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ΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ (ΚΥΘΡΕΑΣ) στόν 20ο αΙώνα

μέχρι τήν Τουρκική εΙσβολή-

Δυόμισι μίλια διπι~α τοΟ χωριοο, κονη'χ 

στΟν ~~b δρόμο - 1\ιωκωα!ας, 
εΊ'vαι μ.ιό:: lρημη τοm:ι&εσια μt το δwμσ 

cΚοvροόι<ιογι~ (Ξεpοχώρι). 'Εκεί θά ήταν 

άΡΧ:ΙΚcΧ ΤΟ )({.ψΙό, 5-ιrως ψαίVε'fΟ:Ι &:1fό Μiψα

\.10 m:Mιtiw &μελ!ωv. 

Σ τήν tm;;ιχη τik Φρα-γκοκpcπiας οΙ · φwυ
δό:ριχε.ς τi1ος m;;ριoocik Κuθραίας σιd.φ'f·ηκαΥ 

να χpησ~μοποιt'\σοιw τη δόιιάμη τοΟ ι;ιφοi) 
ΤΟΟ Κ~~ yιa Ί'δpuση '1/Ιφι;:;.μ\ιλω~ 

yι(ι:: το δ:Μ:σμ.a τ{}w O'IT•f}l)fZioν. "'Ετσι t1κτισο:ν 

τiι; «χαιι:ια:Ύιά16ες:ι; χρrp~μοποιώντας -πα:χ:i:ς 

'ΓΠ~<;» 'Π'Ού άm'> τΟ: y(;ρ;.;ιι δοv-

νά. όψομnpιtd:ς δια--

φοpiς τοο τοπ!ου fχησQΙΥ το-Jς ~~Οιιις:> 

τών μ~ δτrοιι.ι δH))(traιαv μl. κτιστά ι:χό

λάκια {&ρκα) ·rδ \llεpO yιQ: τfr.> Μ:.ιτοορy!.:χ 

τι;nι ~ροιμ(ιιΜ..w. "Ετσι l;yιi'IXY οΙ δι&ιφορ.:ς 

ίm-οδιαιρέσεις άνόλσγα μl. η\ν fκτα

οη '1ii'ΌI'J 00: &ρδtωε:. fι κά.θε νομή καΙ άvoiκrrr 

και• ·τa σχε-τma αόλάκια. 

~ λρχισαν τ~ οΙ Φράy~«.ϊ>ι va ψΙ.ΠεUm.,v, 

&:ςιά Ι<i:αl άριστεpa τών &ιό μεy6.),.ωy δια 

!!Ι:~Ιεωl! TW ~ τοο Κε;φαλοορόσοο, έ· 

Aib;, Μψ011ιι!ς ttαl ~ κ<:φ!'rοφόρα· στο 

-mλαιρdι τοο <11:-ποταμο\}:r, ιιντ~ τrλατ&νια 

καΙ tηh;. 'Αιw' έλιtς 

άscδf.\'11 κσ1 σήμερα γέρικες 

πο'λ.iι κ:ι:.ντ,ροUς μi: κοv-

~ς, 'WoV ol O'ytμ.tpιvoί κά:τΟ!Ι<:ΟΙ Π.\:· 

ρΙ~ τΙς ι'Wομά(σ.w <t~οελιtς~. 

Ή -πιό μικρiΊ όrπο5ιαίρεση νεροΟ ήταν το 

<!.Νιοχω.ρlηκΟ» ·1"1'01) θά: μιa τrε

ρισχ:fι, γιι:πl ό ~ ΙJC~ d-~ 

Γ'ΕΩΡΙΟΥ Α. ΚΟΡΕΑΛΗ 

( Σwταχιοόχοv Δσ..cΜάλοu} 

ό:πδ χειμό:ρροvς. Σ' οι{.ιτη τιlν τr.ιιpισχ!Ί 

μετα.ι<ι~αιν άm?:ι τΟ cΚοv.;.χ:ιύl<ισγι~ σΙ 

κό:τοικοι κσ! fκησαv τό Νέο Χ<φιδ. 

Κατ α τψ τοvρκικη ιι:ατάκτηση ( 1570-7'1 ) 
ατό Νιό Χωρ.cο ty~ιcιη::»ι:rr~ ttoλλ.c1 

Τοορ«:οι στο δvτικό μέρος τοο χωριού, -πα\ι 

εΤχε άινοιικ.το δpίζΟΥ'rα, κο:θι:ιρό &έpα ιι:ο:Ι &· 
τtνιζιε "!ήv τrρωοτWοοοσα καΙ ικησαν τζαμi 

μf: ~ μι•~~~a~ καΙ όΥδμασαν το χωpιο .:Μι .. 
vαρι;.λ!*tιοyιοο:.. Στά χρ(wια τfic; Τοιιpκ-οιιφσ-

11 ζωή, ~ τιμτ'j κσJ !\ 'l'fξpΙovσlα τtir11 

κσ:το!κων τοο . χωρ~w 6ριmd.ποrιι 

δι<ifkcoι1 τώ; Τούρκων Άγιf:ιι&Ν. 

Μετa ·ηΊν 'Αγγλικη κσ:τσχl'ι ( 1 87 8) η 

Β,ρεττανικfι διοi~ ι!;~δαλε κά:ποισ τάξη 

Κ<Χ1 ή Ι<<Π~<Χση στδ J(ωp!O σ'!ftv dιρχ;ή τοο 

<:fiώνα μας τrα~iαζε τήν άχόλοο..>Θη ~: 

1. Ό ΑΡτΙΝ.ΜΙΠeα ΜΕΛΗ<ΙΑΝ 

( ΑΡΜΕΝΗ Σ ) . Μ.εγι!iλος φεοuδό:ριχηι:;, Ιδιο· 

κτfrπκ τοο μεy~ διώροψσ;» -πετρQ.;ηστο-J 

μεy~ στο ΣΕ.ΡΑιΠ Ο Κ~ία:ς ~~ τοο 

aτrtpo:vτw .ι:Τσιφλικι~ -m:V 6ρχ-ι/;ε ά-πδ τη, 

<ιψεyάλη χα;ίΧri'J;ι. κα1 έκτει'\Ι'(vrαν σέ 1.ηα πλα

ηQ: ί\ω.pίδα μεταξv τοο <i:"''fP'I'a}A~ η:χ'J Πα· 

λ.:χικόθριοv ι<αi τ<w μ/!:χpι -τ·οο 

Σ' m'n'δ το τσιφλίκι 

wOO ά~ ά'Πο το C"fρ«j(f.WίτΙΙ<CO» 
η.)v crοταμο~ μέ 'ι.'C'ΙJ.b:; τrοο ifco:~ι Ιδιοκτηισi;'i 

τοο κα.λλιερybτσ:ν, ~ τδ 

<:~Ι"r~, καΙ τό λι>οάρι.. τδ Ιί<α! τδ 

σησάμι, ι::rτa όποία δ tθεωpεϊ-
το δ σ δλόtiλφη 

τψ Kίrrrpo. Γ αότδ τό τσιφλίκι έιτγ&;ζον-
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"mΙΙι ~ φτωχές ο!κσyέΨειες ά-πο το Nιo

xωpte 11tai -rό Τρα,χώyι. Ό ίδιος 

~ ~ lδt~ τοο c:Φιλλερκ<Μ>, μι&<, 
fιι:mιαικ στά 6ορειο6vηκa τής Κuθραία:; 

~ &ιrο χίλιες ~ς. 

Τά cάλώινια;ι. τ~, όπ011 στοιδάζοvτι:w σι'\ 

~ θημωνιές τα δεμάτια τώ O'l'f!.:φloV, 
τοΟ ~ιοο, τοΟ ροδιοο, τοϋ λιναριού ιι:αl 

"Ι:ώο ιιc.οι.ιtαeιώv, ιι:ρσ;τοϋσαν &:ταση ~ &wδ 

δόι:α ~ - μέ όmSστεyο - ι<twτa στό 
δρόμο Λιεuκωσ!αι:; - Κuθρέ.ας - Νιοιχώρικοv. 

~άμαι τΟν :λεπτοκαμωμένο • Αpμένη -· 
(ήμοvιι τότε μ~ τrαιδ! 8- 1 Ο χ.ρόνωιι) -
μέ τη κάτασπι:πι .μεταξωη1 φορεσιά τω κα 

6α:λλάρq σ• &α χαμ...,λό, fiμεpo yαϊδώpι μ.' 
τΙς σκάλες yιά τά m5ιδια τοο στό ξύλαιvο 

στρα.το(ψι μ! τ~ς Χ•Ι>ω!ΑΟ!'fΙστές m:tταvίες, 
'ΙΙά: m!ΙρΙιι:ιιχεται, μ.έ avοικτη τήv οομτrρέλλα 

τού ηλ.ιοο, τά άλώvια και vά δ!νει τ1ς κα· 

τ~ς tιδrrtiες στώς .μτrιστΜ<οός τοv. 

α) Ό ΚΩΣΤΗΣ τοο ΧΑΤΖΗΖΑΒΡΟΥ. 

(Μοu!cτάιρης ,μέικ.ρι η) ~ία τοv}. Με-

οκ:τqματ!αι;. ΨηΛός, ροδοικόιαι:ι'I!'Ος, -:ιrο

λU έρyαηκό<;, δραστήριος καλλuφγητiΊς σι

~. 6αμ&κιw, κCΜ<Κιων, σησαμιw καΙ 
~QM(;)v. nιv έτrοιχή τώlf δροχώ!f μi τίς 

wοδiνες, καf5αλλ.άρης οτiΊ φορά6α η:ιv, ψρόΙΙ· 

ηζε μέ τοiiς cμισταpικwς;ι. τοv va τrστiζ!ι 

τά σιτάpικα τοϋ κό!μτrοο μέ τά -wρά τών 

)(t:.ψόιρρων κι fτσι έ~ασφάλιζε τrλι:ι\iσια cσο
&:Θ. Νοίκιαζε cvομές ξυλεvρίτι~ι:ΟV» τής 

Κuθραίοας σvνέχεια: γιΟ: μιά ~ &10 βδομdιδες 
μέ.ρα καi νUκ:τα: μi: ~α «νεροφόρι<» τόΙΙ 

Κσ:m;ζιό d:ιro τόv w Αyιο 'Α...S.ρόνικο ~α! δι

-ιrλfm-ότ~ τά σπφμέ-.ια ΤΟ\!' γιΟ: καλότ~;;.;η 

~. •Omr.Jιr,; ftτo:v άτrλοχέΡ1"ιt; - σω
αWις ~CIII"'O!.ς - wοχρέωνε wολλ.οUς, τrοό 

~ m τΟν ~σovv δταv τούς 
~- ΚΦ m rολσyiες fρχοντcw τrλοίί
mιιις. •Αιa/iμc:ι και ~ ~!«.α τω 11 'Ελεγκοο 
- ΙΙfΙ6ρη '1Π:Ιύ κα1 Χα
~ κai ~ η:ιV Χ.ρίστΟ\!' Φρσ.γ
~ ~. ~ -n)v Κuθpαία, τοΟ yε;ν
~ &ιιΜ - διπλά τά '!n'.D616:. τφ xpo
wι:ιr 'fltOI) σ ~ (~ος 1914) 

εΤχε μιa δίοι,ωρη αiθο<..ισσ y<~Jμάτη μt σώt

κcιvς κΟV<J<Κιa ξερά, τrοο ό:λώνεψε b:εΊ~ τδ 

ι<;W\.οοcαί:pι καΙ .μιι't &:ύη:,pη a<οιλιά;ι. δίδυμα 

~ια, 6ρέφη. 

Εtχε )'νωpψίες καi φιλl.ει:; μέ τrολιτε.uτ~ 

τής .Λ.ωκωσiας ( θεοφά!.>ης Θεοδδιτοο) δι· 

καστές, γισ:rροίίς καi δικηy~ (Δέρδης

Παο;χάλης). ·~ολεϊτο tωιί με τό tμ:πδpιι:. 

τού 6α.μ6cχι<:ιώ. ΔιατηροΟσε καΙ καψοιεiσ 

στο χωpιο ,με μιrrακάλι«:ο. ·Ε!.χε τδ καλότε

,ΡΟI «ζεi.ι<κάpι:. ·μt 6οιίι5ιο: ι!tpσενικdι κai έ~ 
τρεψε 69\.οyα τfiς κοόρσαι;. 

β) Ό ΓεΩΡΙΟΣ ΚΥ,ΡΙΑιΚΙΔΗΣ (Κολ· 

λίτσψ;) ό Δάσ.κο:λος. 'Ήτσ.v άτrο τήν Κv

θρσ:iα, "Πtt.Π•ρέψτηκε τ-fι Pol5i! της Χατζαyyε
λι'ΚWς καΙ tγιι:αταατά.θι)'<ε στό Νιο Χωιpιδ. 
Στ,ηv τrρώτη εlιcοσαετίαl τοο ο:Ιώlι>α. μας lιτιη
·ρiτησε σew δάσκαλοι:; στό Νέό Χι:.-ιιpιο ιcο:1 
στi'tv Κuθραiα καΙ κατόπΙ·'\1 στο ~οικο. 

Σ άv δό:οκαλος άψφ:ι:: τήν σφραylδα τοu 

στι'ι "Π!f,ΡΙQΧή. Σ' σbrόν μa:θήτευσαv οΙ κα~ 

τοπιvοi Ν"Ιοχ~pίτιι:ς δα:σκάλοι Αέδο:ς, Κα
ρcrτσιόλης, Ρσ6ούλης, Τσιάριpης, Λcι;μ'mpοίο:ς, 

Τσι(φτες (γιa τούς όπο!οvς θΟι yίw:ι τrι~ 

κάτω &:1.ιαφορά). Κι tyω τά; τr,ρώτα yρά"ιι~ 

ματο: τοο δημοτικοο σ· αόη}y τάμαθο: ατό 

άρp:ιwαγωyείο 'Ay!oo 'Ανδρι:wί~ Κ~Ιας. 

Σόιν τrολίτης ήταν 

άρΙστ~ρό:.. • A'fr'ό τοοι;; 

κης, 7!"00 Ο"!'''Οίιδαι::n 

κι' ~αταστάθηκε άpyδτ.ι,ρα 

..:αί ό μιιφ(περος δ δ 

«eλοίιθησο:ν .μt ~ισμό 
&αλογία καi δισι:δραμό:τισαν h.ιεριyο ρόλο 

στi'ιv iδpι..ιση κ<ii tξάπλωση τ&.w /v:xlι;;(;)v Όp

y~c.w καΙ τοίί ΑΚΕΛ, bιω δ &fuερος δ 

«Νίκος τw Δαι::r.κάλου,_ i\1~ 

ση:ιθερα στη «Δεξιa 'Ο ~α.-

iλος, &pι-.::ιστοι;;, 

ράματα χό:&rικε 

εl<τβολt!ι:;: 

α} 'Ο ΔΕΡ·ΒIΣ MnEJ-ti:. •ο 

ρος τώ ΝΙQ(}(ώρκΟIJ. 

ΊΕμyατικό<;, δραση\pιιοι:;, ~ 

~~; i6ΙOIC'!'~ ιλα~ κια1 ~ 

Γ 
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Αιώ.ι ταξψιci>v cΤραχωνίτικΟU:ι> καΙ «Νιοιχω

ρ;τικ~ νεροi} '~~'YJιYilς τοο Κεφαλοδρίι

ι:rοv καi μέyάλος καλλιφyητης σιτηρi.)ν καJ 
δαμ&χχ.ιοο. Βρισκόταν σ! άpμοvικες σχέ

ΟV<; με τοος τrροε,στοVς τijς 'Ελληvικfiς κοι

-..ότητας. Φιλήσι.ι:χος νοιικοκύρης, vομιμόφpο

..ας στiΊ Βρεπανική Διακvδiιpνησ·η φ,pόvτιζε 

yιa τό μεγάλωμα τfiς 'Περιουσίας τοv καΙ 

τή μό;.>ψωο'η των δοο yιού5ωv TOIJ 'ΠοV ΤΟΟς 

&.πειλε σε άvώτε,pσ σχολ<-.:iα στ!) ΛεVΟ!<ωσία. 
β) Ό ΧΑΣΑΝΕ.ΦΕΝΤΗΣ. VΕναι:; ά'Πο 

τοUς τrpοεστο&ς τfic; Τούρκικης κοιvότηrrα-;, 

τrις brroiας ήταv καΙ δ θpησ;κειπικος άρχη
yΟς (Χότζιας). νΕ~ιχνε ,~γάλο σε6ασμο 

στΟν Πατrά:γιC!'\Ι'\JΙ!'), τον Ιερέα τijς Χριο-τιΟJΥι

κ.;ς κοινότ·1)τας. 

Μετa τόν σκοτωμό τοϋ Μα(ιpοu τοίί Κα

ραμανίτη, τrοο ήταν μεγά!λιος άρχι~ης 

της γεωpyιιι;i'iς τrσ,ραyωyής τώv μελων τ'Jι:; 

Χριστιανικής Κοινότητας, άκολο(ιθησε μι::'χ 

περίσ5ος στεΥijς καi ψιΛι~<'fiς έτrικ.οινωνlας 

μεταξv τών δόο σwo~>~cωv στοιχείων. Στa 

τοόpκιiΚα ικαψεvεlα σύχ:vσl;.σf.ι -τrολλοi χ,pιι

ι:τrιαvοi yιa QVI.I(J('\fOXΠPOΦή ~~ χαpτοιτrαl

yνιο, ΟΙ Τοi'Αpκι::Η θαμωνες τού καφεvείοιι .:X
foηvav τό-ηε τη, τοvpκιΙCJη διάλεκτο καi συ

νοεννοοΟvιαν μ~ τοός ·Ελι}.ιφrες t-ιτισκέπrτες 

στι\v 'ΕλληvιiΚ'i'ι γ~σα;, τrού γιvώpιζαv ιι:αl 
μιλοίίσαw δλοι σχ~ 'οΙ ΤοΟpκοι στήv '11'\εV
τηι;:σvταετiο: τοΟ αΙώνα μας. '"Ητσν φο:ίιιε
ται φuσ;!Ι<δς νό-μος ή δλιy6Jpιθμη κοινόrrιτrα 

νά μοθαίοw;;ι κα1 va μιλ& τή y~α τf\ς 

τrολνrrλη9έο-τ;e,pης κοιv{πητο:ι:;. AJ:rrό το δια

-πίστωσα καJ ση'ι'ΙΙ 'Ο.μοpιφίτα, - τa χρ6vια 

'ΠΟΟ ι)μονν ΙSόσκαλος έκεϊ -- ttα1 ά'ΠΟ;ροοοα 

τrΟΟ τa '.Ελλ~οvλα τi]ς Όμαpφ!τας μι

λοίισαν IG(lj σvvεννοοΟvιαv μe τα Τοuριι::άκια 

στΟ: τ ο&ρκιιχ:α, yισ;τJ έκε'Ι όπφίσχvε τό 

τοορt<Jικ.ο ι:ποιχεϊο. 

Η ΚΟiΝΩΝ!ΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛ ΠΙ Στ!ΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ Ν.ΞΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤιΕΛΕΎτΑΙΑ 

ΠΕΝΤΗιΚΟΝΤΑ:ΕΤ I Α 

1. ΚΟΙΝΟΥΙΚ'ΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡ!ΟΤΗ11ΕΣ: 

Δ ε κ. α ε τ ί α τ ο Ο 3 Ο. 

wqει διαομορφωθεi μιά mιιa.οματι'Κ'Γι δμάδσ 

dnrό vέοvς καλλιε.ργ,η~ ~- Μ-
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σκαλοι καi Δημόσιοι Ύ-πό:λJ.ηλοι έξαοκοiίv 
'Πολιηστικiι έιπiδpαση m:Xvω σ' δλη τi'jr.ι Κοι

-.ότφα yιa έξίιφωση τoiJ -πεvματικσV brι-πέ

δσιι όλης τf\ς νεολαίαι:;. Λέβσ.ς, Κα-ρατσιό

λης, Ροδοvλης, Τσιά,ρpηι:;, Λαμτr.pίcις, Παπα

yιάνl>ης, 'Αιποστολής, Σ>Κiλάlβος, Βαια:ι:νάς, 

Τ σιάJprες μξ συντΟΥΙΟ'τΕς ΤοUς WO \οlέοvς 

yιατροVς - τόν Τάκη τοϋ ΔασrκόΝ::v ιι::α1 
τόν Κ ί.κη τής Κωση'\'ΙΙ'αίς - κα1 ·μΕ τήν 'πα
λιa ΦΙpoo>pCc τοi/ Κολλίτσ.η καΙ τοίί Ζωι:πζi'i 
τοίι ΜοvκτάΡJ) διαμο~οι.ιν τ1ς ~ε; 
τrοο θόι καταστήσονν τό Νέο Χωιp!ο το «i<v
τ.po όλιηι;; ,-ης τrεριοχi'\ς Κυθ!pσίας. 

Παpατηιρεiτο:ι μιa έξαφιε:ηκή διχwτ·ΙJΡΙό. 
τη;τα στο yεωpyΊ,ΚΟ ικαi ικ.τηνοιφοψικο τομf.α 

καΙ στι'rι tξάπrλωση τfiς καλλιέργειας τi'jς 
έλιδ:ς καΙ τών λεμοvσ5.έ.νηpων. Ό Κωστα

Ρ!Ίι; μΕ ΤΟ ψΟpιτηrγό TOV Κ•ΟV6αλο0σε κά&, 

δοομό:δα ά'Πό η) Βάλια φpεσκοξεριζQμένε•, 

άγριες έΛι~ yιa μεταφ\πεvση•. Δεκάδες 

~άλες χωpάφια σωχώpαφα μετpατ.pέπονται 

σε vε.α;ρά «έλιοχώpια». ΟΙ Χατζηζαti-pl)!, ο! 

Κοίί~Νοι, ο! Ταλαττi~~~η~6ες κο:1 Χατζαθανάση

δες κι οΙ Πί;σιλλοι aμι.λ.λωνται 'f!'oιoJ θa ά

vαστήσσw τα ~εγαλύτερα και καλCιτε.ρο: 1!
λισχώρκσ. 

ΣΥΛΛΟfΊιΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡ I ΟΤΗΤΕΣ 

1937. Ό Νi1<ος τοΟ δασκάλου, ό Μδας, 
6 Τσιά<pιpηι;, ό Βακανaς ικι δ Λiαvτ,ρος τr.ρω

τοστατw,.ο στi)ν iδpι.ισ·η τοο Γεωργικού Σuλ

λ&γοu cό Αόγ:εpινά;:ι>. ΣΙΚοιτrοι:; τού σvλλό

yοu Ι'!ταν -ή έφα.pμογη νέωv μεθδ5ωv διa τήv 

οvστηματικ!) καλλ.ιέpyεια των σιτηρών καΙ 

ή ~«rrατrολtμηση τώv φuτιιι:C:w άσθεvειών καΙ 

τώv ζιζαvίων μέ ψ<..t<ασμοος ιμέ τά κατάλλη

λα φvτοφά)ρμακα καΙ ζιζανηοκτόιιιια. Μια 

στενότερη έτrαφ!) καΙ σvvειρyασiα μe τΔ 

Γεωp:yι~<:ο Τμή•μα, -πΟΟ μt τοος Vτrα.λλήλοvς 

TOIJ Va 'ΠCX.~I!:I όπο μqpφή διαλέξεων O"fi)Ι! 

αίθοvσα -rou σ~ιλλόγοv στώς γεωιργοος τήν 

κατά1λληΛη διαφώτιση -καΙ καθοδήγηση. Π.> 

λiι ·rr.plν Η3,puθεϊ iΊ Πι::wαη:ισrικη 0 Ε'ιι'ω01') Κύ· 

τr.pov (.Π.Ε.Κ) το Νιο Χωpιο εΤχε το δικό 

τοv Γεωιpγι"Κό Σίiλλογο. ·οταv στfι &-J<αε

τία τοΟ 50 Ι~ε 1'1 ΠΕΚ δ Γεωριyικος 
Σύλλογοι:; «Αι:'1yεριvδς, μrm"jκε στη &:Ίvα:μη 

τfiς ΠΕΚ σw Α Τ.Ε. (' Α-γιpοτικfι Τοπική 



• ΕJΑωΟη) Π.!Ε.,Κ. I(O:i έξοχολοόθησε τη σuλ

λοyι~ δρό!ση τα.> μi;χρι τi'lv Τ OUJρll(.ωc:fι ι;Ισ-

6σλή. 

Η ΔΕΚΑιετΙΑ ΤΟΥ 40 

Το θpυλι~<:ο cOXI;ι. τii<; 28ης τοΟ Όκτώ

δ,pη το(.\ 40 διςαιέ.~ σαν μ.ιΟ: τε-pάσηα 

~φκi'J λάμψη τ1ς κα:pδι~ τ/)w •Eλλ.frv<..w 

τ'ίiς Κύπιροιι. Στό τrα:yιcοιvστι~ f.pι:IM') Ι'ι 

·~ικ.η Κοιν(n.,ιτrα τοΟ χωριοΟ τrρόσφερι! 

·ι.ιέ tνθουσιασμό, ο:όθόρμφα τις ~ριραδώl'ες 
κι l'!iJ..λσ. ημαλφη γιΟ: τδιv '·Εθvι~ Άyώνσ.. 

Κατά τΟ: (i).)ν:ι. -fι ζω?) κvλοοοε 1'\ρεμσ:. 

ΛΑ·Ι··ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ Α.Κ.ΕΛ 

Ό Ράφτης, 6 Σ ιοκοpής, δ ΚοvτοιπriΊς κι 

δ Νίκος τοΟ Τ όφο: τrρωτοστα:rΟΟν στη σuλ· 

λι:Υ<ιική iδριι<:Ι"Ι} τ~ι ~ϊι<&ν 'Ορyα:νώσεωνν 

καi τοο «ΑΚΕΑ;ι. στό χωριό. Μια fνrονη 

ι:n,Μλοyι«ή δ~ιότητο: των c:ό:ριστερώvJ. 

σiJ'!ίlfJ)(iζuo:ι σ' δλη τή δο<αετkχ. ·Ερy~ 

ται ·μεθοδικά, ένη:::rτuca καΙ μΕ: -m:ίσμο: 11' 

ό:γκο:λιάm:ιvν τη νεολαία. ~ς νέοι κσ:i 

.. -tες, τεχνίτες κα1 iιρyάτες, ι,ιέλη τ{};w λαϊκών 

όρyσ:ιώσεωv, μaαφέιj")ΟII'τσι μt ~ϊα 

~μφινά στi; '!~'όλη yιa τlς δι~ς t;::ι
Ύ<Wίες ο!κοδομ!ς καΙ tργιχττδσια. 

ΠολλΔ ταμτrοί'ι κα1 τrρο+cατσ:λήψεις καταp

ρέα.w. Πν&ι καινοόργιος άνεμος έλwθφlας 

κα1 «ΚΟiνωΙΙΙΚi;ς ~:!>. 

Koνra οτδ -riλoc; τής δεκαε'Ι·ίας τοο 40 
{ J 9413) μια όμάlδα άτrό δασκά.ΊΙ.οvς καί 

τr·ι::ιοοδεvτικσUς τrα..ρά-yονrες τί)ς ~~&~» 

(Ν:!δας, Κορέλλrις, Τσι&ρρης, ΣΚ:λ&δοc;, 

Βακσν&ς, 'Αιποστολής, Χατζανr{.)Ιέας, Τα

λQ':"Μ"iνης) μέ σuvvpγασια μέ Το(ψιι:οvς 

tλο:ιοτrα:yωyα'κ; Ν\εχμέτ Κεμάλ Ντεvlζ καΙ 

Xovσεiv Ζ~χ...η Ντεvlζ ( ΎΙ·CCιδr...ς τοο Τεδ.p(σ

μητεη) όιπς:ι.φασίζοι.>ν va Ιδρόσοι.>ν σύΎχιι:χwο 

μ~.χανοκίΥφ"ο ιfλαιοτρι&ϊο yta εόκολότερη, 

·ιαχVτφη καi lκ.θλιψη των ιfλιώ-ι 

κα1 -πcφcιιyωyft καθσ;ρότε;ρ.ου ιι:α1 τr~ριασό

το;ροv λα5ιοο. Κάμνα.ιν τa άτrαpαίηyrα δια

δήματα στiς Κ~ιdς 'f\pιχές (~Εφοpο 

'Ετα:ιρειων) κα; κατbπιv έγΙGρίcrεως tκδί

δοvν πεντακόσιες "Π'&VΙ'όλφες μετοχ!ς τrοο 

διαv.έμονrαt στοί.ις &.ξιοuς έλσιοκο:λλιεvγη-
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τές κα1 στa μέλη τfi.; Τοvρκι.κfι<; κοινόπ;rαι; 

καΙ στα χωpιa Τιχ:cχώvι, Βώνη καΙ Παλαί

ιωθρο. 

'Αιyορό1ζε.ται ένα κατάλληλο οlιώιτrώο 

ατό δρόμο τrpOc; τό Τ.ρα;χώνι ιι:ο:i ή 'Εται

ρεία εΤvαι bοιμ.η μέ τι\v brωνvμ·ία: 'Ελαι
οοργία Νέον Χωρίοv {Κuθpσ;ίο:ς) καΙ m,ρι

χιώρω<ν .ιι:Η Σ ΥΝΕΡΓ ΑΣ ΙΑ:ι> Λ Τ Δ. Ή 'Ειm

τρσwείσ fιpχaαι σε έrraψi'J μe τόv εlσαγω

yικο οΤκο «' ΑλέξΟI\ι'δ.pος Δημητ.p!οv:. ατό 

Βαρώσι, ό δ-ποίος ε!σό:yει άrro τiΊv 'I τσ:λία 
μιa τrλή,pη σε.ι.pα aύy~ ΙJ.'Ι'JΧα:Ι"ημά:τr.w 
(τρι&ίο, τιόμπα, τrpέ.aσα καΙ μεγό;λο δια
χωpιατή.pcχ cΛ~~ (τΟν τελειόιπ:ρο τότε 
ι:rτiΊ K(mpo). Σάν κ~νητfιΡtος δίιvσlμη χρη. 

σιμοτrοιεiται μτ,χαΜι ~pι1<ής ι«ΧΧίαεως; 
(Ντi'\ζελ) κο:i τΟν Όκτώδρη τοο 48 τό έ
λαι01'\pι6ε'Ιο εΤναι fτοιμο, στημένο στη μ1i:· 

y@.η αί&vσα, ;rοίι κτίστηιcε ατό μεταξύ, 
άτrό τό.ν μηχανικό Χpvοήλιο Μ.ισ.γρομμάτη ά

τrΟ τiΊ Λωκωσία. Ή λειτα.ιιρyίσ: τοο tιλσιο

τrιεστηρίαι tξυπηρέ:τηαε όΛοιχ; τοVς tλαιο

-παραyωyοί:ις τοο χωιριοο, άνεξάι:π·rrrα άπό 
«Κόμ;ι.ατα:ι-, καΙ τώv wφι)(ώρωιν. Ti}v 'ιδια 

χρονιά ~ατώιπησε καΊ ή Κυθρσ:ία τό δικό 
της έλαισrpι&.ίο στο μύλο «.Γιατρό» . 
Πολλο; δμ.ως tλαισιrοφαγωγο! τii<; Κάτω 

Κuθραίας ( Σε.pά:-yιο - Χρuσίδα) -ιrρΜ"ιμοU

σαν σ(w -πιό δοι\ικΟ το δικό .μας. Το tΑο:.ιο

-πιεστήριο το() Νιου Χωpί-οv έξ~ 
και τσUς τ οvι:;ιο<α.ις έλαιστrο~ραryω-yοος τώv 
yειτι:wι«ών χωpιώιν 'Ε'ΠΙΙ)(ώ, Μπi.κκιοyιον, 

Π.fτ.ρο: τοο Διγενfi, Kouρoi;v Μιοναιστήρι κα1 
.Μόρα. ~Ετσι το Νιο Χωριό fyινε το "'-έvτpο 

μιaι; τrλατ<ειάς '!'!φιφέ.ρt.ιας καi m..ιν&:τικός 
φ\κος yιa ~ ιιαχi ι::ιvlfiE.P'Y<W!α ά· 
vάμεσα στiς δvό 'Εθνότrιn;ς. 

Aύri) "/j σννεννόrιarι καΙ οvνε.ριyασία !γι

Υ'! &!κόμη ~ειρη όταν &.ιό )('ρόyια &;ρyδ-

τερα ή έyκστt.στ·ηιαε mxpσrrrΛεiJ... 
ρω<;, σε ...to οfκημα, όnλωpομuλαι.ις yιa σι

τάρι ιι:αί κριθάιρι κα1 -ποvρyοuρομ.ηχ«Wι ΎΙίΧ 
-πουpγοοpι κα! ζωcπ;pοιφές. Το διοτικο b-1-
m;:OO τοο χωιοϊι &νh5α;ιw;: στ·οθιφά. 

Στό μετσιξu, κατa τη διάρκεια τ!Ίς δε

ι«:!iετίας τw 2.0, ~ δ μεy6:λος τσιψλι
κΟ:ς 'Αιρτί'ιllμnπ:,ης Μελιj<ιQ.ν καi τά τrGΙδιά 

τω Διιφό.ν κ.αΊ ~ Μελωc:.ιάrιt, ;rοίι i\aav 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ι:~ημbιο! στη ~ία καΙ d:σχ> 

~αν μέ τό Θμ-ιrόpιο καΙ άλ.Μ:ς έτrιχειρή-

,;π;ς τr~α\1 το μέρος τοi'ι 
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τQ'Ι<:>.:>.ικιw. 'Έτσι ο! «λε.ψτάδες:a- Κvθρέας 

{Κολλίτι:τιi5ει;;, Γι6ροι:ος τής Χατζ~, Άν

τ~ης τοο Γιοσιφή), Χιρvσlδας (Άv

τρε~ κα1 Ζο:χαpι'Jς τοΟ Γι~1) τοi) Νιο

~w (Χό-μ"!τΟς τΟΟ •Κορώ'Ι'α, Tζu~c; 

τοV χα:ρη, nετpης ToV Mcwίτcφov, Κωστi'ις 

-:-oV Χατζαθαvό.\ση, Κώστας τίiς Χατζοόδοο;} 
"Ι'ώ Τ~ωvιw (Μαϊ.μό:pη&ς, Γιαιιιvfις η>ύ 

"Ηλία) .κο:! τοο ΠαλαικΟΟpοv (Β~ ό 

~αλα;) έγινα~· κάτσχοι εeiφορης άρ&:ό

σιμης yi'iς κα1 ταξιμιωr.> vεροι() τW Κιε:φαλο

δι;Jύσω. Νέες π.ρο.οιιττικiς για αόξφη τf\ς 

~αλλιtpyειας καί γεωpγικίiς ·τrα

ρcryωιyi)ς δημι~av μt 6:ποτέλεσμα 

τfrιι '!'Ι"αρc:χ;τrέpα: άvόψωση τού 6ιοηχοο έτrι'!Γέ

διw τi\ς τrφιοιχi\<;. 

Tdt ό:τrομειν(φια τού Τσιφλι.κιοο ~ε 

σΟ:.ν δiο:χει.ριστi'ις (κιο:yιdtς) δ πρόσφυγας 

ό:πΟ .η,.. Μιι<ρa>σiα Μιρόwας Τασταριό:ν -
ό:pμένης κι αύτος --.μέχρι ποv τελι~<a- άρ

y&r.φσ. ~- ξbtcaμav όλο: τdt χωράφια, vερά, 

iiOCI:\ στrίτια στο Σε;ρό:yιο ι<α1 τό ιι:Φιi.λέιρι» 

τι-00 d:γόρασε δ τοο Κα.~. 

ΤΟ ΣΥΝιΕΡΓΑτi·ΚΟ KINHMA 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡ I Ο 

Ι . Καwώργιε.ς εόκαφίες yεωpyιιά'ις προ

ό15ιοu και εόημφίο;ς δημιουργοι'Νται μi. την 

'!5ρυση τfκ Συνι::.ρyα1Ι'ικής Πιστωτιχi\ς 'Ε· 

ταψεία:ς Νέοv Xωp!O>J Λτδ. •Η Σ.Ι1.Ε. άγ-

1/(σ:λι&ζεται μt tνθοοσιαιΡμο ά:m) τοίις wρc.

οδΘ.πικοος γεωpγοi).ς τοΟ χωριού (~, 

KwJVOUς, Ταλαττί~ς. Χατζ~ηδi:ς, 
W;ανίτα.ροιχ;, 1\α;μτηρί~tς, Ποτζιτι+τιδες, Μ&.ο-

κους, 'Α'1'1"00""1'ολίδε.ς, γισ:r1 τrιστ·εύσ.w στ&: 

wλεοο~;rήμaτα τf\ς δι:'ιeστrpριό-

πrι;ας κιχ! ~ασία;ς. 

Ή Σ .11 .. Ε. οτέ.κετα.ι στο τrλιωρΟ τα'J yε:ωρ
γοι'J. Τόιv Ι5οηθ0: νCι άντιΦ<αταστήσει ·ro Ή
σιό&:ιο ό!λέ.τ.pι μέ τb σ~νιο (μονδiίΥο. 

δίίΝο, τ.ρίυνο} .,.α! 'Ν 1τ.pομηθευτεί 5ιλλσ. 

~ μηχανιήιματα, σόι>• θερισ-rιdς μη-

Χ~ (ζωοκ.i~.ς), μηχι:rλς, 

τρόικη:>ρς καΙ ιι:ομ>Πάϊνς. τά 

λιπάσματα, τΟ: φvτοφό;pμα.κα yιa τwς 

ψe<(;ι)Ο)μοος των σηηρ6ν για ·ηΊν κα-rι::ιrπο.λ~

μrισr~ τC:ιι;ι ά~ιων (~α. σιριδiδι} 
καi -r((:.ν ζιζανίων. τ f:w 1'Ι'p0μ~ι μt ψ!!.Κα

σriΊιχς y ιa τό ψέκαq.μα τών έλαιοδibιτρ::.>"< 

κατι't τοίι δάκοιv καi 'τ'ών λεμονοδέvτ.ρc..w ιι:α

τa τi'ις ψώρας καi τ&:w ~ ~. Μιa 

γέφu.ρα σvνφyασίας με το Γεωργικό ΤμfΊ

μα, μέσον τών Γεωρyιι<.&:w Λειτοvρyώv, CIIJ"r 

·τελεΊ στftν tφο;ρμοyfι "'ιJiMw χαλλιε.pιγ·ηηκων 

μεθι:Sδωv καΙ tτιΨrvγχόJνεται μιΟ: άlνμιιχτώδης 

κα"[ &α;ματικι'ι αύςηση τής γεωργικής ,.α

ραγωγης. 

Σew )'Ιραμμο:τέας τfΊς Σv.ιφγατιχilς Πι

στc..nικftς 'Εταtpείας όττηρέrφε τΟ: w~ 

χρόyια δ '~ς ~α'fιάιv<Υης - <τr.pοο
δε:ιπικδς uτrοδl)ματοποιός-. Ό Πcmαγιό:ΙΙ~ 

wις διέ&:τε ένθουσιασμ6ν, όξ!J'δέιρκεια καi 

φιιλομά&ια. Π~ μt τφocroxi\ 

καi ι&τε σt ~η τίς όδηyίες καΙ τa μα~ 

Θiιματα τώ.ι inrαλλή'λωy τού Σννε.ργατισμσύ 

καi tψόιpμοζε τrιστdt τ1ς ~1ς '1'1'\ς 

ΈπtτpCΥΠείας. νΕτσι ό Παπαιyιά:ΥΙ.<ης τιή;:ι-ε 

μιdt εlδlκΙWση σ-nΊ λειτουρylα τώv Σ\!11/qηα

τt'Ι<ώv ΊEτcnpει<Jv κcd w.~ lrnό το 

Τμήμα σαν τσχτιοςΟς Ι~ηλος - ~ής. 
Τδν dντικατtστησε τότε dι ·~ 'λ

~ολίδης σb:ν )'ΡC~iι.ψατέσχ; τf:ις Σ.Π.Ε. 

Νιι!.οv Χωpίοv. 

Ο 1 yεωργο1 τοΟ Niou Χωρiοv - ι.ιέλ'1 

τf\ς Σ~ιιάΊ<; Πιστωτι.αj.ς 'Εταιρε!<r.; 

Π'έραν άrrfό τa 1r~Ικό; ώψελήματα 1τΟ\) ε'f

)(Q\1 ά:m) τ!lv '·Εται.ρεία τουι;, διδάκτηιιωr.ν καΙ 

η"ιΥ άπrοτceμ.ίευση. ~ετσι ή 'εται.ρεία τοvς 

iϊ:yινε δ μεγαλVrερος οlκ<W'Ο!μι.ιώς όριyανι-

η1ς '11'\ξ)ΡΙΟ)(i\ς, σvy~ σi μεγά

λε<; ά'fl'~ες δλη τ.ή γιεωpyιιQ'ι ~ωyή. 

και tξι:λiκτηκε σε μιdt d:τro τiς ~ς 

Πιστωτιιιι:tς δληις Kwρov, 

2. ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑτΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ. 

Δημι~μα ιι:ι ι:ιότό τi\ς Σιιλλ.οιyικηι; 

Σι.Μ:>ργασiσς τf!ς τrροο&:vτικfΊς νεολαίας 
το\) χωριοΟ, μΕ τrρωτα:yωνιστt.ς τώρα τΟΟς 

«άpιστειpοVς:ι., ~αλιά:ζσσι άπό δλη η'!v 

κοιwότ.rrηχ, άφοΟ fι Ο"'.ψίμετοχi\ γίνεται μi 

.μt'.το)(iς. ΔJ::ιι εWα!ι σάν η)y Σw. 

Π.σ-r. Έτι:χιψξ!α "ri'OiJ τa tδι::ιυηκό: . .μl).ιη lιπpε-



1τε 'ΙΙά εfιvσ:ι Ιδιακτfίτε.ς d:κίΥΙJΠίιι; 'Π'ε
ρΙΟIJiσίας '!i10U ν0: ά'Ποτελι{i' τι)'J <ι:έyyόφl"'>' 

τfk ΊΕται,ρείας. Π.ρωταγωνισηκό 

tδρ.ιση τοCι Σvvεpγcrrικw Παι.ιτοπω'/Ι.είοv 

διαδραμάτισε δ 'Αντ.pέας δ Σ ιοκορiΊς 1τοi:ι 

\ιτrr)ρέτησε σό!v δ π.ρ&πος ταμίας - 1τω.Λ.φής. 

0.1 δwλιi:.ς τοΟ '!Ι'Ο:ντσmωλείοο τrήyο:Ι•VΟΥ" τό

σο ΙΚΙ'.ΧΜ ΠΟΟ σε λίγα )Cpόvια χpειι5:1cr-rηκε να 
λειτοοργήσει καi δWηεJρο Σvνειpyατ!«Ο Παv

τοπωλε!ο Νο. 2. 

3. ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝ!ΕΣ 

(Δεκαετίες 50 καΙ 60) 

Δiκόiδες tpιyαζόμεvοι ·- &νδpες ~<O:i yu
ναϊκες --· είδικεu.μέ>νοι (τεχνίτες, οικοδόμοι, 

ράφτες, ξuλ•οοpιγοί, καλοvψιf!δες, όδιραvλικοi, 

ράπrφιιες) καi άvειδίκευrοι (έργάτες) ,μετα

φέ.pι;wrο;ι •μ.Ε λεωψ01pεί'α I<IOJθrpμ~pιva ση'! Λευ

κωσία στΙς οl•κοδομi.ς καi στα tpιyοστό:σιa:. 

Τά ήμειpcψίσθια αόξcwσνται σε ·ιέοιο δ~ 

μό 1rw καΙ πολλο1 ά:τrΟ τοος μιιφοyεωρy<Κις 

ένοικι·άζQΙΙ;V τά. χωιράφια 'f\0\JIς στούς μεγά

λους y.εωιpιy·οος 1οού κατέ[xOIJIII ·t-.pό:κτοpς η 

τα κοiλλιερ)"Οί'Ν <μαζί ΤΟ!../'ς σwετα~ρι~. *'Ε

'1"0'1 αό~ται δOCI.Ipl<)c'ilς 1') στρατιa των 0p
yαζQμ<έ,νωv 1τα) μς;τι)Cψέρονται στf\ '!'~'όλη γιΟ: 

Θpιyασία. 'Εγyρό;φσνται στΙς Σvντcε;χ~iες 

Σ!ΞJΚ (δεξιοί} ι<α1 ΠΕΟ (cφιστφοί). flι;w .. 
μηθWοινται μέ κ,(φ•τες .οοινωιvΙΙΚ&ιν. άαφαλ\ .. 
σεωv καΙ άιpιχίζiει μιά πφίοδος κoιvtiJIYικi)ι; 

εόημερίαι; κο:! οlκοvομικfiς εόμά!pειας, 

4. ΑιΡ ΔΙΕΥ'ΠΙΚ Ο I Σ 'ι'iΝΔ!ΕΣΜΟ Ι 

Mi!; σvvε.pιyασία των Ιδιοκτητ&w ΙΙΘpr.χ:i 

t:Νιοχ~ίτι•ΚΟ!J<:J> καί cΤιΡ<JΌ(ω>.ιίτι~;ι. II(.CX:i των 

ι'Jτrα~ τfk '>Ειπ<ΙΙΡ·ΧΙα«ής Διοι!(]ήαεως --· 
,ων ΊΞ'!!'Ο!pιχια~~<&w Έ11·απτ&w Ιδ.ρόε:ται 6 'λp

δεvτικος ΣVvδεσμι;;ς Νιέοu Χωpίοu ·-- Τρα·· 

χ\ΝΙΙΙ!ω. Τ αvτ()οορα,ισ 1δρόονται καi οΙ • Αρ
δευτικοl Σwδεσ:μοι -ι:Τσ;φλικιώτικοtι» (1ro\.t 
οί Ιδιοκτ.ijτες -· μδ:λλι:w κό:τοχόι ---- εtvc.ι 

Τοορκοι το(} Νέου Χωιpίοv} κα1 τοο ΦΠα:λαι

κUθΡ\)'!J» κα:Ι τοο c"ίΕ§ω Μετοχιοίir». ΣκοοιτrCις 
τών ΆpιSωτικώv Σνν15έσ,μωv εtνα:ι ή π~ρι
ψ.pοίφηση τ&w δικαιωμάτ(i)!ΙΙ τωιι Ιδιοκτ.ητ(};w 

'\.IΘpOO ιbκ τής -;τηγής τοο :Κ<ειφαλ.οδιρόσοu κα:Ι 

ή τr&τα:ξη των ~.pήσεωv d:τrδ !διο-

1<.1'fιτες τώv c:τα:ξaμι~ τf\ς Κvθραiας - καΙ 
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~ ~ρω, - έrπi roO «πατα::μ~ τοο 
Πα:λαίκύθροv. Συvέ!'Ιαvε va 
σταματοον τ<:Χ .ι:χα:ρό:γιa:ι> τ&Ν 'Π.Θpιχώpωv 

ό:πο πw yiνονταJΙ• στήv 

Κu<θ:pαία καΙ ,"pσ τrαvτος τ&:ιιι Π~ 'Ειιο-

ρι&w, ΧαpΙδaκι&:ιτισσας καί Συ.pκ~ιάς, τrοίι 

πότιζ~ 'f(i Π,fJpιt)όλια: τι::Νς «.τηιχ>">'Οtμ.ΙQΧCIς;ι. 

όποτε ~ ικαi με όσηδ·frπ'aτε "Ποσότητα 
w:.ρο{ι fjθεJΛαν. 

wiΕΙΙΙ'ας δεύτερος σκmτόι:; τC:w '.Αιpδωτικων 

ΣUΙ1Ι'δέσμ<.:w -- εΤοcε καΙ ή Κάτω Κvθ\pο:ία 

τόv δικό της 'λpι5εvηκό Σ ίίvδεσμο ·- ήταν 

η έwb:rroocr.η τώv πετpαιυλάκ·ων ·μt Κοοερντr

ηιd! σ<.Νε:ιισφοι:.1ρά:. ΝΕτσι .με μια ΙJ..IΙΙGρi'j φο

pσιλοyία k'ΠΟ τών σuνδέ

ι;r,μων έ'lt'1 ,.ω, iδιοκηγr&w των vφων Eyi\IE 

κατοpeωηΊ ή φιρ~ρηση τ·οCι «.παταμοί'ι:ι> μέ 

δvο rv~pοφ(ιλα:κες (Μ Trf" ήμέιpα ΙGO:J Μ 

τήv vίίκτα). την τΜη;pωιμη τωv ι.<ειpοψυλώ<ωv 

άινέλα16σν κατ' Ο.νο:λοyία οΙ σίΝδεσμοι τίiΝ 

κάτω xωpιc.Jw. Ό uύvδεσμος ταϊ νΕξω Με.

τοχι.οο rJ·ταμάτησ.ι: νωιρ1ς τiΊv σvνεισφορό: 

'm'J και τό «Τσι:φιλιιcώιrιι«ιι» μετa τή φvyη 

τ&ιv Τσι!ρκω·v έπ-αuσε να συνεισφέ.ρει. "Έτσι 

τό 6ό::ρος τfiς -πcλη:pωιμης τ&Ν Vε]p~c.w 

tπωμίσθηικαr,ι oi δvό Niov Χω
ρίου - Τ<ραχc.wίCΙ.Ι καΙ Παλαι:κύθiροv. 

ΟΙ • Αροο.ιτικοi Σό>..&σμοι διαδρο::μάτι

σα:ν τό ρόλο τοuς στ.ψ twoδo τfjς πολιτι

στι<κής στόθμ.ης "Περrοιχfiι:;: w·Εστησαν 

γ{φvρες σιuν.ειpryασίας, οVΙλλογικf!ς δι:χχστrι

,ριόηΊ'!'αt; καί πέτv,χαν να .puιθμίσΌUΥ διαφο

.ρi.ς 01χε:rικa μ€ τa διΙ<Ο:ιώμc:τα ύδpείίισεως 

καi ό:ρδεwε:ωις ά1τ8 τψ 'ϊΠ!'Υ:i'ι τού Κεφαλο-

6:ρ.wοv. 'θι:ε!ΥΟ "Πού ~"' πέτvχο:ι., ήτaν ν' 

d:ιvτιδpό:ισονν καΙ να ματαιώσοιυν τι'w με:rα

φαρόJν '!J'OO'ό'fryrας ·νερΟΟ ά'ΠΌ τ.;.. 

πηγή ,μceς yι(i τι)J11 δδιρQιση δεκατεισσι.S:ρc.:w 

xωpιCw ΜΟΟ'<ΧΟJpίας. Μα τοVτο :'ι:

τrδ τr~ν άτrοικιαφατία: κατό; τή διό1ριιςεια τοο 

'Απελεuθε.pιωτι:κοο 'λγώνα ,με τa c:Διατάγ

ματα 'Αμι)νηΙt;:Ι> 'ΠW ίσχvα:v τότε. 'Αλλά δεν 

ύπfιιpχαv τότε άκόμ:η οΙ Σ W
δεοψοι. 'Α,ργΜερα άvαι<ίνησα;v το ζήτημα 

τoCrro στη Κv6Θριvηιση τfιις Δηιμ~ία.ι:;. 

άλλΟ: οΙ διαπραγματεύσεις δΙοι;κόιmηtκΟ!V μi: 

.τη.,. Ται;ρικική ε!σδσλή. 'ΕκεΊνο "11"00 '11'έwχι:ΙΙJr 

if;αv 1'ι έπέι<ταιιη τ/}w 'Ι'Ι'Ετ,ι:χ;ωΛ.άl<ωv καΙ "" 
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~η καJ Ισοιrέ'δωση τών c,χαιρα.yιά
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5. ΕλλΙΟtΚΟΜΙ:ΚΟΣ ΣΎΝΔε.ΣΜΟΣ 
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Κοιιτα στό τέλος τής δεκαετίας τοU 60, 
σόι:ι σuιnrλήρωμα: τ.i}ς Σuλλοyικί\ς Δρcχiατη
ριότητας, Ιδρ(ιεται στο χωpιο δ 'ΕλαιΟI<.Ο

μιιcός ΣUιιδεαμος. 

Τό Ύ11'oupycio Γεωρylας καΙ Φuαικών 
Πόρων Ιiχει fιδη τηρομηθεuθεί .μικρό άερο-

11'λάιιιο, καrάλλ.ήλD γιά ψεκαα:μοVς cά11'Ο άέ

ροι;». 

Νέ οu.vφyα:σία τών ίιπαλλήλων · τw Ύ-
11'oupyε;ίov καΙ τώv ΤΟ'Πιικών 'Α.ρχών καΙ τών 

Γεωρyικών Σι.iλΜyων 1δρύεται δ έλαιοκομι

κός σWδεο"μοc; 11'0U ~ει σσιv κψιο σκοπό 
τήιν καταrπολtμηση τού δάιcοv τijς tλιaς 

καΙ t!iΛλων άσ&.vειών τοίι tλαιοκόpτrοv. ΟΙ 

~οαλλιφγητtς τοίι χωριw fxouν fίδη 
πιστ011'0ι·ήσει τΟ: εόepyετικά άποτελέο1ματα 

τών ψεκσΟ',μώv μ! τά καιτάλληιλσ: φuτοφάρ

μαχα 'Π'ά1Ιιω στα λεμονόδεvτ·ρα και τά tλαιό

δειντρα με ψεκασJμοός μ.t ιiηχσ:vή·ματα cάπό 

τοU ~φοuς:., Ή άτ()Ιμικfι δμως αότfι δρα

στηpιδτιyτα "ταν 'Πολύ δαιπ<Μ'JΡ'Ιl. ΝΕτσι δ:
δραξαιν τι\ν 11'ροσφορ(w αότ.η τί\ς Κv6εpνή
σεως για τοVς 1 δ,μαδιικούς άφοψεΚασ!μοός, 

'Πού θά στοίχιl;Q;ν άσφσ:λώς πολιι λιγCm:ρα, 

καΙ tγκατέιcrl"ησαν τον 'Ελαιοκομικό Σιίvδε

σμο λίγα χρόνια 11'piν την ε!σ6ολή. 

. ·ετσι στα θέματα τί\ς Σ~ιιάίς καJ 
Όμαδικής δραστηριότητας -rτ>pr.πO'ΠOpΞ.I 

'Πάντα ή ΚοιΜ5ιτ.ητα τw Ntov Χωρίοu. 

ΑΛΑΑ ΕΡΓΑ .ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕι\ΕΙΑΣ 

Μετα τΟν -παλιό μοvκτάρη, τό 

Ζωpτζή, διορίζεται μουικτάιpης καΙ dpyότε

ρα cΚοιΥcπάιρχης:. δ Σοφοκιλijς Κ. Ζφ66ς. 
(τώρα άγwώμενος). Μεγάλος γαιοκτήμο

νας, κά:τ()ΙΧος Ολων τών σιίyχ:ροyων γUΝιpyι

κών- tpyαλε:ίωv καιι μηχαnιημάτων, dcπ'οτελεί 

'Ι'ΙJ)ότuπαν -π;pοοδεuτικiΟΟ γεωρyοίι. Προιια

οιμένος με τι\ν cόψηJ.οφροσιΝη:. τοϊι 'Πάτέρο: 
τοu ΟV'IIΘ)(ίζει τi}v πο:ράδοση τών Χατζη/;α

&;χ;w. ΤΟ"Ποθετημένος σταθερά στ.η ~ια τrα-

ρό:ταξη γίνεται ήyετικι1 .μορφιiι τc\W ιθνικο

φρόι.ιων. Ύ11'οστi)Ρίζει με φφιςrr10'μ0 τόν 

ιθνικο άyώι.ια τοΟ 55. 

Π.ρωτοστατεί σΟ:ν ;μοuκτόρης - ις.οιvο

τόριχηc; ατiιν tκτέλεσιη fpy(;N cκοιyής ώρε

λείας: 

α) ΜιΕ.ΤΑΦΟιΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ NS.POY 

• Οταιν στήν dpxη τί}ς δειcαεrrlας τού 30 
fyιw ιι\ διCΧ!Ο"ωλήνωση . πόσιμοu ινφο0 στήν 
Κuθραία, ,με δάσ.η τrαλιΟ: δωιρεα τού Χιρι

ατ~η Μηλίδη, λήφθηκ.ε 11'ρ&lοια ~ δ 

κεινφικΟς κοιpιμός τijς διασωληνώσεως άτrό 

τη.., "Π1Ι'))'1'ι τοίι ·Κε~ να μ-ποpεί va 
ιμεταιφέιρει καJ τΙς άναyκαίες 'Π'Οσότ·ιrrες yια 

τfιν ~ κα1 τών 'Π'Θριχώρων (Νέου Χω
ρίοv, Τ,ρcχχωνίοv, Βώvης, Παιλαικύθροv καί 

uε~ Με.τοχίοu), γιατί ε~αιν κσ:1 cWτα τί

τλους Ιδιοκτησίας t:ιrl τής 11'Ι')Ύί\ς τοίι Κε

φαλοδρύσοv. ΆΕτσι στη δεκαετία τοϊι 4:> 
fyινε ή διασωλήvωση m5ισι·μοu νειροu ατό 

Νέο Χωριό καί στα "Πειρίχωpα. Κτίστηκαν 

Υτε:ιrόζιτα καΙ τοιποθετήθηκαιν φοwτάvες 

ατοVς δρδμισvς καί στΙς 'Πλατείες κα1 οΙ 

κάτοικοι 'Π1ρομηθεύονταιν κ.αθαιρό \/φ& για 

ο!κιακιil χρήσ.η. Τό κοιΥωΥικο καί 11'σιλιτιατι

κο i:πί'Πεδο διαpκώς όΝιΘρχεται. Στfι δεκαε

τία τού 60 yίινεται καΙ ή διαnιο.μfι τοίι vε

ροίι στα σ'Πίτια άφοϋ fyιw ,ξα διασωλήyω

ση άπο τfιν 'l't1'IYI1 τού Κ~ καΙ 
κτίστ.ηκαv και!\IIΟόρyια:, ψηλά vτε:ιrόζιτα yιa 

τα 'ΠΘρίχωρα • 

β} ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΗΜΟτtΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Στfιν 'Αινατσιλιιιdι &φη τοU χωριοu, ατό 
διρ6μο 'ΠρΟς την Χρυσίδα άyοpάζεται άπό 

τfιν κοινότητα πα;ρcΧ τοίι Μιλτιάδη Κολλίτση 

οfiώιmΘδο έξη σκάλες. Κτίζεται '110 κα~'οiΟόρ

yιο σχολικό κτίριο με 'Π1p001Πτική να γίν!:ι 

έξοαδιδάσχαλο. Πφι·λαμι6άιιε.ι σχολΙιΚο κjfπο 

κα1 yή11'εδο γιά άθλιοιπαιδιtς. Γί'ιιΕται fι ά
νο;yκαία τrφίψραςη δλοv τού χώροv, σχε

διάζετ.αι δ. σχολικος άlιθώ\ιας. στiι 1τ1ρδcιοψη, 

Ο't'ρώινεται τό yήm:δο καΙ τ<:mοθετιοϋνται δρ

yα,yα; yuμιιιαστικής για "ΠΟδδcrφαιρο καl κα

.λαΒ6αφαφα. 



-τ) ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩ!'.~ 

ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

'Ε.<τος ά:πό τοv κεντριι<ο δρόμο τοv χω

ρ;σ() 'ftΌU είχε &σφαλτ00'1"pωιθε'i ΠΙpώτα: ά:πο 

τό στcωpοδρόμι το,) "'Αντωvα μέ;χρι τόv ά

σφαιληχτrp-..Α>μοο πα:λιο δρόμο /'Ι..εvκ.ωσiας -
ΚυΘpαίας στα δvηκα τοο χc.:ιριοο, έγινε 

σταδιαιcα ή άσφαλτόστιpωαη δλων των δρό

•μc.Jι.ι του χωριοΟ και τώv ΠΙσ;ρόδωιv. 'Ασψαλ

τοστ~ε. άκόμη ό &p&μος Κuθpο:ίας -
Τiρ(:tχωινίου ... Ετσι ~ε τι'! σο!ί'Sο:ιρό πρό

βλημα τfϊ.ς CΜ::της διακινήσεως τrεζ&.w καΙ 

όχημό:των, 'Ι"Γ0Ι) κολλ~ στιΊ λάσπη καΙ 

fτrpεm-ε ΙΙά .ρuμοvλ~ μέ τράκϊορ. 

δ) ΗΛιΕiΚΤΡΙΚΟ Ρ.ΕΥΜΑ. - ΤΗΛΕΦΩΙ\ΙΑ 

- THJ\Efl•l ΚΟ ΙΝΩΝΙΕΣ 

Στήιν d;pχl) ~ δε.κσιετίας τού 60, μετa 

τι'tιΙι biιι;αθί6ρvση τής Κυmριαιd\ς Δημοκρα

τία<;, μmχίw:ι στιΊ ζω?! τοο χωιpιοο τό 1\λεκ

τρικό pε.Cψα, τό τ<~ο, τό ρσδιόψ:vιvο, "ι 

τrιλεόpc:ι:~ση κι δ κινηματογ~ρόιφος, ηχ σ-ιτοv

δαιότερ:ιι mιτεόy1ματα το(} τεχνικοο τrολιη

σμοο τώ 20ο0 αiώvα. 

floλM m:Mιa στrίηα ~δαψfζοvται ~~:α1 

ι:rΠι θέση ~">Ους: όνε)"ΙΕί!Ρ'Ο1Πm 
Νέα κομψό: τrάyκαλλΟΟΟJς, μΕ 6:νθωνες καΙ 

κήιτrοvς κ:τίζοιvται στό δρόμο πρΟς τfιv Κυ

θ;χχ:ία ι«ι:i ·ιτ.ρός το Τ.ρο:χώvι. Σ τdc δvτικιχ, 

-πέρα, τής T•OOpoi(IK·i/ς ΟVI'ΟΙκ:ίας, στό δρόμο 

ι\ωκc.χτfας και στον καιvοόρyιο πλα:yιόδρο.. 

μο δημιοvΡΎεiται 1tva 11ipα:yψαηκδ Νέο 

Χωpιδ. Καινο(φιyια vοιιcσιwριά στήΥΟν"rο:ι uε 

όλες τΙς σύγχρcwες &<Vέσ:εις. 

Η ΠΝ'ΕΥΜΑτlιΚΗ καΙ Π'Ολlτl Σlϊ.ΚΗ 

ΑΝΕΛ I ΞΗ σuιvτελεϊται μέ ΥΟΡΎότ~ο ρvθ

μό: Κοιvτά στα τpiα ~άιλtχ λεωφορε!α 

1τοV .μ~ ~ργαζόμεινοvς ο:τrά #ρyο

στάσια καί στ1ς οΙκοδομές στiΊ Αwι<C.Jσία, 

άλλα &ιό .μεyό:ιΝ:χ Μ.ωοφο,ρεiο: μ~ 

καθ!}μεριιν& μαθηrιi;ς Ι«Jti ιrο:θήτριες για τ1ς 
Σ:χο/\ές Μέ_σ,ης Παιδείας -· yvμ'!Ιό:σια κα1 
tδιωτικές - και ~ Παιδαγωγ~κ:η • Ακι:χ
δημία. 

Μια οr~ς ιψεση Υιό: μ~ οrα
ρα:τ.ηpείται κατa τή τ~ία d~fα. 
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Σ αν ~οτθ.εσ1μα αόΠk τfις δίψας για aΥώ·· 

τφη ·μόρφωση, τroV φτάΝει σt Πανετrιο:τrη

μιακο Έ:τri-rr-e5o, στά παvεπιστήιμια τής Έλ

λά:5ας, τώv xωp(JN τί)ς Δuτικfiς Εύρώrιης 

καi τijς 'Α,μ.ερωι;ής καθώς έ-ιriσης κσ:Ι τf\ς 

Ρωσ.ι;ησ:ς καΙ τ(;)v 6:).)..ωy σοσιαλιστιι<:ων χω

ρώJ, εi·νσι η χορεία τώv ·νέων mιστημόνν.w 

-- φιλο.λόyι;vrJ, ΦΙ.Jσικ&ν, μαθηματικώv, για-

τρ&ιν, δι~όγων, οiκοvομολόιγωv, Υσμtκώv, 

πολιτικώv μηιχο:νικων δασκάλων -. Δεκά
δες άλλοι ό:πόφοιτοι Σιχολών JΙΑέσης Παι

δείας κcxττfJxouιv θέσεις στιΊ Κvδεριι~Jtική Ύ· 
·πηpεσfα, στι'rι 'ΑστvΥC!μία:, στiς τ-ράπεζες, 

σέ έμποpικούς οΤκοvς καΙ στiΊ Βιομη!)(αvία. 

~ ΑΝλοι άσχολονντο:ι μέ δικές τοvς δοvλιές 

σό:v έλείιθε·ροι t;rι::cyγελματίιες ..:α1 6ιοτtχι.ιει;: 

κα1 έιpιy'Οιλάδοι ο!κοδομώv. Δε:κόi&ς αύτοι<:!

vητα διCΙΙΚιΙΙοiίνται κ<:.ιθημεpιw -πρΟς η1ΙΙ 

Πρωτε:Vσvσα. Δf:Ν ε:Τναι Vm:.p(Soλfι άν τrώ πώς 

δί-ττίλα σε ι«S.Θε καινοί"Αpyιο <:nτίη σταθιμ~ι 

τi)ιν ·.ιόιιτα κσi ~ ΙδιωτιικιΟ ώτοκί"")'rο. 'Η 
κοιvωvική ζωι) ιχει τrάρει μιa και~ια 
~ι«-1'! διάσταση. 

Η ΘΡΗΣΚΕΥτ!ΚΗ ΖΩΗ 

Το Νiέο Χωριό εΤvαι χωριο 'Π0ΙΙ ~~. 

ΟΙ Νιοχωρίτες σ' δλη τ!Ιιν έ&ΟΟμ~iα 
πσV έξετό:ζQUμε εΤιιιαι στ.tιppa τrροσηλωμhιοι 

ση1 Χρισηανικt'! Παράδοση,. στ& Χριστιανι· 

κιΧ Ιδεώδη κα1 έ)ι:ουv σταθφΟ 'Ε&.ιικο Προ

σσνατολισμό. Τήιv Υ•pα!J!μfι a:Vrfι κρατεί στσ.

θειρΌι r' tXPJCO.vηκ.η τάξη τών -ιrροt('pίτων καi 
οΙ Κοι'I'Ο'Γιι<iς 'APJCi<;. 

Έ~{<~ς καΙ όδηγός o:&ri)ς τί)ς 'Ε· 

θι>ικοθρηι:mευτικfiς πορείας ήταν τα πενήlπα 

)('Ρόvια μέJχρι τοΟ 1960 δ Πιrπά- Γι&ννης 

καΙ μετa το 60 ό Πιrπα:δισμήδης, 

Ό Πο:τrά-yιαννης ύπήpξε μιCι δvνατή προ... 

σωπικότη.τ<α. Λιγόλογος ό;λλΟc τrειστικός, ~

τrί·μοιvος &λλσ. i)psμoς, στ~ς στά τr6:

τpια, αόστηρΟς στiς Χριστιανικές 'Αpχiς, 

άλλΟ: &w:ξίκ.αιcος, ύιn1ιp§ε: δ καθοδηγ;φiΊς 

τώ v.οιιμνiοv τοv μέσα στΟ: wλαίσια τής tν

ταλήr; τοv. 'Ήταιι &:yo:rrηrτoι; κα! σεβαστός 

όχι μόινο ι!ι:τrΟ τσVς Xpιστlf!XJII'O\)ς &:λλα καΙ 

6:-rrO τοiΧ:; Όθωμ<WΟύς. ΣτΙς Λειτοιιρyίες του 

ή tκκλφία ήταιι γεμάτη. Τό b:κ!λησίσΟ'μα 

σt m")'Ι!φιση με δποιο:fϊqπσvε έκχλησία rijς 
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κ~η ~-~αμδ 

~ vληθvσμό - ί'i•αv πιό mικvό. 

Ο fWlΑΔΙΟΜΗΔΗΣ. ΤΟν σεδό:ισμιο yέ 

ρανπχ Ιερέα ποο ΟΟτοσ{ι.ρετο:ι λi:ιyω ήλι~ίας 

διαδέχl:το:ι στή θpησκεvτικfι ήγιεσίο: τής Κοι

νότητας ό Παnτσlδιομ,ήδης Kωvστανr-iiii'OV. ·ο 

~ νεαρδς ~λιlώς δέχεται να lερω. 
&i κο:τ&ιην t:τr~μόνων ένε;ριγιει<Ζw τCw όφχώv 

τού χωριw bc μέJρ«ις δλωΥ των Χ.ριστιο:ν<';)v 

«ο:τοl.cων. Διιχεται μt τfrοι τιι~ πwς 

θ' ~~ ιΊ ~οινότητα τΟ: ιξοδα: y~ τi\ν 

.ιιιοίτφή TQU στfrοι Ίι<ι::ιαηκij Σxcλi't γιΟ; τrμ 
άπαραίτητη έιtκλιησιασηJ<;η κατάιpτιστ). ~e. 

'WΙ ι;yy,ράφετο:ι a-rήv 'Ι~ηκiΊ ΣχολiΊ καΙ 

~i για τρία κστα ~εια χρό

νια θρηmι;εvτιtο:α μαθήματα μi: ζψ.ιο κο:J όι

ξιέτrαιvη φιλομά&:ιο:. Μιε.τα το τέλος τw α· 

fτouc; τωι aτrO<J!Sώv τοv μi τrλφι&ιζt:ι μια 

μ.έρα καΙ μοV Μ.τyει: ( ~Ημαw ·ι:δτε δι.wθιιν

τi'ις τοο Δημσηκοο Σχολεiοu τοο χω,ρίοv). 

--.Κ(φι.ε Κορέλλ;η. θέλω IM:X μt ~ε
τε. Νοιώθω μέσα μσv μια Θεϊκή &::ο\ιοiμ.η vo 
·μΕ σιτρώχf.;οει yια δράιση. Με σvyκλι:.wίζει τό 

μέγα μ~ρι«~ τής 'I~ 'f\'00 fχω '1\'ε· 

ριδληθι(ι. Τώρα; &pχίζω ν.;); O'IJ!Yειδryrorroιώ 

τό χρέcς μοu. Ή των Oι"ιρo:"Jiiw 

διάζεται ··-- εΤπm δ Na tφα.ρμό-

σουμε κι δ!α στriΊ σιωr!Υ'ή. Πρέπει v:) 

&γ<::mτfι,σοvμε τά -παιδιά. Να άyκαλ.ιάσοvμ" 
τ"!) w:ο.λάiα μας. Na &vο!ξΟ<JΙμε και'\'Ο(ι.,::.. 

γιο: καvό:λια; για δραστηριοποίηση. Na τήv 
άπομwcρ{wοVμε αιrο τ!ς άινο:f.Ιvμιάσε:ις τC:r. 

~είων .κα1 το ηχ.Χθος τfiς χα;pτατrσιξiας. 

Νό: · τ.ιΊ φέ.pσvμε ιι;Qi\l"''a στο Χριστό. πσ

ρακο;Λω va μοο έπιτpέψετε να ~) τ:. 
Κατl'fι(ψΙΚά τοο Δημοτικοο. -- (ΕΤχαμε 

τόη::. όργανωιμένο στο σχολιι:'i'ο 

κάθε τ ετάpτη &πόrγwμα, η·οο f\τ<m άφιεpω 

μiνο σε δρα:στη.pιάιητες. ΕϊcχαμΕ 

καΙ Ν1JΙΙ<τeρινά Κέvr,ρα yιi':ι 

άybpια και κορίτσια χωιpιστό:, τrοο φοιτοο

σων παιδιa τrou stv εΤχαv τiΊ &M:x:-rόnyrα 

να φοιτήσουν a1t yvμνόiσια, άiλλά ιμαθfιτειιο:ν 
oi ο!κοδδμavς κα:1 σ' άλλα έπαγγέννματα ) . 

Mi; ονyκίwισε δ ένθοvσιασ;μ>Ος τοο νεα

ιχ>V lε.ρωιμέJvοv. Τοο άνiθεσα το Κατηχφικο 

τώv -τrαιδιώv τοΟ Δημοη'Ι{()(ί. Αiιτός μεγό:λr.>

σι:. τον κύκλο, • !·5ρvσε τό Χ.Ο.Μ. (Χp1στια-
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Μαθητών) μi: -παιδιa Σχολl.;ι;... 

Μέσης Παιδείας. 

ΠαράλιΜ;λα ένδιαψέιρτ-ηκε yιό; τόv tξω

pαϊσμο τοΟ 1ICIC'Oίί. Τοποθέτησε ση'ιν ·Αγιά 

Τ-ράπεζα καινοοpyιο χ~ημtνο ώιτι· 

μήvσιο, t:πίχρχτα εVαyyέλια, εlκ:lwa: το3 

ΆΕσταιοpωμέwv ( Ολα δωρε,Ες ά:πb ει.ίαιΘ6εΊς 

wpoσ1<V1'111"Eς στοος 'Αγίους Τδτrοι.χ;) κα1 ι'Ί

λεκτρικδ: Λαiμτrιόvια, -ποο τrcφουσίαζcw τfΊ:ν 

Άyία Τρό:πεζα σΟαv l~ρQ κ~ιο. ·Έ· 

στιησε με δω;ρdς ~ ΧJpιστιο:vών τέμ"Π'λη 

yιά τ!ς tiJ!κδνες τοίί 'Aylov Χc:φcι:/16ιμnrοvς 

καΙ τοο 'Ιωάννη τοΟ ΠpOO.pόι.iou στa διιο 
άκρα ΤΟΟ ef,K<:MXM"αJσ!OV. I(~ μS 

δωpεό.v ~ χ.ριστιαιοοιι.ϊ .μιεγά.λιη τζαuδ

ποpτα ~~~ είσοδο τού να:οο καΙ έπl:χρ.οαα 

δι~ηρο: ,με δωιρεα και Ο"JJ\'δροιμ€ς ί'iλ

'λι.>Ν "Πιστών. Τοποθέτησε μεyά:φι.:wα στοUς 

χώρους τCw ψαλτών καΙ στο w Ayw Βήμα. 
Καi άπό το ι.cκλφιαισηκΟ το:ιμε'iο, με ηΊv 

εόκαιρίο: τής 'λριχΙΙφcrηκ:fις λεtτCUΙpιyi-ac; 

τΟΟ Ιν\ι.:ι.iκΙC,ψ!ωτά:τΟIJ, άyόρcιJΙΠ Ta 'ι«Jfrόιλλ!jλα 

χαλιά. Καθιiιρωσε -τη.ν έρμηνεlα: τού Eόccy

yι:λίov καΙ τCw ο&πΟCΠ"ι:Ι'λικ(;W τιφικ~ &
πΟ tκ.~ια;στικa φuλλ66ια καΙ -πφιοδικa 

ση)ν ~pα το\) OCOI.W.WIK~. 

~.ι::τσι το έm<:λησlασμα yι"Ιάταv στσ&,pό: 

-ιηό mικνό. 

--Πpέτr.ει va κτiσοο.•με αίθουσα yaa τα 

Κσ:r-ηχηηκά, μοο εΤ-πε μιά μέ;ρα. 

--Na δημιοvρ-yήσοvμιε cK~ Γρο:φf,ς:ι. 
γιa μεyάλοvς --· άνδρες κα γvναϊκες --. 
WΕ:τσι άνάθεσε σε μέJvα ΤΟ\1 κί!κiλο τ(;'w άv

δpών καi &vάλα6ε δ ΤΟΥ ικόκλο των yu
νο:ικ(2w. 

Ή σκέψη yιa τi\v αiθουοα fu,ρεπε va ύ

Μποιηθέi. 'Αv&!θεσιε στΟν κ. Ντίνο ΛJ:Δα 

·-· 1το.λιτικο 1.1•11)(01\Ιικό --- 'ιΙά bι:ποι\Ιiήοτι τό: 

σχετικa σχέδιο:. Σvστάθηκε 'Ετητροιτrεία, 

έικτ!.Ι"!1"t:ιθηκΟ!V δι-mλότιιπα .μΕ τfιv f~ριοη τi\::; 

'Αpχιεπισκοm,ς, διεξiιχθrι Θραvος σ' δλα τ"χ 

σnτίτια:, ιι:Ισm-ράιχθηκ-ε τδ 6mα:ιτοόμιwο πο

σο yιό: avo.pδ: των vλικώv (εί,χαμε καΙ δω

ρεiς άτΟΟ ~οιώς καΙ ~ιούς 

Κuθ~ίαι:;). η λίyσvς μήνες - με ι&λον

ηκi\ έιpγαlσίο:-- 'ή και\Wριyια αΤθα.ισα ι:nτιv 

~ η1ς bacληοσίας f\τ<m &οtμη. (Ό tv-



&οuαιώδηc; 1ερέας lχαiμε μδνος τοv δλες τΙς 

U5ροuλικές tρy001ίες). Με τΙς άmχραίτητε:; 

~ιες tδρύσcψε μεγάλη 6ι6λιοθήι<η πο.'ι 

ιcιρατοίιισε όλό«Jληρη ttλεuρά τίiς' ctT&ouσa:ς. 
Ό fδιος ό mχιτάς ~ 6ι6λίοθηκ.όαριος 
καΙ κο:θιeΡωσε ώράρια .μελέτ.ης και ~εr,_ 
τρώαwιν γιΟ: τΟ: Κατηχφικa καΙ τοUς Κίι
κλοuς (rιrocJ 'ΙΓροtJΥΟUμέιιιως yινδντοuσαν στο 
YCJό). "Εττσι τέλειωσε ι'ι πιρώιτη φάση τCΝ 
ό;χ:ι:ιμάrrων ToV κcιαροΟ Ιε.ρέα. 

Ή δεύτερη. φάαη "TOJV ιvα κτι~ϊ άνώ
γειος αίθουσα γιΟ: v<1c cnτ.yαστεί c:KEN
TPO ΝΕΟΤΗΤΟΣ:. κα:Ι παιδικι'ι λέσχη. Όρ
-yα'ΙΙώσοιμε γιΟ: τόν CJ1(i()ll't'c) τοΟτο ΦΙλΑΝ
ΘΡmΙΙιΚΗ ΑιΓΟΡΑ στΙς 10 Φεδροuαρί:>υ 

1974 - γιαρηή τού 'Ayίou Χcφα:λάμτrοuς, 

'Π"Οiλιώχοv ·&yιov τίiς κοιιιότφα:ς. Τό άνοιy· 
μα τίiς Φιλmοιθρω"Ιη'Κίiς • λyιοράς fγινε άιτο 
τόιι · · •Εθtιάριχιη Μακ6ιριο 1'ί'ώ ~ • λρχιc
ρο:τιtcη Λιειτοuρyία. Πιρωτοφc:χινης κοσμοσuιpο

ροή. Κα:wούργια κεφάνναια. Σuμπ-ληρωμα

τι.ιcΟ: ~ια άmό τόv Κωναταnιτiνο ΛΙ:Sα, 
κα:Ι wροιrαU dορχ·Ιαει τό κα:ιvούιρyιο lpyo γί
νεται' " ~ εlσ&ιλή ... , μc τα φρικτά 
~ ... 
Ό 11ο:πα6ιομήδιης <JVΙΙέιχιαε τη ·θρησκw

τncίΊ δράια:η τοv στι'tv μεγάλη bcιcλησiα: roO 
• Αιη Δημήφη στι'tv • Α«ιράπολη μαζl μ! ΤΟΥ 
'I1'Crftρa: Σ 'ΙΙ'Vρiδωνcχ. 

Τώρα συw:χ1ζει το θεάpΘστο lpyo τοv μi 
τάΥ ίδιο b.ιθουσιασ:μό, 111 τήν σwαlοθηαrι 
τοίί ~ρέοuς, σcΨ lnτ6o-roλoc;, στήy κοιvότη
τα τίiς Ά~ιάc;, στο μεyα:λοιrrρεπη ναΟ 
ταU 'A.yίov Γεωρyiοu. 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣ.ΕΩΝ ΜΕΤΑ::'Ύ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΟJ.ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σ! δλη τiw '"Ι'Γρώτη 'Π'Θ\Ι"Ι'.ηκονrcχετία τοΟ 
αlώlια: μα:ς οΙ σχέσεις τ6iΥ δυΟ ~των 
τού Χωρίοu - δ'Π'ως &νεφφθη πιο μ"ΠρΟ
στά - "το;ν ά1τδλuτα δ·μσ.λiς και εlρηΥΙκές. 

•&ληιιιΘς καΙ Τούρκοι ζοιιiααy oi 'Π'οίλυ φι
λιιcΟ 'Π'Θρ16άλλΟΥ. Τούρκοι tριyαζδμεyοι στι'ι 
Αι.uκωσία ~ μέ τά 'Ελληινι«Ο: 
αόιαtWι,τα καΙ λεωφοιρεία. ΟΙ Κοινοrιιclc; 
• Αρχtς τών δύο κοwοτήτων διpίΟ'Κ~ σi 
OV'Io'εJXiι tca1 πλήριη σwt:ρlyQO'ία γιΟ: τη_, πρ:>-
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ώθησ.η και Μση τώιι κοwσrικ~ . τφο6λιημά
των (άσψαλτόστ~ δρόιμωιν, Uδατcmρο.

μήθε.ιοο, ήλεκτριικο .ρWμα:, άριδενrι!C(χ κixl άν

τι1Μηιχμυpικ0: Θρyα, άιpδε.uτικοi αίιvδεαμοι, 

άφσψεκαισομο\ κλπ.). Το(φκοι tλο:ιοκcrλ

λιεργιητtς σwφyά;cττ.ηκιχν σΠιv Τδρuαη τί}ς 

c'Ε.λο:ιαιιpιγία:ς:. καΙ σuιμιμ.ετε.i~<ΧΙV μΙ; . , δύο 
μιέλη στο tν.εαμε;λtς ΔΙΟ\1()1'}1'1'!<0 Σuμ&,υ.λιι.> 
τi\ς Έταφείας. 'Α:μοι6ο:iες brισκέψεις στά 

καψοιεiα, φιλικοι άστε.ϊσμοi και χαprοπα:ι

ξία: ήτοιν στi)ν ήμφήσια διό:τ9:ξη. 

0·1 Τ οUρι<ΟΙ 'Π'ρό!φιτοι καi γαιοιc:ιήμοw:ς 

άκολοuιθώντα:ς το m:χ:ρφδειyιμά τώι 'Ελλή

ννΝ fστελλα\1 τά 'Παιδιά τοvς cτn)v Πρω

τεUοvαα γιά 0"Ι10Uδέ.ς και δημιοuριyήθηκ& ~ 
τάξη τCΝ cy~μσ:rι01μέnιων:.. Νιτη ή μορ

φωμWη νεολαίΟ: τCΝ Τόύρκων τοΟ Μιllαρελί
κιοyισu •μnrήκε στι'ι" '1'11pω11'0'1Γοpείο: τί\(; Τ.ρο
μ~ρατικής 'ΟρyΦιωοtης τού ΝτεκτCχς Τ.Μ. · 
Τ., τroU fτοοξε yι(χ φcοττό της τό cΤα:ξίp, 

τδν διQΙμειλισμό. "Η Τοuρι<ία (ή μιητfρα 'Π'CΧ

τpiς) tξέιδωκε. χάρτην σ! .μεγάλο σχήμα τοΟ 

cΠράσιΥΟU Νήσιοίn 111 τ:iW /fιπιγ9(Χφή.: cH 
ΚΥΠιΡΟΣ EINA.I ΤΟΥΡΚ Ι•ΚΗ:. μέ χcφο:y
.μέ.Υη ·τirι 'Υ'ρο:μιμiι ταU Άττίλα 'ΠΟύ μοίραζε 
τη_, Κύπρο στα δυΟ. (ά'Π'Ο τΟ 54). ΝιτδΥ 
τόΙΙ χάpηη τΟν εtοcαν άw}ριτιημένο στό ιcαιφε.. 

ΙΙΙΕ:iο. '1'100 Τε.6ρiσι.η. κα:t στΟ Σό"λλqyό τους, 
στΟ χωριό. 

Ά'!ΓΟ τά μέισα τί'μ:; δεtcσετiας τού 50, μα
ζ1 111 11\ν fναρξη τοίί • Αrπελεuθερωηκοίί 'λ
yώlια: τίiς ΕΟΚΑ., οΙ Το()ρια;ιοι σύlιιοικοι ('lfCU 
ά!τrοτ~ το 1/3 δλοu τοΟ χωριοiί) μt 

τφωt'Ο'"I'ΓΟpεiα τι'ι μορφωμένη νεολαία τοuς, ,.οι') 

εΤχε.ν &ψιΟΥιστεί μέ τΟ: σωδιινιστιtcα ιαpίν
ματα ταU Ντεκτάς, &ριχιιοτ π~ 

yιa fινο'Π'λη δράση. Αότο άιτο&iκτηκε άιΓί» 
μια 6cχθειa ύπδyεια σήραyyο: 'ΠΟύ 6:Λιαχα:

λύφβηκε ιίστειρα άτπΟ τiΊ ~ τοuς στο τi
λος τοϋ Δεκtδρη τού 63. Αύτή ή αήpαyyα 
στάθηκε ή άφοpμiι yQ: λειηλαrτηθοϋν τα σm
τια τίίς τοu,ρκιtάίς O\NOΙteio:ς καi ~ 'ΠαΟ\:I
δοθούν στίς φΜyες άmό άνεύΕΙuιια στοιχdσ 

τi\ς 'Ελληνικής κοινότητας τοU Νέοu Χω
ρίσu κσ:l κuιρlως τού ΎίρσJ)(ωινίοu, παρά τήν 

άντίθετη 'γΛ/ώμη τίiς ήγεσίας τοU χωριού. 

Στ1ς 23 τού Δεκέ6ρη τοΟ 63 &px\01EJI/I ι\ 

ούyιφοuιση της Τρομοκιρσ:τιιdiς Όρy~ 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

._:. Ντοι:.η:χς μι!: τα)ς δικούς μας στ!Ί Λευ

-iα. 'Αμέσως "Ιfά;ρΘηκ.ι:: αιrΟ τbv Ντεκτaς 

,. ~ τΟΟ 4:αότοειy:κλοtSισμ~ τi'jς 

Τσι;.ιρ<*i'ιι.;; ΚοιΥότφας τών χωριών τi'jς t.
-.m.;:ιιχίας Λευκωσίας κcci •λμJμοχώστοv. ση'ιv 

~ιιr.η '1Π1ριοχιι'ι τών άμιyων τ01Jpιcικών χω

pώιι Έ-ιτι~, Κ<.JV.ροίι Μοναlατή<pι, Πέ.τιχχ 
'ΚΙΙΙί Διγe.ιή, Κ~ιδάτζια, η;ιάος, Κιvώδαρα 

..σi Ψu.λλάτος μετ~u Κvθpαίσι.; καΙ Λεv

~-

Ή .ιεολαία τών Τοvpcοικι.mpίωιι τοϊι Νέου 

Χιωρrοv, 'ΠCΙύ άποτ~ε η'ιν 'Π'ρ(Μσποpεiα 

-ιώ Τ .Μ. τ. ~ tντολη στοος YOI-IJ-
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pαίοvς τοίι ,χωιpιw ονα έyικ~ίψουv ,.α 

στriτια τους καl να ποριει.ιθοW στο τζιάτ

τος. ~-Ετσι στίς 25 τοϋ Δειdδ.ρη τού 1963 
έyιr.ατέλειψαν τΟ χωpιο &,φή!!Ιαvτας τα σπί

τια ΤΟ1.1ς άνοικτά, τQ: σίΆνepyα. τfiς δοW.,ιάς 

τοος κάπω άτrΟ τiς Ο.ιες 1τοό λοvtSούσmιε .. 

τα μάπια τ&ιv ήλιικιωιμένωv Τοορκωιι ή

ταν 6οvιpιιο:ωμivα. Και 5W yόpισα:ΙV -ιrο:pό: 

μόvο τbv Αύγwστο τού 7 4 για να άπιμ6:

σοn.ιιιι καΙ va σφάξουιi τοός ΧριστιωιοUς ποο 

δΘν θέληισcχv η δεν μ.πδpιr.σαιν να tγκαταiλεί

ψονν το χωpιο τΥ1ιν φ.ο&ρη ~είνη μέρα τοΟ 

Αb(οίιστοu ... 

-·-

Ό Χρηστος Ν. Κολιbς άπο τfιιν Κvθpέα 
σε φ.Α:ποyραφίο: τ,pα6ηyμι!iνη καπό: -mΧσαν 
πιθcwότηιrο: στiΊ σκλο:6ωμένη κοι.νότητα, 
μό: σi ~ ΙΙ<αi έvσpiα πw 00ν μπορέσαν 
νό: ΊτpοοiδιοιpιστοΟν. Δl.v πpοσδιορίστ·rικαv 
dαι:δμα: τα άλλα πρόσωιτrο: τijς φωτοyιpα-

ψiας. 
Π.ΣτvΛ. 
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