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Το πuκνόφuτο δάσος 

της Χαλεύκας 

Η Κύπρος μαt~ ηου βρίσκεται στην ανατο

της Μεσογείου είναι η τέταρτη 

νήσος μετά τη Σικελία 

νία και Κορσική. Με το θαυμάσιο μεσο

γειακό της κλίμα είναι ο τόπος ανάηηιξης 

των δασών. Ο μεγαλύτερος της 

αρχαιότητας ο Στράβων (67 π.Χ. - 23 
ανc.φέρει στα περίφημα «Γεωγραφιι~ά" του 

πως η Κύπρος στην παλιά εποχή σκεπαζό

ταν ολόκληρη με δάση, ήταν ένα πράσινο 

νησί. Αυτό βοηθούσε πολύ στο λuώοψο 

του χαλκού, γιατf. έκοβαν δένδρα για την 

καύση και το λuιi>σψο των μετάλλων. Τα 

πολλά ακόμη δένδρα τα χρησιμοποιούσαν 

και στην κατασκευή καραβι<iΙν (ναυπήγηση) 

γι' αυτό η Κύπρος στην αρχαιότητα ήταν 

μεγάλη ναυτική δύναμη. Δυο οροσειρές 

διασχίζουν την Κίιπρο από τη δύση στην 

ανατολή, η οροσειρά του Τροόδους και η 

οροσειρά του Πεvταδακτύλου. Η ψηλότερη 

κορυφή της πριίΗης είναι ο Όλυμπος με 

υψόμετρο 1951 μέτρα, ενώ η ψηλότερη 

κορυφή του Πενταδακτύλου είναι ο Κυπα

ρισσόβουνος με υψόμετρο 1024 μέτρα. Ο 
μέσος όρος βροχόπτωσης στο Τρόοδος 

είναι 35-40 ίντζες ένώ στον Πενταδάκτυλο 
είναι 15-20 ίντζες. Οι δυο οροσειρές δια
φέρουν στη σύνθεση και μορφολογία του 

εδάφους. Το Τρόοδος είναι μια κλψακωτη 

σειρά λόφων και βουνών με βαθειές κοιλά

δες και χαράδρες με πολύ πλαγιαστές πλα

γυ':ς, έτσι που συγκρατείται πολύ το χιi>μα 

και το νερό και αποφεύγεται η διάβρωση 

του γι' αυτό σχηματίζονται πολύ 

πυκνά 

μπορούν vo 
Πενταδaκτύλοu αποτελείται από 

η 

οροσειρeί με βουνό και προχωρεί μέχρι τον 

Απόστολο Ανδρέα. 

Η έκταση του δάσους υπολογίζεται σε 59 
τετραγωνικά μίλια. Η διαμόρφωση του 

εδάφους και της είναι μια 

μακρά διακοπτόμενη αλυσίδα από λόφους 

ηαρόλληλα στη βόρεια πcφαλ!ο και χωρίζει 

ης επαρχίες της Κερύνειας και της Αμμο~ 

χώστοu από την ηεδιι)δα της Μεσαορίας. 

Από τις δυο πλευρές της βόρειας οροσει~ 

ράς, η βόρεια πλευρό. πυκνό

τερη βλάστηση σε καρποφόρα και δασικά 

δέντρα και τούτο οφείλεται στην πλαγια

στή κλιμάι<ωση της σε aντίθεση με τη νότια 

πλευρά που παρουσιάζει πλεον απόκρημνη 

όψη εξαιτίας των aσβεστολιθικών ηετρω~ 

μάτων που αφθονούν περισσότερο από τη 

βόρεια πλευρά της οροσειράς. 

Χρωστεί ακόμη την πλούσια της βλά

στηση η βόρεια πλευρά γιατί εξ αιτί.ας της 

θέσεώς της δέχεται λιγότερες ώρες την 

επίδραση των ηλιακών ακτίνων σε αντίθεση 

προς τη νότια που δέχεται 

Η βόρεια πλευρά ακόμη εκτός της 

λης βροχόπτωσης 

της εξάτμισης της ··"""v·'"''"A" 
περίοδο του χρόνου και "'""'""'"'"'"" 
την καλοκαιρινή περίοδο. 

Ανάμεσα στο εκτεταμένο 

σειράς του Πεvταδακτύλοu το 

πυκνοφυτευμένο δάσος της Χαλεόκας ποu 

στη νότια ι\ό.τω από ·rην 
κορυφήτοu Που 

πυκνότητα του το δάσος τοίηΌ ηου .το 

σ' όλη την 

εκεί το 192·1 ο κενη:η
σταθμός nou 

συνεχώς με αυξανόμενο 

Το της 

τοηοθε:σ(α που 

σης τσ βλΕ:πει λίγες 



ενεργεί ευεργετικά στην βλάστηση. 

Παράλληλα με το κλίμα έρχεται και το 

πλούσιο έδαφος του λεκανοπεδίου όπου 

προκόβουν τα βασικά δένδρα του δάσους 

πεύκα και κυπαρίσσια. Πολύ ακόμη υπο

βοηθητική έρχεται και η αυξημένη βροχό

πτωση χάρις στην .προνομιούχα θέση που 

βρίσκεται. Η βροχή τούτη που πέφτει συγ

κρατείται ολόκληρη ·εξ αιτίας των aσβε

στούχων πετρωμάτων που βρίσκονται στην 

περιοχή και δεν είναι υπερβολή ν' αναφέ

ρουμε πως ούτε σταγόνα βροχής δεν αφή
νουν να παρασυρθεί από την περιοχή τους. 

Πολλά είναι τα δασικά δένδρα που βλα

στάνουν. Τραχεία πεύκη, κυπαρίσσι, aόρα

τος, αγριελιές, άγριες χαρουπιές, αντρου

κλιές, σχοινιές, ξυσταριές, αντζουλόβατος 

κ.λ. Στη χλωρίδα τούτη μπορεί να προστε

θεί και βλάστηση των άγριων λουλουδιών 

κυκλάμινα, νάρκισσοι (ματσικόριδα) ορχι

δέες και άλλα που μοναδικά βλαστούσαν 

στην περιοχή της Χαλεύκας. Με τα πολύ

χρωμα τους άνθη στόλιζαν το τοπίο και έδι

δαν · επιβλητικότητα και μεγαλοπρέπεια 

στη φυσική ομορφιά του περιβάλλοντος. 

Σ' όλη την περιοχή του Πεντ'αδακτύλου 

και ανάμεσα στα δόση φυτρώνουν και 

πολλά αρωματικό φυτό όπως το θυμάρι, το 

χαμομήλι, η σαψισιά, η ρίγανη και άλλα. Τα 

είδη τούτα στην περίοδο του Β' Παγκο

σμίου Πολέμου ε μαζεύονταν και εστέλλον

ταν στο εξωτερικό για επεξεργασία και 
παραγωγή βοτάνων. Από τα φύλλα της 

ρίγανης με απόσταξη έβγαινε το ριγανέ

λαιο, πολύτιμο για την παραγωγή διαφόρων 

φαρμάκων. 

Το δάσος ακόμη οφείλει την πυκνότητά 

του και την παρθενία του στην επιστημονι

κή ν εκκοπή που γινόταν συστηματικά προς 

δόξαν του Τμήματος Δασών. Στα ορεινά και 

απόκρημνα δάση ακολουθείτο το εκλογικό 

σύστημα εκκοπής. Με το σύστημα τούτο 

aφαιρούνταν πάντοτε οι μεγάλοι ή ώριμοι 

κορμοί που εξασφάλισαν στο πέρασμα των 

χρόνων τους aπογόνους τους - τη φυσική 
βλάστηση από σπόρους που έρριχαν στο 

έδαφος σε μικρή απόσταση από τον τόπο 

που ήταν ριζωμένοι. Επίσης με τους 

παλιούς κορμούς aφαιρούνταν όλοι εκεί

νοι οι παραμορφωμένοι κορμοί . που αν 
·έμειναν ποτέ δεν θα απέδιδαν καλή ξυλεία. 
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Με την παρουσία τους ακόμη θα εμπόδιζαν 

την ανάπτυξη νεαρών καλόμορφων και 

υγιών δένδρων. 

Με την ελαφρά τούτη εκκοπή που εγί

νετο στο δάσος της Χαλεύκας ανανεώνετο 

χωρίς να χάσει την πυκνότητα και την 

ομορφιά του που την ενίσχυαν η αγριό~α . 
των βράχων και το πολύχρωμο της τo~St; 

σίας. Κινηματογραφικά συνεργεία . tibu, 
έφθαναν στην Κύπρο επισκέmον.τctv. _τη·· : 
Χαλεύκα για να πάρουν ταινίες οπω~ rι. 
Rackell Wells. . 

Το σύστημα τούτο εφαρμόζεται _ttdi 
σήμερα έστω αν κάποτε οι υλοτομίες e{vjl~ 
πιο βαρειές από ό,τι επιτρέπεται, μι τη 

δικαιολογία πως υπάρχουν γηραλέοι ωΡ':. 
μοί και κάποτε σάπιοι που έnρεπε ν' ~L7 · 
ρεθούν προ πολλού καιρού. Εξαίρεσq:wιι 

συστήματος έγινε στον Πρώτο Παγκ~tΟ 

Πόλεμο, οπότε μεγάλες περιοχές αfφψι" 

λώθηκαν για να εφοδιάσουν τις ξυλο~~, 
νές Λιμνίτη και της Φλέ.βας στην Πό~ μ~ 
τα αναγκαία κουττούκια που μετατρ~ΟΥ· · 
ταν αμέσως σε ξυλεία και καύσιμα για τρο

φοδότηση του στρατού και του καταναλω

τικού κοινού. 

Και σήμερα επικρατεί ακόμη τούτο το 

σύστημα εκκοπής. Δένδρα που έχουν ψ
σφαλίσει φυσική βλάστηση πολύ κo\ft:Q c' 
αυτό σφραγίζονται και προσφέρονται (ftήV 

αγορά με δημοπρασία επί τόπου. 

Και ας μη ξεχνούμε πως και το σύ~ 

αυτό ήταν εκείνο που εφάρμοζαν ο( «v~ .. 
. κτερινοί φίλοι του δάσους» οι νυκτο!CΜ
πτες στον παλιό καιρό. Έκοβαν μόνο ΚΟ"Ρ"· 

μούς δένδρων που ήταν κατάλληλΟι ':Vta 
ξυλεία ή κυπαρίσσια για στέγαση σπι~ν • 
βολίκια-. Και για βολίκια οι νυκτοκ~ις 
δεν έκοβαν το δέντρο από τη ρίζα. Πάv;t~;tt 

πάνω από κάποιους κλώνους οι oπotι;Jt .. 
την πάροδο του χρόνου έστριβαν π~ ~ 

πάνω - προς το φως - για να σχημα~'Ι'( 

νέους κορμούς. Και συχνό συναντο('ι~ 

κορμούς που είχαν απόδοση σ· ένα μ~ 
χρονικό διάστημα πάνω από 20 βολίκφ. Κω 
το κόψιμο εγίνετο πάντοτε με σβανάv για 

να μη γίνεται αντιληΠτό. Επίσης όταν ανιφ.. 

ριχώντο στο δέντρο για να κόψουν. κλςb~ 

νους για καυσόξυλα ποτέ δεν τους έκ~ν 

κοντά στον κορμό. Τους έκοβαν τοu~ι;
στο ένα πόδι πίσω από τον κορμό, για;t~ 
. σχημάτιζαν μια φυσική σκάλα που eα.-
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Κάστρο της Καντάρας. 

σιμοποιοίισαν για αναρρίχηση σε μια μετα

γενέστερη επιχείρηση .. Με τούτο τον 

τρόπο εμrιόδιζε ακ6μη το έντομο να εισχω

ρήσει στον κυρίως κορμό για να τον κατα

στρέψει. Ιδίως το κυπαρίσσι που δεν βγάζει 

αρκετή πίσσα να προστατέψει μια πληγή, 

όπως γίνεται με το πεύκο. Κατά πόσο οι 

νυκτοφύλακες το ήξεραν αυτό πριν από 

τους δασικοίις δεν είναι γνωστό. Είνdι 

όμως γνωστό. πως όσα κυπαρίσσια κλα

δεύτηκαν και δεν καλύφθηκαν οι πληγές 

τους με κάποιο αvησηπηκό, καταστράφη

καν από τα έντομα. Και τούτο 

σω ηοι1 είχαν κλαδευτεί χωρίς τη χοήση 

για να για 

βολίι<ια. Ολα ήσαν τρυπημένα από τα 

Αντίθετα 

ή 

φύλακες που εργάσθηκαν στο σταθμό κόμ

πασα προ της εισβολης, Στη 'ilι':~ώ-
τερη γενιά με όλη την προπαγό,νδt:ι τιοv 

εγίνετο από το Τμήμα δασών eίχ!~; aΥartηι

χθεί φιλοδασική συνείδηση κα.ι τσυ 

περιβάλλοντος. Γι' αυτό qγάπησανταδόιτη 
και ποτέ δεν τολμούσαν να τα J{ι.ηαοτρt

ψοuν. Ο ευπρεπισμός και η άψογος κ{ιθσ,
ριότητα του σταθμού ενέπνεε σ' όλοuς τ<:ι 

σεβασμό προς τα δάση, η δε προσέλεtιση 

επισκεπτών ξένων και ντόπιων ξεπερνούσε 
τους 30 χιλ. το χρόνο. 

τ ο κατά μεγο μέρος αu'tο-
φuής βλάστηση. Στο 1920 



με όσα γράφει ο Richard Seligman στο 

περιοδικό Alpine garden Society 1952~ 

Οι φυτείες που έγιναν δεν επεξετόθηκαν 

πιο πέρα από το υφιστάμενο φυσικό δάσος. 

αλλά έγιναν με την προσθήκη δενδρυλλίων 

ομοίων με τα υπάρχοντα για να εμπλουτι

σθεί το δάσος και παρουσιάσει περισσό

τερη πυκνότητα για να καταστεί έτσι το 

σημερινό διαμαντένιο δακτυλίδι σε ομορ

φιά και κάλλος όλης της οροσειράς που 

αρχίζει από τον Κόρνο και καταλήγει στον 

Απόστολο Ανδρέα. 

Το δάσος της Χαλεύκας αρχίζει από το 

δά.σος Πενταδακτύλου στα δυτικά και 

φθάνει στο διάσελο (πέραμα) πλησίον του 

σταθμού Μερσινίκι, όπου περνά ο 

Λεuκονοίκου προς Ακανθού και 

Αμβρόσιο. Από τούτο το διάσελο αρχi.ζει το 

δάσος της Καντάρας που τελειώνει στο 

χωριό Κώμη Κεπήρ. Το μήκος του πρώτου 

είναι 191/2χιλιόμετρα και της Καντάρας 24 
χιλιόμετρα. Το πλάτος δε και στα δυο δάση 

κυμαίνεται 1-6 χιλιόμετρα. 

Η απόσταση από Λευκωσία- Κuθρέα είναι 

13 χιλιόμετρα και από την πλατεία Κuθρέας 
(Σερόγιο) 3 μίλια και από Κεφαλόβρυσο -
Χαλείικα περί τα 4 δηλ. ολική από-

σταση Λευκωσίας ·· 14 1/2 μίλια 
(24 χιλιόμετρα). Από τη Χαλεύκα ·
περί ·ra 4 μίλια (6 1/2 χιλιομ) και από τη 
Χαλεύκα - Άγιο Αμβρρόσιο τα 8 
(13 χιλιομ.) και μέχρι τη θάλασσα ακόμη ένα 
μίλι. 1Ό όλο Χαλεύκα -
θάλασσα 9 μίλια ή .15 

Στη βόρεια οροσειρά η πεuκη 

ευρίσκεται σ' όλα τα δάση και σε ορισμένα 

ανάμεικτη με τον αόρατο και στα χαμηλά 

ακόμη δόση Αγία Ειρ!'Ι-
νη, Κορμακίτη και Σε άλλα είνω 

ανάμεικτη με το κυπαρiσσι, σ' όλα τα 

βουνίσια δάση απότο Κόρνου δυτικά 

και στην Καρπασία ανατολικά. Σε 

αριθμούς τη 

θοu, Αγίου !λαρ!ωνα 

Χαλεύκας. Το κυπαρίσσι 

βόρειες ωαές και καλύπτει 

σεις ανάμεικτο με και 

βόρεια ακόμη οροσειρά βρίσκουμε και την 

αντpοuκλιά σε μικρούς όμως αριθμο(ις. 

Στην Καρπασία τον 

αόρατο ανάμεικτο με 

χαρουπιές. 
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Στα παλιά οι πάσσαλοι και τα κλο· 

γκι τη 

στέγαση σπιτιών. Επίσης τρυφερά κλαδιά 

μαζί με μερσίνι και οχίνο εηλέκοvταv σε 

χονδρά σχοινιά και ετοποθετοι1νταν 

πήλινα δοχεία που εχρησψοποιούντανσε 

ξύλινα αλακάτια για άντληση νερού στην 

άρδευση διαφόρων καλλιεργειών. Μό.λιpτα 

εποuλιούνταν οι κλάδοι για 

6γρόσια τους 100 κλάδους. 
τα ξύλινα αλακάτια αντικαταστάθηκαν με 

τα σιδερένια αλακάτια. · 

Από την πανίδα ξεχώριζε στην 

της Χαλει'ικας η οχιά η δηλητηριώδης, η 

αλεπού, το αγριοπερίστερο και σ αιιτοκρα>· 

ΠΟΙJ 

μεγαλοπρέπεια, γι' αυτό 

τευόμενο πτηνό με 

τις φωλίες του σης aπάτητες κορυφές του 

Πεvταδακτύλου και του Γιαηλά και · 
αδύνατη η 

του των κορu-

φών και της εχθρικής επίθεσης που έκQμνε 

ο αετός σ' εκείνο που επιβοuλεύετο την 

ησυχία και ασφάλεια του στα ύψη εκείνο:.· 
Σ' όλη τη βόρεια οροσειρά βλασrο(ιοε 

μεγάλος αριθμός από αγριελιές 
περιοχή Αποστόλου Ανδρέα και 

στην Καρπασία και στις πλαγές του 

δακτύλου και του Γιαηλά κοντό στο 

της Χαλεύκας. από το Β' 

Πόλεμο πολλές αγριελιές 

και μεταφέρτηκαν για 

χωριά της Μεσαορίας. Από την 

Πενταδακτύλου μεταφέρθηκαν και μ.e;1'{1· 

φυτεύτηκαν στην Κuθρέο. και οι α 

της χωριά. Όλα τα νέα λιοχώρια της Πε'f).Ιο• 

χής f\ υtι οιο:.αι~ 

θεια της να 

γεια ανέλαβε και 

ελι.άς από τη Βόλια 

και χωριά της 

Μι1λιστα διέθετε 

μεγόλο και οε τιμή κόστους γt.<'J. ν' 

αποφευχθεί το φάγωμα τοuς από τα 

ιδίως τις και να καρποφορούν 

λιγότερο χρονικό 
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Στο έτος 1942 έγινε μια μεγάλη πυρκαγιά 
που ξεκίνησε από την περιοχή Αγίου 

Αμβροσίου κι έφθασε στους πρόποδες του 

Γιαηλά. Όλα τα καμένα 

και στάληκαν στην Λευκωσία όπου χρησι

μοποιήθηκαν σαν μικρή ξυλεία είτε σαν 

καυσόξυλα. Για τη μεταφορά τους όμως η 

κυβέρνηση κατασκεύασε δρόμο που ένωσε 

τον Άγιο Αμβρόσιο με τον κύριο δρόμο 

Χάρτζιας -- ΧαλείJκας. Και ο δρόμος τοίJ· 

τος από ένα σημείο nou ονομάζεται «Απά-
τη» (όπου uπrjpχε που κατέλuαν οι 

δασοφύλακες) κι έφΘασε στο 

μοναστήρι του ΑνηφωνηηΊ κο.ι στη συνέ

χεια ενώθηκε με το δρόμο 

σίου- Τρυπημένης. 

Όλη η που 

με το σύστημα gradorιria 

ροφuτείες σε 

4 πόδια που 
(τσάπα) ή με 

όροτροποu 

χος των 

μέλλο. 



κατασκευή πορτοπαράθυρων, επίπλων και 

άλλων. Στα τελευταία όμως χρόνια προ της 

εισβολής περιορίbτηκε σε μεγάλο βαθμό, 

γιατί αντικαταστάθηκε με εισαγόμενη 

ξυλεία από έλατα, που εlvαι πιο ευκολο

δούλευτη. Παρ' όλο όμως το συναγωνισμό 

της εισαγόμενης ξυλείας η ντόπια ξυλεία 

εχρησιμοποιείτο για πολλούς σκοπούς, 

αλλά δεν έφθανε στο ύψος εκείνης που 

χρησιμοποιείτο στο παρελθόν. 

Ο όγκος όμως ξυλείας που μπορούσε να 

παραχθεί από το δόσος Χαλεύκας και 

άλλων γειτονικών δασών δεν μπορούσε να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες εγκαθίδρυσης 

εργοστcιοίοu εκμετάλλευσης ξυλείας. 

Μπορούμε όμως εδώ ν' με 

βεβαιότητα πως η κυπριακή ξυλεία είναι 

ανθεκτική για πολλά χρόνια. Είναι παρα

δεγμένο πως πορτοπαράθιιρα, βολίκια, 

δοκοί, ηου χρησιμοποιήθηκαν στο παρελ

Θόν σε σπίτια βρέθηκαν σε θαυμάσια κατά

σταση ύστερα από μερικούς αιώνες. Πάσ

σαλοι δε που χρησιμοποιήθηκαν σε μεταλ

λείο από την εποχή των Φοινίκων βρέθηκαν 

πριν 40-50 χρόνια σε ωρισμένα μεταλλεία 
σε καλή κατάσταση. 

Στην Κύπρο πριν 18 
ιδρύθηκε η Δασικr1 

ΛΤΔ η οποία 

ξυλείας που 

κορμο(Jς διαφόρων 

πεύκοu. Ακόμη και καυσόξυλα από τα οποία 

ηαράγει διάφορα προϊόντα όπως μοριοσα

νίδες, κόντρα πλακέ, παρκέ και άλλα 

προϊόντα για διάφορους 

Το ποσό της που uλοτομείτω 

από το δάσος ΧαλείJκας κω. γενικ(ι από όλα 

τα δ.άση της βόρειας δεν είναι 

γνωστό. Οι οασι~;έc: 

1950-60 αναφέρουν πως 
στικά σχέδια για την 

τα.δακτύλοu, αλλό δεν 

οποία ηρέηει να 

δημα) οίιτε 

καταγράφονται σε βιβλία. Ούη.~ και στοι
χεία όγκου της ξυλείας που παράχθηκε στο 

παρελθόν. Σε αντίθεση με σήμερα που κρα·· 

τούνται τέτοια στοιχεία γίνεται και σ 

άλλες αναπτυγμένες χιiιρες. Η Δασική uπη·· 

ρεσ(α ·κρατεί λεπτομερή τέτοια 
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τις πιο 

στη Γαλλία, στις Ινδίες και στη 

Στις δυο τελευταίες χώρες κρατούνται 

στοιχεία με κάθε λεπτομέρεια από την 
εποχή ποι; ανέλαβε η Μεγάλη Βρεττανίατη 

διοίκησή τους και συνεχίζεται και μετό την 
ανεξαρτησία τους, δηλαδτ) για περ(όδο 

εκατοντάδων χρόνων. Μόνον όταν 

τούνται λεπτομερή στοιχεία και 

λονται με εκείνα των μεταγενεοτεpων 

καταμετρήσεων, μπορούν να βγουν θ~1ικά 

αποτελέσματα για την παραγωγή ξΙJλε(ας 

από κάθε δάσος και να αποδειχθεί aκpt· 
βεια αν η διαχείριση σ' ένα δάσος tivαι. 

ή 

Η Χαλεύ κ α με το π υ κvότατο της uu9<;.J><; ~,., 

το υψόμετρο της, το και 

κλίμα, με την εγγύτητα της 

βόρειες ακρογιαλιές της 

Κερύvειας, με τον συνδυασμό του 

βουνό, θάλασσα, πεδιάδα, με το 

δρόμο που σίJνδεσε τη Λευκωσία 

Κερύνεια μέσο Πενταδακτύλοu 

παντός με την έκπαγλο θέα που 

ται βόρεια και νότια του Γιαηλά, 

αξιοποιηθεί τουριστικά και να 

επίσκεψης καθημερινά των 

ξένων που 

Κύπρο σ' όλη τη διάρκεια του 

Ασφαλώς προ της εισβολής θα 

σύγχρονο τουριστικό σχέδιο 

ποίηση της περιοχής Χαλεύι<ας 

σέλκuση επισκεπτών ντόπιων και 

που κο.τοικ.ι:ηJσαν 
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και απολάμβαναν οι Βάρωσιώτες. Η μικρή 
όμως απόσταση των Λεuκωσιατών και των 

Κε.ρuνειωτών δεν τους επέτρεπε να κατοι·· 

κήσοuν. Μπορούσαν όμως ν' απολαύσουν 

όλα τα θέλγητρα της διαμονής τους, ν' 

αποφεύγουν έτσι τaλασιωρίες 

και διαμονής. 

Δυσκολία που παροuσi.αζε η συγκέν

τρωση μεγάλης κοσμοσυρροής στη 

Χαλεύκα ήτο το πρόβλημα του νερού. 

Αρχικά η Χαλεύκα uδρεύετο από λάκκο rιou 

αντλείτο με ανεμόμυλο. Το 1941 έγινε διά
τρηση στο ίδιο μέρος βρέθηκε αρκετό 

και διακλαδώθηκε σ' όλα τα σπίτια του 

σταθμοίι. Αργότερα η διάτρηση 

πηκε σε μεγάλο λόκκο με λαγούμια για την 

αποβήκεuση και συγκέντρωση 

ρης που ν' στις 

αυξανόμενες ανάγκες του σταθμού και των 

επισκεπτών. 

Το νερό είναι παρόμοιο με εκείνο του 

Κεφαλόβρυσου Κuθpέας αφού 

από τα ίδια υδροφόρα 

συμβαίνει και με άλλες ή μεγάλες 

πηγές όπως της Λαπήθοu και του Καραβά. 

Πρέπει ν' αναφερθεί πως, σι.Jμφωνα με 

γνώμη ειδικού πριν από ακρετά χρόνια, δεν 

μπορεί να εξευρεθεί περισσότερο νερό 
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γιατί η uδροληπηκή έκταση είναιμικρήκQι 
αρχίζει από την περιοχή του rιαηλό. ιαι:ι 

τελειώνει στη νότια μεριά της Χι:ιλεύκας. 

Δυτικότερα όμως στην ηεριοχΙi ιο~ι rι1uu.ι~~ 

vομονάστηροu που απέχει περ( τg: 2 
χιλιόμετρα από τη Χαλεuκα uπι!fpχει · 
άφθονο νερό, γιατί οι πηγές τροΦοδο'ΙiQ.'\}~

ται από μεγαλύτερες υδροληπτυ~ές /ε.κ::Η~· 
σεις. Προς Β. του ΚεφαλόβρuQοuΚuθp&ι:ι.ς 

έγιναν διατρήσεις λίγο χρονικό διάστη~;.tQ 

rιρο της εισβολής βρι';θηκε nog"<>• 
της που μεταφέρθηκι;; για !JόΙDS:ι~ση 

της Πρωτεύουσας. 

περιοχή της Χαλεύκας 

πολλοί σπήλιο ι που τους ει:;ι::Ρ:δ:uνΌuQ:~\1 ς:·r!ι 

Ίων 

μονάδων -των βρεπανικώv 

τελευταία χρόνια 

με KC\1. '"'nΙΙπκnτr:ηι 

αρκετό βάθος. Δυστυχώς ομω~<>.ενu:ttι::~•Ρε~ 

σαν να τον αξιοrιοιήσοuν γιατί μeΙ::J:oJ\~!.f!:<;Jrε 

η εισβολή των Τούρκων. 

Το δάσος της Χαλεί1κας 

προς Νότο και περιλάμβανε και 

Λακκοβούναρα που 

και τροφοδοτούσε με καuQ'Ι:)ξΙ;ι.λα 

όλη την 



έφθανε προς Ανατολάς μέχρι την Τρuηη .. 
μtvη, Τζάος, Άγιο Νικόλαο Λεuκονοi.κου. 

Στην περιοχή του δάσους 

χει ερειπωμένη η εκκλησl.α της ΠλατανιιiJ

τισσας. 

Το Τμήμα Δασών ανάμεσα στα έτη 1950-
53 κατασκεύασε για τουριστικούς 
ένα μακρύ δρόμο σ' όλο το 

φογραμμής της βόρειας 

άρχιζε από το πέραμα της 

ανατολικά και έφθανε τοu δι:'ωσuς 

Κόρνου δυτικά. Στη συνέχεια ενώνι::τουν 

με το δρόμο Λάρνακα της Λαπήθσυ. Ο 

μος τούτος είχε μήκος 55 μίλια 
τρα και πλάτος 15 πόδια. Ήταν πανο

ραματικός δρόμος με αξιοθαύμαστη θέ;α. 

Ταξιδεύοντας έβλεπες τον της 

Μεσαορίας με τα 

Αμμόχωστο μέχρι τη Μόρφου. 

πρόβαλλε επιβλητική και παν(ιψηλη η ορο

σειρά του Τροόδοuς με τα πλούσια rης 

δάση και διάκρινες καθαρά την ιωρυφο·· 

γραμμή από το Σταυροβούνι μέχρι τον 

Πύργο Τηλλυρίας. Από 'rηv άλλη 

της κορυφογραμμής την δασό

φυτη έκταση και στη συνέχεια το στενόμα

κρο κάμπο με τα χωρία χωμένα στο 

vo, τις δαντελωτές ακρογιαλές, την 
νεια με το γραφικό της λιμaνάκι και πιο 
ττέpα στο βάθος της θάλασσας τα της 

Καραμανιός. 

Στη ~ιάρκεια του 8' Παγκοσμίου Πολέ
μου η αγγλική διοίκηση αντικρύζουσα σαν 

φάσμα την εισβολή των Γερμανών σ,·,:ν 

Κύπρο, κατασκεύασε για αμυντικούς οκο

πούς τρεις δρόμους παράλληλους κατά 

μήκος της νότιας πλευράς της 

του Πενταδακτύλοu. Άρχιζαν από την 

περιοχή Τρικώμου περνοίισαv το δάσος 

Καντάρας, ΤενναρκιiJν βόρεια της 

Κεφαλόβρυσου Κυθρέας, 

Νοτίως του Δικώμοu, του Κοντε-

μένοu ενώνοuvταν με το δρόμο Μύρτου 

Μόρφου και καπ;ληγαν στη νότια 

του δάσους Διορίaυ. 

Οι δρόμοι τοίιτοι είχαν απόσταση 55 
μίλια, ήσαν παράλληλοι κω απείχαν ο 

από τον άλλο από 100 - 300 υάρδες. Ανέ
λαβε την κατασκευή τους το Τμήμα Δασών, 

γιατί τα δημόσια έργα και οι 

διοικήσεις Λευκωσίας, 

χώστου αρνήθηκαν την 
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Εχρησιμοηοιήθηκαv εκατοντάδες εργqτες 

από τα γειτονικά χωριά. και συμπληρ.ώθη

καv και οι τρεις σε διάστημα τεσσάρων 

μηνών. από διάφορα 

σημε{α της διαδρομής τους και την επί

βλεψη τηι~ τους την είχαν 

υπάλληλοι του δασονομείου, γι' σ.uτό το 

σ' όλη αυτή την 

τοuς ήταν κλειστό την 

και εργαζόταν μόνο λίγες τη 

νuκτσ. τέλειωσαν οι δρόμοι ιταλικό 

αεροπλάνο επισκέφθηκε την Κύπρο γιανα 

το σταθμό του σιδηροδρόuοιι 

που βρισκόταν ανάμεσα Ομορφίτας και 

Λευκωσίας, αντί όμως το σταθμό βομβάρ

δισε θημωνιά αλωνιού στο Καϊμακλί κqι 

σκότωσε ένα κότοικο Καϊμακλιού που δοu

λευε στο αλώνι του. 

Σ' την περίοδο που προηγήθηκε του 

Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τα ασβεστοκαμί

vια χρησιμοποιούσαν σαν καύσιμα ξυλεία 

αη6 το δc'Ισος. Σ' αυτή την εποχή το δάσος 

της Χαλεuκας έπαθε τεράστια καταστροφή 

που προεκτάθηκε σ' όλα τα δόση της 

πλευράς του Πενταδακτύλοu, Η 

Αγγλική τότε Κυβέρνηση για να προστα

τει)σει τα δcΊση απ6 την καταστροφή 

νόμο που τα ασβεστοκάμινα ναλει-

με πέκκα πετρελα(οu, 

επίσης στη Χαλεύκα πρ'tμή!!Ιεια 

αηό το δίκτυο της Κμ$ρ.έας 

και σιη συvέχε;α τηλεφωνική επικο~vωνlο, 

σε αντικατάσταση παλιάς, που έγtνε το 

1925 ι<αι ραδιοεη:ικοινωνlα. 

Η αποικιακτΙ κυβέρνηση με νόμο ποu 

ψήφισε έδιωξε ης αίγες από τα 

στα χρόνια εκείνα 

της Κύπρου κατέτρωγε τα τDυΦεοά 

και κλαδιά με την 

και σε 

χους να βόσκουν στα δάση. Λt, . .,.,....;'ι.;,.;,,.;+., .. ι 

αποζημίωση και τα μοναστήρια 

τες, γιατί με το ποσό nou πήραν κσ?iμε 
εκείνο της π6Jλησης των αιγών μπορq(}σαv 

επιχείρηση πιο εύκολr, και 

δεν γεννάται πρόβλημα για τη 

στα δάση, για τι οι νέeς 
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ράτσες όπως της Δαμασκού, εκτρέφονται 

άνετα σε κτηνοτροφικές και 

δίδουν σημαvηκά κέρδη στον κτηνοτρ6φο 

με τις ψηλές τιμές των κτηνοτροφικιiJV 

προ'ίόντων που δίδουν οι αίγες. 

Ο σταθμός Χαλεύκας ιδρύθηκε το 1921 
και αποτελείτο από δυο με 6-7 
δωμάτια και βεράντες η καθεμιά κΙ ένα γρα

φείο με δυο δωμάτια. Στο 1940 ,...,.,,"'""''''"~ 

ακόμη δυο νέες κατοικίες μια για το δασικό 

λειτουργό και άλλη για ίΌ προσωπικό. Και 

οι δυο ήταν ανιόγειες με 6-7 για 

την υπηρεσία. Αργότερα προστέθηκαν και 

άλλα κτίρια για το προσωπικό και τους επι

σκέπτες, καφενείο, καντίνα, •'nτ•c·ιτn 

Στη Χαλεύκα έμενε ο 

ρειακός λειτουργός που 

για όλα τα δάση της 

από τον Ι<ορμακίτη μέχρι τον Απόστολο 

Ανδρέα. Το σύστημα τούτο 

το 1960. Στα 
Χαλεύκα .... ,.,,.,.,.,.,;ι:~ 

επομένη 

δυηκά μέχρις ότου 



------· ----·------
Μετά το 1960 έγιναν αναβαθμίσεις των 

διαφόρων βαθμών όπως του δασοφι3λακα, 

του ιππ~~α δασοφύλακα, τοu επόrπου 

δασών, κ.λ. και αvηκατα

ανιίJιεροu 

ως του 

αρχιδασοvόμοu, 

δασιbν, ανιίηεροu 

δασών και διευθυντού. Σήμερα οι περιπο-

με τα πόδια και υπάρ-

χουν μόνο με τα λαντρόβερς 

κατά μήκος της οροθετικής γραμμής και 

των ηαραδασόβιων χωριών για ανίχνευση 

πυρκαγιάς κ.λ.π. 

Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η Οθω

καμιά προφι:ιλαξη 

έδωσε στα δάση, τίποτε δεν 

παρά μόνο για την 

φόρων. Στα της των Τούρ

κων το 1872 κάτω από την πίεση της δι~> 
γνώμης διόρισε ένα υπαστυνόμο και 

τρεις φύλακες για την επίβλεψη των 

δασών. Μετά όμως από τρία χρόνια ο ανθυ

παστuν6μος αποσπάσθηκε σ' όλ,λη υηηpε· 

σία και έμειναν μόνο οι τρεις δασοφύλα-

κες, ένας στον Κίιμπο, στη ΛείJκα και ο 

στην και 

Χαλείικας 

Δένδρα περιφέρειας 2-3πόδια 

3-4 " 
4-5 " 
5-6 )~ 

6-7 , 
7-·8 )) 
8-9 , 
9ηοδών καιάvω των 

(λατζιάς) για άροτρα 

Για την κατασκευή καρ6ούνων 

Για την κατασκεutj ασ6έσιη 

'Αδεια για πώληση ξηρών καΙJσοξύλωv 

Αόρατος για πηγαδόσχοινα 

83 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΙΞΑ 

Και αυτό φανερώνει το είδος της rιροσ· 

στα δάση στα 

νια της διακυβέρνησης 

under Britisi: Rule uπό C,W.J.Orrσε:λ. 

(1 με το θέμα cωτό ο. Or. 
Α.aσών, 

ακόλουθα σε 

nou δημοσιεύθηκε στο 

Emρire Forest Journal αργότερα Common
νvealt!Ί Forestry Reνiew Τόμος 10 Ap. 2. Η?31. 
«Είναι δικαιο ν' αναφέρουμε ότι 11 τι:ιι:ιρκικη 
Κυβέρνηση κατά το έτος (1873) npοσκό· 
λεσε σrην Κιjπρο ένα Γάλλο δασολόγο το 

Μοrι Ο. Montrichard για να εξετάσει την 
στα δάση και υποβάλει εισηγή

σεις για βελτίωσή τους. Και σαν αποτέλε

σμα των εισηγήσεών του εκδόθηκαν διά

φοροι κανονισμοί που ερρύθμιζαν την 

δένδρων από τα δόση και τηνnλη

ρωμή τελών για την ξυλεία που διετίθετο 

για πώληση. Δεν αναφέρονται όμω!ζλεπτο· 

των κανονισμών. Αλλό μόλις. το 

1881 τρία χρόνια μετά τον .ερχομό των Άγ
γλων στην Κι:ιπρί1 εδημοσιεύθησαν τέτοιοι 

σχετικό με την εκκοπήν και 

πώληση ξυλείας και τα τέλη που έπρε.πε να 

Ι< α ι 

7γρόσια το καθένα 

ένα σελ. και5γρόσια 

τρία σελ. 

έξη σελ. 

εννέα σελ. 

έντεκα σελ. 

δεκατέσσερα σελ. 
δεκα.εtnά σελ. 

ηtντε σελ. για τρεις μήνες 

δέκα σελ. το μήνα 

1 ένα σελ. το μήνα για κάθε ξίιλο 
6 γρόσια για κάθε 1 00 κλάδοιις 
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Σημ. (Για την εποχή που μιλόμε η λiρα 

ε!χε 20 σελίνια. Κόθε σελ!νι είχε 9 γρόσια, 
επομένως η λίρα ε!χε 180 γρόσια.) 

Επ!σης ιδρύθηκαν ξυλαποθήκες σε διό

φορα χωριό οι οποlες εφοδιόζονταν με την 

κατόλληλη ξυλεiα για τις ανόγκες των 

αγροτών όπως βολίκια, σανlδια, ξυλεlα για 

κατασκευή αρότρων, αμαξιών κ.λ. 

Οι αποθηκόριοι ήταν ντόπιοι κότοικοι και 

επληρώνονταν ένα ποσοστό σαν προμή

θεια ανόλογα με τις πωλήσεις. ~αι το 

σύστημα τούτο εξακολούθησε και λίγο 

μετό το 1930. 

Η χαώδης τούτη κατόσταση στα δόση 

έγινε αμέσως αντιληmή από τους Άγ

γλους όταν έφθασαν στην Κύπρο το 1878. 
Ο Πρώτος Κυβερνήτης της Κύπρου Garnet 
Wolls/ey με την όφιξη του στην Κύπρο 
ζήτησε με τηλεγρόφημό του να σταλούν 

ειδικοί στην Κύπρο για μελέτη και γνωμο

δότηση των δασών και για φυτεlα ευκαλύ

πτων και όλλων δένδρων. Πραγματικό μετά 

τρεις εβδομόδες έφθασε ο A.D.I. Α.Β. Wild 
που έγραψε μια πολύ σπουδαfα έκθεση για 

τα νότια δόση της Κύπρου. Από τότε άρχισε 

η φύτευση δασικών και καρποφόρων δέν

δρων στα παράλια και πεδινά. Γνωμοδό

τησε επlσης πως η μεγαλύτερη κατα..

στροφή" στα δόση έγινε στην εποχή των 
τριών αιώνων της τοuρκοκρατ!ας. Το 1879 
θεσπίσθηκε ο δασικός νόμος 22 του 1879 
που απαγόρευε κόθε εlδους πρόξη μέσα 

στα δάση χωρίς τη σχετική όδεια. 

Μετά 10 χρόνια το 1889 εισήχθηκε νομο
θεσία για την «Καλύτερη Προστασια των 

Δασών και Φυτειών» με ειδική πρόνοια την 

προστασία των ιδιωτικών δασών. Με την 

rρόνοια τούτη πολλοί ιδοκτήτες δασών 

πήραν το θάρρος και έθεσαν τις περιουσlες 

τους στην προστασία της Κυβερνήσεως 

αντί μικρής πληρωμής. Εκτός των ιδιωτών 
που έθεσαν τις περιουσίες τους στην 

nροστασlα της Κυβερνήσεως είναι και η 

Αρχιέmσκοπή, Μητροπόλiις και μοναστή
ρια. Το 1891 θεσπιστηκε ο νόμος 16 που 
προνοούσε «Την καλύτερη προστασία των 

καρποφόρων δένδρων» κυρίως των ελιών 

κaι των Χαρουπιών. Εισηγητής του ήταν ο 

βουλευτής Πασχόλης Κωνσταντινίδης. Οι 

βουλευτές αυτή την εποχή ήταν όλοι γαιο

κτήμοντες και ήταν φυσικό να ενδιαφέρον

ται για την προστασια τους. Με την νομο-
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θεσια τούτη απαγορευόταν η εκκοπfj ~ · 
είδους καρποφόρου δένδρου tmt μι~ .. 
τροπή του σε καυσόξυλα χωρίς tη αxί"itfdι 
όδεια του Δασονομε!ου ή της. οιι(f;fι:ς 
Επαρχιακής Διοικήσεως. Και η όδιw "rό\'ε 
μόνο εξεδ!δετο κατόπι πιστοποιtιτυΦΟ ~ 
Χωριτικής Αρχής ότι τα δένδρα 1\MV ξηpΔ.fι 
ημίξερα ή ότι δεν καρποφορού()'Qv. 

Παράλληλα με τις πιο πάνω νομ~ςη 
Αγγλική Διοίκηση προχώρη<r& ιςαι ·i· οί . 
έμπρακτη προσπόθεια yια να αvcm(#ξι1-ί 
επεκτείνει τα δάση. Καλού<r& ό~ 
εμπειρογνώμονες, από το εξωηtρmόγtανq 
συμβολεύσουν σχετικά με την βελ:tfωση,ε

πέκταση και ανάπτυξη των δασdW. · 

Το 1880 ιδρύθηκε το Τμήμα~ μι 
διευθυντή τον Γάλλο δασολόγο Μ. 'Madon 
με πολυετή πείρα στη Γαλλ!α και τη ~ίG 
Αφρική. Υπηρέτησε όμως δυο xp4W! 'ΚΟ.ι 
απεχώρησε, γιατί η Αγγλική ΚυΩ~ 
δεν ενέκρινε τις πιστώσεις που ~(j'Ύ(α 
αναδάσωση γυμνών περιοχών α~α\'ι:ι 
δάση. Αντικαταστάθηκε από το Ωr. 00.~ 
από την Ινδική υπηρεσια, αλλά iw. c;ί~~ 
απεχώρησε μετά δυο χρόνια ~ tΩUc; 
Ιδιους λόγους. Το 1886 .το Τμήμα.~ 
τέθηκε υπό τη διεύθυνση του τμ~ 
Χωρομετρiας - Κτηματολογiου μι 10ηi6 
του Α. Boνill που υπηρετούσε mo · · 
Δημοσίων Έργων με το βαθμ6 

Αρχιδασονόμου. Τούτο συνεχί~~ 
του 1896 οπότε το Τμήμα έγινε waιne.t. 
ανεξάρτητο με διευθυντή τον~··~ 
διευθυντή του που πήρε τον τiτλο Jψ]ιι&-: 
σονόμος που απεχώρησε το 1121 · ·~ 
ορίου ηλικίας. Στη συνέχ&ΙQ ...... 

στηκε διευθuvτ~ ο Dr Unuin (192:t
ύστερα ο Waterer (1937-51) ο ~· 
(1951-55) ο Daνidson (1955-60) ο · .. · 
κοκύπριος) (1960) ο Πολυκάρπ 
ο Σεραφεiμ (1970-75) ο Μιχαηλ~~;.,; 
84) και Ο Λεοντιάδης 1985-88. ~: 
τής τώρα είναι ο κ. Παιονiδης. · · 

Κατά το έτος 1879-80 διωρl<:n'fι!e~ ~ 
δασονόμοι (Άγγλοι) ένας διερμην:~;~ 
μένης) και 11 δασοφύλακες - 4 eM'i}~ ( 
πριοι και 7 Τουρκοκύπριοι με ιc~~·~ 
Λεύκα, Κόμπο, Λυθροδόντα, Άγιο 

σιο, Διόριος, Παναγιά, Κούκλ!G; 
Πλάτρες, Αγρό, Γιαλούσα. 

Κατά το 1900 το δασικό rφ· 
έφθασε τους 58 το 1920 τους 94 1'0'' 



τους 164 το 1960 τους 286 (περιλαμβανο
μένων και των Τουρκοκυπρίων) το 1985 
τους 265 (όλοι Ελληνοκύπριοι) για τις 

ελεύθερες περιοχές των δασών. 

Μετά το 1891 έκαμε νόμο για αποκλεισμό 
των αιγοπpοθάτων από ωρισμένες περιο
χές για διάστημα 1 Ο χρόνων για να δοθεl η 
ευκαιρία στους αγρότες να επεκτείνουν τις 

δενδροφυτείες τους. Τούτος ο νόμος 

εφαρμοζόταν κατόπιν ψηφοφορίας στις 

διάφορες κοινότητες. Και δεν είναι λίγες οι 

κοινότητες που ενέκριναν το νόμο και εm

δίδονταν στη φύτευση καρποφόρων δέν

τρων κυρίως_ ελιάς, αμυγδαλιάς, χαρου

πιάς. Ο νόμος για την καλλιέργεια καρπο

φόρων δένδρων απαγόρευε αυστηρά την 

ελεύθερη βόσκηση, επέτρεπε όμως τρια 

ζώα που ωδηγούνταν με το σχοινί. 

Το έτος 1951 η Αγγλική Διακυβέρνηση 
!δρυσε στον Πρόδρομο το Δασικό Κολλέγιο 

για κατάρτιση του κατώτερου προσωπικού 

τοu Τμήματος Δασών. Πριν από την ίδρυσή 

του από το κατώτερο εστέλλοντο μερικοί 

υπάλληλοί του σε διάφορες πρακτικές σχο
λές της Αγγλίας. Ανάμεσα στα χρόνια 1925-
30 στάληκαν ανά δυο υπάλληλοι το χρόνο 
στο Park End της Αγγλίας. Μετά το 1946 
στάληκαν 6 δασικοί λειτουργοί σε Σχολές 
της Ανατολικής Αγγλiας, και μερικοί απ' 
αυτούς ανέλαβαν αργότερα καθήκοντα 

λέκτοf'a στο Δασικό Κολλέγιο. 

Από την ίδρυση του Δασικού Κολλεγίου 

(ήου μετc:ιφέρετο στο Διόριος την χειμε• 
ρινή περίοδο για λόγους καιρικών συνθη
κών και για εκπαιδευτικούς μέχρι το 1985 
αποφοίτησαν 333 Κύπριοι δασικοι και 148 
από τη Μέση Ανατολή - Ιορδανία, Ιράκ και 

άλλες περιοχές της μαύρης Ηπεiρου - 26 
περίπου χώρες. 

Αναφέρεται προς τιμή των δασικών εκεί

νων που υπηρέτησαν στην περίοδο 1879-
1920 πως η εργασία που έκαμαν παρά τις 
aντίξοες συνθήκες - χαμηλό μορφωτικό 

εη!πεδο, απροθυμία των υπευθύνων στη 

διάθεση χρημάτων -ήταν πραγματικά αξιο

ζήλευτη. Ήταν ένα θαύμα που επιτελέσθη

κε. 

Στην πιο πάνω περίοδο άρχισαν οι δασι

κές φυτείες όπου υπήρχε γυμνή κρατική γη 

ανάμεσα στα δάση ή μακρυά απ' αυτά. Ανα

φέρονται τέτοιες φυτείες που έγιναν. Γι' 

,αυτές χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός 
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φυτών ντόπιων κο ι ξένων διαφόρων φοο

λιών για πειραματισμό ποια ήσαν τα~~ 
τερα. Γύρω από τα τε!χη Λευκωσi~}~ι 
Αμμοχώστου, Κεντρικά Κυβερνητικά Γρα
φεία Λευκωσiας, Περιοχή Κυθερν~υ 
(Προεδρικό Μέγαρο) Στρατώνας (~pq 
Αγγλική Σχολή Λευκωσίας) 18$"1~. 
Φυτείες στα διάφορα κοιμητηρια (ιΜηνι.; 
κά, αγγλικά, τουρκικά) 1900. Φρενοκομειtο 
(τώρα στρατώνας). Λεπροκομείο (τώρα 
Παιδαγωγική Ακαδημία) δρόμος Λεuι«ιι: 
σίας-Αμμοχώστου μέσο Μιας ΜηλΙάς -
Πραστειού.) Γυμνές περιοχές κοντ~Ή r:n'ηv 
Αμμόχωστο και Βαρώσια, ·Α γιος Μέμνόνας 
Φυτείες Σαλαμίνας (Σαλαμίνα, Αμηiλι, 

Κόλυμπος) 1880-82 και μετά το 1.: 
Χαβούζα Σύγκρασης 1899, Βάλια 1.Π, 
Ελώδεις περιοχές ('Α γιος Λάζαρος, Λfμνη 
Λά~νακας και Λεμεσού) 1896, Πόλη ΧΡQ<Jό:
χους και μεγάλες περιοχές σ' δΜ 'm 
μεγάλα δάση Καντάρας (Κορωνιά) Ί<Μtδλ 
Δαγ. (Χαλεύκα) 1902, Μαχαιρά (Kιόvic:Q 
1898 Σταυροβούνι, Φυτεία Κόρνου; Σrtι
τούδια Τροόδους, Λειβάδι, ΛοdμΔtα, 
Πάφος, Ακάμας 1913, Φυτείες πληdfον 
Αραδίππου και Κόσιης. Όλες οι φu-τ&tες 
κοντά στις πόλεις καταστράφηκαν pε\-ά το 
1960 και στον τόπο τους αναγέρθηκav κtι"' 
ριακά συγκροτηματα. 

Το δάσος της Χαλεύκας στο πι~Qμa 
των αιώνων γνώρισε πολλές κατασt,~ές 
αλλά η πιο μεγάλη έγινε στην εισβ~~ν 
Τούρκων στην Κύπρο στις 20 Ιουλίοu 1t1'1: 
μέρα Σάββατο. Από την προηγΟ(ιμιγη 
νύκτα της Παρασκευης στις τρεις η .·.dφq 
μετά τα μεσάνυκτα άρχισαν οι βομβaρ&
σμοί των τούρκικων αεροπλάνων. Π:etοί:ι.: 
σαν ακριβώς πάνω από το σταθμό άδ~ 
το φορτιο ενσπεiροντας τον φόβο ι<οι ·το 
τρόμο. Στο σταθμό, έμεναν δασικοί t,inό~.;: 
ληλοι ταυ σταθμού κ. Χριστάκης Ττi(J~με 
τη σύζυγο του. 

Τα δυο πλάσματα για να γλυτώσόuvan~ 
τη θύελλα του κινδύνου έπεσαν κα 

γιατί οι κάλυκες των σφαιρών έπεφ 
μονιωδώς πάνω στη στέγη του κτιρtοιι Ο 

Ττίφας από την πρηνηδό θέση που βf)IDI(ό,;. 

ταν κατώρθωσε ν' ανοίξει το σταθμό e.e:c. 
του Λονδίνου στο μικρό ράδιο που •iΧε 
στην τσέπη του. Άκουσε τότε να μετ<ιίίδiι 
ανάμεσα σ' άλλα << ....... η μόνη θέ~ rι.αυ 
προσφέρεται για απόβαση των τοu~ 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

στρατευμάτων στην Κύπρο 1;ταν ένα μέρος 

δυτικά της Κερύνειaς (το πέντε μίλι). Α ντε

λήφθηκε αμέσως πως η απόβαση των ΊΌίιρ

κων πλησίαζε. 

Μόλις σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί 

άνοιξε το παράθυρο και φάνηκε ένα ελικό

πτερο της τοίφκικης αεροπορίας να πετά 

πάνω από το δασικό και σε λίγα 

λεπτά διαπίστωσε πως είχε ρίξει ένα αυτό

ματο πομπό που εξέπεμπε συνέχεια 

σήματα στην στρατιωτική αεροπορία. 

Έντρομο το ζείιγος κατέφυγε αμέσως σε 

σπήλιοuς κοντά στο Αρμενομονάσrηρο 

δύομισυ χιλιόμετρα μακριά από το σταθμό 

και απ' εκεί παρακολουθούσε με κάποια 

ασφάλεια τους βομβαρδισμούς που εγί

νονταν -ταυτόχρονα στην Κερύνεια και στο 

Γιαηλά. Πρέπει να σημειωθεί πως στο 

Γιαηλά υπήρχε φυλάκιο της Εθνι.κής Φροu

ράς που ήταν κάτω από την επίβλεψη του 

πυροφύλακα nou Εγγλέζος. Ο 

Εγγλέζος με την του 
ομού διάταξε τους 1 ο rττ.λn·η,:η·"···' 
που επάνδρωναν το φυλάκιο να το εγκατα

λείψουν, όπως και 

Ο βομβαρδισμός του παρατηρίοu που 

ακολούθησε την εγκατόλειψη του 

ήτον πραγματικό τέτοιος που το διάλυσε 

το πυρ των σφαιρών, ο δε 

όγκος του βομβαρδισμού στο Γιαηλό 

aπερίγραπτος. Οι πέτρες κάηκαν κι έγιναν 

aσβέστης. Το 1/3 του δάσους καταστρά
φηκε από τους βομβαρδισμούς κω προ

κλήθηκε πυρκαγιά. Έτρεξαν τότε χωρίς 

καθυστέρηση κι. έφεραν ανθρι\Jποuς από 

την Χάρτζια και τον Άγιο για την 

κατάσβεση της. ΕυτυχιίJς δεν φυσούσε 

αέρας και η φωτιό τέθηκε υπό έλεγχο 

χωρίς όμως να σβήσει 

Οι 50 
την πυρκαγιά επισημάνθηκαν από την 

τούρκικη και 

της. Πως τούτα τα πλάσματα, 

που έτρεξαν στη φωτιά, από τη μανία του 

καταιγιστικού πυρός, ένας Θεός να 

ξεύρει. 

Η διαφυγή των ενοίκων του 

έγινε στις 14 του Αυγούστου 1974, παραμ
μονή της 6' εισβολής, μέρα Τετάρτη. Πρέ
πει να σημειωθεί πως με την κατάληψη της 

Κερύνειας, στην πρώτη εισβολή, το αρχη

γείο του στρατού μεταφέρτηκε στην 
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Χαλεύκα για να διευθύνει τις "'"''"~'"'''n" 
από τον Παχύαμμο- Χαλεύκα- Τύμβου. 

Τοπρω'fτης 14ης Αυγούστου σrις4ηώρα 

ακούσθηκαν τα αεροπλάνα της ιοίφκικης 

αεροπορίας να βομβαρδίζουν την Κuθρέα, 

τη Χαλεύκα και το μοναστήρι του' Aγiou 

Χρυσοστόμου. Αμέσως το ζεύγος Ττίφα 

μαζί με 3 ΊΞλληνες αξιωματικούς κατέφυ
γαν πάλι σε σπήλιο για ασφάλεια. Απ' εκεί ο 

Ττίφας μ' ένα Έλληνα αξιωματικό προχώ· 

ρησαν στον αντικρuvό κρημνό ένα περ!πQu 
χιλιόμετρο μακρυά από το σrn1λto, όπου 

μπόρεσαν να διαπιστώσουν πως τα αερο

πλάνα ποu πετούσαν πάνω από την Κuθρtα 

ήταν τούρκικα και όχι ελληνικά, όπως δια

τεινόταν ο Έλληνας αξιωματικός. 

Μετά τη διαπίστωση τούτη όλοι τοuς 

αποφάσισαν πως έπρεπε να εγκαταλεί· 

ψουν το μέρος, οι μεν πολίτες να φύγουν 

μέσο της παραθαλάσσιας περιοχής rφος 

την Ακαθθού, οι δε αξιωματικοί της 

κορυφογραμμής. Το ζεύγος Ττ!φατιρόλαΒε 

μόνο να πάρει από το σπίτι του το 

εικόνισμα ιης Παναγ!ας της Οδηγt1Τpίας 

και τίποτε άλλο, γιατί τα αεροπλάνeι 
μuδραλλιοβολούσαν συνεχώς χαμηλό 

ύψος, Μαζί με το Ττίφα rιοονιί1c>n

σαν την ίδια κατεύθυνση ο 

Γεωργίου, Δασικός Λr;;ι~ 

τοuργός. Κατηφορίζοντας τον 

1"\UUU•uUI.U 8λέrιουν αράδα TQ το!Jp\<!κό QJ1()

βατικά ηλοία μέσα στη θάλασσα, που·τοuς 

διέκριναν και άρχισαν να τους t<αvcνιο6ο

λούν, αλλά ανεπιτυχώς γιατί πρόλαβαν τcι 

δuο τους αυτοκίνητα να καί\uφθούv ανά,.. 

μεσα στα στενά της Καλογραk:Ι.ς. Ψuχή 
Θεού δεν συνάντησαν στο δρόμο προς την 

Ακαθθού, μονάχα το δίστρατο Ακαθθp.Uς~ 

Λεuκονο[κοu δυο με 
'"''Hr\τr·,, που κατευθύνονταν στ.ο 

νοικο. Στο 

λόγια τους. 

νοικο 

επιδρομή να γίνεται από τους 

στο άλλο-τε κεφαλοχώρι Λευκόνοικο πο.u 

από ζωή και κίνηση ε.ξοιτίας.της 
μεγάλης κοσμοσυρροής που · 'σ• 



αυτό απ' όλα τα γf;ηοvικά 

χυσ11 τους οηάνω 

και απ' εκεί, με συνοδεία ηολ·· 

λ<i1ν άλλων από της Γ\ιiεσαο· 

έφθασαν σης της 

""";".'"'" οικι
της πόλεως δι(<λεξε τον τόπο τού-:-ο 

να κτίσει την πολιτεία 

πολλοι:ις 

του 

βόνοuv οι κ(1τοικοι της τα 

αγαθά που σrov άνθρωπο. Τον 

καθαρό αέρα, την πλούσια βροχόπτωση 

που την 

απότη την 

επίπλωση των Ι{ατοικlιJ)V, τη και την 

και την ομορ

το τοπίο, την ανάπτυξη 

την uηοβοi'Ιθηση προς τον 

και άλλα. 

Πολύ κοντά στο 

του βα.σιλείου ταιv 

των που 

ημα στολιδια, 

τα ς 

ηρωομάρτuρα 

δεν θυμάται ταυ· 

ποιος στην 

Κυθρέα δεν θα σύρει τα 

τον Κεφαλόβρυσο όποu 

στην πλατεία του κάτω οπό 

uι•,μu<.J~ •• με το 

στο νου του την αιηοθυσία ΓίΟU προ• 

τίιρια των αποικιοκρατwν 

λύψει το 

Ε.ΟΚ.Α.. 

Στη συνέχεια 

μαρ· 

στη Χαλει)κα για ν' αναπνεύσει το μοσχο· 

μυρισμένο αέρα του θα '""·"""'"'~""' 
την θέα που από το 

εκείνο και θα επιστρέψει στη 6άση 

το μυαλό και την από 

εντυπώσεις και συναισθήματα που 

από τα δι.ιο -rouτa tης 

όμως! Η Κuθρέα με τους 

Χύτροuς, με ίο Κεφαλόβρι.ισο της, 

πυκνόφvτο της με τον 

Πενταδάκτυλο με το 

μας 

από την τοu Τούρκου εισβολέα για 

15 περίπου χρόνια. ΟΙ 200 χιλ. 
κολοuΘοίιν να είναι πρόσφυγες οι αuγγε-

των 2 χιλ, 
θούv να ζουν με την και το άγχος τι 

τα προσφιλή των πρόσωπα, οι δε 

ζουν 

\IC! 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ 

μη απονέμει δικαιοσύνη και να μη 

σει να επιστραφούν στους ιδιο

κτήτες, σε μας τους πρόσφυγες, που μας 

ανήκουν, που είναι κληρονομιά από τους 

aρχαίους και νεώτερους μας. 

Σημείωση: Για τούτη μου τη μελέτη πήρα 

αρκετές πληροφορίες από τους κ.κ. Θεο-

χάρη Κούηπη πρώην Β. Συντηρητή ΑασΦV, 

από τον Χριστάκη Ττίφαv δασικό υπόλλη~ 

λο, το Μάρκο Δονιήλ για έvτuπcι και φωτο

ποu μου προμτ'jθευσε. 

Σ' όλους εκφράζω εuχαριστtες. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΑΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

Πεντι::ιδόκτυλος. 


