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ΕΛΕΥΘΕr:1f1 ΚΥΘΡΕΛ 

ελευθερr-ι κι,fj{Jε(J 

XPONIA 14η Γενάρης - Α'πpίλης 1991 

Η τοnοθεσiα · Αης Βασίλης 

Ξεκινώντας από τη Βώνη για να φθά

σουμε σε τούτη την τοποθεσία πρέπει 

να πάρουμε το δρόμο πλάι στο χείμαρ-

ρο Ξεροπόταμο που προχωρεί στο Bop·· 
ρά, περνούμε δίπλα στα «Μνήματα των 
Τούρκων», προχωρούμε το δρόμο στα 

ανατολικά, φθάνουμε τον ασφαλτοστρω·· 

μένο δρόμο Λευκωσίας-Τρικώμου. Συ
νεχίζοντας τούτο το δρόμο που περνά 
ανάμεσα από το τούρκικο χωριό Μπέη 
Κιογιού με ανατολική κατεύθυνση σε 

μικρή απόσταση στα αριστερά ξεστρατί

ζει ένα μονοπάτι. Πιάνοντας το μονοπά·· 
η τούτο που προχωρεί στο βορρά με 

aνηφορική κατεύθυνση για ένα μίλι Θα 

φθάσουμε την τοποθεσία του · Αη Βασί
λη. Η απόσταση 13ώνης- · Αη Βασίλη δεν 
ξεπερνά τα 2112 αγγλικά μίλια. 

Αν θέλουμε να πάμε από την Κu

θρέα στον · Αη Βασίλη πρέπει να ξεκινή
σουμε από τη συνοικία «Καμάρα». Σαν 

προχωρήσουμε το χωματόδρομο ανατο

λικά που οδηγεί στη Μεσαορiα θα φθά
σουμε στην τοποθεσία «Καμάρες» που 

πήρε το όνομα από τις πετρόκτιστει;; 
καμάρες που περνούσε από πάνω τους 
πέτρινο αυλάκι rτou διοχέτευε το νερό 
του Κεφαλοβρύσου σ' όλη τη περιοχή .. 
Σ ' αυτή οι Κυθρεώτες καλλιεργούσαν 
διάφορες εποχιακές καλλιέργειες και 
δεντροφύτευσαν ελαιόδεντρα που πρόκο

βαν εξαιρετικά. 

Προχωρούμε την ίδια κατεύθυνση 

και περνούμε το χείμαρρο «Ασπροπότα-

Από τον Χριστόδιι:ιuλο Πέτσα 

μο» που rιαίpνει τα νερά ΤΟΙJ από τα 

aντικρινά χαμηλό βουνά mην τοποθεσία 

«Πλατάνι». Σπι συνέχεια περνούμε άλλο 

χείμαρο των ·(<Καλαμιδιι~νJ: που πηγάζει 

από την περιοχή των «Κκοuνιάδων» που 

πίiρε το όνομα από τον πρ~πο γενάρχη, 
nou ανήκον σ· αυτό όλα τα κτήματα και 
λεγόταν Κκουνιός και καταγόταν από τη 

Σuρκανιά π1ς Κυθρέας. 

Και οι τρεις τούτοι χείμαρροι Ξερο

πόταμος, Ασπροπόταμος, Καλαμιδιι.;)ν 

έχουν πολύ σιίντομη ρο!), γιατί διανύουν 

πολύ μιιφή απόσταση, εξαιτϊας των πη

γών τους που τροq:ιοδοτοίινται από τα 

χαμηλι't βουνά. 01 ψηλές κορυφές του 
ΠενταδακτιΊi\οιι δεν τους τροφοδοτούν 

γιατί όλη η βροχόmωση τους απορροφά

πη από τα aχόρταγα ασβεστολιθικά πε

τρώματα που αφθονούν σπ1ν περιοχή, 

αρχίζοντας από την κορυφή του Αγίου 

Ιλαρίωνα ιω.ι φθανοντας μέχρι το Γιαηλά. 

Σαν περάσουμε το χείμαρρο των 

Καλαμιδιών αφήνουμε το χ<>)ματόδρομο 

κ:αι στρiβοuμε αριιηερό rτιόνοντας το 

μοναδικό μονοπάτι rιοιι περνά ανάμεσα 

στην περιοχή του Αγίου Δημητριανού. 

Σ' αυπ1 εκτείνονταν η αρχαία πολιτεία 

των Χι)τρων, που ηijρε το όνομα από 

τον πρώτο οικιστή το Χίιτρο, που ήταν 

γιος του · Αλεδροu και εγγονός του 

Αθηναίου Ακάμαντος. Ύστερα από aνη

φορική πορεία εν6ι:; περiπου μιλίου φθά

νουμε στον · Αη Βασίλη, Η απόσταση 

Κuθρέας .. Λη Βασίλη δεν ξεπερνά τα 2 
αγγλικά μίλια. 
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Μια μικρή πηγή μιας περίπου ίντζας 

νερό ρέει ακατάπαυστα από τη σχισμή 

ενός θεόρατου βράχου. Αυτή η μικρή 

πηγή έκαμε όλη την τοποθεσία ξακου
στή γιατί ήταν το πιο χωνευτικό νερό 

της Κύπρου. 

Η τοποθεσία βρίσκεται Ν.Α. της μα

γευτικής κορυφής του Γιαηλά που τη 

στολίζει το πυκνοφυτευμένο δάσος της 

Χαλεύκας. Βρίσκεται μέσα στην περιοχή 

του Τουρκικού χωριού Καλλυβάτζια και 

απέχει από το επίσης τουρκικό χωριό 

Πέτρα του Διγενή περί τα 2 αγγλικά μί
λια. Πολύ κοντά στην πηγή είναι και η 

τοποθεσία «Δυο Νύμφες». Δυο πελώριοι 

βράχοι που έχουν ύψος 4 μέτρα, στέ
κουν εκεί ευθυτενείς και καμαρωτοί 

σαν νύμφες. · Ενα μονοπάτι που περνά 
ανάμεσά τους χωρίζει τα εκτεταμένα 

κτήματα της περιοχής του · Αη Βασίλη, 

2 χιλ. περίπου σκάλες σε ανατολική και 

δυτική περιοχή. Η δυτική περιοχή ανή

κει σε ιδιώτες, όπως τους Κύριους από 

τη Βώνη, τον Κώστα Καλλή Χαλλουμού

σιη από τη Χρυσίδα, τους Κκουνιάδες 

από τη Συρκανιά, το Χ· Τρηγόρη από τη 

Χαρδακιώτισσα, το Μιχάλη Μακρή Κου

τσιουπή, μεγαλοκτηματία, από τη Συρκο

νιά. Η ανατολική περιοχή ανήκει στην 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Βώ

νης μαζί με τα 6/9 το νερού της πηγής 
και τα άλλα 3/9 σ· άλλους ιδιώτες, 

όπως οι Κωστούρηδες από τη Συρκανιά, 

ο Σοφοκλής και Ανδρέας Μαραθεύτης 

από τη Συρκανιά, ο Παντελάκης από την 

Λευκωσία, που aποστειρώνει το ομώνυ

μο αγελαδινό γάλα και άλλοι 

Η τοποθεσία του Αη-Βασίλη συνο

ρεύει με τις τοποθεσίες «Χάσκοντας» 
και «Οξύβουνος» που βρίσκονται πολύ 
κοντά στην κορυφή του aπόκρημνου Γι

αηλά. 

Ανάμεσα στην τοποθεσία του · Αη 
Βασίλη βρίσκονται λείψανα αρχαίου συ
νοικισμού με μια ερειπωμένη εκκλησία 
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που πιθανό να ήταν αφιερωμένη στον 

·Α γιο Βασίλειο, από το όνομα του οποί

ου rιήρε το όνομα όλη η περιοχή, όπως 

και η αστείρευτη μικρή πηγή του. Ανα

τολικά και σε σχετική απόσταση από την 

πηγή, υπήρχαν τα «αλώνια τους Βωνιά

τες», γιατί εδώ στην περιοχή υπήρχαν 

χωράφια αρκετά ίσια και πολύ γόνιμα, 

που είχαν εξαιρετική παραγωγή σιτηρών 

καλλιεργώντας τnν ποικιλία σιταριού, 

κοκκινοστράσιηδο» που αρκείτο με λίγες 

συχνές βροχές και απέδιδε μεγάλους 

στάχεις με πολύ αδρούς κόκκους σε 

αντίθεση με την ποικιλία «κυπερούντα» 

που καλλιεργούνταν στον κάμπο και 

χρειαζόταν πολύομβρες χρονιές ν' 

αποδώσει και πολύ συχνά προσβαλλόταν 

από τη σκωρίαση (μίρτος) και δεν απέ

διδε τίποτε, παραμένοντας άθερο. 

· Ολα τα κτήματα που βρίσκονταν 

στην περιοχή του Αγίου Δημητριανού 

δεν είχαν τίτλους του κτηματολογίου 

και ήταν απαλλαγμένα του κτηματικού 

φόρου που καταβαλλόταν στην πολιτεία. 

· Ησαν εγγεγραμμένα στην Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου και οι κάτοχοί τους πλήρωναν 

σ· αυτή μια συμβολική φορολογία που 

λεγόταν «αντικούτσια» και είχαν δικαίω

μα ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης των 

κτημάτων τους. Τα κτήματα αυτά ήταν 

κληρονομικά και δεν πουλιούνταν σε ξέ

νους. 

Η τοποθεσία του · Αη Βασίλη συνο
ρεύει με τον περίφημο γκρεμό του Κα

τσουρκά. Στην τοποθεσία του · Αη Βασί
λη και σε μικρή απόσταση από την πηγή 

του, υπήρχε εγκαταλελειμμένο παραδο

σιακό ασβεστοκάμινο. Το ασβεστοκάμινο 

τούτο κτιζόταν με ασβεστόπετρα και το 

κόψιμό του γινόταν με ξύλα που κό

πτονταν από θάμνους στη γύρω περιοχή 

μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα 

και απέδιδε ασβέστη 80-100 χιλ. οκά

δες. Η εποχή του Α· Παγκοσμίου Πολέ

μου συνέτεινε να εγκαταλειφθεί το 



ασβεστοκάμινο τούτο, όπως και άλλα 

παρόμοια του, γιατί το καμίνι βρισκόταν 

μακρυά από κατοικημένη περιοχή και 

ήτο δύσκολη η προσέγγιση του για την 

παραλαβή και μεταφορά του ασβέστη με 

αυτοκίνητα, λόγω ελλείψεως δρόμου. 

Προ του πολέμου η μεταφορά του ασβέ

στη από τα καμίνια στις οικοδομές γινό

ταν με τις καμήλες. 

Αλλά πώς έτυχε η εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου Βώνης να είναι κάτοχος 

μέρους της πηγής · Αη Βασίλη και ση

μαντικής κτημοσύνης ανάμεσα στη πε

ριοχή του Τουρκικού χωριού Καλλυβά

τζια; 

Βρισκόμαστε στην περίοδο του Α· 

Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα 

το 1915. Η πηγή του Αη-Βασίλη με μια 
εκτεταμένη γη που πλησιάζει τις 2χιλ. 

σκάλες ανήκε σ· ένα Τούρκο απότο 

γειτονικό τουρκικό χωριό Επηχώ που 

λεγόταν Μαύρος. Επρόκειτο λοιπόν να 

πουληθεί με δημοπρασία στο καφενείο 

της Επηχούς που βρισκόταν στο κέντρο 

του χωριού σε ορισμένη ημερομηνία. 

Την πληροφορία τούτη μετέφερε στη 

Βώνη ο Κωσταντής Καράγιαννης Κόκκι

νος, κάτοικος Βώνης που επαγγέλλετο 

το χασάπη και περιόδευε συχνά τα πλη

σιόχωρα τουρκικά χωριά για αγορά σφα

γίων και διάθεση τούτων στη Βώνη. Σε 

επίσκεψη του στην Επηχώ πληροφορή

θηκε για την άνω δημοπρασία. Να ση

μειωθεί πως ο Καράγιαννης ήταν και 

καλός γνώστης της τουρκικής εξαιτίας 

του συγχρωτισμού του με τους Τούρ

κους. 

Στην επιστροφή του στη Βώνη μετέ

δωσε την πληροφορία της δημοπρασίας 

στο Θεμιστό Βλάμη, εκκλησιαστικό επί

τροπο. Παρώτρυνε ακόμη το Θεμιστό να 

μεταφέρει τούτη και στους άλλους επι

τρόπους και να τους πείσει ν· αγορά

σουν τα κτήματα για την εκκλησία και 
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να χρησιμοποιηθούν σαν «Μερράς του 

χωριού», για βοσκή των αιγοπροβάτων, 
για ξύλευση των κατοίκων και για προμή
θεια αγριελιάς προς μεταφύτευση και 
επέκταση του ευλογημένου τούτου 
δένδρου στην περιοχή της Βώνης. 

Η εκκλησιαστική επιτροπή επιλή
φθηκε της πρότασης του Καράγιαννη 
και αποφάσισε να προβεί στην αγορά 
διεξάγοντας έρανο για συλλογή χρημά
των που απαιτούνταν και να ανακοινώσει 

ο ιερέας στο εκκλησίασμα την Κυριακή 
μετά την θεία λειτουργία την πληροφο
ρία προτρέποντας το να συνεισφέρει για 

να μαζευτεί ένα ποσό που να καλύπτει 

την αγορά. Πραγματικά έγινε ο έρανος, 
πρόθυμα συνεισέφεραν όλοι και μαζεύ
τηκε το ποσό των είκοσι λιρών (f20.00). 

Παραδόθηκε το ποσό τούτο στον 

Καράγιαννη με την παράκληση να πα

ρουσιασθεί την ημέρα της δημοπρασίας 

και να πλειοδοτήσει για απόκτηση της 

περιοχής · Αη Βασίλη. Αυτό ακριβώς 

που πεθυμούσε ο Καράγιαννης έκαμε, 

και το κτήμα αγοράσθηκε και μεταβιβά

στηκε στο δικό του όνομα, αφού ανα

γνωριζόταν ο νόμιμος αγοραστής της 

δημοπρασίας. 

Το κτήμα έμεινε για 20 χρόνια στο 
όνομά του, και όταν το 1935 εγένετο 
γενική καταγραφή της κτη μοσύνης Βώ

νης, ο Καράγιαννης ενέγραψε όλα τα 

κτήματα στο όνομα της εκκλησίας Αγίου 
Γεωργίου Βώνης, πιστός στα λόγια του 
όταν έκαμνε την αρχική εισήγηση για 
την αγορά τους. 

Με την ευκαιρία της αγοράς της 

κτημοσύνης οι επίτροποι θέλησαν να 

ξεχωρίσουν το μερίδιο της εκκλησίας 

από τα μερίδια που ανήκαν σε ιδιώτες. 
· Εκαμαν για τούτο όλα τα διαβήματα και 
τις διαδικασίες στο κτηματολόγιο και 
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ορίσθηκε επi τόπου ημερομηνί.α για το 

διαχωρισμό. Πολύς κόσμος μαζει)τηκε 

από τη Βώνη και από τους άλλους ιδι~1-

τες κατόχους. Εδώ οι επίτροποι κατέ

φυγαν σε κόηοιο τέχνασμα για να εξα

σφαλίσουν την περιοχή των κτημάτων 

που βρίσκονταν στην ανατολική μεριά 

της πηγής, γιαrί φ·aν πιο iσια και με πιο 

πολλά καρποφόρα δένδρα, ελιές και χα

ρουπιές, σε αντίθεση μ· εκείνη της δυ

τικής μεριάς που ήταν ανι;.ψαλα και πε

τρώδη. 

Ανάμεσα σ εκείνους που είχαν 

συγκεντρωθεί επί τόπου ήταν και ο Πι·

ερής Γιασεμίδης από την Κυf.ιρέα. Κατα·· 
τοπίσθηκε αηό προηγοuμενα ο Πιερής 

για το διαχωρι.σμό που επρόκειτο να γί

νει και για το στόχο που απέβλεπε και 

του ΠJνίσnΊκε να παίξει το δικό του pό"· 

λο για επίτεuξrΊ του, 6ταν του φωνά

ξουν ν· αναλ(~βει rη δΙ.ι::ξαγωγιΊ τσυ κλή-· 

ρου. Πραγμαηι\ό ο Πιερi]ς διαδραμάτισε 

έξυπνο και αποτελεσματικό ΙΌ pόλο του 

ιωι πέτυχε το που του αvατέΘη·
v;ε. 

Καθi]μενσc; ι<<Ίτω από μια ελιά και 

σε απόσταση από τον τόπο που γινόταν 
η διαπραγμάτευση του κλήρου, προ

σποιήθηκε τελείω(; τον αδιάφορο για 

την όλη συμφωνία που γινόταν ανάμε-· 

σα στις δυο πλευρές (της εκκλησιαστι·· 

κrις επιτροπής και των ιδιωτών κατόχων 

της κπ1 μοσύνης · Αη Βασίλη) με την 

εκπροσώπηση και μεσολάβηση του κτη

ματολογικού υπαλλήλου κ. Καλοποδά. 

Ύστερα από συμφωνία που έγινε, ο κλή

ρος θα ερίχνετσ με δυο πέτρες μια με

γάλη για την εκκλησία και μια μικρή για 

τους ιδιώτες. Ο Καλαποδάς, χωρίς καθό

λου να είναι ενημερωμένος για το κολ
πο που επρόκειτο να γίνει, αντικρuζον

τας τον Πιερή, καθήμενο μακρυά τον 

φωνάζει ν· αναλάβει το ρίξιμο της μεγά

λης και μικρής πέτρας ταυτόχρονα, βέ-
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βαιος πως τούτος ήταν τελείως aνίδεος 

για τα όσα συμφωνήθηκαν για το ρίξιμο 
του κληρου. 

Ο Πιεpής πραγματικά κατάφερε με 

περιστροφές και με εξαιρετική δεξιοτε

χνία η μεγάλη πέτρα για την εκκλησία 

να πέσει ανατολικά και η μικρή γιο τους 

ιδιώτες να πέσει δυ-πκά. Οι Παντελήδες, 

Κκουνιάδες, χ· 'Γρηγόρηδες έφεραν 

ένσταση για την κατάληξη που έτυχε το 

ρίξιμο του κλήρου. Ο κτηματολογικός 

όμως υπάλληλος υπεύθυνος για το δια

χωρισμό τους, τους καθησuχασε προτρέ

ποντάς τους πως δεν μπορούν να αρ

νηθοι:ιv το αποτέλεσμα που ήταν εκείνο 

της αμοιβαίας aποδεχτής σJμq)ωνίας, 
«βέβαιος» πως επιτελοlισε στο ακέραιο 

το καθήκον του. 

Με την αγορά του κτήματος από το 

Μαι:φο της Επηχοuς οι Βωνιάτες άρχι

σαν να προσπορίζονται όλα τα αγαθά 

του «Μερρά της Βώνης». Οι βοσκοί κα

τέφευγαν να βοσκήσουν τα κοπάδια 

Ίους σ' όλη την έκταση και για μάν

δρες χρησιμοποιούσαν τις σπηλιές της 

περιοχής. Οι γεωργοί με τα ζευγάρια 

τους, είχε τότε 28 ζεύγη βωδιών στη 

Βώνη, πήγαιναν και καλλιεργούσαν τα 

χωράφια και έσπερναν στον καιρό σιτη

ρά για λογαριασμό της εκκλησίας, χωρίς 

καμιά αμοιβή. Στον καιρό του θερισμοlι 

έτρεχαν πάλι όλοι τους να τα θερίσουν 

δωρεάν, υποβοηθώντας έτσι την οικονο

μική ενίσχυση της εκκλησίας. 

Οι γεωργοί έτρεχαν στον καιρό να 

προμηθευθούν φυτά αγριελιάς, rιου 

aφθονούσαν στην περιοχή, για μεταφlι

τευση στα κτήματά τους. Όλα τα νεώ

τερα λιοχώρια της Βώνης σχηματίστηκαν 

από τις αγριελιές του Αη-Βασίλη. 

Στη δεκαετία του 1920 ο Λούκας 
Τσιρίπιλλος από τη Βώνη, ένας από 

τους πιο καλοlις γεωργούς του χωριού 



του, είχε χρεωκοnr']σει, γιατί εiχε εγγυ

ηθεί κάποιο Ελληνοαμερικ<Ίνο, Γε<~ργιος 

το όνομα που έφθασε στη Βώνη, για 

5χιλ λίρες με τις οποίες εγκατέστησε 

τυροκομείο στη Βι;,vη στο σπίτι της 

Μαρίτοας Παντελή. Μάζευε όλο το γά

λα της περιοχής και το έκαμνε τυριά 

και χαλλούμια που τα έοτελλε στην 

Αμερική. Η επιχείρηση κράτησε μόνο 

για 6 μήνες και μετά πούλησε τα μηχα
νήματα του τυροκομείου και εγκατέλει

ψε τη Βώνη, αφήνοντας μόνη τη Οί)ζυ

γό του. Πήγε με το λόγο να επιστρέψει 

και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, 

αφήνοντας σκόπιμα στη Βώνη τη γυναί

κα του. 

Δυστυχώς, περνούσε ο καιρός και ο 

Αμερικάνος δεν επέστρεφε. Στους τρεις 

μήνες μετά που έφυγε ο ίδιος, εγκατα

λείπει την Κύπρο και η σίJζυγος του με 

το ίδιο δικαιολογητικό, πως θε επέ-

στρεφαν σύντομα και οι δυό τους για 

να πληρώσουν τα χρέη τους. 

Η τράπεζα με την αναχώρηση κσι 

των δυο από την Κύπρο, κίνησε αγωγή 

στον Τσιρίπιλλο για να εισπράξει τα χρή·· 

ματά της. Πούλησε έτσι όλη την ακίνη

τή τους περιουσία, βώδιο:, πρόβατα, χαλ

λούμια, ελιές, λάδι, γεωργικά εργαλεία 

και σ1η συνέχεια όλη την κτημοσίιvη 

του μιας μεγάλης έκτασης για να καi\ύ 

ψει όλο το χρέος n1ς εγγιJησης .. 

Σ· αυτή τη δεινή θέση που βρέθη

κε ο Τσιρίπιλλος με επταμελή ορφανή 

από μητέρα οικογένεια (τέσσερις γιοι1-

δες και τρεις κόρες) η εκκλησιαστική 

επιτροπή της Βώνης θέλησε να τον βο

ηθήσει. Του έδωσε όλα τα κτήματα του 

Άη-Βασίλη και του έκτισε κατοικία και 

άλλα υποστατικά για τη γεωργική παρα

γωγή και για τα ζώα. Παράλληλα του 

έκαμε και δεξαμενή για εκμετάλλευση 
του νεροι:ι της πηγής. 

ΕΛΕΥΘΠ'Η ΚΥΘΡΕΑ 

Μ. όλες τοuτες τις διευκολύνσεις 

ο Τσψίrrιλλος μ' όλη του 1ην οικογέ

νεια ρίχτηκε στη δουλειά. Ξεπέτρωσε γύ

ρω στην πηγι'Ί κι αvοιξε χωρι'lφια με δό

μες 3-4 σΙ~r.ιλες, όπου καλλιεργοuσε 

εποχιακά λαχανικά και άλλα: Τομάτες, 

κολοκυθάκια, βαζάνια, μπάμιες, ιφαμπιά, 

κουνουπίδια, κρεμμύδια, κουκιά, πατάτες 

κ.λ.π. Ξεπέτpωσε και άνοιξε άλλες 15 
σκόλες οε απόσταση αrι6 την πηγή, 

όπου καΛΛιεργοuσε σιτηρά.. 

ΣuνΊηροιiσι;; ιωμιό δεκαηενταριά αι

γοπρ6βοτa, βώδιο. για καλλιέργεια και 

βι~δια για Το κόηρι των ζώων το 

χρησιμοποιούσε στις aρδεύσιμες καλλι

f;ργειες, γι αυτό τα πrοϊόντα της γε

ωργικflι:; παραγωγής rΊταν εξαιρι:.:τικά. 

· Επαιρνε καθημερινά 12-15 οκάδες 
γάλα και μετέτρεπε σε χαλλούμια ΙΙ";ω 
aναρόδες. · Ολα τα προϊόντα της παρα
γωγής είχαν ιδιαίτερη προτίμηση και τα 
πουλοι!σε στην Κυθρέα, στη Βώνη, στη 
Χαλει:ικα κω α' ι]λλα, γειτονικά τουρκικά 

χωριά. Μηι':ιλιασε ακόμη αρκετές ελιές 
και χαρουπιες και 

πρόσθετο καλ6 
απ αυτές ένα 

Ο Τσφίrηλλος με. την ΟΙ.κογένειά 

του παρέμεινε στον 'Αη Βασίλη για 6 
χρόνια, 1923··1929. Συντηρούσε από τα 
εισοδήμστό. ΊΌ! 1 μισ χαρ6 την πολυμελή 

του οικογένε:α. Λόγοι:; που εγκατέλειψε 

την περιοχή r]ταν γιατi μια νύχτα που 

κατέβηκαν ολοι στη Βιi!νη, του είχαν 
κλέψει τα β&)όια και ΊΌ 1ουφέκι, που φύ

λαγε στο σπίτι 

Την όλλη μέρα που έφθασαν εκεί 

τα δυο τοu rιαιδιά Ηλίας και Χpυσταλ
λού, διαπim-ιuσαv την κλοπή κι αμέσως 
στράφηκαν πίσω στη Βώνη και πληροφό
ρησαν τον πατέρα ο οποίος έτρεξε αμέ
σως και βρήκε εκεί τα βώδια που κλά
πηκαν, όχι όμως το τουφέκι. Οι υποψίες 
στρέφονταν σε Τούρκους από τα γειτο

νικά χωριά για να νέμονται ελεύθερα 
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όλο το «Μερρά». Η παρουσία του Τσιρί

πιλλου στάθηκε εμπόδιο στις βλέψεις 
και επιδιώξεις τους. Ο Τσιρίπιλλος κον

τά στη δεξαμένη όπου υπήρχε μια χα
ρουπιά μεγάλη και φουντωτή διαμόρφω
σε το χώρο και έκαμε μια μεγάλη πλα
τεία. Το τοπίο προσέλκυσε πολλούς 

επισκέπτες απ· όλα τα γειτονικά χωριά 

και την πρωτεύουσα. · Εφθαναν εκεί ν· 
απολαύσουν τα θέλγητρα της φύσης, το 

χωνευτικό νερό, την απέραντη θέα και 

όλη την ομορφιά της φύσεως. 

Ασχολείτο ακόμη ο Τσιρίπιλλος με 

το κάψιμο των καρβούνων. Αφθονούσαν 

στην περιοχή τα ξύλα της σχοινιάς και 

της χαρουπιάς που έκαμναν τα καλύτε

ρα κάρβουνα. Σε μια περίοδο μάλιστα 

πήρε εκεί βοηθό του το Ζαχαρκά του 

Λοίζή από τη Βώνη. Πρέπει να σημειω

θεί πως στην εποχή που μιλούμε το 

μαγείρευμα και η θέρμανση στις πόλεις 

γινόταν αποκλειστικά με τα κάρβουνα, 

γιατί δεν εiχαν εισαχθεί ακόμη τα πύ

ραυνα και οι σόμπες που λειτουργούσαν 

με πετρέλαιο. Η φυσική ζεστασιά και το 

μαγείρευμα με κάρβουνα απέβαιναν πιο 

ωφέλιμα στην υγεία, τα δε φαγητά εψή

νοντο με πολύ αργό ρυθμό και εγίνοντο 

γλυκά και νόστιμα. 

Ο Θεμιστός Βλάμης θέλησε να βε

βαιωθεί για την ποιότητα του νερού του 

·Α η Βασίλη γι· αυτό πήρε δείγμα στο 

γιατρό Θεμιστοκλή Δέρβη, που ήταν ο 

πιο καλός από τους γιατρούς σ όλη 

την Κύπρο. 

Ο γιατρός Δέρβης, ύστερα από 

σχετική ανάλυση που έκαμε στο νερό, 

αποφάνθηκε πως είναι εφάμιλλο του 

νερού του Βισύ στη Γαλλία. 

Ο Δέρβης σύστηνε το νερό στους 

αρρώστους και με τη σειρά τους ενδια

φέρθηκαν για τη χρήση και σύσταση του 

νερού και οι γιατροί της Λευκωσίας Πο-
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λύβιος Γρηγοριάδης και Νίκος Θεμιστο
κλέους. · Αρχισε λοιπόν να διανέμεται 
στις κλ.ινικές, στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσιας και σε πλούσιους ιδιώτες. 

Στη δεκαετία του · 20 η Βώνη 

εστερείτο ύδρευσης όπως και η Κυθρέα 

και όλα τα γειτονικά της χωριά. Οι κά

τοικοι της ταλαιπωρούντο αφάνταστα να 

προμηθευθούν νερό. Αναγκάζονταν να 

προμηθευθούν νερό από την Καμάρα» ή 

από τον ποταμό του Παλαικύθρου, κον

τά στο Τ σιφλικούδι, που απείχαν από το 

χωριό αρκετή απόσταση και από ανοιχτό 

αυλάκι 

Σε τούτη την κατάσταση έγινε σκέ

ψη να γίνει μεταφορά του νερού του 

Αη Βασίλη, που ήταν τόσο κατάλληλο. Η 

σκέψη όμως δεν πραγματοποιήθηκε για 

δύο λόγους. Πρώτο κρίθηκε μελλοντικά 

ανεπαρκές για την κοινότητα και δεύτε

ρο ήταν αρκετά δαπανηρό εξαιτίας της 

απόστασης που έφθανε σχεδόν τα 2 
1/2 αγγλικά μίλια. Η ύδρευση της Βώ

νης έγινε σε πολύ μεταγενέστερο στά

διο, στη δεκαετία του · 30 από τον Κε
φαλόβρυσο Κυθρέας, με το γενικό σχέ

διο της ύδρευσης όλης της περιοχής 

Κυθρέας. 

Κατά το έτος 1954-55 εγένετο θε
μελίωση του νέου δρόμου στην περιοχή 

Καρπασίας. Οι τότε υπεύθυνοι του Τμή

ματος Δημοσίων · Εργων πλησίασαν την 
εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου 
Βώνης, που την αποτελούσαν ο Χ· ·Κα

κουλλής Κυπερούντας, Θεμιστός Βλά

μης, Χριστόδουλος Πέτρου, Χριστόδου

λος Σωτηρίου και ο ιερέας Παπαγεώργι

ος Θεοδοσίου και συμφωνήθηκε η πα

ραλαβή πέτρας από την περιοχή · Αη 
Βασίλη προς 12 σελ. το κάθε φορτηγό 
αυτοκίνητο. Διόρισε μάλιστα σαν υπεύ

θυνο το Σάββα Σάββα (της Κόνας) για 

την καταγραφή των αυτοκινήτων. Δυστυ

χώς όμως η παραλαβή κράτησε για μια 



βδομάδα μόνον και μεταφέρθηκαν κα

θημερινά 50 αυτοκίνητα. Η διακοπή 

οφειλόταν στην επιτροπή που ζήτησε 

ψηλότερη τιμή των 12 σελ. για κάθε 

αυτοκίνητο. · Ετσι χάθηκε μια καλή ευ
καιρία να εισπράξει η εκκλησία ενα σε

βαστό ποσό από την πέτρα που έκτοτε 

έμεινε αδιάθετη και παράλληλα ν' ανοί

ξουν μεγάλες εκτάσεις χωραφιών, κα

τάλληλα για καλλιέργεια σιτηρών. Πρέ

πει να σημειωθεί ότι τα υφιστάμενα χω

ράφια ανοίχθηκαν εξαιτίας του aσβεστο

κάμινου που λειτουργούσε στην περιοχή 

και βραδύτερον εξαιτίας της εγκατάστα

σης του Λούκα Τσιρίπιλλου στην περιο

χή, όπως έχουμε αναφέρει προηγουμέ

νως. 

Την ευκαιρία τούτη της πέτρας που 

τορπίλλισε η ίδια η εκκλησιαστική επι

τροπή ύστερα από χρόνια διαδέχθηκε 

μια άλλη ευκαιρία για τον · Αη Βασίλη 

λίγο μόνο καιρό προ της εισβολής των 

Τούρκων στην Κύπρο το 1974. Αυτός 
που σκέφθηκε την εμφιάλωση του νε

ρού ήταν ο συνταγμciτάρχης του κυπρι
ακού στρατού κ. Χαράλαμπος Ττοουλιάς. 

Καταγόταν από την Πάφο και αποκατα

στάθηκε στην Κυθρέα, όπου νυμφεύθη

κε την Ηλέκτρα Χ· 'Τρύφωνα. 

Να το ξεκίνημα που οδήγησε το 

Ττοουλιά ν' αναζητήσει να εμφιαλώσει 

το νερό του · Αη Βασίλη. Στο στρατόπε
δο στη Λευκωσία, όπου υπηρετούσε ο 

Ττοουλιάς, γινόταν η πασχαλινή γιορτή 

το έτος 1973. Στο γεύμα που παρεκά
θηντο υπήρχε κι ένας στρατιώτης από 

το Μουτουλλά, που είχε φέρει εμφια

λωμένο νερό του χωριού του και μια 

απ· αυτές τις ποτίλιες χάρισε και στον 

Ττοουλιά. · Οταν την έφερε στο σπίτι 

και την άνοιξε πίνοντας η σύζυγος του 

απεδοκίμασε τούτο και σύστησε πως 

άξιο εμφιάλωσης είναι το νερό στη δική 

μας περιοχή του · Αη Βασίλη και όχι 

τούτο. · Αλλο που δεν ήθελε ο Ττοουλι-
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άς, ακούοντας τέτοια συόταση ζήτησε 
περισσότερες εξηγήσεις κι αμέσως απο
τάθηκε στο βοσκό Λο·ί·ζο Ιωάννου που 
προθυμοποιήθηκε να τον πάρει στην 
τοποθεσία του · Αη Βασίλη που απείχε 
από το σπίτι του πενθερού του στην 
Κυθρέα περί τα 2-3 μίλια. 

Σε επιτόπια εξέταση ο Ττοουλιάς 

διερεύνησε και εξέτασε καλά την τοπο

θεσία και γενικά όλες τις προοmικές 

για εμφιάλωση. Πίνοντας από το νερό 

συμφώνησε με τη σύσταση της Ηλέ

κτρας και παρέλαβε και μια ποτίλια που 

το πήρε την επομένη στο χημικό Νίκο 

Σέρβο, στη Λευκωσία. Ύστερα από ανά

λυση που έκαμε ο Σέρβος το βρήκε 

εξαιρετικό και το παρομοίασε όπως άλ

λοτε ο Δέρβης, μ· εκείνο του Βισύ στη 

Γαλλία. Παρότρυνε ακόμη τον Ττοουλιά 

να μη αφήσει αυτή την ευκαιρία ανεκ

μετάλλευτη, γιατί έχει να κερδίσει πολ

λά. 

· Ολα αυτά τα πλεονεκτήματα που 
έδειξε η ανάλυση του Σέρβου έπρεπε 

για να ·ναι έγκυρα να επιβεβαιωθούν 

επίσημα και από το κυβερνητικό χημείο. 

Πραγματικά και μια ανάλυση τούτου 

επιβεβαίωσε κατά τον πιο αλάθητο τρό

πο του λόγου το αληθές. Παραθέτουμε 

τη σχετική ανάλυση του κυβερνητικού 

χημείου και τη σύσταση που κάμνει για 

την ωφελιμότητά του στις διάφορες αρ

ρώστειες. 

,, 
λNλLYSIS 

Ι. pH 8.1 
.2. Total Hardrιess as CκCO. 140 
3. Conductίνity in m/bosfm:ι3500 
4. Chloride (Cl) 11 
5, Su\fate (SO.) 26 
6. Cιιrbonate (CΟι) NIL 
7. Bicarlxm.ιι.te (ΗΟΟι) 185 
8. Sodium (Na) 60 
9. Pot~ίum (Κ) 2 

10. Calcium (Ca) 2.2 
11. Magnesium (Mg) 21 
12. Total Solids ιιt ιso•c 400 

(ΧΑ ι\ Ε Υ Κ. Α) 

ΧΑΡΙΖΕΙ ΥΓΕΙΑ 

ΣΥΝΙΣΤΑΎ'λl ΔΙΑ 

1. Νεφpολιθlασιν, 
2. 'λρτηρια::ικλήρωσιν. 
3. Καpδιtmό:θει(ΠΙ. 
4. Ψαμμ!.αuιν. 
5. ~Ελκος-
6. Χσλ'fιv. 
7. Ένnpικό:ς διcrrο:ραχό:ς. 
8. Γαuτρίtιδα. 
9. Ρευματισμούς. 

10. flαχuσο:ρι.:[αιι. 
11. Πέψι.Υ. 

κ.λ.π. 
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·vστερα από όλα τα πλεονεκτήματα 

που έδειξε πως έχει το νερό της μι-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

κρής πηγής του · Αη Βασίλη και τις 

όλες συστάσεις που του έγιναν γι' αυ

τό, ο Ττοουλιάς δεν είχε πια κανένα 

ενδοιασμό ή αμφιβολία για την αποτε

λεσματικότητα του επιχειρησιακού σχε

δίου που έμελλε να καταπιαστεί. 

Πρώτο βήμα που έκαμε ήταν να 

συμφωνήσει με την εκκλησιαστική επι

τροπή της Βώνης που ήταν κάτοχος 

των 6/9 της πηγής και στη συνέχεια με 
τους ιδιώτες ιδιοκτήτες που κατείχαν τα 

υπόλοιπα 3/9: Το ενοίκιο για όλη την 

πηγή δεν ξεπερνούσε τις Ε50 το χρόνο 

και σ· αυτό περιλαμβάνονταν και τα 

πλησίον χωράφια με όλες τις ελιές και 

χαρουπιές για όφελος του ενοικιαστή. 

Το νερό ήταν της ποοότητας, όπως 

αναφέρθηκε, της μιας ίντζας κι έβγαινε 

από τη σχισμάδα ενός πελώριου βράχου. 

· Οπως ήταν η θέση της m1γής ανώμαλη 
και μακράν από το δρόμο και τελείως 

απροσπέλαστη από τα μέσα συγκοινωνί

ας, δεν χωρούσε καμμιά εκμετάλλευση 

του νερού της. ·Η ταν ανάγκη το νερό 

για να γίνει εκμεταλλεύσιμο να μετα

φερθεί στο ύψος του δρόμου σε μια 

απόσταση που ξεπερνούσε τα 800 μέ

τρα. · Ετσι παρέμεινε στο μέρος μια μι

κρή φουντάνα που έτρεχε ασταμάτητα 

και το υπόλοιπο παραλήφθηκε με αναρ

ροφητική αντλία (τουρπίνα) και με σωλή

νες πιέσεως των δυο ιντζών εξεπέμπε

το κι έφθανε στο ύψος του δρόμου. 

Κοντά εκεί υπήρχε χωράφι που ανήκε 

στον Ανδρέα Μαραθεύτη, όπου με την 

άδειά του έκτισε τεράστιο σπίτι που 
εχρησιμοποιόταν σαν εμφιαλωτήριο. Μέ

σα στο σπίτι εγκατέστησε πελώριο ντε

πόζιτο των 16 τόνων με 30 φουντάνες 
γύρω στην περίμετρό του. Κάτω από τις 

φουντάνες σ· όλη την έκτασή τους 

υπήρχε γούρνα από πορσελάνη που διο

χέτευε το νερό που έπεφτε στην εμφιά

λωση και μεταφερόταν έξω και σε από

σταση από το εμφιαλωτήριο. 
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Η εμφιάλωση του νερού γινόταν 

απευθείας από τις φοuντάνες. 5-6 γυ
ναίκες από τη Σuρκανιά ασχολούνταν 

αποκλειστικά με την εμφιάλωση. Με 

απαίτηση του Υγειονομείου κτίστηκε 

τραπεζαρία γι· αυτές και καθεμ__ι~ φο

ρούσε άσπρη μπλούζα σ· όλή τη διάρκεια 
της απασχόλησής τους. Η όλη εγκατά

σταση με το κτίσιμο των υποστατικών 

στοίχισε την εποχή εκείνη 1 Ο χιλιάδες 
λίρες. 

Στην αρχή η εμφιάλωση γινόταν 

απευθείας από τις φουντάνες του ντε

ποζίτου με πλαστικές ποτίλιες και πιο 

ύστερα σε γυάλινες ποτίλιες με την 

απαίτηση των καταναλωτών. Από την αρ

χή της κυκλοφορίας του εμφιαλωμένου 

τούτου νερού δεν συνάντησε δυσκολία 

στην κατανάλωση, γιατί όπως αναφέρθη

κε και προηγούμενα ήταν γνωστή η 

ποιότητα του και η ωφελιμότητα του χά

ρις στη σύσταση των παλιών εκείνων γι

ατρών της Λευκωσίας. · Ηταν γνωστό το 
νερό όχι μόνο στον περιορισμένο υψηλό 

κόσμο των πολιτών αλλά και σε κλινικές 

και ιατρεία και στο κυβερνητικό νοσο

κομείο. · Ενα αυτοκίνητο φορτηγό μετέ
φερε τις ποτίλιες στη Λευκωσία και Αμ

μόχωστο και με 3 πλασιέδες σε κάθε 

πόλη διένεμαν το νερό ανάμεσα στους 

καταναλωτές με αυτοκίνητα. 

Μέρα με τη μέρα προστίθενται νέ

οι και νέοι καταναλωτές και οι ποτίλιες 

δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τους 

καταναλωτές. Για να ανταποκριθούν στη 

ζήτηση αναγκάζονταν να προστεθούν 

στην εμφιάλωση και δυο μεγάλα βυτιο

φόρα των δέκα τόνων το καθένα. Το 

ένα έκαμνε δυο δρόμους στην Αμμόχω

στο και πωλούσε το νερό με πλαστικό 

τάγκι 5 σελίνια το καθένα. · Αλλο βυτιο
φόρο ξεκινούσε για τη Λευκωσία για να 

μεταφέρει νερό σε 800 τόσους πελά
τες. Βρέθηκε πολύ κατάλληλο για το 

έλκος, τα νεφρά και τη διαμόρφωση των 



οστών. Τα οστά με τη χρήση του νερού 

του ·Α η Βασίλη γίνονταν γερά, σφιχτο

δεμένα και στερεά. 

Τα νερά γενικά της οροσειράς του 

Πενταδακτύλου ήταν πολύ ωφέλιμα στα 

σπασίματα των οστών. Είχε παρατηρηθεί 

πως όσοι χρησιμοποιούσαν τα νερά τού

τα τα κατάγματα ενώνονταν πιο εύκολα, 

η δε σύνδεση γινόταν πιο σκληρή. 

· Εχουν ακόμη σε μικρή αναλογία ασβέ
στιο χρήσιμο για τα οστά και ωφέλιμο 

στη γενική υγεία. 

Στην εποχή τούτη της αυξημένης 

ζήτησης του νερού γίνεται πρόταση 

στον Ττουλιά για αγορά της εκμετάλ

λευσης του νερού από το Συνεργατικό 

Ταμιευτήριο Αγίου Δομετίου με αντάλ

λαγμα οικοπέδων στο Στρόβολο, σημαν

τικής αξίας. Η πρόταση απορρίπτεται εξαι

τίας της συνεχούς ανοδικής πορείας του 

νερού. 

Πρέπει εδώ ν' αναφερθεί ότι με τη 

συμπλήρωση όλων των έργων υποδομής 

για εκμετάλλευση του νερού ο Ττοου

λιάς για προσωπικούς λόγους ενέγραψε 

την επιχείρησή του σαν μετοχική εται

ρεία στο όνομα της συζύγου του Ηλέ

κτρας το 40%, της κόρης του Θεοδώ

ρας το 30% και του γιού του Γιώργου 

30% των μετοχών. Κατόπιν τούτου κάθε 
εκχώρηση των δικαιωμάτων του νερού 

εξαρτιόταν από τη διάθεση των μετό

χων. 

Το έτος 1974 έγινε πρόταση στην εται
ρεία από την ΚΕΟ για ενοικίαση της εμφιά

λωσης του νερού. Δυστυχώς η εταιρεία 

ήλθε δεύτερη στην ενοικίαση, γιατί την 

προηγούμενη νύκτα είχε συμφωνηθεί η 

ενοικίαση με την εταιρεία Caloderma. 
Υπεύθυνος της εταιρείας που υπέγραψε 

τα σχετικά συμβόλαια ήταν ο κ. Γεώρ
γιος χ·· Γεωργίου. Συμφωνήθηκε να 

πληρώνει η εταιρεία στους μετόχους 
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της εκμετάλλευσης του νερού το 10ο/ο 

των καθαρών κερδών και επί πλέον το 

1 0% επί των εξαγωγών σε aραβικές χώ
ρες που υπολογιζόταν σ· ένα δισεκα

τομμύριο φιάλες το χρόνο. 

Δυστυχώς τα πιο πάνω συμφωνη

θέντα μείνανε μόνο στο χαρτί, γιατί ήλ
θε η β' εισβολή του Αττίλα στην Κύ

προ, τον Αύγουστο του 197 4 και όλη η 
περιοχή του · Αη Βασίλη μαζί με το βό
ρειο τμήμα της Κύπρου έπεσε στα χέ

ρια των Τούρκων και ανέκοψε σχέδια 

και προοπτικές, εκτιμήσεις και υπολογι

σμούς, κάνοντας τα όλα να σβήσουν 

σαν όνειρο θερινής νύκτας. 

Στις ημέρες που γράφουμε τις σε

λίδες τούτης της μελέτης παρατηρείται 

μια συνεχής κινητικότητα της κυπριακής 

μας υπόθεσης. ·Εχει παρεμβληθεί ο 

Αμερικανικός και Αγγλικός παράγοντας 

και απ' την άλλη ζεστά αναμείχθηκε και 

η ΕΟΚ και υπάρχουν βάσιμες ελπίδες 

πως το χρόνο τούτο που περνούμε με 

την παρεμβολή όλων το Κυπριακό θα 

οδηγηθεί σε αίσια λύση. 

Με την ύφεση του ψυχρού πολέ

μου, με την προσέγγιση των δυο υπερ

δυνάμεων, με την ενοποίηση 1ης Γερ

μανίας, με τη συνένωση της Ευρώπης, 

με τη σχεδιαζόμενη ένωση της Κορέας 

δεν είναι δυνατό η Κύπρος να μείνει 

χωρισμένη στα δυο, γιατί το απαιτεί η 

ξεπερασμένη νοοτροπία της · Αγκυρας. 

Ορισμένως η γραμμή του Αττίλα θα 

πέσει και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύ

πριοι θα ξανασμίξουν και πάλι για να 

περάσουν μαζί σαν καλοί φίλοι μια ει

ρηνική και ευτυχισμένη ζωή μαζί με 

όλους τους πρόσφυγες στα σπίτια και 

τις περιουσίες τους. 

Η περιοχή του · Αη Βασίλη παρου
σιάζει λείψανα αρχαίου οικισμού και ανά

μεσά τους μια ερειπωμένη εκκλησία 
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που ασφαλώς ήταν αφιερωμένη στον 

· Αη Βασίλη από τον οποίο και η πηγή 

και όλη η περιοχή πήρε το όνομά του. 

Το όλο τοπίο παρουσιάζει μια εξαίσια 

θέα. Ψηλά στο Β~ προβάλει αγέρωχη και 
επιβλητική η κορυφή του Γιαηλά με το 

απέραντο δάσος της Χαλεύκας. Στα νό

τια εκτείνεται η αρχαία πολιτεία των Χύ
τρων, γνωστή σήμερα · Αγιος Δημητρια
νός, από τον ιεράρχη και επίσκοπό της 

που οδήγησε το ποίμνιό του πίσω στην 

Κύπρο από την αιχμαλωσία του στη Βα

γδάτη από τους Σαρακηνούς. Νοτιότερα 

η καταπράσινη Κυθρέα με τα γειτονικά 

της χωριά που τα καλύπτει και αυτά η 

πρασινάδα, γιατί φθάνει και σ· αυτά δι

καιωματικά το νερό του Κεφαλόβρυσου. 

Μακριά η πρωτεύουσα που στις νύκτες 

η αντανάκλαση των χρωματιστών φώτων 

της παρουσίαζε φαντασμαγορική όψη. 

Το τοπίο ήταν ντυμένο με δένδρα 

και θάμνους δασικά και καρποφόρα και 

ανάμεσά τους έχουν τις φωλιές τους η 

αλεπού, ο λαγός και στις κορυφές ο 

μεγαλόπρεπος αετός. Ανάμεσα στους 

θάμνους σύρεται η έχιδνα η κυπριακή 

που συχνά φθάνει στην πηγή και πίνει 

aχόρταγα το χωνευτικό της νερό.Σε πο

λυομβρίες οι χείμαρροι παρασύρουν τα 

αυγά της ή και ξεπουλιάζουν νεογνά 

και αφθονούν έτσι τέτοιες έχιδνες και 

στον κάμπο. Διηγούνται πως οι βοσκοί 

Πατσαλής και Γαβρίλης από τη Συρκανιά 

έτυχε να σκοτώσουν μια τέτοια έχιδνα 

θανατηφόρα, που ζύγιζε 12 κιλά. Το 

φθινόπωρο και το χειμώνα κάμνουν την 

εμφάνιση τους στην περιοχή οι μεγάλοι 

καραόλοι με το σκληρό τους κέλυφος 

που ζυγίζει καθένας 50-80 γραμμάρια 

που πουλιούνται ί:1 το κιλό. Είναι καλός 

μεζές για τους γλεντζέδες και τους 

καλοφαγάδες. Αξιόλογα είναι και τα 

κοκκινομανίταρα που φαίνονται με τις 

φθινοπωρινές βροχές. Είναι και αυτά 

καλός μεζές και τα μαζεύουν με ενδι

αφέρον βοσκοί και κυνηγοί. 
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Ανατολικά από την πηγή του Άη 

Βασίλη και σε απόσταση 500 μέτρα είναι 
το πικρό νερό που είναι πραγματικά πι

κρό σε αντίθεση προς εκείνο του · Αη 
Βασίλη. Πάνω από το πικρό νερό υπήρ

χε ένας σπήλιος στον οποίο πολλοί που 
έμπαιναν διηγούνται πως εύρισκαν χρυ
σά κοσμήματα, δακτυλίδια, βραχιόλια, 
σκουλαρίκια κι άλλα. Στα μέρη αυτά πα
ρουσιάστηκε μια μέρα ένας Ιταλός του
ρίστας και αναζητούσε ένα σπήλιο κον
τά σε μαυρομμάτα. Η παράδοση αναφέ
ρει πως στο σπήλιο τούτο βρέθηκαν τό

σα πολλά χρυσαφικά που εκουβαλούσαν 

40 καμήλες για 40 μερόνυχτα για να 

μπορέσουν να τα αδειάσουν. Η πενθερά 
ακόμη του Ττοουλιά που γίνηκε εκατό 
χρονών να πεθάνει θυμάται μια εκκλησία 
κοντά στην τοποθεσία «Πλατανούθκια» 
που ήταν μισοχαλασμένη. 

Σχετικά με την πληθώρα χρυσαφι

κών σε σπήλιους που αναφέρει η παρά
δοση, παρόλη την υπερβολή που περιέ

χουν, μπορούν να γίνουν πιστευτά αν λά

βουμε υπόψη πως πολύ κοντά στους 

σπήλιους αναπτύχθηκε το αρχαίο βασί
λειο των Χύτρων που είχε πλούτο αμύ

θητο σε χρυσαφικά και κοντά στην αξία 

του χρυσού προσθέσουμε και την αρ

χαιολογική τους αξία γίνονται ανεκτίμη
τα και πολυτιμότατα. 

Τέτοιοι θησαυροί βρέθηκαν και στα 
δικά μας χρόνια είτε από απλούς γεωρ
γούς που καλλιεργούσαν τα χωράφια 
τους, είτε από τυμβωρύχους και συλη

τές της πολιτιστικής και θρησκευτικής 

μας κληρονομιάς. Πρέπει να σημειωθεί, 

πως πολλοί κατακτητές πέρασαν από 

την Κύπρο μας. · Ηταν φυσικό οι γηγε

νείς κάτοικοι για να γλυτώσουν τη ζωή 
τους από τους επιδρομείς να καταφεύ

γουν σε σπήλιους στα όρη και να συνα

ποκομίζουν και τα πολύτιμα κειμήλια 
τους, αυτά που βρήκαν οι μεταγενέστε

ροι, όπως μας λέει η παράδοση. 



Ο Ττοουλιάς αναφέρει ακόμη πως 

στις αρχές Ιουνίου · 7 4 είχε μετατεθεί 

στο Συγχαρί ένας στρατιώτης από την 

Ακανθού που λεγόταν Στέφανος. Στο 

ίδιο στρατόπεδο υπηρετούσε και ο Ττο

ουλιάς σαν ταγματάρχης. Ο στρατιώτης 

αυτός ήλθε από το στρατόπεδο της 

Εθνικής Φρουράς στο Γιαηλά ανάμεσα 

που βρισκόταν σε ένα ίσιωμα με πυκνά 

πεύκα δίπλα στο δρόμο που πηγαίνει 

από τη Χαλεύκα στο Γιαηλά και ακριβώς 

στο μέρος που έκαμναν κατασκήνωση 

τα κατηχητικά στην καλοκαιρινή περίοδο. 

Ο στρατιώτης τούτος διηγήθηκε 

στον Ττοουλιά πως μια μέρα σαν έκα

μνε περίπατο μ· άλλους στρατιώτες συ

νάντησαν εκεί στην περιοχή του Γιαηλά 

μια μικρή τρύπα καλυμμένη με φύλλα 

και κλαδιά. Αμέσως οι στρατιώτες ξεσή

κωσαν τα καλύμματα από περιέργεια και 

φάνηκε μια μεγάλη πόρτα που οδηγού

σε σε σπήλιο. Σαν μπήκαν μέσα ξετυλί

χθηκαν μπροστά τους κολόνες εκκλησί

ας, καμάρες, κυπαρίσσια, στοές, κνιζιά 

σταφυλιού κλπ. όλα καμωμένα από στα

λακτίτες στη φυσική τους μορφή. 

Ο Ττοουλιάς, ένθερμος θιασώτης 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 

μπροστά στην εξιστόρηση τούτη του 

στρατιώτη, περίεργος ν' απολαύσει ένα 

τέτοιο υπέροχο θέαμα, που η φύση μας 

έχει χαρίσει, πήρε χωρίς χρονοτριβή το 

στρατιώτη και επισκέφθηκε το μέρος 

παρόλη την απόσταση των 15 μιλίων από 
το Συγχαρί και παρόλο το ορεινό και δύ

σβατο της απόστασης. 

Πραγματικά έμεινε κατάπληκτος 

μπροστά στο δημιούργημα που είχαν 

σχηματίσει οι σταλακτίτες. Είχε επισκε

φθεί ο ίδιος παρόμοιους στάλακτίτες, 

στην Ελλάδα, στη χρονική περίοδο των 

εκεί σπουδών του, όπως του Δηρού 

στην Πελοπόννησο και των Ιωαννίνων 

στην · Ηπειρο. ·Ολοι τους όμως ωχριούν 
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μπροστά τους σταλακτίτες του σπήλιου 

του Γιαηλά. Κανένας δε μπορεί να συγ

κριθεί με τη φυσικότητα, ομορφιά και 

χάρη των σταλακτιτών της δικής μας 

οροσειράς του Πενταδακτύλου. 

Τελειώνοντας ο Ττοουλιάς τις πλη

ροφορίες του για την εμφιάλωση του 

νερού του · Αη Βασίλη, πρόσθεσε, πως 

θεωρεί τον εαυτό του περήφανο για την 

τολμηρή πράξη του να προχωρήσει στην 

εμφιάλωση κι ένιωσε μεγάλη ικανοποίη

ση όταν πληροφορήθηκε πως μια ομάδα 

στρατιωτών που υποχωρούσε στη β· ει

σβολή των Τούρκων στην Κύπρο, πέρα

σε και από την πηγή του Αη-Βασίλη. 

Αφού ξεδίψασαν όλοι τους με το δρο

σερό νερό της aστείρευτης πηγής, συ

ναποκόμισαν κι αρκετές ποτίλιες με νε

ρό που τους φάνηκε απαραίτητο στην 

οδοιπορική τους δοκιμασία στην αυγου

στιάτικη εκείνη κόψη του '74 και ορι

σμένως συνέτεινε κατά πολύ να φθά

σουν και να αναπνεύσουν τον ελεύθερο 

αέρα στις ελεύθερες περιοχές της Κύ

πρου μας, προτού οι Τούρκοι εισβολείς 

προλάβουν να aποκόψουν το δρόμο 

Λευκονοίκου- Πραστειού - Κοντέας. 

Σημ. Τις σχετικές πληροφορίες για τού
τη τη μελέτη μου πήρα από τους πιο 

κάτω, τους οποίους ευχαριστώ θερμά: 

1. Λουκάς Βλάμης από τη Βώνη, 
2. Κώστας Αιμιλιανίδης από την Κυθρέα, 
3. Χαράλαμπος Ττοουλιάς από τη Λευ
κωσία, 

4. Ηλέκτρα Χαρ. Ττοουλιά από την Κυ
θρέα, 

5. Χρυσταλλού (Στρατού) Γεωργίου
Τσιρίπιλλου από τη Βώνη. 




