
ΓΛΕΎΑΕΡΗ ΚΥΟΡΕ'Α 

κτισψο ελοβον μεροc: κοι Τουρκοκυπριοι 

οπο την Επηyω κοι το Μπεκιογιου 

Πρώτοc: διευθυντηc; του δημοτικου 
ητον ο Ζοννf:τιδηc οπο την Αθηοίνου Απο 

τouc πρωτουc; δοοκολουc: που δίδαξον ητον 

ο Χορολομποc; ΧοτΖ:ηδοc orro την Κυθρεο ο 
Zciρκoc: οπο το Κοιμοκλι ο Ελευθεριοc: Γορ

γιδοc; οπό τη Λοπηθο κοι πιο υστερο ο Σιο-

κολληc; οπο το Κοιμοκλι 

Οτον πρωτολειτουργησε το οχολειο 
ει χε μονο Τ ρ ι τη Τ ετορτη Πέμπτη κο ι εκ τη 
τοξη Με το οπο ορκετο yρονιο λειτουργηοε 
σον εξοτοΕιο Πρέπει επισης νο τονιστει οτι 

στην αρχή λειτουργούσε μονο γιο ογοριο 
ενώ πιο υστερο εγινε μικτο 

Συγyρονεc; μεθοδοι κτισίμοτοc; εφορμό
οτηκον τότε σχετικό πρωτοποριοκεc: γιο την 
εποyη εκεινη Τετοιο ητον η yρηση οπλισμέ

νου σκυροδεμοτος που συνεδεε τιc: εξωτε

ρικες κολωνεc: ~ιετοξυ rouc ψηλο κοτω οπο 
την οροφη 

ΚC1θε κολωνο ειχε τη r~cιοη rηc; και το 

Κιονοκρανο της Οι παραπονω κολων<:c 

ητον κυκλικεc: orrωc: και οι βασr.ις τouc: κοι 

μονο στιc: γωνιεc: κο ι οτην cισοοο εiyoμf: τε

τραγωνεc; και ορθονωνικες αντιστοιχο κο

λώνεc, κοι βασειc, 

Μετο απο ορκετο χρονια στη δεκcιετια 
του 1960 ισιστηκε ενο κωνουρω κτίριο διCJ 
ροφο OTC1 βορειcι του παλιου κοι στεγcωε τιc, 
πρωπς τοΕειc: του Δημοτικου Αυτσ βεβcιι(, 

το επιβολC1ν οι συνθηκεc μιοc; κοι ει;ιυμc 

μεγολη ου(ηση των μαθητων 

Κώστας ΑιμιΛιανiδης 
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Τα μέσα συγκοινωνίας 
στην Περιοχή Κυθρέας 

Η Περ:οχη της Κυθρέας με το ξακουστό 

της Κεφαλόβρυσο και το παχύ κι εύφορο 

της έδαφος. η ταν από τα πολύ παλιά χρόνιο 

πλούσιο σε γεωργικά προίόντο. Εκτος απc 

τις ελιές και το εσπεριδοειδή που· ταν το 

κυριώτερα της προιόντα παρήγαγε στο πέ

ρασμα του χρόνου τα εποχιακά προιόντα σι

τηρά. βαμβάκι. σησαμι. κρομμυδια. πατάτες 

κουκιά. κρομβιό κουνουπίδια. τομάτες κο

λοκυθάκια. μπάμιες. αγγουρακια. μελιτζά

νες σύκα χρυσομηλα. ρόδια. πεπόνια. καρ

πούζια και άλλο που έπρεπε να μεταφερ

θούν κυρίως στην αγορά της Λευκωσίας. 

στο προάστειο και στα πλησιαχωρα χωριά 

της Μεσαοριας για διάθεση και κατανάλω

ση 

Η εγγυτητα της περιοχης προς την πολη 

απόσταση μολις οκτώ Αγγλικά μιλια απορ

ροφουσε το μεγολυτερο μέρος της παρα

γωγής η πρωτευουσο Στις πρώτες δυο δε

καετίες του αιωνα μας όλο της τα προιόντα 

μεταφέρονταν με το ζώο το μοναδικά μέσα 

μεταφοράς. τα γαιδουρια. 

Στη ράχη τους μπορούσε να φορτωθει βά

ρος 100-120 ο κο δες και το υπομονητικό 

τουτο ζώο το μετέφερε άνετο. γιοτι ητον 

απόσταση που θα την κάλυπτε σε 2 1/2 πε
ριπου ώρες Στη ράχη του ζώου έδεναν το 
στροτούρι κι απάνω του στερέωναν το σο
γμο. όπου έδεναν κοταλληλο το κοφινιο και 

τα κολαθια. Σ· αυτα έμπαιναν τετοια προι

όντα. τομοτες. χρυσόμηλο συκα. πεπονιο 
καρπούζια που δεν μπορούσαν να μετα

φερθούν σε σοκκιά και δισάκκιο γιατί θα 

έλιωναν. Το λουβιά. τα κουκια. τα κρομμύ
δια. οι πατάτες. τα κρομβιά. το κουνουπίδια 

μπορούσαν να μεταφερθούν χωρίς κομμιά 

βλάβη με τα σοκκιά και τα δισοκκια 

Οι παραγωγοί της Κυθρεας για να φθα

σουν πρωί στην ώρα τους στην αγορο της 

Λευκωσίας και πετύχουν εύκολο αγορα

στές. έπρεπε να ξεκινήσουν οπό την ουγη 
πριν ακόμη ανατείλει στον ουρανο το ομώ-

Από τον Χριστόδοuλο Πέτσα 

νυμο αστέρι. ο αυγερινος Σηκώνονταν απο 

τον νυκτερινό τους υπνο. ξυπνοίJΟε ο ενας 

τον άλλο στην κατάλληλη τουτη ωρο ετοιμο

ζονταν και ξεκινουσαν συντροφια όλοι οι 

γείτονες. Στο δρόμο με κουβεντες και 

αστεία διετρεχαν τη διαδρομή χωρίς να το 

καταλάβουν κι έφθαναν πριν ακόμη ονατε:

λει ο ηλιος στην αγορά της Λευκωσίας 

Αν το ζώο ήταν ελαφροφορτωμενο μπο

ρουσαν οι παραγωγοί να μεταφερθούν κι οι 

ίδιοι στη ραχη του κατά διολειμματα γιο 

κάμποση αποσταση Αν όμως ήταν βαρυ

φορτωμένο με πλήρες γομαρι ( 100-120 οκά
δες) τότε αναγκαστικά διάνυαν ολη την οπο

στοση τελειως πεζοί 

Το ταξίδι αυτό των πεζοπορων με τη συν

τροφιο το αστεία και τη δροσουλα της ου

γrΊς ητον ορκετο ευχάριστο κοι δεν οντιμε

τώπιζον κανενο πρόβλημα Προβλημο δημι

ουργειτο γιο τους πεζοπόρους ποραγωγουι::: 

στην περιοδο του χειμώνα με: το .~εροβόρι 

που φυσουσε και την παγωνιά που εnεφτε 

την αυγή και ξυλιοζε το χεριο και τρυπουοε 

κυριολεκτικά το κοκκολο Μα κι αυτά μπο

ρουσαν να ξεπερασθουν με το βαρετά ρου

χα και το περπάτημα που γίνετουν σ ολη τη 

διοδρομη της απόστασης 

Πρόβλημα αξεπέραστο δημιουργειτο 
οταν την αυγη που ξυπνοίJσον γιο ετοιμασία 

και ξεκίνημα αντιμετώπιζαν το μουρο και 
συννεφιασμενο ουρανό και τη βροχη να πε

φτει ασταμάτητη Υποχρεωτικά τότε περι 
μενον να καλοσυνέψει κάπως ο καιρός να 

περάσει η μπόρα της βαρειας βροχης (να 
διασχίσει το νέφος όπως ελεγον) και τοτε 
ντυμένοι στα βορετα τους ρούχα και στ· 

αδιάβροχο τους ξεκινουσον Τουτο γινοταν 
όταν τα προιόντα τους ήταν φθαρτά και δεν 
μπορούσε η μεταφορά τους ν ονοβληθει 
Αλως ον ήταν. προιαντο που σηκωναν ον α· 
βολη μπορούσε η μεταφορα τους να γίνει 
την μεθεπομενη μερο 
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Ολη η διαδρομή Κυθρεοc;-Λευκωσίοc; 
καθημερινά ητον γεμάτη με παραγωγούς 
που μετοφερον το προιοντο τους γιο την 

αγορά της Λευκωσίας Εξαιρετική ακόμη κι
νηση παρουσίαζε τη Δεuτερο κω προπον· 

τόc; την Παρασκευή που η αγορά της Πρω
τευουσοc; προσειλκυε πιο πολύ κοσμο γιοτι 
εξαιτίας της πυκνηc; συγκέντρωσης έφθα
ναν χωρικοί κι απο άλλες μακρινές αποστά
σεις 

Τα γαιδουρια δεν χρησιμοποιτΊθηκον μονο 
για τη μεταφορα των προίοντων αλλά Ι<αι 

στο. διcιφορα τοξιδια της Περιοyηc; γιο Προ

σκυνηματα Στον Αrτοστολο Αvδρε;α 15 Αυ· 
γουστου. στην Πονογίcι του Κυκκου 8 Σε
πτεμβριου στον Αγιο Κuπριανο 2 Οκτώβρη 
στο Μενοικο. στον Α γιο Ανασταοιο 1 Ί Σε
πτεμβριου στην Γl<~ριοτερωνοπηγη στον 

Αγιο Λουκα 18 Οκτώβρη στο Βαρώσι στον 
Αγιο Αρτέμιο 20 Οκτώβρη στην Αφονεια 

επορχ Αμμοχωοτοu στον Αγιο Δημητριο 

:26 Οκτωβρη στο Λεονάριοσο Στην περί 
πτωση αυτή έσμιγαν οικογενειεc; συγγενι
κές η φιλικεc; προγραμμciτιζαν cνωρις το 
ταξιδι τους για rφnοκίΙνημα και ξεκινουσαν 

μερικεc; μερεc; ενωριτερο έτσι που στην 

ημερα του εορταζομcνου Αγίου να φτοσουν 

στη Χορη του. Κciθε ατομο ειχε και το δικο 

του z:c;_JO Για τον Αποστολο Ανδρα1 το τοFίδι 
δωρκουσε 8 περιπου μέρες με ενδ:πμε 
σους σταθμουc; στο Λευκονοικο. στη Γ ιαλου

σο στο Ριζοι<άρπποο. στον Απόστολο Ανδ 

ρέο Φ<Jτωvον ο την οcιχη τ ου ζώου κλινο
σκεππσματα στο δισοκι τρόφιμο pουχα 

ποποίπσια κaι ολλα 

Στους πιο πανω σταθμουc; εμενον στα 

πανδοχείο (χπνια) οπου επaιρνον τροφη αυ

τοί κaι το ζώα τους ξεκουράζονταν διονυ
κτερευον κaι την επόμενη συνεχιζαν το το

tίδι τους Πολλεc; φορεc; στα χωριά αυτα 
εφιλοtενούντον απο φιλικές οικογένειεc: 
και με τη σειρο τouc; ανταπέδιδαν την φιλο

tενία τους. όταν οι φίλοι τους τοξιδευον 
στη Λευκωσία κπι περνουσαν οπο την Κυ
θρέα 

Πολλεc; φορεc; στο χάνω. που δωνυκτε

ρευον οι ταξιδιώτες προσκυνητές εγινετο 
μεγάλο γλέντι που διαρκούσε ώρες κω οι 
χωρικοί του μερουc; μαζεύονταν γυρω τους 
να παρακολουθησουν τη διασκέδαση. τους 

χορούς το τραγούδια και αλλα έθιμο που 
έκαμναν όταν εφθονaν σε ώρα μεγάλης ευ· 
θυμίαc; 
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Πρέπει να σημειωθεί πως υπηρχον οικογέ 

νειεc; που η ταν τομένοι κάθε χρόνο να παν ε 

στη χορη του Αγίου και γι· αυτό το ταξίδι 

τούτο επαναλαμβανόταν απ· ου τες Τ ετοι

ες οικογένειες ήτα του Χ Γιciγκου του Φιτι

ρίκκου. του Μιχαήλη του Σψου του Ρουμ
πολιά. του Αντώνη Γεωργίου (Κουτσοχερα) 
κι άλλες · 

Στην αρχή της δευτερηc; δεκαετιοc; του 

αιώνα μας σον μετοφορικο μεσο χρησιμο
ποιήθηκε η ημίονος (μουλα) αντι το γαιδου

ρι Την χρησιμοποίησαν οι κερατζηδεc; οι 

ονθρωπο: που αγοροζαν το οιτάρι οπό τους 

παραγωγούς. το άλεθαν στους μυλους και 

τροφοδωούσαν με ολευρι τους ορτοποιουc; 

(ψωμ6δεc;) στις πολεις Η μουλα χρησιμο

ποιηθηκε γιατι μπορουσε να μεπιφέρει στη 

ραχη μεγαλυτερο φορτίο απ εκείνο που 

μετεφερε το γωδούρι 

Σ αυτrj την εποχη εrl!νοτΊθηκαν τα καρρα 
Οι κερατζηδες που χρησιμοποιουσον τη μου
λα σκf:φθηκαν με την εμφανιση των καρρων 
να τη ζευξουν στο κάρρο κι έτσι μπορουσε 

να σύρει τετραπλάσιο φορτίο απ· εκεινο 
που μετέφερε στη ραχη της 400-500 οκά
δες 

Η Κυθρεο αυτή την cποχη γεμισε με κυρ
ρο Υπολογίζεται πως ξεπερνουοον τα 200 
κaι μάλιστπ μερικ6 απ αυτά ήταν διηλα (πιο 
ευρύχωρα με μεyαλ~τερους τροχοuς και 
στο μπροστινο τους μερος δυο χωρίσματο 

που τα εσυραν δυο !-'~)υλες) Λ υ τα μπορου

σαν να μεταφέρουν φορτίο ενοc; τόννου 

(800 οκοδες) ενώ το μονά μονο 400 οκά~ 
δες 

Τα κc1ρρη μπήκαν στη μεταφορική συγκοι 
νωνια το 1915. Από τους πρωτους κατα
σκευαστές τους ηταν ο Χ Πέτρος απι] το 

Καιμακλι Αυτος είχε το εργαστηρι του μέσα 
στο ιδιόκτητο χανι του στην οδο Ερμού στη 
Λευκωσία. λίγο πιο πέρα και στην ίδ10 πλευ~ 
ρά που βρισκοταν άλλοτε το παλιό οίκημα 
του Ολυμπιακου. ακριβώς απέναντι από το 
μαγειριά του Λοίζου του μ6γειρα και το σπίτι 

του Μιχολάκη Ιωαννίδη fΣυγκρασίτη) επιθε

ωρητή τότε των Δημοτικών Σχολείων Το χά
νι τούτο βραδύτερο το αγόρασε ο Γεώργιος 

Ιlαρπέρηc; (Τζιαμπαζηc;) που μαζί με το χ6νι 
επαγγέλλετο και το ζωέμπορα. πολυ γνωστο 
στην Περιοχή Κυθρέαc; .εξαιτίας του επαγ
γέλματος του. 

Αλλοc; από τους πρc;.ηουc; κατασκευν τέc; 



κciρρων ηων ο Χριστοφηc; Κουκοc; απο την 

ΠCΊλλουριωτισσCΊ Αυτος ειχε το εργCΊcπηρι 

του επισπc; στην Οδο Ερμου λιγο 1110 περCΊ 

ClΠ. τον πρ~ηο KClΙ CΊκριβώc; CΊπενCΊντι που 

ήτCΊν τοτε ο φουρνος τοu Χ ΣCΊλιχη 

ΗτCΊν ΚΙ ΟΙ δυο τους ΚClλΟΙ τεχνίτες ΚΙ ει

χCΊν μεγCΊλη προτιμηση ClΠO τouc; Κυθρεω

τες Βροδυτερο φονη1ων κι ολλοι κοτο

σκευCΊστες ΚCΊρρων στη ΛευκωσίCΊ cπο Λευ

κ<Ύvοικο. στο Τρικωμο 

Η ω:ιCl ενοc; κόρρου ουτη την εποχη δεν 

ξεπερνουσε τιc; f: 10 κω η μουλCΊ που το 

έσυρε στοιχιζε r 15-20 Ε να Ζ:ευγμενο 

κορρο δεν ξεπερνουσε τιc; [25-30 

TCl κcιρρCΊ χρησψοποιήθηιων YΙCl ΠΙ μετο
φορο γεωργικών προιοντων στη ογορCΊ τηc; 

Λευκωσιος πορόλληλCΊ με TCl γοιδουριο Ει

χαν το πλεονεισημο νο μετοφερουν τετρο

πλοσιο φορτιο ano το γωδουρι KClι το σπου
δωοτεpο ο οδηγοc; μπορουσε να κοθετω 

στο κόρρο και να φυλαγετοι CΊπο rις οντιξο

εc; κοιρικες μεωβολε:c; (βροχή. κρυο κ λ) 

TCl κόρρπ χρησιμοποιηθηκπν οκομη και γιο 
τοξιδιο σε προοκυνημCΊτο οω πεδινCΊ μερη 

Γιο rιιο ονε:το ΤClξιδι γιο τους προσκυνητεc; 

κηλυπτον το ονοιγμο του κCΊρρουιιε τεντεc; 

Αυτεc yινοντον με ηJΙCl κcψορωτCΊ σιδερη 

που στερι:ωνοντην σε τρυπεc υτο πλειφπ 

του κcψροιJ που ο cηηοκευοστης ειyε CΊνοι· 

Εει ΠCΊνω στCΊ σιδερο κω κοω μηκος τοι1 

κο ρ ρου δενονrCΊν κολομιCΊ Πονω οτπ σιδεrο 

κcι: το κολCJμιο oτcpέωvcιv οεvτοvΙπ η μou

OΙOf.ΙCl Στην κοσια του κCΊρρου τοποθετου

οαν 6·8 κπρεκλεc; γιο vo ΚCΊθονται οι ε:πιβCΊ
τες 

Στο τελοc; τηc; δεuτερηc; δεκCΊετιος τοι1 

οιωνα μCΊς εισηχθηκον στην Κυπρο μCΊς ClΠO 

το εΕ.ωτεριιω οι Clμοξες ΗτCΊν το πιο ανετο 

ΚCΊΙ τοχυτερο 11εσο συγιωινωνιας γιCΊ επιβCΊ

τα; κω η Κωμοπολη μCΊς με τη μικrη τηc; 

οrτοοωση ππο τη Λευκωσιο ιωι με το φιλο

nροοδο πνει;μπ που ε:πικρCΊτουσε δεν ητπν 

δυνσrο να υστε:ρηοει τετοιου νε:ωτερου κοι 

ypηγopOL! σιJγκοινωνΙClΚΟυ μεοου 

Ετσι σε Ιωθε ενοριπ βρεθηκον αγορCΊ

στεc; του συγχρονου τουτου μέπου yιο την 

fξι;πηρέτηοη των κπτοικων τηc; ε:νοpιοc; 

τouc; Στο l.ερCΊγιο πρωτοι που ε:φερCΊν πμCΊ· 

Εεc; ηταν ο Κωστηc; Βοφειπδηc; (Κελης) ο 

Γεώργωc; Μιχπλωζη iΚολοβπττοc;) ο Γιον

νοκος ΒCΊσιλη κω ο Γε~Jργιοc; Κουοπος Ο 

r ΛΕΥΟr F'H ΚΥΟΡΕ Λ 

τελευτωοc; ειχε διπλο καρρο που μετεφερε 

φορτιCΊ κω επιβcπεc; το ποuληοε KClΙ προολπ· 

φθηκε σον οδηγοc; της κλειστηc; CΊμοΙΞαc 

(λοντω) που μετεφερε στις περιοδειεc; του 

τον τοτε Αpχιεπισκοπο Κυπρου οειμvηοτο 

Κυριλλο Β (Κυριλλοτσο) Με ro την οποχω 
ρηση του ειχε ογοροσει δικη του ClfΙCl[Cl M!Cl 
ομοΕCΊ ουτη την εποχη στοιχιζε ~!Clζι με ω 

δυο ολογο που την εσυρον [90-100 ΣΊην· 

ενοριCΊ Αγιου Ανδρονικου κω Αγιου Γεωρyι

ου ο Γιοννοκοc:; Ζοχοριο κω ο Αντωνης το:ι 

ΠελλονικολCΊ (ποτερCΊc; του Τοκη Πορπερη) 

Στη Χορδω<ιωτιοσCΊ ο Γεcοργιοc; Καοερτιδης 

(Σουρτηc;) κω στη Συρκανιο ο Κωστοι'Ρηc; 

Οι όμοξες παρ όλη την ανηφοριCΊ των Πnνω 

ενοριων της Κυθρεοc:; μττορουσοv νο φθο

σουν μεχρι το ιωφενείο του Σοββο Κηλοyη

ρου στη Συριωνιό 

ΚCΊθε ομοξο μετε:φερε 6 επιβοτεc; Τ pειc; 

στην οπισθιο θεση που π ταν KClΙ η rrιo (ινc · 
πουτικη δυο στην μπροστινη οντικrΗJ τrκ 

οπισθιης κι ενος στην ονω θεοη διπλο στον 

οδηγο. συνολο CΊΤόμων με τον οδηγο 7 c1το 
μα Στο οπίσθιο ε Ε ω μεροc; ι ηc; μτιοροι,οαν 

να δεθουν CΊποσκευεc που μετεφερCΊν μπ2'ι 

τouc; οι επιβοτεc; Το ογωγιο γιο ολε:ς τιc: 

ενοριεc: πτον ενCΊ σελινι με επιστροφη =ι~ 

κινουσCΊν ολεc; οrτο τη βcιση τouc; οτιc 8 το 
ττρωι KCll σf 1 I 12 ωρCl δΙΟνUC11! Ttl\/ C1ΠΟΟΠIΟΥ! 

των f3- 1 Ο μιλιων κι εφθανον ο τη Λε:υκωσιcι 

Το τιιΕ.ιδι με τ:c ομαΕεc ητο τ(: πιο ανεω 

τιου ηcρουοιCΊοτηκ;: τοτε στο πεrχωμc: του 

yρονου Το καλοκωpι οι ο μοξοδΓC: :JrΗ~<:πεΛ

ι'ων την τεντπ της oμCΊE.ac; κω οι εηιβCΊτεc; 

ClΠΟλομβCΊνον την δροσΙΟΊΟU ΠpωΙνΟΙΙI\C111C1 

δροσερο CΊερCΊκι του οπογευμοτcκ: οτην 

εηιστροφη 

Οι ομCΊΕ.οδεc; ομο έφθονην οτη Λευκωu:ο 

κπτε:ληγCΊν ωc; επι το πλειστο σω πιο ι<εντρι

ΚCl χονιο της Οδου ΕρμοιΙ (σημερ(ί η oiJoc: 
cωτη εινω ΚClΤειλημμενη ClΠO TOliC I OLJP 
κουc;) Οι επιβcηες aπ· εδώ μπορουσCΊν νcι 

κάμουν ευκολο ω ψώνιο τοιιc: η νο διεκπε 

ρπιωσουν CΊλλεc υποθεσειc; που ε:ιyον με τcι 

διοφορCΊ Κυβερνητικό Τμημοτο ΔικCΊστηριο 

Διοικητηριο Γροφειο ΠοιοειCΊc κτλ κω 

στην ωρο τηc; εκκινησηc:; νCΊ βρισκοντω πα 

ροντες για την επιστροφη ΤετοιCΊ χονιο 

ητον Του Σιψεου Χειλιδη το ΑθηCΊινιτικο 

του Χ ΣCΊλιχο κω του Χ Αντωνη 

Στο ιδιο χανιCΊ κοτεφευγον κι εκεινοι που 

μετεφερCΊν προιόντο γιο πωληση με TCl Ζ:ωο 
η με το κπpρCΊ Ητον ολα βολικCΊ γιCΊ τους 



ΕΛΕΎΘΕΡΗ KYOf'f=Λ 

Κυθρεc;ηε~ κω t.fυππρετικο εΕοιτιcκ ττκ 

κεvτρικη~ του~ θf2οπ~ Hτnv οκομη πολυ 

κοvτο οτο Πrιvτοπωλειο οποιJ μετεφερον οι 

f(υθρεωτε~ το προιόvτο του~ Στο Ποντο

πωλr.\ο κατ~:λομβανοv ως επι το πλε\Ο-(0 την 

Νοτιοδυτική πλευρο κω εκGετον ολοι κοτο 

οεφο το διοφορcι προιοντο τους Ειyε δυο 

ειοόδουc fιιο οτη Οδο Ερμου (ΣκολιcΙ του 

Ποv10πωλειου) προ~ 1\Ιοτο κοι ολλη οτηv 

Οδο Αγ1ο~ Σοφιοr: προς Βορρο (Σημι-ρυ το 

Ποντοrrωλειο τουτn βριοκεται οτηv κοτοyη 

των Τουρκων Κοτοληφθηι<ε aπ· cιυτου~ ro 
·1953 ο τι~ πρωτε~ διω<οιvc,ηικε~ τορcιyε~) 

Αμcι εφθcιvοv οι cψcιΕnδες στο yπνι π ρω

τη του~ δουλειο ηωv vcι περΙΓΙΟιηθουv ω 

ολογο του~ Νcι βcιλουv ω αvολογο οχιφο 

κω r<ριθαρι_ που του~ προμηθευε ο Χοvτ(ης 

και με τα το φογι vo ra οδηγηοουv στο vz:()(! 
Το rξοδα της περιποίηση~ των ολοyων ηωv 

εvο σελινι_ πληρωνε όμωc κοι μιοο σι:λιν1 

yovιcnιι<o Ιnopoμoνrj ομοξος κοι cιλογωv uτο 

yovι) κοι μισό σελιvι ο cψofoc: γιο το γευμο 

του Ο λ ο δηλοδη τα έ:[οοcι τ ου δεν [t-περ

vουσον τα δυο σελιvιο 

Μετο την περιποιηση των ολογων ο ομn

,cιι~ διεκnt-ρcrιωνt. διcrφορε~ υποθεut.ιc: των 

πελατων του που του ονοθετον cιπο το χω 

ριο νcι τους καμει πcφοοιδε οκομη κολι.ιθιcι 

μr; τρυφψο ΙΊ[:λιπ~Jν του 1:οιι φοι1ΙJΙΙΟΙ ·,ν 

οτο Γιψvυοιο η μοθητευοvτον οε Ίε;cvη η 

Λεuκωοια που οι γονεις τους τπ ειyον οrt.ι

λΡι 

Το οπογ;:υμιι ΟΤΙ~ 4 η ωρσ ι'_c::<ινnι,ουv γιο 
την επιστροφη Νωριτερο ο ομαΕο~ κυνη 

γουοε του~ πελcπε~ που θο μεταφερνε κπι 

ον κονεις καθυστερουοε ετρεyι: νc1 rον 

f~ρει UTO μt.pOC: ΠΟυ OLIXVCΙζt: KCII Vll IOV 110 

ΓJΟΤριινει νο βιcωθεΙ 

Ο oμotcΊc οπο ι·η θcση τnιΙ οδηγc'li ητον 

ει<Ιεθειμενο~ στη βpοχη κοι στο ιφυσ Σε 

π.τοιc:ς περιπτι:Jοειc: ο επιβcιτης που ιωθο

τον διπλcr του ι::μπαινc μέσο στην ομοΕ:ο ο 

δι:: οδηγο~ τυλιγοταν το βορι::το του σω<κο 

με κcrοιικκο στο κt.φολι (καrτόττος) Ητcrν 

yοντρόφαντος κι αδιαπεραοτος από τη ~ρο

χη Ηταν ολόμClλλο~ κο ι πολυ θi:ρμοντιι<ό~ 

Ητον μακρυς κω πολυ φαρδυ~ κω ο ομο

[α~ μπορουσε να τυλιχθει προφυλογμεvος 

απο το κρυο κοι τη βpοχη Τους ιδιου~ σω'

κοu~ yρησιμοποιουοαν κω οι κεριηζηδε~ 

στα κcΊρρο Ηταv εξωτερικοι κοι κοτοσκευcΊ

Ζ:ονταν στην Πολωνίcι κω Αυοτμια και οτοιχι-
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2'ον την εποyt! εκειvη [ 10-1 ~'i 

Οι ομοfεc: δεν yρηοιμοποιουντcΙν μονο 

γιο την καθημερινη ουγκοινωνιο Κυθρεοc;

Λε υκωσίClC: αλλ ο κ ω ο ε ε κτcr κ τε ς rτεριοτο-

οειc:;· ~..Ju μεταφερθεί λ χ c.:vcιc: cιρρωσrnc 

ono την ΚυGρεο στη Λι::υκωσιcι στο γιcπρο 
Σ ouτr1 την εποχη κολο~ γιοτρο~ Ίllc; Λευ 

ι<ωοιοc ητον ο Ν Δερβης ππτεροc του με

τογενεcηερου γιατροι1 Θεμιι}ΊΟΙ<λη (Κικη) 

Δεpβη ο Ν Ιcικωβιδης και ολλοι Στην εηο

yη που ονοφερομοστε δεν ειyσv οκομη εγ

κοτοοτοθεί γιοτροι οτηv Κυθρεα Οι γιατρο' 

Κωστο~ Κιψιω<ιδηc κω Ευελθων Ιrικωβιδη~ 

εγκοτοοωθψ;cιv σων ΚυΑpέο ο μc:v nρω

το:: ;σ 1θ24 ο δε δευrεροι; το 1925 

c;, cιμcιEc:c: του Σι::ραγιου που ηταν τρει~

εΕυπηpει ου σον κο ι τους κcιτ οικουc του r~ε

ou Χωρωυ κοι τη~ Βωνης τοοο στην κοθη

μερινη ουγιωινωνίο οοο και σε εκτοκτεc; 

ηεριπτωοειc; 

Αργοπρο [tετα τις ομαΕεc: t-ισηχθηκον τα 

καπμιολε Ιlιο μικρcι κοι πολυ ελοφρα αηο 

τι~ ομα[ε~ κινουντον μ ενο αλογο κοι μπο

ρουσον να μrτcιφερουν 4 επιβcηεc; κι εναc 

ο οδtΙΙ(Ο~ πεντε cnoμo Ίο ιωπριολε uτο 

μrιρnοτινο κοθιομο μηορουοαν να ιωθοντοι 

? C1 ΓΟμΟ ΚΟΙ ΟΤΟ ΓΙΙΟΙνΟ 3 V Ι(l Τ ι 10 ΙΊΙΟΙVΟ η τον 

πιο ηλοτυ ιτπο τυ rτροοτινο Ητον ομως 

πολι' ΠΙΟ r-:λοφρο αnο την cιμηιο κο ι μποροιΙ

οε Ι'Π i)ιονυοει την ωτοοηισιι Κυθραιc;

ΛF LΗ<ωοιπc; σε π εν 1 ε τ ε το ρ το 1ηc; ι ο ρο ς 

Πριιηυι; i!OU εφr~ρ,-: Ι<ctΓφιολε στην f<ιJθ

ρεο η τα ο ΠολυοωρCJc; ΙΠcJLJλικκcιc;) Ι\ι1ιχeιη 

λιδης Αυτο~ διατηρουσΕ μποκολιl\ο ιπο 

Σερογιο :ω1 ΥΓ•ΙΊσιμοποιουοε ro κοπριολε γιο 
μt- rcτφορα εμπορευματων c1πο τη ΛεLΙΙ<ωσια 

γιο τροφοι'Jοτηοη του ιωτι 10τη μοτοc; του 

Ποραλληλο ομωc: μετεφερε κι επι('\cηrχ το 

δε ογωγιο ππγο1μου-ερyομου οτη Λευκωοιcι 

ητυν 1 lΠλινι ΔευΗ;ροc: που ογορασε κο 

rrριολε στην Κυθρεο ητcιν ο Ι..Jικολοτ!ηc: 

Καττομης ποιr ro yρηοιμοποωυοε C1ΓΙΟΙ<λει
σrιι(ο n ιδιοc κω η οικογενειη του 

τ ο π ρω το rroδnλa τn στην ΚυΟρεο αγσρα

σθηκι:: οπο το Γrαγκο Κcπταμη το 1918 [5 
κω το χρησιμοποιουσε η !δΙΟC μεσπ οτην 

περιοχη τηc Κωμοποληc 

1-1 ιτρωτη μοτοσυι<λε 1 Η' γ;υκλοφόρηοε 

οτην Κυθρεο οπο το Θεμιοτοκλη fΊαγκου 

Θεμιοτ ο το 1935 Ιωι τη yρηοιμοποιοίJσε γιο 
μετοβαση απο τη ΛειJΙ(ωοίa όπου κατοικού

οι: στην Κυθρεα για επιβλεψη τη~ καλλιέρ-
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γειος των κτημοτων του 

Στην ορχη της τρίτηι:; δεκοετιος του ωώ

νο μας εισήχθηκαν στην Κύπρο τα αυτοκί

νητο το πιο τέλειο χερσαίο μέσο συγκοινω

νιοc;. Με την επινόηση των αυτοκινήτων το 

τοξιδιο γίνσντον πω άνετα απηλλογμενn 

από τις καιρικές aντιξοότητες κο: σε πολυ 

συντομο χρονικό διοστημα 

Το πρώτο αυτοκίνητο μετοφερθηκε στην 
Κυθρέο από τον χ Πορασκευο. κάτοικο της 

ενορίας Θεοτοκου το 1922 Η σι!ζυγος του 
πεθανε νέο στον τοκετό και άφηκε ορφανό 

βρέφος τη Μηλίτσα που δόθηκε στο ζευγος 
Κωστη χ Αθοναση απο το Νέο Χωριο κω την 

οναγιωσε 

Ο χ Παροσκευάς εργάσθηκε στην Κuθ

ρεα κω περωριζετσ στην εξυπηρετηση των 

κοτοικων της περωχης Σεραγίου μέχρι του 

Δημαρχείου Οι μηχανές των ουτοκινητων 

εισάγονταν απ ευθείας απο το εξωτερικο 
κω στοίχιζαν [250 Οι κοσιεc; όμως των ου

τοκινητων κοτοσκευοζοντον στην Κυπρο κω 

η αξία τους δεν ξεπερνουσε τις [330 Πρώ
τος κατοσκευαοτης των κάσιων αυτοκινή

των ήταν ο Γιωρκής Πιτσιλοc; Αυτός ειχε το 

εργοστηρι του στο Σεράγια αντίκρυ των Δι

κοστηριων στη Λευκωσια (σημερο βριοκον

Π1Ι στον Τουρκικο rομέα). 

Αργότερα φανηκε αλλοc; τε τοιοc: κοτn

σκευcιστής κcωιων ωποκινητων ο Ποναηc; 

Παλcιιχωριοτηc; που urτnρf::: μcιθητευομενοc 

του ηρι;1του ολλσ κοτορθωοε ν ανοδειχθει 

πιο τέλειος τεχνιτης nπό το μάστρο του 

Δευτερος που έφερε αυτοκινητο στην 
Κυθρέο στην nεριοχη Αγιου Γεωργίου ήταν 
ο Γιαννακος Ζαχαριου σε αντικα rαστασn 
της αμαΙΞαc; με την οποία για καμποσα χρό

νια εΙΞυπηρετουσε τους κατοικους της ενο

ριαc: του Για την εξυπηρέτηση των Πανω 

ενοριών Συρκανιας κω Χnρδω<:ιωτισσας αν
τικαθιστούν τις αμαξεc; με αυτοκίνητα ο Γε
ιοργιοr; Κασερτιδης (Σούρτης) ΚΟ! ο ΚωσΤΟLJ
ραc; κω σ· αυτcJιJς προστιθετω και ο Αρι
οτειδης Ελληναc; με κωνουργιο αυτοκινητο 

Το αρχικό αγώγιο πηγαιμου-ερχομο(J 
Κυθρέαc;-Λευκωσίαc; με αυτοκινητο ηταν 7 
γροσια που σιιντομα αυξήθηκε στο ένα σε

λινι με δικαίωμα να μεταφέρει καθε επιβ(1-
της μεχρι 30 οκαδεc; Πέραν του φορτίου 

του του μεχρι 100 οκάδες ο σωφέρ ε πρεπε 
να πληρώνετω με δυο σελινια 

Ε' ΛΕΥΘΕ'ΡΗ ΚΥΘΡΕ Α 

Βροδυτερο με την αύξηση επιβατών κω 

μεταφορας προωντων κuκλοφορουν αυτο

κίνητα ο Ανδρέας του ΜιχαλάτΖ:η κι ο Ανδρε

αc; Κοιλιάρης στο Σεράγια ο Γεώργιος Συ

καλλίδηc; στην περιοχή Αγίου Ανδρονiκου ο 

Κώστας Χριστου κι ο Νικοληc; Πουπας στην 
περωχή Καμ6ραc; ο Χριστάγγελος Αντωνιn

δης (Κλοκκαρης) στην περιοχή /Ι,γιου Γεωρ

γίου και ο Φωτήc; Παντελη στη Χαρδακιω

τιοσα 

Την εποχή αυτή κ6θε σωφερ ειχε την ον 

τίληψη πως έπρεπε να δώσει ένα ονομα στο 
αυτοκwητο του που έγραφε με μεγαλο 

γρc1μματα σε πινακιδα που στερεωvε στο 

μπροστινό μέρος του αuτοκινητου Ετσι ο 

Αντρέαc; του Μιχαλάτζη του εδωσε το όνο

μα «Η καταστροφη της Κυπρου, ο Γει~ργι

οc; Συκαλλιδης του έδωσε το ονομα «Ο Γε

ροδρακος της Κυθρέας» Το όνομα που 

εδωσε ο Αντρεας του Μιχαλότζη τραβηξr: 

την προσοχη δημοσιογράφου που έγραψε 

σχετικό χρονογράφημα σε καθημεριvη 

εφημερίδα της Λευκωσιαc; που χαρακτηρισF: 

την ονομασία του τη πολυ επιτυχημενη γιcπι 

η νοοτροrτια που επικρα του σε το τε σ· όλο 

το Κυπριακό κοινο με την εισαγωγη cωτοκι

νήτων εΙΞαρτημοτων λαστιχων καυσιμων 

κ λ θα εγινετο ανεΙΞελεγκτη μεγCΙλη εξογω 

γη συναλλαγματοc; (θα πτjγωνε ro χρrηιη 

της Κυπρου στο εξωτε:ρικu) κω η Κυπροι 

θα εχανε την οικονομικη της ευρu.Ητrιc;_ Που 

να εφανταζοντο την σημερινη εισοyωγη ου 

τοκινήτων που εφθασε κοθε οικογενεια vo 
συντηρεί 3-4 αυτοκινητα που στοιχιζουν το 
καθένα οχι 2 και 3 εκτοντc1δες οττως εοτοι
χιΖ:αν το τε. αλλά πολλεc: χιλιάδεc λ ι ρε ς το 

κοθενο γιο να φθάσουμε στα rτολυτελη που 

στοιχίζουν 20 και 30 χιλιαδες λιρεc το καθ(
να 

Ο Γεώργιος Συκαλλιδηc; με: την εr;ι

γραφη που έδωσε στο αυτοκίνητο «Ο Γερο

δρακοc; της Κ υθρέας>' ηθελε να το χαρα

κτηρίσει πολύ παλιο αλλά κω πολυ γερο Και 

πραγματικά το πρωτcι τουτο αυτοκίνητο κο

τοσκευασμενα απο στερεα υλικcι ήταν αν

θεκτικc1 και κρατιονταν στη ζωη νια πολλα 

χρονια Εκτοc; από τη στερεοτητα που είχαν 

οτην ομαλη διαδρομη Κυθρέcτc;-Λευκωσίαc; 

ελάχιστη φθορα πC1θαιναν και η ζωή τους 

ήταν μακρύτερr] 

Και οι δυο τουτοι σιωφέρηδες της Κυ

θρεας Ανδρέας του Μιχαλάτζη και Γεώργι
ος Συκολλιδης είχαν καθορισει ωρισμενη 



Ε' ΛΕΥΘΕΡΗ Κ Υ Θ ΡΕ' Α 

ώρα εκκινησεως Εάν σ ουτη την ωρο δεν 

έφθαναν οι επιβάτες τους. ξει<ινούσον κο 

δεν τους περίμενον Ανοφερεται πως επιβο

τες τους που ειχον φθοσει την ώρα που εί

χαν Ε.εκινrjσει εν τούτοις προχώρησαν και 

δεν στάθηκαν να τους παραλάβουν παρά 

τις διομορτυρίcς όλων των crτιβοτών 

Ο Κώστας Χρίστου (Κωστάκης) ειχε 

ένα μικρό δωδεκοθέσιο αυτοκίνητο Αμερι 

ιωνικής προελεuσηc; με κάσιαν ευρωποιι(η 

Αυτός είχε κοθιερr~οει την ημιαργία στο το
ξίδι Κυθρέος-Λεuκωσίος Είχε την αντίληψη 

πως 4-5 ώρες παραμονη στη Λευκωσια 

ήταν ορκετη να καμει οσες δουλειες κι ον 

cίχε ο επιβάτης και να στραφεί πίσω στο 

σπίτι του να φάει κaι να ξεκουραστεί Παρα

μονη ολοκληρης μf:ρας στη Λευκωσία κου 

ραοη και ονιcι θα ηροξενησει χωρις να κα

ταφέρει να διεκπεραιώσει άλλες εργοσιες 

στην οπογευμοτινη περίοδο. Γι· ωιτό καθιέ

ρωσε στις 8 το πρωί ξεκίνημα οπό τnν Κυ
θρέο και στη 1 μ μ ξεκίνημα από τη Λευκω
σία. 

Το πρc~το ιδιωτικά αυτοκίνητο μετο

φέρθηκανστηνΚυθρέαοnότουςοδελφούς 

Γιάγκο και Χρiσrο Ι<αττομη το 1923. Από 
τους γιατροι)ς κc;ιcπο Κυριακίδη (Κολλίτοη) 

το 1924 και Ευελθοντο Ιοκωβίδη το 192S 
Στο\· ιδιο χρονο εισηγαγε αυτοκινητο ιδιωτι

κό στην f(υθρεο ο Πουλικκας Μιχαηι\ιuης σε 

ανrικατοσταση του κατrριολε που εi;ΙJπηpε

τουσε το κcηοστημα του κοι μεπ:φερε επι

β6τες όπως οναφέραμε: προηγοuμέvως 

Μετά την τετορτη ι'iεκαετια ΠJLJ αιc~νο 

μος το ουτοκινnτn πληθύνονταν ολοένα 

στην Κυθρεα τόσο το εηιβοτηγο όσο και το 

ιδιωτικο Παράλληλο μ· ουτα εισήχθηκαν και 

το φορτηγά 

Φορτηγά ουτοκινη τα εισηχθηκον στην 

Κυθρεα ευθυς μετά τον Β Πογκοσμιο Πό

λεμο οπό τον ΜιχαηΛ Αδομιδη (Παστό) Φο 

νη και Ανδρεο Κωνσταντίνου (Χολλουμού

σιη) από την περιοχή Σερογιου για μεταφο

ρά ειδών οικοδομής άμμο. τσιοκκιλι κ.λπ 

και γιο μετοφορα οσβεοτη από τον Παντελή 

και Παύλο Γιοννακου (Γιαννακούδια) Μισιε

λή Χάμπου, Μίκη Κοιιμα Ανδρέα Πούπα. Γι
άννη Μακρή. Ανδρέα Κιανο και Φώτη Παν

τελή που πούλησε ro επιβατηγό και αγόρα
σε φορτηγό 

Οι πρώτοι που ασχολούνταν με τη με
ταφορά οικοδομικών υλικών εξυπηρετούσαν 
όχι μονάχα την Κωμοπολη της Κυθρέας ολ-
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λά και ολη την περιοχη Οι δέυτεροι με τα 

φορτηγο τους παραλάμβαναν τον ασβέστη 

από τα ασβεστοκάμινα και το οσβεοτοποιείcι 
της Κυθρεας και τον μετέφεραν στα πέρα

τα της Κυπρου σε πόλεις και χωριcΊ Μετέ

φεραν ακόμη με την εγκατάσταση των σκυ

ροποιείων στις υπώρειες του Πενταδάκτυ

λου τα διαφορα π·ροιόvτα τους (ι)μμο χαλί

Ι<Ια για δ ρο μου ς. χαλίκια γιο οικοδομές) που 

ηταν aσυναγώνιστα σχετικά με τα προιοντα 

που κατασκευάζονταν σ άλλες περιοχές 

γι αυτό ειχαν ιδιαίτερη προτίμηση 

Τ α επιβατηγά αυτοκίνητα μετc1 1 ο Β 

Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα σης 

αρχές της εκτηc; δεκαετίας του αιr~Jνα μας 

άρχισαν να πληθυνονται στην Κυθρέα. Ι<α

θημερινα νέα και νέα προστίθενται στο 

υπορχοντα. Λόγος της αύξησης των μετα

φοpικc~ν αυτών μέσων ήταν οι ιΊολλαπλες 

ανάγκες της μεταφοράς εργατων. ερ'ιωρι

ων. τεχνιτιJν. υπαλληλων. μαθητών rν1εσης 

Εκπαίδευσης 

Παρ· όλη την α(Jξηση των μεταφορcJν 

καμμια προσπάθεια καταβλήθηκε από τους 

σιωφέρηδες να συνενωθούν σε f(ωνοπρα

ξία. Κοινοπραξία που θα εί:,υπηρετο(Jσε το 

συμφέροντα των ιδίων και θα εξυrτηρετουαε 

συναμα πληρέστερο το κοιvu. Θα αηοφΡ-ύ

yονταν με την Κοινοπραξιο υπεραριθμεc; 

yρrψμές και θα καθορίζονΓ(•'Ι ωριομένυ; 

γραμμές μc πληρη πληρότητα < rτιβcηων 
Μόλις το 1955 πκέφτηκαν ο; οιωφr;ρη

Uες τη σύμπηξη ΟΕ ~<oιvonρa[;la αφού πα

ρατηρησαν το εηιl,ημιο του ατομιιωυ και του 

μεμονωμένου. Τη yρονιά τούτη οργανωΟη

καν στη Κυθρέα τρεις τέτοιες Κοινοπραξί

ες. 

Α Κοινοπραξία:Την αποτέλεσαν Γεώργιος 

Κωνσταντη Νίκος Κουκουμας Σταιjρος 

Αποστόλου. Η κοινοπραΕ,ια αυτη επαιρνε 

επιβάτες από τις κιΊτω ενοριες. το Σερriγιο 

μέχρι το Δημαρχειο. Καθένας εκτελούσε 

μια γραμμη επιβάτες. άλλη μαθητές κι άλλη 
εργάτες Το αγώγιο γίΟ τους επιβάτες ήταν 

2 σελίνια πηγαιμός-ερχομος Οι εργcΊτες και 

μαθητές που πλήρωναν με την εβδομάδα 

ήταν 9 σελίνια. Καθέναι, αφαιρουσε τα εξο
δα του αυτοκινήτου στο τέλος της εβδομά

δας και τα τρία υπόλοιπα που έμεναν μοιρά

ζονταν εξ ισου. 

Β Κοινοπραξία:Την αποτέλεσαν Ανδρέας 

Μιχαηλίδης(ΙΚΚΗΣ) Τάκης Ιγνατίου(Γρί

βας) Μαυρόμματος Σάββας Κακουλλής(

Σοβάκκος) Αυτοί έπαιρναν επιβάτες οπό 
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τις Πάνω και Κάτω ενορίες της Κυθρεος 

γιcπι οι πρώτοι δυο ηταν ο ένας οπο το Σ ερα
γιο ο δευτερος οπο τον Αγιο Γεωργιο και οι 

υπολοιποι δυο οπο τη Χορδσκιωτισσο κσι 

Συρκονιο Γι ουτο ειχον την επιρροη τους σ 

ολη την Κωμοπολη και μπορουσσν να δρο

σουν σ ολες τις ενορίες Το ογωγιο ήταν 

το ίδιο μ· εκεινο της πρωτης Κοινοπρσξιος 

2 σελινιο γιο τους επιβστεc: πηγωμο-ερχομο 
και 9 σελ την βδομοδο γιο τους εrγοτεc: και 
μσθητες κω το μοιρcωμο των κερδων γινό

ταν πολι με τον ίδιο τροπο που ανοφερθηκε 

στην Α Κοινοπραξισ 

Γ Κοινοπροξιο Αυτή την οποτελεσον οι Κω

στουρηδες (πατερας και οι δυο γιουδες 

Πσντελης κω Γεωργουλης ι 

Το 1958 ο Μσυρόμμοτοc: και ο Σc1ββος 
Κοκουλλπ σηεχώρηοον οπό την Β Κοινο

πραξία και προσχώρησαν στην Γ των Κωστου

ρηδων Εμεινε ετσι στη Β Κοινοπροξια ο 

Ανδρεος Μιχοηλιδηc; (ΙΚΚΗΣ) που ονσγκο

στικο rφοσyωρηοε στην Γ Κοινοrφοξιο γιοτι 

το προσωπο που την οποτελουσσν κοτοικου

σον στην δικη του περιοχη Απ· συτη πρεπε ι 

νσ σημειωθει πως ειχε οποχωρησει ο Στου

ρος Αποσrολου που εργοζοτον πιο μονοc: 

του κσι μετεωερε οποκλειστικa εργοτες 

οτη Λευκωσιο Παρ ολο το τπροσμο τοιJ 

χρονου μf: την ουξηση ολων των ειδων ου 

τες οι δυο Κοινοηροξιεc: 6ιατηρησι1v ro ιδιο 
c1γωγιcι χωριc; κcψμιυ cωξηση κοι r~ργοζονΙοv 

με τους ορχικοιJς ορους διονομηc:; των κερ 

nων Το 1962 κοτσβληθηκον προσncιθειεc:; κι 
οπο τιc:; δυο Κοινοπροξιες να συγyωνεθουv 

γιο κοινc1 οφελη των σιωφερηδων κcιι γιο 

πληρεστερη εξυπηρέτηση του κοtνου Δυ 

στυχως ο οι<:οπος δεν επετευχθηκi: γιcιτι ο 

Ανδρεω:; Μιχσηλιδης (ΙΙ<ΚΗΣ) γιcι δικους 

rou λογους εμεινε εεω από την rφοοποθειο 
συτη και γινηκε οιτiσ νσ συνεχισθει και πσλι 

η δισσποση με δυο Κοινοπρσ<Ξίες Η συνθε

οη τωρcι των Ι<οινοrτραF,ιών έχει ως οκολου

θως 

Α Κοινοnρο<Ξιο AνnrF-ar; Μιχαηλιδηc; Νικοc; 

Κουκουr.ως Πετροc; ΓισκουμrJ(νεος οδη

yοc;) Φακηc 7σχοριcΗ)ης (νέος οδηγος) Φο

κης Φραγκουδης (νε:οc; οδηyόc;) και Τ ο σος 

Κελεπεσιης Ο τελευταίος πορεμεινε στην 

Κοινοπρπ<Ξια ενο περιπου χρόνο γιοτι που

ληοε το αυτοκίνητο του στον ΑνδρF,ο Κοιλισ

ρη που προrιμησε κι έμεινε στην iδισ Κοινο

προξιο 

Οι δυο ουτες Κοινοπρσξιες συνεχισον 

τιc; δροστηριοτητεc; τους μεχρι το 1973 Στο 
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χρονο τούτο κατόπιν συντονισμένων προ
σποθειων κι οπο τις δυο Κοινοπρο<Ξίες σuγ
χωνεύθηκσν σε μιcι εκτος οπο τον Ανδριοο 
Μιχοηλιδη (IKKH) που συνεyισε τη διοσπο
στικη του ενεργειο κι εμεινιο μονοc τοιJ 

εκτός της Κοινοπρο<Ξιος 

Ο Ανδρεοc; Μιχcιηλιδης πεισμοτcφηc; 
οπως ητον παρεμεινε μονος του κcιι μάλι

στα εργάζετο με δυο αυτοκινητο (ενο για 
τους επιβοτεc; κι άλλο γιο εργcιτες κοι μα 

θητες) Το δευτερο αυτοκίνητο το οδηγου
σε ο παλοιμοχοc; οδηγος Νικολης Πουπcιc 
που εiχε εγκοτπλειψει την κονιστρο των 
οδηγων οπο το 1962 γιο λογους υyειας και 
μαλιστα ειχε τοτε πουλήσει το οιποκινητο 
του στο νέο οδηγο που ανωpερσμε πιο nα
νω το Φόκη Φρπγ;ςουδη 

Τ ο yυρω χωρια της Π ε ριοχης Νεο Χu.·
ριο Βωνη, Τροχωνι Επηyω r=εω Μετοχ, 
Μπεη Κιογιού κcιι Πολοικυθρο ειχον το ιδιο 
ορχεγονα μεσσ συγκοινωνως οπως κω r1 

Κυθρεα Ηων σνcιγκασμέvοι να ηηγcιινο 
ερχοντοι στι1ν Πρωτευουσσ μιοσο ΚυΕJρεας 

ιδίως οτηv πεp!οδο του Χειμc~)VC1 εί,οπiο~ 
των βροχών οι συντομες αμοξιτοι που εnι 
κοινωνουσον γινοντσν οδtοβcηες 

Συνεχεια της μελετηc; οπο το μικρο 

κομμστι του προηγουμενου επιουνημ]ι':,ιου 

-- Οι ουντομεc; ομcιΕιτοι εγινοντο αδιοr)οτ υ: 

Ολο ra πιο rτονω χωpιο χrππιμοποιrιιι
σαν εηισης το σιδr:ροδρομ.ο που rrεpνouor 

μεοω fίfΛ 1\ΛετοχιΟU KOl Τ PΩXWV!OU kΌΙ ΠΟU 

άρχισε λειτουργιο το 1905 και κοωμγηθηκι; 
το 1951 Ητον μεσο φθηνο αφού -rοcιγωy!Ο 

δεν ξεπερνουσε προ του Παγκοσμιου Πολε

μου το 3 5 γροσιο (το σελίνι ε ι χε 9 γροσιο) 1 

πηγαιμο-ερχομο. Οι στcισειc; του ομωc; ηταν 

ορΙ<ετο μοκρυα οπο το γύρω χωμιιι κι οι <.πι 

βατεc; γιο να ταξιδεύσουν με το οικονομικο 

τουτο μέσο έπρεπε να διαvυσουν μεycιλη 

απόσταση Στοθμευε οτον εφτονε στη Λευ 
κωσίο κοντό στην Ομορφιτα αντικrυ τω'/ 
αποθηκών των σιτηρών κι οι ε πιβcπες για νι' 
φθασουν στο κεντρο της Ιlρωτευουσος 
επρεπε να διονυσουν άλλη τοοη απόσταση 

πεζοι. rvlε ολλο λόγια ο σιδηροδρομος δεν 

ητον εξυπηρετικο μέσο συγκοινωνίας γιο 

την Περιοχη κι οι επιβάτες των χωριων υπο

βάλλονταν σε οφόντσστες τσλαιπωριες 
οτσν τον χρησιμοποιουσαν και δυσκολο 

μπορούσαν να μετaφερουν το γεωργιΙ<ά 
τους προιόντο στην Πρωτεύουσα 

Μετο την κοτοργηση όμωc; του σιδηρο-
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δρομου και τη ραγδαίο ουξηση των αυτοκινή

των ο νεοc; δρομοc; που γίνηκε στη θεση 

τηc; κcηcφγηθεισης σιδηροδρομικής γρομ

μηc; ευκόλυνε τη συγκοινωνία σε υπέρτατο 

βοθμο όλων των πιο πονω χωριciJν τηc; Περι

οχης Κυθρεοc; 

Με την κοτcιοκcυη του νεου δρομου 

Λευκωσιοl:-Βαρωοιών κcιθε χωριο ενωθηκε 
με cιοφcιλτοστρωμενο δρnμο και η συγκοι 

νωνιcι των χωριων εγινε εξυπηpιτικη ιωι 

ον ε τη 

Συγιωινωνιο oιCJ Εζω Μετοχι Πρωτοc; 

που αγοροσε επιβΩ 'ι1γο ι1ιιτοκινητο στο χω-

ριο τουτο ητοv ο Αμη:μοc; Κωωιιλλη το 

i 947 Ητον 18Θcσω ιωι εκτελουuε κοθη

μερινο τnv γρομμη γιο την Π ρω rευουσο με

οω Επηχουc; Μπεη Κιογιοu Κυθρεας οπ 

ο π οι rπφολομβονc αρκετούς εnιβοτ ες Κο

σrισε ουτη την ~:ποχη C800 κω το ογωγιο 
οληc; τηc; διοδρομηc; κοπου 11 μιλιο ητον 

nηγωμός-ερχομcχ; 1 σελίνι Ειχc: καθημερι

νο rιληρατητο επιβοτων κω δεν nροφθονε 

τους rοσους εττιβοτεc; εpγcΊτες κοι μαθηrες 

που παρολομβανι: απ ολο το χωριο T'lC: δι

οδρομηc: TOL' 

Γc; ; C14f, 1 -r:·η)(Jι 1 ύ\Ci,~f~ TC1t στt 1 συ γκοινω

νια , :j~-' Ε;: ω ΙΊ!iε ι οχ ι οι' νιο ο υτοκινπ HJ. ΙΊΟU 
r-::.---;τρυκΙ()η(~ HTCl\/ 

21 θΕΟΙC> ΠUU () ΓΟιχ:ο;·-- ι[-)0() r(C1, ι;r<.τε: \OιiCJE 

Ίη\/ ιδιz_1 (),'C1U()Ui r>Jιωr-, Ι-<UΙ () nρOΙj\/(JtJμι. 

\/()~·: ;<:C1i με το li~JΙ(_) ονιιηιιι; και ~ιιτrφε;-Jε t:.Πί 

βΓΙ rες ε·pγcπΓ :~, r-:ηι [.ιΓιθητF:c, 

Γ-{ i lpc,)Tf> J;1lJOO C5 Γ' 1 μ:-_--,Γ(1ΠΟλ:;μΗ\i) OU Γη 

;-ο:::οlοδο πniονει ολο::~νο vεt.-c και vέεc= διcι

σrοπi;·c; κcι: r:κτοr; cπιο την οικοδομιι<η βιο 

~ιηyπνιο ί)ημιουρyο:;υτr.Jι και εονοοπ,σιο 

ελοφρηι; βιομηχnνιαc; πυυ χρεια(οΙ.ιτιιι χε

ριπ ε ογατικοιι (JUVUΙ..ιικου σε ονδρες κοι γυ 

V(i\t([:ζ 

Ετοι ο Κωστας Π:c:τροκιδηc; το 1954 ογο
ραοr,~ δειηερο κοινουργιn nιποκινητο συνε

rωρικο με το χωριανό του Κυριοκο Χριστο

cJσυλου ·Η1cιν /1θεοιο και στοιχισε ιο ιδιο 

ττοσο \'800 κω τωρο οι δun ουνέταιροι διαθε
τουν το ενο αποκλειοτικο γιο επιβότεc; και 

το αλλο γιο εrγατεc; εργοτριες και μαθη

τές 

Ο οργοσμόc; γιο μετακίνηση εργοτικων 

χεριων στη Λευκωσισ συνεχιζετοι με αμείω

το ρυθμο nραγμο που ενθορρυνει τους δυο 

ου τους συνεταιρους ν· ογοροσουν το 1956 
τρίτο 28θέσιο αυτοκίνητο που στοίχισε κοι 

πολι C800 και να προσλcΊβουν στο συνετοι-
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ρισμό τον Αρτεμο Γιωργολλη γιο οδηγο 

τού Δυο χρονιο οργοτερα το 1958 αγορο
ζουν απο την Αγγλιο δεύτερο χερι τετορτο 

αυτοκινητο που στοιχισε C700 και προσλομ
βανουν οι ην υπηρεσία τouc; οδηγο τον Σοβ

βο Σωτηpιου με μισθο [3 την εβδομcΊδα 

Τ,_, 1959 οι δυο cιυτοι ουνεταιρσι ογορό
Ζ:ουν πεμπτο ουτοκινητο των 33 θεσεων ττου 
στοιyισε [900 Το 1960 αγοραΖ:ουν και εκτο 
ουτοκινητο μεταχειρισμενο οπό τον Ε υ στο· 

θιο Κ υpιακου με το ποσό των C300 ΊΌ δυο 

ουτο τελευτοια ουτοκiνητο δεν χρησιμοποι

ουντοι στη γρομμη της διοορομηι ιΞξω 

Μετοχιοιι-Λευκωσίας μεσω ΚυGρεος ολλcι 

τα οφηνουν γιο το Σοββατοκιφιοκο yια τοξi 

δια. τοοο σε προσκυvηματα 6σι, και οε i'Jα 

λοσοιcι μπανια 

Το 1963 ηροστιθετω νεος ~~vοραοτηc; 
ουτοκινητων στο Εξω Μετοχι υ Ι-\νuρεος 

/'>ποστολου Ηταν και αυτο Γων :)Ξ θεοεωv 

κ ω στοιχιοc f: 1000 Μι; ιε.φερε υνcψεικΗJυς 

επιβοτεc; μαθητέr; ερyότεc; οτη ΛειJκωπιι; 

και ειχc καθημερινη πληροττοτο r::rιι[)οτων 

Τα εnιβcιτηγυ αιιτυκιvηω ιωμιι uιu 

π:ω f\Λετοχι εγιναν 8 κοι μΕ; την ομοφωvπ 

επιθυμια όλων ΟΠΟψΟσΙΟΟΙ' \/(ι ι(JρUOOUV 
!<οινοπραl,ια για αποφυyη π ν r ιιγω,ιι;Jμι,ι; 

ΠF::piΓΓώV γpαμμων KOl ΓHJΓJ-Ιriμ(:](I\Cnt fJΓΙ 

~::~:ι_JJ:Γ;ρετΓΊο1·1 τωv τ1ελατω·v ΓΓ~ιi·_, 

Το 19C8 npooτCC1 υ;,: 

και ο Πσvυγιωτηc; Γρηγcψιcυ που ειχι· cιγοrχ 

Κί (11 !Τ()("' !((Ίj\f(_lt \('i\/1('' ίΗ :τ()Ι'Ί\.'"rΤf(Ι r:.1\' :3~' 
• - ·- - -, - I ' . • : 

θεσεων ι·: οι; οιοιχιοc Γ 1 noo Λ πι, ~~ 1 ι;ρc /ιc; 

ι ουτη τυ οψ,;γιο ηηνωμοιΗ ιJχσμου 

Λευκωσια πνc:βηκε στc 1 ~; οι:Λινι 

Το ηρωτο ιδιωτικc αυΊn,"ι,πιΙυ ;;ru ι':[ω 

Μεrόχι TCJ έωερε () Κωσται, r i(]l/Jlψiι (Αμε 

rιιι<C1νος) 10 1948 Ητον μορκc1c, ,;,ιφr;cn crω 

στΟίyισε [300 Εκτοτε ιιι ιι'Jιr,η:'<ι1 αuΊοκι

νηrα διCΊρΚΙi)c; αυξάνοντcιν γιη νι; ψθcωουν 

μf:χρι την εισβολη (1974) πιο περο απο το 
50 

I ο πρώτο ποδrjλατο 01 ο ΕΕ,ω fVΊετοχι 

το έφερε ο Βασος Χατζηττετρου το 1925 
Ητον μcΊρκος Ralley και στοίχισε την εττο

yη αυτή CS Μοτοσυκλι, ιτn δεν ειοrjχθηκε 

αττό κονενα στο Εξω Μετοχι 

Με το ανοιγμα rou νεου δpομου 

Λευκωσιας-Βορωσιων ολο το αυτοκινητο 

του Εξω Μετοχίου επιβοτηγο ιδιωτικό 

χρησιμοποιούσαν τούτο. γιατί ήταν πιο σι)ν

τομοc; (διαδρομή μόλις 9 μίλια) ήταν φορδυc; 
και ευθυγρομμισμενος εξοικονομεiτο έτσι 
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χρόνος. καύσιμα. ανταλλακτικά και το σπου

δαιότερο ήταν πιο άνετο το ταξίδι για τους 

επιβάτες. Εξαίρεση μόνο αποτελούσαν τα 

επιβατηγά εκείνα που μετέφεραν μαζι με 

τους επιβάτες και μαθητές που ήταν υπο

χρεωμένα με την ίδρυση του Περιφερεια

κού Γυμνασίου Κυθρέας v · ακολουθούν την 
παλιά διαδρομή μέσω Κυθρέας 

Συγκοινωνία Βώνης Στη Βώνη το πρώτο 
επιβατηγό αυτοκίνητο το αγόρασε ο Γεώρ

γιος Λουκά Μαύρου το 1923. Είχε τότε έλ
θει από την Αμερική για μόνιμη εγκατάστα

ση στην Κύπρο Ηταν αυτοκίνητο των 18 
θέσεων μάρκας Σεβρολέ και στοιχισε f250 
Εισελούσε αρχικά τη διαδρομή Βώνης

Λευκωσίας μέσω Κυθρέας γιατι ήταν ο πιο 

καλός δρομος με θεμέλιο κι άσφαλτο, ενώ ο 

δρόμος μέσω Νέου Χωριού ηταν χωματενι

ος και ακατάστατος Το αγώγιο ήταν ένα 

σελίνι. 

Ο ίδιος δεν μπορούσε να οδηγήσει και 
έβαλε οδηγά τον Μιλτιάδη Νικολαίδη που 

είχε έρθει τότε από το εξωτερικά κι εγκα

ταστάθηκε στη Βώνη Παράλληλα ο Νικο

λαίδης ήταν και μηχανικός των αυτοκινητων 

και είχε εργαστήρι στη Λευκωσία. Του έδ:δε 

αμοιβή f3 το μήνα με τροφη. Ο Νικολαίδης 
έμεινε στην υπηρεσία μόνο 6 μηνες κι απο
χώρησε κι ο Γειοργιος Λουκα προσελαβε 

νέο οδηγά τον Κιοτσο τηc; Ξιας απο τη Λευ

Ι<ωσία. με καταγωγη από τη Βώνη. νόθος γι 
ος του Λευτερη του Κυρωυ. που ηταν απο 

τη Βώνη κι εγκαταστάθηκε νεος στη Λευ

κωσια. Ο Κώτσος κρατήθηκε οδηγός για 6 
μήνες με τον ίδιο μισθό [3 τον μηνα με 

τροφη Μετά την αποχώρηση του αντικατα
στάθηκε από τον Γιαγκουλλή Αριστείδου 

από τη Λευκωσία με τις ίδιες απολαβές 

όπως οι προηγουμενοι 

· Εμεινε στην κυκλοφορία Βώνης

Λευκωσίας το αυτοκίνητο μόνο ενα χρόνο 

και μετά το μετέφερε στη συγκοινωνια 

Μόρφου-Λευκωσίας οπου οι οροι αγωγίου 

και καθημερινης πληρότητας επιβατών ήταν 
ευνοικώτεροι. Το αυτοκίνητο περέμεινε στο 

δρομολάγω τουτο μονο 3-4 μηνες, γιατί εί
χε αρραβωνιασθεί την Αποστάλα Χρισrο

δουλη από τη Βατυλή και μετέφερε το αυ

τοκίνητο στο δρομολογιο Βατυλής

Λευκωσίας. Το κράτησε εδώ μέχρι το 1925 
οποτε το πουληοε κι επέστρεψε στη Νέα 

Υόρκη άπου απέθανε το 1968 

Με τη μετακίνηση του αυτοκινήτου τού

του στου Μόρφου η Βώνη στερηθηκε της 
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συγκοινωνίας που τόσο πρώιμα ευτυχησε να 

έχει με τη Λευκωσία. Χρειάσθηκαν να περά

σουν άλλα 16 χρόνια για να επανέλθει η Βώ
νη στη συγκοινωνία με αυτοκίνητο Ετσι το 

1940 ο Χαμπής Δημήτρη Καραβάς αγόρασε 
ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο [400 των 
27 θέσεων και εκτελουσε καθημερινά τη 

συγκοινωνία Βώνης-Λευκωσίας μέσω Κυθρε.

ας Μετέφερε επιβάτες με αγώγιο 

πηγαιμού-ερχομού 2 σελίνια κι εργάτες με 
αγ~Jγιο 1 σελίνι. Μετά δυο χρόνια ο Χαμπης 
το ποίιλησε στον Παντελη Ιωάννου από το 

Νέο Χωριο που παρέμεινε στη Βώνη και συ

νέχισε το δρομολόγιο που εκαμνε ο Χαμ

πής 

Ο Χαμπής δεν πέρασαν τρεις μήνες 

που είχε πουλησει το πρώτο αυτοκίνητο αγό

ρασε άλλο των 32 θf:σεων δευτερο χέρι κο: 
συνέχισε την γραμμή Βώνης-Λευκωσιος. 
οπότε ο ΠαντελrΊς Ιωάννου με το αυτοκίνη

το του εγκcϊτέλειψε τη γραμμή Βι~νης Κί 
εκτελούσε τη γραμμη Νεου Χωρίου

Λευκωσίας Ο Χαμπης κράτησε το δρομολά 

γιο του χωρωύ του μέχρι το 1950 οπότε το 
πούλησε στον Κωνσταντίνο Αχιλλέα απο το 

Παλαίκυθρο για να εκτελιΞ:σει το δρομολόγιο 

του χωριού του 

Οταν ο ΧαμπιΊς το 1946 αγοραοε το 
πρώτο αυτοι(ivηrο και το έθ<:σε (ΗΟ δρομο

λόγlΟ Βώνης. λίγο πιο ο ρ να. εθεσε στο δρο

μολόγιο τοίιτο δικο του αuτοκίνητu ο !-Jtιως 

Αθανασίου aπ ο τη Χρυσίδο Τ ο είχε αγορο

σει από τον Ι<ωστορή Βοσ;λειόδη ππι] τr; 

Νέο Χωριο για €300. Ηταν των 27 θέσεων 
και συναγωνίζετο τον Xaμrηi με το ιδιο αγ6._>

γω στην εξασφαλιση επιβcηών. Ο Νίκος 

Αθανασίου καταγόταν από τη Βώvη, είχε 
αρκεηΊ συγγένεια κω με την επιρροή του 

εξασφαλιζε πιο πολλη πελατεία · Ηταν τού
τοc ο λόγος που αναγκασε τον Χαμπή να 

πουλήσει το αυτοκίνητο κω να εγκαταλείψει 

τη συγκοιωνία του χωριού του 

Το 1951 ο Παναγιώτης ΠαπακυριακοΙJ 
αγόρασε αυτοκίνητο καινούργιο των 25 θε
σεων που στοίχισε [800 Ηταν συγγενής 

του Νίκου Αθανασιου (δεύτερα εξαδέλφια) 

κι έτσι δεν γεννάτο ζήτημα συναγωνισμου 

μεταξύ των. Μάλιστα ο Νίκος Αθανασίου με 

την αύξηση των εργατών πελατών του περι

ορίστηκε μι'! ν ο σ· αυτούς κο 1 αφηοε την με

ταφορά επιβατών κω μαθητων στον Πανα

γιώτη 

Η ζήτηση όμως εργατικών χεριων στην 

Πρωτεύουσα αυξάνει διαρκως κω τα δυο 



FΛFΥΘΕΡΗ KYOPFA 

αυτοκινητα που εκτελούσαν τη συγκοινωνία 

δεν επαρκουν Γι αυτό η Επιτροπή του 

Μορφωτικου Συλλογου Βώνης παίρνει την 

πρωτοβουλια και αποφασίζει σε συνεδρία 

της να αγοράσει ουνεταιρικο μετοχικο αυ

τοκίνητο γιο μετοφορο αποκλειστικά εργα

τών γιο να μη επηρεάσει τους οδηγούς των 

δυο αυτοκινήτων που εκτελούσαν την συγ

κοινωνία. Εξουσιοδοτεί μάλιστα τρία οπό τα 

μέλη του το Λεοντη Τοιριπιλλου. Γιαννη Δη

μητρη Κιουζέλη και Κακουλλή Α να στάση ν· 

οναλαβουντηνέκδοσηκαιπώληοημετοχων 

της f: 1 και να φροντισουν γιο την αγορα επι
βατηγου αυτοκινήτου 

Σε λίγο χρονικό διαοτημο μπορεοον να 

ειοπραξοuν από την πώληση μετοχων f:300 
και αγόρασαν αυτοκίνητο των 2? θέσεων 
που στοίχισε f:900 Το αυτοκινητο ομως του
το δεν μπορεοε να κpατηθει παραπάνω από 

δυο χρόνια και το πουληοαν για f:300 στο 
Νικο Καραγιώργη Λόγος της ουντομης 

συγκοινωνιακής ζωης του ήταν γιατί οι ει-

σπράξεις των δεν κάλυπταν τα έξοδα ουν

τηρηοεως του και τα έξοδα τnυ οδηγου 

Χρίστου Θεοδώρου που ανέρχονταν σε f:20 
το μήνα 

Ο Νικος Ι<αραyιωργης συνεχιοε τη 
γραμμή Βώνης-Λευκωοιας με εργατες 

οπως την έκαμνε κω ο Μορφωτικός Σύλλο

γος Λίγο κωρο μετά τον Νίκο Καρογιωργη 
αγοραζει νέο εrτιβατηγο αυτοκινητο ο Χρι

οτάκης Παυλου που το εβαλε κι αυτο στη 
μεταφορά εργατών στη Βώνη 

Τα 4 αυτά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν 
για λίγο καιρό μεμονωμενα και κατοπιν ομό
φωνης επιθυμίας ολων αλλωοτε και οι 4 ιδι
οκτήτες των ηταν ολοι ουγγενεις. ίδρυσαν 
την Εταιρεία Αυτοκινήτων Βώνης Λ Τ Δ 

αφου πρώτο εκτιμήθηκαν όλα για f:400 το 
καθένα 

Η Εταιρεια εγινε το 1965 και κρατηοε 
μέχρι το χρόνο της εισβολής 19? 4 Το αγώ
γιο ηταν 4 σελίνια πηγαιμό ερχομό για τους 
επιβάτες και 15 σελ. τη βδομάδα για εργά
τες και μαθητές Απο τα κέρδη που πραγμα

τοποιούσαν έπαιρνε κάθε οδηγος f:80 το μη
να Εκτός από το καθημερινό δρομολόγιο 

Βώνης εκτελούσαν και ταξίδια σε προσκυνή

ματα. σε μπάνια και σε γάμους όταν παν

τρευόταν κάποιος σε ξένο μέρος Ταξίδευ

αν μέσω Κυθρέας και Νέου Χωριού και όταν 

βραδύτερο η Βώνη συνδέθηκε με άσφαλτο 

με τον καινούργιο δρόμο Λευκωσίας-

93 

Βαρωοίων μεσω Ναιζαν Τσιφλίκι ακολου
θούσαν τον καινούργιο δρόμο που ηταν πιο 
σύντομος 2-3 μίλια από κάθε άλλη διαδρο
μή που ακολουθουοαν προηγουμένως 

Στη β~Jνη το μοναδικό φορτηγο αuτοκι
νητο που κυκλοφόρησε το μετέφερε ο Αν

δρέας Κωνοταντ_ίνου Χαλλου μουσιης απ ο 
τη Χρυοίδα όταν το 19?2 νυμφεύθηκε τη 
Φρόοω Παπαγε:ωργίου κι εγκαταστάθηκε 
στη Βώνη Μετέφερε μ· αυτο οικοδομικα 
υλικό στη Βώνη ο όλη την Περιοχη της 
Κυθρέας και στη Λευκωσία Προηγουμένως 
είχε αγοραοει ιΊλλο φορτηγό δεύτερο χέρι 
απο το Μιχαλη Αδαμίδη (Παοτο) από την 

Κυθρέα f:600 Ολοι τότε είχαν την ιδεα 
πως το εαε αγοράσει ακριβα και δε θα μπο

ρούσε να το οποπληρώοε:ι Εν τουτοις εργά
σθηκε πολυ οκληρcΊ και με ουγκαταβατικές 
τιμές και κατορθωοε οχι μόνο να το εξοφλη
σει, αλλα και πολύ σύντομα καινούργιο τέ
τοιο ν ογορcΊοει. που μετέφερε στη Βωνη 

Το πρωτο ποδήλατο στη Βώνη το είχε 

αγοράσει ο Αχιλλέαc; Πέτσας το 1925 

Ενος χωριανός του ο Παναγιώτης Μηκίδr,ς 

επρόκειτο να μεταναστεύσει στην Αμερικη 

(του ήλθε το νουμερο απο την Κυβέρνηση 

των Ηνωμένων Πολιτειών Πολιτειών) κι 

έπρεπε καποιος εχόμενος να τον εγγυηθεί 

Στην προοποθεια του να βρει τετοιο δυσκο

λευτηκε ηολυ ο Μηκίδης Ο Αχιλλεας δέ

χθηκε με προθυμία την εγγυηοη του και σ· 

αντaλλαγμα ο Μηκίδης τnιJ εοτειλε f:10 οπό 
την Αμερικη κι αγόρασε για ενθυμιο το ποδη

λοτο 

Την πρώτη μοτοσυκλεττο στη βωνη την 

ογόραοε ο Γιωρκης Κυηερούντας το 1938 
και στοίχιοε κάπου f'20. Το πρωτο ιδιωτικό 
αυτοκινητο στη Βώνη το αγοραοε ο Ανδρε

ας Γιουπα Παλλήκαρος και στοίχισε f:60. Τα 
ιδιωτικα αυτοκίνητα στη Βώνη μέχρι της ει

οβολης Ε,επερνούσαν το 30 
Συγκοινωνία Νέου Χωρίου Το πρώτο αυτο

κίνητο στο χωριό αυτό το είχε κυκλοφορή

σει ο Νίκος Κυριακίδης Κολλιτοης το 1940. 
· Ηταν 18θέοιο και το αγόρασε δευτερο χέρι 
από το Νικο Αθαναοη γιιι f'200. Στην αρχή 
για πολύ λίγο καιρό το οδηγούσε ο Νίκος 

Αθανάοη μέχρι να βρει τακτικό οδηγό Τέ

τοιος βρεθηκε ο Πέτρος Παυλή Λευτέρη 

από την Κυθρέα Σε 2-3 μήνες είχε μάθει 
να το οδηγά ο ίδιος και έκαμνε τη συγκοινω

νία του χώριού του καθημερινά μέχρι το 
1945 που είχε τελειώσει ο Δεύτερος Παγκό-



σμιος Πόλεμος Οι εργασίες του δεν πήγω
ναν καλά γιατί ειχε συναγωνισμό το τραίνο 

Οι Νιοχωρίτες προτιμουσαν το σιδηροδρομο 

γιατί πληρωναν πολυ χαμηλό αγώγιο 3.5 γρό
σια πηγωμό-ε ρχομό στη Λε υκωσια μέσω του 
σταθμού Τ ραχωνίου ενώ ο Νίκος έπαιρνε 
ένα σελίνι πηγαιμό-ερχομο στη Λευκωσια 

Ετοι ο Νικος Κυριακίδης το πουλησε σε ξε

νοχωρίτη και μετά μετανάστευσε στη Νότια 

Αφρική 

· Υστερα από την αποχώρηση του Νίκου\ 
από τη συγκοινωνία του Νέου Χωριού φάνη

κε νέος οδηγός ο Κωσταρής Βασιλειάδης 

για να συνεχισει τη συγκοινωνία του χωριού 
Αυτος συνεταίρεψε με το χωριανό του Λοι
ζο Χριστου Ορφανο(J και αγόρασαν το 1945 
ενα 18θέσιο αυτοκινητο που στοιχισε [800 
κω εκτελούσαν τη συγκοινωνία καθημερινc\ 
με το ιδιο αγώγιο πηγωμού ερχομου ένα 

σελινι Εύκολα το αυτοκίνητο τουτο μετα

βαλλόταν σε φορτηγό αφου αφαιρούσαν τιι; 
μαξιλάρες του Ετσι τη μέρα ο ενας εκτε 
λούσε τη γραμμή κω τη νύκτα ο c\λλος μετε

φερε από την παραλια της Αμμοχωστου οι 

κοδομικα υλικα. άμμο κω τσιακκίλι. που 

στοίχιζαν [2 το καθε αυτοκινητο Την εργα
σία ουτη της νιιχτας κω της μερος την ανε
λομβnναν ενολλοξ Εξυπηρετούσnν τις οι

κοδομt::r: οχι ~ιόνο του 1\Ιεου Χωριου αλλα 
κω όλων των γF:ιτονικων χωrιων Η nrπομci
τητη cωτη χρηοιμοποιηοrι ωυ καινοι·φγιου 

αιπου ουτοκινητοιι γριiγορα έφθειρε τη μrι

χονrι ~:ω π1 άλλι1 του εξαρτηματα κω δεν 
μπόρεσε να κρcηηθεί πολλιΊ χρονια Το 
1949 οι δυο συνετωροι πούλησαν το κcηcι
στρομμενο αυτοκινητο για [80 Υστερα απο 

τη διάλυοη ουτi1 του συνετωρισμου ο μεν 
Κωσταρης ι1γορασε φορτηγο αυτοκινητο 

που στοίχισε [ 1700 κω περιοριστηκε μονος 
του στη μεταφορα οικοδομικών υλικών όχι 

μόνο στην περιοχη της Κυθρέπς πλλά κω 
της Λευκωσίας Ο δε Λοιζοc, ογορnσε κι ου
τος επιβοτηγο αυτοκινητο των 25 θέσεων 
κω εκτελουσε κπθημερινα την γρπμμη Νε
ου Χωριο(J- Λειικωσιας 

Το 1953 προστέθηκε νέος οδηγοc; στη 
γρπμμη Νεου Χωριου- Λευκωσιαc; Ηταν ο 

Κυριακος Πολυκορπου Πόλλος που κοτογό
τον από τη Μιcτ Μηλιο κω νυμφευμενος στο 
Νέο Χωριο. όπου εγκοταστάθηκε Με την 
εγκατοστοση του ογόροσε ένο μεταχειρι

σμένο ουτοκίνητο των 25 θέσεων 

Οι δυο σιωφέρηδεc; Λοιζοc; και Πόλλος 
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που κροτούσαν τη συγκοινωνίο του χωριου 
τους είχαν εντατικό συναγωνισμό. τοσο 

στην εξασφολιση επιβατων. όσο και στα αγω

γιο και το κόμιστρο εμπορευμάτων οπο τη 

Λευκωσία κοι yεωρyικι(!ν nροιόντων από το 

Νέο Χωριό. Το αγώγιο κρcηηθηκε στο ενο 
σελινι πηγωμό - ερχομο και στη μετοφορα 
προιόντων κω εμπορευμάτων καθορίστηκε 

μέχρι βάρους 100 οκαδων έπαιρναν ανομf
σο στα 6.- 9 γρόσια Το Συνεργατικο Παν 

τοπωλείο του χωριού τούς υποστηριζε και 

του δυο για αποφυγή παρεξηγήσεων Εδι

δε εκ περιτροπης για ένα μηνα την μεταφο

ρα εμπορευμάτων από την Λευκωσία στον 

ενα και τον επόμενο μήνα στον αλλο 

Το 1955 κατόπιν επεμβάσεων πολλ~)ΙΙ 
χωριανών που υποστήριζαν άλλοι το Λοιζο 
και άλλοι τον Πόλλα σμίξανε κι οι δυο τουι
κι εκαμαν κοινοπραξία Από τις εισπροξεις 

που πραγμοτοποιουσαν κάθε εβδομαδο 

αφαιρούσαν το ολικό rτοοο των εξοδων τους 

κω το υπόλοιπο (κέρδος) το εμοιροζαν εΕ. 
ίσου 

Η κοινοπραξία και τα καλα κερδη που 

είχαν οι δυο τους κι η αυξηση κινηοεως επι
βcηων κω μεταφοράς εμπορευμάτων ;ςω 

γεωργικών προιοντων εξωθηοαν κι άλλουc; 

να προβουν οτην αγορά καινωψγιων cωτο 

κινητων κω προστεθουν στ ην κοινοπραξιο 

Ετσι εμφανίΖ,r.τοι νεος οδr1γος ο Ποντι)ω 

κης Κuριακου με ολοκαίνουργιο αυτι1τςινητ ο 

των 28 θέσεων που στοίχισε [900 και προ
στίθεται στην κοινοπραf,ιa των διJο τφοη 
γουμενων 

Στους τρεις αuτουc; ουνετοιρους οι:ν 

r\ργησαν να προστεθούν κω τα δυο cτδελφιΩ 

Ανδρέας Κυριακου Μαγκcτς και ο Κώσταc: 
Κυριάκου που αγόρασαν ο κcτθένας το δικο 

του καινούργιο αυτοκίνητο και προστέθηκαν 

στην κοινοπροξιa Ακολουθησε κατοπιν μr. 

καινούργιο αυτοκίνητο στην κονοπραfιο ο 

Σαββης Χρ Κοοuοιης 

Η κοινοπροf,ία τώρα λειτουργει με 6 
aυτοκίνητο Χωρίς συναγωνισμό προστρι 

βες και διαμάχες Ολοι εργάζονται με 
ορεξη και ζήλο στη δουλε ι α τους και τους 

διακρίνει η τιμιοτητα κι η ειλικρίνεια οτις δο

σοληψίες τους Γι· αυτό κρατήθηκε εννια 

τόσο χρονια μεχρι που ηλθε το ποτάμι της 

καταστροφής η εισβολη του Αττίλα. για να 

ξεριζωσει από το σπίτιcτ και τιc, περιουσίες 
τους τόσους φιλησυχους ανθρώπους και 

στη συνεχεια ν· αρπαξει κω καταστρεψει 
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οτι χρειcωθηκε κόπος μοχθοc; ιδρωταc; και 

αιμα για να κερδηθει και δημιουργηθει 

Το πρωτο ποδηλατο στο Νεο Χωριο το 

ειχε αγορασει ο Ανδρεαc; Βασιλειου το 1925 
και στοίχισε σε τουτη την εποχή [5 Ο ιδιοc; 
το 1927 έφερε στο χωριο του το πρωτο ιδι
ωτικο αυτοκινητο που στοίχισε [250 Το 

χρησιμοποιησε στη μεταφορα ζωων για 

σφαγή που αγόραζε μαζι με τον Χαμπη 

?ωρζη και τον Αλη Κασαμαπο απο τα γυρω 

χωριά και τα πουλουσαν στους χcωαπηδεc; 
της περιοχής και της Λευκωοιαc; 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 

Πρωτοc; που εφερε: επιβατηγο αυτοκι

νητο στο Παλοιrωθρο ηων ο Κωσταντινοc; 

Αχιλλεπ το 1936 Ητον εvα δεκα οκταθε
σεο και το ογοpασε απο την Εταιρειαν Παυ

λιδη και Αραουζο για [ 120 Συμφωνησε μα 
λιστα να δώσει προκαταβολή [30 και το υπο
λοιπο να το πληρώνει μc; μηνιωες δόσεις 
Την επαυριο που πηνc να το παρολοβει η 

Ετωρεια του εζητησ<; ι:γγυητη νω το υπο

λοιτrο των [90 Ηων τοτε εποχη δuσκολη 

και π-τοιο:_ εγγυnτήc; δεν μποροuσε νcτ 

εΕ_ευρεθει Περιλυηος και στενοχωρημενος 

ο Κωστcτντινοc; στροφηκε πισω στο χωριο 

τοι1 yιπτι σε σοοuς οποτnθηκε για εγγυποη 

:ου αρνηθηκnν Tu ποσο των ['90 θεωρc:ιτο 
cφκr:τcτ ψηλο αυτη την ι:::ποχη και κανεις δεν 

οποφασιζε να τον εγγυηθεί Ενnς Τουρκοc; 

χωριανος του ο IVIoιJcπoφcic~ Χοτζιος που 

rov οuν6ντησε oro ΚClψενειο του χωριου 

πληροφορηθηκε την οιτια της στενοχώριας 
του κcτι δεχτηκε να τον εγγυηθει Ετοι και 

εγινε την επαυριο πηγαν μαζι uπεγρωμε 

την εγγυηση ο Χοτ ζ ι ας και ο Κωσωντινοc; 

rτηρε το αυτοκίνητο και το έθεσε χωρίς χρο

νοτριβη στη γρCΊμμη Kouρou Μοναστηριοu-

Εξ ω Μετοχιοu -Παλcτικυθροu -Τ ραχωνιου 

- Βωνης Νεοu Χωριου- Λευκωσίαc; Αrτο το 

Κουρου Μοναστηρι επαιρνε αγωγιο πηγω
μοu- ερχομου 1 σελινι από το · Εξω Μετοχι 
7 γρόσιcτ και ClΠO TCl υπόλοιπα χωρι6 6 γρό
σια Τοση ~ωκρuνη γραμμη που εκτελουσε 
με τόσα χωρια ποu περνουσε σττ6νια γέμιζε 
με 18 επιβάτες. γιο τί είχε ΠClράλληλα το σu
νCΊγωνισμό του τραινου που η ταν 3 Ί γρόσια 
πηγαιμό - ερχομο 

Το δρομολογιο τούτο ο Κωνσταντίνος 
το εκτελούσε μέχρι το 1939 που κηρuχθηκε 
ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος Στην εμπόλεμη 
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cτuτή εποχή η Αγγλικη Κυβέρνηση εκαμνε 

cτμυντικcτ έργα στην Κυπρο κcτι εκcτμνε επι

ταξη Cluτοκίνητcτ με τοuς οωφερηδες τους 

Ετσι εκCΊμε επίταξη KClι το cτυτοκίνητο του 

Κωvσταvτίvου ποu δοuλεψε ένα μήνα κοι 

πληρώθηκε με ποσο [60 

Οταν στcψClτησε την επιτcτξη η Κυ

βέρνηση ο Κωνότcτντί•.ιος επCΊναρχισε πcτλι 
την ιδια γραμμή όπου εργαοθηκε για αλλο 

ένcτ μηνcτ Στο τελος τοu μήνcτ ήλθε παλι η 

Κυβερνηση KClι εκcτμε επίτcτξη μόνο το cτυ

τοκίνητο κcτι του πρότεινε νcτ τοu δ~Jσει [65 
γιcτ Clποζημιωση 

Ο Κωνστcτντινος δε δεχτηκε την προ

σφορcτ της Κυβέρνησης κcτι ι<ινηοε cτyωγη 

μέσω του δικηγοροu Κολοκcτσιδη Εγινε δι

κη κClι το δικcτστήριο παρεπεμψr: τον Κων

στcτντινο να κινησει Clγωγr] του βασιλεωc; της 

Αγγλίας οποτε η cτποφαοη θCl έβγcτινε ClΠO 

το Ανcτκτοσuμβούλιο και τα έξοδcτ μιας τε

τοιClς αγωγης θα ηταν cτνυπολογιστα 

Ετσι ο Κωνσταντινος σταμcττηοε τις 

ενέργειες του δεχτηκε τις [65 κcτι πληρω

σε και δικηγορικά έξοδο [5 

Εμεινε λοιπον ο Κωνσrαντινοc; εκτι:::

θειμενοc; χωρις cτuτοκίνητο κcτι χωρις δοu

λεια Το 1944 πηγε στον Πεδουλα. γιοτι 

πληροφορηθηκε πως κc1ποιος σιωψερ ο Πι:::

ρικλος του Μουχτσρη ειχε εvcτ δεκcτθεσιο 

οuτοκινητο που δεν ι σ κ Uk.rωωuμouσc: κοι 

το είχι:: διοθέοιμο γιο πωλnο') 

Λπο Ε:ξc raon που του ε:.-;αμε ο ~'(>))V

οτcτντινος δεχτηκε την ακατεβcττη τιμη rοι: 

Περικλοu κcτι το cτγορCΊσε για [50 Κοντcτ cτο 
ποσό τοuτο πληρωσε κcτι γιο επιδιορθωση 

του cτλλες [ 1 Ο κ ω το εθεοε στη γραμμη 

ΠClλcτικυθρου- Τ ρcτ χωνιο υ -1\Jε:ou Χωριου

'\ευκωσια με Clγώγιο πηγcτιμου-ερχομου ενα 

σελινι Σ uνεχισε το δρομολογιο του το γιο 

ενcτ ολόκληρο χρονο και κcττοττι το πουλησι::: 

Στο διαστημα τούτο εκτος cτπο το κcτνονικο 

δρομολογιο εκτελουσε κcτι τcτξιδιCl με Τουρ

ιωuς και Ελληνες στα διcτφορα μι:::ρη της 

Κύπρου 

Θυμcηαι ένcτ τcτξι5ι που εκαμε με σuγ

γενικες οικογένειες του Τ εβρισιη της Νινcτc 

που τον είχε αναγιώσει ο Μουσταφας του 

Σιεκκέρχασανη Τους πήρε στο Ζαρωττίν 

ποu ήταν τζαμι στην περιοχη τοu Αγιου Επι

κτητοu πολu κοντά στη θάλcτοσCl Περιεργά

οτηκαν οι Τούρκοι το τζαμί απόλαυσαν γιcτ 

καμποση ώρα τη θάλασσα και κατόπιν ο 

Κωνσταντίνος τους πρότεινε και τους πήρε 
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στο Πελλαπάισι κοντά στη βρυση και έκαμαν 

ολοι τους μια μεγαλη διασκέδαση Φιλοτιμη

θηκαν οι Τούρκοι για το απολαυστικό ταξιδι 

που τους γύρισε ο Κωνσταντίνος και τον 

πλήρωσαν το ψηλό τότε ποσό των [8 

Το 1945 πουλησε το δεκαθέσιο τούτο 
aυτοκίνητο στον Κυριάκο Μουσμή για [500 
εξαιτίας του μεγάλου υψωμού που πήραν τα 

αυτοκίνητα γιατι δεν εγίνονταν εσαγωγες 

από το εξωτερικό. 

Ενώ ακομη κυκλοφορουσε με το δεκα

θέσιο αυτοκίνητο ετυχε ό ενα του ταξίδι να 

δει το ουτοκινητο Ν 1286 που του ειχε επι
ταχθεί με την αποζημιωση των [65 να κυ
κλοφορει οτην περιοχη του Ξερού Η Κυ

βέρνηση μετα που το χρησιμοποίησε αρι<ε

τό καιρο το είχε πωλήσει στον Κλεάνθη Εγ

γλέζο απο τον Ξερο. Αυτος διατηρουσε εδι;_, 

ξυλοσχιστικη μηχανη και με το αυτοκίνητο 
μετέφερε κομμενα δεντρα (κουττουκια) 

απο τα μέρη του Καμrτου τα έσχιζι: στnν μη

χανη ι<αι τα μετέτρεπε σε σανιδια. σε μορι

νες, σε βολίκια και Ία πουλούσε για επιτόπια 

χρήση γιατί δεν εισάγονταν καθόλου ξύλα 

από το εξωτερικό cξαιτιας του αποκλεισμου 

των πλοίων να μεταφέρουν εμπορευματα 

Ο Κωνσταντίνος χωρίς να χασει καιρο 

κινησε αγωγη στην Κυβέρνηση γιατι να μην 

προτιμηθει αυτός στην π~Jληοη Εβολε μά

λιστα δικηγορο τον Αχιλλέα Αιμιλιανιδη 

Η απόφαση rou δικαστηρωυ η1αν οτι 
έπρεπε να δοθει στον πρωην ιδιοκτητη του 

με τιμη που αφεθηκε να εκτιμησει ο υπεύ

θυνος της Αρχης Μεταφορών κ. Taίlor 

Ο Tailor το εκτίμησε να πληρωθει με το 
ποσό των [200 αλλά ο Κωνσταντινος aρνεί
το να πληρωσει τόοο ποσο τη στιγμη που η 

Κυβέρνηση το κατέσχε με ποσό [65 Ο Taι
lor ομως σταθηκε ανενδοτσς και του ειπε 
καθαρό πως αν δεν πληρώσει το ποσο τούτο 

είναι εντελώς αδύνcηο να το παρει Mc την 
προτροπη και του δικηγορου ο Κωνοταντι

νος πλήρωσε τις [200 και πηρε το αυτοκ:
νητο που βρισκόταν τοτε σε ανοικrο χώρο 

κοντα στο Γυμνασrηριο Γ Σ Π με την υπο

σχεση πως θα το χρησιμοποιουuε για μετα-

φορα εργατών από το Παλαίκυθρο στην Πε
ριοχη Κολοκοσιη κοντό στο αεροδρομιο 

οπου εγίνοντο ε;ργα για αμυντικοιJς σκο

πούς 

Ετσι ο Κωνσταντίνος χρησιμοποιούσε 

το 18θεσιο για μεταφορά εργατών με αγώ

γιο 3 σελ πηγαιμό-ερχομό ενώ για τη 

Ε'ΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕ'Α 

γραμμη επιβατών από το Παλαικυθρο χρησι
μοποιουσε το 1 Οθεσιο με σιωφερ το Μιλτιά
δη Νικολαίδη που έπαιρνε [3 εβδομαδιαιως 
και με αγώγιο 3 σελ 

Ο Κωvστοvτίvος συνέχισε τη γραμμη 

μέχρι το 1946 τελείως μονος Στο χρόνο 
τούτο παρουσιαστηκε νέος σιωφέρ στο Πα
λαίκυθρο ο Ανδρέας Παρπέρης με 18θέσιο 
aυτοκίνητο που το αγοραοε δεύτερο χέρι 

για [500 

Ετσι άρχισε ένΌς ουναγωνισμος μ<. 

τον αντιπαλο του. όχι στο αγώγ:ο που παρc

μεινε το ίδιο. αλλα στην εξαοφιiλιση επιβα

τών Αλλl'ι ο Κωνσταντινος σαν παλιος σιω

φέρ είχε μεγαλυτερη προτιμηση ενώ ο αλ

λος περιοριζόταν σε συγγενεις και φιλους 

Το 1948 φανηκε νέος σιωφερ στο Ππ
λαίκυθρο ο Στέλιος Κυριακου Τσινώvτας κοι 
το 1950 προστέθηκε ακόμη ένας ο Γαβριηλ 
Καφετζήγιωργου με καινούργιο 30θcσιο και 

οι δυο τους περιοριζονταν στη μεταφορn 

εργατών 

Ο Κωνσταντίνος το 1950 ογορασc το 

αυτοκίνητο του Χαμπή ΔημιΊτρη Καραβου 

και έβαλε συνέταιρο του το Στελιο Πcπτο-

βαρνόβα που εργc'tστηκαν μαζι με:χρι το 

1952 Κα τοπ ι χωριοαν και εργll?":ον rον ο ιω
θένας για δικο rου λογαριcωμο 

Στο χρονο τουτο που χώρισαν ηροστι; 

θηκε νεος σιωφέρ στο Πολαίκυθρο n Στε 
λιος Πετρου Τσινώντος Στον ιδιο χροvο ο 

Παρrτερης ::οuλησε το F:Πιβιπηγο ου rοκινη 

το και αγόρασε φορτηγο για μετοφορο οι

κοδομιι<ών υλικων Η μεγαλη ζητηση που ει

χαν το υλικα τουτα της οικοδομης ι:σπρω

ξον και το Στελιο Κυριακου νο μετοτρεψει 

το επιβατηγό του ουτοκινητο σε φορτηγό 

Το 1960 προστέθηκε νεος οδηγος στο 
Παλαικυθρο ο Σc'tββας Χ, Χριστοφη με 

25θεσιο μ<:τοyειριομενο αυτοκινητο Το 

ογώγιο κροτηθηκε στο 3 σελινιο πηγαιμο -
ερχομό και μεσο Νεου Χωρίου Στο χρόνο 

ωύτο οποπεροτώθηκε ο vεος δρόμος Λευ

κωσιος - Βαρωσιων οπότε το δρομολογιn 

ακολουθουσον τον συντομο τουτο δρομο 

Το 1963 αγόρασε μεταχειρισμένο 25θέ
οισ αυτοκίνητο ο Μιχάλης Βαρνοβα Τον 

επόμενο χρονο με τις ενεργειες του παλιού 
οιωφερ του Παλαικυθρου του Κωνοταντινου 

συμφώνησαν ολοι οι σιωφέρηδες του Πα

λαικυθρου και έκαμαν Κοινοπροξία 

Την Κοινοπροξία αποτέλεσον Κωνστον-
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τινος Αχιλλέα Στέλιος Ποπαβορνάβο Στε

λιος Π Τ σινώντος. Ανδρεος Γιαννατζη 

Σαββος Χ· Χριστοφή και Μιχαλης Βορνα

βα. Ο Γαβρίλης είχε πουλήσει το αυτοκίνητο 

του στον Εuθuμιο Πηγιωτη που νuμφείθηκε 

στο Παλαίκυθρο κι εγκαταστάθηκε Παρε

μεινε και τούτος στην Κοινοπραξία 

Εθεσον ολοι οι οδηγοί στην Κοινοπραξία 

τον όρο καθένας τους να διανύει ισο αριθμό 

μιλιων κάθε εβδομάδα Ετσι αφοιρουσον 

κοθενας τα εξοδα του και το κέρδος που 

εμενε το μοιράζονταν εί'.ισου 

Το 1966 διέλυσαν την Κοινοπραξία γιο 

προσωπικους λόγους και κοθεvος εργαζε

τοι γιο δικο του λογαριασμό Μετα τη διάλυ

ση της Κοινοπραξιος ο Κωνσταντινος ογο

ροσε ακομη ενα 25θέσιο ουτοκινητο δεύτε

ρο χιφι γιο f:600 Στο αυτοκίνητο τουτο 

εβαλε στη γραμμή για οδηγο το γαμβρο του 

Ανδρέα Θεοδι;Jρου από τη Βώνη 

Γιο ένα χρονο οι οδηγοι του Πολωκύθρου 

εργαζονταν κοθενος μc1νος Το 1967 συνε
τωρίσθηκαν κι έκαμαν την Εταιρε;ο Λεωφο

ρείων Παλαικύθρου /\τδ 

Εκτιμηθηκαν όλο τα αυτοκινητα με το πα

σο της αξίας που είχε το καθένα. ΕιργάΖ:ον

το όλο μc τον ιδιο μισθο f:30 το μήνα. Επι
πρόσθετο η Ετωρεία ανελαμβανε cΊλα το 
εξοδα των λεωφορείων. Επιδιορθωσειc; 

οδειεc;. κα(jQιftO οσφαλειες κλπ Mc τά την 
πληρωμη των μισθών και των εξόδων των 

λεωφορείων ΊΟ εvαπομεινον κέρδος κρα

τείτο στην Εταιρειο οον αποθεμοτικο Με 

τον τρόπο τουτο κρατήθηκε η Εραιρείο με

χρι της εισβολής και κατόρθωσε να έχει ένα 

σημαντικο ποσό αποθεματικού 

Δυο οπο τα ουτοκινητα της Εταιρειας 

παρέμειναν στα κοτεχομενα το υπόλοιπα 5 
μπορεσαν να τα μετοφερουν στην ελευθε

ρη Κύπρο για να ουνcχισουν τη λειτουργία 

της Εταιρείας μέχρι το 1980. οπότε διαλύ
θηκε. Ο Κωνσταντίνος κατόρθωσε να βγά

λει μονο το μικρό ουτοκινητο στη βίο του να 

μετοφερει μ· αυτό τις οικογένειες των παι

διών του Είχε σκοπό μετά τη διάσωση και 

μεταφορά των προσφιλών του προσώπων να 
επιστρεψει στο Παλαίκυθρο για να μεταφε

ρει κοι το άλλο που εμεινε στο κατεχόμενα 

Δυστυχώς δεν προλαβε γιατί το Παλαικυ

θρο είχε καταληφθεί από τα Τουρκικά στρα

τεύματα που επεδόθησαν αδιάκριτα στις εν 

ψυχρώ δολοφονίες αθώων παιδιών. γυναι

κών. γερόντων. νεων και νεονιδων μη σεβα-
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σθέντο και αυτού του σεβάσμιου και υπέρ
γηρου ιερεως του αειμνήστου Παπαγεωργί

ου 

Συγκοινωνια Τροχωνίου· Το πρώτο ουτο

κινητο στο Τραχώνι το έφερε ο Κώστας Χα 
ρή (Κόρακας). ·Ητον ένα κλειστο αυτοκινη

το κω στο οπίσθιο μέρος ηταν ανοικτό. Το 

χρησιμοποιουσε ο ίδιος σαν κινητό παντο

πωλειο κω μ· αυτό περιήρχετο το χωρια της 

Περιοχής και πουλούσε τα διάφορο είδη 

του. Διατηρουσε εκτεταμένο μπω<άλικο στο 

Τραχώνι και για επέκταση των εργοσιων του 

το 1935 εφερε κοι το αιιτοκινητο το:.;το 

Προηγουμένως χρησιμοποιούσε μεγάλο 

κcιρρο στο οποίο φόρτωνε τα είδη του κω τα 

πουλουσc περιερχόμενος όλα το χωριά της 

περιοχης Το είχε αγοράσει στην εποχη αυ

τή γιο [300 τελειως καινουργιο 

Το πρώτο ομως επιβατηγο ουτοκινητο 

το έφερε ο Σωτηρης Χριστοδούλου Καρπού

ζη ς το 1944. Ητe1ν ένα επταθέσιο που στοί
χισε οτην πολεμικη ουτηεποχη δευτερο χέ

ρι [200 Αρχικάτο χρησιμοποιουσε γιο δικες 
του δουλειές Ταξίδευε στα διάφορα χωριο 

και μετέφερε ποττίχες. πατάτες σιτάρι 

κριθάρι άχυρο στο Τ ραχών ι και το μεταπου

λούσε. Πορολληλα χρησιμοποίησc αργοτε

ρο το αυτοκίνητο για μεταφορο εργατών 

στη Λευκωσιο Το κράτησε μέχρι το 1951 
και το πουλησε σε κάποιο Τ ουρκο απ ο την 

Ομορφιτο f:70 για να μεταφερει γύψο nου 
cμπορευότον. 

Ο Σωτηρης μετά την πώληση του ουτο

κινητου τουτου αγόρασε μεγαλο ουτοκινη 

το των 27 θέσεων που είχε τον οριθμο Β 
159 τελειως καινουργιο για f:700 Αμέσως 
το έβαλε ο τη γραμμή Τ ραχωνιου-Λευκωοιος 

μεσω Νέου Χωρίου και Κυθρεας με αγώγιο 

για τους επιβατες ένα σελίνι πηγαιμό 

ερχομό 

Παράλληλα με τη γραμμή αυτη το χρη

σιμοποιούσε και σαν φορτηγό οφου αφωρου

σε τις μαΕιλάρες. Μετέφερε ιΊμμο κω τσα

κιλι για τις οικοδομές Οι επιβάτες όμως δι

αρκώς αυξάνουν εξ απ ία ς της ζητησης ερ

γατικών χεριών στην Γlρωτεύουσα και το 

μοναδικό αυτοκίνητο στο Τραχώνι δεν ικα
νοποιεί την μεταφορά του Γι· ουτο ο Σωτη

ρης το 1955 αγοράζει και δεύτερο καινούρ
γιο αυτοκίνητο που του στοίχισε [ 1000 

Σαν οδηγό έβαλε σ· αυτό τον Σάββα Αν

τωνιάδη (Σοουλή) από τηνΑγκαστίνα με μι

σθο f:6 την εβδομάδα. Γέμιζαν και τα δυό 
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τούτο αυτοκίνητα του Σωτηρη καθημερινό 

με εργάτες και επιβατες Δεν περιορίζεται 

όμως μονοχο με τις γραμμές ολλο όταν 

έφθαναν και το δυο του αυτοκινητο στη 

Λευκωσία εποιρνε δουλειές που του πορο

χωρουσε η Κ.Ε.Μ. (Κυπριακή Ετοιρεια Με-! 
ταφορών) πότε μετέφερε στρατό οπό ενο 

μεpος σ· άλλο. πότε τροφιμο πότε εργα

λείο. πότε σωλήνες κ.λ · Ετσι δεν περνουσε 
μέ ρο που να μη χρησιμοποιησει το ένα ή και 

τα δυο του αυτοκίνητο σε δουλειές που του 

ανάθετε η Κ Ε.Μ. Μετά την διεκπεραίωση 

των εργασιών τουτων τα αυτοκίνητο έφθα

ναν πάλι στην Λευκωσία για να εκτελεσουν 

τη γραμμή τους τη μεταφορά των εργατών 

και επιβατών πίσω στο Τ ραχών ι 

Τ ο 1958 ο Σωτήρης αγοράζει και νου ρ
γιο φορτηγό αυτοκίνητο γιο να αποφύγει τη 

μετατροπή των επιβατηγών σε φορτηγά 

Στο νέο φορτηγό αυτοκίνητο που στοίχισε 

[1000 σιωφέρ εβαλε ένα Τούρκο οπό την 
Ομορφίτα με μισθο [8 τη βδομάδα Ο Τουρ
κος το βράδυ επέστρεφε στην Ομορφιτο με 

το φορτηγό και την άλλη μέρα ξεκινούσε 

οτiεδώ γιο την μετοφορο άμμου και τσοκκι

λιου που είχε εξηγηθεί με το Σωτrιρη να 

κομει οπό την προηγούμενη μέρα 

Ο Τουρκος κρατήθηκε στην υπηρεσιο 

του Σωτηρη γιο ενο μόνο χρονο και στον 

εφυγε ο Σωτηρης στη θεση του εβcιλε τον 

Αντώνη Βορναβο με τον ίδιο μισθο Ι'νlετο 

δυο χρόνια ο Σωτηρης το πουλησε σε κο

ποιο οπό την Κερύνεια γιο [ 1200 

Το 1957 φονηκε νέος οδηγός στο Τρα
χώνι ο Χαμπής Ποσιος οπό το Νέο Χωριο 

που νυμφευθηκε κι εγκοτεστοθηκε στο 

Τραχωνι. Ητον ενο αυτοκίνητο των 27 θέ
σεων δεύτερο χέρι και του στοιχισε [500 
Προστεθηκε και του το στη γρομμη Τ ρο χω

νιου - Λευκωσίας κι έγινε αφορμη ν ορχι

σει ενας εντοτικος συναγωνισμος και στο 

ογώγιο και στην εξασφάλιση επιβατών Ο 

Σωτηρης σον παλιός οδηγός εξασφάλιζε 

πιο πολλούς επιβάτες 

Τ ο 1959 προστίθεται ακόμη εν ας οδη
γός στο Τ ραχών ι ο Στελιοc Αθανοση Μοιμο

ρης μ ενο επταθεσιο μετοχειρισμενο αυ

τοκίνητο Μ· α υ το ταξιδευε καθημερινο στη 

Λευκωσία οπου εργαζοτον ηλεκτρολογοc κι 

εποιρνε κι έφερνε πορολληλο κι εργοτες 

Κρατήθηκε όμως μονο δυό χρονιο και μετο 
ΤΟ πουλησε Τ Ο 1961 φονηκε νεος οδηγός 
στο Τ ραχωνι ο Κύπρος Ανδρεου ( Ποκκης) 

ΕΛΕΥΟΕΡΗ ΚΥΟΡΕΑ 

με ενα αυτοκίνητο δεύτερο χερι των 34 θε
σεων που του στοίχισε [700 και το εβολε 
στη γραμμη 

Αυτή τη χρονια που προστεθηκε στους 

οδηγους του Τροχωνiου ο Ποκκης συμφω

νησαν και οι 3 τους κι εκαμον Κοινοπροξιο 
Ολοι εργάζονταν καθένας με το αυτοκινη

το του και πλήρωνε και το εξοδο του. Στο 

rελος της εβδομάδος μοιροζαν εξισου 

όλες τις εσπρόξεις τους Αναλογούσαν πε

ρίπου [15 στον καθένα 

Τ ο 1969 ο Σωτηρης αγορασε και τριτο 
aυτοκίνητο καινουργές Πουλμον που του 

στοίχισε [3000 Λόγος που τον έκαμε ν 
αγοράσει το μεγάλο τουτο αυτοκίνητο ειναι 
ότι το δυο που εiχε μόλις προκαμνον τις 

δουλειες που του ονάθετε η Κ.Ε.Μ και δεν 
μπορουσαν να εξυπηρετήσουν τις γραμμές 
Η άδεια που δόθηκε για το Πούλμαν ήταν 
επί συμβαση δηλ. να εκτελει ταξιδιο αλλο 
εκτός της γραμμής Ποp ολο όμως τον πε

ριορισμό εκτελούσε αποκλειστικά τις γραμ
μές γιατί μόλις τις πρόκαμνε Δεν υπήρχε 
κίνδυνος να καταδιωχθεί από το vομο γιcπί 
υπηρχε η Κοινοπραξία και κονενος απο 

τους οδηγούς θα κατάγγελλε στην Αρχη 
εψ οσο ητον γιο το συμφέρο όλων 

Η ουνεργοσιο της Κοινοπροξιος κροτη

θηκε μεχρι την εισβολη Απο τα 5 αυτοκινη
τα που είχε μπορεσον να μετοφερουν στην 

ελεύθερη περιοχη μονο τα 3. r άλλο δυο 

έμειναν στην κατειλημμένη 

Ο Σωτηρης μπορεσε κι εβγαλε μονο το 

δυο του ουτοκινητα. το ενο μετεφερε ο ίδι

ος με τις οικογένειες ολων των πωδιων του 

ενώ το αλλο το εβγαλε ο σιωφέρ Κανικλιδης 

αφου το γεμισε με κcψια σαρανταρια χωρια

νοίJς του 

Περιγραψαμε στη μελετη μας τουτη με 

κοθε λεπτομέρεια τα μεσα συγκοινωνιας 

που χρησιμοποίησαν γονιοι και προγονοι μας 

στο περασμα του αιώνα μας Στην ολη περι

γροφη διαφαίνονται οι δυσκολίες που συ

νοντουοον στην μετοκινηση τοιJς και στη 

μεταφορά των γεωργικών τους προιοντων 

γιο πώληση και διάθεση 

Κω ό αυτό το τοξιδια που εκομνον γιο 

ψυχαγωγία και ανοπαυση και γιο προσκυνη

οτο συναντούσαν τόσες δυσκολιες κω aντι

ξοότητες που αμφιβάλλει ένας ον αυτό εξ 

επληρωνον το σκοπό που γινοντον Το μο

ναδικό κινητρο ολων τοuτων των ταξιδιών 

ητον ο ιερός ζηλος που ειχον να φθοσουν, 




