
Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΤΗΙ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Τ a νεpό: τοο Κεφαι\οδριίσοv χρησψο

ποιήθηκαν ό:π' τa παλιa Χ'pό'ΙΙΟ: εfτε γιii 

iφ5εvση, εϊτε σaν κ.ιvη;τήρια δί:'Vαμη των ΥΖ • 

. ρομίιλωv, 'ΠοU ~:θαν το σιτάρι σi: όλείιpι. 

Ύπήpχαv σ' δλη τi)ν /(.κταση τfjς Κuθpέας 

32 vερόψυλοι, -ποv άλεθαν -ra σιrrηp;Χ όχι 

μόνο της γύrρω πεpιοχης, ό.Χλa κσ;Ι δλ!)(; 

τijς Μεσαορίας καΙ l<ο:ριτrσσίας. Υ'Ετρεχαν 

τ1ς 

τοος 

ως δυο 

γιa \ICc &f)ιi.σαΝ ΤΟ 

ιιό: Π:pομηθώσοον το '\:Υ'Πiτι 

ΠΟU έ:trπι<iζε:r() yιa eιια t-

δμως καΙ οί ~μπ'()ροι ·too ό. 
λwμ,ιοΟ, παU ν' ά;γοpοοοιΝ 

όιrrο διάφσpε:ς πφιοχξς, Ιδίως άπό 

vό: το αλέσοvν στ.οος μόλαις καΙ 

w τό μεταφέροοv γ ι&: έμπόpι<;> 

Λwκc,χ;ίαν, Λόipvακα ,κο:;! 'Αιμμό:χωστοv. 

Oi μύλοι, 

όλη: τft δύναμη τοΟ 
11οΟ Κεφciλοβ.ράσw, δ;Ν;θφι ~rη .. 
τες καΙ d αίιτοος έ,τ't τ,} 

τοΟ &λει.ι.ρισiλ 

ΟΙ μόλοι έξακολοΟΟη:σα:ν τt'tv λειτοοp. 
γίαv τοος μέ τη <roo νφοΟ 'καΙ μί\ 
τ1ς μέχρις ότου εiσήχθrισαν ο! 
μηχανες ,με ΊΊΧ κύλ\i\Ιδ.ρο:, ποu tJκινοΟντ0 Q;,ρ-

χικa ξyκατά;ςπαση μocr€-p, τΓQV λεtτΟU•iλ 
yοίισε .η &'ίνσίμ;η τοσ κσ:1 

pα 1μί!: ΤΟ\! ήλε:ια:ρισμό. 

'Η 

imi> ΧΡΙΣΤΟΔΟΎ'Αf.ΥΧ' ΗΕ'l'ΣΛ, 
I1~:t<~!iματt.{j)g 
Συ\~'~'οΙJ .K:11.\'Jt1έ'ac: 
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διq:, τα ~.~, οΙ κοιλο!κuθιέ<;, οΙ :μnτάμιες, 
~ ~~. ~ ,μελι~ Ι«χ,Ι ,Ι!ι.'Μα.. ~ά
μrιοι ~ Qiπ9 το Ι~ιον ~~ τόιv 

~lf~ι ,. ,a'*"' τ" ~~~ •ι 
τ~ .,~, ~- .ιμ~ ~'~ ~ mιιφ 
mιιγόταιv q-το 'Πipάισι1110 · καΙ &dδιδε τφά. 

στιες 'ΠοσότιfJ$ 'tMt ~ <fr""· 'Ποιiι 
τ.ροφοδοτοΟσε όχι ,μόνeιν ,;φ άy~ τής 

Λ~<ιtt t:αi ιr.'W ~~Ρ ~αιι~ί, 
'$·ριwi1:iJ. ~~~. ~ ~ ,α 
χωριa τfjς ·~ ~9f!ί:ι«, Μαραθό. 
6οιιινον, 'Αiγι<αστίi\I<Χ, τa τ<iφκικα χωριά Πk

,_ .'fW ~~. ~.wρog(l ~~ Κ...ι:ιf.Λιι
.~-. ~~ 'fζψς .. Q~ ~~ 

~ΡΗ···~ 

Χίφδ«κι~ησ;α 'rήι; ~~ :μt ., ~1α τιiiς fblιc:ιlylας ~ XtOJJ~rtlώ1~10'tιQIC 
111ρώτο ~. !:1'6 Μιος ό ·ΚοκΙ<Ιι~ «tι\t' ~~~~'~-=~ 



ριpιχfι 1'1\ς Κl;r!τ.pqt,ι. 

'•&:τΟς όrπΟ τlc; έποχιακΕς καλλιέργειες 

καλλιφγοϋσαν κο:Ι άιρκε.τa δέιντ.ρα bτr<ο>ρο-

φόρα: σ!.φ{ιέ.ς, Χ'piJΟ"ΟiΙΙJτιΛιές, μΕ.101!Ι"tλιtc;, τrοvρ.

νελιέc;, πορirοκο:λιέc; μΕ ~ θέση τiς t
λt<; καΙ τΙς Μ:ι.ιοvιές. Πpοτι~ε <bro τa 

~o:io: χιρόνια iι lλιά yιο:τ1 χρειαζόταν λι _ 
γώτ~ ΥφΟ 6:τιό κάΘε ~ δέινrρο ιta1 !
τσι tJξοΙΙΙ«WQμiίτο 6 Κ~ος γιa !. 
1tp)(ι~ς καΛλιέργειες. •Η Κ~ μΕ τα 
-πφίχωρα ά.pιθμόϋσε wλέον τών 80 χιλ. έ
λο:ι~.ρω,. Σdιζοντα1 άρχai« έλαιόhντρα: 
J . κουφΟ:λεc; κσ:J μεyό:Μ)ν οπεριφέpε1αιν ιωο
~ ~Υ ,φι~ .τίl<; lινορίας Θεοτόκου, t
~εi ~ κτίστηκε τελwταία τΟ r~ιov 
K~c;, 'Π!0Ιί ?tρσνολοyώνται Φrο τfιν έπο
χfιν τ&iι 1Εvετώv ικαl μ όλο το τrέιριο:σμα 
αlώvωv στέκοw ΕΙοJλε:ιρ(Χ καΙ Qιφo:ia κο:! 

~t:ηff μf ~7! ~τ.ι~:n:p:c; μέχρι 

~~~1.9.~· 
τ:~~ ~ bςτε.τα;μβνη καλλιi.ρ

~ια kμ~ι;ιωιι μέ ~ν' μηχανοιτrοίηιαη 
'tt1w 1q)Οτφτ~ · 4<XXI ~ν .μεyi4«ι ζφηαη ~ό 
~Jkό . .n~ 6μως α.1ιιν ιλλαψη 
.~ w;ριοιί, ~· .,α Ο'ημειωtεί crrι για 
τiνιιΚ~ .fι Λειίl<wιά iεmptmxι καΙ φ)τ#ι 
αlωνό6ιο ψvτο άφοV σώζονται λεμοιιόι&ντρα 

'J!'04) .~~~~ ~ τ'9ν ~00 t;fών ~ κορ
~ ~~ ~ μεy~ δι~~ καΙ 
7!!i! trιφδ\'δόW · 'ΠΜοlι τώV 4. 000 λsμδνια 'f'ό 
~:· K~J #&·. στή~ Τδια -πψ!~ τής 
.~. 

1:1/I)'V ιΚυβι* ~ ~ τ.ό 
σόστ~μα τιjς ·μιι<.!'i\ς Ιδιοιcτησ'ίαc; καΙ " yίj 
τa ΒΘιπ,ρα ml -τ& ~ φαy κατΟ:\ιψημέvα 
αχ~ ιε iσov. Σ'lfc!'wιa UπfιΡΙΧε οh<σγΜια 
'Π'Ού va dιναι 6.1ιcri\μovcxc;. Τ&: γ{ιρω της χω
~ιο: <'m,rο'τελοιισαν τΟΟς ~οιιnκιι:. 
Μιa ·Oiκoytve~ ,μt !-4 · ~· eπ-· <:Φrούc; 
μ'Π~ ινΟ: ~ &ιιετa, γιο:τ\ brι
διδιSrrοιν Ο"τήν δεlil6ροιc~~ια στΙς έπο
χιακtς κο:λλ1ι,pιγειε.ς και ~ $ώιμη 
'Π'ΟJρόV.ληλα μ' αότiς καΙ τfιν ~αν 

tξ αΙτίας της 'ΠΛο6σιας 6Μicrτησης. 

Tbv χει,μώlια τroU τg .~ ή.ταν μ'Πό

λικο, άψοϋ 'Πότιζε τα δΜρα ~αl -rlc; &λλ~ς 
,~jες, μ~ στ.ι\ν ~ ΙCQU• 

~ yιa ,'D'iiπι~ • ο;ιτηρών .. rn~ φο-

Ί~ η-~~ .lfik ,~ pi. }ιιfιlι.

v .. ιιc:Ο: ξ~ε ·~· ~- Αι9-
τρητικΕς .μηχ<Wtς, 1f04) ικ~ ~ Ρ. 
τρήσεις και ~ ι>rιόy&ια .. 6--8 
~.\ιιτζες ·~ ~~.· -~~ ·κ-ινοχώ
ρια καί ~ --~ ~ι ·~ ~
'~ ~.~-~~·~ ο:Ι-
τi~ς 1Ιfις ~''1«11 'Πλοόι.τ~ · ~. 'Η 
καλλι~ειό: akhμitj''111 ' · .'J! ~'Φrb 

τt\ν έλ{tττ~ ~ς OG κ~ 
6pύσοv ~· αfτiα:ς '1'ών . ~ '-' 
τrό την ~~ ~ .fιίς ·~ για δ. 
δρwοη ~· ~ 11-~~. 

-." <('~": ;t "'tλ ! '' ~ .. . 

[ι* ,8,r,~ ~'" ~ 
Ql \(~~'« ~ ~ ~.ρυ,γ ·~ ,4<0-

I 

~ 

I 
I 
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λfι πα.pα;yωryij έπ;ρεπε ~ ίιπό;ΡΙ)(ει έ1ια καλο. 

τrιασμέ;Υο ~ρδwηκο σι:ίστ'ημα, ποο στfιν έ

ποχfι τrοο έγινε ηταν τrλf\.pες καi όΙΙGρ.ιδi:ς 

&ν λάιδαJμε ιlπ' Οψη τα μέσα: τrοο διέθε. 

ταν. 'Αινα.ψέ;pεται ότι τοίlτο χ:ρονολο<γεlται 

aτro τ!}ν έτrοχιfι τώy Ένετωv. Στ!} δική μας 

δμως tπ-οχiι ιiταν ξwε.pσ!Ο1μιtνο καΙ άpκετeχ 
aπηpχαιωμένο. Για vα τrληρώσει τiς ~
κες της σι)γ;χροn.>ης 'έτrοχ:i)ς Ετφεπε v(x γίνει 

ριζιΙGiι άλλαy,η καi έΙWUJΥΧΡΟΥισμΟς τi)ς λει. 

τΟV<pyίας τοο, γιατί όπως J1ταν έτrικρα:τοU

σε άlδικία σηΊ δια•νομιΊ ικαi στrατάλη στfιν 

άρδωοη. 

Νrόλις το vεpb ό;νά16λuζε ά;rο τι),v τrη. 

γ:ιfι σε: τroλiJ Ιλί,Υα δήματα σι.οναντοίlσε τον 
π;pιωi-ο μύλο, τον δμώwμο ταΊ ΚεφσλοδιpV
σοv, ποο &Jχόιταν όJκέραια τό: νερό: ποu κι

vΟΟσαν με: δλη τοuς τη.., δίιναμη τiς μW.ό

π~ καΙ Ι!ιλεΒαν ταvτάχρονα σΨτά'ιpι καi 

ΚΙριθάρι 120 όκ. ·-την ~- Κανέ>νας άλλος μύ

λbiι;; lψθ'ανε τιΊν άπόδοσή τ.συ. Εtvαι ό μύ_ 

λος πα) dτyοράσθηκε τελεvτα'Ια άπο τοUς 

άtδελφοός Χριστί5η καΙ μετατράnηκε Cml'' 
αότοUς σ' fvcw άπο τό: τιΜον σύyχροιyα 

έριγοστάσια άλεvρο11'οιίας. 

Το vε.ρό, σό:ν ~ε &τrο τΟν μόλο 

τοVτο, ξαινοιryόταν άμέσ.ως στ.r)ν «Χcφαfι> 

:μιό: τrλαiκόστρωιτη έπίτrεδη έτrιφάνεια με 

μ~~ς καi παιχες πλάκες 6αθειιΧ ,ριζωμέ. 

ΥΕς στο έδαφος ΠΟU οίίτε ή διάδ,pωοΊη ToU 

νεΡοο, οίίτε δ πολvετfις φθοροποιος χρ9νος, 
οuτε ή διαρκ,fις έττέμ6αση τοί} ό.vθρώποv, 

,μπό,pεσταιν νό: aλλοιώσοw το «ψάδι> καΙ ·ιιιΧ 

κά:μονν άνισJ\ τi]ν διανομiι, άλλα ~ ,μείνει 

Cwέιπαψη όπως &π.ελοyίσθηκε τη.., έποχfι 

τf\ς κατdσκωijς. 

Το ~ρΟ στ.η «Χαρcχfι» θα σκο,ρrπιστεϊ 

για να. φθάσει στο χώρισμα της, όπότε eα 

διχασ6εΊ σε δvο Cφτηρίες, Ή μι<'χ θα προ. 

χωρήσ>ει άlνατο.λικα ;f\c; κοιλάδας καi δί_ 

πλα στό δρόμο ποο myyαίνει ά;rό τό Σε. 

.ράyιο στον κ.εφqλ~ρuσο, καi ή άλλη στα 

διπιιc.<'χ τfις κοιλάlδαc; γιιΧ •VιΧ περάσει ττ)ν 

Σιιpκανιό:ν. ΠσlλU έπιτvχηιμένα t:yιvε στο μέ. 

ρος τwτο ·δ δι<ΧΙ)(ωpισμος γιcΧ να Πι·άσrι 

καΙ άπο τiι ιμιιΧ καΙ άπο τr.ν άλλη πλεuρό: 

το πιο ψηΜ ,μέρος της κοι~ γιΟ: v<'x 
μπορέσει στό · διάβα ταJ νό: άαδεύοει όλη 

τη,v ξ';κταση τ.f\c; κοιλό:8ας, 1'tEiiJ εfι!ιaι κα. 

-τάφιιτη ~ ,(.ιό~~~ ~vτ.~ ~i άλ. 
λα όl'!'Μ>;>~ liιWJ-PfX, ικαl, ώτΡ. ffι,\1, ,άλλη 
ατrο το ~μιgιμα_ ;τωU - ~ει κι~α 
δίιναμ,η _σ'{~ς. ιι,ι9λι:w<; Ί1"'Οίι τrροδά;λλοw κά:~ 
θε λίγα ·~ .Qm:ί), Tt<; OuQ .,-rι:λιωJΚς τi\ς. Κι)!. 
λόJδας, ~ τr.ροχ~ ~.~Ρ<'ι. Ot 8vO φ~. 
ρίες ι.tα •. ~~.~ (11"0,~v~ 
ποu ~~"~ ή. κο~~-~~· 
'-'Ιδ:ς, ,cX;$1~ {:ff0: ~ ... JιLI'.Π~'}Jμr.i 
πιο κόrr(!.}.C"f'd ~φα.~τα:ι> -~ ·-~ 
τrά~ Φ!:όnιq, ~~~:μιιj~.,~ ·'Π~a . '"fFPV 
ξε·χωpι~~· y1{.X .~ •• VWiCf'fl o:'fO 6\~q: 
της μφ~::rrε~tα αΠι ~-!.ιdι ~~ 'lfiς 
κοιλά%ts;. ~ιq;π~,~~yφι) ~· .σχε: 
δΟ σηl ~~ .~ ιςοι,~ς yιατi ~~τΟ: 
γύ.ρω . ίιψώματα. μ~. να_. τr,ςrrιστ~ ~ο 
τiιν (φχι~· δι~μ4, 

·e:vckμέva +&' ~ ~: <rfl5' ιt~λσ 
«Γ ιατ.ρι0» για ΙVά δ~ όΝ) τeιι((~ 815. 
ναμη .yια τ.itιι:,.~1Ιφή τ~, . . ει~ ,φ,.~φος 

.μύλοc; ~~~~~ ι.ι.ετ~:,τσν_~~ρ!.l
ι:rο», v~ι~ι.~.ι.~.qι. ~ ~./r~,.~.;rηc; 
1ΠJYf\~ ~ ~~.,&τr~, y~! .. ~ 
pος ~ ~;χ~.ι~ϊ. ~.ιά. ~ 
δλης τi)ς εκ~. "1'!1QIJ dναι ·~ ,τw 
μόλοv •. , 

tb :·~ ~ό<; ~~·~·-,.ό 
ιμΕΤΟι)(ΙΙ(Ο. 'Θι;χιψ;ρι~iον _Κ~ τ~ 1948 
και cφχιqε την λε~7οuρy1~ ,.:~-~~~-~ή 
με ττ) ~μη τοfι wρoV · ι<.α:1 <i!>Y~t#x;·. δ. 
ταιν έψιbσε 6 ήλειcτριc:rμΟς oτi\v ·Κ~ ή 
δύvαμιή:ΊτοCι ll!lφ'Oiit ~ ~ nό,.ριί!Οι.ιο:. 

·~ μ&τa w ~οτρι&iο ·* ro 
vε.pό "ΙΙ'άλι ' ~ ξανο~ ~ '«Χι:φαή τ~ 
τ:~- .,:κΧ \Ιό; κ_~i ·~ .~&ρ.η 
φορό: σέ Μ τrάλι .. Τ<ntι. ~ ·~ μιι!t 
θα όiκ;~ι-τι\Μ τr~ r.a ~ ~ϊ 
σ-ι iς διάφοριες .. ·~~ 11'oV θ<'χ .τrQ'f(~ ο. 

λη τl}v γη τ'lς Κ~~ mΊ ή ~ -~
τη.ρία θ<'χ ~ι ΟΠ:~ κ.σ;i ιτt 

,μυκ.ρfι ~~~τιικι) .. ,άnτQgται:ι:ιη,. ώτο τi\.11: •. ~ 
γιό: να δώQ>ε:ι τiς ~ στ<'χ YU1"QIVΙifiX 
χωρι<'χ καΙ θ<'χ φθάσιι;,ι ,μέχρι τb Γk::ι.λgίκvθpο 
καΙ τό "·Ειfω Με?rδχι. 

Σ.'rb ~ τ-ουι; -- οι &ιό dιmr 
ρίες ~ δώσeuν τ?ιv κ~α: δ<Ναμn 'Ο"'"Οίις 



Ε.ΛΕΥΘΕ.ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

νεpομvλοvς ποο στΟ; τrαλιό: χ.pόyια εTxcw 

στήσει σε κάθε γκιρέ;μισμα τοο νερα) oi 
ό!ρχαίοι κάτοικοι -rftς Κ~ς, έκμεταλλεv

όμενοι τt'lv εύεργεrική τοv &Να!μη. 

·ολες oi θκτάσεις άm'> τiιv Πηyη μέ. 

χρι το <Τρσ:ιrιτερικΟ» εΤΙ)(αv το πpοvόμ•ο της 

δωερό;ν άρδεvσης. Ή ~ρε<Χν αύη) άρδευση 

δεν ~ταν άσύδοτ11 γιατi παράλληλα μ' αύ

τη οΙ μύλοι εΤχαν το π,ροvάμιο τίlς δόvα

μης τοο νεροCι καi ,μάλιστα σε πιο μεγάλο 

&θ,μο &ιτrό tκεϊvο τής δωρεό;ν άρδευσης. Γι' 

αύτο ότα.v οΙ !διOICI"'Ifrες τώv πειρι&λιών ε

καμvαιν μεγάλην κατόJχρηση στι'lν 6iρδει.ιση 

μέ ά:mοιτέλεσ;μα ή στάθμη τών ΙΙΕΙρών να 

μειώνεται .καi δ μίιλ0ς νό: .μη λειτοvpγε'i κα

ΥΟνικιΧ καΙ r'ι Π'Οιότητα τΟΟ άλε~pοv νά μή 

εiwχι ή πρέποvσα τότε δ ιμuλων/Χς εΤχε νο

μικό: το δικαίωμα va έτrέiμ&:ι σηΊv άuv&:>. 

σία αύτη τroU θκcφαν οΙ lδιOI<If'i\rrες τών 

τrερι60ιλtών καi vCx καιιιονίσει τό: vφό: σε τέ

τοιο τρόπο, ΠοV δ ,μόλιΟς vCx δέ.χεται τfιν a. 
'ΠΟiι:τοό.με:ιιη ποοότητα τοί) νφοU yιa νά έ 

ξασφαλισθεϊ lwιι ή κανοΥιJΚi] κα1 εεψ,uθμη 

λeιιrωριyfα τοv. 

··&rσι oi μvιλωvάδες i)σα,ν οΙ φύλακες 

τοΟ νφοίί, νφοιφόιροι ώς Eλf:rovτo, πρΟς 0-
φε:λος δχι μόΙιον τών μόλων άλλα καi όλων 

τών Ιδιοιστητών ~ροCι καJ γi\ς. 

'ιΕ&) t)γ.κειται δτιως ~ καΙ στην 

Ο.pιχη ότι crτην έποΙ){η ΠοV qιινε το άρδευτικΟ 

σύστημα ήιταν Cφκετa κ<Χ1\10\/ισμhιιο καi 

.λειτοοργοΟσε 1ι«ΨΟΠοιητικa, χωρίς έ-nτμδά

σεις καi προcτtJρι~ς. • Οταv διμως έ)'kατα. 

λεiφθηκαν καΙ ~μωσαν οΙ μόλοι tξ αΙτίας 

τf\ς e!σια-yωγi\ς κα1 έ-yκ«rο:σrrόισεως μηοcο:νο

Κ<tινήτωv dV.ει..φοποιεfωv, το ΥδpΟ ii)(ασε τοUς 

φuσικοVς τοv 1t'ρΟΟ"τάτες, τούς μuιλωΥάδες κα:i 

ή ~ία τώv -π:ροvοιμ.ιούιχωv γιΟ: δωρεav 

άρδευιση ~ το δ!nψοχώρητο. 

Νέα καi νW. τrερδόλια έδημιοιψyοίιντο 

δπως στηι.. τrφW%1) cΚακοδια6ά:τΟΟ), σrπ)ν t
παχiι τών πο:τιΘρωv μας κα1 ό:ρyότειρα με τα 

σ~ροvα yεωριyικό: μηχ:CΙJΙΙΙ\μο:τα, &υιΚι: 1-
σοπeδώνοντο καi .νέες φυτείες τrερ6ολιών 

ίφvτειΧwτο καΙ Ytn. Ι<ΙCΧτέμιο: διωχέτευαν δω

ρεΟ.ν .,.ι) wρΟ σ' ο:ότά. Σ~ :μερικές περιπτώ
σεις σt τrο"λiι · ψηλά fί.ο~Νά, τroU μ! ια:χνένα 

τ.ρόπο ιμποaιρilσε Ύα φθασει . το JUΘρό, το ανό-
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ψc.iW(W ,με ~λlες (,μιοτα~ια:) 'I1'QU τ~ το. 
τrοθετΟΟσ0111 <.πΟν ~μόν.. "~ ~. 1-
δ.ιοί<:τήτες νομώv,.~ωv4ζρνr~,~' ~ τό 
vεριΟ στό: X~J<X. τwς, · )ti(X,"fl .μi τitotctν 
"άpπαyιη λιyόι:Jιτεiι;Ιf. τQσο -π;~ πιιiι. χ.αtιιιότr,ν 

στα χωμο:τέ:Ιιι« ~α. Olίt\t οι fiιot! .σ&t;ε 

οΙ vε,ροψόοpοι, :;~ iι:tτfiλλαιv, . ~ va 
πεpιορίσοvy .~ ·~ _ ~ ywότα.ν 

και όλοι οΙ ~. Ν<Χ}1 'Π\ ηιq~ .τrοο 
~:~.~.~.lιιt.. 
πόστασ>η ~ ·'\\'φ~ ι\το:ν .~lι 
(3 μίλιοι) ~«\ ob~~ .~ crrlς 

προο'Π'άθειες τ{:1ν ι~.·~ 'l'cX ~-nα 
καΙ τα mφιι!όΛια.-τσvς,. , 

'Η έπιτ~ τού ·~iltov ~. Σw
δέiσμοv ~~μ~.·~ ··τtμι ~ 
τη αότη ~·~ι(~ y~·va: 
θέiσει τηpοστ~ο ~ ~ιαl \1ίά "l'ltριGPfotι 
τη.., ~ατ61χ.ρrΡrJ.' *bδ y~av όι"Ί!{&ρ(ις""'rώ>ι 
Ιδιοκτητών .~ IΦi )'lfiς .. «λλα Θμμιa 

~ως ~.~.ιχ)tlfi ·~ .. ~ 
αύτή. 'Ιδιαί~ τcw~ 0'111\Υ Κ~ 
πως σεβόι~ τ* δuςφ~ ~ ~fζeψ 

' ' ,: Α~·,, . • · ·'1 ' i> . , ' ' 

δωρεά, ο.λλ(ι ή ~. ~ ~~ y!Υ4'ται μ! 
μiτ,ροv ~<o:l έκ 1Jiφ!T~ :mΧι · ,CX .. μη · t. 
πηpεό'ζει τΙς~. Τ~~;~. ~.τα 
νrο ·κατέμια ι«Χi τά νία ~ιa 'Π'0ίΙ' iyΊ
ilf<Xν π.ρέ:πε.ι ν« 4<.Λε~ κςι:i ~. ~ιφβf\ 
κάβε <φΒεvοή; y;~i ,~ $ημ-ιο\φyή~ 
θτικ'αν. 

Διιστv!)(ώι; "' κ~ cW'n\ 11'011. ~
κινοUσιε ό:πό .11\v ·~.W ···'ft!O ~t1'41V 'Οu-
στήματος ε1χ.ε τΙς ~· ~ κβf ~ 
&πόλοι-πην -πορε.ία.ν -rοιι, ~ς ·'*· ~ύξοuμε 
πιο κάτω. 

'Αλλlr. ... πρcι!χ~· σ:tήν 11'QPelα 
τώv δvδ .. ,Δ, 7I'QI) · · ·~ζομτφ . crr~ 
« Τ,ραππερκΦ •. ΚαΊ -π~ο: ~· . ~ν &pτηρίΟI\1 
τroU ~ :Υι«•·,.φι··~ των 
κήπων κα1 χ.οιφαφιών τί}ς '1<:~ς. ~ις 
προχ~ς λ{yη dιιι60-Ιαιο;ί &πδ -τή. 8ιQ.. 
ναμiιν ι<.λεiι:ι τrιά :f! ~·· ~ τik 
Χtφ6ακιώτ~ ~ τό ~ ,Αρμytιq,ιω;Ι 

τιρε;χτο, ~ι:; ldl 6.~ v«. δώσι.t τηy «t. 
1\l!p!'J στοιJς ~ - το .10')1« .«m\ 
δέlιδριιχ κσ:Ι .-tCt .Μιχ~~ ~ · orn1ν .ΧCΧ
.pαή τοίί Β~'!yι(( ν« ·(~Ισι:ι fl( •. εχi. 

,.η tι "111ρώ'ιή voιι:Rt .τ~~- 'Η vo--



ifrd:ί,piνi;ι ΊiΊv μφiδα -roo κ-::ι.: 

i\ιό: 1iΌτίσε:ι ·tfιv όνατολικιΊ πtδι.vη πι:_ 

ι.:αι φθάvει στα ~rrι:· 

χω>pιοu Μπέι Κ ιογιοiJ. 

Δημ&ri:κο Σχολλί6 τοt 

·rου rtXεupi,.J: θιιχκ,ρiί"εται ο 

.με τθ: 

Στη «χαpο;ι);ι, αίιη';, ,μt rΟι~ yέpικο πλάτο:vδ 

ό:πο 

θiρέας ποu 

μπο,pc~σσε νi'ι: φθά!Ρει μέ,χρι το Νιόχωιριο. 

·ο τrtirαμος ·tι]v τrρώτη τοv δtavσ. Κι:χτό: T~i\! ΊRi:!cDό&ση 
κ&πως tξdΟθενήdiει 1\":ρdχωρ~ί' aιπο των ν:σv:ωv 

·παράνομα .μεγαλVτερη 

. 6άρος τ(.:ιν !διΟJΚτητωv των Ι'ομων 

rtoo θα ό:κολοvθήσ•οv.ν. 

καΙ 6:
yιατ! σ·rο 

'Α"Π"ο το 

ε!ναι Cιιπο:κ/\ε ι-

«τ σ I φλιi'f!:.W1' ιϊ<Ο» 

νό: d'rr:ii> 
Κάτω Χωριωv με:ri'ι: τήv δισ:ιι:~μη τiJt,ι VG'μ6Jv 

ριωv <•i\t; 
ή •μt. 1:'1J!,v &παία~' Wf.if}vfi rι 

~Έ.μη{)» γ.t.a 1\fa μ.η Q.μie~t μ' ~ο (τλ: 

λοι-r.ο ) . ti.W ξι:χ,ώ!ρtζ<: 

Kt:ι:.l Φ~·λ~Ιii.\'.Α'!','<ς των 

τωι.. . •&οο q~J,...(ipj, voμtzw """ ιιtμ.α-ι~· 
!1<'>41 ,.,,,,.,,.,,.,., ,νif ~θi~.'ί 

!liPtπ<:.\ · ·VGt 
δλσ 1η:i• τC, 'Αp&εwτικό 

μ!: τtτοι&ι•. ~rρόπι1ι "rr-00 



ΕΛΙΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

γf\ς -rroo Sfs.ι μποροιJσαv vό Ο!ρδει.ιθοΟv &rro 
oπoιαJhfyrrσrε ό:π6 τJς vομiς αότές_ Γι' σό. 

το γιa τα τεμάχια αύra -ιrαpεχωριήθηκε l1r 
ρ;ιαΙJJέvη ποσότφα vεροΟ, σi ώρισ.μΘvη μέr.ια 

η'iς έ6δομάδας κα.; ώpισμένες ~ αότής, 

ποv μnο.pο(:ισε va τα ό;ρδWσει, 
Ή 1rοσότητα α:ίm1 έπετvγχό:Υετο ι:rπο 

-rv πλησιέστερο μέρaς τοί; ποταμοi) 11.ρbς -ro 

κτftμα μi: «TPVΠC11'1t», ποο i\το κτιστi] ο·ηΊ 

6άση τοίΊ «Πmαμcin>, εlχε μετp!)μιέΜη διά.

μετ>ρον Ι<αl Ιfκλειε διa στ,ρο-yγύλης πέτρας 

Π()U Εψά.pμοζε aιφι6ώς σ' αιίτη, 

Τέτοιες -rpύπες i\σαv τοο «Βοόmτοv:ι>, 

41 
-----~--·-------------· 

•ov <<Χρυσοστόμαηι, τoii 

«Μαρpfι», T{1i:t «λι\ο;pμαρέrf!:i> 

Ο i «τ.p&π11:ς» αόΎ;ιiς ε1'χαν 

τrou καθώpιζε fιμtρα, 

τοΜ κl'J.κλCιΙV τrφιόδοv 

τω 

τοίi -ι:ΚΟ<ρώ~-

JΚάτοχα; ΙVa τijv άvοίξει, \la 'ΠUr\σ"ΙCΙ καi va 
τiΊν κλι:i~ι. 

Ο! 

πε.ρισσύtτ.JΧ"ς ·τiς ΚL-Ιριακές 1 
λους 

τη.~ 

τrιο κάτω απ Γι' αότ6 γ1a ν&: μη 

(τη.pεάζουν πάντοτε τοος 

ΟΙ -Αριστα; Καρσιμάvοο (άριστφCι,) καΙ Χαρό!λαμ,πΟς Νι~ (&.gx<r:) σέ ~ \10-

ηοαι.ιι;tτολικ&:. τi\ς Χcφιδαι<ιώτι01σας Κυθρέας τ&ιι Ί~ιο τοΟ 1972. Σέ '/t:pUrO 

-πλ<Wο ή tχχλησία τi'ις Χ~ιt:1111ισσας, σπίτια της Χαf)6ακιώτισος ι<;Ο:i οrιο ~ ό 

Κοκ:ιcινάyκ pε.μιχ;. 



vό: τrστ!. 

όλες 

ο\ :vσμ.Ες Ίτσu f.τrcnpvαy τ·fιv διαvο1μή τοικ; 

μετ(t, τΙς «τ,pίιπες» ηταιv έΝ·ιτ.\λ(χf μιa voμij 

η μi.pσJv καΙ μta ·~ί.ΙΚ<:α: 1τσu δΘv δwοι')'ε ή 

(r.·..,.·.ρ&rn.:xu 1<α? Sτισ1. δ έ:ηηpεα:mμΟς Ε,fJ.σι,pάζε.ϊσ 

σf: ίiuo KiX( O)l! ΠΟΟnσ σ'τΟΙ' !-

"Αvκαι οί <>:τρύπες:v ?:παιρvw λελαγι. 

f\λ&. και fi 
Ο:ινι)i;Χ:,,η,,ι:1 έπi,μ6αση τrσU ·μεyάλωσε πε-

;·οuς, ά:ποpρι::Ι'ψοοσαv μεγαλ\}τφη 

ττ·οοό-rηιτ:α: νεροv καΙ Ετσi δtν τour.:; 

τ'ών V'OJ!Qv va πάpΟ.Ν EΌ:Ttc> καi 

ιlk μέτ;pοιν ηλατrωμ·έiνηv Π'α:rότ.ητα, το 

'Αpδειrrικο έ'Π'έτρεπε vO: Ίrά:ροvν. 

η Κuριακi:ς πrn) ~ιyαιv ο! ..:τ.ρίηη;:ς.:γ 

οiλαι)(lο·Ί'rι ποο·όιηγrα ·~ε,ροίl /!,φθανε ;::rιa Κά. 

τω Χωpιa και ο1 να.ι.Jkς τ'ω\1 πολu ιμιι~<ιpΟw 

avαλοyίαv 1rou δf.w yQ: 

τι]v χριησι,μοπ·ο·ιή•σ·ανν άpδεικrη 

'•ΕκτΌς &πο τ1ς «τ,ρύrrες;ι. αύτtς ~ τi

τλοος &rrfiιP'J(OJ!.' καΙ μιι~Gρtς τ ί. 

τλοος, ά:λλa μέ πολU μιιφav ό:m..~αση ιiπο 

τD;, <ι:ποταιμόν». Οί <Η!ρύπες:tt έηριεχαv 

όJι<χχτάτtαvι:ττα χωp1ς περιaιpι1σμ6ν και τ() νε

ρό τοοι; fur;:φτε <niιv ι.'iαυσ<:ι: 

τilv ,έvιtισ,χΟΟοι»;, ytorτί ai.""rt) 
γει<Ο'Vιό: κ.α! ,~; 

έιvCΙI<ΟΙ ΤΟ ΥΕpό ΤΟΟ'ς )'Ιό: Οίκ,;ακή 

χ;pήση. "ιΕτσι ,μΕ το Ψ'εJρό τοvς ol 'Ι:Τ,Ρ(,τrες:~~ 

ά:ναιπληροi}σαv τ'1ς ΊΊΌσ{πφες 1roo 

χρηο•ιiμωrοιοΟσε κόθε γειrJΌΥ'Ιa καΙ δf.ν έπrp. 

pεάζαιvη:w οΙ :vομ€.ς. Μετά -n')v 
δμr.ο)'.; τής Κωμόπολης κα! wporrrάnιτG..w μ€ 

την διΟJΥcψιη στα σπiηα, δΘv 

Ίf!0: TOV 11:;pOO'!)IO:jJό ΤΟ·Uς ικαJ 

~<:λεiσαιv. ·'ιΕν τούrοις έμειΙΚW 

:vοιμη κ:ο:1 τfι ποσόrητα 

ό Ιδιο.κτήτης κά& νqμ,J1ς. 

Ί'!'ες» τοί! «Τ.pιll'άλλη'!> τοίl 

ΤΟΟ «.λΟ)"Ιωτά:τοtι» -rης 

<rτρύ

«Καραμε. 

·rijς «Χpvσlδας». :Και στ1ς 7;ρύrrες 

ήλθε πάλι ή •a\Ιθρώ;τrιvη 

μεγαλώσει καΙ ·~α :χwονν ,στη 

μεyαλύnφη "f11ΟΟότητα τfiς όiρχ•ικfjς. 

.W; δλiς καταχ,ρήσεις ποο 

,μf: ,.η;., δωριε.Οw &p:δε\.1'0111 τώv Πάνω 

't'·1·,rJVτrε~~» 

καi !1,0;{ ο! έ

τrεμ,6ό!υεις πολί\ώv vO: έγκωαλείψοοv τ(ι ν6. 
μΜμ:α ·κα-rέμlι{χ .. τοur; μέ 1·\-ς :vι)'μ€ς·κα.ι· ν& ά-~ 

,vo·iξou'; vέα yιa ,vό: σφι:πε,p·ιστοuv :τοv <rtro .. 
ταμ<Jv:.' για ,φ ~δεισ<Qιι πe~<pα!Κεψέvr,;w πφ· 

6oλιr:i:>v. 

ο! ιοu 

κιχτα. 

χρήσεις οΙ &η ά" 

πέiκτη,σαν άγ.ραφσ δΙικαJΙώματα άπο 

μον•εύτωιv χρόνωιv, 

τrλοκο κ.ο;\ 

σε.Ις, Θκα:μr.ιε τοος 

·ιτ<::φtt!6.λέτrου\Ι •Κ<:Χ/ EτU'I (' 
σε 6ό,pος τοvς, 

Ό 

τή111 ώ,ρα ποο δικαι,οVΙ'ο 

εupισα<ε πολύ λίγα νερό: 

ώδηγείΎο κα1 ;;ώτ6ς 

'1/οιμijι; ψθ&vοντας 

wολλξ.ς φορf;ς 

"'"·~~"''"'· σrron: 

,ΡΟς ΤΟΟ «:ιrοτuμοί)!!>, 

vό: τrοrrίσf:'ι τΟ: δένδρα ~ καi 

θQ: έ:μ~ 

δηιλαδ,η 

δt .of& &ν 

Πρέτr:ει iΙ'δ: 

Μξες το{} Κ~οοp.Jσαι..ι 

U!B,pr.ιJΙGη 

γ<ΕΝJΤΙ!)ήΙσ'ΘΙς •rrά!vr.:ι Q:πο 

των χωριών, 

τφ 11'11)'i]W 'ta 
'Περ66/νια τώιν :&ι•ο άνω €Jif(::;,pι,rJN, ι\ 

{Β:_ 

λειψη τii:Jv νο:μί·μQ.v 

άΥα~ραμε η) δλσ 

&.poO δπως 

λυππε ολη τftν της 

«α1 έτrεμ1Μι:mις 

aι:rr11Piα, 

;roo είε:κιιν& δ11r..-ς ~pciμli; τb « Tρror ~ 
πε;ρκο~ καΙ τι•ροχ~ι)εi ~~ "!ήιι 
rορώτη τ&., ·~όμGw Κ\Jβρέας .μ;t έιιιδι&:~ μι,. 

\φη &πδστα;οη ή j.l!ιa άιιτο aλλη. 



ΕΛΕΥ~ΡΗ ΚΥ0ΡεΑ 

Κα:~ ~ι . λhyος yιά w. ~ολοuθήσει 
-!ll}v πορεία αό,τι1 εΤΙ\!αι ά:rrO τfιν μ,ια νά 

δώσει τήy κίνηση στο\ις μί:ιλσvς κ~1 άπο 
τιfιν (Χλιλη ~ ·τροφοδοτήσει ηρύτrες:. 1roU με 
τΟ vφό 7'0\J<; θα ποτίσοοv πάΛιι τε~ια.yf\ς 
ποο ή άρ5wσή τοvς εΤ~~~αι ά5όvα1η 61τrό τi'ιν 
νοιμή, :όπως εΤΙ\!αι ή «11ρύπα τοΟ Σvριαιλέ». 

Πeρνδ: .· ό 'Π'Οταμbς · -ri\111 ΙΙ'Μηχ<Μ') τσίι Κατ_ 

τό:iιΙΙJ» ΠοV' άπ' τα ΠάλtCt χρόνια μετατρά

τιηκέ &ε τt.ραyματιl<b έ.pγοιrτασιο άιλωpο_ 

1rοιfας κια:i τ.ροφαδστοίισε ,με άλεύpι τσUς 

~pι!'bvς της Λεvκωσίας. Τελειοnτοιήθηκε 

όjpγόϊερσ: άπο τόν Χρiστο Καττό;μ.η μΕ: τΟν 

fιλει<r',ΊptΟ'μΟ .· 'Π'οU τrαρήyετο μΕ τi'ιν δύνο:μ η 
τοΟ νεροίί «πο έ.Ύt<αταστάσεις 'Π'οV εtχε κά

~ι πολλα χ·ιΧwια 'Π'Piv φθά;σfJι το ηλε!κ-φικο 

ρεϊιμα στt)ν Κυθρέα, 

Σ το διάι6α τοιι ό ποταμΟς περιδ: τΟν 

μύλον cKαp& Μeμέτφ ττοu ένωιρiς ικαJ αu

-rbς .σιιΥοοpοιvίσθηικε με ήλεκτpακίΙΙΠ}'Ι'ες έyι<α

"I'Οiσrιτάσεις &trto τόν ·Iδιοκτήτη του Γεώργιο 

NOV!Ciκδ: · καi ,μέτΟJ1'ρ6:πηκε σε έργοστάσι ον 

άλ:ω.ροτrοι·iας. · ΠροχωιρεΊ ό «"Ι!'οταΙμΟς:ι. τfiς 

όlpτηρίCς ··~ ilia; ττφάσει τόν dhx\ρpfi» 
ττσU κο:i αότόν οΙ Υεώτeροι Ιδιαι<."rfιτες του 

ό!bελφοJ. Νι!Κ'Οiλο:ί'δη ,μετέτ;pε~Jfα~ν σε ήλεκτρο_ 

Κ ί'!"ffOIV: 

Ξi:'Π'ερnιά 1<0170011\f τοv «Σ~οv:ιι, ΠοU 

εil\llα:ι ό · μιοvαδιiΚJΟς μόλος πσU λειτΌUpγοίισε 

μ€ τfιν δόναμ.η τοΟ vειρο0 J;Ufooρι τής ε1σ6ο

λης. yιcXτi δ ίδιΟ!Κ'τήτης του ~ρ\.στος Χριστο
~λίδης τΟν ·· έικ:μεταiλλεv6ταν δ ·'ίδιΟς καi 

έ,μιltσρεuόταιι τό ~ρι jμΕ. διικό τοv αίιτοκί

vητο στο Βαρώσι. καi στη Λευκωσία. ·Προ_ 

χωρεΊ δ . ποταμός γιό: vά οvvανrήσει τΟν 

'Π'ροιτε.λευταΊο μόλο τΟν «Κ~ 11'oU καΙ 

αVτΟ<i •. ι:Frirι ·έποχη τοv ήτο όλόικληpο ψyο
στά;σιο, . γιατl 'λf:ιyω τf\ς θέσης του σττο 

cΣεΡάrΥI~ ήτ'αΙΙΙ δ μύλος δλωv τωv yειτσvι* 
~. ~~pιων. έργ~ ΟUI!εΧ6>ς ΙΚο:1 εΤχε τα
.ιc:ικfι 'Υr~ία. ΤελειΟ'Π'οιήθτ}κε πληρέiάτεpοΙΙΙ 
Crra τελwταϊα )(ρόνι,α άτrό τόν lδtOIICI'ή'ft'}V 

του Μιχάλη Κορέλλη μιΕ ήλε!ΚΙ11Ριι<ες · έyl<a
τa:ofr61σtlί:;. · ΟΙ δvΟ αότοl ·μόλοι μαζl μt το 

σιrrόipι · 1<101\ τΟ ιφιθά:ρι ~ ζωοτροφέ:ς, 
δ:λα<;, 'lt'dUρlyd(.φιι ιω;J ' κόνό1ρι ')"ιά -τΟν -ηpα-
χιννιΧ.. ' ... 

Ι,; \r\-

Τελ,ψy<:(ια δ ~μός:ιι. δίδει τήv . κί-

'Ι'Ι])ση vτiJ .~Α~ ,11"W .εi\\!Oi\ ό τ~ταi'Q.ς 
,μύλος -ifις ~~~, ι«ι;ι· -n:pΡχ~ι . .ιςχ tεχ:~ 
,ρί•σει τiς_ vοιμtς .,cJν ~{ο) χ~~ .. Το ,'γ~Cipt. 
μ1ισμα της ήταv ·έλάιχισιτο, γι 'αότο ~α;!_ ή 
κίνηστή της ήταιν 11'oi\U δ.ρα&Ι<χ, tiNAi':f. UιιΥa
ζε ;ro,λV άcmpo ~. 'Ήταν 'm:iJpιttιy~μo:n. 

ικα φά>πcριιιίΟ:, γιατι ~0ς Cc'Πi>" το ~., 
άλεθε -rrολλ,ά'. dδη ·IGO:t· dκέ έιαωκικW111Ιkιfι μη"
χανiι γι.ςΧ το 6α:μι6όtκ•ι. ~HT.QIIl· dρχικά 16ιοκ.τη. 

σία τοΟ 'Αιιm:.wάτ:ζιη Καρέλλη. '· 

'0 ~αμ~ ιι,ιέτ!Χ ~- ~~οvς 
,μίιλοιις rροιχωρεί 11'0ολV (φγ~ ~~ '~ό1Ρ•σο;qι, 
λΕ:ς και~~ ~ ξ~άσει~· Wτερα; ~ 
το ypήy(),po η:ιιέι§ψΟ 'Π<Χl ~~ yιΟ: 'Ι"ά. δώ
σει τήy ~~!f,I}Clιη <'1'1'0\)ς μι(iλοι.ιι;. ~<φε.'ί· 'q:ε 
~το 66&ς ιω;ί δθν ~11'Qpεi v' ~ι τΟ: 
'Π'αpακε.~~ "!t'Ειplδόλ.ια ισχi &σι ~εται 
όιτrοι,αΙSιή'Π'Ρ!ε. έ:τιiμ&:ιiοη οιΠ 6άι:ιος τών νό. 
,μων 1rσU θα. ξεχωρίσQΙJΙΙΙ 1t>ιο κάτω. 

Π.ρiJV ~ τΟ Νιόχωρκο ά1Ι"λώθrι 

στί\r.ι όμ~μη ~:ι> yιd: Ι!Ιό: ςε.χωρίσει 
μαζi 0"111ς vοιμιΕς «Νιοχ:ωρίτι«.ι» καi «Τ.pο:!Χω
r,ιίτιικο:ιι <γιά vά &~ οΙ διι9 ~ δ:. 
vισες vομιΕς λίγο ττι.Ο κόιτω σ€ ~eιχφστή 

«Χαραήφ. Ε:rναι ·τrραιy-..ιcχτιΙΚa &νι<Φ; yιατ\ 
το ΦΝιοχ<φ!τιιο<» μ6λιις c'lvc:cι τΟ Μχ τρk'ο 

τοϊι «ΤιΡα)(ωνίΤι'ΚΟΟ.. Ή 1μιΘΎάλη ~ 
των &ιΟ σirrllN ~ ε1ναι yιατi το 4!Μιο
χωιρίτιι(<» ~ μόνο τt)v ~ ·μ&σα 
στο ΧωρΙό Δι& το «Τ ,ραιχωνi~ άp5e(ιει 
CφκJε:τη m;pqq τοίί Ntcιu Χωιρίw κc;l δ).ην 

-rο1:ι τ,~!w, 

<ο «"t/'(Π~ ΦιιοΟ ~ Ο'r1ς &ιΟ 
α\tτiς vομιΕς το φιιφτιιιΦ τwς τφοοc<φεί yιςΧ 

νό: φθQιcrει ατψ «Χο;ραή ττΝ τ~~ 
(Ναϊζά ί1σ'ιψλfι<:} yιd: v0: :ταV ~έι 
Ι.κοΜι ~, yιατ1 fι 'ΠβΡIΟ)(;ι\ 'tω eiwxι 
ό)ρκετό: ~. ~ 6τιτό τα αWιψσ; Ηιο
χώρικw φ8άtι.ιει οτα .~ 1ήι; 'Sώνης 
καi τηροχ~ kιι; 'iά c:r(ιvoρcx Ποί).α~, 
'ΘιτιχcVς cd "εξω ~ίw, e.tvαι 1\ yfί με 
όλη -Α\ιιι ~ ~ 'lt'OI1 ~ <Μ'~ ,μιοιιιο:~ 
στι'j1pt 'I'QI} ~6μω ~ άπ. 'fόν 
Κ~, 1t'oV ~ aτόν ΠΦ!iWιο 
Τάφο. 'Η ~ ~ 'Πώς, . ι:πήr,ι 
'!Ι'ερΙQ)(ή α61ή ~ε pιπόχι τοΟ ~ 
.pιο() τι~.* Θκι~ :rής ,yijς ιιαιi ~φ 
f!1φOI) ~\~, ot Τ~όt ~ ·~ τόύς 
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Ο'Jώ'τωσαν τew ήyοομεινο καΙ ~ δλη 
,,η τrφ1ουσία τοΟ Μονο:στηpιοο. Ei\IC!iι ή 

καλ&τερη γη τής πφιοχf}ς μa άνν"..ιcμετό:λ

λwrη. 

Παρ' όλο ποο ή ΥΟ!μ<) τρέιχει διαpικως 

σ' α&τη εΤ...αι άJδειιtδροφότaιτη. ΟΙ Το\Jιpκοι 

τι'ρστ'Ι•μWy ·wX ι1:νο!deιόζοvν m χω
ράφια: καΙ τa ~ στοος ·Ε.λληνες, 1roV αό
τοi ώς έ<ιιοιι<:ιαστές «:αλλιφyο\)ιy ιι:υpίως σι. 

.τηρι:χ κα:i έπ<Q)(!ιαι<ές Ο I 
Ιδι~τεc; θά η]ν τιοολο\Jσαν στοiιι:; ·Ελλ~ 

Vl€ς έCr:v δεν ί'jτα:ν Βαι:.ούφικη. ΟΙ τίτλοι 1roo 
li;xovv ηwς έπιτ,pιhτrονν ,μόνο Ιιά τiΊv έκμε

ταλλε~Χwται ο! 'ί&ιοι fi νό: ~ κληροyαμοiJ,.ι 
σ! ό:τιόγονοι .η να τη.... έvοικιάζοw, Qxi 
•καi vά τηy, πωλοΟv. Ό κατατψαχισμbς 

;ο{) ~<:λήροv έ)φθασε σ€ τέτοιο ΟJημεiο 'lf(HJ 

00. μτιαροw vό: τfjv και\λιερyήσοοv οΙ ίδιοι, 

'Η Ήρώ Ά~ίκω σrό Δημοτικό Σχο

λείο της Κι..ιθρWς 0"Ι'ά 1955. 

yιατi βρίσκονται τrολυ ~ ά:π' αlιτό 

v.αl ά1.ιο:;γ:κ<rο'1Ψκά τΟν ένοικιόrζοοv wΟΟς 

Έ.λλφrες, 1r00 τιολU θό: ii&ελαν Κι ό.Jyσpά~ 

σοοv τό: κτήμαη:χ yι;;Χ ·va τα d(ιοwοιήσοw 

σαv i5ισικτήπ;ς. 

Μετό: όπrο n\v vομi)ν αότιΊ ό ·rnorrα
μ(x:;:. άφσ(ι δώσει τήy κi~ στl:ill τεt.wτα:Ίσ 

μuλοv το «f!t<:tο\Ιό;τζι;ι., Ιδιοκτήτη<:; τοο ήτο 

ό Άντώvης Κ ολλiτσrγ,;, 1t'W δρiαιc.ι;παt πολU 

κe>ντό: ατο Ν ιό)ςωιρι<;οv σέ. ό:p~<ετο 

6άθι:ις καΙ ά:κe>λσuθιε'1 η\v "Ιτιο σίιοντομη "ΙΥςφείa 

yιά vα Π'όiη στο Παλαlκ~. 

Πε.ρνΟ: δίπλα στό: Τοορκικα σπhια τού 

Τσιφλ;ιι<!ιού καΙ μt~a ά'π·b λίγη όπr~η 

φθάινει στή «Χaραή τοU Μεrοχιού:ιι. 

Δίδει έδώ τη.., ώ.>ό:λcιy~ μφίδα ι:nι) voμft 

,~ΞεμετοχιαιιιοJ) κσl τηροχωρεi στο f!aλαίκu

θiρο yιa vα τώ ~~ την 71:~1~0 με .. 
ρίδα: ποο εΤι,ιαι fι μli1γαλ(rr{!!Pf'\ &:!r' δλες τi;; 

vαμές ΚιιQρέας καi Περιχώρων. Π~ωρή

θ~j~<ε 1\ πιο μεy«λη ττ~rrτα ·στiι νοιιiΙ σα1. 
·Πι yια-τi δτr<>~ς ~ καi στ!\Υ ~η 
i\ ·π,ηyι) έμφαtιιlσ~ε ~οοΧ «ιrΟ το 
ΠaλαiΙΚvθρο, 

Η vομή αiιηΊ τw cφετοχι~ 

περvό: νότια καΙ rrι::iJW 1«.Wτ(Χ &1-Ν το Τώρ.. 
κι:κ:ο χωpιο 'Ε:πιχω καi -ra .50% ιαnέ

ΧΟΟ1' ο! Τοίψιιηι ΚιάτG'ι«οi ~. ~ 
Νστιοδιft\1Κ!!) μ«ipta ΊΙ$1t'Ιχοiίς οΙ ταιψκοι 

i::χOVY καλ.\t~Ι 00 ό:Ί"~.1ω1:0 δόισ'ος Q:-
11'0 ήλ•ι;(ίας ~~ ~ 1t'OO 
φθάνει σχ~:δόν σrά χ~δα τού Μ<.~ 

ΤΟ)(ΙοV. 

mτYiJς, 
yιατl έ.κτος &:πι) τήν 

~:ιrφ6άσιeις καΙ l<ι:t'f!α!)(PJΊΙCm·ιc 

ιτη:θη ι;:α~Ι ή 

pινΟΟς μιf)wς γ~ατl 

όmο 6 μiwια. 

δuΟ ι«nό: 

ι:pίσεως τflιι; 

Ή έλό:ττωοη τw vφο0 τCw !I!Ομών αό

τWν έ~μ<~ησε αοι6ο;ρό: τούς !&ΟICΊ'q,

τ.ες τ~ τριt'ίw αότώv χ~ω,. .~ τΟΟς dι:

vά:γ-.<ασε yQ: πιρι;:ι&ϋν σέ διατριι'ισ!ςις. fφάy. 

μσ:τι μl τiς 5ιοιτρήQ'ΘΙς αιίτΕ:ς ~ ~ 

δτrως ~ 11:«! π:ραιrrοιι.μΜς, 11"00 



ΕΛΕΎΘΕΡΗ 

χpησίμwα:v γιό: ώρισμένες ι.:αλλιέριyειες. Έ.v 

τοίrιοις t>νίσχυσι::t'V μ' αόliς τΟ τρε;ξι·μιό 

νφΟ καΙ μΉ·οpο(:ιcταv vO: ά<ρδεuονν τΟ: δέν

δρα καi φvτείι:ς τοvς γιατi ή άνό:μειξή 

ΤΟ\1ς σ;(} yλvJ<.u τρεξtiμΙΟ vφό μιποροiίσι: YCt 

μετριάσει τη.v τrφιεκτικότητο: σt δόριον ι.:ο:J 

ιμεταλλι:ιdς οόσίι:ς χα! va καταστf\ ,;_ 

Ή<.ψ&pτη η &pδι:υση. 

Ο! vομi:ς η'ις Κuθpέας, μξ τiς νομtς 

<ι:ΝισχωρίτικοV» καi «Ξεμετσχιαvόιν:ι> ι:1'-'αι πιο 

Ί:ακτσrrο.ημέιvες ά:πο τΙς w.λες νοιμΕς τ&ι-~ 

κά-τω χωιριωv. '.Αικολοuθονν δι:κατετραήμε.ρcw 

χύκ.λον καΙ χωρίζονται σt δωδsκάω.ρα ( Ο'iε

ρc.1<έ,φαλα) χωplς αόξομείωση η μ11:χ μέρα 

.α:ti μιό: Υόιι:τα, 11"0U αόξομεια::.rrαι ι:Χνάλογα 

μt ~ διάρκεια τής μi;p;χς η τής ι,Vκτας. 

·Exoov δε τοϋτο το τrλεονέκτημα δτι δ I. 
διοκτήτης τi]ς 11ομι)ς ξώΡ'<ιι ξεκό&ρα τιl.v ή-

τijς tδδαμό6ας, την ~ "Ι'rοίι eα άρ

χίσει η νομή καi τΥ;!Ι ώρα τrοίι eα τελέψει, 

y ατi εΤ'Ιαι τrά\ιτσrε οΙ Τδιες στα δωδο:ά

ωρα η σ' έικε'~vο: ποο αύξομειοi:ιvται ό:κολου. 

θοΟ.ν την ά!νατολη τΟΟ ήλιου. 

Στο «Τραχωviτ~~<<>:~> οί vομf:ς ι:ΤΨ..:χι γε

νικό: ~ταήμφα; κUκλος f.τσ.ι ποο άλ. 

λάζοw καΙ -τrο;ί.ρνΟUIV όλες μέιρες τi]ς έ· 

~ς. Έξαί.ρrοη μόνο σ' αότό άποτε
>.ΟΟV οΙ νομtς τής κ.α:i τής Παρα-

τrοu ε'Wαι &κ<mε:η::ι~μr,pος κόκλος 

στο:θφε;ς πάντοτε και άμετά6λφες, &τως 

όκ:p:&:;)ς εί'Ι'αι έκεi\ιες τής Κu6pέας. 'Εό:v 

δΕ: μιa ναμη τοV δεκαετrταημφω κWλοο τrf .. 
σει .νό: πάρει ,μέρες ι:χότtς ·ri'}ς ΤsτόJριτης 

καΙ τi]ς Π~ειιής παρεμβάλλε1"0:ι ή νο. 

μη τοΟ δ&:στε-τραημ.έιpοο κόκ.λοv (Υαtvια} 

~ άπmκαλοUvτο τότε, έ.ιcrοπ[ζει vo-
μY;I/ αότή Υιά άλλες δuιό καΙ έ:τσ; ό 

κί.κλος άm·ι':ι δεκαε.ττταήμl';ρος yίνεται (;μόνο 
yιό: τη νομri\ αίιτ:1Ί τrw ~σε Τετάρτη i'j 
Πqρcrσκwή) &ι:καενναήμερος ια':ικλος. ΝΕτσι 

κάθε κάτοχος τοίΊ 5εκαεπταήμεροu ~οο 

'Π'~Ι ~ κα'τα"yράψει -τrότε fn-ιm::rε τ!!) μιό: 
ναμη κa.l va ίίτrολσyίζει πότε θα δι~<αιοiFrαι 
την άλλη νοιμ.ή, άλλως eξάπαντος θα μπrι:p. 

δέψει τΙς \ίiΟμές τω. 

Σ τΟ c Τ Ο!!ψλtκώτ-ΙΙ<ο:t ο! 1/Qμ.ές εΤ~~~αι ..:αi 

αό"ti:ς &aοο:ετrϊαήμερος κ\.ικΜc; κα1 κ;:χτό: ου

vέπεια ό:λλά/;οw ~ς τiς μ.φ.ς τiΊς έδδο
μάδας. 
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Σ το .ι:Πο:λαiΚιιθρίη:χΟ;ι, άιtολοιΑbJιι., εt

κοσατρι.ήμφο ιaίi<J..o καi tιτrοιμ.έvως κ.α!· ι;:W... 

ό:λλόζαιν δλες τΙς μέρες t&δομά-

'Ο λάyος ποο οΙ ναμi:ς niw κάτω χω
ρ ι ων QικολοvθWν 1Όι)ς κίικλe>vς ..:σ.1 

άλλόζο..ιv δλες τic; μέρες εtvα:ι yιατ,ί όm'.-)ς 

Cwαφέρθηκ.ε τfιν ΚuριΦcί\ dwiyOIN δΜς 

σxOObv οΙ <nρύrη:.ς.ι. στήν Κ~ο: κ.α-1 oi •κ.r 

·wα.ίρνcυι,ι μεtω~ w~ 
vεpοϋ (ο'CΙJΚΙ!(άτικει; δπ:ως τiς ό;π!:*:α/Ι.οUσαν). 

Mk. τr\ν άιλλαγΥ;!! ώηi των ήμερ.'..)ν ι.:ο:ταvi-

με:ται ή ν,ειωμtνη 1'1Όσόιτητα; -w;ρroO 

Κvριακfjς σ' &λοvς !διοι<.τjftιι:ς τ&v \/{}· 
μ;ώv !Καt άποψεύy-εται fτ'ΟΊ να τfrv \:ιφ\σταν • 
ται 1'1'άiντα .(>\ ίδιοι. 

Η παλιούς και.ροι)ς ο! ίο•~ ·rfJw 

vQμ&w των κάτω χωρι(.)y iJJ<:~ μεy6:

λες έκτάσeις κ-αλλιφyειΟ:w. 'Ιδίως στο Πα:". 

λαίκιιθιρο καλλιφyώ'Ο'αι.ι μεγάλες ~ις 

δαμδακηοΟ μi σημαντική ~ κα:1 μΕ: 

fJ{;<:J:Ι'PI'!'ΙiC!) 'ΠΟ!ότιrr;;r, )"Ι~i ΤΟ Wnμo 6α;μ .. 
δάκι i)τςw m:pιE.KI'I1ζώT4:1po σ€_ ~ς ά'!fi) ΤΟ 

άνυδρο ·ι.:ο:J oi f4μnropoι wρόσφφαν ~ 

"Γ'Ιμή, Παρ' δλο '!1'01) το &:ι'ι~ι έ"'t'Ο"fίζι.ηο 

«πλv'μαντ~ ilv δέν μ'Π~ να ώ;. 

τέιξει τmρισ<rότειpο &ro ι~ γι' 
αότο oi κχ:tλλιΦ'(Ι'Ί'rές Θκα;μ~ ~ή 

των νομών 1'0!1<; ιι:αι ή ιφδwαη ~~ο 

κό.& ~;α; μtρε.ς, διάσ'<Ι)').Ια I~ γ;ιά νά 

άJvτέξει το ~ώ<:ι, yιατl ή ~ ΠΟλύ 

οορε:nΊ καΙ σι.ιγ11<pι:rr~ καλά J'1)v ύ'fρα· 

σία. 

•6κτ0ς των .v.Ω:Λkι•EJO'W'i 

1·00ς χε~μερινοι)ς μilνες τδ ~ 

ποιεiτο yιά τWοι """""""iw 
πφιαχής τiJ:N ικ.ι:Χ-rω χωpιώιιι ΙΦ1 

έκτ=η yijς όmότι(Πη, Ή &:ίιν-a:μιι τώ!ι χω

ρ;Qν αότώv σi παJpaJyωr-fl ~~ 

τΟΝ Ι<αΊ'CΧ ,μi:γα ,ι.ι4χ>ς O'l'iς ΥQμlς T(,W θι<τός 

άπδ τΥ;!! αρ&.οοιη 'n"'O ywόταν μ1 τοίις χει

,μάpι:>Ο'IΚ;. 11ρέτrει ."α σημειωθι} ΗΙιώ οΙ 
~~ της ·πε;ριοχf\ς J\τet'V τrολό 

για-ι! μόνο ά'!Ι'ό τό: -m:::pιωoci·~ 

χαμηλό: δοοrνό: έ·φοφο&ταWrο, yιατJ σ4 ψη-

~<ορυφες: τής. όpι::κ!1ειρ/Χς με τa ~001"01-

λιθικ;ά τους ~μαια: ~ δλη 

τη βpοχόwτωιαη 1"01.1ς f«Xl .60> ~ ο!)rιι; 



Ή σ1.~μ6o.J..ij τοο Κεψαλο69vσου ο-την 

ζι;"τικ&rητα Κvθpέας καΙ των τrεpιxώ

f.!'lcιv ι::Τrναι τεράο-rια, • Αιv δw &rτfiρχε η ·πη. 

γη οόδέmοτε σε τόση λi.γη έκταση eα μπcι

ρούσε νά ζήσει τόσος πληθuσμός, 'Η 

1τεpιοχη ·rής Κvθρέας · -'- Χρuσί.δας κατα. 

λt:Ι]μ6άrνει ί\κ:ταση 12.25 π'rραγωvιr!<i(): μίλα 

η 23.7 I 7 κuΌεp!\"ΊfΤ•ικές 'σικάλες καΙ cφιθμοv

σε πλη,θιχ:nμον (κ.αταγραφη 1960) 2.951 
κατσίκους έν& η πεpιοχη τοu Λευικκwοίκσ,; 

μέ έ'Jκrτασrι 20.60 τπ:ραγC.WιικΟ: μiλια η 39. 
900. σκάλες cφιθ,μο·ί>σ·ε πλr;. 

θυ.σμ&~ 2.300 κατοίκοuς. 

'Η περιοχ,η τi]ς Κιιθρέας έr;;;v οι.ιγιφιθ;;.ί 

μi:. ηψ ·πε.ρΙΟ!J(1l τοi} M6pφov δρίσκεrαι πάλι 

σε τrιο πJ,εονεκηκη θέ.σrι ,καίτοι ή ·ιcφιο>CJΊ 

αιΥτ.η μέ καΙ τrλ.οοοιες διατpή

.Ο'<.ις της εχει vεpo δεκάlδες φqρξς περισσό. 

τεpο τΟ'J Κεφα:Ιwδρvσοο. 'Erv τούτοις μi: 

τη διαpκij κα1 &\όγιστη ΟΝτληση &.ιιvατο 

τΟ: vερά τrης r\lα ά/ψι~pίσοι,ιιv ικv:i ή περιοχή 

ayονιι (πρayμα ποv όπrεόχο-

μαι) b.ι& ή όΟ"!'Γεί,pειπη πηγr1 τοΟ Κεφαλσ. 

νερό τηι; παpα<μiΝει 

σιγοuριQ; καΙ 

τr<:ρι οχfις. 

Το νερό τfμ; Κvθρέας trλεοιvεοκ:τεi όικ.Quη 

άrrτο τα .uτrόyι;ια: '~tε;pa πα! 6γα:ί-~ονν στf)ιν έ-

.,ηφάινεια για-rl αlιτa εΤrναι πολυδάπαν;;ι 

(διά:τ·ρηση, έyκατά:σταση μηχαvών, λeι'fΟΟΡ

yία σ'έ καίιCJ1ιμα καΙ fιλf.κτρι,σμ0 γιa ·τt'ιν 

. Τ a vεpα αιlτa εΤ'Ι'αι στστιrκa καΙ 

Va J.I'Παiψ!:1pθOUv σέ μεyάλrι ct-
d;πo το τόπο τi]ς fX.!i1<; τwς. Το 

vεp& τf]ς Κυeρ,έ.ας μέ το Θκ. 

θέλf!ι 

διάφορες 

b.ιόικιόrο·ε ι 
κή ;α.ι πφιαχη 

αό-τή, 

μποp~-:ι •• α 

Ο:rrοστάσεις κα1 δ 

το έκμεταλλευθε'! οπr,;ς 

Οiρδωση κτημΟ:τ•.:tν του σε 

1ΠψΙοχrJ1ς TOV η ΙΙ(J ΤΟ 

μcw6Jxα στ!-ι δι

καΙ ποΜ μαφια &π' 

Καi μι Ο: όη<όμ.η &ποκά:λιιψη γιΟ; το 1η>

λότι,μο το\}. Κεφαλο6pι}σοο; Με •Ον έξωρια·ι •. 

σ:μQ κα1 'Π'!1ι:ιαv 'Π'pΟ τί\ς 

ΚΥΘΡΕΑ 

oi καΙ τa χωριa θα ~-

ιvαμ:Ξ: σiιfι"" έποχn 11ou 1ο τ•ijς 11'rf(f\ς 

μας Η.): έ:πωλε(το μέ τον τ6<~ο yιrx τrόσ11, 

δλα δf; τα ί~τήματd τής θtχ μΈΠε-

6ό:λλαντο σέ. · οΑκόπε:Sα - 'l δΕ: ά;ρξ;;εv,ση · θ~ 

πεσιωpiζετο · μόΙVο τ&»ΙΡ σ:\iλίί:Ν 

τc;)ό' O'Π•ITΙCJV. TQ. κτij.μο:Τα ΠοU 6pίιrnovroν 

.στο δράμο Μια ΜηλιΟ:.ς ----- Κ~?έας έπω. 

λ•cv•vτo ·παρι:.:πάvω onro Ε Ι 000 τι1ν κvιiεp-

vηπικi] σκάλα τηpο ε!σδολfις. 

<ος μi: τΎjν έιl<!μηάλλεvο:η τoil ν.,ρού κσl τi\ς 

γης ή όrrri;xc"'ι :μόνο 8 μ\λ;α 

αιπο τ!),_, eyl-νz.τo η Κηφισ· 

σι·a τής Λευκωσίας ΚΙαi οο άvέJβαΗναν q' 
τη ο1 .1<'pω.τε_υονσιάνσι yιa .:WάιrrαΙJσηr 

ε Τ χε 

μ&τε.;χχ . 

Σ ή11.ιε;>α 6 
τΟ: π~piχ(v;ρα· 

'1-+rαJv ·m:JιJΙn-ι:;·rε 

καΙ ή γη τf\ς Κ~ρέας αλ

ΚVτφου 

Κ εφαλό6jpυσος η Κvθρέα 

.. με το 4.0% -r-oO 
κοv .Ι'),ρί!Ο!Κ()Ι.'"fαι Ι<όΠω ·ηΊ!iι μτι·ό. 

τα -roO Τσuρικου "ατc;κτητf\. Ο:! 

στα.i τ.ιΊς τnpoycwικfj.ς μας «),~μiάς δi:v 

θέλαΡV \lcr Η<pμα:τ!αωv ·'!Ο &.νόσ,ιό τοιιJς ep
yc καΙ ν& T!Όipα5ώ.&ouv τα }(:ωιpιά μbt.: καΙ 

1"\Χ ΤΟVς στοος •ν6μψοvς tδιΟ>Κ1:1)τες 

τους rl:;J't>6άλλcuν roV [Ό!χ1.1pirJiμO '"11~j)O; 

άorrrι ση τώv καΙ 'n1v 
άσφιΧλεια τ<.:)ν κuJ αότο ·· τον 
έρμηtιεί•αw μi: -ηΊv άρ-ίr<:χγiι m! 1"iW ο-!m:ιο. 

τi1Jrv 'Ελληνικ&ν 'JΊ1!ιpιοuσιώv. Το δ!

mιίγει γιο.'"!'\ bri Πφιοvσiε{~, 
-rcx σπίτια τa χωpάψΗ.:ι, τa i\JI$pa κα! τα δiiv. 
τ:ρ<r. κφ5ήe•ηΙΚσ!V μό)(:θΟ Κl(Χ'[ αtμα '100<::> "J .• 
πο τ<Χις 11ιOO"'jl'άvouς μας οοο καΙ ό:Ίτο μ&:; 

σημξfpιvοuς. "Αν ι«tt~εΊτ·αι 

κα) ·ιrcφαfiιάζετtο CmO ΤοUς iOJ)(!iprOO<; θcl 

fip€ιε ι έ:πο'Χ:iΊ ποU οο κα:t θα Θ.ριοιμ-
6εiΊmr'!ι. τα liii1pa τοο η γfi 

τfjς Κυθpέα<:; 'και] τί\ς !(οiτ~.rχάμ~ \((,, 

-τφσυ εΤcvα~ι δικά μας1 είναι 'Ειλλ.η;νικ.&:· mi 

δεν μ1rφε:Ι ν&: μ&ς α:τι;:ρήσει ,.Ο δι

καίc.J!μα νό: σ-rpαιt.οuμε·· πίι:vω ·.ι:rro: σπrί•rια; 

και τiς -τrεριωσ(ες μας κα1 v'. &!pχίσ-α~με 

·f!iΊv ε!,ρηινικ;ι) <rτό: , δέντ1ρα καΙ σ-τ·Ις καλ~ 

λιέρ.y~ιές w .'ιheμm~ 
τών ι,<εp<:w τοCι Κεψ(;Ι1λο6ρόσσv μας. 




