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Η κομι1λο ααν μεταφορικό μέσο στην πε

ριοχίt της Κuθρέας. 

Ανάμεσα στα διάφορα ζώα, ίτπιοιις, μου 

λάρια, γα"ίδούρια που χρησιμοποιήθηκαν 

σαν μεταφορικό μέσο στην Κι)ττρο μας 

στους περασμένους αιώνες και στις αρχές 

του αιώνα μας είναι και η καμήλα που χρη·· 

σιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα στη μετα

φορά διαφόρων προ"ίόντων και εμπορευ

μάτων γιατί ήταν ζώο λιτοδίαιτο, άντεχε 

πολύ στην πείνα και τη δίψα και μποροίισε 
να μεταφέρο::ι στη ράχη της φορτίο 200-250 
οκάδες που κανένα άλλο ζώο μπορούσε να 
βαδίσει τόσες μεγάλες αποστάσεις και να 
μεταφέρει τόσο βάρος. 

Είναι πραγματικά λιτοδίαιτο ζώο γιατί εί

ναι ζώο φυτοφάγο. Μπορεί να τρέφεται για 

εβδομάδες ολόκληρες με αποξηραμμένα 

χόρτα κ.:ιι στην ανάγκη με παλιά καλάθια 

και μεταχειρισμένες ψάθες. Στον καιρό 

τρέφεται αποκλειστικά με λαψάνες που α

φθονούσαν στα δημητριακά πριν ευρεθούν 

και χρησιμοrιοιηθοίιν τα ~.ζανιοκτόνα. Οι 

γεωργοί περίμεναν από τους καμηλάρηδες 

ν απαλλάξουν ολόκληρες εκτάσεις σιτη

p•ον από τις λαψάνες που κατέπνιγαν τη 

σπορά τους στους μήνες Μάρτη και Απρί

λη. Τρέφεται ακόμη με παντός είδους σπό-· 

ρους και ακατάλληλα για φαί όσπρια, ούτε 

πληγώνεται το στόμα της από τις πιο οξείες 

άκανθες στις οποίες ρίπτεται χωρίς καμμιά 

προσοχή. Κάποιος ξένος εξερευνητής διη

γείτο πως η καμήλα που την είχε σαν υπο

ζύγιο έφαγε με πλήρη άνεση αγκάθια που 

του είχαν σχίσει τα υποδήματα του. Με με

γάλη aχορταγιά τρώγει τα πλατειά φuλλα 
της παπουτσοσι·χι-:]ς που της προμηθεύ

ουν οι κu.•:1Λαρηδι:.~ κόπτοντας τα σε μι
κρότερα κομμάτια για την εύκολη μάσηση. 

Η προτίμηση της όμΙUς στρέφεται προς το 

ροβάχυρο που το εναποθηκεύουν οι καμη

λάρηδες για να τρέφουν τις καμήλες, όχι 

μόνο ένα χρόνο αλλ\'1 και 2-3 χρόνια γιατί η 
εσοδεία του ροβιο(ι δεν επιτυγχάνει πάν 

τοτε (χρειάζεται άφθονες βροχές την άνοι 

ξη). Μεγάλη προτίμηση εχει η καμήλα 

στους τρυφερούς κλώνους των δένδρων 

που έχει την επιτηδειότητα ν' αποκόπτει 
μόνο με τα χείλη της και με βεβιασμένο 

μάσημα εναποθηκεύει στο μεγάλο στομάχι 

της για να επαναφέρει σε κατάλληλη ιί>ρα 

στο μηρυκασμό. 

Αντέχει πολύ στην πείνα αφού μπορεί να 

μένει νηστική για 3-4 μέρες ιδίως στα ταξί
δια της στην έρημο. Τούτο οφείλεται στο 
λίπος που εναποθηκεύει στο σώμα της ι
δίως στον ιΊβο (ράχη). Όταν έχει ένα μόνο 
ύβο ανήκει στο είδος δρομάς, ενώ όταν 

έχει δυο ύβους πνήκει στη φυλή βακτρια

νή. Στην Κύπρο μας εκτρέφετο η δρομάς 

που είναι πιο μεγαλόσωμη και ισχυρή στη 

μεταφορά φορτίου και ανθεκτική στις απο

στάσεις. Το λίπος αυτό των ύβων χρησιμο

ποιεί σαν αποθήκη εφεδρικής ίιλης που 

καταναλίσκει το ζώο σε μακρές νηστείες 

που υποβαλλεται όταν ταξιδεύει. Αντέχει 

όμως και στη δίψα και τούτο οφείλεται στη 

διαμόρφωση της κοιλιάς του τριπλού στο

μάχου που χρησιμεύει σαν υδαταποθήκη. Η 

εναποθήκευση αυτή γίνεται σ' ένα είδος 

κελλιών με στενά στόμια στα οποία δεν 

μπορούν να εισέλθουν στερεές τροφές. 

Αφ' ετέρου η επιθηλιακή στιβάς των κελ

λίων δεν επιτρέπει απορρόφηση του ύδα

τος και έτσι χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου 

για τη διάλυση των αναμηρυκαζομένων 

τροφι.ίJν. Συνήθως πίνει νερό 5-6 μέρες το 
χειμώνα και 2-3 μέρες το θέρος. 

Παρ' όλα όμως τα προτερήματα που έχει 

παράλληλα δεν παύει να παρουσιάζει και 

αρκετά ελαττώματα, τη βλακεία, το πείσμα, 

τ~ ν κακία (εξ ού και η παροιμία για έναν άν

θρωπο που κρατεί την κακία -κάμηλος, κα

τζιάρης), μνησικακία, δυσοσμία, κακόηχος 

φωνή κι άλλα. Η δυσοσμία οφείλεται σε ει

δικούς αδένες στην κεφαλή που εκκρίνουν 

από μεγάλους πόρους μς:ι!Jρο υγρό, κάκο

σμο σ' όλη την περίοδο του χρόνου, ιδίως 

στην περίοδο του χρόνου rιou ιο ζώο βρί

σκεται στον οργασμό του. Τα άλλα ελαττώ

ματα που αποδίδουν στην καμήλα δυνατό 

να είναι μάλλον φαινομενικά, γιατί η βλα

κεία του ζώου δεν μπορεί να συμβιβασθεί 

με την ικανότητα του που έχει να ενθυμεί

ται το μέρος που πέρασε έστω και μόνο μια 

φορά κι έτυχε να βρει τροφή και στη νέα 

της διέλευση απ' εκεί αναγνωρίζει το 

μέρος και ερευνά επίμονα να βρει και πάλι 



το φαγητό ή την τροφή του. 

Εκτός από την παροιμιώδη λι,.όι ιl!·.:i του 

ζώου του αναγνωρίζονται i<: όλ\c, π;' η ε

ρήματα, η ασυναγώνιοτη αvτοχf') τcu ζώου 

να βαδίζει υπό καυστικόν ήλιο με δυσβά

στακτα βάρη, η ικανότητα του να καλπάζει 

όπως ο ίππος όχι όμως για μεγάλη απόστα

ση. Διασκεδαστικό είναι και το θέαμα των 

καμήλων όταν στην έρημο το καραβάνι α

νακαλύψει νερό. Γιατί όσο και αν αντέχουν 

τη δίψα αισθάνονται όμως και την ανάγκη 

του. Όταν λοιπόν, ανακαλύψουν από μα

κρυά πηγή σπεύδουν προς αυτήν καλπά

ζοντας και όταν φθάσουν αρχίζουν να πί

νουν με βουλιμία, ενώ συγχρόνως με τη δυ

σάρεστη φωνή τους αλληλοαπειλοίJνται 

χωρίς όμως να διακόπτουν και το ευχάρι

στο έργο τους. 

Η καμήλα προσβάλλεται από διάφορες 

παθήσεις που υποφέρουν τα διάφορα είδη 

των βοδιών. Πιο συχνή είναι η ακαρίαση (η 

ψώρα) μ' όλες τις ποικιλίες της και η οrιοία 

επιφέρει μεγάλη αναιμία στο ζώο. Στην Κύ

προ μας καμμιά από τις ασθένειες αυτές 

δεν πρόσβαλλε την καμήλα σύμφωνα με 

την παραδοχή των καμηλάρηδων. Προσ

βαλλόταν μόνο από τα κρυολογήματα του 

χειμώνα και οι καμηλάρηδες την εθερά

πευαν χωρίς κανένα φάρμακο μπήγοντας 

το δάκτυλο τους στα δυο της ρουθούναι ε

ξαναγκάζοντας με το άνοιγμα τους να τρέ

ξει μπόλικο αίμα έτσι που αλάφρωνε το ζώο 

και του περνούσε η αρρώστεια. 

Για τα πιο πάνω προτερήματα της η κα

μήλα χρησιμοποιήθηκε πλατειά μέσα στην 

Κύπρο μας σαν μεταφορικό ζώο κι από το 

ένα άκρο της Κύπρου μέχρι τ' άλλο πολλά 

είναι τα χωριά που έτρεφαν και διατηρού

σαν καμήλες. Στην Πάφο, τη Λεμεσό, το Ρι

ζοκάρπασο, στη Σκάλα, στη Λάπηθο, στη 

Μύρτου, στην Ακανθού, στου Μόρφου, στο 

Πραστειό Μόρφου, στο Διόριος, στην Τερ

σεφάνου, στα Περβόλια, Μουσουλίτα, 

Ψυλλάτο, Λευκόνοικο, Συγχαρί, Τρίκωμο, 

Αγιος Ανδρόνικος, Μια Μηλιά και σ' άλλα 

μέρη της Κύπρου. 

Στην περιοχή της Κυθρέας στη Βώνη που 

κατέχει την πρώτη Θέση αφού έφθασε και

ρός που είχε περισσότερες από 400 καμή
λες, στο Τραχώνι και στο Πολαίκυθρο. Η κα

μήλα χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο μεταφο-
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,, '· .·r, ._,.α ί ιεbινά μέρη χωρίς να υστε

ρήσει κω στα ορεινά. Η παράδοση αναφέ

ρει πως στο μοναστήρι του Κύκκου κατά 

την τελευταία ανοικοδόμησή του ύστερα 

από την αποτέφρωση του από πυρκα'ίά όλα 

τα οικοδομικά υλικά ιδίως οι πέτρες μετα

φέρθηκαν εκεί με τις καμήλες. Όλα τα εμ

πορεύματα των πόλεων και τα διάφορα 

προ·ίόντα των ορεινών μερών μεταφέροντα 

στις εμποροπανηγύρεις που εγίνοντο στα 

πεδινά μέρη με τις καμήλες. Τα σουτζούκ

κα, τα κωφτέρκα, οι σησαμόπηττες, τα στα

φίδια, οι σταφίδες και άλλα προ'ίόντα της 

Μαραθάσας και Πιτσιλιάς ιιεταφέρονταν 

τόσο στις πόλεις όσο και στα πανηγύρια με 

τις καμήλες. 

Τα σιτηρά, τα άχυρα, το βαμβάκι, το ση

σάμι, τα όσπρια, οι πατάτες, τα κρεμμύδια 

στη μετακίνηση τους από τους τόπους πα

ραγωγής τόσο στις πόλεις όσο και στα χω

ριά για διάθεση και κατανάλωση χρησιμο

ποιήθηκε η καμήλα. Μεταφέρονταν ακόμη 

εμπορεύματα των πόλεων στα πανηγύρια 

της Μεσαρκάς όπως υφάσματα, χαλκωμα

τικά (χαρτζιά, μαγείρισσες, σινιά, τηγάνια 

κλπ) είδη ζυμώματος, γούρνες, γουρνιά, 

κουπποσάνιδα κλπ. Τέτοια πανηγύρια 

ήταν: Του Αγίου Αναστασίου 17 του 

Σεπη:μβρη στην Περιστερωνοπηγή, του 

Αγίου Λουκά 18 του Οκτώβρη στο Βαρώσι, 
του Αγίου Αρτεμίου στις 20 Οκτώβρη στην 
Αφάνεια, του Αγίου Δημητρίου 26 του 
Οκτι.ίJβρη στο Λεονάρισσο, το·υ Αγίου 

Μάμαντος 2 Σεπτεμβρίου στου Μόρφου, 
του Αγίου Παντελεήμονα 27 Ιουλίου στη 
Μύρτου, του Αγίου Κυπριανού 2 Οκτω
βρίου στο Μένοικο. του Αγίου Κενδέα 6 
Οκτωβρίου στο Αυγόρου. Σε εποχή ακόμη 

που δεν υπήρχε σιδηρόδρομος η καμήλα 

χρησιμοποιήθηκε Ύια τη μεταφορά του 

ταχυδρομείου και μάλιστα εθεωρείτο σαν 

μεσο ασφαλέστατο. 

Οι καμήλες και τα κάρρα χρησιμοποιήθη

καν για μεταφορά του υλικού του λυόμε

νου Αρμοστείου που τοποθετήθηκε στο 

λόφο του Στροβόλου εκεί που είναι σήμερα 

το Προεδρικό Μέγαρο στο πρώτο έτος της 

Αγγλικής κατοχής (1878) στην Κύπρο. 

Το λυόμενο τούτο Αρμοστεία προοριζό

ταν αρχικά για τη νήσο Κεϋλάνη που ήταν 

τότε και αυτή Βρεττανική κτήση για την 
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στέγαση του εκεί Βρεττανικού στρατιωτι

κού διοικητή που εν τω μεταξύ έκαμε νέες 

διευθετήσεις. Έτσι ενώ το υλικό τούτο είχε 

φθάσει στο Πορτ-Σα"ίτ προς την Κεϋλάνη, 

ύστερα από νέα διαταγή έφθασε στη Λάρ

νακα το Νιόβρη του 1878. Απ' εδώ χρησιμο
ποιήθηκαν 150 κάρρα και 70 καμήλες. 

Η συναρμολόγηση του περατώθηκε το 

Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου λίγο πριν από 

τα Χριστούγ.::ννα κι εγκαταστάθηκε σ' αυτό 

ο πρώτος.Αρμοστής Γκάρνετ Γούλσλυ. Το 
κτίριο τούτο κu·;aστράφηκε από πυρκαγιά 

στις εξεγέρσεις του 1931 (γνωστά Οκτω
βριανά) και στον τόπο του ανοικοδομήθηκε 

το νυν υπάρχον στον ίδιο χώρο Προεδρικό 

Μέγαρο). 

Το θερινό Αρμοστεία στο Τρόοδος οικο

δομήθηκε δυο χρόνια αργότερα μετά την 

Αγγλική κατάκτηση το 1880 ύστερα από α
παίτηση του δεύτερου Ύπατου Αρμοστή 

στην Κύπρο Σερ Ρόμπερτ Μπίτωλφ. 

Αναφέρθηκε προηγουμένως πως απ' όλα 

τα χωριά που χρησιμοποιούσαν την καμή

λα, η Βώνη κατείχε τα πρωτεία. Φαίνεται 

πως οι Βωνιάτες πολλαπλασίασαν την κα· 

μήλα στο μέγιστο βαθμό, γιατί στην εποχή 

της το επάγγελμα του καμηλάρη ήταν αρ

κετά αμειπτικό γιατί μ' ένα καττάρι καμή

λες που δεν ξεπερνούσε τις 4-5 έκαμναν 
καλές δουλειές κι έβγαζαν περισσότερα 

χρήματα από κάθε επάγγελμα. Γι' συτό 

διαιωνίζtτο το επάγγελμα τους και στους 

aπογόνους τους οι οποίοι δεν είχαν καμμιά 

κλίση σ' άλλο επάγγελμα. Ούτε και σ' αυτό 

του γεωργού που σια χρόνια που μιλάμε 

εξαιτίας της νομής νερού (Βωνιάτικου) που 

εδικαιούντο από τον Κεφαλόβρυσο 

Κυθρέας που ;.:-::.Jp\., ·:ι σαν να καλλιεργή
σουν διάφορες εσοδείες, δημητριακά, 

βαμβάκι, σησάμι, όσπρια, πατάτες, λαχανι

κά, ελαιόδενδρα, λεμονόδενδρα κι άλλα. 

Εν τούτοις καμιά κλίση και κανένα μεράκι 

στη γεωργία και στη κ'ηνοτροφία. Γι' αυτό 

οι γεωργοί έλεγαν το τετράστιχο τούτο για 

να δώσουν το χαρακτηριστικό στον ακτή

μονα καμηλάρη, 

Ο καμηλάρης ο φτωχ6ς 

με σπέρνει με θερίζει 

μ6νο τον κάμηλο κρατεί 

και τα χωριά γυρίζει. 
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Παληοί καμηλάρηδες της Βώνης αναφέ

ρονται ο Ξενής Αντωνή, ο Αντρέας Τσουλ

λής, Χ" Νικόλας Χ" Ψαρό.ς, Νικόλας Πί

τσιλλος, Γιωρκής Πίτσιλλοc. Αθανάσης Αν

τρονίκου, Γιωρκής Αντρονίκου, Αντρίας 

Γιαvvάτζη Ττοφαρι'jς κω Αντωvής Ξενή και 

άλλοι που έζησαν το πλείστο της ζωής τους 

στον 19ο αιώνα και αρχές του παρόντος 
αιώνα. 

Ένα προ"ίόν που είχαν για μεταφορά ο

λόγυρα του χρόνου και μπορούσαν καθη

μερινά ν' ασχολούνται μ' αυτό ήταν ο a
σβέστης που εκαμινιάζετο στα παραδοσια

κά ασβεστοκάμινο της Κυθρέας. Τέτοια α

σβεστοκάμινο είχαν στην εποχή που μιλά

με ο Προκόπης, τα Γιαννακούδια, οι Μα

κρήδες, ο Λάρτας, ο Γιωρκής Ηττος, Κω

στής της Διαμαντούς. Η ασβεστόπετρα που 

aφθονούσε όπως και σήμερα στην περιοχή 

του Πενταδακτύλου εκομματιάζετο σε κα

νονικά τεμάχια από πελώριους βράχους και 

μεταβαλλόταν στον ασβέστη, με την υψη

λή θερμοκρασία που διαρκούσε ολόκληρα 

μερόνυχτα. 

Κατά τα δειλινά ξεκινούσαν οι καμηλάρr

δες μ' ένα καττα(Η καμήλες 4-5 ο καθένας 
και σε μια περίπου ώρα έφθαναν στ' ασβε

στοκάμινο. Εκεί εργάτες τους βοηθούσαν 

να βάλουν σε σάκκους τον ασβέστη και στη 

συνέχεια να τους ζυγίσουν γιατί τον αγό

ραζαν 6-8 παράδες την οκά (το γρόσι είχε 
40 παράδες και η λίρα 180 γρόσια). Το φόρ
τωμα του ασβέστη σε κάθε καμήλα κυμαι

νόταν 150-200 οκάδες κι ένα καττάρι κα

μήλες μπορούσε να μεταφερει συνολικό 

φορτίο ένα τόννο (800 οκάδες) και επλή
ρωνε περίπου Ε1.-. Έσμιγαν συνήθως στο 

ταξίδι 4-5 καμηλάρηδες για συντροφιά και 
παρέα και προπαντός για αλληλοβοήθεια 

και ασφάλεια. 

Επιστρέφοντες από τα καμίνια εξεκου

ράζονταν λιγάκι, δειπνούσαν και ξεκινού

σαν είτε για το Βαρώσι, είτε για τη Σκάλα, 

που συνήθως έκαμναν τα ταξίδια εναλλάξ. 

Αν θα πήγαιναν στο Βαρώσι ακολουθούσαν 

τον χωματόδρομο Βώνης-Έξω Μετοχιού

Αγκαστίνας-Μουσουλίτας-Πυρκάς-Πρα

στειού (Μεσαορίας) κι ακολουθώντας το 

δρόμο έξω από τους Στύλους έφθαναν -τα 

ξημερώματα στο Βαρώσι καλύπτοντας α-



πόσταση 27 μιλίων. Εκεί κατέληγαν στο χά
νι είτε του Χαμπή, είτε του Κωνσταντή 

Κουννό. 

Αν θα μετέφεραν τον ασβέστη στη Σκάλα 

(Λάρνακα), τότε ακολουθούσαν το χωμα

τόδρομο Βώνης-Παλαικύθρου-Τύμβου

Αθηαίνου-Αβτελλερού-Αραδίππου-Σκά

λας. Η απόσταση τούτη ήταν συντομότερη 

απ' εκείνη του Βαρωσιού και δεν ξεπερ

νούσε τα 24 μίλια. Οι καμηλάρηδες κι εδώ 
κατέφευγαν στο χάνι κάποιου Τούρκου 

που λεγόταν Οσμάνης, στην οδό Ερμού. 

Μόλις έφθαναν στο χάνι οι καμηλόρηδες 

και στη μια και στην άλλη περίπτωση πρώτη 

τους φροντίδα ήταν να ξεφορτώσουν τα 

ζώα τους και να τους βάλουν τροφή που 

προμήθευαν οι χαντζήδες. Η τροφή τους 

ήταν ροβόχυρο, η πιο θρεπτική για τις κα

μήλες που στοίχιζε περίπου 3 γρόσια το κο
φίνι. Πολλές φορές που δεν υπήρχε ροβά

χυρο τους έβαζαν σιτόχυρο (ασπρόχυρο) 

που στοίχιζε 1 1/2- 2 γρόσια το κοφίνι. Για 
να γίνει όμως πιο θρεπτικό και ορεκτικό 

πρόσθεταν και καμιά οκά βαμβακόσπορο 

που δεν στοίχιζε παραπάνω από 2 γρόσια. 

Στο χάνι οι καμηλόρηδες παρέμειναν με

)(ρις ότου παρουσιασθούν πελότες ν' αγο

ράσουν τον ασβέστη. Η τιμή της πώλησης 

κυμαινόταν περίπου στο διπλάσιο της τι

μής της αγοράς. Έτσι από κάθε ταξίδι i,ιε α
σβέστη κέρδιζαν !::1.- ποσό αρκετό ψηλό 

για την εποχή εκείνη. Μετά από κάθε πώλη

ση ήταν υποχρεωμένοι οι καμηλόρηδες να 

φορτώσουν και μεταφέρουν τον ασβέστη 

στον τόπο οικοδομής του αγοραστή όπου 

θα εχρησιμοποιείτο. 

Πολλές φορές η παραμονή τους στο χάνι 

παρατεινόταν 2-3 μέρες για να παρουσια
στούν αγοραστές. Η διατροφή της κάθε κα

μήλας σ' όλες τούτες τις μέρες δεν ξεπερ

νούσε το ένα σελίνι. Κάτι περισσότερο από 

το σελίνι στοίχιζε και η διατροφή του καμη

λόοη αφού η κάθε μερίδα φαγητού για τα 

νηστήσιμα ήταν 2 γρόσια ενω για τα μιλλω
μένα (με κρέας) 3 γρόσια. 

Οι καμηλόρηδες επιστρέφοντες πίσω 

στο χωριό τους μετά την πώληση του α

σβέστη δεν άφηναν αδειανές τις_ καμήλες 

αλλά τις φόρτωναν είτε με βενζίνε;ς από το 

Βαρώσι είτε με εποχιακό λαχανικό από το 
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Παραλίμνι και την Αγία Νόπα όπου οι κάτοι

κοι επιδίδονταν σε πρώϊμη παραγωγή ντο

μάτας, αγγουριών, κολοκυθιών, πατατών, 

κολοκασιού και άλλων. Για την μεταφορά 

τούτων εβγαζαν ακόμη Ε1.- εαν η μεταφο

ρά γινόταν μέχρι τη Λευκωσία, εαν όμως ή

ταν εκτός Λευκωσίας επληρώνοντας πολύ 

περισσότερο ανάλογα με την απόσαση. 

Για την παραλαβη της βενζίνης κατέφευ

γαν στις αποθήκες της Εταιρείας όπου πα

ρελάμβαναν φορτία και τα μετέφεραν σύμ

φωνα με οδηγίες είτε στη Λευκωσία (όπου 

οι αποθήκες της βενζίνης βρίσκονταν στην 

Πύλη Αμμοχώστου που σήμερα έχουν δια

μορφωθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης 

Αμμοχώστου) είτε έπαιρναν οδηγίες να τις 

μεταφέρουν στην Κυθρέα, του Μόρφου, 

στην Ευρύχου και αλλού. 

Από το Βαρώσι μέχρι του Μόρφου και την 

Ευρύχου έφθανε κι ο σιδηρόδρομος στην 

εποχή αυτή αλλά δεν προτιμότουν να μετα

φέρει τις βενζίνες γιατί ο σταθμός του σι

δηροδρόμου και στο Βαρώ σι και στα χωριά 

αυτά βρισκόταν σε αρκετή απόσταση και 

ήταν δύσκολο και δαπανηρό να μεταφερ

θούν σ' αντίθεση με τις καμήλες που τις πα

ραλάμβαναν από τον τόπο της αποθήκης 

και τις μετέφεραν απ' ευθείας πόλι στον 

τόπο της αποθήκης όπου προορίζονταν να 

διατεθούν. Οι βενζίνες στην εποχή αυτή έ

φθαναν από το εξωτερικό σε κασόνια που 

καθένα χωρούσε 2 τενεκέδες βάρους 26 ο
κάδων. Οι καμηλόρηδες για να τα φορτιb
σουν στην καμήλα τα εβαζαν σε μεγάλες 

σακκούλες (χόσιες) τρία κασόνια στην κα

θεμιά (12 τενεκέδες_ συνολικό q>όρτωl-!α σε 
δυο χάσιες) που ξεπερνούσαν τις 150 οκά
δες. 

Το ίδιο γινόταν και με τα λαχανικό που 

παρελάμβαναν από το Παραλίμνι και την Α

γία Ν όπα και μεταφέρονταν απ' ευθείας για 

κατανάλωση στην αγορά της Λευκωσίας 

(στο παντοπωλείο κοντό στην Αγία Σοφία 

που είναι !Jήμερα κατειλημμένο από τους 

Τούρκους από το 1958). 

Από τη Σκόλα στην επιστροφή τους στη 

Βώνη παραλάμβαναν από τις αποθήκες του 

τελωνείου ρύζι, ζάχαρη, υφάσματα κι άλλα 

εμπορεύματα που ανήκαν σε εμπόρους της 

Λευκωσίας για να τα μεταφέρουν με πλη~ 
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ρωμή και να τα παραδώσουν στις αποθήκες 

τους στην πρωτεύουσα. Η πληρωμή για την 

μεταφορά τους κυμαινόταν μεταξύ 4-5 σε
λινιών για κάθε καμήλα. 

Τα πιο πάνω φορτώματα για να φορτω

θούν και στερεωθούν στη ράχη της καμή

λας έπρεπε πρώτα να μπει το ντύμα (στρα

τούρι). Τούτο εγίνετο είτε με σακούλα είτε 

με σακκί και στις δυο περιπτώσεις στο εσω

τερικό έμπαινε φλούδι για να'ναι μαλακό 

και τούτο εφάρμοζε στον ύβο (κ. αρκούτζι) 

της καμήλας. Εάν εγίνετο με σακκούλα 

στοίχιζε φθηνά και δεν ξεπερνούσε το δέ

κα σελίναι (50 σεντ). Εάν όμως εγίνετο με 
σακκί που υφαίνετο με χοντρό βαμβακερό 

νήμα τότε στοίχιζε f:3 .. Ειδικός που κατα
σκεύαζε το ντύμα (στρατούρι) της καμήλας 

ήταν κάποιος Τούρκος στη Σκάλα που λε

γόταν Χασάνης Καλούδης. Είχε το εργα

στήρι του στο σπίτι του στην τουρκική συ 

νοικία. Άλλος παρόμοιος κατασκευαστής 

ήταν ο Χ" Παναγής από του Μόρφου. Το 

σαμάρι (σάγμα) με σταυρωτά ξύλα κατα

σκεύαζε στn Βώνη ο Αντώνης Πετρή Πελε

κάνος και στοίχιζε στην εποχή πέντε σελί

ναι (25 σεντ). Το ντύμα (στρατούρι) τοπο
θετείτο πρώτα κα_ι εφάρμοζε ακριβώς nτον 

ύβο (αρκούτζι) της καμηλας και τον εκά

λυπτε πολύ άνετα. Πάνω από το στρατούρι 

εστερεώνετο κατάλληλα το σαμάρι κι εδέ

νετο σφιγκτά κάτω από την κοιλιά του ζώου 
ενώ με θηλιές ήταν προσαρμοσμένες το 

στρατούρι εδένετο με λεπτό στερεό σχοι

νί. Οι καμηλάρηδες έδεναν τα φορτώματα 

με δικής τους κατασκευής σχοινιά. Για να 

τα κατασκευάσουν έπαιρναν το μαλλί της 

καμήλας και το έκλωθαν στο αδράχτι και έ

καμναν το νήμα. Το νήμα τούτο το έπλεκαν 

σε ζώνες γι' αυτό τα σχοινιά τούτα τα έλε

γαν κολάνια. Καθένας κατασκεύαζε μπόλι

κα τέτοια που ήταν αρκετά στερεά και αν

θεκτικά. Με κατάλληλες περιστροφές των 

κολονιών γύρω στο φόρτωμα απ' όλες του 

τις μεριές και με σφιγκτό δέσιμο στο σαμά

ρι εστερεώνετο τόσο το φόρτωμα του ζώου 

που εγίνετο στρωμνή κι ο καμηλάρης μπο

ρούσε να πέσει σ' αυτό και να κοιμηθεί άνε

τα χωρίς τον παραμικρό φόβο. 

Το αεράκι της νύκτας τον δρόσιζε· οι 

δρασκελιές της καμήλας με το συνηθισμέ

νο πλαγιοτροχασμό τον ταλαντεύουν 
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μπροστά και πίσω, δεξιά κι αριστερά, τον 

νανουρίζουν για να πέσει στην αγκαλιά του 

Μορφέα αφού απολαύσει το ρυθμιστικό 

ήχο της καμπανέλας που ακούεται στο λαι

μό της τελευταίας καμήλας για να κοιμηθεί 

κι απολαύσει ύπνο γλυκύτατο. Κάποτε ό

μως έρχεται να τον αποκόψει η λοξοδρόμη

ση μιας καμήλας η οποία είτε από δυστρο

πία είτε από κάματο κόβει τον σπάγγο που 

ενώνει το σχοινί που συνδέει την μια καμή

λα με την άλλη για ν' ακολουθούν όλες μαζί 

την πορεία που οδηγεί ο προλάτης κάμη

λος, ο αρχηγός της συνοδείας που πάνω σ' 

αυτό είναι καβαλλικεμένος ο καμηλάρης. 

Τότε περίτρομος aφυπνίζεται ο αναβάτης 

και με τίναγμα πετάγεται κάτω για να τα

κτοποιήσει την παραστρατημένη καμήλα. 

Τούτο αντιλαμβάνεται αμέσως γιατί έπαυ

σε πια ν' ακούει τον γλυκόφωνο tιχ_ο της 

καμπανέλας εt;αιτιας της aπειθάρχητης 

καμήλας που έκοψε, ανάγκασε όλες τις 

καμήλες που είναι ξωπίσω της να σταματή

σουν μαζί με την τελευταία που έχει την 

καμπανέλα στο λαιμό. Μετά την ταχτο

ποίηση συνεχίζει ο καμηλάρης πεζός το 

ταξίδι του τραβώντας τον προλάτη κάμηλο 

για κάμποση απόσταση και όταν το καττάρι 

του πάρει τον κανονικό ρυθμό της πορείας 

με πήδημα στο λαιμό του κάμηλου βρίσκε

ται και πάλι καβάλα στη ράχη του. 

Έχει αναφερθεί πως οι καμηλάρηδες για 

συντροφιά και παρέα συνεταξίδευαν 3-4 
καμηλάρηδες, καθένας με το δικό του κατ

τάρι από καμήλες. Εκεί που έφθαναν στο 

Βαρώσι ή στη Σκάλα, η περίσταση το απαι

τούσε να παραμείνουν 2-3 μέρες πολλές 
φορές μέχρις ότου πωλήσουν ο καθένας το 

φόρτωμα του ασβέστη. Σε τέτοιες περι

πτώσεις στα χάνια τούτα το έριχναν στη 

διασκέδαση που δεν έλειπε από το τραπέζι 

το ποτό, το τραγούδι κι ο χορός. Ήταν δε οι 

Βωνιάτες σε γενικό βαθμό γλυκόφωνοι 

τραγουδιστές που προσείλκυαν με την 

εξαίρετη φωνή τους και το ρυθμικό κι επι

δέξιο χορό τους γύρω τους πολλούς θαυ

μαστές τους οποίους απέσπαζαν επαίνους 

και χειρο~οτήματα. 

Εννοείται πως στα ταξίδια τους αυτά δεν 

ήταν πάντα ευχάριστα γιατί δεν έλειπαν οι 

δυσκολίες και τα εμπόδια, τα ατυχήματα 

και τα απρόσμενα περιστατικά. Ακολου-



θούσαν όπως έχουμε αναφέρει το πιο σύν
τομο χωματόδρομο στο ταξίδι τους. Στην ε

ποχή του χειμώνα οι δρόμοι τούτοι λάσπω

ναν και το ταξίδι τους γινόταν δύσκολο και 

κουραστικό γιατί γλιστρούσαν οι καμήλες, 

έπεφταν με το φόρτωμα και δεν μπορού

σαν να στηριχθούν στα πόδια τους και να 

σηκωθούν. Ο καμηλάρης τοτε ήταν αναγ

κασμένος να ξεφορτώνει το ζώο, να το 

σηκώσει για ν' αναλάβει από το πέσιμο και 

ύστερα από αρκετή ώρα ξαναφόρτωνε το 

ζώο και με δυσκολία μεγάλη μπορούσε να 

σηκωθεί και συνεχίσει το ταξίδι του. 

Τους καμηλάρηδες ακόμη κυνηγούσαν 

μεάα στη νύχτα που ταξίδευαν οι βοσκοί 

που ξωκοίμιζαν με τα πρόβατα τους το κα

λοκαίρι έξω στον κάμπο. Μόλις αντιλαμβά

νοντο από τον ήχο της καμπανέλας να περ

νά το καττάρι των καμήλων άφηναν τα 

πρόβατα τους κι έτρεχαν προς αυτό. Απέ

σπαζαν αμέσως την καμπανέλα από το λαι

μό της τελευταίας καμήλας κι απεμακρύ

νονταν τρέχοντας στο κοπάδι τους για να 

κρεμαστεί στο λαιμό του μεγάλου κριού 

του κοπαδιού για ασφάλεια σε επιδρομή σ' 

αυτό Ο καμηλάρης βέβαια το αντελήφθη

κε και βρέθηκε αμεσως στο πόδι μα ο κλε

φτης βοσκός zίχε γίνει άφαντος. Δεν άξιζε 

τον κόπο να εγκαταλείψει τις καμήλες και 

να προχωρήσει την έρευνα γι' αυτό συνέχι

ζε το ταξίδι του αφήνοντας ανεξιχνίαστι 

τον κλέφτη βοσκό. 

Δύσκολο ταξίδι έκαναν οι καμηλάρηδες 

και στις βροχ_ερέςJlέι:>ες ή νύκτες του χει

μώνα όταν συνεχώς έβρεχε κι οι καμi]λόρη
δες ήταν υποχρεωμένοι να συνεχίσουν το 

ταξίδι είτε στην αναχώρηση είτε στην επι

στροφή. Στον βροχερό τούτο καιρό έπρεπε 

να προφυλάξουν τα φορτώματα τους κα

λύπτοντες τούτα με αδιάβροχα απ' όλες τις 

πλευρεC;. Οι ίδιοι για προφύλαξη χρησιμο

ποιούσαν την βαρετή κόππα τους που rΊταν 

θερμαντική και αδιαπέραστη από τη βροχή. 

Ήταν aχώριστος σύντροφος και την χρησι

μοποιούσαν για σκέπασμα και κάλυμμα ό

που θα τύγχανε να κοιμηθούν. 

Άλλο τακτικό φόρτωμα που μετέφεραν 

οι καμηλόρηδες ήταν το άχυρο του σιτα

ριού που εμπορεύονταν είτε στην περίόδο 
των αλωνιών είτε στους άλλους μήνες από 
τον αχυρώνα. Μετά το ανέμισμα και τον α-
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ποχωρισμό των σιτηρών από το άχυρο, πολ

λοί γεωργοί πουλούσαν όλο το σωρό του a
χύρου (ιδίως στις καλοχρονιές εξαιτίες της 

έλλειψης χώρου να το αποθηκεύσουν) 

στους καμηλάρηδες προς 2-3 σελίνια την 
κάθε καμηλιά είτε κατ' εκτίμηση του σω

ρού, οπότε τους στοίχιζε πιο φθηνό. Οι κα

μηλάρηδες τότε το πατούσαν στις μεγάλες 

μπάλες (χαράρκα) που έρραβαν οι ίδιοι α

νοίγοντες σάκκους του ρυζιού ή της ζάχα

ρης. Φορτώνοντες τις μπάλες τούτες ανά 

δυο σε κάθε καμήλα (καμηλιό aχύρου) το 

μετέφεραν από τα μέρη ιδί,ω..s. της Μεσαο

ρίας είτε στην Κυθρέα που παρήγαγε λίγο 
άχυρο σε αντίθεση με τα πολλά ζώα που 

έτρεφαν (αγελάδες, βώδια, μούλες, γαϊ
δούρια) είτε στα ορεινά μέρη που η παρα

γωγή aχύρου ήταν πολύ πενιχρή, το που

λούσαν 5··6 σελίνια την καμηλιά στην 
Κυθρέα ενώ στα ορεινά 7-8 σελίνια την 
καμηλιά. Γενικά στοίχιζε φθηνότερα, στην 
εποχή όμως της ανομβρίας διαφοροποι

ούνταν οι τιμές κι έφθαναν την !::1 :- για 

κάθε καμηλιά για την αγορά και !01.25.- σεντ 
για την πώληση. 

Άλλοτε πάλι οι καμηλόρηδες ανελάμβα

ναν να μεταφέρουν ολόκληρο σωρό aχύ

ρου από το αλώνι στον αχυρώνα για τ{ οι με

γάλοι σιτοπαραγωγοί είχαν διαθέσιμους 

αρκετούς aχυρώνες και εναποθήκευαν 

όλη τους την παραγωγή του aχύρου με την 

ελπίδα μιας ανομβρίας το πουλούσαν πα

νάκριβα. Πολλοί γεωργοί έτυχε να εισπρό-

. ξουν σε χρόνο ανομβρίας 2 χιλιάδες λίρες 
από την πωΛηση aχύρου . .Lτην περιπτωση 
που οι καμηλάρηδες ανελάμβαναν μια τέ

τοια μεταφορά aχύρου το πατούσαν στις 

μπάλες στο αλώνι γιατί είχαν μπόλικες τέ

τοιες που μπορούσαν να χωρέσουν ολό

κληρο σωρό και κατόπιν με τις καμήλες το 

μετέφεραν και το όδειαζαν Όυνεχώς στον 
αχυρώνα. Η δουλειά τούτη γινόταν στη 

δροσιά της νύχτας_ για αποφυγή του aνυ

πόφορου ήλιου τη_ι:: Μεσαριός στη διάρκεια 

της μέρας. Ήταν πραγματικό δουλειά 

κοπιαστική για τους γεωργούς, αλλά 

εύκολη κι άνετη για τους καμηλόρηδες. 

Πληρώνονταν για τη μεταφορά 2-3 σελίνια 
την καμηλιό.» 

Σ' όλες τις πιο πόνω εργασιες που εκτε

λούσαν οι καμηλόρηδες πρέπει να προστε

Θεί κι εκείνη του βαμβακιού από τοιις τό-
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πους παραγωγής στις πόλεις Λευκωσία, 

Λάρνακα και Βαρώσι. Το βαμβάκι παρήγετο 

σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή της 

Κυθρέας πότιμο σε αντίθεση με το άνυδρο 

που καλλιεργείτο σε πολύ εκτεταμένη κλί

μακα στα χωριό της Μεσαορίας. Ολόκλη

ρος ο κόμπος προς Νότο της Κυθρέας μέ

χρι το Παλαίκυθρο και το Έξω Μετόχι ήταν 

καλλιεργημένος με βαμβακοφυτείες (πάτι

μες) που ποτίζονταν από νομές Κεφαλο

βρύσου. Το κλέξιμο των καρυδιών του βαμ

βακιού άρχιζε από το Σεπτέμβρη και περα

τούτο το Νιόβρη. Το βαμβάκι εκαθαρίζετο 

από τα καρύδια κι εστοιβόζετο στην απο

θήκη. Ήταν εξαιρετικής ποιότητας με πα

χέ.ς ίνες σε αντίθεση με το άνυδρο που ε

καλλιεργείτο στην Πυρκό, Περιστερωνο

πηγη; Πραστειό, Γαϊδουρό που ήταν πτω

χότερο σε ίνες και πουλιόταν πιο φθηνό. 

Το βαμβάκι της Κυθρέας αγόραζαν με 

προμήθειαν ο Γιάγκος Θεμιστός και Κύ

ΠQ.Ος Σάββα για τους εμπόρους της Λευκω
σίας Γεωργαλλίδη, Αδελφούς Αβρααμίδη 

και η τιμή του κυμαινόταν 5-6 γρόσια την 
οκό (3-4 σεντ). Οι καμηλόρηδες ανελόμβα
ναν να το πατήσουν στις μεγάλες τους 

μπάλες και στη συνέχεια να το μεταφέρουν 

στις αποθήκες των εμπόρων στις πόλεις. 

Για τη μεταφορά στη Λευκωσία πληρώνον

ταν 4-5 σελίνια την καμηλιό ενώ στη Σκόλα 
και το Βαρώσι 6-7 σελίνια. Στο Βαρώσι το 
μετέφεραν στις αποθήκες του Π. Ιωάννου 

ενώ στη Σκόλα του Αραδιπιώτη και Ρόπα. 

Στη συνέχεια το βαμβάκι έμπαινε στις 

εκκοκκιστικές μηχανές και aποχωριζόταν 

από το βαμβακόσπορο και το καθαρό βαμ

βάκι (μαχλούζι) στελλόταν σε μεγάλες 

μπάλες στην Αγγλία για να μετατραπεί σε 

νήμα και στη συνέχεια να υφανθεί στα βαμ

βακερό υφάσματα. 

Η καμήλα εκτός από τις πιο πόνω εργα

σίες που κάμνει στον άνθρωπο μας δίδει το 

κρέας, το μαλλί και το κόπρι της. Το κρέας 

το επεξεργάζονταν οι Αρμένηδες και κατα

σκεύαζαν τον ορεκτικό παστουρμά. Το 

μαλλί της χωρίζεται σε σκληρό και μαλακό. 

Το σκληρό χρησιμοποιόταν για την κατα

σκευή σχοινιών ενώ το μαλακό κλώθετουν 

σε νήμα και μ' αυτό έπλεκαν χοντρές φα

νέλες, κιλίμια, κλινοσκεπάσματα κι όλλα. 

Από το τρίχωμα της καμήλας κατασκευό-
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ζοντο άλλοτε οι λεπτές της Κύπρου καμη

λωτές που ήταν περιζήτητες στην Ευρώπη 

κι Ανατολή. Το κόπρι της είναι άφθονο εξ 

αιτίας της πολλής τροφής που καταναλί

σκει, είναι όμως κατώτερο σε θρεπτικές 
τροφές και διαλύεται εύκολα στα χωράφια 

σε δυο χρόνια. Είναι αρκετό ευκολοδιόλυ

το και παρέχει καλήν εσοδειό από τον 

πρώτο χρόνο που μπαίνει στο χωράφι. 

Οι καμηλόρηδες για την φύλαξη των 

καμήλων ιδίως το χειμώνα είχαν το καμη

λαρκό που ήταν δίχωρη κάμαρη αρκετό 
ευρύχωρη στην οποία μπορούσαν να 
μένουν άνετα 10-15 καμήλες. Στις όλλες 
περιόδους έμεναν στην εκτεταμένη αυλή 
που βρισκόταν συνήθως στο μπροστινό 
μέρος του σπιτιού και περιορίζονταν απ' 
όλες τις μεριές με ψηλό τοίχο. Στο μέσο 
της αυλής ήταν το πηγάδι του λόκκου από 
το οποίο ανέσυραν νερό για τις καμήλες. 

Δίπλα στο καμηλαρκό βρισκόταν ο αχυ

ρώνας που έμπαιναν όλες οι τροφές που έ

τρεφαν τmι ι:scwJίλαολόγυρα του χρόνου. 
Ροβόχυρο, ασπρόχυρο, ρουβιθόχυρο, 

λαψόνες κι όλλες χλωρές τροφές, βαμβα

κόσπορος. 

Στο καμηλαρκό παρέμειναν και τα μικρό 

νεογνά που γεννούσαν οι καμήλες ύστερα 

από κυοφορία 12-13 μηνών. Ο οργασμός 
άρχιζε το Γενάρη και διαρκούσε 10 βδομά
δες. Το νεογνό θηλαζόταν από την καμήλα 
για έξι μήνες και ύστερα από τον aπογαλα

κτισμό του αρχίζει να τρέφεται με τρυφερό 

χόρτα και πιο ύστερα και με σκληρές τ_:ρο- . 
φές. Στην εργασία μπαίνει στα τέσσερα του 

χρόνια και αρχίζει με το μικρό βάρος στη 
ρόχη του των 40-50 οκάδων και για να μπο
ρέσει να μεταφέρει το κανονικό φόρτωμα 

των 200-250 οκάδων πρέπει να φθάσει στην 
ηλικία των 7-8 χρόνων. Η μεγαλύτερη από
δοση δουλειάς είνάι στην ηλικία των 10-20 
χρόνων. Μπορεί η καμήλα να q)θόσει την η
λικία των 40-50 χρόνων αλλά πέραν των 30 
χρόνων αρχίζει να γερνά και ν' αδυνατίζει. 

Πολλές φορές οι καμηλόρηδες δεν ήθε

λαν να αναγιώσουν τα νεογνό και να τα 

προσθέσουν στο καττάρι των καμήλων. Έ

τσι ύστερα από διατροφή και ανόγιωμα 4-5 
χρόνων τα πουλούσαν σε aράπηδες που 

έρχονταν από τις γειτονικές μας χώρες 
κυρίως από την Παλαιστίνη, Αίγυπτο και 


