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ΤΟ ΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΤΗΣ ΚΥΘΡΑΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ KEPYNEIAN 

Μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα n 
Κυθραία ι'παν το κύριο κέντρο αλευροποίn

σnς δnμnτριακών (σιτόρι-κριθόρι) στnν 

νnσο. Αργότερα, με τnν διόδοσn των μnχα

νών πετρελαίου αρχίζει σταδιακό να χόνει 

έδαφος. Κατό τnν διόρκεια του πρώτου πα

γκοσμίου πολέμου οι νερόμυλοι εργόστn

καν πλι"ιρως. Από τα πρώτα μεταπολεμικό 

χρόνια αρχίζει n ύφεσn, αλλό οπωσδι"ιποτε, 
μέχρι τnν δεκαετία του 1950 n προσφορό 
τnς Κυθpαίας σ' αυτόν τον τομέα nταν σn
μαντικn. 

Στις αρδευόμενες περιοχές, n δενδρο
κομία, κατό κύριον λόγον τnς ελnός και n 
καλλιέργεια λαχανικών nταν αξιόλογn. Σn

μαντικn nταν επίσnς και n παραγωγn χα
ρουπιών από δένδρα που εκόλυπταν ολ(>. 

κλnρn τnν έκτασn τnς οροσειρός από τον 

Κουτσοβέντn μέχρι τnν Χαλεύκα. Αρκετό 

καλι"ι ι"ιταν και n κτnνοτροφία. Μέχρις ενός 
σnμείου nταν κέντρο εμπορικό και οι εκ

δρομείς που επισκέπτονταν τnν πnγnν του 

Κεφαλόβρυσου πολλοf. Αρκετός κόσμος 

αποζούσε από τις υπnρεσίες που έπρεπε 

να προσφερθούν στους ξένους. 

Εφόσον οι μεταφορές εγίνονταν με 

ζώα, n Κυθραία δεν εφαίνετο να έχει κανέ
να πρόβλnμα με το οδικό δίκτυο. Αρχίζει 

όμως να μειονεκτεί με τnν κατασκευnν των 

αμαξιτών. 

Σοβαρό πρόβλnμα nταν n παρόκαμ
ψn τnς Κυθραίας από τnν σιδnροδρομικn 

γραμμn Αμμοχώστου - Λευκωσίας. Εν τού

τοις, n αντίδρασn υπnρξε χλιαρn, n σnμα
σία επαρουσιόζετο υποβαθμισμένn και δεν 

φαίνεται να έγινε σοβαρn προσπόθεια 

του ΣΑΒΒΑ ΧΡΙΗΙΔΗ 

απονομnς ευθύνnς σε τοπικούς παρόγο

ντες, εόν υπnρχε κότι τέτοιο. 

Ο αμαξιτός ο οποίος οδnγούσε ανα

τολικό προς τnν Μεσαορίαν και τnν Αμμό

χωστον και δυτικό προς τnν Λευκωσίαν 

περνούσε από το Σερόγιον. Εντός τnς Κυ

θραίας έφθανε μέχρι το όκρον τnς Συρκα

νιός, στον μύλον τnς Στρότας. Τα κόρρα 

όμως, μόνον μέχρι το μέσον τnς Κυθραίας 

μπορούσαν να μεταφέρουν, κανονικό φορ

τίο. Για τις πόνω ενορίες έπρεπε να κατε

βόσουν το μισό φορτίο προτού αρχίσουν 

οι ανnφορικοί δρόμοι και έπρεπε να υπόρ

χουν όλλες διευθετnσεις για τnν μεταφορό 

του υπολοίπου. 

Ο δρόμος από τις Συκιές, που περ

νούσε μπροστό από το κτnμα που κτίσθn

κε αργότερα το Γυμνόσιο Κυθραίας, προς 

τον Άγιον Γεώργιον, τα Φοινικούδια και τον 

Πλουμίστnν ένα πρόβλnμα μόνον έλυε. 

Εκείνο του ανnφόρου από το καφενείο Κλε

όπα προς τnν τζουμαγιόν. Στον Πλουμί

στnν όρχιζε και πόλιν το πρόβλnμα. Εξ όλ

λου ο γύρος nταν τόσον μεγόλος και μέχρι 

τελευταία n φρόσn ιιθα μας πόρn από τα 
Φοινικούδια~>. Εχρnσιμοποιείτο για κόποιον 

ο οποίος δεν ακολουθούσε τον σύντομον 

δρόμον n εχρnσιμοποιούσε πολλές περι
στροφές προτού πεί κότι. 

Οι όμαξες που μετέφεραν επιβότες 

προς τnν Λευκωσία εξεκινούσαν από τnν 

μικρn πλατεία κοντό στο καφενείο Κλεόπα 

και το Δnμαρχείο. Οι κότοικοι των πόνω 
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ενοριών, για να χρnσιμοποιnσουν τις όμα

ξες, είχαν να διανύσουν όλnν εκείνnν τnν 

απόστασn πεζοί. 

Τα πρώτα αυτοκίνnτα, αρχικό επταθέ

σια μόρκας Rugby εδρομολογnθnκαν 

γύρω στα 1925. Εξεκινούσαν όμως και εκεί
να από τnν ίδια αφετnρία και απέφυγαν επι

μελώς το μεγόλο ανnφορο αν και όπως 

απεδείχθn αργότερα μπορούσαν να το 

ανεβούν. Εν τω μεταξύ οι πρώτοι ιδιοκτnτες 

- οδnγοί των μικρών αυτών λεωφορείων συ
νεταιρfσθnκαν και n κατόστασn παρέμεινε 
έτσι για 3-4 χρόνια. 

Η Χαλεύκα nταν σnμαντικός δασονο

μικός σταθμός και έδρα του δασονόμου 

τnς βόρειας οροσειρός. Με ενέργειες του 

Αρχιδασονόμου, όπως υπολογίζω, απεφα

σίσθn να γίνει ο δρόμος από τnν Κυθραίαν 

στnν Χαλεύκα και από εκεί μέχρι τnν Χόρ

τζια και τον Άγιον Αμβρόσιον. Οι εργασίες 

όρχισαν το 1925. Εξεκίνnσαν από τον ελnό
μυλον του Παπόλα, κοντό στn διαχωριστικn 

γραμμn Συρκανιός- Χαρδακιώτισσας, κότω 

από τnν παλαιόν εκκλnσίαν τnς Αγίας Άν

νας, πέρασε δίπλα από τον Συρκόνον και 

τον Παρτελεμέν (μύλους) έφθασε στο Κε

φαλόβρυσο και από εκεί προχώρnσε προς 

τnν Χαλεύκα. Ο δρόμος αυτός nταν προ

βλnματικός κατό τnν διόρκεια του χειμώνα 

λόγω του αργιλλώδους εδόφους. επnρεό

ζετο από κατολισθnσεις και παρέστn ανό

γκn να ανακατασκευασθεί σε δυο σnμεία, 

κοντό στnν Αγfαν Άννα και πόνω από το Κε

φαλόβρυσον. 

Ο δρόμος αυτός έλυεν, εν μέρει μό

νον, το πρόβλnμα συγκοινωνίας με τnν 

Χόρτζιαν και τον Άγιον Αμβρόσιον. Είχεν 

όμως ευεργετικό αποτελέσματα δια το Κε

φαλόβρυσον, τnν Χαλεύκαv και το Αρμενο

μανόστnρο. 
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Μέχρι τότε δεν υπnρχε καφενείο στο 

Κεφαλόβρυσο. Ήταν μόνον n πλατεία 

όπως διεμορφώθn με τnν ανέγερσn τοίχου 

αντιστnριξnς το 1917 με έξοδα του Αρχιε
πισκόπου Κυρίλλου Β (Κυριλλότσου)και 

του Μιχαιlλ Απαλίδn. 

Δια να αξιοποιnθεί n περιοχn και να 
εξυπnρετnθούν οι επισκέπ·rες έπρεπε να 

κτισθεί καφεστιατόριο. Υπnρχε όμως το σο

βαρό πρόβλnμα του χώρου. Εκτός τnς 

πλατείας, που nταν εγγεγραμμένn επ' ονό

ματι των κατοίκων Κυθραίας, οι γύρω χώ

ροι ανnκαν εις τnν Αρμενικnν εκκλnσία τnς 

οποίας n Επιτροπn r'ηαν απρόθυμn να πα
ραχωρnσn τα λίγα τετραγωνικό μέτρα που 

εχρειόζοντο για τον σκοπόν. Οι εκκλnσια

στικές Επιτροπές Συρκανιός και Χαρδακιώ

τισσας που ανέλαβαν τnν πρωτοβουλfαν 

αποφόσισαν να κτίσουν το καφενείο πόνω 

στnν βόταν τnς πnγnς που εθεωρείτο πε

ριουσία τnς κοινότnτας. Με το ξεκίνnμα 

όμως τnς δουλειός, κτίστες και εργότες 

ετρομοκρατnθnκαν από τnν παρουσία του 

Ούτσιεγκε που τους επαρακολουθούσε. Ο 

Ούτσιεγκες nταν ο τελλόλnς τnς κοινότn

τας αλλό ταυτόχρονα και ο έμπιστος τnς 

Επιτροπnς τnς Αρμενικnς Εκκλnσίας που 

παρακολουθούσε και κατόγγελλε αμέσως 

οποιαδnποτε επέμβασn στn μεγόλn έκτα

σn τnς περιουσίας τnς. Οι εργαζόμενοι 

εδfσταζαν να συνεχίσουν από φόβον ότι οι 

Αρμένιοι θα έπαιρναν δικαστικό μέτρα 

εναντίον των και θα εζnτούσαν από τπν 

Αστυνομίαν να επέμβn. Ο Μιχαnλ Απαλf

δnς, που nταν πρόεδρος τnς εκκλnοιαστι

κnς επιτροπnς Χαρδακιώτισσας και σnμαί

νων τοπικός παρόγοvτας υποσχέθn να ευ

ρίσκεται καθnμερινό επί τόπου και να επι

βλέπει τnν πρόοδο τnς εργασίας. Υποσχέ

θn στους εργαζόμενους ότι εόν ελαμβό

νοντο δικαστικό μέτρα εναντίον των και 

εδικόζοντο θα επλιlρωνε το πρόστιμο και 



σε περfπτωσn φυλόκισnς ότι θα εfχαν τnν 

ανόλογn οικονομικn ενfσχυσn ώστε να μnν 

υποβλnθούν σε στερnσεις εκεfνοι και οι οι

κογένειές τους. Η Εργασfα επροχώρnσε 

απρόσκοπτα, επέμβασn σε ξένn περιουσfα 

δεν έγινε και το καφενεfον εκτfσθn και δια

τnρεfτο μέχρι το 1974. Πρώτοι ενοικιαστές 
nταν ο Χριστόγγελος και ο Μουσουλιώτnς 

συνδιοκτnτες τότε εις τον παρακεfμενον νε

ρόμυλον του Κεφαλοβρύσου. 

Εκτός τnς νέας αυτnς αρτnρfας προς 

τnν Χαλεύκαν n κατόστασn παρέμεινε ως 
είχε. 

Παρέμειναν τα δύσβατα μονοπότια 

(α) προς δυσμός προς τον Κουτσο

βέντn, τον Άγιον Χρυσόστομον, το Βουνόν, 

το Συγχαρρί και το Δfκωμο. 

(β) Προς βορρόν προς τον Πενταδό

κτυλον και από τnν όλλnν πλευρό του βου

νού τnν Τραπέζου και τnν Κλεπίνnν, τον 

Άγιον Επfκτnτο, το ΠέλλαΠόις το Καζόφανι 

και τnν Κερnνειαν. 

(γ) Ανατολικό από τα Γουρνιό προς 

τον Άγιον Βασfλειον, τnν Τρυπnμένnν, το 

Κορνόκnπον και τα Καλλυβόκια. 

Το μεγόλο ανnφορο από του Σμαι"ιλn 

προς το αππι'Ίδnμα εσυντnρεfτο κατ' αραιό 

διαστι'Ίματα και n κατόστασn του ι'Ίταν εν 

συγκρfσει σχετικό υποφερτι'Ί. 

Προτού συνεχrσω; σαν παρένθεσn, θα 

ι'Ίθελα να αναφερθώ και στnν εξέλιξn στn 

διακίνnσn επιβατών προς τnν Λευκωσίαν. 

Γύρω στα 1929, ο Γεώργιος Παναγι'Ί από τnν 
Άσσιαν, ιδιοκτnτnς επταθέσιου αυτοκινι'Ί

του, αρραβωνιόστnκε και μετακόμισε στnν 

Κυθραfα στnν συνοικία Κεφαλοβρύσου. Άρ

χισε γραμμι'Ί Κυθραfας- Λευκωσfας και για 

να πόρn πελατεfα ξεκινούσε και κατέλnγε 

στnν επιστροφn στnν Συρκανιόν. Ανέβαινε 
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δnλαδι'Ί το ανnφορο του Κλεόπα. Αυτό εfχε 

κόποιον αντίκτυπον αλλό λόγω του ότι ο 

συναγωνιστι'Ίς nταν ξένος οι εντόπιοι κα

τόρθωσαν να διατnρι'Ίσουν τnν κατόστασn 

ως εfχε. Για μικρό όμως χρονικό διόστnμα 

κάι τα πρόγματα πnραν όλλn τροπι'Ί. 

Ο Γιόννnς Κυριακfδnς. που επέστρε

ψε στnν Κύπρο από τnν Αfγυπτο που ι'Ίταν 

εγκατεστnμένος για χρόνια και εδnμιούρ

γnσε μεγόλn περιουσfα, έκτιζε σπfτι στnν 

Χαρδακιώτισσα. Εχρειόσθn επειγόντως ένα 

φορτfο κεραμίδια και ζnτnσε από τnν εται

ρεfα των αυτοκινnτων να του το μεταφέ

ρουν. Εκείνοι, με τnν δικαιολογfα ότι το 

φόρτωμα και το ξεφόρτωμα σε επιβατικό 

αυτοκίνnτο ι'Ίταν δύσκολο, αρνnθnκαν. Τnν 

επομένnν όμως αυτοκfνnτο τnς Εταιρεfας 

μετέφερε παρόμοιο φορτfο στο Αρμενο

μανόστnρο. Έγινε γνωστό, ζnτnθnκαν εξn

γnσεις και ένας από τους οδnγούς, τε

λεfως επιπόλαια εfπε «Εκείνοι πλnρώνουν». 

Από το περιβόλλον του Γιόννn Κυριακfδn 

εθεωρι'Ίθn ανεπίτρεπτο να λεχθι'Ί τέτοια 

φρόσn που όφnνε υπονοούμενα ότι ο Γιόν

νnς Κυριακίδnς δεν πλnρώνει καλό καθ' nν 

στιγμι'Ίν nταν σε όλους γνωστό με πόσn 

απλοχεριό εξόδευε τnν εποχnν εκεfνnν. Το 

περιστατικό έγινε θέμα συζnτnσnς στα κα

φενεfα για μέρες και τα ποικfλα σχόλια συ

νέτειναν στο να πόρn διαστόσεις n υπόθε
σn. Ο Γιόννnς Κυριακfδnς το εθεώρnσε με

γόλn προσβολι'Ί και χολωμένος είπε «θα το 

πλnρώσουν ακριβό». Σε λίγες μέρες αγό

ρασε αυτοκίνnτο δεκατετραθέσιο και προ

σέλαβεν σαν οδnγό τον Φώτn Παντελι'Ί. Αυ

τός συνεργόστnκε με τον Ασσιώτn και όρ

χισαν καθnμερινι'Ί γραμμι'Ί Κυθραfας Λευ

κωσίας με αφετnρία και τέρμα τον μύλον 

τnς Στρότας στnν Συρκανιό. Αυτό ανόγκα

σε και τους όλλους ν' ακολουθnσουν, n 
διαδρομn εσταθεροποιnθn και εδόθn τέ

λος στις ταλαιπωρίες των κατοίκων των 
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πόνω ενοριών. 

Λfγο αργότερα, όταν ο Γιάννnς Κυριακf

δnς εβεβαιώθn ότι ο σκοπός επιτεύχθn. πα

ρεχώρnσε το αυτοκfνnτο στον Φώτn Παντελn 

με καλούς όρους. Η εξέλιξn αυτn εfχε σαν 

αποτέλεσμα να ενταθούν οι πιέσεις προς το 

Δnμοτικό Συμβούλιο για να κατασκευασθn 

το κομμάτι του δρόμου από το Δnμαρχεfο 

προς τον Βούππον το 1931-32. Οι ιδιοκτnτες 
τnς γnς αντέδρασαν στnν απαλλοτρfωσn και 

ο δρόμος έγινε στενώτερος απόότι έπρεπε 

και με απότομονστροφnν n οποία αργότερα, 
με τnν αύξnσn τnς κυκλοφορίας παρουσία

ζεσοβαρόπρόβλnμα. 

Παρό τα μειονεκτnματα αυτό, το 

έργο φαίνεται ότι τότε έλυσε το πρόβλnμα 

του μεγάλου ανnφορου. 

Όπως ανέφερα προnγουμένως. n Κυ
θραία είχε μεγόλnν έκτασn από χαρουπό

δενδρα, n παραγωγn nταν σnμαντικn και 

λόγω τnς ζnτnσnς από το εξωτερικόν n 
τιμn ικανοποιnτικn. 

Αρχές Αυγούστου άρχιζε το μάζεμα. 

Για να εξασφαλίζεται n ωρfμανσn του καρ
πού n nμερομnνία έναρξnς τnς συλλογnς 
ορίζετο πάντοτε από τον Διοικnτnν τnς 

Επαρχίας. Ο Αύγουστος είναι ο μnνας που 

δεν υπάρχουν όλλες γεωργικές ασχολίες 

και τα σχολεία είναι κλειστό. Ολόκλnρn n οι
κογένεια του Παραγωγού nταν διαθέσιμn 

και έτσι το μάζεμα εγίνετο με λίγα έξοδα. Η 

χαρουπιά στο βουνό δεν χρειάζεται ούτε 

καλλιέργεια ούτε λίπανσn και όπως έλεγαν 

τότε «n τερατζιό μιαν φοράν τον χρόνον 
θέλει να πας πουκότω τnς, πον να λουβn

σεις τα τερότζια. Όλοι nθελαν να μαζέ

ψουν τον καρπόν από τις πρώτες nμέρες. 

γπnρχαν δένδρα που αμφισβnτείτο n ιδιο
κτnσία των. Κρούσματα κλοπnς δεν nταν 

και τόσο σπάνια. Και το βράδυ στα καφε-
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νεfα οι συζnτnσεις και οι διαπλnκτισμοί 

έντονοι. Κατό τnν διάρκεια τnς nμέρας το 

χωριό - οι δυο ενορίες Συρκανιό και Χαρ

δακιώτισσα κατό κύριον λόγο άδειαζε. 

Όλοι σχεδόν nσαν στο βουνό. Οι φωνές. τα 

γέλια και τα πειράγματα έσμιγαν με τον 

κρότον του τενεκέ όταν έρριχναν τα χα

ρούπια από κάποια απόστασn. Το μάζεμα 

των χαρουπιών nταν και δουλειά nταν και 

διασκέδασn. 

Οι χαρουπιές μας nταν κατό μnκος 

του μονοπατιού προς το Σταυρf του Πεντα

δάκτυλου. Σαν παιδί πnγαινα και εγώ στο μά

ζεμα των χαρουπιών. Όπως εσυνnθίζετο, 

μόλις εγέμιζε το σακκί το εφόρτωναν στο 

ζώο και το έστελλαν στο χωριό. Ήταν δου

λειά κυρίως των αγοριών. Με έστελλαν και 

μένα στnν μεταφορά. Από τότε απέκτnσα 

τnν εμπειρίαν για τις δυσκολίες που αντιμε

τώπιζαν όσοι εχρnσιμοποιούσαντον δύσβα

τον αυτόν δρόμον για μεταφορές με ζώα 

προς τnν Κερnνειαν και τα χωριό στnν πίσω 

πλευρόν του Πενταδακτύλου. Το έδαφος 

nτανανώμαλο και πετρώδες και οι δυο κακο

σκόλες, όπως ελέγοντο, επροκαλούσαν 

δέος. 

Έναν σnμαντικό μέρος τnς εξαγωγnς 

των χαρουπιών εγίνετο τότε από τnν Κερύ

νειαν και n μεταφορά εκεί εγίνετο με ζώα. 
Για τέτοιου είδους μεταφορές ασχολού

νταν αρκετοί από τους κατοίκους των δύο 

ενοριών, Συρκανιός και Χαρδακιώτισσας. 

Εξ άλλου nταν και τα καμίνια του ασβέστn. 

Αρχικό. σχεδόν όλα nταν πόνω στο βουνό. 

Ο ασβέστnς έπρεπε να μεταφερθεί στον 

αμαξιτό με ζώα. Η πέτρα που εχρnσιμο

ποιείτο μεταφέρετο και αυτn με ζώα. Και 

μέχρι το 1942, ότε έγινε υποχρεωτικn n 
χρnσn ακάθαρτου πετρελαίου για να προ

στατευθούν τα δόσn, εχρειόζοντο μεγάλες 

ποσότnτες ξύλα και όψιμο που και αυτό 

μεταφέροντο με τον ίδιον τρόπο. Ξύλα και 



όψιμο εχρειόζοντο και για οικιακn χρnσn, 

τον φούρνο, το μαγείρεμα και τnν πλύσn. 

Οι αγωγιότες, «κκιρατζnδες» όπως 

ελtγοντο τότε, διατnρούσαν συνnθως δυο 

ζώα. Γαϊδούρια, αρσενικό, ρωμαλέα. Κατό 

κανόνα δεν τα ευνούχιζαν για να μnν γίνουν 

δύστροπα και δειλό. Τα έτρεφαν καλό με 

όχυρο και κριθόρι κυρίως. Από τα μέσα του 

χειμώνα μέχρι τις αρχές τnς όνοιξnς έπρεπε 

να τους δώσουν, για μερικές βδομόδες, αρ

κετnν ποσότnτα χόρτου «φαρρό». Στα μότια 

των απλών αυτών ανθρώπων. όποιος δεν 

έδιδε στα ζώα του αρκετnν τροφnν, n χόρ
τον στnν εποχn, εθεωρείτο ασυνείδnτος. 

Όπως και εκείνος που με το πρόσχnμα 

αδιαθεσίας n κόπωσnς εκαβαλλικούσε το 
ζώον του ενώ nδn αυτό nταν κανονικό φορ

τωμένο. 

Λόγω του πετρώδους εδόφους τα 

ζώα nταν ανόγκn να πεταλώνονται τακτικό. 

Οι καλλικόδες (πεταλωταί) nταν Τούρκοι 

από τnν Επnχώ και έρχονταν κόθε Κυριακnν 

στπν Κυθραία για το πετόλωμα. 

Για να μnν πλnγώνονται τα ζώα ελαμ

βόνετο φροντίδα και για τnν καλι'1ν εφαρ

μογnν των στρατουριών. Οι στρατουρόδες 

έκαναν καλές δουλειές. Το πλnγωμένο ζώο 

έπρεπε να ξεκουρασθεί για να επουλωθεί n 
πλnγn του. Ήταν πρόγματι σξιολύπnτο 

όταν εδοκίμαζε ο ιδιοκτnτnς να το στρα

τουρώσει. Ελύγιζαν τα πόδια του τα μπρο

στινό και έβγαζε κραυγn πόνου. Εξ' ου και 

n παραστατικn φρόσn «Σαν τον γόδαρον 
τον κόντρnν που όμα δει το στρατούριν 

κροκόθεται». 

Οι Εγγλέζοι είναι γνωστοί για τnν αγό

πn τους προς τα ζώα και τnν έντονn αντί

δρασn τους όταν βλέπουν να τα κακομετα

χειρίζονται n να τα ταλαιπωρούν. γπnρχε 
! από τότε στnν Κύπρο κλόδος του 
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R.S.P.C.A. (Roya\ Society for H1e Preνention 
of Cruelty to Animals) και οι υπόλλnλοι του 
nτav γνωστοί σαν «Κοντρόρnδες». Είχαν 

εξουσία να επιτόξουν τα πλnγωμένα ζώα 

και να τα 1μεταφέρουν στο Κτnνιατρείον και 

να τα κρατnσουν μέχρι ν' αποθεραπευθούν. 

Ο ιδιοκτnτnς εβαρύνετο με τα έξοδα δια

τροφnς του ζώου. Η υπόθεσn εστοίχιζε και 

οιιδιοκτnτες των ζώων nταν προσεκτικοί. Οι 

κοντρόρnδες ανέπτυσσαν δραστnριότnτα 

μέσα στις πόλεις, στnν ύπαιθρον όμως 

σπανίως έκαμναν τnν εμφόνισn τους. 

Βουλευτικές εκλογές έγιναν το 1926. 
Δικαίωμα ψnφου είχαν όλοι οι όρρενες 

ενnλικες που είχαν κτnματικnν περιουσίαν 

εις τnν εκλογικnν περιφέρειαν. Αρκετοί Κυ

θραιώτες είχαν δικαίωμα ψnφου στnν 

εκλογικnνπεριφέρειαν τnς Κερύνειας διότι 

είχαν περιουσίαν εκεr. 

Ένας από τους υποψnφίους βουλευ

τές για τnν Κερύνεια nταν ο Δnμοσθένnς 

Σεβέρnς δ1κnγόρος και εξαγωγέας χαρου

πιών. Είχε καλές σχέσεις με τους Κυθραιώ

τες και ο πατέρας του κατόγετο από τnν 

Κυθραίαν. Προ των εκλογών nλθε στο χω

ριό και μίλnσε στους ψnφοφόρους στο κα

φενείο του Χρυσανθn. Φεύγοντας σταμό

τnσε για λίγο στο σπίτι μας - nταν κου

μπα'ρος του πατέρα μου και είχε βαφτίσει 

τnν μικρότερn αδελφn μου και είπε στnν 

μnτέρα μου να μιλι'1σει στους συγγενείς 

και όσους μπορούσε να επnρεόσει για να 

τον ψnφίσουν. 

Να τους λέτε ότι θα φροντίσω να 

γίνn ο δρόμος από τnν Κυθραfα στnν Κε

ρnνεια. 'Ημουν μόλις εννιό χρονών αλλό 

θυμούμαι μέχρι σnμερα τα λόγια εκείνα. 

Οι εκλογές έγιναν, ο Σεβέρnς δεν εξε

λtγn. Δεν νομlζω να έγιναν διαβnματα 

από οποιαδnποτε όλλn πλευρό για το ζn-
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τnμα αυτό. 

Ήλθε n οικονομικn κρίσn του 1929-30. 
Τα Οκτωβριανά το 1931 με τα γνωστό επα
κόλουθα. Η aνομβρία για τρία χρόνια, 

ανεργία και οικονομικn καταστροφn. Και ο 

δρόμος προς τnν Κερnνειαν παραμένει 

όνειρο. 

Γfνεται τότε ο χωματόδρομος από Δί

κωμο στο Συγχαρρf, το Βουνό και σταματά 

στον Κουτσοβέντn. Χωματόδρομος επίσnς 

από τnν Κερnνεια στον Άγιο Επίκτnτο, Κλεπί

νn, Χόρτζια, Άγιον Αμβρόσιο. Δεν ενώνο

νται με τnν Κυθραίαν. Φαίνεται ότι ο κάθε 

διοικnτnς ενδιαφέρεται μόνον για το δίκτυο 

τnς επαρχίας του. Δεν υπάρχει συντονι

σμός n συνεργασία μεταξύ των διοικnτών 
ώστε να επεκτείνονται οι δρόμοι προς χω

ριό τnς γειτονικnς επαρχίας σε περιπτώ

σεις που τούτο nταν πρόσφορο. 

Τα πρώτα χρόνια του δευτέρου πα

γκοσμίου πολέμου και ιδίως μετά τnν κατό

λnψn τnς Κρnτnς από τους Γερμανούς 

εφαίνετο να υπάρχει κίνδυνος εισβολrlς. Οι 

Άγγλοι έκαμαν ορισμένα έργα όπως παρα

καμπτnριους σε πυκνοκατοικnμένες περιο

χές και χωματουργικό στις πεδιάδες. Φαίνε

ται όμως ότι το επιτελείον δεν επερίμενε 

απόβασn στις βόρειες ακτές ανατολικό του 

κόλπου του Μόρφου και γι' αυτό δεν έγινε 

βελτίωσn και επέκτασn των οδικών αρτn

ρίων προς τnν οροσειρόν και τnν όλλnν 

πλευρό του Πενταδακτύλου. Μετά τnν νίκπν 

του Montgomery εις το ΕΙ Alamein ο κίνδυ
νος εισβολrlς έπαυσε να υπάρχει, 

Οι εξαγωγές των χαρουπιών εσταμό

τnσαν με τnν έναρξn του δευτέρου παγκο

σμίου πολέμου. Η παραγωγn έμεινε αδιόθε

τn και για να ανακουφιστούν οι παραγωγοί 

n Κυβέρνnσn έφθασε μέχρι του σnμείου να 
μελετά ανόμιξn χαρουπαλεύρου με σιτό-
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λευρο για τnν κατασκευn ψωμιού. Μετά 

όμως από μερικό πειράματα n ιδέα εγκα
. ταλείφθn. Για ένα διόστnμα εχρnσιμοποιn-
θει n σταφίδα. 

Με το τέλος του πολέμου οι εξαγω

γές των χαρουπιών ξανάρχισαν. Η Κερn

νεια όμως έπαυσε να χρnσιμοποιείται σαν 

λιμάνι φόρτωσnς και οι εξαγωγές γίνονται 

από το Ζύγι και τnν Λεμεσό. 

Στα μεταπολεμικό χρόνια και μέχρι 

τnν μεταπολίτευσn n κατασκευn του δρό
μου προς τnν Κερύνεια έμεινε για τους Κυ

θραιώτες όνειρο και ευσεβnς πόθος. Στnν 

πρόξn n Κυθραία μένει, όπως θα έλεγαν οι 
πολεοδόμοι σε cul de sac. Αυτοκινnτόδρο
μος από τnν Λευκωσία και τnν Μεσαορία 

μέχρι το Κεφαλόβρυσο. Από εκεί και πέρα 

πετρώδεις aτραποί προς όλες τις κατευ

θύνσεις. Ο δρόμος Κεφαλοβρύσου, Χαλεύ

κας nταν σε τέτοια χάλια που εθεωρείτο 

τόλμnμα να τον χρnσιμοποιnσεις χωρίς 

επιτακτικn ανόγκn. 

Με τnv τουρκικnν ανταρσίαν του 

1963 έκλεισε και ο δρόμος Λευκωσίας- Κε

ρύνειας μέσον Κιόνελι. Η συγκοινωνία με 

ολόκλnρn τnν επαρχία Κερnνειας έπρεπε 

να γίνn μέσον Μύρτου. Η απόστασn nταν 

πολύ μεγόλn. Όπως και το κόστος, n απώ
λεια χρόνου και n ταλαιπωρία. 

Επιτακτικό πλέον άρχισε να τίθεται n 
ανόγκn κατασκευnς ενός νέου δρόμου 

προς τnν Κερύνεια. 

Ένα από τα συντάγματα τnς Ελλnνι

κnς Μεραρχίας, που rlλθε στnν Κύπρο, το 

1964, είχε έδραν τnν Κυθραίαν. Από επα
φές που είχα με τnν διοίκnσn του συντάγ

ματος αντελrlφθnκα ότι nθελαν επειγό

ντως τnν κατασκευn δρόμου προς τις βό

ρειες ακτές και ότι εκαμναν διαβnματα 

προς τnν Κυβέρνnσn γι' αυτόν τον σκοπόν. 



Δι'ψαρχος είχα διορισθεί από τον Δε

κέμβρn του 1964. 

Μόϊον του 1965 ελι'1φθn πρωτοβουλία 
από ορισμένους να κλnθn σύσκεψn στο 

Katsellis Hill Hotel στnν Λευκωσία για 

ανταλλαγn απόψεων πόνω στο θέμα του 

νέου δρόμου. Εστόλnσαν προσκλnσεις σε 

πολλούς ενδιαφερόμενους όχι όμως και σε 

μας. Το πλnροφορr'1θnκα μόλις τnν προτε

ραία από τις εφnμερίδες. Επικοινώνnσα 

αμέσως με τον Δnμοτικόν Γραμματέα Γ. Γε

ωργιόδnν και του είπα ότι έπρεπε να πα

ρευρεθούμε οπωσδι"ιποτε. Το απόγευμα, 

στο γραφείο του Δnμου, έθεσε υπόψιν μου 

σχετικόν φόκελλον, τον απογοnτευσα όμως 

όταν του είπα ότι το θέμα δεν ετίθετο στις 

σωστές διαστόσεις και τα επιχειρnματα 

nταν αδύνατα. 

Στnν σύσκεψn εfδαμε εκπροσώπους 

από τnν Κερnνεια και όλα τα ενδιαφερόμε

να χωριό. Κόποιος εξέφρασε απορίαν για 

τnν παρουσία μας επενέβn όμως ο Ζnνων 

Σεβέρnς και του είπε «ασφαλώς ενδιαφέρει 

και τnν Κυθραίαν το ζnτnμα». 

Η πρώτn εισnγnσn nταν ότι ο δρόμος 

έπρεπε ν' αρχίσn από τnν Μια Μnλιό, σε 

απόστασn ασφόλειας από του Τουρκικό χω

ριό Μόνδρες, να περόσn από το Δίκωμο, ν' 

ακολουθnσn τον ορεινό δρόμο προς το 

Πέλλα Πόϊς και τnν Κερnνεια. 

Δεύτερn εισnγnσn nταν τους Λαπn

θιώτες - Καραβιώτες που τον nθελαν ναπε
ρόσn από τnν «Γομαρίστραν>>. 

Τρίτn ι'παν εκεrνn του Ζnνωνα Σεβέρn 

που εισnγείτο Κεφαλόβρυσο Κυθραίας -
Χαλεύκα- Χόρτζια και ακολούθως τον πα

ραλιακό δρόμο προς τnν Κερnνεια. 

Όταν εμίλnσα, υπέδειξα ότι το σn

μείον τnς οροσειρός που επροτείνετο για 

99 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

να περόσει ο δρόμος από το Δίκωμον 

προς το Πέλλα Πόϊς nταν πολύ ψnλόν, ο 

δρόμος θα nταν ανnφορικός και αυτό 

nταν σοβαρό μειονέκτnμα. Σοβαρό μειονέ

κτnμα nταν επίσnς κα1 n γειτνίασn του 

δρόμου προς τον τουρκικό θύλακα. Η εισn

γnσn μέσον Χαλεύκας - Χόρτζιας είχε το 

σοβαρόν μειονέκτnμα τnς μεγόλnς δια

δρομnς. Η πρότασn μέσον Γομαρίστρας 

μόνον αδυναμίες παρουσίαζε. 

Η εισnγnσn n δικn μας nταν να πε
ρόσει από το μόνον φυσικό πέρασμα τnς 

οροσειρός που επροσφέρετο κότω από 

τις συνθnκες που επικρατούσαν το «Σταυρί 

του Πενταδακτύλου)). 

Η διαδρομn που θ' ακολουθούσε ο 

δρόμος nταν ο Κεφαλόβρυσος Κυθραίας -
Σταυρί-Κλεπίνn-Άγιος Επίκτnτος-Κερύνεια. 

Λόγω τnς διαφορός του ύψους που έχει το 

Σταυρί εν συγκρίσει με τα όλλα προτεινό

μενα σnμεία ο δρόμος θα nταν αρκετό 

ολιγώτερον ανnφορικός n δε απόστασn 
δεν nταν μεγαλύτερn. Μικρότερον θα nταν 

επίσnς και το κόστος κατασκευnς. Με τnν 

όποψn μου εσυμφώνnσε και ο γιατρός 

Βραχίμnς σαν εκπρόσωπος τnς Κλεπίνnς. 

Η σύσκεψn δεν κατέλnξε σε ομόφωνα συ

μπερόσματα και διελύθn με τnν κόθε 

πλευρό να επιμένει στις απόψεις τnς. 

Εθεώρnσα σκόπιμον να συζnτnσω το 

θέμα και με τον διοικnτnν του συντόγμα

τος Συνταγματόρχnν Δεσύπρnν. Εσυμφω

νούσε με τις απόψεις μου και μου υποσχέ

θn ότι θα ενεργούσε και εκείνος μέσον του 

Γ.Ε.Ε.Φ. 

Μερικούς μnνες αργότερα επλnρο

φορnθnκα ότι όρχισε n διαπλότυνσn του 
δασικού δρόμου από τnν Χαλεύκαν προς 

το Σ ταυρί και ότι n λι'1ψn απόφασnς για τον 
δρόμον ανεβόλλετο. 
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Συνόvrnσα τον Συvrαγματόρχnν Δε

σύπρnν, του το ανέφερα και εξέφρασα τnν 

απορfαv μου γιατί να το δεχθούν καθ' nν 

στιγμnν n απόστασn από το Κεφαλόβρυ
σον στο Σταυρί είναι μόνον δύο μίλια ενώ 

μέσον Χαλεύκας είναι δέκα. Ο Δεσύπρnς 

μου είπε ότι ο στρατός δεν εσυμφώνnσε με 

αυτnν τnν λύσn και με κόποια δόσn χιού

μορ πρόσθεσε:ι<Ο εργολόβος που ανέλαβε 

το έργο δεν έχει μnχανnματα που σπόζουν 

πέτρα. 'Α».αξε το σχέδιο για να μπορεί να 

γίνει n δουλειό με ένα grader. 

Η διευθέτnσn, αυτn δεν έλυε κανένα

πρόβλnμα. Η ταλαιπωρία όσων nθελαν να 

ταξιδέψουν από και προς τnν Κερύνειαν 

εσυνεχίζετο και συχνό εγίνοvrο διαβnματα 

προς τnν Κυβέρνnσn και δnμοσιεύσεις εις 

τον τύπον. 

Ήμουν βέβαιος ότι ο δρόμος θα εγί

νετο οπωσδnποτε. Επίστευα ακρόδαvrα ότι 

ανεξόρτnτα από το πόσον θα ωφελείτο n 
Κυθραία nταν και n ορθn λύσn. Δεν έπρεπε 
όμως να υποτιμούμε τις προσπόθειες των 

όλλων για στnριξπ των απόψεων τους. 

Έπρεπε να κόνουμε αγώνα. Και τον εκόνα

με συvrονισμένοι. Όλn n Κυθραία, τα περί
χωρα, n Κλεπfνn και ο Άγιος Επίκτnτος. Σ' 

αυτό το στόδιο μπnκε στον αγώνα και οΠέ

τρος Στυλιανού που nταν τότε βουλευτnς. 

Αμέριστn συμπαρόστασn είχαμε και από 

τον βουλευτnν Μιχαλόκnν Σαββίδn. 
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Είχαμε συνεvrεύξεις με υπουργούς 

και τις επαρχιακές διοικnσεις. Εγρόφαμε 

στον Τύπο. Εδώσαμε δnμοσιογραφικές δια

σκέψεις και στον Κεφαλόβρυσο και στον 

Παχύαμμο του Αγίου Επικτι'που. Οι όλλοι 

δεν έμειναν αδρανείς. Ήσαν και εκείνοι 

καλό οργανωμένοι. Έτυχε φορές να φεύγει 

αvrιπροσωπεία τους από τον Ανδρέα Γιό

γκου από Υπουργείον και να περιμένουμε 

εμείς στον προθόλαμο n αvrίστροφα. 

Το 1968 όρχισε n κατασκευn δρόμου 
από το 7 μίλι προς το Φυλλέρι και τον Κε
φολόβρυσον για να ενωθεί με εκείνον τnς 

Χαλεύκας. Όταν έφθασαν εις τnν κοίτnν 

του Χειμδρρου του Τρυπnτού, πόνω από 
το Κεφαλόβρυσον, λόγω κακού σχεδια

σμού και πρόχειρων υπολογισμών δεν έκα

μαν γεφύρι ανόλογο με τον όγκον των ομ

βρίων που μαζεύοvrαι. Στο σnμείο αυτό n 
κοίτn λόγω διόβρωσnς του εδόφους είχε με

γόλο πλότος. Εχρnσιμοποίnσαν δυο βαρέ

λια και έκαμαν επιχωμότωσn χωρίς κανονι

κούς τοίχους αvrιστnριξnς. Λόγω ενδιαφέ

ροvrος επαρακολουθούσα τnν πρόοδον 

τnς εργασίας και αvrελιlφθnκα τον κίνδυ

νον. Εφρόvrισα να δω τον μnχανικόντων Δn

μοσίων Έργων που επέβλεπε και του υπέδει

ξα ότι εθεωρούσα τnν κατασκευn πρόχειρn 

και ανεπαρκn και ότι διέτρεχαν κίνδυνο και 

κατοικnμένες περιοχές του χωριού σε περί

πτωσn ραγδαίας βροχnς. Η απόvrnσn που 

επnρα δεν nταν καθόλου ικανοποιnτικn: 

«Δεν ξέρουν οι μnχανικοί των Δnμοσίων 

Έργων που έκαμαν τnν μελέτnν;» Και τα 

πρόγματα παρέμειναν ως είχαν». 

Τρεις του Δεκέμβρn 1968 κατόπιν 

εξαιρετικό ραγδαίας βροχnς εις τnν περιο

χnν, μεγόλες ποσότnτες νερού που εμα

ζεύτnκαν στnν κοίτnν, που όπως ανέφερα 

και προnγουμένως nταν πολύ πλατειό, πα

ρέσυραν το ανόχωμα και κατέβnκαν ορμn

τικές προς το Κεφαλόβρυσον και τnν Κυ

θραίαν. 

Είμεθα πολύ τυχεροί που δεν εθρnνn- ι 

σαμε θύματα. Οι ζnμιές όμως nταν πολύ , 
μεγόλες. Επλnμμύρισαν υποστατικό, σπί- · 
τια και μύλοι. Κατέρευσαν τοίχοι και οι δρό-

μοι έπαθαν διόβρωσn σε πολλό σnμεία. . 
Παρεσύρθnσαν παvrός είδους αγαθό, έπι

πλα, ακόμn και αuτοκίνnτα. Τnν μεγαλύτε

ρn όμως ζnμιό υπέστnσαν τα κτίσματα 

των δnμμότων εις τον Ξεροπόταμον. Λόγω 



του ότι όμως οι μύλοι nσαν πλέον σε αδρό

νεια δεν εδόθn καθόλου σnμασία σ' αυτό. 

Τα κυβερνnτικό τμnματα γενικό εφρό

ντισαν ευθύς εξαρχnς να υποβαθμισθεί το 

μέγεθος τnς ζnμιός. Μόνον όταν όρχισαν 

να κινούνται εναντίον τnς Κυβέρνnσnς εθε

ωρnθn σκόπιμο να διορισθεί ερευνnτικn 

(ad hoc) επιτροπn για να διαπιστώσει τα αί
τια και τnν έκτασn των ζnμιών. 

Η Επιτροπι'Ί Ερυθρού Σταυρού κλό

δουΚυθραίας εκινnτοποιnθn και εβοnθnσε 

τους παθόντες με τρόφιμα, καινούργια είδn 

ρουχισμού και κλινοσκεπόσματα. Δραστn

ρια εκινnθn επίσnς και n κ. Δ. Παπαντωνίου 
λειτουργός του τμnματος Ευnμερίας. 

Όπως ανέφερα και προnγουμένως 

τα Κυβερνnτικό Τμnματα προσεπόθουν να 

υποβαθμίσουν τις ζnμιές. Και ο Πρόεδρος 

τnς Δnμοκρατίας κόπως καθυστερnμένα 

αποφόσισε να επισκεφθr"ι τnν Κυθραίαν. Τέ-· 

λος του Γενόρn του 1969 έφθασε με ελικό
πτερο στο σχολείο τnς Χαρδακιώτισσας 

όπου ακολούθnσε σύσκεψn με εκπροσώ

πους τnς Κυθραίας, του επόρχου, του Αρ

δευτικού Τμnματος των Δnμοσίων Έργων 

τnς Αστυνομίας και τnς Μέριμνας. 

Προς το τέλος τnς σύσκεψnς ο Αρχιε

πίσκοπος Μακόριος απευθυνόμενος σε 

μένα είπε «Θέλει κι αποζnμίωσιν ο Χριστί

δnς; Έτο θα σας κόμομε τον δρόμον προς 

τnν Κερnνειαν, είναι μικρό πρόγμα;» Τα λό

για αυτό εγλύκαναν το χόπι. Από τnν στιγ

μnν εκείνnν nξευρα ότι n πλόστιγγα έγειρε 
προς το με'ρος μας και δεν μου έμεινε καμ

μιό αμφιβολία ότι επείσαμε με τον αγώνα 

μας και οι απόψεις μας υιοθετnθnκαν. 

Ένα όλλο θέμα που συζnτnθnκε στnν 

σύσκεψn nταν και n ανέγερσn νέου κέντρου 
στο Κεφαλόβρυσον. Υπnρχε κόποια αντιδικία 

μεταξύ του Δnμου και των δύο εκκλnσιών 
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Συρκανιός και Χαρδακιώτισσας n οποία διε
υθετnθnκε και κατελιlξαμεν εις τα ποσο

στό συμμετοχnς εις το έργον. 

Μετό από λίγο καιρό με εκόλεσαν 

στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και 

μου ανακοίνωσαν ότι το Υπουργικό Συμ

βούλιο απεφόσισε όπως αρχίσει n κατα
σκευn του δρόμου προς τnν Κερnνεια και 

ακολουθnσει τnν διαδρομnν Κεφαλόβρυσο 
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- Άγιος Επίκτnτος. Μου εζnτnθn ν' ασκnσω 
τnν επιρροnν μου ώστε να μnν υπόρξουν 

παρόλογcς απαιτnσεις για αποζnμιώσεις 

και τους διαβεβαίωσα ότι τέτοιο ενδεχόμε

νο δεν υπnρχε. Πρόγματι ούτε παρόλογες 

αnαιτnσεις για αποζnμιώσεις υπnρξαν 

ούτε και επεμβόσεις ως προς τnν διαδρο

μnν που θ' ακολουθούσε ο δρόμος μέσα 

στα όρια τnς Κυθραίας εν αντιθέσει με όλ

λες περιοχές που παρατnρnθnσαν ορι

σμένα κρούσματα. 

Ο δρόμος έγινε. Το όνειρο δεκαετιών 

είναι πια πραγματικότnς. Η χρnσιμότnτα 

του δρόμου αναμφισβnτnτn. Εξυπnρετού

νται πολλοί. Πετυχnμένn n επιλογn τnς δια
δρομnς. Η Κυθραία αποκτό όλλnν όψn. 

Η θόλασσα μόνον δέκα λεπτό από 

τον Κεφαλόβρυσο. Η κακn μας μοίρα 

όμως δεν μας επιτρέπει να χαρούμε για 

πολύ τα αγαθό του έργου το οποίον τόσον 

μας εχρειόζετο και για το οποίο τόσΟ πολύ 
εμοχθnσαμε. Μας μένουν οι αναμνnσεις. 

Πολλές και ευχόριστες. Και μια ιδιαίτερα 

θλιβερn. Το δυστύχnμα που στοίχισε τn 

ζωn σε δυο μαθnτές τnς Αγγλικnς Σχολιlς 

που επέστρεφαν στnν Λευκωσία από τnν 

θόλασσα. Ήμουν πρώτος aτn σκnνn του 

επεισοδίου. Και με το παιδί που επέζnσε 

μοιρόστnκα τnν αγωνία τnς αναμονnς του 

ασθενοφόρου που όργnσε τόσον πολύ να 

φθόσει. 




