

διορίστηκα δ/τής στο τριδιδάσκαλο Μικτό 

Σχολέιο Χαρδακιώτισσας και στη συνέχεια 

μετό τρία χρόνια -όπως ανάφερα στην 

αρχή· πήρα μετόθεση με προαγωγή στο 

πεντατόξιο Μεικτό Δημ. Σχολείο Μαραθ(>· 

βουνου. 

Κατά καλή μου τύχη η σχολική χρονιό 

1944·45 ήταν μια εύφορη χρονιό σε μαθη· 
τόκοσμο στο Μαραθόβουνο. Είχα εγγράψει 

278 μαθητές με τέτοια αναλογία σε κόθε 
τάξη που θάταν αδύνατο να λειτουργήσει 

σύμπλεγμα δυο τάξεων, αφού οι δασκόλοι 
είμαστε μόνο π·έντε. Όποιες τάξεις κι αν 
ενώνονταν οι μαθητές ξεπερνούσαν τους 
70. 

Έτσι όρχισα αλληλογραφία αμέσως μετό 

τις εγγραφές με το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

τονίζοντας την ανάγκη διορισμού έκτου 

δασκάλου για την κανονική και απρόσκο

πτη λειτουργία του Σχολείου. 

Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου 

ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος δάσκαλος και 

μετά aπό έντονες προσπάθειες επείσθη η 

κα Δήμητρα Χρ. Βατάκη δασκάλα-σύζυγος 
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του Χρ. Βατόκη, που είχε αποσυρθεί της 

υπηρεσίας λόγω γόμου -ως διελόμβαναν οι 

τότε κανονισμοί~ να αναλόβει υπηρεσια. 

Έται τα θέμα διευθετήθη, εστόλη διορι
σμός στην κα Δήμητρα και το Σχολείο 
Μαραθοβούνου έγινε Α' τ(Ιξεως με έξι 

δασκι\λους. Ο κσς Βατόκης, ι:ιαν ο αρχαιό
τερος του προσωπικού του σχολείου έγινε 

βοηθός Δ/τής και έπαιρνε τα επlδομα του 6. 
διευθυντσι) που ήταν τότε μια λlρα Κ\!Τιl 

μήνα. (Το επίδομα ΔΙτού Μ2). 

ΠΩΣ ΛΙΞΙΤΟΥΡΓΗ;ι:Ε ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Υπήρχαν δυο ι:ιχσλικό κτlρια: Το κgινούρ

γιο στη δυτική όκρη ταυ χwριού, πέραν από 
το κεντρικό πηγι\δι ταυ ·•Γφολόκκου,, απ' 

όπου υδρεύετσ τα χωρια: με τρεις αlθου
σες διδασκαλίας κ\!ι μικρή 11ίθουσα για 
Διευθυντήριο. Υπήρχε ευρύχωρη ανοικτή 

αυλή και περιφραγμένος αχολικός κήπος. 

Το παλιι) Σχολεlο, C!Πό δυο αίθουσες 
διδ<>σκαλlας στην αυλή της εκκλησlας του 

Προφήτη Ηλία που έτσι όπwς ήταν κτι
σμένη στο πιο ψηλό μέρος της κιιυκόλλας, 
που π<\νω της ήταν ριζωμένο το χωριό, 

δέσποζε με το ψηλό καμπαναριό της πόνω 

απι\ όλα τα πυκγι\ σπίτια του χωριού. 

Έπρεπε τότε -αφού έγινε εξαδιδι\οκαλο 

το Σχολείο- να εξευρεθεί και έκτη αίθουσα 
διδασκ\!λίας. Εξ\!σφαλίστηκε απ<) τον τότε 

προοδευτικό Μουκτόρη κ. Μιχόλη Πανα

γιώτου (ΧαΊλή) μια ευρύχωρη αίθουσα, που 

χρησίμευε σαν αποθήκη ραπτομηχανών, 

στο ενδιόμεσο ι; πι του δρόμου προς το και

νούργιο gχολείο. 

Έτσι η gχολική ζωή κυλούσε ήcιυχα πόνω 

ι:ιε πραγραμμοτισμένη βόση με τις ενδο
gχολικές δραστηριότητες και τις κοινοτι

κές εκδηλώσεις. 

Τα άλλα τρΙα μέλη του προσωπικού ήταν 
σ κος Χρυοόφης Μοδέστου, που καταγό
ταν από τον Μαραθόβουνο, απόφοιτος του 

Διδασκα;~ικοιJ Κολλεγίου Μόρφου, με 
πρώτο διορισμό στο χωριό ταυ, και οι 

δασκόλες 'Ελλη Πιζόκου και ΕΜνη Κqψό

λη. 

Μέσα στους στόχους που τέθηκαν από 

την αρχή της Σχολικής Χρονιός, στη διόρ

κεια των &τησlων Σχεδίων Εργασlας ήταν α) 

ο τακτικός εκκλησιασμός των μαθητών 
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κατά τις Κυριακές με την παρουσ(α, εκ 

περιτροπής, ενός τουλάχιστον δαοκάλου. 

6) Η σργόνwση κατηχητικών: Η δεκαετlα 
του 40 που η ανeρωπότητα πλήpwνε τον 
βαρύτατο φόρον αlματος στον τρομερό 

Αρμαγεδόνα του Δευτέρου Παγκοσμfου 

Πολέμου, ήταν για την Κύπρο μια περίοδος 

έντονης προσήλωσης στο Θρησκευτικό 

lδ&ώδες με την εξόπλωση των Κατηχητικών 

Σχολεlων κάτω από το τμήμα της Θρησκ&υ

τικής Καθοδήγησης της Ιερός Αρχιεπισκο

πής που βρισκόταν υπό την διεύθυνση του 

τότε χωρεπιοκόπου Σαλαμίνος Κου ΓΕΩΡ

ΓΙΟΥ, του μετέπειτα δημοφιλέστατου Επι
σκόπου ΝΙΚΑΙΑΣ Πειραιώς.-

Σε όλ&ς τις πόλεις, τις κωμοπόλεις κ(Ιι τα 

χωριό και τα πιο μικρά ακόμη κ;α~ απομα

κρυσμένα ιδρύθησαν Θρησκευτικό Ορθό

δοξα Ιδρύματα (ΟΧΕΝ νέwν και ν&ανlδων) 
και λειτουργο(ισαv Κ:ι:ηηχηηκά Σχpλεlα και 

Χρισηνικοί Όμιλοι μαθητών και μαθητριών 

(Χ.Ο.Μ) από παιδιό των αχολεlων Μέσης 

Παιδεlας. 

Είναι από αυτά τα Θρησκευτικά Ιδρύματα 

που ξεπήδησαν οι περήφανοι, οι γενναίοι 

και ατρόμητοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ του 

υπέροχου και ανεπανάληπτου 'Ε;πους του 

Απελευθερωτικού Αγώνα του 55-59. 

Η κοινότητα του Μαραθοβούνου δεγ 

μπορούσε να υστερήσει στον τομέα τού

τον. Ο αθάνατος ήρωας του Απελευθερωτι

κού Αγώνα Μιχαήλ Γιωργόλλας που πρόσ

Φεοε το αίuα του σπονδή στη μάχη της 

Ζωοπηγής για την κατόλυση της Αποικιο

κρατίας από αυτά τα κατηχητικό γαλουχή

θηκε ... 
Εκτός από τα Κατηχητικά και τον κοινό 

Εκκλησιασμό κατά τις Κυριακές, ανάμεσα 

στις εξωαχολικές δραστηριότητες πρω

τεύουσα θέση είχε η δημιουργία Σχολικού 

δάσους κοινοτικού, με ακακίες, πεύκα και 

κυπαρίσσια στην πλαγιιJ ηου βρfσκεται στα 

υψώματα δυτικά του χωριού και τομ σχο

λείου κοντό στο δρόμο προς την Αγκαστ[

να. 

Την έναρξη του φυτέματος του δάσους 

κάναμε μετό τη γιορτή του δέντρου. 

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Ο δάσκαλος για να μπορέσει να διαδρα-



ματlσει σωστό το ρόλο του και σαν κοινωνι

κός λειτουργός στην κοινότητα που υπη
ρετεl πρέπει απαραιτήτως να βρlοκεται 
υ π ε ρ ό ν ω κομμότων. Ασφαλώς μπορ εΙ 

να έχει τις δικές του πολιτικές πεποιθήσεις 
και ν' ανήκει στη πολιτική παρόταξη και 

στις αρχές που πρεσβεύει αλλά δεν πρέπει 

να εκδηλώνεται και από δάσκαλος όλων 
των παιδιών να γlνεται κομματάρχης. 

Πρέπει να εlναι αξιοπρεπής κόριος να 

επισκέmεται όλα τα σωματεlα και καφε
νεlq και να σuνδιαλt\γεται και με δεξιούς 
και αρι'στεpούς και κεντρώους. Fια να τυγ
χάνει εκτιμήσεως κqι σεβασμού από όλους 

τους γονεlς των παιδιών του σχολείου του. 

Στη δεκαετlα του 40 ο Μαραθόβουνος 
βρισκόταν στην πρωτοπορεία των Εθνικών 

αγώνων και των Λαϊκών κινημάτων. Τα εθνι
κόφρονα σωματεlα της ΠΕΚ με τους βοp

κόδες και τους όλλους γαιοκτήμονες από 

τη μια, και οι Λαϊκές Οργανώσεις με τους 
Πουμπουρήδες και τους Fονατόδες από 
την όλλη, θρlσκονταν ρε μια ανήσυχη αντι· 

παρόπiξη. 

Ήταν και η πεplοδος της Δ ι α σ κ ε π τ ι· 
κ ή ς, η ατμόιιφαιpα ηλεκτρισμένη, τα 

πνεuματα εξημμένα και πλησlαζε ο εορτα
ομός της μεγόλης Εθνικής επετεlου. της 
~5ης Μι,φτ!ου. Και οι δυο παρατάξεις ετοι
μι'ψ>νπιν για τον εορτασμό με εκδηλώσεις 

εις τα ~ωματεία τους και στην εκκλησ!α την 
ώρα της Δοξολογ!ας με κlνδυνο να συγ· 

κρουστούν μέοα στην εκκλησία. 

Εδώ ήταν η ώρα του δασκόλου: Να δια· 

δραματlσει σωστό το ρόλο του, Ν' αναλΜει 

την τψwτοβουλ!Q, Να οργανώσει κοινό 

πρόγραμμα εοpτασμοu στην εκκλησlα. Να 
εκφωνήσει την πqνηγυρικό της γιορτής 

στην εκκλησία, Με μια ι;ιπαγγgλlα από τη 

μια παρόταξη και μιq από την <Ιλλ'i• Και μ& 
ενδοσωματειακούς εορτασμούς ο& διαφο., 

ρετικές ώρες, που να μπορούν να παρακο

λουθήσουν όλοι οι κότοικοι. Μ~ τη συμμε. 

τοχή των παιδιών του σχολ~!ου που θα 

απαγγεlλουν και στους ενδοσωματf}ιgκQι)ς 
εορταομο~ς. 

Ο ΓΕΩΡFΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΚΑΙ Η ΕΡΓΑτΙΑ 

Ο Μαραθι\6ουνος ήταν τότε -και σ' όλα 
τα κατοπινό χρΙ>νια μέχρι την Εισβολή· το 
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τρ!το κεφαλοχώρι στη Μεσαορlα· μετό το 

Λευκόνοικο και την Αθηαlνου στη γεωργική 
παραγωγή σιτηρών, βαμβακιού, σησαμιού, 
πεπονοειδών και κατεlχε τα πρωτε{α στα 

κηπευτικό με τα περ!φημα σέλινα του 
Μαραθόβουνου. Εlχαν κόμει διατρήσεις 

και βρήκαν όφθονα νερό που τα έφερναν 

στην επιφι'ινεια με αλακότια, και αντλlες. 
Ονομαστό ήταν τότε το αλακότι του F. 
Παπαδόπουλου με το απέραντο περβιSΛι 
του και το αλακότι του Κκολή Λούκα. 

Για τη βελτlωση της γεωργικής παραγω

γής και την εντατική εκμετ<Ιλλευση του 

"Κόμπου", με την τεχνική και οικονομική 
βοήθεια του "Γεωργικού Τμήματος" έκτι· 
σαν δήμματα και όνοιξαν οχετούς στον 
Πηδκι<Ι και έκαμαν α ρ δ ε ύ σ ι μ ε ς 

χιλιάδες σκόλες του κόμπου στα "Μουσου
λιώτικα~~. 

Οι Μαραθοβουνιώτες ήταν πρωτοπόροι 
και στην προβατοτροφlα. Οι βοσκοl του 

Μαραθοβούνου φημlζονταν για την κατα
σκευή εξαιρετικών χαλλουμιών και ανα

ράδων. Πολλές οικογένειες από την 
Κuθρα!α και τη Λευκωσlα παρόγγελλαν τα 

χαλλοόμια τους στο ΜαραθόΒοuνο. 

Εκεl όμως που οι Μαραθοβουνιώτες 
ανάπτυξαν εξαιρετική και αξιοθαύμαστη 

πρωτο6ουλlα και δραστηριότητα ήταν η 
χειραφέτηση της γυναlκας και η χρησιμο

ποlηση του γυναικεlου εργατικού δυναμι

κού. Από τη δεκαετlα του 40 δειλό και σε 
μικρή κλlμακα, με γοργότερο ρυθμό στη 
δεκαετlα του 50 για να γΙν ει χεlμαρρος, ατη 
δεκαετlα του 60 μετά την Ανεξάρτητη 
Δημοκρατlα μέχρι την τουρκική εισβολή. 

Αυτό το γυναικεlο εργατικό δυναμικό 
διοχετgυόταν καθημερινά με σειρά αγροτι

κών λεωφορεlων στο Βαρώσι στα νεοσύ
στατα εργοστάσια και ιδιαlτερα στα Κέντρα 
Σuσκευασlας Εσπεριδοειδών για εξαγωγή 

και την επιλογή πατατών για εξαγωγή. 

Με αξιοθαύμαστη ευελιξlα και προσαρ· 
μοστικότητα η εργαζόμενη νεόνιδα του 

Μαραθόθουνου εισέδυσε στα άδυτα των 
eργοστασlων της Ένδυσης και της Υπόδη

σης στα Βαρώσια και στη Λεuκωσlα προσ· 
φέροντας τον πυρήνα σαν ανειδlκεuτη και 
σιγά σιγά σαν ειδικευμένη εργάτρια σ' αυτά 

τα νεοσύστατα εργοστόσια. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΚΟΙΝΟτΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Μεγάλος κοινωνικός παράγοντας και 
κοινοτικός αναμορφωτής στις δεκαετ!ες 

του 20 και του 30 υπήρξεν ο ακαταπόνητος 
Κωστής ο Μαραθοβουνιώτης, δ(ιqκαλος· 

γεωργός και μεγάλος συνδικαλιστής, ο 
ιδρυτής της ~υνεργατικής Πιqτωτικής 

Εταιρεlας (της ΤΡΑΠΕΖΑ~). και του Ιuνερ

γατικού Παντοπωλε!οu στο οποιο υπηρέ
τησε σαν γενικός γραμματέας επι σειράν 

ετών. 

Ο αεlμνηστος Κωστής ο Μαραθο6οuνιώ
της διαδραμάτισε στο Μαρaθόβοuνο τον 
ίδιο κοινωνικό ρόλρ που κατά την Ιδιςι 
περlοδο ειχε αναλάβει με τόςιη επιτυχίςι ο 

ακαταπόνητος Μόρκος Χιψαλόμπους στο 

γειτονικό Λεuκόνοικο. Θεωρείται ο π α
τέ ρ α ς του Συνεργατιqμοu και ο κ α τ α
λ u τ η ς της τοκογλυφίας στο Μαραθό-

6οuνο. 

1, Η ΣΥΝΕΡΓΑτΙΚΗ ΠΙΣΤΠτΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ένας πιστωτικός Οργανισμός που έθεσι 
φραγμό και τέρμα στον αιωνόβιο θεσμό της 

Τοκογλυφίας. 

Παραχωρούσε δάνεια στους γεωργοι1ς 

με χαμηλό επιτόκιο σε σύγκριςιη, με τον 
τόκο που πλήρωναν ότους ιδιώτες πιqτω
τές-τοκογΜφους, οι οποίοι με τη μέθοδο 
του ανατοκισμού καθιστούσαν όχι μόνο 

δύσκολη αλλά και αδύνατη την αποπλη
ρωμή του χρέους με αποτtλεσμQ το 
ξεκλήρισμα του γεωργού. 

Η Τράπεζα έγινε η σώτειρα κιβωτός του 

σκλό6ου ξωτόρη της Κυπριακής γπQΙθρου. 

Γραμματέας της ~.n_g Μαραθοβούνου 

ανέλαβε ο πρωτεργότης της ίδρυσης και 
στερέωσης της στην πρώτη δεκαετία ο 

Κωστής ο Μαραθοβοuνιιiηης, τον οπο[ο 

διαδέκτηκε ο Σωτήρης Τσιι\κκας και τελεμ. 
τα ία ο Αντρέας Οικονόμου. 

Η ~uνεργατική Πιστωτική Ιηψμ"ι<! περqν 

από το σωτήριο ρόλο της απαλλι:tγής τομ 
γεωργού από τα πλοκάμια της τοκογλμ
Φίας, στόθηκε ο δάσκαλος και κΡθοδηγη
τής στα μυστήρια της αποταμιεύσεως. 

το σι)στημα των εβδομαδιαίων κοταθ~, 
σεων έδωσε την euκαιρlα qτσν αγρότη και 
τον εργότη να συσσωρεύσει τα πρώτα 

43 

κεφόλαια του μόχθου του, Nct δημιουργή
ι>ει και εξοπλίσει το νοικοκυριό της. Να 
επεκτείνει ταν κύκλκο τω-. εργασιών ταυ. 
Να προμηθευθεί εργαλεία και σι)γχρονα 
μηχανήματα, να βελτιώσει τις μεθόδους 

καλλιέργειας. Να χρησιμοποιεί ψεκαστή
ρες και φυτοφάρμακα και να αυξήσει την 
παραγωγή του. 

Έτσι, στη δεκαετία του 60 οι γεωργοί του 
Μαpαθόβουνοu ·μια ομόδα μεγάλων γαιο
κτημόνων- που είχαν εφοδιασθεί με κομ
πάϊν- μπόρεσαν να γίνουν κάτοχοι του 

γεωργικού κλήρου των μικρσγεωργών ποιι 
εlχαν μεταπηδήσει στις τάξεις των εργαζο

μtνων, των εμπορευομένων, των επιχειρη

ματιών και βιομηχάνων. 

Αυτοl οι προοδευτικοί γεωργοί, που στη 
δεκαετίι:t του 60 πέτυχαν εξαιρετικές 

qοδειές έγιναν κότσχοι μεγόλης χρηματι

κής περιουσίας, με τις υψωμένες τιμές των 
σιτηρΦν που πλήρωνε η Κυ6έρνηςιη που τα 

συγκέντρωνε βρέθηκαν με πολλό λεφτά 

στα χέρια και αγόρασςιν τQ κτήματα των 

μικρογεωργών των γειτονικών χωριών 
Βιτσόδος, Μοuqοιιλlτας, Αγκαστίνας και 

Κσυρού Μαναστηριοu αε πσΜ καΜς τιμές, 

Πολλοί !ιλλοι ειδικευμένοι φγότες και 
εμπορ~υόμενοι διεύρυναν πολΥ τον κι)κλο 
των εργασιών τους και των δραστηριοτή

των τους, έγιναν εργολόβοι οικοδομών, 

εθεμελίωσςιν βιομηχανικές μονάδες και 

έδωσαν νέα πνοή στην οικονομική ζωή του 

Μςιραθόβουνου. 

Αυτό το κύμα του πλουτισμού και της 

ευημερίας του Μαραθόβουνου -όπωι; και 

όλης της βόρειας Κύπρου- ήρθε να ανακό

ψει η θύελλα της εισβολής του Αττίλα του 

74. 
Αλλά το ψυχικό σθένος, η ζωτικότητα, η 

έμφυτη αισιοδοξία, το πείσμα και η 

δημιουργική πνοή που χαρακτηρίζει τον 

ξεκληρισμένο Πρόσφυγα του Μαραθόβου

νου έγινςιν ο μοχλός -με τη βοήθεια της 

Πολιτείας- για μια θεαματική δραστηρό

τητα και αναδημιουργία στον τομέα της 

γεωργοκτηνοτροφικής, της βιομηχανικής 

και της εμπορικής ανασυγκρότησης, 

2. ΤΟ ΣγΝΕΡΓΑτιΚQ ΠΑΝΤQΠΠΛΙΙΙQ 
Το δεύτερο πόδι για το οικοδόμημα της· 



οικονομικής αναδημιουργίας της σύvχρο
νης κοινό'rητας του Μαραθόβουνου. Με 
καθαρή λαi'κή βάση: Με μονόλιρες μετο
χές. 

Χωρίς τίτλους κατόχου γης (κοτσιάνια) 
όπως απαιτούνται για την Σ.Π.Ε. Έτσι 
ιδρύθηκε το Συνεργατικό Παντοπωλεfο. 

Για να προμηθεύει τα μέλη του τρόφιμα 
κόθε είδους ντόπια και εισαγόμενα, διό~ 
φορα είδη ένδυσης και υπόδησης, οικοδο
μικό υλικό και εfδη υγιεινής, μαγειρικά 
σκεύη, σχολικό εiδη, τσιγάρα, γεωργικά 
εργαλεία κλπ. σε τιμές ελεγμένες και 
ορισμένα ποσοστά κέρδους. 

Σε μερικές δεκαετίες τα κέρδη σχημάτι
σαν τερόστια αποθεματικό κεφάλαια που 
χρησίμευαν για κοινωφελείς σκοπούς. 

Ψυχή και δημιουργική πνοή του Συνερ
γατικαιί Παντοπωλείου υπήρξεν ο αείμνη· 
στος Μιχαήλ Παναγιώτου (ΧΑ·Ι·ΛΗΣ) και ο 

γιος του Πόνος Μιχαήλ. Ο Χαi'λής ήταν και ο 
κοινοτάρχης του χωριοι). Ο Πάνος ήταν και 
σημαντικό στέλεχος των Σι,ιντεχνιών και 

των Λαϊκών Οργανώσεων Μαραθόβουνου 

και μαζί με τQυς αδελφ<>uς Π<>υμπ<>υρή και 

τον Λάμπρο Γονατό ποδηγετούσαν την 
αριστερά τ<>υ Μαραθόβουνου. 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΙΞΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΥ 

1. ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΧΡγΣΑΦΗ 

Μοναδικός μεγόλ<>ς γαιοκτήμονας του 
χωριού, δεν μπορούσε παρό να ακολουθή· 

σει τον γενικό κανόνα, που ήταν σε ισχύ 

στις κοινότητες της Κυπριακής Υπαίθρου. 

Οι πλούσιοι ενός χωριού να ζητούν και να 
βρίσκουν νύφη, πλουσία από όλλη κοινό
τητα κοντινή ή απομακρυσμένη. 

Έτσι ο κος Μόδεστος του Μαραθόβοc
νου, μεγάλος τσιφλικάς που είχε aπέραν
τες εκτόσεις γης όχι μόνο στον κόμπο του 
Μαραθόβοuνοu αλλό και σε όλλα γειτονικό 

χωριά και απομακρυσμένα, ζήτησε νύφη 
(σύζυγο) από αλλού, Του ταίριασε και στε
φανώθηκε την πλούσια κόρη του Χατζη
θωμά -μεγ(Jλου φεουδάρχη του Α η Γ ρο
σιού της Κερ(Jνειας. 

Έτσι κατό τη λαϊκή παροιμιa ••ετζύλησε 

το στούπωμα και ηύρε τη μαείρισσα».Ήταν 

και μορφωμένη, εκτός των άλλων, η κυρία 
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Αναστασία του Αηγροσιού -ήταν δασκόλα. 
Ταιριαστό ζευγάρι οι δυο νέοι εγκατεστά

θηκαν στο Μαραθόβουνο, στο αρχοντικό 

του κυρίου Μόδεστου και άρχισαν μαζί να 

υφαίνουν τον πέπλο της οικογενειακής 

ζωής, να αυξάνουν τα εισοδήματα των δυο 

περιουσιών τους, να πολλαπλασιόζουν τα 

υπόρχοντα τους και να... γεννοβολούν. 

Απόκτησαν τρεις γιούδες -ο ένας σπού

δασε γιατρός στην Αγγλία, είναι ο διακεκρι

μένος γυναικολόγος·μαιευτήρ Δρ. Χρυσα

Φίνης του κυβερνητικού νοσοκομε(ου Λευ

κωσίας. Ο όλλος είναι ο εξαίρετος δάσκα

λος Χρυσάφης Μοδέστου με τον οποίο 

συνεργάστηκα -πρωτοδιοριζόμενος τότε 

για εφτό χρόνια, όταν διορίστηκα Δ/τής του 

σχολείου, όπως έχω αναφέρει στην αρχή 

αυτής της μελέτης. Θωμός ο τρίτος γιος, 
που ασχολείται με εμπορικες επιχειρήσεις 
και βιομηχανικές δραστηριότητες. 

Οι κόρες του κοu Μόδεστου αποκατε

στάθηκαν όλες τους με Μαραθοβουνιώτες 

που σήμερα ανήκουν στις τάξεις των εμπο

ρευομένων και βιομηχόνων και αποτελούν 

ξεχωριστό κεφάλαιο της οικονομικής ζώής 
των εκτοπισθέντων. 

Την οικογένεια του κοu, Μόδεστου την 

γνώρισα εκ του σύνεγγυς γιατί πολλές 
φορές φιλοξενήθηκα σε γεύματα στην 

επταετlα του 44·51, που υπηρετούσα σαν 
διευθυντής του σχολείου, όπου εργαζόταν 

σαν βοηθός δάσκαλος και ο γιος του κος. 

Χρυσόφης. Οι όλλοι δυο γιούδες σπούδα

ζαν στο εξωτερικό. Ήταν τότε που η κόρη 

του κ. Κατίνα έδωqε υπόσχεση γάμου με 

τον παλαιστή Μά\λο, εγκατεστημένο στο 
Λονδίνο, που είχε επισκεφθεί την Κύπρο 

και το χωριό του Μαραθόβουνο για να 

δώσει παλαιστικές συναντήσεις. Όταν 

μάλιστα είχε μεταβεί στο Λονδίνο μετά το 

γόμο της στο χωριό ·Ο Μό\λος είχε φύγει 
νωρίτερα- βρήκε άλλη ... σύζυγο στο σπίτι 
του αντρός της, Του κίνησε τότε αγωγή επί 
διγαμία, τον καταδίκασε το Βρεττανικό 

δικαστήριο και επεδίκασε σε6αστό ποσό 
για άποζημίωση στη ... δεύτερη σύζυγο. Και 
σχολιαζόταν τότε στο χωριό τι θα γινόταν η 
κοπέλλα αν ο πατέρας της δεν ήταν ο ... 
Χρυσόφης για να φέρει εις πέρας την 

πολυέξοδη και μακροχρόνια αγωγή. Η 

κοπέλλα πήρε φυσικό την αποζημίωση · 
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γύρισε με τα λεφτά στο χέρι και παντρέ

φτηκε αργότερα με γεωπόνο που διατηρεί 

μεγάλη φάρμα. 

2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Ένας από τους μεγάλους προεστούς του 

χωριού. Ακολουθώντας και αυτός το παρά

δειγμα του Μόδεστοu ζήτησε σύζυγο από 

άλλο χωριό. Παντρέφτηκε την πλουσιο

κόρη Γιωργούλα του Παναρτή του Βεργό

ποuλου μεγάλου γαιοκτήμονα της Μοu

σουλίτας. 

Πανέξυπνος, δραστήριος, με εμπορικό 

δαψόνιο μέσα του, ασχολήθηκε με το 

εμπόριο του βαμβακιού και δημιούργησε 

παράλληλα μεγάλο περβόλι με διατρήσεις. 

Φύτεψε λεμονόδεντρα και καλλιεργούσε 

λαχανικά και προ παντός τα ονομαστό τότε 

«σέλλενα του Μαραθοβούνοu», 

Τα δυο αγόρια του (που υπήρξαν μαθηταί 

μου στο δημοτικό) ταξίδευσαν στην Αφρι

κή, όπου είχαν θειο, καλό εγκατεστημένο, 

σπούδασαν, έκαμαν εμπορικές επιχειρη.... 

σεις, κέρδισαν πολλά λεφτά, αγόρασαν 

πολλά κτήματα στην Κύπρο και καταλέγον

ται στις τάξεις των εκατομμυριούχων! 

Πρέπει να αποτελούν εκλεκτό στελέχη και 

μεγόλα κεφόλαια του απόδημου Ελληνι

σμού της Κύπρου στη ΜΑ γpΗ ΗΠΕΙΡΟ. 

3. ΓΙΩΡΓΟΣ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ 

Ακολουθώντας κι αυτός το παράδειγμα 

των άλλων προεστών του Μαρaθόβουνου, 

αφού γύρισε στο χωριό του μετά aπό 

μακρόν aποδημία στην Αφρική, όπου δού

λεψε σκληρό και έγινε "λεφτάς" αναζή

τησε νύφη από ξένο χωριό. Παντρέφτηκε 

τη δευτερότοκη θυγατέρα του Χατζηπετρή 

του Πέτσα, aπό τη Χρυσίδα Κυθραίας, την 

ωραία Χρυσταλλένη με την οποίαν απέκτη

σαν τρία παιδιά. Δυο κόρες κι ένα γιο. Τη 

Μαρούλα και την Κωστόντα, που σπούδα

σαν κι οι δυο δασκάλες. Η Λούλα παντρέ

φτηκε δάσκαλο -το Γιώργο Παπαλεοντίου 

Γενικό επιθεωρητή σήμερα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Η Κωστάντα μετανάστεψε 

στην Αμερική, όπου και αποκαταστάθηκε 

και απόκτησαν παιδιά. Θεωρούνται εξαιρε

τικοί και πολύ σημαίνοντες παράγοντες 

της Ομογένειας στις ΗΠΑ. 
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Ο γιος του Αντρέας είναι από τα ανώτερα 

στελέχη του προσωπικού της εταιρείας 

«Παρασκευαϊδης και Ιωάννου». Ο αειμνη

στος Γιώργος ο Αφρικάνος -ένας μειλίχιος 

και άκακος άνθρωπος- διατηρούσε παντο

πωλείο στο χωριό και aσχολείτο και με 

όλλες εμπορικές δραστηριότητες. (Αγορά 

και μεταπώληση σιταριού, κριθαριού, 

ροβιού, βαμβακιού). 

4. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΧΑ·Ι·ΛΗΣ) 

Ένας εξαιρετικός και αεικίνητος άνθρω

πος γεμάτος δράση, αισιοδοξία, αυτοπε

ποίηση, καλωσύνη και. .. χιούμορ. Με τις 
ευφάνταστες διηγήσεις του τη λεπτή ειρω

νεία και το χιούμορ του προκαλούσε αβία

στα τη θυμηδία. 

Τον γνώρισα από την αρχή της δεκαετίας 

του 30, οπότε διατηρούσε μικρό οκταθέσιο 
ή δεκαθέσιο αυτοκίνητο και διενεργούσε 

ταξίδια οικογενειακά σε προσκυνήματα. 

Ταξίδεψα μαζί του, με την αρραβωνιαστικιά 

μου τότε στον Απόστολο Ανδρέα. 

Τον αείμνηστο ΧαΤλή, τον έζησα από 

κοντά στην επταΕ;τία 44-51 που εργαζό
μουν δάσκαλος στον Μαραθόβουνο. 

Σαν διευθυντής του σχολείου είχα 

τακτική συνεργασία μαζί του, γιατί ήταν 

τότε Μουκτόρης-πρόεδρος του σχολικής 

εφορεlας. 

Με μεγάλη προθυμία επελαμβάνετο για 

κάθε θέμα που αφορούσε την εύρυθμη λει

τουργία του σχολείου και εύρισκε πάντοτε; 

την πιο σωστή και εφικτή λύση. 

Φρόντισε με όλη του τη ψυχή την !δρυ ση 

του σχολικού-κοινοτικού δάσους κοντό 

στο δρόμο προς την Αγκαστίνα, και έγινε 

συμπαραστάτης στη δημιουργία τΟυ κατη

χητικού. 

Εκεί όμως που η συμβολή_ του Χο'ίλή 

υπήρξε ουσιαστική και ανεπανάληπτη ήταν 

η επέκταση των δραστηριοτήτων του 

Συνεργατικού Παντοπωλεlου του χωριού, 

του οποίου ήταν ο γραμματέας και προμη

θευτής συνεργότης και σύμβουλος ο γιος 

του Πόνος που ήταν ο πωλητής. 

Στην τελευταία χρονιά του Μεγάλου 

Πολέμου όλα τα εlδη παντοπωλείου -τρό-



φιμα, ζάχαρη, υφάσματα, σιτάρι, άλευρα 

παραχωροιJντο με δελτlα (κουπόνια). Ο 
Χαϊλής με τις γνωριμlες του με τους κuβερ· 
νητικοιJς προμηθευτές δεν άφηνε το 

συνεργατικό και το χωριό του να στερηθεl 
τ(ποτε. 

Όπως ανάφερα στην αρχή ο Χα'iλής 
φημιζόταν για το πηγαlο και αυθόρμητο 

χιοιJμορ του. Ένα δεlγμα του aυθόρμητου 
και τσουκτερού αστειοu του ειναι το ακό· 

λουθο περιστατικό. 

Ένα μεσημέρι, μετά το γεuμα, θρισκό· 

μουν, όπως συνήθιζα στο παντοπωλεlο του 

για συνομιλlα και για να περάσει η ώρα, 

μέχρι να κτυπήσει η καμπάνα για την απο

γευματινή σχολική δουλειά. Ήρθε τότε μια 

κοπέλλα μέσης ηλικlας, παντρεμένη, για να 

πάρει το ~φόσιο)) της σε σιτάρι. Αφού το 

τακτοπο(ησε στη σακούλα της, της το 

ζιJγισε και πληρώθηκε ο μουκτάρης, σκu· 
θοντας η γυναlκα για να το φορτωθεl εlπε 

στο Χαϊλή: ,'Ελα, ψήλα μου το, ρε Χαϊλή. Κι 

ο μουκτάρης, σκιJθοντας, χαριτολογώντας 

της aπάντησε αυθόρμητα και πειρακτικά. -
Να σου το ψηλώσω, ψηλώνω σου το ρα, μα 

άμα φτάσεις στο σπίτι ποιος εν να σου το ... 
κατεβάσει; 

Η γυναίκα κατάλαβε το πείραγμα, vτρά· 

πηκε από μένα που ήμουν εκεί, και του 

απάντησε: -Α, ρε, διαολομούτσουνε, ξιμα

ρισμένε Χαϊλή! Ικανοποιημένη για το 

χωρατά του μουκτάρη. 

Και έρχεται τώρα στη μνήμη μου ένα 

άλλο περιστατικό που δείχνει ολοφάνερα 

την ευστροφία του μυαλού του και το 

πηγαίο, σαρκαστικό χιούμορ του. 

Ήταν άνοιξη. Μόρτης μήνας. Οι χυμοl 

των δέντρων άρχισαν να κυκλοφορούν 

οργιαστικά και να μετατρέπονται σε και

νούργια φύλλα και aνθούς. Ο κόμπος κατα

πράσινος με το όμορφο ταπέτο των σπαρ

τών και στολισμένος με τα πολύχρωμα 

αγριολούλουδα και τις κόκκινες παπαρού

νες. Οι ρεματιές κι οι ακροποταμιές στις 

πλαγιές τους στολισμένες με λογής· λογής 

χορταρικό, παγκόλλους και χωστές. 

Δευτέρα της Καθαρός. Θρησκευτική και 

φυσιολατρική γιορτή. Τ ο κόψιμο της Μούτ· 
της της Σαρακοστής. 
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ο κόσμος όλος tou χωριοιJ ξεχυμένος 
στους κόμπους nαρέες-nαρέες συγγενι

κές διασκεδόζει καθισμένος στο γρασlδι 
και αnσλαμθάνει τα νηστήσιμα φαγητά και 
to γλυκόnοtο κρασί. ΤραγοιJδι και χορός. 
Η οργιαστική φιJση, μαζl με το φαγοπότι 

ανάβει τα αίματα. 

Δυο νεαρό ξαδέρφια, εκείνη μόλις που 
πέρασε το όριο της ενηλικlωσης, στα 
δεκαέξι της χρόνια, εκεlνος δεκaοκτάρης. 

Ξεμακραlνουν λ!γο από την παρέα τους και 
τρέχοντας και αρπόζονrας ο ένας rον άλλο 
παlζουν στην ακροποταμιά. 

Τα αlματα της εφηβικής ορμής διαπερ· 
νοιJν τους αρμοuς και θρlσκονται σε 

κάποια σηγμή σφικταγιαλιασμένοι στην 
aπόμερη ακροποταμιά. Αγκαλιασμένοι 

στο ερωτικό μεθιJσι φτάνουν στην ολοκλή· 
ρωση του έρωτα ... Οι δικο( τους τους ανα· 
ζητοιJν και τους θρlσκουν με βουρκωμένα 

τα μάτια τους κι αγκαλιασμένους. 

Το ... νέο, σαν αστραπή, πέρασε από τον 
κόμπο και έφτασε στο χωριό. 

Απόγευμα. Ο μουκτόρης σκυθρωπός 

περνά μόνος στο δρόμο κοντά από το σπiΊ ι 

μου. Τον είχαν καλέσει οι δικοl της κοπέλ
λας να του πουν το παράπονό τους. 

Τον καλησπερίζω και τον ρωτώ: Πώς ως 
δα στο μαχαλλά μας, κιJριε Χαϊλή; • Με 
κάλεσαν, σαν μοuκτάρης που είμαι, να εκτι
μήσω τη ζημιά! Μου απάντησε. 

5. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Έκαμνα τακτικές επισκέψεις στο κατά

στημα του γιοτ( αποτελούσε ένα πολύ 

λεπτό και πολιτισμένο τρόπο κοινωνικής 

συμπεριφοράς. 

Ε!χε, τότε, δυο παιδιά στο δημοτικό, ένα 

αγόρι και ένα κοριτσι και ενδιαφερόταν 

πολύ να μαθαίνει για την πρόοδο τους στα 

μαθήματα και για τη συμπεριφορά τους στο 

σχολειο. Μιλούσαμε πολύ ανοικτό, ακόμα 

και για ζητήματα πολιτικά και πολιτιστικό 

θέματα. 

Θυμάμαι που μου έλεγε πάντα κομπάζον

τας για τις εμπορικές του δραστηριότητες 

και την πνευματική του νοημοσύνη και καλ

λιέργεια: · Κύριε Κορέλλη, μη ξεχνάς πως 
μέσα σ' ολόκληρο τον Μαραθόβουνο ένας 
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μόνο Σωκρότης υπόρχει! Και πρόγματι δεν 

ήταν κανένας όλλος με το όνομα Σωκρό
της, στο χωριό. 

Σπούδασε τα πα ι διό του στην Αθήνα, για
τρός ο γιος, που διακρίθηκε πρόγματι και 

έγινε υφηγητής της Φυσιολογίας στο πανε
πιστήμιο Αθηνών. 

Το.· συνόντησα, μετό την εισβολή του 74, 
όταν εγκαταστόθηκα στην Αθήνα με τη 
σύζυγό μου, μαζί με το γιο μου τον Αχιλλέα 

-δευτεροετή τότε φοιτητή της Ιατρικής 
στην Αθήνα. Έκανε τότε ο γιος μου φροντι
στήριο στη Φυσιολογία κοντό στον καθη

γητή το γιο του Σωκρότη, που όταν όκουσε 

το όνομα ΚΟΡΕΛΛΗΣ ρώτησε τί σχέση είχε 

με τον δόσκαλο τον Κορέλλη. Ζήτησε να με 
δει και πήγα και τον συνόντησα στο γρα
φειο του, όπου τα είπαμε με σuγκiνηση και 

πολλή αγόπη ... 

β. ΟΙ ΒΟΡΚΑΔΕΣ (Παναής και Πιφόvης) 

Μεγαλοκτηματίες και δραστήριοι γεωρ
γοί. Εφόρμοζαν πιστό και με συνέπεια τις 
οδηγίες του Γεωργικού Λειτουργού σχε

τικό με την καλλιέργεια των αγρών, τους 

τρόπους σπορός και λίπανσης, την καταπο

λέμηση των ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα φόρ

μακα, την όρδευση και την συγκομιδή. Τ α 

παιδιό τους, που ασχολήθηκαν με τη Γεωρ

γία επρομηθεύθηκαν σύγχρονα μηχανήμα
τα, τρόκτορς και κομπό·ίν, αύξησαν κατα

κόρυφα την παραγωγή και δημιούργησαν 
νέες συνθήκες αγροτικής ζωής. 

Στην οικογένεια των Βορκόδων ανήκει 

από μητέρα και ο διαπρεπής φιλόλογος 

καθηγητής κος Θεόδωρος Στυλιανού ο 

οποίος· ίδρυσε παρόλληλα, μαζί με τη 

σύζυγό του, την Εμπορική και Επαγγελμα
τική Σχολή Κ. Ε. Σ στη Λευ/σία. 

Θυμόμαι το Θεόδωρο μαθητή μου τότε 
στην έκτη δημοτικού (1947), που του ανό
θεσα να aπαγγείλει στην Εθνική Επέτειο 

της 25ης Μαρτίου το ποίημα «Ο αστραπό

γιαννος» του Αριστ. Βαλαωρίτη. Μου εΙ χε 

κόμει εντύπωση τότε η ταχύτητα που το 

aποστήθισε -ολόκληρο το επικολυρικό 
ποίημα και η ευχέρεια και ηρεμία και 

αlσθηση που το απόγγειλε στις ενδοσωμα
τειaκές εκδηλώσεις των εθνικοφρόνων 

αλλό και των αριστερών σωματεiων αποκο~ 

47 

μίζοντας παρατεταμένα χειροκροτήματα 

(όπως είχα αναφέρει στην αρχή των ανα

μνήσεων μου). 

Στους Βορκόδες ανήκουν και δυναμικοl 

δασκόλοι. 

7. ΟΙ ΤΣΑΚΚΗΔΕΣ (Σωτήρης Κυριόκου 

Τσόκκας και Γιώργος Κυριόκου Τσόκκας). 

Από τα ηγετικό στελέχη του Συνεργατι

σμού, και μέλη της παλιός επιτροπής της 
Σ.Π.Ε. Σπούδασαν τα παιδια τους σε σχο

λεία Μέσης Πωδείας. Δυο δασκόλες έχουν 
αποκατασταθει με τραπεζικούς και αποτε~ 

λούν μέλη του πνευματικού επιτελε{ου της 

προσφυγικής κοινότητας του χωριού. 

β. ΟΙ ΚΑΡΑΛΟγΚΑΔΕΣ. Θωμός και τα παι

διό του Νικόλας και Χρύσανθος. 

Γεωργοί και εμπορευόμενοι. Ο Θωμός 
διατηρούσε καφενείο. Τα παιδιό του μετα

νόστευσαν στην Αγγλία και όλλοι στην 

Αυστραλία, όπου δημιούργησαν επιχειρή
σεις και αποτελούν και αυτοί σημαντικό 
κεφόλαιο του Απόδημου Κυπριακού Ελλη

νισμού. Όσοι έχουν παλινοστήσει 
δημιούργησαν περιουσίες, πολυτελή δια

μερίσματα και επιχειρήσεις στις ελεύθερες 
περιοχές. Στους Καραλουκόδες ανήκει και 
η οικογένεια της Θέκλας, συζύγου του 

Πανατζό, που τα παιδιό τους ανήκουν στην 

πρωτοπορεία της βιομηχανικής δραστη

ριότητας των εκτοπισμένων Μαραθοβου

νιωτών. Έχουν δημιουργήσει εργοστόσια 

φωτιστικών ειδών: «ΚΟγΛΗΣ ΜΑΡΑΘΟ

ΒΟγΝΙΩΤΗΣ« και πρατήρια στη λεωφόρο 

Μακαρίου. 

Ο Πανατζιάς διατηρούσε με τη σύζυγό 

του ταβέρνα στο χωριό, έκαμε λεωφορείο 

για τη συγκοινωνια Μαραθοβούνου-Λευ

κωσίας. Διόσωσε το αυτοκlνητό του στην 
εισβολή και εξακολουθεί να το κυκλοφορεί 

με την εταιρεία λεωφορείων Νσίας στη 

γραμμή Λυκαβητού-Δασούπολης. 

9. Ο ΚΚΟΛΗΣ (Νικόλας Λούκα) 

Ένας από τους πιο προοδευτικούς και 

δραστήριους Μαραθοβουνιώτες. Είχε λεω

φορεία στη συγκοινωνία με τη Λευκωσία 

και την Αμμόχωστο. Ασχολείτο και με την 

κηπουρική. Είχε μεγάλο περβόλι με δια

τρήσεις (λάκκους-λαγούμια) και καλλιερ-




