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ΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ (ΚΥΘΡΕΑΣ) στόν 20ο αΙώνα

μέχρι τήν Τουρκική εΙσβολή-

Δυόμισι μίλια δυτικa -rοίι χωριοίι, κοv-rά 

στο~ παλιο δρόμο Κuθραίας - Λεvκωσίας, 

εΤναι μιa lρη:μη τσποθεσία μt το ονομa 

«ΚοvρΟV.Κιογιοu:.> (Ξεροιχώpι). 'Εκεί' θα ήταν 

άpχικa το χ<.JΙριό, δπως φαίγε-rαι άπΌ λείψα

μα παλι&ν &μιλίων. 

Ση'ιν έποχη τijς Φραγκοιφατίας οί φεου

δάρχες τijς περιοιχfις Κuθραίας σκiφτηκα' 

vα χpησιμοποιήσοuν ηΊ δύναμη τοο νφοίι 

τοίι ΚεφαλοδρύσΌV γιa Υδρvση vερομίιλων 

yιa το άλεσμα τ&ιv σιτηρc;)v. 'Έτσι έκτισαν 

τiς ~χαραγιάδες;ι. χρησιμοποιώνrας παχ:i:ς 

«πλάκες» n·ol.ι !'-5γαζαv άπο τa γ{φω oσJ

·ιi.t:. Χρησιμστrοιώvτας ... ιc; Lιφομετρικi:ς δια:· 

φορi:ς τοο τοπίου EKτtOQl\J τοVς «λάκκοuc,)> 

των μύλων δποu δισχέτwαv μi: κτιστa αύ

λάlκια (6ερκa) το vερΟ γι(χ ττ)·ν λειτοupγί.J 

τ&ιν ά'λwpομύλων. ~Ετσι έγιvw oi διάφορ~r. 

ύrrο5ιαιρέσεις (vομi:ς) άνάλογα μi: τιΊv fκτ:χ

ση ποu θa Ο:ρδwε η κάθε voμi) καΙ ό:VΌίκτη· 

καν τΟ: σχετικΌ: αίιλάκια. 

• Αρχισαv τότε ο! Φράyκοι va φυτείι01.ιν, 

δεξιa καΙ ό:ριστεp(χ τ&ιv δυΟ μεγάλων δια 

ιd>αδώσεων τού νφοv τού Κεφαλσ6ρύσοu, t
λιές, λεμοvιΕς καl άλλα καpποφόρα· στά 

πλεvp(χ τοΟ -rποταμο0» φύτευαν πλατάνια 

κα) λείmες καi Ιτιές. 'Απ' έκε'iνες τiς έλιtς 

ύrrάpχονν άκόμη καi σήμερα κάτι γέρικες 

t.λιές μέ πολlι χοvτροι)ς κοpμοuς μt κου

φάλες, ποu ο! σημερινοi κάτοικοι τf\ς πz· 

,ρωχiΊς τ1ς όνομάζοuν «φρσ;γκοελιές:t. 

Ή πιο μικpη ίπτο5ιαίρεση νεροίi ι'iταν ,.σ 

«Νιοχωί)ίτtκΟ» ποu θa άρδευε μιa μικ,pτ) πε

ρισχτι γιατ1 6 «πέρα κάμποςJ> άρδωόται 

ΓΕΩΡIΟΥ Α. ΚΟΡΕΛΝ·Ι 

(Σ vνrα')( ιοίιχοv Δασκάλοv) 

άπό τοu:; χειμάρρους. Σ' α&τiΊ -τiΊν πι:.pιοχιΊ 

μετακινήθη<ι<α,v άπο το «ΚΟ'ηvU•ΚΙΟγΙΟU'> ο\ 

κάτοικοι καi έκτισαν το Νέο Χω,ριό. 

Κα-τι)ι τiΊv τοιιρκικ.η κατάκτηση ( 1570-71) 
ο-rό Νιο Χ~ο έγ'Ι<αταστάθι}Καν 'ιrολλοi 

τ οΟρκοι στο δυrι:κο μέρος τοίι χωριού, τrotJ 

ε:!χε όJvοικτο δρίζσvτα, κ~ρΟ άέρα και ά

τένιζε τiΊv πpωτώοuσα κα1 έκτισαν ,ζαμl 

μέ φ-~λό μι··~αρt κα1 όνόμασαν το χωριό '=ΜΙ

ναρελί>κιογιοu». Στά χρόνια -ri)ς Τοvpκοκ,rχχ

·rίας it ζωή, η τιμιΊ κα1 η περιουσία τ&v 

Έλλήvων κατοίκων τοu χωριοίι δρισκότα; 

στη δι·ό:θεση τC:Ν Τοuρκωv Άγάδων 

Μπά τiΊν 'Αyγλι.κτ) κατοχ1) ( 18 7 8) r) 

Β,ρετταιιι•κη διοίκηση έπέδαλε κάποια τάξη 

καi η κατάσταση στο χωpιο mrlν άρχ,η τοi.) 

αiώ·~α μας παροvσίαζε ττlv Ο:κόλοuθη δψ1γ 

Ό ΑΡΤΙΝΜΠΕΗΣ ΜΕΛΙΚΙΑΝ 

(ΑΡΜΕΝΗΣ ). Μεγάλος φεοvδάρχης, Ιδιο

κτήτης -roo μεγάλου διώροφου πετρόκτιστΟ\J 
μεγcψοu στο ΣΕΡΑΓΙΟ Κ~pαίας καi ΎοίJ 

&πέ:xwrov «ΤσιφλικιοΟ» πσu άρχιζε άτrό τηv 

«μεγάλη χα;ρατ):ι> καi έκτειvόταν σε μια 1rλα

rιa λωρί5α μεταξu τοiί «ΠΟταμοVj) τοv Πα

λαικύθ;:>ο·:..· και τοίι «Τρα1)(ωνί-rικοU» μέ:χ.pι τσΟ 

Παλαικ~ροu. Σ' αίιτο το μεγάλο τσιφλίκι 

πο\.ι άρδεuόταν ό:πο το «τραχωνίτικο, καΙ 

τον «ποτοψο» μr V:J·μf:ς ΠοV i'jταν Ιδιοκτησi:i 

.,.oiJ Άρμ·έvη καλλιεργόταν, έκτος άπο -r6 
σι-r!)pά, καi το λινάρι, το 6α:μ6άκι κσi το 

σησάiμι, στa όποΊα δ 'Αρτlvμπι:ης έΟεωρεl

το ό μ~γαλύτερος παρα;γωγΟς σ' δλ6κληpη 

τήν Κύπρο. Σ' αίιτο το τσιφλίκι έρyάζοv-
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τ())y πολλες φτω•χΕς Ο·ίκογέvειες &πο το Nιo

XCJiPKO καΙ το Τ,ραχώνι. Ό ί·5ιος Άρμένη:ς 

ι'jταν καi ίδιοκτήτη:ς το.Q «Φιλλερκ.ο.Ο», μιδ:~ 

fκταση:ς στa 6ορειοδυτικα τfι·ς Κυθραίας 

πάνω άπο χίλιες σκ.άλιες. 

Τ a «άλώ:νια» τ.συ·, δπσυ στοι6άJζ;ονταν σ6 

θε6ρατ•ες θη:μω.νιες τa δεμάτια το.Ο σιταρισ.Ο, 

τοίί κριθαριού, τσu ,ρο6ιοu, τού λιναριοίΊ καΙ 

τωv κουκκιών, κρατούσαν έκταση πάνω άπο 

δέ:κα σκάλες --- με ·ίιπόστεγο - κοντa στο 

δ:ρ6μο Λευκωσίας - Κυ:Θp:έας - Νιοχώpκοv. 

Θuιμδ:μαι τον λεπτσκαμ·ωμ:ένο Άpμένη• -
(fίμουν τότε μι:κ:ρό παιδί 8-10 χ.pόΙΙων) -
μΕ τη :κάτασπρη· μεταξωcrιΊ φορεσιά τοv κα 

6αλλάρrη σ' ενα χαμ·ηλό, ήμερο γαϊδοίί-pι μ~ 

τΙς σκάλες γιa τa πόδια ταυ· στο ξίιλαινο 

στρατσ~ρι μΕ τΙς χ.pω:μαηστtς πατανίες, 

νa πφιέροcεται, μΕ aνοικτη την ούμπ,ρέλλα 

τοί) ί]λ.ιοv, τa άλώνια και νa δίνει τiς κα

τάλληλ·ες ό5ηγίες στΟVς μπιστι<ΚΟιJς τοv. 

2. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

α) Ό ΚΩΣΤΗΣ τού ΧΑΤΖΗΖΑΒΡΟΥ. 

( Μουκτάρης .μέοc,ρι τη δολοφονία του). Με

γάλος κτηματίας. Ψη:λός, ροδοκό:κκι·νος, πο

λu έργαηκός, δραστήριος καλλιεργητιΊς σι

τ.η,ρί::ιν, 6α.μ:6ακιοίι, κοuκ:κιί::ιν, σ11σαμιοίι καΙ 

μιποστανιί::ιν. Την έποοcιΊ των 6,ρσχί::ιν με criς 

π.οδίνες, κα6αλλάρης στιΊ φοράδα του, φρόν

ηζε μΕ τοuς «μι•σταp:κούς» του VCx ποcrίζ~ι 

τ(χ σιτάρκα τοίι κά.μπο:v με τό: νερό: cri:J• 
χειμάρ.ρω·ν κι i:τσι έξασφάλιζε πλσύσια «σο· 

δειά». Νοίκιαζε «νο•μtς ξυλευρίηκου» τής 

Κυθραίας συνέχ-εια γιό: μιό: - δυο 5δομάδ.::ς 

μέρα καi νίικτα με Φ·ύλακα «νεροφόρο» cro~ 

Καπεζιο &πο τον "Αyιο 'Ανδ:pόνικο κα1 δι

πλαπότι4ε τa σπερμένα του γι(χ καλύτερη 

«σοδειά». aΟπω.ς ι'jcrαν άπλσχέρης - σω· 

στος άρχσντας - &τrοχρέ.ωνε πολλούς, ποu 

fαπειι5αv νa τοv 6οη,θήσουν &rαν crοίις 

χρειαζόcrαν. Καί o•l εύλοyίες έρχονταν πλού

σι·ες. 'Αικόμα καί ή ΎΙΙ.Ιναίκα του ή 'Ε.λεγκοίι 

----- κόρη τού Χατζη.γιαννάτζη· και crής Χα

τζηειρήνης καΙ άδερφή croϋ Χρίστου Φ:ραγ· 

κίδη, δασκάλου, άπο τιΊν Κυθραία, τοϋ γεν

νοϊισε διπλδ: - διπλά τa παι:S.ιά. Τήν ΧΡ~ 

vι(χ πού τον σκότωσα·ν (Αίίyοuστσς 1914) 

Ε.ΛιΕΥΘΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 

εrχε μιa δί,χωρη αϊθουσα γ~μ·άτη μt σάχ

κους κο·υκ:κιά ξερά, πσu άλώνεψε έκείνο τ;) 

καλοκαίρι και ·μιa δεύτε.ρη: «κοιλιa» δίδυμα 

άγό:Ρια, 6ρέφη•. 

Ετχε γνω:pιμίες καΙ φιλί:ες μΕ πσλιcrwτt.ς 

τijς Λε.υκωσίας (Θεσφ:άl:'ης Θεσ5ότοv) δι· 

καστές, γιατροuς καΙ δικη·γόροvς (Δέp5ηι;

Πασχ·άλης). Άσχολεlτο καi με το έμπόριο 

τοί) 6αμ.6ακιού. Διατηρσί)σε καi καφενεiο 

στο χω.pιο .με μ'Πακάλικο. ΕΤχε το κcχλύτε

ρο «ζεu:κά.σι» με 6σίι5ια cφσεvικa καΙ έε,έ

τρεφε W..ογα τής κούρσας. 

β) Ό Γ:ΕΩΡΙΟΣ ΚΥ,ΡΙΑΚΙΔΗΣ (Κο.λ· 

λίτσης) ό Δάσκαλος. ?Ηταν aπο crηv Κιι

θ:ραία, πα'vτρέφτηκε τη Ροδ;fι τής Χατζαγγε

λι•κί::ις καΙ έγκαταστό:!θηκε. στο Νιο Χωριό. 

Στη.ν πρώτη εiκ·οσαετία τοΟ αΙώνα μας &πη

:pέτησε σc'ι:iν δάσκαλος στο Νέο Χωριο κα1 

στη·ν Κ:υ:θ1ραία καi κατ.όπιν στο Λεv:κόνοικο. 

Σ Cι.ν δάσκαλος aφή•κε τι'ιν σφραγίδα του 

στη π,φιοοcή. Σ' αότον μαiθήτευσαν οΙ κα

τοπινσi Ν·ιοχ.ω.ρίτες δασκάλοι Λέ6ας, Κα

ρατσιόλης, Ροδούλης, Τσιάφpης, Λαμπ,ρίας, 

Τσιάρτες (γιa τοuς δποί.ο.υς θa γίνει ΠΙΟ 

κάτω άναφσρά). Κι έγω τό: πρώτα yράμ· 

ματα το{): δη,μοcrικοu σ' αύτον τάμαθα στο 

a,ρpεναγωγεiο Άyίοιι Άvδρονίκοιι Κuθραίας. 

Σav πολίτης ι'jταν τοιποθετημένος στήν 

άριστφά. Άπο τοuς τρεί'ς γιούς τοv δ Τά· 

κης, π·οίι σποίι5ασε γιατρός στην 'Αθήνα: 

κι' έγ;καταστάθΙη:κε άργόπρα στιΊ Λευκωσία 

καΙ δ μικ,ρότερος δ 'Αντρέας δ Σ ιοκορης ά

κολσύ:θησαν μέ φανατισμδ τι'ιν ά.ριστεριΊ f· 
δεολσγία καί διαδρα•μάτισαν ένεργο ρόλο 

στι'ιν ίδρυσ11 καΙ έξάπλωση τών Λαϊ.κών Όρ

γαv·ώσεων καi τού ΑΚΕΛ, ένί::ι ό δεύτερος δ 

«Νίκος croO Δασκάλο:υ» i'jcrαν τοποθεcrημέvος 

σταθ'φ(χ στιΊ «Δεξι(χ Πα,ράταξη». Ό δάσκα

λος, άρωστος, έξασθ:ενη·μ.ένο·ς σε 5αθιό: γε

ράματα χά:θiηικε στη λαίλαπα τής τ ουpκικ;;r, 

ε!σ>5ολίjς. 

3. ΣΤΗΝ ΤΟΥΡ:ΚΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

α) Ό ΔΕΡΒ I Σ ΜΠΕΗΣ. •ο μεγαλύτε-

ρος Τούρκος 

ΊΕ,ργατικός, 

.cαλλιεργητής, 

κτηματίας τοΟ Νιοοcώριc:οο. 

δραστή,ριος, μεγάλος δεΥ5ρο

Ιδιοκτήτ:ης έλαιώνωιι καί πολ-
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λώ, ταξι:μιών «Τραχωνίτικου:& καi «Νιοιχω

.ρίτικοu:. νφο·ίΊ η'ίς 1rηιγf\ς τοu Κεφαλ.ο6ρύ

σο:.ο καΙ μ€γάλος καλλιφγητης σιτηρώv καΙ 

ι3αμ>6ακιοu. Βρισκόταν σΕ. άρμοvικΕ.ς σχέ

σεις μΕ. τοuς 1τpο·εστοuς τf\ς Έλλη:vικf\ς κοι

vότ•ητας. Φιλ.ήσυοιος νοικοκύρης, νο.μψόφ.pο

νας στη Β ρεττανικη Διακv5έ,ρνησηι φ,ρό:ντιζε 

γιa ΤΟ μΕJγάλωμα τf\ς 1τε,pιοuσίας TOV καi 

τη μ·όρφ•ι.;ση των δυο γιοίιδ.ων του 1r0v τοvς 
Ε.στειλ:ε σΕ. άν·ώτερα σχολslα στη Λωκωσiα. 

β) Ό ΧΑΣ ΑΝΕΦΕΝΤΗ Σ. • Ε·νας απο 

τοvς 1rpοεστοu·ς τilς Τοu,Jκtκης κοινότη,τας, 

τfις δποiας ή-ταν καΙ ό €Ι,Jησκεuηκος άpχη

γος (Χ:ότζιας). 'Έδειχνε :μεγάλο σε5ασμο 

στον Παπάγιαννη, τον Iερέα τf\·ς Χpιστιανι

κi'ις κοινότη;rας. 

Μετ(χ τΟν σκατωμό τοu Mαvpou τοι} Κα

ραμανίτη, 1rov ή-ταν μεyάλ.ος άρχι,ι<λ:έφτης 

τf\ς γει.:1ρyικf\ς 'Παραγωγfις τών μελών -rijς 
Χριστιανικfις Κοινό-τητας, άκολού•θ•ησε μι::Χ 

τrερί-ο5ος στενf\·ς καi φιλικfις έ1rι•κοινωνί:χς 

με-ταξu -τών δvο σίινοικων στοιχείωv, Στά 

τούρκικα καφενεlα σ·ίιχν·αζα·ν 'ΠΟ•λλοi χρι

στιανοl γιά σuναναστροφη καl χαpτοιπαί

γvιο. 0.1 ΤοΟρκοι θαμciινες -τοίΊ καφενείου ίi

φηναν τόπ -την τοvρκι•κη διάλεκτο καΙ σu

νεννοοΟνταν μΕ. -τσuς 'Έλλη:νες Ε'ΠΙσ~έ'Πτες 

στην Έλληνικη γλωσσα, 1r0Lι γ,νώριζαν καΙ 

μιλοΟσαν ολοι σχ"δον α! Τοuρκοι στιlν 'ΠΕν

τηκονταετία τοu αίώνα μας. •Ηταν φαίνε

ται φ:υσι:κος ν6μος ή όλιγάiριθ:μη κοινότητα 

νa μα6αίν·ει και νό: μιλά τη γλώσσα τfις 

1tΌλV'Πληθέστφ:η:ς Κ•Ο'ΙVό'!'•ητας. ΑUτο το δια

'Πίσ-τωσα καΙ στιlν Όμορφ•ί-τα, -- τό: χρόνια 

1roLι fl:μουν δάσκαλος έκε'i -- και άττο;pοΟσ::.ι: 
'ΠΟV τά Έλλη:'-"ό'Ποuλα -τfις Όμcφφίτας μι

λοΟ:ααν και σuνεννοοΟνταν μΕ. τa Τοuρκάκια 

στά Tovp:K\1Kα, γιατi έκεί UCΠfipίσχu•ε το 
τοορκ:ικ.σ στοιχείο. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛ\τtΣτtΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕvτΑΙΑ 

ΠΕΝΤΗiΚΟΝΤΑΕΤΙΑ 

1. ΚΟΙΝΟτtΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΙΕΣ: 

Δ ε •Κ α ε τ ία τ ο u 3 Ο. 

w16χει δισ;μ-ο:ρ:φωιθ:ε\ μιά 1fVWιματi'Ktl δμάδα 

άπο νέοος καλλι.ε.ργ:η,μέ.νοuς άvθiρώrττοuς. Δά-
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Ο'Καλοι και Δημ·όσιοι Ύ'Πάλλη:λοι έξασκοϋv 

'ΠΟλιτιστικη mrίδ.:-αση 1f:άνω σ' ολη τη, Κοι

v6τ:ητα γιά έξύψωσ:η τοίί 'ΠΕ.ιJματι:κ•οu έπιπέ

δοu ολ:ηις τίjς νεολαίας. Λέ6ας, Κσ:ρατσιό

λη·ς, Ρ·οδούλης, Τ σιά;ρpης, Λαμπρίας, Παπα

γιάννης, 'Αιποστ·ολή·ς, Σ:κλά15ος, Βαωvάς, 

Τ σιάJρτες μ.ε συντονιστΕ:ς τ·οuς δuο 11έοuς 

yιατροuς τον ΤάJκη τοίί Δασκάλου καΙ 

τον Κ ίκη τί]ς Κωστήνaς -- και μΕ. την 'Πα

λια Φ:ροuιρά τοu Κολλίτση: καΙ τοu Ζωpτζf\ 

τοu Μουκτάρ:η διαμορ:φ·ώι~>οuν τiς σvν:θf\'κεζ 

'ΠΟU θc'χ κ•αταστήσο•Uν το Ν,έο Χωρίο τό κέν

τρο όληι; τf\ς ττεριοχfις ΚvθΙpαίας. 

Παρατηρεί'ται μι(χ έξαφετικιl δ:pαστ.η;ρι& 

τητα στο γε:ωργικο :καΙ κτηνοrτρο.φικο τομέα 

καΙ στι\ν έ~ά:ττλωση τfjς καλλιέργειας τi'ις 

έλιάς και τών λεμονοιδέντιρων. Ό Κωστα

ΡJΊς μΕ ΤΟ ψοprτηιγό του Κ•ΟLΙ6αλοuσε κόJ9ε 

6δσμά5α ά1rο τη Βάλια φ1ρεσκοξεριζ<.:ψένε; 
άγριες έ.λιες γιά μεταφύτεvση:. Δεκάδες 

(]1Χ·όiλες χωράψια σωrχώραφα μετρατρέ:ττονται 

σΕ. νεαρά «έλι·οκώρια». ΟΙ Χατζηζα5ιpοί, οΙ 

ΚοΟννοι, σ! Ταλαττίvηiδες και Χατζαθανάση

δες κι οί Πίτσιλλοι άμιλλωνται 'Ποιο] θeχ ά

ναστήσοuν τ(χ ι.-εγαλvτερα κα; καλύτε.ρα έ

λιοιχώ,p:κα. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1937. Ό Νίκος τοu δασκάλο•u, ό Λέ6ας, 
ό Τ σιά:ρpης, δ Βακανc'χς κι ό Λέαντι[ΧJς 'Π·pω

τοστατοίίν στην 'ίδρυση τοu Γεωργικσu Σιιλ

λάγοu <<ό Αύγερινός». Σ:κσττος τοu συλλό

γου ι)ταν ή έφα•pμογη νέων μ·εβόδων διά τι'ι11 

σuστηματικη καλλιέργεια των σιτη,ρίirιι και 

ή κ•ατα1τολέμηιση τώv φυτικών άσθενειών καi 

των ζιζανίων μΕ. ψ~κασμ·οίις .με τά κατάλλη

λα φιυτοφάiρμακα και ζιζαντιοκτόνα. Μιά 

στεmφη έτταφη καl σvνφγασία μΕ. τό 

Γε.ωpγικο Τμf\·μα, 1roιJ μΕ. τοuς ύcrταλλήλ~ 

τοu νό: 1rαp~ει ύcrro μοιροφη διαλέξεων στην 

αίθουσα τaίJ συ·λΜγοο στοvς yεωιpγοuς την 

κ·ατάλλη:λη: δ•ιαφ.ώτιση καΙ καθοδή.yηση. Π()

λU 1f,ρ1ν 1ΕιpυΘ1εί ή Παιναγ.pοτικη 'Ένωση Κύ· 

1r:pou (Π.Ε.:Κ.) το Νιο Χωιριο εΤχε το δικό 

τ0ι1 Γεω1ργι·κο Σύλλσyο. ~Οταν στη δεκαε

τία τοΟ 50 ίδριJθηκε ή πεκ ό Γεuψγικος 
ΣVλλο•γος «ΑύγεριΙΙος» μπf\:κε σn'ι δύναμη 

τίiς ΠΕΚ σw Α Τ.Ε. (Άγιροτι.κfι Τοπικfι 
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Ένωση) Π.Ε.Κ. καΙ έξα:κολοίιθησε τη συλ

λοyικi) δράση τοο μiχρι τήν τ οορκική είσ

δολή. 

Η ΔιΕΚΑΕτιΑ ΤΟΥ 40 

Το θiίJ'Ι..'λικο «OXI» τijς 28ι-ις τοΟ 'Οκτώ

βρη τσV 40 διcrπ•έρασε σCι:ιι μιCτ τεράστια 

ήλεκ·φικιΊ λάμψη τiς καρδιές τw~ Έλλήνωu 

τil<; Κιίτφοο. Στο παγκοιvοτικο έρανο ή 

'Ελληνιιc;η Κοινότητα τοu χωριοίί πρόσφεpε 

:μέ έ\Ιθοvσιασ.μό, αόθόρμητα τΙς άρρα6ωνες 

ΚΙ δ:λλα τιμαλφη yι(χ τον ΈΞθvικο Άyώνα. 

Κατό: τό: aλλα ή ζωτ) κvλοοοε f\pεμα, 

Μ·Ι·ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ Α.Κ.ΕΛ 

Ό Ράφτης, ό Σιοκορής, δ Κοvτουm1ς κt 

ό Νί,κος τοΟ Τόφα πρωτοστατοΟν στή σι.ιλ

λογικτ) ίδρvση ,-ων «Λι::ι.ϊκων 'ΟιΡΥοοιώσεωοι> 

καΙ τοΟ «ΑΚιΕΛ;ι. στο χωριό. Μια ESVΊ"ovη 

σvλλογικtΊ δρασ"11ηριότητα των «άριστερ(;)ν» 

σιινΕJχίζεται σ' δλη τή δεκαετία. Έρyάζον. 

ται .μtJθοδικά, ένταηκό: καΙ μΕ "Π'εί'σμα ν' 

<Χyκαλιάσονν ,.η νεολαία. Δεκάδες νέοι κα1 

νέες, τεχνίτες καi ~ρyά:τες, μέλη των λαϊκ&ι 

όρyανώσεων, μεταφΘρσνται με λεωφορεία 

καθημερινό: στη πόλη. yιό: τiς διάφορες έp

yασίες στίς οf:κοδομές κα1 έρyοστάσια. 

Πολλa ταμποi:ι και προκαταλήψεις κα;αρ

pέ.~νν. Πνέει καινοιί;:yγιος άνεμος έλειι&ρiας 

καΙ «κοινωνικijς άπελεvθέpωσης». 

κ οντa στο τέλος τής δεκαετiας τού 40 
( 1948) μι (χ ομάδα άπο δασκάλους καi 

προοSωη~<οος παράyο.ιτες τfic; δεξιίic,» 

(Λi:δας, Καpέλλης, Τσιόφρης, Σ~<λά5ο,~. 

Βακανδ:ς, 'Αποστολής, Χατζαvrρέας, Τα

λαττίvης) με σι.wΙJ;:ytασία με τοuς Τοίιρκο;.ις 

έλαιΟ'Π"αγωyοi:ις Μεχμέτ Κεμaλ Ντεviζ καί 

Χαισείv Zιχvfj Ντεv1ζ (γι:JίιS.ες τοv Τε6.pίσ

μπ-εη) άιποφασίζονν va 1δ!)ύσονν σίιyχρονο 

μ•ηχαvοκίνητο έλαιοτρι6ε'iο γιΟ: εvκολ6τερη, 

ταχιίτφη καΙ καλιίτι:.;Jη fκθλιψη των έλι&ι 

κα1 παραγωγή καθαρότφοu καΙ περισσό

τ~pοv λαSιοΟ. Κάμνοuν τό: άπσραίτητα δια

βήματα στ1ς Κυ&φ~ηηκi:ς Ά,pχξ:ς (Έφορο 

Έται1ρει&ν) κα; κατόπιν έγιc;ρίσεως έκδi

δοον πε:VΊ"ακόσιες πεντόλιρες μετοχες ποu 

/5ΨαJέμονται στΟUς δεξιοίJς έλαιοκαλλιερyη-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΤΕς καΙ στa μέλη τiΊς τ οvρκιικi'jς κοιvότιητας 

κα.ι στά χω;>ιa Τραχώvι, Βώvη κα1 Παλαί

κvθρο. 

'Αγοράζεται ε-~α κατάλληλο οι~6πεδο 

στο δρόμο πρΟς ;ο Τ.ραχώνι καΙ ή 'Εται

ρεία εΤναι fτοιμη μf: ,.η . .., έπωvuμία: Έλαι

ο~pyία Νέοv Χωρίοv (Κuθpρ;ίας) κα1 πφι

χώ;ywv «Η ΣΥΝΕΡΓΑΣ IA:P. ΛΤΔ. Ή 'Επι

τροπεiα (ρχεται σε έπαψrΊ μΕ. τον ε!σαyω

yι.κο οΤκο «'Αλέξανδρος Δη.μητ.ρίοv:ι> στi:ι 

Βαρώ<Η, δ όπΟιος είσάyει άπο την 'Ιταλία 

μιa πλήρη σειpa σίιyχρονων μηχαν:ημάτωv 

(τρι6εϊο, πόμπα, πρέσσα καΙ μεγάλο δια

χωριστή.ρα «Λα6ό:λ» (τον τελειότερο τότε 

στή ΚUτφο). ΣΟ:ν κι•W]τή1ριος δίιvαμη χρη

σιμοποιείται μηχανtΊ έσωτερι·κf\ς καvσεως 

(Ντijζελ) καΙ TOv Όκτώ6ρη τοίΊ 48 το έ

λαιοτοι6εϊο εΤ·ναι έτοιμο, στημένο στή μ~

γάλη. α'ίθΟ'Jσα, 1τοοu κτίστη~<·ε στο μεταξύ, 
άπο τΟ.ν μ!)χανι.κο Χρvσήλιο Μαvρομμάτη ά

πο τή Λεuκωσία. Ή λειτοvpyία τοΟ έλαω

πιεο-τηρίοu έξυττηρέ-τησε δλοvς τοlις έλαιο

παρcryωyοuς ταΟ χ~pιοίJ, άvεξάρτητα άπδ 

«κόμματ<D, καΙ των πε.ριχώρων. Την τδια 

χρονιά έγκατέστησε κα1 ή Κυθραία το δικό 

της έλαιατριδ-cΊο ο-τό μύλο «Γιατρό». 

Πολλο) ομuχ; έλαιοπαφαyωy·D1 τiΊς Κάτω 

Κvθρα.ίας (Σε.ράyιο - Χpιισίδα) τφατιμοίi

σαν σ&Ν πιό 6ολι.κό το δικό μας. Το έλαιο

πιεστήριο τD'J Νέον Χωρίου έξvπηιρετοi/σε 

καΙ τοο::: Τα.Jρκους έλαιοπαραγωyοlις των 

yειτονι~ων χωριων Έπιχώ, Μπέκκιο-γιοv, 

Πέτ.ρα τοu Διγενfi, KD'JpoU Μοναστήρι καΙ 

Μόρα. Έτσι τό Νιό Χωοιο i'yιvε το κέντρο 

μιδ:ς πλcrτειδ:ς ΠΈΙΡΙψέpειας καΙ σ\1\Ιδετικδς 

κ,ρίκος γιό: συνεννόηση καJ σιινερyασία ά

νάμεσα στ1ς δ;,ιό 'Εθνότητες. 

ΑίιηΊ ή σvvε·ιvόηση ·καΙ συvε?')'ασiα έγι

νε άκόiμη ο-τr~Ότερη όταν δvδ χρόνια ά.p-y&

τερα ή Έταιιpε!α έyκατ•έστ•ησε παpαπλιεύ

ρως, σε νέο οίΙ<ημα, άλεuρομύλοvς γιά σι

τάlpι κα1 κριΜρι καΙ ποvρyοορομηχαvή yι<Χ 

ποuρyοί.φι ~<α) ζωοφe>φές. Τό διοτικδ έπί

πεδο τοο χωισU άνέδαιvε στα&ρά. 

Στο μετο:Ιξu, κατa τη διάρκεια τijς δε

καετίας τοΟ 20, πέθανε ό με-γάλο<; τσιφλι

κάς Άιριτί"μ.πεης Μελι.κιό:ν κα1 τa παιδιά 

του ΔικpCι:ιι καJ Μελiιi< ΜελιΙGιάιν, τrοi:ι ~ν 
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έγκατ>εστημένοι σττ) Λωκωσία καΙ <Χσ:χ:>

λοiivταν .με το έJμπάριο καl άλλες έπιχεφή

σεις ποίιλη:σαν το .μεyαλύrε.ρο μέρος τoii 

τσιφλικιού, ~Ετσι ο! cλεφτάδες:t τής Κuθpέας 

(Κολλiτση:Jες, Γιωpκος τής ΧατζηινοVς, Άν

τωνό:ι<·ης τοΟ Γιοσιφή), τής Χρυσίδας (Άν

τ.ρεό:ι<ος καl Ζαχαpης τού ·Γι~) τσV Νιο

χώροc.οv (Χάμ'ΠΟς τοV Κορώνα, Τζυρφαχκδς 

τού Xo:ipi1, Πετρής τοίι ΜανίτσJροv, Κωσττ'ις 

τοΟ Χατζ~ά.ση, Κώστας τής Χατζοόδας) 

τοΟ T,pOJXωYιoii (Νιο:ϊ.μάρηδες, ΓιαννiΊς τοϋ 

'Ηλία) καΙ τ.ο\J ΠαλαικVΒροv ( Βαpνά:6ας ό 

δάσκαλος) έγιvαν κό:τοοχοι εί}φορης άρδείι

σι.μης yi)ς καΙ τα'ξιμιων vεpou τοίι Κεφαλο-

6ρίισοv. Νέες -rοpοοιπτικΕ.ς γιό: αίίξφη τής 

δε'Ι'δ;pοκαλλιέριγειας καl τiΊς γεωρryικfiς πα

pσ;γωyής δr}μιοορyfι&ιJκαν μt ό:ποτέλεσμα 

τψ m:φατι-Θρα άνύψωση τοίί 6ιcrτικοϋ έπιm

δοv της πφιοχfiς. 

ΤΟ: άπομεινάρια τοu ΤσιφλικιοιJι avό1λαδε 

σew διαχει.ριστfις (κιαγιό:ς) ό πρόσφι.ιγας 

ό:πο n').v Μιιφασία Μιράνας ΤcrστσJριό:ν --
άρμένης κι αίιτος ····-μέχρι ,-οl.ι τελικό:--· άρ

γ&rφσ: - ξέκα~μaν δλα τα χωράφια, VfJρά, 

καi σπίτια στο Σεράγιο καi το cΦιλλέρι» 

·ποU άγόρασε ό Γιάννης τοΟ Καλογή;ρσu. 

ΤΟ ΣΥΝ!ΕΡΓΑΗΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ 

1. Καινούργιες εύκαιρίες γεωρryικiις 'Π'ρο

όδοv καi εύημφίας δημιοορryοUνται μt την 

Τ&ρvση τής Σwερryατικιlς Πιστωτιι<ής Έ

τα:ι;pείας Νέ.α.ι Χωpίοv Λτδ. •Η Σ.Π.Ε. άγ

καλιάζεται μΕ. έ....&:ιυσιασμο άπο τοUς προ

οδωτικciις yεωριγοVς τοι} χωριού (Ζιιρδο\κ;, 

Κ οόννοuς, Τ αλαττίΥΙ)δες, Χατζηθα.νάση&;, 

Μανίτcφοvς, Λαμτηρίες, Ποτζιπίτιδες, Μάp

κοvς, 'ΑτιΌστολί&:ς, yιατ1 πιστεύονν στό: 

πλεο'ο'εΚτ·ήματα τής σvλλοyικτ1ς δραστηpι6-

-τητας καΙ σvνειριyασίας. 

Ή Σ.Π.Ε. στέκεται στο πλευρΟ τοu γεωρ

γοο. Τόν !3οηβα ν;Χ άντικαταστήσει το 'Η

σι65ειο όΝ:φι μΕ. το σιδφένιο (μονόWο, 

δίίίινο, τρίυνο) .cal νό: π.ρομηθευτεϊ @.λα 

σόγοορονα μ,Ι]Ι)(ανιή!ματα, σCι!v θειριστικtς μψ 

χανi':.ς (ζωοκί-...ητες), άλωvιστικtς μrι<αιοές, 

τ,pάκτcψς καί 11:ομ'Πάϊνς. ΤΟν π,ρομηθιείιει τa 
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λιπάσματα, τα φvτοφάpμαιω: yιά τciις 

ψεικα.σψοίις τω-ι σιτηρl)ν yιa την καταιιrολi

μηση των άσθενει<::w (~ρακα, σιρι6ίδι) 

καi των ζιζανίων. ΤΟν '~~'ΡΟΙJJηθείιει μi':. ψε~<α

στijρες yιό: το ψέκασμα των έλα:ιοδtνrρων 

κατa τοο &ό:ι<οο ικαi των λεμοvσδέ.ντ,ρων κα

τα. τi\ς ψώρας κα:ί τC:ιι (j).λων άκό:ρεων. Μιό: 

yέφvιρα σι.ιvφγασίας μt. το Γεωρyικδ Τμή

μα, μέσον των Γεωργιι<ων ΛΕ.ιτοuριγωv, σv,ι

τελεl σττ'ιν έφcφμογή νέων καλλιεpγητιι«i!v 

μεθόδων κα:1 tπ·ιτuγχάlνεται μιa ό:λματώ&ης 

και θ.εα;μα-rιικη αϋξηση τi1ς yεωρyικi\ς πα

ραγωγής. 

Σαι~ yφαμ.μιuτέας τi;ς ΣUΙΙΙεpyατικfις Πι

στωτικής Έταφείας ίππ)ρέτησε τa τrρώ-:α 

χρόνια ό '~ς Πιχπαyιάιwης - ιn:ροο

δεuτικος ύποδηματο,.οιός-. Ό Πα-rοαγιάν

νης διέθετε ένθαισιασμόν, όξ~εια 11:αi 

φι-λομάθεια. Παρσχολο.uθοιJσε μΕ. 'lfpoσO)(:'\ 

και (θετε σί/; τι;ράξη τiς όδιιyγίες καi τα μα

θήματα τών &παλλήλων τοο Σuvφγατισμοϋ 

καΙ έφζ.qρ~μοζε πιστό: τ iς άποφάσεις τής 

Έ,-ιτpοπείας. "Ετσι ό Π<Χ'Π'αyιάννης ,.η.;>ε 

μιό: εiδίικ.ωση στη λειτουργία τών Σuνειργα· 

τιιcCw ΊΕται'Ρειών καί τφοσελήφθη άπό το 

τ μη,μια σό:ν τακτικος ίιπάλλιηλος - έλεγκτής. 

Tov άντικατi.στησε τ&rε 0 'Αιποστολfις 'Α

ποστολίδης σaν γ~ρα:μιματέcχς τiΊς Σ .Π. Ε. 

Νέου Χωρίου. 

Οί γεωρyοi τοο Ntw Χψίου -- μέι\1 

τi;ς ΣUΙΙΙφγατικής Πιστωτικψ; 'Εταιρεία:; 

π-hραν άπο τό: 'Π'ραι<τικa ώφελήοματα ποι.'ι εt

χαν άπο τη.., 'Εταφεία τοvς, διδό:ι<τφ«ΧJΙΙ καi 

τι'ιv άπcrτα~μίε.uση. ".Ετσι ή 'Εταψεία τοvς 

έγινε δ μεγαλύτερος οίκονqμικος όργανι

σμος τής πφιοχf\ς, σvyκivτρωνε σΕ μεγά

λες άπο&i')κες όλη τ.τ) γεωpιyικη 1rο1pαγωγή, 

και ~ξελίκτηκε σε μιό: άπο τlς ~εγα:λίιτφες 

Πιστωτιι.:Ε.ς Έταιρεlες όλης τής Κίtπροv. 

2. ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΗΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩι\ΕΙΟ. 

Δημιούργημα κι αύrΟ τfις ΣvλλοyQC.ής 

Συvφγασίας τίlς πιρο.οδεvτικής νεολαίας 

τοο χωρι.οΟ, με πρωταyωνιστί/;ς τώρα τοlις 

~ά;:-ιστε.pοUς>, άyκαλιάζεται άπο όλη τrΊv 

κοι!Vότ.ητα, ό:φοΟ ή σuμ.μετοχi'ι γίνεται μ€ 

μονό}.ιιpες .μετοχές. Δ'tν εΤyαι σάΥ τη., ΣUΙΙΙ. 

Πιστ. Έταφεία πσl.ι τa Ιδρuτι~~:a μέλη wρε· 
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πε va εΤ~ι ίδιοκτfιτες yfjς, άκίνηιτ.ης πε

ριουσίας ποLι νc'χ άποιτ,ελε'i τι)v «έyγuησΙ'!» 

τής ΊΕταφ,είας. Πρωταyωνιστικο ιρόλο στήν 

ίδtpιιση το{} Σuνεργατικοί/ Παvτο'Πωλείοv 

διαδραμάτισε δ Άvrρέας ό Σιοκορής ποv 

\ιτπ-ιpέτησε σc'χν δ πρί:π~ος ταμίας - πωλητής. 

01 δοvλιες τοίi π,αντοπωλείοv τrήγωναν τό

σο καλc'χ ποu σε λίγα χιρδνια χρειάστηκε vc'x 
λειτο~ρyή,σει καi δεύτφιο Σuvε;ργαηκο Παν

τοπωλεΊ~ο Νο. 2. 

3. Ο I ΣΥΝΤΕΧΝ ΙΕΣ 
(Δεκαετίες 50 καi 60) 

Δε;κάδες έργαζ6μεvοι - άrιιtδρες καi γυ

ναΊκες -- είδι~εu~μέvοι (τεχνίτες, οιίκοδ6μοι, 

ράφτες, ξυλουργοί, καλοuψιijδες, ίιδραuλικοί, 

ράιττ"Ι1pιιες) καi άvειδίκειποι ( ~ργ,άτ,ες) ,μετα

φέρονται ιμ,Ε λει:.;ιφοοιpε!α ΚJΟΙθ>ημΕΙρινc'χ στή Λευ

ΚJωσία στiς οίιιωδ~ομΕς καi στα tρyοστάσια:, 

Τό: ,ήμΕΙρο~μίσθ'ια αι)ξάίvονται σΕ τιέο~ιο οαe

μο ΠοU καi πο.λλοi άπο τοuς μιΚjpογε;ωpyοuς 

ένοικιάζοuιv τa χωjράψια ΤΟ'\J'ς στΟUς μεγά

λως γεωJpγαuς mov κατέχοuιv τράκτορς η 

τΟ: καλλιερyοιίiv ιμαζί τοοις σuvεταιιριικά. rΕ

τσι αιJ~ά.,εται διιιαpικιως ή στιρατιό: τωv έρ

yαζ:Οiμtένιων π,oiJ μεταφέριοvrαι στή -τrόό\η yιa 

έργασία. Έγγράφοιvται στiς Σuvτε,χνίες 

ΣΒΚ (δε,ξιο1) ικα1 ΠΕΟ (Ο:.ριστφοί). Προ

μη&ίια.ιται μΕ κάιρτες ΚJΟ~ινωvικώv άσφαλί

σεωιv καi άροcίζiει μιΟ: πφίοδος κ~οιvωνικi'jς 

εόημερίας καi οίκονσμικijς εόμάipειας. 

4, ΑΡΔΕΥΠΚΟΙ ΣΥ:ΝΔΕΣΜΟΙ 

ΜΕ. συvερyασία τ,ών ίδιιακτηιτί:Jιv vφou 

«Νι,οχωιρίτιικου» ικαi «Τραχωνίτικ,συ'» καΙ τc':Jιv 

ίιπαλλιήλωιv τftς ΊΕπcφχιακίjς Διοικ,ήσεως -
τιCw Έπα,ρr,.ιιακώιv 'Εποπτών Iδρύεται δ Άρ

δευηκος Σίιvδ'εσμος Νέοv Χωρίου - Τρ::χ

χωνίιόv'. τ αuτόιχρ()ΙVα Ιδιρίιοvται καi οΙ • Αρ
δΘυτικοi Σι}vδεσ,μ()ι «Τσιφό\ι~κιώτικοu~ (π()v 

οί 1δισκτfιτες - μδ:λλαv κάτοχαι -- εiιναι 

ΤοΟρκοιι τοΟ Ν~ο~ιι Χωιρίου) ~αi τ,οι) «Παό\αι

κίιθlρqιu•;ι. κο:i τοιCι «~Εξω ΜετοοcιοΟ.;ι.. Σκ~οιπΟς 

,ωv Άρδε;uτι.κί:Jιv Σv~vδιέcι;μωιv εtναι ή πΘρι

ψp:οίιpησηι τc':Jv δικαιωμάτωv τωιv Ιδt()Κτιητί:Jv 

'I'EΙfJ'DU έ!κ τijς ·ιτηγίjς το~ίi ΚΕiφαλοοιpίισοιι καJ 

ή πάτο:§η τωv κιαΤ·CΧΙΧ.ρήσεωv άπο τοuς Ιδιο

κτήτες τώιv «τcrξιιμιί:Jιv» τijς ΚvθΙpαίας - καi 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

αλiλωv κη:π~οu:ρW\1 - έπi τοιCι «:ποτcχ;μοίί» τοίi 

Παλα.ικύθiροu. Σu,ν~6αιvε πολλΕς φα1ρΕς vc'x 
σταματοίlv τc'χ «χαιράγια» των πε.pιχώpων 

άπο τiς κατα:χ,ρήσεις ποu' γί•νονταιv στην 

Κυιθιραίcχ; καi ;φο παντός τc':Jv Πάνω Ένο-

1ριωv, Χαρi5ακιώτισσας καi Σφικαιvι&ς, ποιι 

πότιζα,ν τc'χ περβόλια τους «π1ρονσμιακώς» 
δποτε ί]:θελαv ικα\ μΕ όση5~ο,τε ποσότηιτ~α 

\.Οεροϊι ί].θιελαν. 

"ιΕιvας δείιτερος σκ~οπός τών 'Αpδεvτι~ωv 

Σvν5ιέσμωv - εΤχε καi ή Κάτω• Κu~θipαία 

τον δικό της Άρ5ιεuτικο Σ ύ~νδεσμο - ι)τσ:ν 

ή έmέκτιΟJση τώιν πετ:ραυλάκ~ων με Κu6ε;ριvη

τικι1 σuνε,ισφ•οιpά. Νετσι .με μιό: ;μικρή φο

ρολ.οιγία ύπο τijς έπιτρ::m<είας τώιν σuιιδέ

σ;μωv έπi τώ.ν Ιδιοκτηrτωv των vφc':Jν &γινε 

κατο,ρθιωτή ή φιpο6ρηση. τ,ο,Ο «ποταμο,ίi» μΕ 

Μο ιvεροιφίιλακες (ίtνα: τήιv ήμιέιρα ικ,αi fvα 

τήv νύκτα). Τήιv πληρωιμfι τ.ωv ιvφσφuλ.άiκωι 

άνέλαι6αν κατ' ό:vαιλοyία οί σίι11δεσμοι τc':Jv 

κάτω χωρι&.w. Ό σWδεσμος τ()Cι ΝΕξω Με.

τοιχιοϊι σταμ~ά:τη<σ,ε νωρJς τήν σu~vεισφορά 

του ΚJαi το «Τσιφλικώτικ,ο» μετeχ τή φu•yή 

των Τού1pικων Ε:παuισε νc'χ σu'νεισφιέιρει. •"Ετσι 

το 6άροις τι1ς πληρωμίjς τωv νφοψu~άκωιv 

έπωιμί,σθιηικαν οί διuο σύνδιεσμ'Ο•ι Νέου Χω

ρίσυ' - Τρα:χωινίο,ιι κ·a:i Παλαικίιθ!pου. 

Οιί Άρ6ευτικ·ο1 Σύνδεσμοι δι,αδ.pcςμάτι

σαν το •ρόλο τ()Vς στή<V aνοδο τijς πολtτl

στι:κfjς στάΘμης τίjς πε~ρι,οιχίjς: ΥΕστησ-:χν 

yέ.φυρες σu'Ι'φγασίας, σuλλο~γικίjς δραστιι

pιόιτ·ηταις καi nέτuχαν ~va puιθμί•σοv•ν διαφο

ρΕς σχετικc'χ με τΟ: διικαιιC~ματα ύδρώσεως 

καJ άιpδεύσεως άπο τήιν πηιγι'J το~ίi Κεφαλο-

6ρίισοu. 'Εκεlνο ποu δεν 1τέτuχαιv ήταv v' 

ά•vτιδιράσουν καJ vc'x μιαταιώ•σοuv τήv μετα

φο,ρΟ.v με•γάλης πσσότητας vε.ροΟ άπο τη~~ 

πηγή ,μας γιc'χ τήν uδιpιεvισηι δεκατεσσάρων 

χωριών τijς ~σα:cιpίας. Mc'x τσΟτο έγινε :.C
πο τήιv άποικι,οικρατία κcχ;τc'χ τή διάipικε.ια τοΟ 

'Απειλευθερω.τικ.ο•ίi 'Αγών,α ,με τc'χ «Διατάγ

ματα Άμuνη1ς» ποv ίσχlfc:τν τότε. 'λλλc'χ δέν 

ίιπft,ρχαν τότε άκόμ·η ο•1 Ά:pι5ωηκ.ο1 Σύν

δεσμοι. 'Αιpιγότερα: άνακίνησαv το ζήτη:μα 

τοΟτο στή Κ v6έιριvηισηι τίj,ς ΔηιμοικΙρα:rίας, 

άλλc'χ οιί διαπpιαyμ.ατιείισεις διακόιπrηικCΙΙΙΙ 'μέ 

τήιv Τσι.φικι:κή ε;ίσ~β~οV.ή. Έκε"ίνο 1t'OU τιiτvχαv 

ήταν ή έοreκταση τc':Jv πετ;ραu~λάκωv καi ή 
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tπιδιόρθωση ·και Ισοrrreδωσ.η των «,χα!pα;yιά

δc.:νν>. 

5. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙ.ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΝΕιΟΥ ΧΩΡ I ΟΥ 

Κοvτό:: στο τέλο·ς τί]ς δε1καετίας τοΟ 60, 
σ&ιν συ,μπλή.ρωΙμα: τής Σuιλλογι.κής .Δ;ραστη

ριότηrτας, ίδρvεται στο χωριο ό Έλαισ.κο

μικος Σύ·ΙΙδΘσ:μος. 

Τό Ύπο,u:pγε'Ιο 

Πόρων ~χει fίδη 

πλόw·ο, κατό:λlλη~ 

ρος». 

Γεωργίας κα·i Φuσικων 

π,ραμη6εuθεi μικ:ρο aεpο

γιό:: ιμΘκασ:μοU:ς cάπο άέ-

Με σ.ur.ιε~ροrασί·α των ίmαλλήλωi\1 του Ύ

Π·ΟιJρΟ(Είου· καi των Τσ.πιικων Άρχων καi τω~ 

Γεωργι~ωv Σuλλό.γω•v ί15·ρύεται ό έλαιο·ιωμι

κος σύ11ιδεσμος ΠΟU έχει σew κ~ριο σκσ.πο 

η'ι•ν κσ:rαπολέμ•ηΙση τοCι δάκου τf\ς έλιδ:ς 

καi &λλωv άσθενειcJν τσCι έλαισ.κό;p'ΠΟ•U. ΟΙ 

δενiδΙροrο<αΙλλιΕΙργητες τοCι χω:ρωCι έχοuΙν f]δη 

πιστσπ-σ.ιή,σει τό:: ειlεφ,γετικό:: άποπλ,έσματα 

τCJν ψεκασ;μCJν με τa ~ατό:λληifl.a ψ>U'Ι'Οψά:p

μακα Π·ά~ω' στa λεμον•6δεντ.ρα κα] τ(χ έλαιό

δ•ΕrJτΙρα μ·Ε. ψεκασμοuς .μ·ε μηχανή:ματα «άπο 

τοCι aδάφοu•ς». Ή aτοφκη ομω:ς αιl'!'η δρα

στη;pιό'Ι'η.τα iiταi\1 π·ο•λv δαιπα•νηιa.ή. 'Έτσι &.
διραξα,ν τη,ν 'Π:p.οσφσ.ρaν αίrτ.η τί]ς Κυοε.ρνή

σε.ως γιΟ: το·u.ς ό,μαδικοuς aε:ροψε.κασμαύς, 

ποv θ6: στοίχιζαν aσφαλως πσλU λιγό'Ι'ερα, 

κα1 έγκατέ.στη:σαν τον ΈλαιοΚ·CΙμικο Σύνδε

σμο λίγα χρό.vια πρiν την ε!σοολή. 

"Ετσι στa Θέματα τί]ς Σ\JiλλΟΟfικής καΙ 

Όμα:δι•κf\ς δ.ρσσ:τηρι6τηπας ·πφω'Ι'Ο'ΠΟ.ρ.:;ί 

πCCντα ή Κσuνότηrτα τοΟ Νέου Χcφίοu•. 

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕIΑΣ 

Μετa το·~ παλιο μσuκτάρη, το 

Ζωρτζί], διο.ρίζεται μου.κτάιρης κα1 ά:ι:yγό'Ι'ε

ρα c.Κσυνο'Ι'ά:ρχη•ς» ό Σοφοκiflί]ς Κ. ΖφΟός. 

{τώρα a-γΙνσσίιμε.νος). Μεγάλσς γαισκτήιμο

να·ς, κάταχος ολω•ν των σίιγχ~ρ-σνωi\1 γι:.ω•p·γι

κιi>v έ.pγαλείωιv ~011 μηΟ(α:Vη;μάΤC.::Ιν, Ct.ΠΟτΕλε'ί 

τηpότυπτ.οιν ~pο·οδεvηιωCι y.εω1pγοu. Π:ροικι

ΟΊμ-ένος μΕ; τη,.J «·ύψηλσψροσύνη» τσQ- πατέρα 

τοv σuνε1χίζει την παράδοσ·η• τCJ,ν Χατζηζα

β,;::ων. Τσπσθ:ετημέ,νος σταθερc'χ στη δεξιa πα-
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ράταξη γίνεται ήγεηκtΊ μφφ•fι των έΟvιιcο

ΦΙρόινωιv. 'Υποστηρίζει .με φανατισμό τον 

έ.εJ!νι,κο άγώνα του 55. 

ΠΡ'...ποστατε1 σ6:ν ,μοv·κτό1Ρ'rις - κοι.νο

τ6pχης στ.ηv έκτέλεση έ,ρyων cκοινί]ς ώφε

λείας: 

α) ΜΕΤΑΦΟιΡΑ ηΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

"Οταν στην cφχfι τί]·ς δεκ•αετίας TOV 30 
Θyινε ή διασωV..ήvωση, τι;όσιμου• ΙVεpσυ στήν 

ΚuθΙpαία, ,με 6ά:σ.η παλι.c'χ δωιρεό:: τοLι Χ,ρι

στοφάκη, ΜηΙλίδη, λήφθ·ηκ.ε πρό•VΟ•ια ωστε δ 

κεr.πρι•κος κο.ριμός τί]ς δια:σωV..ην•ώσεω'ς άπό 

τη,y 1111]Ιγη τσu Κεφαιf.ο6ρύσσυ ν(χ μπQpεϊ ·νa 

μεταφlέρει και τiς avαyκαίες π-οσό'Ι'η;rες yιa 

τ·ηv ίί15ρωση καΙ τωv πειριχώρω:ν (ΝέοΙJ Χrο>

.ρίοv, ΤραχωΙVίου, Βώ·νης, Παλαικύθρσv καΙ 

v5~ω Μετοχίω), γισ:rl ε~χαιv κα,i αιl'Ι'ά τί

τλους Ιδιοκτησίας έπi τί],ς πηγί]ς τοΟ· Κε

φαλα6:ρύσσu. ΝΕτσι στfι δεκαετία τοίι 4:> 
έγινε ή διασωifl.ήνωση τι;ό<σφοu' νφσCι στό 

Νέο Χωριο κα1 ·στc'χ π.ειρίχω1ρα. Κτί,στηΙκαν 

ντεπόζιτ·α καΙ τοποΗετή,θηκαν φοul\/τά:vες 

στοu.ς Cιρόμ,:Jυς κα] στiς πλατείΈς καΙ oi 
κάτοικοι π:ρσμηθ•εύοντα•v καiθ•α;ρο ν.ερό γιa 

σί.κια:<•Ι: χρήση. Το ιωι•νωνικο καΙ πο,λιηστι

κο έπiπ<!δ·σ δισΙρκCJς a•>~έιρχεται. Στη δεκαε

τία τ.σο 60 γίνεται καi ή διwοιμfι τοu νε

ροίi στα σπίτια aφ•οCι έγινε v·έσ δι·ασωλή1Vω

ση aπο η'lv πηγη τοu Κ.ε,φ.αλαβρύσοv καΙ 

κτίστ.ηκα-v καιν:ού;ργι.α, ψηλό ντεπόζιτα γιΟ: 

η:Χ πφίχω.ρα. 

β) ΚΛΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΗΜΟΗΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Στην 'Ανατολικη άκρη, τσu χωp.ιοCι, στο 

διp(ψο προς τηΙ\1 Χρuσίδα aγο:ράιζεται απο 

την κοινότητα παρc'χ τοσ Μιλτιάδη Κολλίτση 

ο1κάπ.Ε:Ι6·ο εξη σκάλες, Κτίζεται τ•Ο κα!Ι\Ισύρ

γισ σχο•λιικο κτί.ρ.ισ μΕ: τηpσcπττικfι vc'x yίν~ι 

έξα:διδάlσ:~αλο. Περιλαμ,οά:ν·ει σχολι.κο κί]πο 

κα:ι yήπrJδο γιΟ: aθλο'Παιδιές. Γί'>lεται ή α

ναγκαία πφί.φ.ραξη ολοv τοΟ χ~ρου, σχε

διάζεται ό σχοiflικος avθ•ώ>'ας στη 'Πiρόσοψη, 

στ:ρώνεται το γήπ•ΕδΟ κα] τΟΙ!l'ΟθετΙσ0νταΙ οp

γανα yuΙμ,να.στικijς γιΟ: ποδόσφαιρο κα1 κα

λαθοοφαιιρα. 
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γ) ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

'Ε'<τος c.\:πο τον κεvτρι.ι<ο f.pόμο τοίl χω

,ριοu π1Dv εΙχε άσφαλτοσ11ρωιΘε'! τφ.ωτα ά-πο 

το σταu:pοδιρό>μι το{Ι Ν Αντωνα μέχρι τΟν ά

σφο1λτοστpω•μιιfινο παλιο ~ρ6μο Λεvκ.ωσίας -
ΚυΟpαiας στc'χ δuτικa τοu χωφιοu, έγινε 

σταδιακc'χ ή άσφαλτόστιpωση δλωv τωv δρό

·μc.); "σΟ χ~J:ριοΟ καi τC:;ν τrσ:ρόδωιv. 'Ασφαλ

τ<~Jτρώιθιηικε Ο:κό1μη ό 5p6μος Κοοpαίας -
Τιιχχχω~ίοιι. Έτσι λύθη.κε το σοδcφο πpό

ολ:ημα τfjς &νετηις διακινήσεως πεζωv καΙ 

όχ.ημάτ.ων, 1rou κ.ολλοΟσαν στή λάσπη κα1 

έ-π:ρειπε vO: .ρυμιουλ.κηθοuv μΕ τιpάκτοp. 

δ) HΛ!EiKTPIKO ΡΕΥΜΑ - τi-ΙΛΕΦΩΝΑ 

- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Στην ά.ρχή τij:ς δεκαετίας τοϊι 60, μετc'χ 

τι'],v Θγκαθίι6,ρυση. τfj.ς Κιιττρια~κi]ς Δη'μDι<ρα

τίας, μ11αί'1ει στJΊ ζωJΊ T01U χωpιοV το ήλε.κ-

11ΡIΚΟ ρεuΙμα, το τ·η.>-έφωvο, το pcrδιόφωνο, ή 

τηλεόραση κι δ κιν•ηιματ·cηιράφος, τc'χ σπου

δαιότε,ρα έπιτεύγΙματα τοCι τεχο,ιικοv πολιτι

σμού τοΟ 20οίί αίώνα. 

Πο'λλc'χ παλι(χ σπίτια κατει5αφίζοvτσι κα:1 

στ·iΊ θΙέση, τους άν.εy•είιρονται και'.'Dvpγια. 

Νέα κοιμψ(χ πάyκαλλοοuς, μf. άvθωvες κα1 

κήJ;rους κτfζοινται στό δ:ρόιμο -:τρΟς τή1v Κv

eι:χι:ία κ•α:] Ίrpος το Τιραχώ>.rι. ΣτΟ: δuηκά, 

π6;::αv τijς τσύιρκικη.ς σνvοικία.ς, στο δpιόιμ<:> 

Λ::ιι:<ωσίας καΙ στον καινού;pγιο πλccyιόδρο

μ:> δη,μ ιουρy.ε'ίται εvα ττραΎΙματικο Νέο 

Χωριό. Καιv.ο~ύ,ρyια νσι~ω:ιωpιά στή"ιDντα:ι uέ 

δλεr. τiς σύyχ1ροvες ά•Ι'FJσιεις. 

Η ΠΙΝΕΥΜΑ.τlιΚΗ καΙ ΠΟΛ Ι τΙ ΣτΙΚΗ 

Α.ΝiΕΛ I ΞΗ σ.υ.ντελιεΊται μΕ: γοργότατο ρuθ

μκ): Κοο,ιτc'χ στα τρία μεJΥάλα λεωφορεΊα 

·rrou .μεταφΘροu•v Θρ.yαζόμεο,ι;ο.uς στα ~ριyο-

στάσια καΙ στΙς ο•ίκοδο•μi:ς στι'ι Λευκωσία, 

άλλα δυο ,μεγάλα λεωφορεία ,μεταφέιρουν 

.καθηιμφιΙV(χ μαθηrri:ς καΙ .μ•αθητριες yιά τίς 

Σχο•λές Μέσης Παιδείας - γυμνάσια καΙ 

!διωιrικ.Ες -- κα1 στιΊοv Παιδαγωγική 'Ακα
δηιμία. 

Μιa Ίrpωτοψανής fφεση, yιό: μάθηση Ίτa

,ρστ.ηρεί'ται κατa τη τελεvταία ε:ιtκ:οσαετία. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕ.Α 

Σav Wτοτ<έλεσιμα αίιτijς τ·f1ς δίψας yιά άvώ

τφη ·μόρφωση, τrou φτάlνε.ι σε Πανεπιστη~ 

μιακό 'ΕΊrίπε5ο, στΟ: ΊrαΥεΊτιστήιμια ηϊς Έλ

λάi5ας, τωv χωρωv η1ς Δvnκijς Εόρώπης 

καi της 'Α;μεpιικf]ς καθως έπίσης καΙ της 

f>ω:Jσιας κσi των aλιλωv σοσιαλιστικωv χω· 

pc~>,., ε·~vαι η χορεία τ{;yι ν.f!ω.v έ11ιστημόνωιΥ 

ψ·ιλοιλό.yωιv, ψ•υ·σικωv, μαθη:μαηκωv, για

τρων, 6ιοιλ.όιγω·ν, ·ο.ί•κο•νομολόry~)ΙV, νοιμικ.ωv, 

Ίrολιτικω.., μηιχανικωv δασκ.άλω·v -. Δεκά

δες Ο:λλοι ά.πόψοιτοι Σ:χιολωv Μέσηις Παι

δείας κατ~χο.vr.ι θ'έσεις στi'ι Κ·υ•6φvητική Ύ· 

Ίrηι;Jεσ:α, στι'ιv Άστvrv'Ο'μία:, στΙς τρά'ττεζες, 

σε εμποpικοuς ο'ίκοvς καΙ στiΊ Βιομη.χανία. 

'Άλ/νοι άσχολοuο,ιται μf. δικ•ές τους δe>vλιές 

σav έλείιθεpοι έΊrαyy:ελματίιες κα1 6ιοτέχ.νες 

καΙ ~pιγοιλά:5οι οίκοδ·ο·μων. Δεικάiδ·ες αίrrοl<ί

νφα διακινούνται καΘιηιμεριr.ιc'χ Ίr,pΟς τfι·~ 

Πρω<τεύουσα. Δf:Jv εtvαι ύΊτφ5σλiΊ &ν 1rω Ίrώς 

δί11λα σε κό1θε καιvοίιpγι·σ σπίτι σταθiμεv;:ι 

τι'ι•v vίικτ·α καΙ fe,ιa ίδιωτικ'ο αύτ·οκίvηrτ.ο. 'Η 

κοι\Ιωιvικi) ζωi) έχει πάφ•ει μιΟ: .και~ού:ριyιcι 

Ίrροο5:εvτιικ,η διάσταση. 

Η Θ?ΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Το Νέο Χω!Ριο εΤvαι χ.ωριο 1rou 6pηι;Ι'κεύει. 

σι ΝιDΙχωιpίτες σ' δλιη. τi'ιν έι6δομηνταετία 

ποu έ§ετάζο.vιμε εΤ•vαι στ,ε,pρc'χ π,ροσηλωμέvο·ι 

στιΊ Χpιστιανικη Παράδοση, στa Χριστιαvι

κc'χ ίδεώ5ηι κα] έχοu~ σταθφο '5θ:νικο Π.ρο. 

σο:•vατ.ολ.ισμό. TiΊ•v γ,ραμ;μή α·ύτiΊ κρατεΊ στα

Θφa ή άρχαντι.κJΊ τ.ά.ξηι τ&v Ίr•ρο:κιρίτωv καΙ 

οί Κοιοιο<τιικi:ς 'Α:ρχές. 

Ένσιαιρκωτ·ής καΙ όδη:γος αυτης τijς Έ· 

θvt'Κ·Οθ1pηi)'ΚΕUτtκf\.ς ΊrΟΙρΕίας ήταν TCx πενή,ο,ιτα 

χ•ρ.όvια μέ1χρι τοίί 1960 δ Πα1r&- ΓιάΜνης 

καΙ μετc'χ το 60 ό Παπαδιο•μήδης. 

Ό Παπάγιαvνης &πη.ρξε μιc'χ δυvατiΊ ΊrΡΟ· 

σω'Ι'Γικότητα. Λιyόλσyος ά.λλa Ίrει.στικός, ! .• 

πί·μιωος άλιλ(χ flιρΕΙμο·ς, σταθφος στa Ίτά~ 

τρια, αύστη.ρος στΙς Χpιστιαvικες 'Αρχές, 

άλλό: ά·v·~,ξίκακος, ύπηιρ§ε ό κα.Θιοδη"(ητiΊς 

τοΟ Ίτσιιμινίοu τοv μιέσα στc'χ 11λαίσια τfjς έv

τολης τοv. Ήτα•v άγ<Χπη;τος κα1 σεβαστός 

&χι μόr.ιο• <Χπο τούς Χριστιαvοuς ciλλα κα1 

άτrΟ τοuς Όθωιμαvούς. ΣτΙς λειτουργίες του 

ή έκκJ...η,σία iiταv γιφάτηι. Το έκκιλη.σίασ·μα 

σε σVγ>φιση με δΊτοιαSήιποτε έκκλησία rijς 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Κvθραίας η τίj.ς Λεuκωσίας -- άνάΝ:;ιγα μδ 

τον Πληθuσμο - ήταν ΠΙΟ πuκ'.'δ. 

Ο ΠιΑΠΑΔΙΟΜΗΔΗΣ. ΤΟν σεβάσμιο γέ 

~ Ιε;ρέα ποu άποσίιpεται λ&yω ήλικίσς 

διαδέχΕται στιΊ θρησκεvτικη ήγεσία τής Κοι

νότ,ητας ό Παπαδι.σμήδης ΚωvσταιvτίΡΙοu. Ό 

σεμrος νεαρΟς ίιδιραvλικος δeχεται να ί.φ<.:ι

θεΊ κατόπιν έπψάvω~ ένε•ργrειων τών ά.ρχώv 

τοο χ~ριοCι έκ μέροuς ί:>λων των Χρι·στιανι':>> 

κατοίκων. Δέχεται με τιle,ι προϋποοεσ.η πώς 

θ' ά.ναλό16ει ή ΚΟ\'ΙΙότη,τα τα ~ξοδα: γι(χ η'tν 

φοίτησή τοu στi)ν ΊφατικιΊ Σχολi] γιά τη,, 

άπαρα-ίτηrτη έκκλιησιαστι~η κατό1ρτισηι. Έ· 

τσι έγ)"ρό:φεται στ·ιΊν Ί·ε.ρατικιΊ Σχ·οίλη καΙ 

παρακολοuθεΊ για τρία κατα 01U'ΙΙ'έiχεια χρό

νια θiριησκεuτι.κα μαθήιματα με ζήλο και ά

ξιέπαιιν,η φιλομάiθεια. Μετ α το τέ:λ:ος τοιJ ά' 

fτοvς τών σποuδιών του' με πλησιάζει μια 

ιμέ,ρα καi μοv ).,έιyει: (νΗμοvν τότε διεvθuν

τιΊς τοv Δη·μοτικοG Σχολείου τοΟ X"'pio-u ). 

-.Κύριε Κοιρέ.λλη, θέλω va με 6οιηθησε 

τε. Νοιώθω .μέσα μιοv μιά θεϊκη δίίναψη νa 

•με σπρώχ,.ει yιό: δράση, Με συγκλονίζει το 

μέγα μυστήριο τίjς 'Ιφωσwης ποu έχω πε

ιpι-αλrμ'i. Τώρα ά.ρχίζω· ιια σu\.'ειδητοrποιώ 

το χ:ρέ.ος μου. Ή 6ασιλεία των Οόρcχνών 

βιάζεται ·- εΊπεν ό Κίιριος. Να έφαpμ6-

σοvμε κι έμεlς 6ία στιΊ σιωπή. Πρέπει νΟ:. 

άγσmήσο~.ο'με τό: παιδιά. Νό: άγκαλιό1σοvμs 

τη ...εολιαία μας. Νά τί]ς άνο-ίξοvιμε και·νοίιρ

για κανάλια για δραστηρ•ιοπσίηισηι. Νά ηΊν 

άπο·μακρίινουμε άπο τ1ς ώαθuιμιάσεις τώ, 

κaφενείω•ι καi το πάθος τfiς χαρτσrπαιξίας 

Νά τ,η φέ,pσuμ•ε κοντά στο Χρι-στό. Σδ:ς πα

ρακαλώ 'llα μοu έπιτρέψετε να άναλά6ω τ2! 

ιΚατηχητικa τοϊι Δημοηκο-0. ·-- (Είχαμε 

τότε ό,ργανω;μ·ένο Κατηχφικό στο σχολεΊc 

κόΒε Τετάρτη. άπόγεv:μα, π-οu ιiταν άφι-ερω 

μένο σε έJλειJθιφες δραστηιpιό'f1ηrrες. ΕίοcαΙJΕ 

καΙ Νuικrτειριva Έπιμ.ο.ρφωrrικ.Ο: Κέντιpα γιο 

ά~όρια ικαi κορίτσια χωριστά, ΠοU φοιτοΟ
σσJν παι:διΟ: Π'ΟU δΕιν εΤχαv τιΊ δvvατότηrrα 

va ψΟΙΤήσΟW σε γuμvάσια, άλλa ιμαθiήτεuαv 
σε οl•κιοδιόιμοuς καi σ' άλλα έπαγγέλιματα). 

Mi. αι.ιιγκί~ησε δ ένθοvσιασ;μΟς τοv νεα

ροί) lφωιμevοv. Tou ά\Λέeιεσα το Κατηιι,ιηιτικο 

των παιδιων τ·ΟU ΔημοτικαJ. Αύτος μεγάλr..r 

σε τδv κίικλο. ·ι·δ·pvσε το Χ.Ο.Μ. (Χριστι::r-
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ιvικδς • Ομιιλος Μαlθητων) με τταιδιa Σ χολώv 

Μέση-ς Παιδείας. 

Παρά/iληλα ένδιαψeρτηκε για τον έξω

ραϊσμό τοΟ ιιαοΟ. Τ οrποθέτησε στιΊv "Ayιa 

Τράπεζα καινοίιργι.ο χ,ρu,σοκεvτηιμb.ιο άντι

μήvσιο, lπίχ,ρvσα εόαγγελ.ια, εΙκόνα το:J 

ΊΕστcαιρω,μένο·v (ολα δ.ωρεες άπο εόΟΘ6εϊς 

προσκur~ηrrtς στοuς Άγίοιι,ς Τάποvς) κα:i ι'ι· 

λεκτρικΟ: λιαμπιόvια, ποu παιροv·σίαζαιv τιl·v 

'Αγία Τράπεζα σαν Ιφο κοιι6σίικλιιο, ·Ε

στιησε με δωρεiς άλλων χιρι·στιαvων τέμτrλη 

γιc'χ τΙς ε!κό'llες το·Ο Άyίοιι Χcφαλ,άiμπt'ΟIJς 

καΙ τοu 'l·ωάννη τοv Προδ,ρόμο·u στΟ: δυο 

άκρα τοΟ εl•κΟ'IIοστ·ασίοu·. Κατασκείιcrο<ε μέ 

δω?εew &λλ,οu χριστιΟ'JΥοιLι .μ;εyάλιη τζαμό

πορτα στ·i]ιν εlσοδιο τοΟ Ι'αοΟ καΙ έπί!)(ρvσα 

δισκ·σ'Πότηρα με δωρεά .καΙ σιιvδρο:μtς άλ

λων πιστων. Τοποθέτησε μεγάφ·ωvα στούς 

χώραις τC:Ν ψα:V-.τών καi στο • Αyιο Βήμα. 
Καi άπο το ~κκλησιαστικο τα:με'Ιο, με τιΊv 

εόκαιρία τfι:ς 'Αpχιε,pαrτ ικής Λειτοvρyί-ας 

τοΟ Μακαριωτάτοu, άγόρασε τα κατό1λλη:λα 

χαλιά. Καθι,έρωσε τη,v έρμ.φεία τοο Εύαy

yελίοv κα] τών «ττοστολικών περικοrπωv ά

πο έκ.κλιησιαστικα φv.λλάiδια καi π[fpιοδικa 

στiΊ•ν ώρα το.U «ικ:οιιΙΙωνικοί!>. 

·ετσι το έ!κκλησίασ:μα γι•vότ·σν στα.&ρό: 

πιο πυ.κνό. 

--Πριέτrει νά κτίσοvμε α'ί.θο,uσα yιa τa 

Κατ.η,χη,τικά, μοu εΊπε μια μιέpα. 

- ~Να διη~μι·ονργήσοuιμε «Κίικλοuις Γραφf,ς, 

γιa μεγάλους ·--- άvδριες κα γuvα'Ικες 

·ετσι &ινάθεσε σε μ•ένα τον κύκλο τών dtv
δ.ριώ-~ καΙ ό:νάλα6ε ό 'ίδιος τον ικιΥκλο τιiιν γυ

ναι.κων. 

Ή σ:κέψη γιa τfιν α'ίθοvσα έπρεπε νό: ιJ

λ.οrποι.ηθεί. 'Ανάθεσε στ'Οv κ. Nτ!'llo Λέ/5α 

- πολιτικο μ.ηοcανικο - "'α έιιποο,ι:ήσει τό: 

σχετικά ·σχέδια. Σvστάθιηικε 'Επιτροπεία, 

έJκτ.υπώιθηΙΚ•α\1 δι'Π1λότU'ΠΙΟ: με τιΊ•ν εγ~φιση τij~ 

Άρχιεπισκοrπijς, διε.ξήχθιη Θρανος σ' δλα τi'r. 

01Π'ίτια, εlισ1Π'~θη:κ·ε το ά:τταιτοόμεe,ιο ·πο

σο γιΟ: άγαρό: των vλικ&>ν (ε~χαμε καi δω

,ρεες άπό ά:σ6ιΕΙστιοrποιοUς καi σκuροπ.οιοός 

Κvθραίας). Η λί:yοvς μi]vες - μt έθε!Μν

τικιΊ έ.ριγαισία- ι'ι κaινοίιορyια αίθουσα cm)v 
αUλη τής έικκλησίας ~ταν lτο~μη. ('Ο έν-
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θοuΙσιώδη.ς ίερiας Ε.:κα:με μ·όινος το·υ δλες τΙς 

uδραuλικές έpγασίες). Mf. τiς άπα,ραίτη:rε:; 

έν.έ,pγει•ες ίδρύσο:μ•ε μεγάiλ•η 6ι6λιοθfικη, ποu 

κρατοσ01ε όλόκληpη: πλεuρc'χ τί\ς α'ίθ1ου·σας. 

Ό :ίδιος ό πα:τrό:ς άνάλα6.ε οιολι.οθ:ηκ.άριος 

καi κα:θ•ιέiρωσε ώράρια μελέτη:ς κ·aii σuγκε,ν

τ,pώσεωv γι.Q; τό: Κ·ατη,χητικό: καi τσuς Κύ

κλοvς (Π•Ο'U Πρ<Ο•η:γοuμέΙΥ•ω•ς γιν6Υτ0UΙσαν στο 

~·αό). "Ε:τσι τέλειωσε ή π.ρώτη φάση τώ., 

C):Ί1μ5:τωr.ι το.Ο· ν•εαροΟ ί•φέα, 

'Η δεύτερη φάσ.η i'jτα•·ι νό: κτιστεΊ ά·νώ

γ~ιο:; α'ίΘιοuσα γιό: νό: .στεγαστεΊ «ΚΕΝ

τr~ο ΝΕ:ΟΤΗΤΟΣ» καi παιδικfι λέσχη. Όρ

yανώσαJμε γιό: τον σκ•οrτrό τοΟ:το ΦΙΛΑΝ

ΘΡΩΠ:Ι:ΚΗ ΑΙΓΟΡΑ στiς 1 Ο Φε.οροuαpίοu 

197 4 - γιο.prτ.η τοσ Άγίοu Χα;ραλάμπους, 

πολιούrχου &γιου τi]ς κοι·ιιότητ•ας. Τό Ο:νοιy· 

μα τi]ς Φιλα•νSΙρωπηκί\ς Άγ,ο•ρ&ς ltγιr.ιε άπο 

τόν 'Βθνάρrχ:•η Μακ.ά;ριο 'Π'ΟV τέλεσε 'Αpχιε-

1pcrτικη Λειτουργία. Π,ρωrτο.φαινiις κ•οσΙμοσuρ.

ροή. Καινού:ργια κεφάλαια. Σuμπλη,ρωμα

ηκ·Ο: σ~·έiδια άτrο rτόν Κωr.ιστ·αr.ιτ~νο Λέοα, 
καi προτοί) άρχίσει τό καινομργιο ε;pyo' γί

vεται i'ι 6ά;ρ6αρη .ε.ί.σ6ολή ... , μέ τ (χ φρικrτa 

έπα•κόλ.οuΘια ... 

Ό Παπαδιομήδης συ'Ι'Θχισε τi\ θiριη,σκε.u
τt•κii δpάiση Ί'ΟU στfιν μεγάλη έκκiλησία roO 
• Αη Δηιμήτ,ρη: στiι·ν 'Ακρόιπολη· μαζt μέ τοv 

πατέρα Σ πvρlδωr.ια. 

τ ώρα 01UΙΥΙΕ.χίζ,ει το θεάιρε.στο Ε.ργο του· μδ 

τάv 'iδω· ένθουσιασμό, μέ rτfιν σ·ιrναίmmσrι 
τοί) .χ.ρέ.οιι.ις, σί1ν άπόστ,ολος, στiιr.ι κοινότη

τα τi]ς Άγλ·αr.ιτζι&ς, στό μεγαλοΙΠ'pε,τη ναο 
τοΟ Άγί•οu• Γεωργίου. 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΟΙ:ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΕ. όλη, τiιν ~ρώτη πε•ντηκ·οvταετία τοί) 
αiώvα μα:ς oi σχέσεις των δυο έθιιοτήτων 
τσiJ Χωρίου - όπως άνεψ~ρθη· πιο μπρο~ 

στ·Ο: - ιiτ•αν άπόιλuτα δμαλές καJ εί.ρηvικ~ς. 

ΊΕλλη>'ε.ς κcri ΤοΟρκοι ζοΟσαν σΈ: πολiJ φι

λιQ<ο πφι6ά.r.λΟΙV. Τ O·Up.KOI έργαζομε•\10•1 στfι 
ΛεΙJΙΚωσία μετα'φέ,ροvτσJΙΙ ·μέ τΟ: 'Ελληνικ.Ο: 
αίπ011<Ινητα και λεωφορεϊα. ΟΙ ΚοιΙΙοrτικέc; 

'Αρχές των δόο κοιvοτήτωιv 6ρίσκοvταv σε 
σvνειχi\ κα.J ττλή.ρη σ•ννφγασία y1ά τi\11 ττρο:~-

ΕΛιΕ.ΥΘΕ.ΡΗ ΚΥθΡΕΑ 

ώθtησ.η, και λύση τών κο·ι~οιτvκω.. πρ:ο6λημά

τ·ων (άσφαλτόιστρωσ.η. δρόJμ.ων, ύδατοrτφ.>

μήθΙε.ι•α, i)λεκτριικό ρε.Οιμ·α, άρ6~uτικα καi άν

τιπλημομ.uρικό: fργα, ό1ρ5εuτικοi σύvδεσμοι, 

λιερyιη:τες σu,νερy.ά:στηκαrν στfιv 'ίδρυση τi]ς 

«'Ελαωuρ•γίας» καi σu•μ,μετciχαv μΕ. διlο 

μιέλη στο έvν,εαμελες ΔιοΙΚΙη•τιικο Σuμοο.ύλιο 

τi]ς Έ.ταιρείας. Ά:μοιδαuες έ.πτισκέψεις στa 

καψΘν.εΊα., ψιλικσi ό:στεϊσμ•ο·i καi χαρτοrπαι

ξία i'jτα•v στfι,ν ήιμε,ρήσια δι·άτ•αξ.η. 

Ο.ί ΤσΟρκοι πρόκριτοι καΙ γαισκτήμονες 

aκολουθ•ώντας το παρά:δει ΎΙμα τίώ ΈλλiΊ· 

vωΙV ίtστελλαν τ·ό: παιδιά το.uς στiιν Πρω--

11Εύοuσα γιΟ: σπουδές καΙ δηιμιοuργήθΙη,κε ή 

τάξη των «γρcφματισμi!νω•ν)), Α.uτη ή μο.p

φωμέ.ιιηι νε·ο•λαία τών Το·ύρκω•ν τοΟ Μιvαρελί

κιο,γι•οu• .μ;πί],κε στiιν πρωrτ·οπορεlα τi]ς Τρο

μοκ'Ρατικής Ό.ργάνωσηις τοCι Νrr.εκτό:ς Τ.Μ. 

Τ., ποu ε:τα,ξε για .σκοπό τ·ηις το «Τα:ξί·μ:;., 

τΟν δι~με.λ.ι•σμό. Ή Τουρκία (ή μηrτέρα πα

τρΙς) έξΘδωκε χάρτην σε .μεγάλο σχi].μα. τοD 

<Jlράσι•vοu ΝησιοΟ,> μέ τ·iι·ν έ.πιγ:pαφή: cH 
ΚΥΠΡΟΣ EINA.I ΤΟΥΡΚΙΚΗ., μέ χcφαγ

.μέ.νη, ττ'ιΙV γ'Ρcψιμfι τοί1 'Αττlλα πσV μοίραζε 

η'ιΙV Κίιιτφο στΟ: δυο ( άπο το 54). Αύτόν 

τόν χά:pτ,ηι τΟν εΤχαν άνη,ρrrιηιμένο στό κα,φε

\Ιiεlο '!'οΟ Τε·6ρlσιη καΙ στό ΣίJλλο·γό τους, 

στο χωριό. 

Άπό τa μ'έσα τi]ς δεκαε.τίας τοΟ 50, μα
ζi μ,ε τfι.ν έ:ναρξη. το{) Άπε.λευθερωτικοσ 'Α

γώνα η1ς ΕΟΚΑ, ο! ΤοΟ.ρκοι σύ.vοικοι (πcu 

άποcτε.λοΟσαΙΙ το 1 j3 όλοιυ το,ί) χωpιοίJ) μ~ 

τφωτο'Ποpεία η'ι μοpφω,μένη νεολαία τσυς, ποu 

εΤχ•εν άφιονιστεϊ μέ τΟ: σωιοινιστικό: κηρύv

ματα τοΟ Ντεκτάς, άρχισε π.ροπαραΟΊΚεui\ 

γιΟ: Ιtνοπλ.η, δράσ.η. Αύτο άποδείκτ•η;κε άτrο 

μι(χ 6αθ€ιό: ύπόγεια; σήραγγα ποu άνακα:

λύ>φθιη,κε UστΕipα' άπο τfι ψuιγή. τΟ·ιJς στο τέ

λο•ς τοΟ. Δεκέο,ρη. τοΟ 63. Αuτη ή σήραyγα 
στάiθΙηκε ή άψ•Ο'Ρ'μfι ·YCx Λεη,λα~ηθοΟν τΟ: σπί

τια τίjς τ.οu.ρκικί\ς σu.vοικίας κα1 va παοα
δοθο.Ον στiς ψiλό.γες ό:πό aνεύθuΙΙα στοιχεϊα 

τί\ς 'Ελληr.ι·ικi]ς κο·ινότιητας τοΟ Νέοv Χω

ρlοu' καΙ κυ!pίωις τοΟ Τ1pαχωvίου, παρa τiιν 

άvτίθηη γνώ·.μη, τί],ς ήγεσlας τοΟ χωριοΟ. 

ΣτΙς 23 τοΟ Δεκέδ•ρη τοΟ 63 άρχισεν ή 

σύγικ,ρουση τί\ς Ί;ρομ•οκιρατιικ.ί].ς Ό,pγόJΙιωσιις 
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τοϋ Ντε:ιιτaς μέ τοuς δικούς μας σηΊ Λεu

κωσiα. 'Αμέσως πάρθηκε aπο τον Ντεκτάς 

ή aπδφασιη τοu «αύτσιη:κλο5ισμοίJ» τfiς 

Του,ρ:<ικΓjς Κοινό~·ητας τ~).ν χωρι&v τ~ι; i> 
πα;:;ιχ:ας Λωκωσίας καΙ Άμμοχώστοu στιlν 

τούρκι~η πφωχιi] των άμιγ&v τοuρκικων χω

,ριCJιν Έ:πιχιC:J, Koupou Μοναστή:ρ·ι, Πέτσα 

τσϋ Διγε:νfi, Καλλι5ά:rζια, Τζιάος, Κινώδαρα 

καΙ Ψuλλάτος μετα.ξu Κυ9Ι::Jαfσς καΙ Λω

κοιvοίκοι;ι. 

Ή ·νεολα;α των Τοu:ρκοικu,.ρίωv τοϋ Νέου 

Χωρίοv, π·οu &ποτελ,οίiσε η'ιν 'Π.ρωτο'Ποιρεiα 

τοιJ ΤΜ.Τ. έδ:ωσε έντολι') στοος νοικο:κu-
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;χχίοι.Jς τοί) χ,ωιριοίΊ va €Υ'κατ•CΙΙλείψοuν τa 

σπ:τια τοu·ς κα] νό: πορεu<θοϊιv στο Τζιά:r

τος. ·"Εrσι στiς 25 τυ:ί) Δεκέ6,ρη τοίι 1963 
εγκ-α.:'!λειψα:v το χ·ω.ριο ό:φ:ήιναντας τα σπ[

ηα ΤΟUς CtVO'!Kτά, τa iσ~Υξ)pyα τfiς ΟΟUιλ\Cχζ 

τ:JUς κό:,τω CxOO τtς έλ,ιf.ς ΠΟU λοιJ6.ΟΟΟα\ΙΙΕ .. 

Ta μ·άτια τ&ν ήλιικιωιμέ·ν'ωιv Τοίιρκc..w 1)

τοαv βουρκωμένα. Κα; δΕ;ν yίιρισαν παρa 

μcfισ τον Αίίyουστο το·Ο 7 4 yιa va άτιμά
σαυν καi va σφ.άC.ουν τοuς Χριστιαινοος ποu 

δf:·v Θέλησαν η δέν μπόρεσαιν νa έyκα=λεί

ψοuν το χω;ριο ηΊιν φσS.ε:ρη έκεί'vηι μιέρα τοu 

ΑίιyοVστοο ... 

-·-

Ό Χίpijστος Ν. Κολιος aπο τi].ν Κuθιρέα 
σε φ~ογραφία, τρα5ηγμένryι κατα ;r&σαν 
πιΘανοτη,τα στη σκλα5ωμενη κοινοτητα, 
μά σε χιpόlνα κα; έvοιρία ποu s.εv μπσρέσαν 
va ΠιJΥDσδιοιριστοCιν. Δεν προσδιοpίστ.ηκαν 
&:κάμα τά άλλα πρ6σωιττα τiϊς φωτογ,ρα-

φίας. 
Π. ΣΤΥΛ. 




