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1. ΘΔΗ – ΟΝΟΜΑΙΑ – ΙΓΡΤΗ
1.1.

Η ζέζε

Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ, ζηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ησλ ακπεινρσξηώλ
Λεκεζνύ – Πάθνπ, πεξίπνπ 26 ρηιηόκεηξα βνξεηνδπηηθά ηεο πόιεο ηεο Λεκεζνύ.

Ζ Λόθνπ είλαη θηηζκέλε ακθηζεαηξηθά πάλσ ζε ιόθνπο, ζε κέζν πςόκεηξν 780 κέηξσλ θαη δέρεηαη
κηα κέζε εηήζηα βξνρόπησζε 650 ρηιηνζηνκέηξσλ. Σν αλάγιπθν είλαη βνπλίζην κε ζηελέο βαζηέο
θνηιάδεο θαη απόηνκεο πιαγηέο. Σν ηνπίν ηνπ ρσξηνύ είλαη δηακειηζκέλν από ηα πνηάκηα - δίθηπα
ηνπ Κξπνύ θαη ηνπ Κνύξε, παξαπόηακσλ ηνπ πνηακνύ Κνύξε.
Από γεσινγηθήο άπνςεο, ζηε δηνηθεηηθή έθηαζε ηνπ ρσξηνύ θπξηαξρνύλ νη απνζέζεηο ηνπ
ζρεκαηηζκνύ Πάρλαο (ελαιιαζόκελεο ζηξώζεηο θηκσιηώλ, καξγώ θαη ςακκηηώλ), πάλσ ζηηο νπνίεο
αλαπηύρζεθαλ αζβεζηνύρα εδάθε.
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Ζ νδηθή ζύλδεζε ηεο Λόθνπ
κε ηα γύξσ ρσξηά γίλεηαη κε
αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο.
ηα βόξεηα ζπλδέεηαη κε ην
ρσξηό Πέξα Πεδί (πεξί ηα 6,5
ρκ.) θαη ζηα λνηηνδπηηθά κε ην
ρσξηό Άγηνο Θεξάπσλ (πεξί
ηα

4,5

λνηηναλαηνιηθά

ρκ.).

ηα

ζπλδεόηαλ

επίζεο κε ην ρσξηό Άιαζζα
(παιαηά ζέζε) ην νπνίν έρεη
ζήκεξα θαιπθζεί από ην θξάγκα ηνπ Κνύξε, νη δε θάηνηθνη ηνπ κεηαζηεγάζηεθαλ ζε άιιε πεξηνρή
θαη αλαηνιηθά κε ηα ρσξηά πιίθνπ, Μνλάγξη θαη Γσξόο. ήκεξα, γηα λα επηζθεθζεί θάπνηνο ην
ρσξηό από ηε Λεκεζό ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 25 ιεπηά. Αλεθνξίδνληαο ην δξόκν Λεκεζνύ – Πιαηξώλ
θαη ζηξίβνληαο αξηζηεξά ιίγν κεηά ηελ Άιαζζα (λέα ζέζε), ζε 15 ιεπηά βξίζθεζαη ζην ρσξηό.

1.2.

Η ολοκαζία

Σν ρσξηό νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζην γεγνλόο όηη είλαη θηηζκέλν πάλσ ζε ιόθν. Ζ αξρηθή
νλνκαζία ηνπ ήηαλ (ν) Λόθνο θαη βξηζθόηαλ ζε ρξήζε σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Απηό
απνδεηθλύεηαη από ηα αξρεία ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, όπνπ αλαγξάθεηαη ζαλ ηόπνο γέλλεζεο ησλ
καζεηώλ ε νλνκαζία «Λόθνο».
Γηα ηε κεηνλνκαζία ηνπ ρσξηνύ από Λόθν ζε Λόθνπ, ν ίκνο Μέλαξδνο (1970) ππνζηεξίδεη όηη ε
αιιαγή από νλνκαζηηθή πηώζε ζε γεληθή έγηλε, γηαηί ε ηειεπηαία είλαη πην εύρξεζηε ζηελ
θαζεκεξηλή νκηιία ησλ αγξνηώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιάγηεο πηώζεηο, όηαλ αλαθέξνληαη ζε
απνζηάζεηο, ζε θαηνίθνπο ή ζε πξντόληα ηνπ ρσξηνύ. Ζ αιιαγή ηνπ γέλνπο από αξζεληθό ζε
ζειπθό έγηλε, επεηδή ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία ζπλνδεύεηαη από ηε ιέμε «θώκε», ηεο νπνίαο ην
γέλνο είλαη ζειπθό θαη είλαη θπζηθό, όηαλ αθνύεη θάπνηνο ην όλνκα ηεο θώκεο (π.ρ. ε θώκε ηεο
Λόθνπ) λα ζεσξεί όηη ην γέλνο ηεο είλαη επίζεο ζειπθό. Έηζη ε γεληθή «ηνπ Λόθνπ» κεηαηξάπεθε
ζε ζειπθό «ηεο Λόθνπ». Από ηε γεληθή πξνήιζε ε νλνκαζηηθή «ε Λόθνπ», νλνκαζία κε ηελ νπνία
είλαη γλσζηό ζήκεξα ην ρσξηό.
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1.3.

Η ίδρσζε

Ηζηνξηθέο καξηπξίεο πνπ λα καο βνεζνύλ λα θαζνξίζνπκε επαθξηβώο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο
ίδξπζεο ηνπ ρσξηνύ δελ ππάξρνπλ. Ζ πεξηνρή ζα πξέπεη λα ήηαλ θαηνηθεκέλε από ηελ επνρή ηνπ
ραιθνύ, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηελ αλεύξεζε αγγείσλ απηήο ηεο πεξηόδνπ από ηελ
αξραηνινγηθή ππεξεζία. Σα αγγεία βξέζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο γύξσ από ηε ζεκεξηλή
ηνπνζεζία ηνπ ρσξηνύ.
Ζ άπνςε πνπ επηθξαηεί είλαη πσο ην ρσξηό πξέπεη λα ηδξύζεθε ζηα ρξόληα πνπ πξνεγνύληαη ηεο
Φξαγθνθξαηίαο ζηελ Κύπξν. Έηζη, αλάγεηαη ε ίδξπζή ηνπ ζηα ρξόληα ησλ αξαβηθώλ επηδξνκώλ,
όηαλ νη θάηνηθνη αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα παξάιηα γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο. Πξαγκαηηθά,
ε ζέζε ηνπ ρσξηνύ είλαη πνιύ θαιή, γηαηί είλαη θξπκκέλν θαη παξέρεη αζθάιεηα. Σελ ίδηα ζέζε
ππνζηεξίδνπλ θαη νη Νέαξρνο Κιεξίδεο (1961) θαη J. C. Goodwin (1977), νη νπνίνη ζεσξνύλ όηη ην
ρσξηό πξέπεη λα θηίζηεθε πξηλ ε ιέμε «ιόθνο» αληηθαηαζηαζεί από ηε ιέμε «ιαόληλ». Με ηελ
νλνκαζία «Λόθνο» ή «Λόθνη» ππάξρνπλ νηθηζκνί ζηελ Διιάδα, πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ άπνςε ηνπ
ίκνπ Μελάξδνπ (1970), όπσο θαη άιισλ εξεπλεηώλ, όηη ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε αξραίν ην
ρσξηό θαζώο θαη όζα ρσξηά ησλ νπνίσλ ηα νλόκαηα είλαη ιέμεηο πξν πνιινύ θαηαξγεκέλεο.

2. Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΙΟΤ
Ο Πέηξνο Πόξαθνο ζην βηβιίν ηνπ «Λόθνπ, νη άλζξσπνη ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν» (2004) γξάθεη
όηη ζύκθσλα κε αξραηνινγηθέο καξηπξίεο ην ρσξηό ήηαλ μαλά θαη μαλά θαηνηθεκέλν κηαο θαη
θαηαζηξάθεθε πνιιέο θνξέο. Αηξάληαρηε απόδεημε, ζπλερίδεη ν ίδηνο εξεπλεηήο, απνηειεί ην
γεγνλόο όηη κέζα ζην ρσξηό θαη ζηε γύξσ πεξηνρή αλάκεζα ζη’ άιια βξέζεθαλ παιηά ζεκέιηα,
αξραίνη ηάθνη θαζώο θαη ρξπζά λνκίζκαηα (θσλζηαληηλάηα). Όζνλ αθνξά ηα ηειεπηαία, αξθεηνί
είλαη εθείλνη, ζύκθσλα κε καξηπξίεο ειηθησκέλσλ αλζξώπσλ, πνπ βξήθαλ αξραία λνκίζκαηα θαη
βέξγεο ρξπζνύ θαζώο αζρνινύληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ρσξαθηώλ ηνπο (μόξηδηαζκα).

2.1.

Ρφκαχθά – Βσδαληηλά τρόληα

Οηθηζκνί ζηελ πεξηνρή πξέπεη λα ππήξραλ ηόζν θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν όζν θαη θαηά ηε
βπδαληηλή πεξίνδν. ηελ ηνπνζεζία «Γάζε», λόηηα ηνπ ρσξηνύ, βξέζεθαλ ηάθνη, ζπαζκέλα αγγεία
θαη πνιιέο πέηξεο πνπ αλάγνληαη ζηα ξσκατθά ρξόληα. Βπδαληηλόο νηθηζκόο πξέπεη λα ππήξρε ζην
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ρώξν γύξσ από ην λεθξνηαθείν ηνπ ρσξηνύ. πιεκκέλνη ηάθνη, αγγεία θαη δηάθνξα άιια
αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζηελ πεξηνρή ην επηβεβαηώλνπλ.

2.2.

Φραγθοθραηία

Ζ πξώηε γξαπηή καξηπξία γηα ηελ ύπαξμε ηνπ ρσξηνύ ηνπνζεηείηαη ηελ πεξίνδν ηεο
Φξαγθνθξαηίαο. ύκθσλα κε ην κεζαησληθό ρξνλνγξάθν Λεόληην Μαραηξά, ε Λόθνπ
παξαρσξήζεθε γύξσ ζηα 1392 καδί κε θάπνηα άιια ρσξηά από ην βαζηιηά ηεο Κύπξνπ Ηάθσβν Α΄
(1382-1398) ζηνλ αδειθό ηνπ Σδαλόη ληε Λνπδηληάλ, ιόξδν ηεο Βεξπηνύ. Αλαθέξεη ν Λεόληηνο
Μαραηξάο (ζην άζα 1873, ζει. 373):

ύκθσλα κε βελεηηθό ρεηξόγξαθν ηνπ ηέινπο ηνπ 15νπ αηώλα, πνπ παξαζέηεη ν Μαο Λαηξί (1861),
ε Λόθνπ πεξηιακβαλόηαλ ζηνλ θαηάινγν ησλ θππξηαθώλ ρσξηώλ πνπ απνηεινύζαλ θηήκαηα ηνπ
ηδίνπ ηνπ βαζηιηά ηεο Κύπξνπ. Ο Μαο Λαηξί ην αλαθέξεη κε ηελ νλνκαζία Loffou. ηνπο
κεζαησληθνύο ράξηεο όκσο ην ρσξηό Λόθνπ δελ ππάξρεη. ηε ζέζε ηνπ εκθαλίδεηαη έλα άιιν ρσξηό
κε ην όλνκα Euressi. Ο Goodwin (1977) ππνζηεξίδεη όηη ην ρσξηό απηό απνηεινύζε θενπδαξρηθή
πεξηνρή, πνπ δηαηεξεί ηελ νλνκαζία ηεο σο ηηο κέξεο καο θαη βξίζθεηαη ζηε Λόθνπ. Μπνξεί λα
ππνζέζεη θάπνηνο όηη ην 16ν αηώλα, ζηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο, ην ρσξηό Λόθνπ είηε
θαηαζηξάθεθε είηε γηα θάπνην άιιν ιόγν εξεκώζεθε θαη νη θάηνηθνί ηνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην
ρσξηό Euressi. Σν πόηε αθξηβώο επαληδξύζεθε ην ρσξηό δελ είλαη δπλαηό λα δνζεί αθξηβήο
απάληεζε.

2.3.

Σοσρθοθραηία

Γηα ην πξναλαθεξζέλ εξώηεκα, ε παξάδνζε αλαθέξεη ηα αθόινπζα: «Ζ Λόθνπ θηίζηεθε πξηλ από
300 πεξίπνπ ρξόληα. Ο πξώηνο θάηνηθόο ηεο ήηαλ ν Υαηδεειίαο. Όηαλ έθπγε από ηνλ Πεδνπιά
πήγε ζηνλ Άγην Ακβξόζην, ζην κεηόρη ηεο Σξννδίηηζζαο. Δθεί έγηλε βνζθόο. Ύζηεξα αγόξαζε έλα
θνπάδη ζπληξνθηθό κε ην ηξαόθνξλν από ηελ Πάρλα. Από ην κεηόρη πήγαηλαλ ζην Φνίληθα, κηα
πεξηνρή ηεο Λόθνπ, θαη έβνζθαλ ηα θνπάδηα ηνπο. Όηαλ πήγαηλαλ ζηε Λόθνπ, βξίζθαλε κηα
θαληήια λα αλάβεη θαη κηα εηθόλα ηεο Παλαγίαο. Παίξλαλε ηελ εηθόλα ζηε κάληξα ηνπο ζην
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Φνίληθα, αιιά ε εηθόλα επέζηξεθε ζηε ζέζε ηεο, εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ε εθθιεζία ηεο Παλαγίαο.
Όηαλ είδαλ όηη ε εηθόλα έθεπγε, απνθάζηζαλ λα θαηνηθήζνπλ ζηε Λόθνπ».
Πέξαλ ηεο παξάδνζεο, ε ηζηνξηθή έξεπλα θαηαγξάθεη όηη βνζθνί πνπ έκελαλ ζηελ ηνπνζεζία
Φνίληθαο (λόηηα ηεο Λόθνπ) έβνζθαλ ηα θνπάδηα ηνπο ζε αθηίλα πνπ έθηαλε κέρξη ηε ζεκεξηλή
ηνπνζεζία ηνπ ρσξηνύ. Δθεί, ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα βξάδηα γηα θαηνηθία ηνπο έλα ζπήιαην πνπ
ππάξρεη κέρξη ζήκεξα. Αξγόηεξα θαίλεηαη, ην ζπήιαην απηό ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ νηθνγέλεηα
Υαηδεξνύζνπ κε απνηέιεζκα κέρξη ζήκεξα λα είλαη γλσζηό κε ην όλνκα «ν ζπήιηνο ηνπ
Υαηδεξνύζνπ». Γεληθά όκσο, ηα πξώηα ζπίηηα ηεο Λόθνπ ζηελ νπζία ήηαλ κάλδξεο κέζα ζηελ
θνηιάδα ηνπ ρσξηνύ. Μεηέπεηηα θαηαζθεύαζαλ ηα «ζηηάδθηα» θαη αξγόηεξα ηα ζπίηηα κε πέηξεο θαη
ρσκάηηλε νξνθή – δώκα θηηαγκέλε από ρώκα ή θώλν (Πόξαθνο, 2004).
Σν 1825 ην ρσξηό αλήθε ζην θαηειιίθη Κνηιαλίνπ θαη θαηαγξάθεηαη κε ηελ νλνκαζία Λόθνο
( Παπαδόπνπινο, 1965). Σν θαηειιίθη πεξηειάκβαλε 33 ζπλνιηθά ρσξηά θαη 703 θνξνινγνύκελνπο.
Ζ Λόθνπ είρε 57 θνξνινγνύκελνπο θαηνίθνπο θαη πιήξσλε ζπλνιηθό θόξν 3023,20 πηάζηξεο (1
πηάζηξα = 40 παξάδεο). ύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ησλ θνξνινγνύκελσλ ε Λόθνπ είλαη ην ηέηαξην
ζε αξηζκό ρσξηό (πξνεγνύληαη ην Κνηιάλη κε 89, ην Πέξα Πεδί κε 60 θαη ην Όκνδνο κε 59) θαη ην
ηξίην ζε ύςνο θνξνινγίαο (πξνεγνύληαη ην Κνηιάλη θαη ην Βνπλί). Σν 1832, ζύκθσλα κε ην Θ.
Παπαδόπνπιν (1965, ζει. 208), θαηνηθνύζαλ ζηε Λόθνπ κόλν Έιιελεο θαη ν κσπαγηάο ζίηνπ θαη
θξηζζήο ήηαλ 10 κόδηα ζηηάξη απ΄ όια ηα ρσξηά ησλ θαδάδσλ ηνπ Κνηιαλίνπ θαη ηεο Απδήκνπ.
ηνλ θαηάινγν ησλ ρσξηώλ, πνπ ζπληάρζεθε ην 1844 από ηνλ Σαιαάη εθέληε θαη παξαηίζεηαη από
ην Μαο Λαηξί (1879), ε Λόθνπ ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζηνλ θαδά Κνηιαλίνπ θαη είρε 66
θνξνινγνύκελνπο. Όπσο είλαη γλσζηό ν Σαιαάη εθέληεο είρε ππνδηαηξέζεη ηελ Κύπξν ζε 16
θαδάδεο. Ο θαδάο Κνηιαλίνπ πεξηειάκβαλε 22 ρσξηά θαη 583 θνξνινγνύκελνπο. Ζ Λόθνπ είλαη ην
ηξίην ζε αξηζκό θνξνινγνύκελσλ (πξνεγνύληαη ην Κνηιάλη κε 108 θαη ην Βνπλί κε 93). ηνλ
θαηάινγν ην ρσξηό θαηαγξάθεηαη κε ηελ νλνκαζία Lofos. Ο Μαο Λαηξί αλαθέξεη αθόκα όηη
ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1862 ην ρσξηό μεπεξλνύζε ηνπο 200 θαηνίθνπο.
Πξνο ηα ηέιε ηεο Σνπξθνθξαηίαο μεθίλεζε θαη
ην θηίζηκν ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ. ‘Δλα
κεγάιν

νηθνδόκεκα

αθηεξσκέλν

ζηνλ

Δπαγγειηζκό ηεο Παλαγίαο. Υξεηάζηεθαλ 16
ρξόληα, γηα λα κπνξέζεη ην 1870, λα πεξαησζεί
ην θπξίσο θηίξην. Σν όιν έξγν νινθιεξώζεθε ην
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1872, ην δε θακπαλαξηό ηεο Δθθιεζίαο, ην 1910. Γηα ην θηίζηκν ηεο εθθιεζίαο εξγάζηεθαλ ρσξίο
ακνηβή όινη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ. Οη κόλνη πνπ πιεξώλνπληαλ ήηαλ νη ηερλίηεο πνπ δελ ήηαλ
από ηε Λόθνπ. ύκθσλα κε καξηπξίεο, ε θάζε νηθνγέλεηα ηόηε είρε αλαιάβεη θαη ην δηθό ηεο ξόιν,
π.ρ. κεηαθνξά λεξνύ από ηε βξύζε, κεηαθνξά αζβέζηε, πειέθεκα ησλ πεηξώλ. Τπεύζπλνο θαη
ζπληνληζηήο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ν ηεξέαο ηνπ ρσξηνύ. Λέγεηαη κάιηζηα όηη θάπνηνο από ηνπο
πινπζίνπο θαη πξνεζηνύο ηνπ ρσξηνύ, όηαλ ήηαλ ε ζεηξά ηνπ λα κεηαθέξεη λεξό πξνηίκεζε
αληίζεηα λα πξνζθέξεη θξαζί, ην νπνίν είρε άθζνλν θαη δε ρξεηαδόηαλ λα ην αγνξάζεη. Απηό ίζσο
λα επαλαιήθζεθε δύν ή ηξεηο θνξέο.
ην εζσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο μερσξίδεη ν επηζθέπηεο ην επίρξπζν εηθόληζκα ηεο Παλαγίαο. Ήηαλ
δσξεά ηνπ Υαηδεηδππξή Υαηδεειία Κπξηάθνπ θαη ζηνίρηζε ζηα 1887 δηαθόζηεο ρξπζέο ιίξεο. Σν
όκνξθν εηθνλνζηάζη, όληαο αξηζηνύξγεκα μπινγιππηηθεο, ηεο εθθιεζίαο θηινηερλήζεθε ην 1892.
Σνπο ηνίρνπο θνζκνύλ όκνξθεο ηνηρνγξαθίεο. Σηο δε αγηνγξαθίεο θηινηέρλεζε ν Όζσλ
Γηαβόπνπινο, αγηνγξάθνο από ηελ Διιάδα (παππνύο ηνπ Γηώξγνπ Βαζηιείνπ, πξώελ πξνέδξνπ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο). Ο Γηαβόπνπινο αγηνγξάθεζε κεηαμύ άιισλ ηελ «απνθαζήισζε ηνπ
Υξηζηνύ» (1916), ηηο «κπξνθόξεο γπλαίθεο» (1916) θαη ηε «γέλλεζε ηεο Θενηόθνπ» (1916). ην
εμσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο ππήξραλ δύν πεηξόθηηζηα θακπαλαξηά, ηδηαίηεξα δε πινύζηα
δηαθνζκεκέλν ήηαλ ην αλαηνιηθό. Σν θνζκνύζαλ νθηώ σξαηόηαηα ιηνληάξηα θαη ηέζζεξηο άγγεινη.
Λόγσ πξνβιήκαηνο ηνπ θακπαλαξηνύ ηα ιηνληάξηα κεηαθηλήζεθαλ θαη ζήκεξα ηα ηέζζεξα
θνζκνύλ ηελ είζνδν ηεο εθθιεζίαο θαη ηα άιια δύν ηε βξύζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ απιή ηεο
εθθιεζίαο.
Σειεπηαίν αμηνζεκείσην γεγνλόο ηεο πεξηόδνπ ήηαλ ε ιεηηνπξγία νξγαλσκέλεο κνξθήο ζρνιείνπ
γύξσ ζην 1855. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε Λόθνπ αλαθέξνληαη ζε
μερσξηζηή ππνελόηεηα ηνπ ρξνληθνύ.

2.4.

Αγγιοθραηία

Ζ πεξίνδνο ηεο Αγγινθξαηίαο ζύκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή Πόξαθν (2004) κεηακνξθώλεη ηε Λόθνπ
ζ’ έλα κεγάιν ακπεινρώξη. Σν ζπλερέο θύηεκα ακπειηώλ άιιαμε ηελ όςε ηνπ ρσξηνύ.
Δληππσζηαθό ήηαλ ην ζέακα νιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιάκβαλε ην ρσξηό, όηαλ άλζηδαλ ηα
ακπέιηα ζηηο όκνξθα θηηζκέλεο θαη επηκειώο δηαηεξεκέλεο δόκεο. Σαπηόρξνλα βέβαηα, απηό
ζπληζηά έλα κεγάιν πξόβιεκα γηα ηε Λόθνπ ζήκεξα, κηαο θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ ακπειώλσλ
νδήγεζε ζε κηα κεγάιε έιιεηςε πξαζίλνπ παξά ην πςειό πςόκεηξν θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή
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βξνρόπησζε. Δθηόο από ηα ακπέιηα νη Λνθίηεο αζρνιήζεθαλ ζε ιηγόηεξν βαζκό κε ηα ζηηεξά θαη
ηε ραξνππνθαιιηέξγεηα.
Καηά ηελ πεξίνδν 1900-1910 δεκηνπξγήζεθε ζνβαξό πξόβιεκα ζηνπο θόιπνπο ηεο εθθιεζίαο
αλαθνξηθά κε ηε δηαδνρή ηνπ απνζαλόληνο αξρηεπηζθόπνπ σθξνλίνπ. Σν ζξόλν δηεθδηθνύζαλ ν
Κηηίνπ Κύξηιινο (Κπξηιιάηζνο), πνπ εμέθξαδε ην αδηάιιαθην ελσηηθό πλεύκα, θαη ν Κπξελείαο
Κύξηιινο (Κπξηιινύη), πνπ ήηαλ πην ήξεκνο θαη κεηξηνπαζήο. Ζ Λόθνπ ηόηε ππαγόηαλ ζην
ππνδηακέξηζκα Κνηιαλίνπ ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ ζξόλνπ Κηηίνπ θαη, όπσο ήηαλ θπζηθό, ππνζηήξημε
ηνλ Κηηίνπ Κύξηιιν. Καηά ηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ην επηέκβξε ηνπ 1910, ε Λόθνπ εμέιεμε 5
εηδηθνύο αληηπξνζώπνπο ζε ζύλνιν 45, πνπ εθιέρηεθαλ από ηα 18 ρσξηά ηνπ ππνδηακεξίζκαηνο
Κνηιαλίνπ. Οη 45 εηδηθνί αληηπξόζσπνη εμέιεμαλ 2 γεληθνύο αληηπξόζσπνπο, πνπ ηάρζεθαλ ππέξ
ηνπ Κηηίνπ.
Ζ Λόθνπ, όπσο θαη νιόθιεξε ε Κύπξνο, ηελ επόκελε δεθαεηία πεξλά κηα ζνβαξή θξίζε. Ζ δσή
ησλ γεσξγώλ γίλεηαη δύζθνιε. Ζ θαηάζηαζε ηδηαίηεξα γηα ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο είλαη αθόξεηε.
Οη θάηνηθνη αλαγθάδνληαη λα πσινύλ ηα θηήκαηά ηνπο ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο, γηαηί νη έκπνξνη δελ
ηνπο δαλείδνπλ ρξήκαηα. «Αθίλεηε πεξηνπζία αμίαο 150 ιηξώλ πσιείηαη ζε δεκόζην πιεηζηεξηαζκό
γηα 50 ιίξεο κόλν, αγνξαζηήο δε, ππήξμε ν δαλεηζηήο» (Δθεκ. Διεπζεξία 28/5/1921). Παξάιιεια
νη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξνμελνύλ δεκηέο θαη ε παξαγσγή είλαη πεληρξή.
Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θεξδνζθνπία ησλ εκπόξσλ θαη λα πξναζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο νη
θάηνηθνη ησλ θξαζνρσξηώλ, απνθαζίδνπλ ηελ ίδξπζε γεσξγηθνύ ζπλεηαηξηθνύ ζπλδέζκνπ. Γηα ην
ζθνπό απηό, ζύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξία (14/5/1921), έγηλε ζπλέιεπζε ησλ
θαηνίθσλ ησλ θξαζνρσξίσλ ζην Όκνδνο, όπνπ εμέιεμαλ επηηξνπή γηα εγγξαθή κειώλ κε κεηνρέο
πξνο 2 ιίξεο ε θαζεκηά. Έγηλαλ εγγξαθέο γηα δύν ρηιηάδεο κεηνρέο. Μεηά ηε ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο
Οηλνπαξαγσγώλ, ε ηηκή ηνπ θξαζηνύ αλεβαίλεη, αθνύ ε Δηαηξεία αγνξάδεη ζε πην ςειέο ηηκέο από
ηνπο εκπόξνπο. ηηο 24/4/1923 γίλνληαη εθινγέο ζηελ Δηαηξεία. Ζ ζπλέιεπζε έγηλε ζην Βνπλί. Οη
θάηνηθνη ηεο Λόθνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ όιε πξνζπάζεηα. Δμειέγεζαλ από ηε Λόθνπ νη
αθόινπζνη:
Υ΄΄ ηπιιήο Υ΄ Γηώξγε, Πξόεδξνο
Γ. Αζελόδσξνο, Αληηπξόεδξνο
Ν. Λνθίηεο, Γξακκαηέαο
ηπιιήο Υ΄΄ Πεηξή, Ζιίαο Γεσξγίνπ, Αγαζ. Ζξαθιένπο, κέιε
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Ζ επηβίσζε ηεο Δηαηξείαο ήηαλ δύζθνιε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δελ μεπεξάζηεθε, νη δόζεηο ησλ
κεηνρώλ θαζπζηεξνύζαλ, θηλήζεθαλ αγσγέο. Σειηθά ζηηο 2/6/1923 απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηεο
Δηαηξείαο.
Ομπκέλν είλαη ην θιίκα θαη γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο.
Οη πξνζδνθίεο ησλ Κππξίσλ γηα έλσζε κε ηελ
Διιάδα δελ ηθαλνπνηνύληαη.

Ζ άξλεζε ηεο

βξεηαληθήο θπβέξλεζεο πξνθαιεί απνγνήηεπζε
ζηνλ θππξηαθό ιαό αιιά νμύλεη θαη ηα πνιηηηθά
πάζε. Ζ απόθαζε γηα απνρή από ηηο βνπιεπηηθέο
εθινγέο

ηνπ

1923 είρε σο

απνηέιεζκα λα

πξνζέιζνπλ ζηηο θάιπεο κόλν ην 8% ησλ
ςεθνθόξσλ. Αλάκεζα ζηνπο εθιεγέληεο, ηνπο
ιεγόκελνπο επηαδηθνύο, ήηαλ θαη ν Υ΄΄ ηπιιήο Υ΄
Γηώξγε από ηε Λόθνπ. Σα θίλεηξα ησλ εθιεγέλησλ
Διιήλσλ

βνπιεπηώλ

ήηαλ

πην

πνιύ

θνηλσληθννηθνλνκηθά, δειαδή ελδηαθέξνληαλ πην πνιύ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ αγξνηώλ θαη
εξγαηώλ κε θαηάξγεζε θόξσλ θαη θαηαπηεζηηθώλ λόκσλ. Ζ εθινγή ηνπ Υ΄΄ ηπιιή δεκηνύξγεζε
κεγάιε έληαζε ζηε Λόθνπ, όπνπ νη θάηνηθνη ήηαλ δηαηξεκέλνη ζε δύν παξαηάμεηο, ηνπο
αδηάιιαθηνπο θαη ηνπο κεηξηνπαζείο. Ζ αθύξσζε ησλ εθινγώλ πξνθαιεί λέα έληαζε.
Απνζηέιιεηαη αζηπλνκηθή δύλακε, γηα λα πξνιεθζνύλ ρεηξόηεξεο θαηαζηάζεηο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθό όηη ν ηύπνο ζεκεηώλεη όηη γηα ηηο εθινγέο ζηε Λόθνπ δαπαλήζεθαλ εθαηνληάδεο
ιίξεο θαη από ηηο δύν παξαηάμεηο. Σειηθά νη απνηθηνθξάηεο απνθαζίδνπλ λα κε γίλνπλ εθινγέο θαη
πξνρσξνύλ ζην δηνξηζκό ησλ θνηλνηηθώλ αξρώλ (Δθεκεξίδα Διεπζεξία, 26/1/1923). Σέινο, νη
κνπθηαξηθέο εθινγέο ππξνδόηεζαλ ηελ έληαζε αλάκεζα ζηηο δύν παξαηάμεηο, κε απνηέιεζκα λα
ζεκεησζνύλ πνιιά βίαηα επεηζόδηα.
ύκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία (28/4/1923):
- έβαιαλ θσηηά θαη έθαςαλ ην ζπίηη ηεο θόξεο ηνπ Υ΄ ηπιιή Υ΄ Πεηξή
- πξνμέλεζαλ ην ζάλαην ζε δύν «όλνπο» πνπ αλήθαλ ζην Μηραήι Αρηιιέσο
. μεξηδώζεθαλ θαη απεθόπεζαλ ακπειώλεο
. έβαιαλ θσηηά θαη θαηέθαπζαλ ζπίηη. Σν δηθαζηήξην ζεώξεζε ηε δεκηά θαθόβνπιε θαη ππνρξέσζε
όινπο ηνπο θαηνίθνπο λα πιεξώζνπλ απνδεκίσζε 200 ιίξεο.
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2.4.1. Ο αποηθηζκός ηοσ Ύυφλα από ηοσς Λοθίηες
Δίλαη πνιύ δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε όηη ην ρσξηό Ύςσλαο, έλα από ηα κεγαιύηεξα ρσξηά ηεο
επαξρίαο Λεκεζνύ, ηδξύζεθε ην 19ν αηώλα από ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λόθνπ. Ζ αληίιεςε απηή δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δθείλν πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί είλαη όηη ν Ύςσλαο
ππήξρε σο νηθηζκόο από ηα κεζαησληθά ρξόληα θαη όηη ζηα λεόηεξα ρξόληα θαηνηθήζεθε από ηνπο
Λνθίηεο.
Σν γεγνλόο όηη ππήξρε νηθηζκόο κε ηελ νλνκαζία Ύςσλαο από ηα κεζαησληθά ρξόληα, πξνηνύ
θαηνηθεζεί από ηνπο Λνθίηεο, επηβεβαηώλεηαη από ην Μαο Λαηξί (1861). Ο ηειεπηαίνο θαηαγξάθεη
ζε βελεηηθό ρεηξόγξαθν ηνπ ηέινπο ηνπ 15νπ αηώλα, πνπ πεξηέρεη θαηάινγν ησλ θππξηαθώλ ρσξηώλ,
όηη ν Ύςσλαο πεξηιακβαλόηαλ ζηα ρσξηά πνπ αλήθαλ ζην βαζηιηά ηεο Κύπξνπ. Αθόκα ην ρσξηό
βξίζθεηαη ζε αξθεηνύο ράξηεο ηνπ 16νπ αηώλα κε ηελ νλνκαζία Ipsona.
Ο Ύςσλαο θαηνηθήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνπο Λνθίηεο γύξσ ζηα 1770, όπσο επηβεβαηώλεηαη
από ζρεηηθή γξαπηή καξηπξία πνπ ππάξρεη θαη ηηηινθνξείηαη «Ζ εύξεζηο ηνπ Ύςσλνο ππό
αεηκλήζηνπ Γεξόγηαλλνπ εθ Πνιεκηδίσλ». Σν θείκελν, αλάκεζα ζη’ άιια, αλαθέξεη πώο
θαηνηθήζεθε γηα πξώηε θνξά ν Ύςσλαο: «Δηο ηα 1757 εγελλήζεθελ ν Ησάλλεο (ν θαηόπηλ
Γεξόγηαλλνο) πηόο Υαξαιάκπνπο εθ ηνπ ρσξίνπ Πνιεκίδηα, γνλέσλ επζεβώλ ... Μεηά ηξία έηε
απέζαλελ ν παηήξ ηνπ θαη έκεηλελ νξθαλόο κε ηελ κεηέξαλ ηνπ θαη πέλεο ν δπζηπρήο ... Μεηά
νιίγνλ θαηξόλ απεθάζηζελ λα παλδξεπζή, δηόηη ε κεηέξα ηνπ εγήξαζελ. Δπήγελ εηο ηνπο Αγάδεο,
ηνπο επαξαθάιεζελ λα ηνπ επηηξέςνπλ δηόηη ρσξίο ηνπο δελ εγέλεην. Λνηπόλ ηνπ επέηξεςαλ, επήγελ
απηόο εηο ην ρσξίνλ Λόθνπ θαη εζηεθαλώζελ. Δπήξελ καδί ηνπ εηο Ύςσλαλ ηνλ Υ΄΄ Γηώξθελ
Παζηειιάλ αδειθόλ ηεο γπλαηθόο ηνπ, ηνλ Υ΄΄ αββήλ, έπεηηα άιινη, θαη επόιιηλαλ. Ο Γηαλλήο
έθακελ 3 παηδηά, ηνλ Υαξάιακπνλ, ν νπνίνο κνπ είπελ όια απηά όζα έγξαςα, θαηόπηλ ηελ Διηζάβεη
θαη ηνλ άββαλ ηνλ Μαθξήλ. Λνηπόλ αγαπεηνί απόγνλνη θαηνηθήζε ν Ύςσλαο από Λνθίηεο ην
1765 ππό αείκλεζηνπ Γεξνγηάλλνπ θαη εδήζακελ θαη δώκελ θαη ζα δώκελ. Να κλεκνλεύνκελ ηνλ
Ησάλλελ αιιά δπζηπρώο… Δγγξάθε ην παξόλ ππό ηνπ ΑΜ δηζεγγόλνπ Γεξνγηάλλνπ. Δλ Λόθνπ ηε
25ε Μαξηίνπ 1880».
Όπσο επηβεβαηώλεηαη από ην θείκελν πνπ δηαζώζεθε, ην Γεξόγηαλλν αθνινύζεζαλ αξρηθά θάπνηνη
ζπγγελείο ηνπ θαη αξγόηεξα πξνζηέζεθαλ θαη άιινη. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο
θαη ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηεο Αγγινθξαηίαο νη θάηνηθνη ηεο Λόθνπ θαηέβαηλαλ επνρηαθά ζηνλ
Ύςσλα γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ή λα ζεξίζνπλ ηα ρσξάθηα πνπ είραλ ζηελ πεξηνρή. «Μεηαμύ ηεο
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15εο θαη 20εο Φεβξνπαξίνπ νη Λνθίηεο εξρόληνπζαλ από ηνλ Ύςσλα ζηε Λόθνπ γηα λα αζρνιεζνύλ
κε ην θιάδεκα θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηώλ. Σν Μάην επηζηξέθαλε ζηνλ Ύςσλα γηα ην
ζεξηζκό θαη ην αιώληζκα. Ωο ηνλ Αύγνπζην αζρνινύληαλ κε ην κάδεκα ησλ ραξνππηώλ θαη
επέζηξεθαλ πάιη ζηε Λόθνπ ην επηέκβξε γηα ηνλ ηξπγεηό. Σν Ννέκβξην πάιη επέζηξεθαλ ζηνλ
Ύςσλα γηα ηε ζπνξά. Αο ζεκεησζεί όηη πξηλ από ην 1950 ζηνλ Ύςσλα πήγαηλαλ κόλν νη άληξεο, νη
γπλαίθεο έκελαλ πάληα ζηε Λόθνπ κε ηα παηδηά ηνπο (Πόξαθνο, 2004, ζει. 46).
Γεκνζίεπκα εμάιινπ ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξία κε εκεξνκελία 9/22.10.1910 ζρεηηθά κε ην
ηζηνξηθό ηεο κεηαηξνπήο ηνπ Ύςσλα ζε ρσξηό, απνδεηθλύεη ηνλ «απνηθηζκό» ηνπ Ύςσλα από ηνπο
Λνθίηεο. Αλαθέξεη ην ελ ιόγσ δεκνζίεπκα, αλάκεζα ζ’ άιια, όηη «από ηεο 1 εο Οθησβξίνπ ηνπ
παξόληνο έηνπο ε ελ ηε επαξρία Λεκεζνύ πεξηνρή ε γλσζηή ππό ην όλνκα «Σζηθιίθηνλ Ύςσλα»
θαη εηο ηελ νπνία κεηώθνπλ θαηά ηαο επνράο ηεο ζπνξάο θαη ηεο ζπγθνκηδήο όινη ζρεδόλ νη
θάηνηθνη ηνπ ρσξίνπ Λόθνπ, κεηαηξέπεηαη εηο ρσξίνλ ππό ην όλνκα «Υσξίνλ Ύςσλαο»».
Μέρξη θαη ηα πξώηα ρξόληα ηνπ 20νπ αηώλα νη θάηνηθνη ηνπ Ύςσλα ήηαλ ειάρηζηνη. ηαδηαθά,
αξθεηνί από ηνπο δηαθηλνύκελνπο γεσξγνύο εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ Ύςσλα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο
Αγγινθξαηίαο παξαηεξείηαη ζηαζεξή πιεζπζκηαθή παξαθκή ηεο Λόθνπ πξνο όθεινο ηνπ Ύςσλα.
Από ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηεο παξάιιειεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηνπ Ύςσλα θαη ηεο Λόθνπ
θαίλεηαη όηη κέρξη ην 1911 ειάρηζηνη θάηνηθνη ππήξραλ ζηνλ Ύςσλα. Μεηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην
πόιεκν θαη ηδηαίηεξα κεηά ην Β΄ Παγθόζκην πόιεκν παξαηεξείηαη εληππσζηαθή αύμεζε ησλ
θαηνίθσλ ηνπ Ύςσλα θαη παξάιιεια δξακαηηθή κείσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Λόθνπ. Ηδηαίηεξα θαηά
ηελ πεξίνδν 1946-1960 νη θάηνηθνη ηεο Λόθνπ κεηώζεθαλ θαηά 700 πεξίπνπ θαη ηνπ Ύςσλα
απμήζεθαλ θαηά 1000 πεξίπνπ.
ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1881
1891
1901
1911
1921
1931
1946
1960
1973
1976
1982
2001

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΟΙΚΧΝ ΤΦΧΝΑ
(ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ)
3
4 (+ 33,33%)
21 (+ 425%)
12 (- 42,85%)
167 (+1291%)
256 (+53,29%)
492 (+ 92,18%)
1496 (+ 204, 06%)
2043 (+ 36,56%)
2379 (+ 16,44)
3061 (+ 28,67%)
6435 (+ 110,22%)

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΟΙΚΧΝ ΛΟΦΟΤ
(ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ)
578
744 (+ 28,72%)
823 (+10,62%)
954 (+15,92%)
962 (+ 0,08%)
952 (- 0,01%)
924 (- 2,94%)
234 (- 74,67%)
317 (+ 35,47%)
156 (- 50, 79%)
106 (- 32,05%)
10 (+ 9,43%)
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2.5.

Η περίοδος ηες Κσπρηαθής Γεκοθραηίας κέτρη ζήκερα

Ζ πεξίνδνο απηή επηβεβαηώλεη όηη ε πιεζπζκηαθή άλνδνο ηνπ Ύςσλα θαη ε πιεζπζκηαθή κείσζε
ηεο Λόθνπ αληίζηνηρα είλαη γεγνλόηα νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο Λόθνπ
θαίλεηαη μεθάζαξα θαη κε ηε γιώζζα ησλ αξηζκώλ: από ηνπο 952 θαηνίθνπο ην 1921, ζπλαληνύκε
106 ην 1982 θαη κόλν 10 ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001. Έλα άιιν ζιηβεξό ζηαηηζηηθό ζηνηρείν αθνξά
ην ζρνιηθό πιεζπζκό. Ο αλαγλώζηεο όπσο θαη εκείο, ζα εθπιαγεί κε ηελ πιεζπζκηαθή αύμεζε ηνπ
ρσξηνύ από ην 1960 σο ην 1973 όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πιεζπζκνύ. Απηή ζίγνπξα δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ζ πην ινγηθή εμήγεζε θαίλεηαη λα είλαη όηη ε απνγξαθή ηνπ
1973 έγηλε ζε κηα πεξίνδν όπνπ γηα ιίγεο κέξεο επέζηξεθαλ ζηε Λόθνπ θάπνηνη πιένλ θάηνηθνη ηνπ
Ύςσλα είηε γηα ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο (Πάζρα, Υξηζηνύγελλα, Πξνθήηε Ζιία θαη Αγίαο Μαξίλαο)
είηε γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηα ελαπνκείλαληα ακπέιηα ηνπο (επηέκβξηνο).

Ζ εηζβνιή ηνπ 1974 βξίζθεη ηε Λόθνπ, ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, λα θηινμελεί γηα κηθξό
ρξνληθό δηάζηεκα αξθεηνύο αλζξώπνπο. Οη πεξηζζόηεξνη απ΄ απηνύο είλαη Λνθίηεο θάηνηθνη ηνπ
Ύςσλα πνπ αλαδεηώληαο έλα αζθαιέζηεξν θαηαθύγην παξέκελαλ γηα ιίγεο κέξεο ζηε Λόθνπ. Οη
ππόινηπνη είλαη πξόζθπγεο πνπ θηινμελνύληαη ζην ρσξηό πεξηκέλνληαο από ην επίζεκν θξάηνο ην
θάιεζκα γηα κηα θαιύηεξε δηεπζέηεζε. Μόλν κία νηθνγέλεηα παξέκεηλε κόληκα ζην ρσξηό. Αμίδεη
εδώ λα αλαθέξνπκε όηη θαλέλα επεηζόδην δε δηαδξακαηίζηεθε ηελ ηαξαρώδε απηή πεξίνδν παξά ην
γεγνλόο όηη ην ακηγέο ειιεληθό ρσξηό ηεο Λόθνπ ζπλόξεπε κε ην κεηθηό, αιιά κε κεγάιν ηνύξθηθν
πιεζπζκό, ρσξηό ηεο πιίθνπ.
Ζ πεξίνδνο 1946 – 1986 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ «επρή θαη θαηάξα» γηα ηε Λόθνπ. «Καηάξα»
γηαηί ην ρσξηό εγθαηαιείθζεθε από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θαη ε δσληάληα ράζεθε από ηελ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ ελαπνκείλαλησλ θαηνίθσλ. Ζ ππνηίκεζε ήηαλ ηέηνηα πνπ θάπνηνη θάηνηθνη
μήισλαλ θπξηνιεθηηθά ηα ζπίηηα ηνπο ζηε Λόθνπ, γηα λα κεηαθέξνπλ νηηδήπνηε είρε αμία ζηα
κόληκα κέξε θαηνηθίαο ηνπο. «Δπρή», γηαηί ζε γεληθέο γξακκέο ην ρσξηό παξέκεηλε άζηθην, ρσξίο
νπζηαζηηθέο αιιαγέο, ζαλ κνλαδηθό δείγκα ελόο παξαδνζηαθνύ θππξηαθνύ ρσξηνύ ηεο ππαίζξνπ.
Μηα παξαθαηαζήθε γηα λα κπνξνύκε ζήκεξα λα βιέπνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα ζαπκάδνπκε κηα
νινδώληαλε ιαΐθή αξρηηεθηνληθή.
Σν 1987 ινηπόλ ε ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ Απνδήκσλ Λόθνπ εγθαηληάδεη ην πξναλαθεξζέλ πλεύκα,
ην νπνίν δηέπεη κέρξη ζήκεξα ην ρσξηό. Σαπηόρξνλα, ν .Α.Λ. ζθνπεύεη λ’ αλαπηύμεη θαη λα
ζπζθίμεη ηνπο δεζκνύο θηιίαο, ζπλαδέιθσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ
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απαληαρνύ Λνθηηώλ θαη θίισλ
ηεο

Λόθνπ.

γεγνλόο

εκαληηθόηεξν

είλαη

νη

εξγαζίεο

αλαπαιαίσζεο ζε ηδησηηθά θαη
δεκόζηα

θηίξηα.

πιαίζηα

Μέζα

ζηα

επξύηεξνπ

πξνγξάκκαηνο

γηα

ηελ

αλαπαιαίσζε

νιόθιεξνπ

ηνπ

ρσξηνύ, ην Σκήκα Πνιενδνκίαο
πξνρσξεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ηδηνθηήηεο ζηελ απνθαηάζηαζε
ησλ ζπηηηώλ ηνπ ρσξηνύ. Έρεη
κάιηζηα θαζνξηζηεί εηδηθή δώλε, ε νπνία πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά νιόθιεξν ην παιηό ρσξηό, όπνπ
ηα ζπίηηα πξέπεη λα ζπληεξνύληαη ή λα νηθνδνκνύληαη κε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο π.ρ. θηηζκέλα κε
πέηξα ή επέλδπζε πέηξαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα νη επηζθεπέο πξνσζνύληαη κε ηαρύηεξν ξπζκό ζαλ
αληαπόθξηζε ζην ζπλερώο απμαλόκελν ελδηαθέξνλ λα επηζθεπάζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζπίηηα
ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, ειάρηζηεο είλαη ζήκεξα νη «ραινζπηηηέο» πνπ ζπλαληά ν επηζθέπηεο ζην ρσξηό.
ήκεξα, ηα αλαπαιαησκέλα ζπίηηα ηνπ
ρσξηνύ κε ηα όκνξθα μύιηλα κπαιθόληα
ηνπο, ηα ιηζόζηξσηα ζηελά δξνκάθηα, ην
λενθιαζηθνύ

ξπζκνύ

ζρνιείν,

ε

κεγαινπξεπήο εθθιεζία, ν παξαδνζηαθόο
ειηόκπινο θαη αιεπξόκπινο ζην αγξνηηθό
κνπζείν, νη βξύζεο θαη νη ζηέξλεο αιιά θαη
πνιιέο άιιεο κηθξέο εθθάλζεηο δσήο θαη
δεκηνπξγίαο ηνπ ρσξηνύ πξνζειθύνπλ ηνλ
θαζέλα από εκάο. Δηδηθέο εθδειώζεηο όπσο
ην θεζηηβάι ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ, ε
«γηνξηή ηνπ Παινπδέ» θάζε ηειεπηαία
Κπξηαθή ηνπ επηέκβξε, ην κλεκόζπλν ηνπ
ήξσα Ησάλλε ηαπξηαλνύ θαη ε γηνξηή ηεο Παλαγίαο ζηηο 25 Μαξηίνπ καδηθνπνηνύλ ηελ αλζξώπηλε
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παξνπζία ζηε Λόθνπ. Σέινο, νη ηξεηο ηαβέξλεο ηνπ ρσξηνύ θαη ην λεόθηηζην μελνδνρείν, θηηζκέλα
ή αλαπαιαησκέλα όια ζε παξαδνζηαθνύο ξπζκνύο ιαηθήο αξρηηεθηνληθήο, κπνξνύλ λα ραξίζνπλ
ζηηγκέο παξαδνζηαθήο θππξηαθήο θηινμελίαο ζηνλ θάζε επηζθέπηε.

3. Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΛΟΦΟΤ (19ος – 20ος αηώλας)
3.1. Η εθπαίδεσζε πρηλ από ηο 1855 θαη ε ιεηηοσργία ηοσ πρώηοσ ζτοιείοσ
Πξηλ από ην 1855, ζύκθσλα κε καξηπξίεο, ειάρηζηνη κνξθώλνληαλ ζηε Λόθνπ. Κη απηνί νη
ειάρηζηνη πνπ κάζαηλαλ ιίγα γξάκκαηα, ηα κάζαηλαλ από ηνπο παπάδεο-δαζθάινπο. Οη ηειεπηαίνη,
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, είλαη ν παπά-Ζιίαο Υ΄΄ Βαζίιε, ν παπά-Λνΐδνο
Υαηδεπαλαγηώηε θαη ν παπά-ηπιηαλόο Υξηζηνθή.
Αζθαιώο νη παπάδεο-δάζθαινη δελ πιεξώλνληαλ. Γη΄απηό θαη ηα παηδηά γηα λα μεπιεξώζνπλ θαηά
θάπνηνλ ηξόπν ηελ ππνρξέσζή ηνπο, ηνπο αθνινπζνύζαλ ζπρλά ζηα ρσξάθηα ηνπο θαη ηνπο
βνεζνύζαλ ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο ηνπο. Δθεί ζηα ρσξάθηα γίλνληαλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη
ηα καζήκαηα. Σα παηδηά κάζαηλαλ ζπλήζσο λα ςάιινπλ ή λα απαγγέιινπλ εθθιεζηαζηηθνύο
ςαικνύο από ην ςαιηήξη θαη ην Σξηώδην. Όηαλ ν θαηξόο δελ ήηαλ θαιόο, ην κάζεκα γηλόηαλ ζην
ζπίηη ηνπ παπά-δαζθάινπ, θαη έηζη δηλόηαλ ε επθαηξία ζην καζεηή λα κάζεη θαη ιίγε γξαθή.
Μάιηζηα ε γξαθή γηλόηαλ πάλσ ζε πιάθεο, γηαηί δελ ήηαλ αθόκα ζε ρξήζε ην ηεηξάδην.
Θα πξέπεη όκσο λα ηνλίζνπκε κε έκθαζε όηη ηα θνξίηζηα δελ παξαθνινπζνύζαλ απηά ηα καζήκαηα.
Σα καζήκαηα απηά από ηνπο παπάδεο-δαζθάινπο έπαηξλαλ κόλν θάπνηα αγόξηα. Σα θνξίηζηα
έκελαλ ζην ζπίηη λα βνεζνύλ θπξίσο ηηο κεηέξεο ηνπο ζηηο δηάθνξεο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ θαη
ζπλήζσο έκελαλ, ζε ηειηθή αλάιπζε, ηειείσο ακόξθσηεο.
ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ν Λνΐδνο Φηιίππνπ (1930) ην ζρνιείν άξρηζε λα
ιεηηνπξγεί από ην 1855 πεξίπνπ. Πξώηνο δηδάζθαινο αλαθέξεηαη ν Λνθίηεο Υ΄΄ Υαξαιακπήο
Λνΐδνπ, ν νπνίνο δίδαμε κέρξη ην 1868 εθθιεζηαζηηθά γξάκκαηα. Σν ζρνιείν ηνπ Υ΄΄ Υαξαιακπή
ήηαλ ηδησηηθό. Ο ηειεπηαίνο δίδαζθε άιινηε ζην ζπίηη ηνπ θαη άιινηε ζηελ ύπαηζξν. Από ην 1868
κέρξη ην 1880 δίδαμε ν κνπζηθνδηδάζθαινο Αρηιιέαο Νηθνιαΐδεο από ηε Βάζα Κνηιαλίνπ.
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3.2. Η εθπαίδεσζε από ηο 1880-1917 θαη ε αλέγερζε ηοσ Γεκοηηθού τοιείοσ
Σελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο παξαηεξείηαη ζηνλ ηόπν καο αλάπηπμε ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο.
Σν ίδην ζπλέβεθε θαη ζηε Λόθνπ, όπνπ ιεηηνύξγεζαλ Παξζελαγσγείν θαη Αξξελαγσγείν.
ηα επόκελα ρξόληα (αξρέο 20νπ αηώλα) ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ απμαλόηαλ ζπλερώο, κε
απνηέιεζκα λα αλαιεθζεί πξσηνβνπιία από ηνπο θαηνίθνπο γηα αλέγεξζε ζρνιείνπ, όπνπ ζα
ζηεγαδόηαλ κόληκα ην Αξξελαγσγείν. Σν 1917 αξρίδεη λα θηίδεηαη ην λέν ζρνιηθό θηίξην ηνπ
ρσξηνύ. Ζ εθεκεξίδα «Διεπζεξία», 29 Μαξηίνπ 1920, γξάθεη ηα αθόινπζα:
«Δηο ην ρσξίνλ Λόθνπ κεγαινπξεπέο ησ όληη αλεγείξεηαη ζρνιείνλ εηο ηνπνζεζίαλ ζαπκαζίαλ, όπεξ
πιεζηάδεη λα πεξαησζεί. Μηθξά ηηο όκσο δηαθνξά κεηαμύ ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξίνπ θαη ηνπ
εξγνιάβνπ δηέθνςελ ηελ εξγαζίαλ. Γειαδή ν εξγνιάβνο δεηεί επηπιένλ ηεο ζπκθσλεζείζεο
ακνηβήο, ρξεκαηηθόλ ηη πνζόλ σο απνδεκίσζηλ, κε πξνβιέςαο θαηά ηελ ζπκθσλία ηελ αύμεζηλ ησλ
εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαηώλ».
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Ζ νινθιήξσζε ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαζπζηέξεζε εμαηηίαο ηνπ Α΄ Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ θαη ηα
έμνδα γηα ηελ απνπεξάησζή ηνπ πιεξώζεθαλ από ηελ εθθιεζηαζηηθή επηηξνπή. Απηό
επηβεβαηώλεηαη από απνδείμεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα βηβιία ηεο εθθιεζίαο ηεο Λόθνπ. Με βάζε
ινηπόλ απηά ηα ζηνηρεία, ην θηίζηκν ηνπ λένπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ ζηνίρηζε 800 ιίξεο. ην λέν θηίξην
ζηεγάζηεθε ην Αξξελαγσγείν κέρξη ην 1937, νπόηαλ κεηαθηλήζεθε εθεί θαη ην Παξζελαγσγείν θη
έγηλε ην Μηθηό Γεκνηηθό ρνιείν Λόθνπ.
Σν Γεκνηηθό ρνιείν ηεο Λόθνπ είλαη θηηζκέλν ζην ςειόηεξν ζεκείν ηνπ ρσξηνύ. Ο λενθιαζηθόο
ξπζκόο ηνπ είλαη απόδεημε ηνπ πινύηνπ ηνπ ρσξηνύ θαη ζεκάδη ηεο ειιεληθόηεηάο ηνπ. Κύξην
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θηηξίνπ είλαη ε κεγαινπξεπήο είζνδόο ηνπ κε ηνπο θίνλεο από πσξόιηζν. Σν
θηίζηκν ηνπ ζρνιείνπ ζπλδπάδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηώλ ηνπ ρσξηνύ κε ηηο αθαλόληζηεο
πέηξεο, θαη ηηο πειεθεηέο πέηξεο πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ησλ ηνίρσλ, όπσο θαη
ζηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα. Σν θηίξην αξρηθά πεξηιάκβαλε δύν αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ην
γξαθείν ηνπ δηεπζπληή. Γεμηά θαη αξηζηεξά ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ ππάξρνπλ έμη κεγάια παξάζπξα
ζηελ θάζε πιεπξά, ζ΄ αληίζεζε κε ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ όπνπ ηα παξάζπξα είλαη κηθξά. Έηζη ην
θηίξην γίλεηαη επάεξν θαη επήιην. Σξία κεγάια παξάζπξα ππάξρνπλ ζε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο
θαη ζηε βόξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ. Σα απνρσξεηήξηα πνπ ππήξραλ (1938), όηαλ ιεηηνπξγνύζε ην
ζρνιείν, έρνπλ θαηεδαθηζηεί θαη πξόζθαηα αλεγέξζεθαλ άιια ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαζώο θαη
απνζήθε.

3.3. Σο Αρρελαγφγείο θαη ηο Παρζελαγφγείο Λόθοσ (Σέιος 19οσ αηώλα-1937)
Σν Αξξελαγσγείν Λόθνπ, παξόιν πνπ νη γξαπηέο καξηπξίεο είλαη πνιύ πεληρξέο, είλαη ζίγνπξν όηη
άξρηζε λα ιεηηνπξγεί πξηλ από ην Παξζελαγσγείν, πεξίπνπ ην 1880. Απηό ην ζηεξίδνπκε ζηηο
δσληαλέο καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ πνπ αλαθέξνπλ όηη νη παηέξεο ή νη παππνύδεο ηνπο
έκαζαλ γξάκκαηα ελ αληηζέζεη κε ηηο γηαγηάδεο ή κεηέξεο ηνπο.
Γηα ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα ζεκαληηθή είλαη θαη ε πιεξνθνξία πνπ παίξλνπκε γηα ην
Αξξελαγσγείν ηεο Λόθνπ, γηα ηε ζρνιηθή πεξίνδν 1898-99, όπνπ θνηηνύζαλ 68 καζεηέο θαη
δηεπζπληήο ήηαλ ν θ. Μηραήι ηεθαλόπνπινο (Blue Book 1899-1900).
Σν Αξξελαγσγείν ηεο Λόθνπ ζηεγαδόηαλ ζηελ αξρή ζε ηδησηηθά ζπίηηα πνπ λνηθηάδνληαλ γηα ην
ζθνπό απηό από ηε Υσξηηηθή ρνιηθή Δπηηξνπή. Από ην 1910 πεξίπνπ, ην Αξξελαγσγείν
ζηεγαδόηαλ ζε αίζνπζεο πνπ ήηαλ θηηζκέλεο ζηνλ πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο θαη αλήθαλ ζηελ
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εθθιεζία ηεο Παλαγίαο. Σν ελνίθην ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα θπκαίλνηαλ γύξσ ζηηο £3 ην ρξόλν.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα (1910 πεξίπνπ) ην ελνίθην θπκαηλόηαλ γύξσ ζηηο £4 θαη γύξσ ζην 1920
£5 εηεζίσο. Μηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία αλαθέξεη όηη ν δάζθαινο ηνπ Αξξελαγσγείνπ, θαηά ην
1885-90 πεξίπνπ, πιεξσλόηαλ κε ςσκί, θξαζί, μύια, ιάδη θαη ραινύκηα.
Από πξνθνξηθή καξηπξία αληινύκε επίζεο κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία όηη από ην 1912
ιεηηνπξγνύζε ζηε Λόθνπ αλαγλσζηήξην, θάπνπ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ, ζε έλα αλώγη θνληά ζηα
θαθελεία. ΄ απηό πήγαηλαλ κόλν άξξελεο θαη ζίγνπξα απηό βνήζεζε πάξα πνιινύο ζην λα πάξνπλ
καζήκαηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο από άιινπο πνπ ήμεξαλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ.
Πξσηνζηάηεο ηεο ίδξπζεο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ ήηαλ ν Ησήι Μαθξίδεο.
Καηά ηα ρξόληα 1926-1937, ζην Αξξελαγσγείν Λόθνπ, ππεξέηεζαλ γηα αξθεηά ρξόληα νη δάζθαινη
Κώζηαο Κσλζηαληηλίδεο, Νηθόιανο Ησαλλίδεο, Εήλσλ Υξηζηνδνπιίδεο θαη Θξαζύβνπινο Νεάξρνπ.
Οη κηζζνί ησλ δαζθάισλ ηνπ Αξξελαγσγείνπ Λόθνπ θαηά ηα ρξόληα 1926-1937 θπκαίλνληαλ
αλάινγα, από 60-100 ιίξεο ην ρξόλν. Ωο ςειόηεξνο κηζζόο αλαθέξεηαη ν κηζζόο ηνπ θ. Νηθνιάνπ
Ησαλλίδε (1936-1937) πνπ ήηαλ 100 ιίξεο θαη ν ρακειόηεξνο κηζζόο ηνπ θ. Κώζηα Κσλζηαληηλίδε
ηελ πεξίνδν 1927-1928 πνπ αλεξρόηαλ ζε 60 ιίξεο.
Από δσληαλέο καξηπξίεο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ζηε Λόθνπ ιεηηνπξγνύζε Παξζελαγσγείν
πεξίπνπ από ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19νπ αηώλα. ύκθσλα όκσο κε ηηο γξαπηέο καξηπξίεο
(αξρεία ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζώδνληαη) έρνπκε ζηνηρεία γηα ην Παξζελαγσγείν από ην 1912 κέρξη ην
1937. Πην ζπγθεθξηκέλα ζώδνληαη δύν βηβιία. Σν έλα είλαη ην «Μεηξών» θαη θαιύπηεη ηελ πεξίνδν
1912-37 θαη ην άιιν είλαη ην «Μαζεηνιόγην» θαη αθνξά ηελ πεξίνδν 1921-37. Πάληνηε ζην
Παξζελαγσγείν δηνξίδνληαλ κόλν δαζθάιεο θαη ζπλήζσο αλύπαληξεο θαη ήηαλ απόθνηηεο ηνπ
Παξζελαγσγείνπ Λεκεζνύ ή άιιεο πόιεο. Αθόκα θάπνηεο έθεξαλ πηπρίν ηνπ Νεπηαγσγείνπ
Αζελώλ. Ο δηνξηζκόο ηνπο γηλόηαλ από ηε Υσξεηηθή ρνιηθή Δπηηξνπή, ν δε κηζζόο ηνπο ήηαλ
απνθιεηζηηθό έξγν απηήο ηεο επηηξνπήο (πεξίπνπ £20 ην ρξόλν). Έκελαλ ζην ρσξηό ζε θαηάιιειε
νηθία πνπ λνηθηαδόηαλ από ηελ Δπηηξνπή. πνπδαίεο δαζθάιεο πνπ ππεξέηεζαλ ζην
Παξζελαγσγείν ηεο Λόθνπ ήηαλ ε Μαξία Α. Γεσξγηάδε θαη ε Μηθξαζηάηηζζα ηάζα Κππξηαλνύ.
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3.4. Σο Μηθηό Γεκοηηθό τοιείο Λόθοσ (1937-1945)
Σν Μηθηό Γεκνηηθό ρνιείν Λόθνπ άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1937 θαη ιεηηνύξγεζε κέρξη ην
1973, όηαλ ην ζρνιείν έθιεηζε επεηδή δελ ππήξραλ πιένλ καζεηέο. Οη ειάρηζηνη ελαπνκείλαληεο
δελ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα γηα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν.
Όηαλ ην ζρνιείν έγηλε κηθηό, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ καζεηώλ (158), άξρηζε λα αλαγείξεηαη
θαη ηξίηε αίζνπζα δηδαζθαιίαο δπηηθά ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, ε νπνία νινθιεξώζεθε ην 1938.
Θα πξέπεη όκσο λα ηνλίζνπκε όηη αλ θαη θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ε αίζνπζα απηή λα δέλεη
αξρηηεθηνληθά κε ην ππόινηπν θηίξην, εληνύηνηο κπνξνύκε λα πνύκε κε βεβαηόηεηα όηη ηειηθά ε
αίζνπζα απηή ραινύζε ηε ζπκκεηξία νιόθιεξνπ ηνπ νηθνδνκήκαηνο.

19

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Μηθηνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Λόθνπ βξίζθεη ηνπο θαηνίθνπο ζε ζπλαγεξκό.
Έπξεπε ην ζρνιείν λα εμνπιηζηεί κε ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, λα δηνξηζηνύλ νη
δάζθαινη έγθαηξα ζηε ζέζε ηνπο θαη γεληθά επηθξαηνύζε κηα αλαζθάιεηα γηα ηα λέα δεδνκέλα πνπ
δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ θνηλόηεηα.
Γηα πξώηε θνξά ινηπόλ θαηά ηε ζρνιηθή
ρξνληά 1937-38 δηνξίδνληαη ζηε Λόθνπ δύν
δάζθαινη

θαη

δάζθαινο,

ν

κηα
θ.

δαζθάια.
Νηθόιανο

Ο

έλαο

Ησαλλίδεο,

γλσζηόο σο Νηθνιάηδηεο, ήηαλ ήδε γλσζηόο,
γηαηί ήηαλ έλαο από ηνπο δύν δαζθάινπο
ηνπ Αξξελαγσγείνπ θαηά ηα πξνεγνύκελα
έμη ρξόληα. Ο άιινο δάζθαινο ήηαλ ν θ.
ηπιηαλόο Παπαθιενβνύινπ πνπ δηνξηδόηαλ
ζηε Λόθνπ γηα πξώηε θνξά. Γαζθάια
δηνξίζηεθε

ε

θ.

ηάζα

Κππξηαλνύ,

κηθξαζηαηηθήο θαηαγσγήο, ε νπνία είρε
εθδησρζεί ην 1922 από ηε κύξλε θαη ήηαλ θαη απηή γλσζηή ζηνπο Λνθίηεο, γηαηί ηα πξνεγνύκελα
ηξία ρξόληα (1934-1937) ήηαλ ε δαζθάια ηνπ Παξζελαγσγείνπ.
Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο καζεηώλ πνπ θνίηεζε ζην Γεκνηηθό ρνιείν Λόθνπ ήηαλ θαηά ηε ζρνιηθή
πεξίνδν 1942-43. Φνηηνύζαλ 110 καζεηέο θαη 78 καζήηξηεο. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ζηελ
θαηαγξαθή πιεζπζκνύ πνπ έγηλε ην 1946 ε Λόθνπ αξηζκνύζε 946 θαηνίθνπο, ν αξηζκόο ησλ
καζεηώλ είλαη πνιύ κεγάινο θαη απνδεηθλύεη όηη θάζε νηθνγέλεηα απνθηνύζε 4-5 παηδηά, γηαηί από
πξνθνξηθή καξηπξία απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηε Λόθνπ ππήξραλ πεξίπνπ 250 νηθνγέλεηεο.
Πάλησο από ην «Βηβιίν επηζεσξήζεσο» κπνξεί λα επηζεκαλζεί όηη ζην ζρνιείν ππήξραλ ζνβαξέο
ειιείςεηο, θαη απηό ην θαηαγξάθνπλ νη εθάζηνηε επηζεσξεηέο. Γξάθεη ζπγθεθξηκέλα ν επηζεσξεηήο
θ. Μ. Αλδξόληθνο ζηηο 12.12.1938: «πλεηειέζζε ε αλέγεξζηο ηεο λέαο αηζνύζεο θαη έγηλαλ όιαη αη
αλαγθαίαη επηδηνξζώζεηο εηο ηα παιηαάο αηζνύζαο. Δίλαη αλάγθε όπσο εηο ηα παξάζπξα πεξαζζώζη
νη ειιείπνληεο παινπίλαθεο».
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3.5. Σο κηθηό Γεκοηηθό τοιείο Ύυφλα – Λόθοσ (1945-1973)
Ζ πεξίνδνο απηή είλαη δύζθνιε γηα λα εμαρζνύλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε
εθπαίδεπζε ζηε Λόθνπ γηα έλα θαη κνλαδηθό ιόγν. Σν Γεκνηηθό ρνιείν Λόθνπ ην 1945
κεηνλνκάζηεθε ζε Γεκνηηθό ρνιείν Ύςσλα-Λόθνπ εμαηηίαο ησλ πνιιώλ κεηαθηλήζεσλ ησλ
καζεηώλ από ηε Λόθνπ πξνο ηνλ Ύςσλα θαη από ηνλ Ύςσλα ζηε Λόθνπ. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη
μερσξηζηό αξρεηαθό πιηθό γηα ηνλ Ύςσλα θαη ηε Λόθνπ. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο
πεξηόδνπ είλαη ε ζπρλή κεηαθόκηζε ησλ καζεηώλ από ην έλα ζρνιείν ζην άιιν, εμαηηίαο ησλ
γεσξγηθώλ εξγαζηώλ ησλ γνληώλ ηνπο. Μάιηζηα καδί ηνπο κεηαθόκηδαλ θαη νη δάζθαινη, γηαηί νη
καζεηέο ιηγόζηεπαλ ζην έλα ρσξηό θαη απμάλνληαλ ζην άιιν. Ζ κεγάιε κείσζε ησλ καζεηώλ
άξρηζε θπξίσο από ην 1960, όηαλ πιένλ νη Λνθίηεο άξρηζαλ λα αλαδεηνύλ θαιύηεξε ηύρε πξνο ηνλ
Ύςσλα ή ηελ πόιε ηεο Λεκεζνύ. Σν 1973, όηαλ απνθνίηεζαλ θαη νη ηειεπηαίνη καζεηέο ην ζρνιείν
έθιεηζε νξηζηηθά. Γελ κπνξνύζε πιένλ λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, γηαηί πιένλ ην ζρνιείν
αξηζκνύζε κηθξόηεξν αξηζκό καζεηώλ απ’ απηόλ πνπ πξνλννύζε ν λόκνο.
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3.6. Σο ζτοιείο από ηο 1973 κέτρη ζήκερα
Από ην 1973 κέρξη ζήκεξα ην ζρνιείν παξακέλεη βνπβό θαη «αλακέλεη κε πνιιή ππνκνλή λ΄
αθνύζεη μαλά παηδηθέο θσλέο». Δπηπρώο όιν ην ζρνιηθό θηίξην είλαη ζπληεξεκέλν θαη ην κόλν πνπ
απνκέλεη είλαη ε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπ. πληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
άιινπο νξγαλσκέλνπο θνξείο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ Δθπαίδεπζε, ζα απνθέξνπλ πνιύ
ζύληνκα ζεκαληηθέο απνθάζεηο.
ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ δεζπόδνπλ ε πξνηνκή ηνπ Ησάλλε ηαπξηαλνύ (αγσληζηή ηνπ 1821) θαη ν
αλδξηάληαο ηνπ Ζιία Καλλάνπξνπ (Υξηζηνθή Υξηζηνθή) ν νπνίνο έπεζε καρόκελνο θαηά ηελ
ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974. ήκεξα ην ζρνιείν θαη ε απιή ηνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο δηάθνξεο
πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο ηεο θνηλόηεηαο θαη ηνπ πλδέζκνπ Απνδήκσλ Λόθνπ.

4. Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΛΟΦΙΣΧΝ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΣΟΤ ΔΘΝΟΤ
4.1 Η επαλάζηαζε ηοσ 1821 – Ιφάλλες ηασρηαλός
Δίλαη ηζηνξηθό γεγνλόο όηη πνιινί Κύπξηνη κπήζεθαλ ζηε Φηιηθή Δηαηξεία. Ο αξηζκόο ησλ
Κππξίσλ αγσληζηώλ πνπ έζπεπζαλ ζηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο. Από ηα
δηάθνξα έγγξαθα ή πεγέο πνπ ζώδνληαη, καξηπξείηαη ε επώλπκε ζπκκεηνρή 500 πεξίπνπ Κππξίσλ,
ελώ γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζε νκάδεο Κππξίσλ πνπ έδξαζαλ θάησ από δηάθνξνπο αξρεγνύο ή
απηόλνκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζεκαία νκάδαο Κππξίσλ πνπ ζώδεηαη ζην Ηζηνξηθό θαη
Δζλνινγηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο πάλσ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη κε αλνξζνγξαθίεο « εκαία
Διιεληθή Πάηξεο Κύπξνπ». Οη αλαθνξέο απηέο επηηξέπνπλ ζε θάπνηνπο κειεηεηέο λα ππνινγίδνπλ
ηελ θππξηαθή ζπκκεηνρή ζε 1000 πεξίπνπ αγσληζηέο. Αλ ιεθζεί ππόςε όηη νη πεξηεγεηέο
ππνινγίδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο Κύπξνπ ζε 80 κε 100 ρηιηάδεο, ηόηε
αξηζκεηηθά ε ζπκκεηνρή ηεο Κύπξνπ, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηεο, είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε.
Ζ πιένλ ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε Κύπξηνπ Αγσληζηή ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί εθείλε ηνπ Ησάλλε ηαπξηαλνύ από ηε Λόθνπ ηεο επαξρίαο Λεκεζνύ, ν νπνίνο
κάιηζηα είλαη θαη ν κνλαδηθόο Κύπξηνο αγσληζηήο πνπ καο άθεζε απνκλεκνλεύκαηα. ηελ
απηνβηνγξαθία ηνπ κε ηίηιν «Πξαγκαηεία ησλ πεξηπεηεηώλ ηνπ βίνπ κνπ θαη ζπιινγή δηαθόξσλ
αληηθεηκέλσλ αγλώζησλ έηη ελ ηε Διιεληθή Ηζηνξία», πνπ θπθινθόξεζε ην 1982 από ηελ Δηαηξεία
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ηεξενειιαδηθώλ Μειεηώλ, ν ηαπξηαλόο πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο ηηο κάρεο ησλ Αζελώλ ην
1826-1927 θαη ηελ πνιηνξθία ηεο Αθξόπνιεο.

Αλαθέξεηαη κάιηζηα κε ζαθήλεηα ζην ζάλαην ηνπ Καξαηζθάθε: «o ηξαπκαηηζκόο ηνπ Καξαΐζθνπ
εγέλεην όρη πνιύ καθξάλ από εκέ θαη ηνπ ζπληξόθνπ κνπ ... Σνύξθνη από ηε κάλδξα δελ εμήιζαλ
θαη όρη κόλνλ απηήλ ηελ θνξάλ αιι’ εηθνζάθηο πξνζβάιακε ηελ κάλδξαλ απηήλ. Οη Έιιελεο ήζαλ
πάξα πνιύ πιεζίνλ ηεο κάλδξαο θαη ν Καξαΐζθνο ήην εδώζελ ηεο κάλδξαο πξνο Πεηξαηάλ. Ο
Σνύξθνο πνπ επξέζε; Ζ θήκε εθπθινθόξεζελ ακέζσο δηά ηελ δνινθνλίαλ θαη ήην αιάλζαζηνο. Ο
άξας ζεΐδεο ηνπ Καξαΐζθνπ, όζηηο παξαθνινπζεί ηνλ Καξαΐζθν, είδελ θαη σθειεζείο από ηελ
πεξίζηαζε εθηππεύεη θαη ιηπνηαρηεί πξνο ηνπο Σνύξθνπο...».
Ο

Ησάλλεο

ηαπξηαλόο

ήηαλ

επθαηάζηαηνο έκπνξνο από ηε Λόθνπ ηεο
επαξρίαο Λεκεζνύ. Γελλεκέλνο ην 1804
έκαζε ηα πξώηα γξάκκαηα ζηε Λεκεζό
θαη

ζηε

εκπνξηθνύ

ζπλέρεηα
πινίνπ

σο
αλέπηπμε

ηδηνθηήηεο
πινύζηα

εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηελ Αίγππην.
Παξακνλέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο
κπήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα ζηε Φηιηθή
Δηαηξεία. Με ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ηνπ
1821 ζηελ Πεινπόλλεζν, έπιεπζε ζηελ
Διιάδα επηθεθαιήο νκάδαο Κππξίσλ
Αγσληζηώλ, ηελ νπνία ρξεκαηνδόηεζε ν
ίδηνο. Σν 1825, επεηδή εμαληιήζεθαλ ηα
νηθνλνκηθά ηνπ, θαηαηάρηεθε καδί κε
ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ ζην ζηξαηόπεδν ηνπ
ηαθηηθνύ ζηξαηνύ. Ζ ζεκαληηθή γηα ηελ επνρή κόξθσζή ηνπ ζπλέηεηλε ζηελ αλέιημή ηνπ από
ππαμησκαηηθό ζε αμησκαηηθό. Έιαβε κέξνο ζ’ όιεο ηηο κάρεο πνπ έγηλαλ γύξσ από ηελ Αζήλα ηνπ
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1826-27 κε αξρεγό ηνλ Καξατζθάθε. πλειήθζε αηρκάισηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνύζεσλ
θαη ηνλ δηέζσζε από ηελ εθηέιεζε ν αξρεγόο ηεο έθηππεο ζσκαηνθπιαθήο ηνπ Κηνπηαρή Υνπζέηλ
Νηνύιιαο, πνπ άγλσζην πόηε ηνλ άθεζε ειεύζεξν. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε εγθαηαζηάζεθε ζηελ
Αζήλα θαη ζηαδηνδξόκεζε ζηηο ηάμεηο ηεο Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο. Σν 1862 ππεξεηώληαο ζηελ
Αξγνιίδα πξσηνζηάηεζε ζηε Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε, πνπ ππήξμε ε απαξρή ηεο έμσζεο ηνπ
Όζσλα. Λίγν αξγόηεξα ζπληαμηνδνηήζεθε θαη επηδόζεθε κε επηηπρία ζην εκπόξην. Πέζαλε ζε
ειηθία 83 ρξόλσλ, ζηηο 2 Μαξηίνπ 1887 θαη ηάθεθε ζην Α’ Νεθξνηαθείν Αζελώλ. Σν 1998, κε
πξσηνβνπιία ηνπ πλδέζκνπ Απνδήκσλ Λόθνπ, έγηλε θαηνξζσηή ε αλαθνκηδή ησλ νζηώλ ηνπ
Ησάλλε ηαπξηαλνύ από ηελ Αζήλα ζηε γελέηεηξά ηνπ Λόθνπ, ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε
νζηενθπιάθην. ηα ρέξηα ησλ ηειεπηαίσλ απνγόλσλ ηνπ βξίζθνληαη αξθεηά θεηκήιηα όπσο ηα όπια
ηνπ, ε ζηξαηησηηθή ζηνιή ηνπ, δηάθνξα έγγξαθα ηνπ αγώλα θαη ηα ρεηξόγξαθα ησλ
απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ.

4.2. Βαιθαληθοί πόιεκοη (1912-1913)
Κύπξηνη εζεινληέο ζπεύδνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρνπλ
ζηηο επηθέο εμνξκήζεηο ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ. Ο Φηιήο
Υαηδεζηπιηαλνύ Θενθίινπ από ηε Λόθνπ είλαη έλαο από
ηνπο Κύπξηνπο εζεινληέο πνπ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηνπο
Βαιθαληθνύο πνιέκνπο ζην πιεπξό ησλ Διιήλσλ ην 191213. Από ηελ εθεκεξίδα «αιπηγμ», ζηηο 9.11.1912,
παίξλνπκε επίζεο ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: «Ζ Λόθνπ
πξνζέθεξε γηα ηνπο Βαιθαληθνύο πνιέκνπο ην πνζό ησλ 60
ιηξώλ Κύπξνπ».

4.3. Α΄ Παγθόζκηος Πόιεκος (1914-1918)
Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε Κύπξνο δελ έκεηλε ακέηνρε. ’ απηό ηνλ πόιεκν
θαηαηάζζνληαη αξθεηνί Κύπξηνη σο εζεινληέο θαη ε Κύπξνο πξνζθέξεη ζην έζλνο 16.000 ρξπζέο
ιίξεο. Παξόιεο ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο γηα θάπνηα ζπκκεηνρή Λνθηηώλ ζηνλ Α’ Παγθόζκην
Πόιεκν, δελ θαηέζηε δπλαηό κέζα από ηελ έξεπλα πνπ θάλακε λα δηαζηαπξώζνπκε θαη λα
ηεθκεξηώζνπκε ηα νλόκαηά ηνπο.
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4.4. Β΄ Παγθόζκηος Πόιεκος (1940-1945)
Ζ ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο Λόθνπ θαηά ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν ήηαλ όλησο
εληππσζηαθή. ύκθσλα κε πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαη θπξίσο από ζηνηρεία ηνπ Πέηξνπ Πόξαθνπ
(2004), ηξηάληα πεξίπνπ Λνθίηεο εγθαηέιεηςαλ ηελ Κύπξν θαη ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξα κέησπα κε
ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο σο κηζζνθόξνη ηνπ αγγιηθνύ ζηξαηνύ. Σα νλόκαηα όισλ απηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ είλαη: Αλησλάθεο Αγαζνθιή Φξαγθνύδεο, Αξεζηήο Υξπζάλζνπ ηαζή, Αρηιιέαο
άββα Αρηιιέα, Βάζνο Μηραήιε Αρηιιέα, Γηώξθνο Κιεάλζε Γεθαηξήο, Γηώξθνο Κπξηάθνπ,
Γηώξθνο Κσζηή Υξηζηνδνύινπ, Γηώξθνο Πέξηηθνο, Υαξάιακπνο Εαραξία Νενθύηνπ, Εαραξίαο
Υαηδεηδππξή, Εελσλήο Γησξθάηδε, Θενξήο Κπξηάθνπ Σόθα, Θενηήο Αλαζηάζε Πηζζηάξα, Κύπξνο
Κπξηάθνπ ηαπξηλνύ, Κσζηήο Εαραξία, Μηραιάθεο Κιεάλζε Μάνπ, Οδπζζέαο Παπακηραήι,
Πάκπνο Α. Γεσξγηάδε, Παλαγηώηεο Λαγόο, Παλαγηώηεο Υξηζηνθή Υαηδεκηραήιε, Πνιύθαξπνο
Αγαζνθιή, ηπιιήο Παλαγηώηε ηαπξηλνύ, Φαλήο Παλαή, Υαξάιακπνο Μαπξόπνπινο, θαη
Υξίζηνο Γησξθάηδε. Από ηνπο πην πάλσ αηρκαισηίζηεθαλ γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα νη
Παλαγηώηεο Λαγόο, Βάζνο Μηραήιε Αρηιιέα, Κσζηήο Εαραξία. Δπίζεο, ν Εαραξίαο Υαηδεηδππξή
ηξαπκαηίζηεθε ελώ ν Υαξάιακπνο Μαπξόπνπινο ζθνηώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.
Αμηόινγε καξηπξία γηα ηελ εζληθή δξάζε ησλ Λνθηηώλ είλαη θαη ε πην θάησ, ε νπνία είλαη
θαηαρσξεκέλε ζηνλ θαηάινγν Κππξίσλ εζεινληώλ θαηά ηνλ Διιελντηαιηθό πόιεκν:
Γήισζηο (αξ.18)
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο Δπζύκηνο Υξηζηνδνύινπ δειώ όηη επηζπκώ, όπσο ππεξεηήζσ ηελ
εκεηέξαλ παηξίδα σο εζεινληήο.
Ολνκαηεπώλπκν: Δπζύκηνο Υξηζηνδνύινπ ηνπ Αλησλίνπ.
Έγγακνο ή άγακνο: Έγγακνο
Όλνκα ζπδύγνπ: Διέλε
Ολόκαηα παηδηώλ: ζπγάηεξ Δπαγγειία
Ζιηθία: 41 εηώλ
Δπάγγεικα: Σππνγξάθνο
Σόπνο Γέλλεζεο: Λόθνο Δπαξρίαο Λεκεζνύ Κύπξνπ.
Τπεθνόηεο – Άδεηα παξακνλήο: Διιεληθήο Κιάζεσο 1919
Γπκλαζκέλνο Δζεινληήο
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Βαζκόο Γεθαλέαο
Σόπνο δηακνλήο ελ Διιάδη: Οδόο Λαζθαξίδνπ 169 Καιιηζέα.
Δλ Αζήλαηο ηε 29.11.1940
Δύθνια ινηπόλ κπνξεί θαλείο λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα, πσο νη Λνθίηεο έδσζαλ καδηθά ην
παξόλ ηνπο θαηά ην Β’ Παγθόζκην Πόιεκν, απνδεηθλύνληαο έηζη ηελ παηξησηηθή θαη εζληθή ηνπο
δξάζε.

4.5. Ο απειεσζερφηηθός αγώλας ηες ΔΟΚΑ 1955-1959
Ζ ζπκβνιή ησλ Λνθηηώλ-Τςσληαηώλ ζηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα ππήξμε ζεκαληηθή. Πεξίπνπ
πελήληα είραλ γίλεη κέιε ηεο ΔΟΚΑ ζε δηάθνξνπο γεσγξαθηθνύο ηνκείο δξάζεο. πκκεηείραλ
ελεξγά ζε δηάθνξεο νκάδεο, απνζηνιέο θαη δνιηνθζνξέο θαη άιινη βνεζνύζαλ ηνλ αγώλα κε θάζε
ηξόπν. Κάπνηνη απ΄ απηνύο κάιηζηα όπσο ν Υξηζηνθήο Παινύδαο, Μηράιεο Καηζνπλσηόο
(Αζελνύ), Αγαζνθιήο Καλλάνπξνο, ηπιηαλόο Μαλώιε θαη Ρέλνο Μηραειίδεο, ζπλειήθζεζαλ θαη
νδεγήζεθαλ ζηα θξαηεηήξηα ηεο Κνθθηλνηξηκηζηάο θαη ηεο Πύιαο.
Σέινο, από ην βηβιίν «Απνκλεκνλεύκαηα αγώλνο ΔΟΚΑ 1955-59» ηνπ ζηξαηεγνύ Γεώξγηνπ Γξίβα
Γηγελή (1961), αληινύκε αξθεηά γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ από Λνθίηεο – Τςσληάηεο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Ύςσλα από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ αγώλα. Σα θπξηόηεξα είλαη ηα παξαθάησ:
Α) 20.11.1955. «Βόκβα εξξίθζε ελαληίνλ ζηξαηησηηθνύ απηνθηλήηνπ παξά ην ρσξίνλ Ύςσλαο,
ηξαπκαηηζζέλησλ ηξηώλ ζηξαηησηώλ». ηελ ελέξγεηα απηή πξσηαγσλίζηεθαλ νη Αλδξέαο
Οηθνλόκνπ θαη Υξηζηνθήο Παινύδαο.
Β) 26.11.1955. «Δηο ρσξίνλ Ύςσλαο. Δξξίθζε βόκβα θαηά ζηξαηησηηθνύ νρήκαηνο κε απνηέιεζκα
ηνλ ηξαπκαηηζκό ηξηώλ ζηξαηησηώλ». ’ απηήλ ηελ ελέξγεηα πξσηαγσλίζηεζε ν Λάθεο
Παπαραξαιάκπνπο.
Γ) 02.02.1956. «Δηο ην ρσξίνλ Ύςσλαο Λεκεζνύ ειηζνβνιήζε πεξηπνιηθόλ απηνθίλεηνλ».
Γ) 23/24.07.1956. «Βόκβα εηο ηνλ Ύςσλα θαη Κνιόζζη Λεκεζνύ».

4.6. Σοσρθηθή εηζβοιή ηοσ 1974
Ζ εζληθή δξάζε ησλ Λνθηηώλ καξηπξείηαη θαη ην 1974 ελαληίνλ ηνπ Σνύξθνπ εηζβνιέα. Πνιινί
είλαη απηνί πνπ έηξεμαλ λα ππεξαζπίζνπλ ηελ παηξώα γε εθείλν ηνλ πηθξό Ηνύιε. Αλάκεζά ηνπο
26

θαη ν γελλεκέλνο ζηνλ Ύςσλα ην 1954 Ζιίαο Καλλάνπξνο (Υξηζηνθήο Υξηζηνθή), ν νπνίνο ην
1972 απνθνηηά από ην Θέθιεην Γπκλάζην θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαηάγεηαη ζηελ Δζληθή Φξνπξά.
Ζ Σνπξθηθή εηζβνιή βξήθε ην ινρία Ζιία Καλλάνπξν
καδί κε ηνπο ζπκπνιεκηζηέο ηνπ ζηα ραξαθώκαηα ηνπ Άε
Παύινπ, ζηελ πεξηνρή πίζσ από ηνλ Ηππόδξνκν ηνπ
Αγίνπ Γνκεηίνπ. Τπεξεηνύζε ζην 211Σ.Π. θαη πξνΐζηαην
ηνπ θπιαθίνπ Πάη-Ππαο, πνπ έιεγρε ην δξόκν πνπ
νδεγνύζε ζηα ρσξηά Οξηάθηνγηνπ θαη Κηόλειη. ηα 500
κέηξα βξηζθόηαλ ην ζηξαηόπεδν ηεο ΣΟΤΡΓΤΚ, ιίγν πην
πίζσ απηό ηεο ΔΛΓΤΚ θαη δεμηά ηα θπιάθηα Παινύθηα,
Μαπξνκκάηεο θαη Κεληξηθώλ Φπιαθώλ. Σν πξσί ηεο 20εο
Ηνπιίνπ ν ινρίαο Καλλάνπξνο κε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ
αγσλίδνληαλ ππό ζπλερή βνκβαξδηζκό βαξέσλ όπισλ θαη
αεξνπνξίαο. Σν βξάδπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ, ηα θπιάθηα ηεο
γξακκήο δέρηεθαλ επίζεζε. Οη Σνύξθνη πξνζπάζεζαλ λα
ππεξθαιαγγίζνπλ ην ζηξαηόπεδν ηεο ΔΛΓΤΚ από ηα πιάγηα, κε ζηόρν ην αεξνδξόκην ηεο
Λεπθσζίαο. Σελ επνκέλε, 23 ηνπ Ηνύιε, αλαθνηλώζεθε εθερεηξία, σζηόζν νη εηζβνιείο πξνώζεζαλ
ηηο ζέζεηο ηνπο.
ην δηάζηεκα κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο εηζβνιήο, ν Ζιίαο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ αλέιαβαλ ην
έξγν ηεο νρύξσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 2εο εηζβνιήο θξαηνύλ γελλαία άκπλα κέρξη ηε 16ε
Απγνύζηνπ. Από ην ράξακα μεθίλεζε ε κάρε. ε θάπνηα ζηηγκή, ζύκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ
ζπκπνιεκηζηή ηνπ Πέηξνπ Νηθνιάνπ, «αθνύσ ηνλ Ζιία λα κνπ ιέεη θιαίγνληαο: Γάζθαιε,
ζθνηώζεθε ν Γηαλλάθεο Παππνπιήο. Σνπ δίλσ νδεγίεο λα νρπξσζνύκε ζηα ζπίηηα ηνπ Άε Παύινπ.
Απ’ εθείλε ηε ζηηγκή δελ ηνλ μαλαείδα». Ο Ζιίαο Καλλάνπξνο αθήλεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην
πεδίν ηεο κάρεο θαη ζάθηεθε ζην ηξαηησηηθό Κνηκεηήξην Λαθαηάκεηαο ζαλ άγλσζηνο ζηξαηηώηεο.
Ο Ζιίαο παξέκεηλε ζηε ιίζηα ησλ αγλννύκελσλ κέρξη ην 2000, όηαλ ηα νζηά ηνπ αλεπξέζεθαλ ζην
θνηκεηήξην Λαθαηάκεηαο θαη αλαγλσξίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηνπ DNA. Κεδεύηεθε, κε ζξαηησηηθέο
ηηκέο, ζηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ 2000, ζηνλ Ύςσλα. ηηο 18.09.2005 έγηλαλ ηα απνθαιππηήξηα ηνπ
αλδξηάληα ηνπ ζηε Λόθνπ από ηνλ ηόηε Τπνπξγό Άκπλαο θ. Κπξηάθν Μαπξνληθόια. Από ηηο 17
Ηνπιίνπ ηνπ 2008 ν αλδξηάληαο ηνπ θνζκεί κηα όκνξθε δηακνξθσκέλε πιαηεία θαη ηελ θνηλόηεηα
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Ύςσλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε νδόο θαη πιαηεία (πάξθν) θέξνπλ ην όλνκά ηνπ, γηα λα καο ζπκίδνπλ ηε
κεγάιε ζπζία θαη πξνζθνξά ηνπ Ζιία Καλλάνπξνπ.
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