
ΕλΕΥθΕΡΗ 

• Αλευροnοι·ϊa τής Κυ&ρέσς 

'Η άλευpΟ'Ποιiα εΊναι 'iσως η πρωτόγο,vη 

καΙ άρχαιότεpη Όιομηχαvία άπ' δλες τic; βιο

μηχανίες, ποlι ό:vαπτύχθηκαv στήv Κυθρέα, 

γιατ1 σχετιζόταν μe τήν τοίί 

ψωμιού, ποu άποτελοuσε τήν οίισιαστική τpcι-

φή των άρχαίων μας. ΣΕ: κανένα 

ρος τflς Κύπροι; μας δΕ:ν έχοuν στηΘεί καi 

έρyαο'θεϊ τόσοι νερόμυλοι, δσοι στήv Κv

θρέα, ΠΟV δ 6:pιθμος 70\Jζ Εψθαrvε τοuς τρι

άντα καi τi'ιv εΤχαν κάμει κέντρον 6ιομηχα

νοποιήσεως κο:i έκμεταλλεύσει.1ς τοίί άλεu

ριοίi σε έποχή μά:λιστα ό:ρχαfαv, πολιΊ πρ!v ό 

άνθρωπος χρησιμοποιήσει τήν δύναμη τοΟ 

άτμοΟ κ:χ! τοΟ fιλεκτρισμοΟ «<α1 εΤχε μόνον 

cnά χέρια του ηΊv δ{ιvαμη τοίl νερού. 

!Πολλοi λόγοι δΙκαιολογοΟν τήν παρουσία 

τόσων νεpσμύλων Κυθpέα, ποu συνέ1·ει-

vc<ν πpαyμαη·Κ(';( ιττήv κα\ avι):πτυξή 

της άπο τό: ποΜ παλιό: χρόνια. 

"Ηταv άρχικa ·rό &φθοvο νερό, ποιJ ό:ιτέ

διδε ή της σε ονvδuασμο 

μξ: το uψος, (6ψίμετρο Κεφαλοδρύσοvv 260 
μέτρα, 6ψiμετρο Σερο:yίου δποu, οΙ τελεu

τα.i'οι μuλο; 140 μέτρα, διαφορό: 120 μέ

τρα)· Ιέται παρουσlαζε ατrοτομες πτώ

σεις ·στή~ι δλη πορεία του καi μποροΟσε vO: 
παράγ·ει κιvη:rήρια γιΟ: τήν λειτουρ

γία των vερομι1λωv. 7 Ηταν ή συνεχής κατω

φερική πορεία τοΟ νεpοCι, ποu άκολουθοΟσε 

άτrο τήv πηγή μέχρις δτου φθάσει στήν δ

λό'ίση 'πεδιάδα, ποιΊ fiταv άπόσταση πέραν 

των τεσσάρων άγyλικωv μιλίων. "!+ταv ή 

γειτνιάζουσα με τήv Κυθρέα πεδιάδα τi]ς Με

σαορίας, ποu παρήγαγε τα πλούσια σιτηρά 

της κα1 μf: κανένα τρόπο δέν μποροΟσε va 
τΟ: μεταποιήσει σε άλ·εύρι. 

Νερόμυλοι ό:σφαλως θό: Uπήρχαv κα1 σ' άλ

Λα μέρη τijς Κύπρου μας, δποu όπijρχαν 

νερά, ό:λλι:'χ περιορίζονταν στήν έπιτδπια tξu~ 

'Y~ttό 'Χ~ I ΣTOΔQ)tt\OV ΠΕ.ΙΣΑ, 
~UV'Ji"αξtoόxou Δ t&ασκ CJ:if.;.e>u. 

καΙ δΕ:ν μπόρεσαν vά lτrεκτεfνοuΨ 
τΙς έργασiες τους καΙ va φθάσουν στό 6αθμο 
6ιομηχαvοπσιήσεως τοΟ άλευριοι1 οπως έγινε 

Κuθρέα. 

Στήν 8 τέτοιοι νε-
ρόμυλοι καΙ στον Καpαβa 4 καi ΠΟ:\10·· 
μοιόη.ιποι τσUς μίιλοuς τί]ς Κuθρέας, τόσο 

σav κτιριακό: συγκροτήματα, οσο καΙ σav 

λειτουργία τών διαφόρων έξαpτημάτων. Ή 

δυναμικότητά τους συγκρίνεται μέ τοuς πολiJ 

μέτριοος μύλοuς της Κuθρέας καi δΕ:ν ξεπερ

vοΟσε 50-60 όκάδεc; άλεύρι τήν ώρα. 

Ή ποοό·rητα φαίνεται τοΟ vεροu κα1 ή φυσι
κή τοο πτοοη δέv τούς έπέτρεπαν va avα
πτιίξοuv μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη. Ma 
tι:α1 στον Ο:ριθμο i'jσαv έπαρκεΊς yιό: νό: έξυ

πn,οε·τnιτοιJv τ1ς άνό:γκες τώv δuό κοινοτήτων 

καi όλης τής yίι.ρω νοουμένου οη ή 

γi'j τi]ς Κερύvειο:ς καi το όρει

v6 τοv έοοφοuς δέν εΤχ:ε πλούσια Ίταpαyωyή 
σέ σιτηρά. 

Ση1ν Ίστορία τοσ Κυπρια-

νού αναφέρεται πώς ση'Ίv Κυθρέα λειτοuρ-

γοΟσαv yύρ~) στοuς 30 uδρομύλοuς, 

ποu &λεθαv <ο σιτάρι σε άλεύ-

ρι, τόσο τf]c; Κιιθρέας, δσο καΙ τής γύ

ρω περιοχής. Μό: οί μύλοι καΙ r1 &λεvροποιiα 
τflc; Κuθρέας έχοιιv &:ρχαιότερες τiς ρίζες τοvς 

άτrο το 18ο αίώvα ποu άναφέρεται δ Κυπρι
ανός. 'I στορεi'Ίαι πώς τόσο τό &ρδωηκο σύ
στημα με του τή δια.κλάδωση στήν Κu

θpέα καΙ τόι περίχωρα, δσο καΙ το κτiσιμο 
Ι<αi ή έyκατάστασr1 τc:)v σημεpινwv vερομU

λων χρονολογεΊται άτrο τήν έποχή ·rwv Έ
vετωv. 

'Η '1 στορ ία άναφέpει πώς η σημερινή Κu
θρέα κατοικήθηκε μετό: ηΊv Άρα'οική έπιδρο

μή τοu Χαλίφη Άροίιν Άλ Ρασ1τ κcιτa τΟν 

Βο α!ώvα μ.Χ., ποu έρήμωσε άπ' άκρη σ' ι:Χ.-

:-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ιφη aρχαία πόλη των Χίιτρc.;ν, ΠΟU tiταv 

i'.vα άπο τα έννέα βασίλεια, ποlι όπήρχαν 

Κύπρο. Ή πόλη αύτη έκτεινόταv Ο:νατο-

λικό: τijς Κuθιρέ.ας κα1 άπο τήv περιο-

Άγ!οu ΔημητριανοΟ .καΙ καταλάμβανε τήν 

πεpto)(il μέχρι τοΟ Τούρκικου ΧωpιοΟ 

·rou το ΝΕξω Μετόχι, τήν Βώvη καi 

το Παλαίκυθpο. ΟΙ διασωθέντες κάτοικοι έγ

καταστάθηκαν γι& ό:σφάλεια άπο μελλοιvτι

ικf.ς έπιδρομtς τών 'Αράοων στήν κοιλάδα τijς 

σημερινi)ς Κυθρέας, ποu ή φυσική της θέση 

με τοιJς τριyuρω ;>..όφοuς καί το βάθος της έ

διδε κάλu,μμα καΙ μποpοσσε va διαλάθει τfiς 
μανίας καΙ προσοχής των Τοuρκοcφά6ωv, 

ποο μέ 'Πup καΙ σίδερο 'Προσπαθοοοαv να έ

πι6άλοuv θρησκεία τοG Μωάμεθ, ποο 

μαvιακα κα1 πα:θηηκa ά:σπασθε'i'. 

Ή -πηγή τοΟ Κεφαλοδροοου μέ το τrλοό

σιο νερό της κα! τή φυσική κατωφ~ρεια τfις 

πορείας του, δέν ήταν δurνατο να μή τρα6ή

ξει τοοι; νέους έγκατασταθέvτες κατοίκους να 

έκμεταλλεuτοίίν τόσο για πηγή κινητήριας 

δίιναμης, δσο κα! για Ο:ρδεvση κα1 γεωργική 

παραγωγή, γι& νό: μπορέσοον να ζήσοον πιο 

ι:i:vετα τήν φυσική καΙ λιτοδίαιτη ζωή τσuς, 

Πιθαvως ή τέχνη τοΟ μυλωνά στήν Κuθρέα: 

ν' ό:ρχίζει άπο τά: ο:ίπa τήι; κατοική

σεως τον 8ο αiώvα μ.Χ. 

Λίγο nιο πό:νc.' ό:τrο τό γκρέμισμα, πού 

Ίrαροvσιό:ζει το νειρό, σκέφτηκαν ol άρχαΊοι 

έκ·ε'ΙνοΙ ΚάΤΟΙΚΌΙ νό: ΤΟ σuμμαζεύσΟUV α'ΠΟ 

τήv φυσική του κοίτη σε κτιστό πέτρινο αό

λάκι κάπως πλατu γιa τήν έλεύθερη ροή τοv 

καΙ στή συνέχεια να κτίσουν το «οεργi», μιΟι: 

κτιστή πέτρινη δεξαμενή μ!: διαστάσεις 

8Χ5Χ4 πόδια περί·τrοu. Σ το IJ:vα πλευρό της 

Ciφηvw άνοιγμα κ-ηστο ό:τrο τή 6άση μέχρι 

τήν έπιφάνεια, ποv ί!:κλειε με σανίδια, τοπο

θετημένα το f:vα ό:τrάνω στο άλλο καΙ πιο 

Uστερα με μοv()q(6μματη σιδερ6πορ'τα. Το 5; .. 
νοιγμα αuτο ήταν άποφα!τητο yιa να διο-

τα πλεονάζοντα vφ& τοίί μvλου 

{σιJVf]θως -ι:ον χειμώνα) σi: παρακείμενο χω-

ματένιο αuλάι<ι <<στο κιπαράνη» γιa να κα

ταλήξουν καΙ ένωθοΟν μΕ: τα νερό ποu €-
6γαιναν ό:τrο το λάκκο, άφοΟ rοιδαν την κί

νηση στο μvλο. Χρειαζόταν άκόμη «'το 6ερ

yί» μέ τή διέξοδό τοv νa διοχετείιοvται δλα: 

τα νερά τοΟ μύλου σέ καιρο ποu τι'ι: 5μ6ρια 

νεpa σuμπαpάσu'i)C:\1 λάσπη, (συ)(ΙΙό: 'fOV χει

μι&vα) τωu μόθεuε, τόσο το λάκκο τοϋ μύ

λου, δσο καl τδ <<ι<ατωστέγι» τοΟ μύλου ποu 

βρισκόταν ή φτερωτή, ποlι δημιοuρyοΟσε δ

πως 00: περιγράψουμε πιο κάτω ηiν κινητή
ρια δύναμη ποlι κινοuσε τ1ς μυλόπετρες. Στή 

περίπτωση αύτή μόθευσης δ μύλος άκι. 

vητοποιε'1το τελείως καΙ itπpεπε νι:Χ κσθαρι

σθεΊ δλη η συμπαρασυρθε'ίσα λάσπη -τ·ο 

μuλωvCι κα1 τοuς έρyάτες. Μετa το καθάρι

σμα ξανάμπαιναv τα vεpa στο μ{;λο καi μέ 

η'j ροή τοuς καθάpιζαv τελείως η1 λάσπη 

καΙ ήταv ί::τοιμος να ξαναρχίσει τή λειτουργία 

του. 

'Απο ·ro «6ερyί» το προχωροΟσε σέ 

πιο στενό κησ·rο πέτρινο 6ο:ΘV αόλάκι γιΟ: 

νό: καταλήξει στο λάκκο. Το σχεδίασμα τοίί 

λάκκου καί το Ολο κτίσιμό ,του σuνέτεηιαv 

ν' Ο:ναπτίιξει το νερο μΕ ΤΟ yκρέμισ.μά του 

μεγαλύτερη δύναμη στο μόλο. Έcοι ή πτώ

ση τοΟ λάκκ.οu ήτο τελείως κατακόρυφη καΙ 

το ίίψος του ό:pκετ6, τότε άvέπτυσσε τερά

στια δύναμη στός μύλο και εΤχε tξαιρετική 

άπ6δοση. Έάv ή πτώση ήταν έπικλιvής, ή 

δύναμη τοΟ μύλου ήταν ά:mJεvήc; καi ή ό:τrό

δοσή ΤΟ\1 .μειονεκτική, Μαζi μi: το κατακόρυ

φο τi\ς πτώσης yιcr παραγωγή δίιναμης συνέ--

6αλλε άξιόλογα κα1 ή ποσ6τητα των vερωv 

ποu έδέχετο δ μύλος. 

Τά νερό: t:πρεπε άπαραίτητα νά τον γε

μίζουν τελείως. Έό:ν i)σαv λίγα .κα1 δέv γέ

μιζε τήν έπιφό:νεια η· ό:πόδοσ11 του σε 

άλεuρι ήταν λίγη κα1 ή ποιόιητα ταυ κατώ

τερη. Γι' αίιτο δ μυλωνάς σΕ. τέτοια περί

πτωση το προνόμιο vό: έπέμοει στ1ς Ι<α

ταχρήσε:ις, ποu έγiνοvτο ΠΙΟ πάνω ό:τrδ το 

μύλο, \ICX «συvάξει» οπως Ελεyαν τa Vεpa 

γιό: va γεμίζουν το λάκκο καΙ να έξασφσ

Χ\ζουν τήν κανονική λειτουργία τοΟ μόλοu. 

Ό σχετικός νόμος προvοοοοε πρώτα ηΊv 

ι<ο:νονική λειτουργία τοΟ μύλου καΙ κατόπιν 
τήv δωρε:Cιν άρδευση των πρσvομισίιχr;)y χω
ραφ·ι&v καi περι6ολιών. 

'Αναφέρεται ι)η δυο μύλοι τi}ς Κ.υθρέαι:; 
ό «Σvρκαλέι;» τοΟ Καττάμrι καJ ό «Σuρκά
vοι;» τοΟ 'Ακαθιώτη παρ' δλο ποί:ι δέχονταν 
άκρι6ωι; τήν ίδια ποσότητα vepou, έv τούτοις 
ι1 ό:τrόδοοη τοϋ πρώτου ήτο πενταπλάσια 
Εκείνης το() δευτέρου. Ή τεράσηα αι'iτή δια. 
φορό: όφείλεται στήν κατακόρυφη κλίση 100 
πρώτοv καi στήv έπικλιvfi τοΟ δεvτέρου. 
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Ui διαστάσεις τοΟ λάκκου έξαρτόνταν 

άπο τήν τοποθεσία που 6ρίσκεται δ λάκκος, 

το κτίριο τοΟ μύλου καΙ το γκρέμισμα (ϋ

ψ::Jς) που έχει ή ροή τοΟ νεροΟ. 'Υπάρχουν 

λάκκοι που το 6άθος τους εΤναι 1 0-15 μέ
τρα καΙ άλλοι με 1 5-20 μέτρα. Σ τό άνω 
μέρος τοΟ λάκκου σε 6άθος περίπου 3 μέ
τρα σχηματίζεται μιό: δεξαμεvή με μf\κος καi 

πλάτος 6Χ3 μέτρα, η 4Χ2 μέτρα. 

Ή δεξαμενή αυτη τοϊι λάκκου ίεΤ-

ναι άπαραίτητη, γιατί το έναποβηκεuμένο 

σ' αύτή νερό έκτίθεται σέ μεγαλύτερη έπι
φάvεια καΙ δ ογκος του δημιουργεί Ισχυρό

τερη πίεση, ποlι σuμδάλλει στήν άνάπτυξη 

μεγαλύτερης κινητήριας δύναμης. Σ τή συνέ

χεια άκολουθεϊ τό πραγ.ματικο σχf\μα τοϋ 

λάκκου με άρχικο άνοιγμα 1 Ο πόδια που 

~ενεύει Οσο προχωρεΊ σε 6άθος γιeχ vό: κα
ταΜξει στή δάση με άνοιγ.μα ένα μονάχα 'Πό

δι. Στή δάση αίιτή έκτίζετο ή cκορμοσιφου

vιά», δποu έψαρμόζετο κατό: τρόπο στερεο 

καi άταλάντευτο το «σιφοίινι». 

Το «σιφούνι» εΤναι Εινας σωλήνας κατα

σκευασμένος άπο λαμαρίνα καi εΤχε μf\κος 
fνα πόδι. Κατασκε·υάζετο άπό τους τενεκε
τζf\δες καΙ στο μπροστι.νο του στόμιο εΤχε 
διάμετρο 8 ίντζες καi στο πισινό του 18-
20 ίντζες. 01 διαστάσεις αύτες τf\ς περιμέ
τρου του έξανάγκαζαν το νερο νά ίJφίσταται 

πολlι μεγάλη πίεση καΙ νά πέφτει δρμητικά 
στή φτερωτή τοΟ μύλου καi νά τήν θέτει σε 
περιστροφική κίνηση καταπλη.κηκή. 

'Η φτερωτή άποτελεiται άπο fvα σιδερέ

νιο άξονα μήκους 15-20 πόδια. Ό μισος 
άξονας τf\ς φτερωτf\ς 6ρίσκεται πάνω άπο το 
πάτωμα τοΟ μύλου καi δ άλλος κάτω άπό 
τό πάτω.μα τοΟ μύλου, τό cκατωστέγι>, δ~ 

πως τό έλεγαν οΙ μuλωνάiδες. 
Το cκατωστέγι» fίταν κτιστό μέ στέγη, 

τοίχω>μα καi πάτωμα δλα κα·μωμένα άπο 
κοuγκρί. ΕΤχε Uψος δέκα περίπου πόδια καl 
μποροϊισε δ μυλωνάς νά έργασθεϊ άνετα σ' 

αίιτό. 
Στόν άξΟIIα, ποίι 6ρίσκεται στο cκατω

στέγι» τοΟ .μύλου εΤvαι προσαρμοσμένη ή 
φτερωτή. Αύτή εtναι μιά σιδερένια τροχαλία 
με άντέvες και στεφάνη καi εχει διάμετρο 

6 πόδια. Στιlν περιφέρεια της στεφάνης εΤ
vαι 6ιδω.μέvα τά φτερά σέ σχήμα κοvππωτό 
καi άπέχοuν το fvα άπό το άλλο 5-6 ίντζες. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ> 

Το νερο που 6γαίνει άπο τό «-σιφούνι» κτυ

πά άκρι6CJς μέ οριζόντια κατεύθυνση στή 

φτερωτή άπάνω στά φτερά. Μέ δλη τή πίεση, 

που ύφίσταται το νερο στή δεξαμενή, στό 

στένωμα τοϊι λάκικου καΙ στήν έκροή του 

άπο το «σιφούνι» άναγκάζει ηΊv φτε

.ρωτή νά περιστρέφεται δριζόvτια μΕ άφάν

ταστη ταχύτητα. Ή περιστροφή αύτή τfις 

φτερωτf\ς άναγκάζει καΙ τον άξονα νό: περι

στρέφεται, γιατ1 στο άικρο κατέληγε σε μια 

θήκη που ήταν προσaρμοσμένο το «δουλλί:. 

ένα τεμάχιο στρογγvλο σιδερένιο, μυτερό 

στήν άκρη, που κατέληγε σε κτιι:rτο κοίλω
μα καi ετσι τοΟ έπέτpεrπε έλεύθερη περι

στροφική κίνηση. Το Φοουλλί» με τήν άδιάι<ο

πη περιστροφή έχανε το αίχμηρο μέρος καί 

έΠρεπε σvχvα ,y' άντικαθίσταται γιά να έ

ξασφαλίζεται ή άπρόσκοπτη καΙ γρήγορη πε
ριστροφή τοΟ άξονα. 

Ό άξονας που 6ρίσκεται άνω άπό το 

πάτωμα τοΟ ·μύλου στερεώνεται καi κρατιέ

ται με ξύλινα στηρίγματα, τeχ cκοuσοvνέτ

τα», που εΤναι στερεωμένα στους τοίχους καΙ 

το πάτωμα σΕ σχήμα Π καi τοΟ έπιτρέ

ποuν έλείΊθερη κίνηση. Στό πάνω μέρος τοΟ 

άξονα εΤναι προσαρμοσμένη μιά σιδερένια 

τροχαλία που άvαγκάζεται καΙ αύτή vά πε

ριστρέφεται. Ή περι·στροφική αύτή κίνηση 

μεταφέρεται μΕ κολά.νι σ' άλλη τροχαλία 

μξ: άξονα ποu καταλήγει στiς μυλόπετρες καί 

άvαγκάζει τήv άνω μυλόπετpαν νά γυρίζει 

καi ν' άλέθ·ει. 

ΟΙ μυλωνάδες είίκολα μτrοροΟσαν να στα

ματήσουν τήν κίνηση τοΟ μύλου μΕ μιό: άλ

λαγή τής οριζόντιας διείιθvνσηc; που ΕΠεφταΥ 

τα νερά ποlι rογαιναν άπό τό «σιφοίΊνι» καΙ 

κτυποϊισαν τα φτερα τής φτερωτi\c;. Προς τοΟ

το εΤχαν ένα κοντό άπό ξύλο που fίταν προ

σαρμοσμένος στό πάτωμα τοΟ μύλου καi έ

φθανε στό «κατωστέγι». Μιά ι<ατάλληλη κί

νηση τοΟ κοντοίί αύτοΟ καΙ παρεμβολή του 

μπροστά άπό τά νερά τοΟ «σιφουνιοΟ» fi·· 
τα·V άpκετή να κάνει τa νερά ν' άλλάξουν 

διεύθυνση καΙ να μή κτvποΟν τα φτερά. ·ε

τσι σταματοί/σε ι'ι φτερωτή με συνέπεια τήν 

&κινητοποίηση τοΟ .μύλου. 

ΟΙ μυλόπετρες fίταν δόο άνω καi κάτω. 

Ή κάτω ήταν άκίνητη tνω ή πάνω ήταν κι

νητή. Καί οΙ δυο fίταν τοποθετημένες στο 

ε&χφος πάνω σΕ κτιστή δάση. Ήταν καi 

~ 
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οΙ δυο καλυμ·μένες μέ ξύλινο σκέπασμα. Στο 
άκρο τού καλύμ•ματος άφήνετο μιά τρύπα ά
πο τήν όποίαν έπεφτε τό άλεύρι στο βάθος 
ένος κτιστού λάκκου άπ' όπου το παραλάμ
δαινε ό μυλωνάς καΙ γέμιζε τiς σακκοϋλες. 

ιΠάνω άπο τΙς μυλόπετρες ήταν ~ cκοφι
νιcn τού μύλου στήν όποίαν δ μυλωνάς το
ποθετούσε το σιτάρι. 'Ηταν ξύλινη, άνοικτή 
άπο πάνω καΙ στενή τελείως στή δάση, πού 
κατέληγε σέ •μιό: τρύπα. Άπ' αύτή έβγαινε 
το σιτάρι ΠοU συσσωρεύετο σέ μιά ξύλινη 
βάση σέ σχήμα σέσουλας. Ή κοφινιά ήταν 
στερεωμένη στο «σκαμνί» μιά βάση καμωμέ

_vη άπο ξύλινο σκελετό. Το σιτάρι έπεφτε 
άπο τή σέσουλα τής κοφινιάς στiς μυλόπε

τρες, γιατί δ άξονας παV τΙς κινούσε εΤχε 

σίδερα, ποίι κτυπούσαν πάνω στή σέσου

λα κατά τήν περιστροφική του κίνηση, τήν 

άνάγκαζαν νά σείεται καi νά πέφτει το σι

τάρι. Τόν τόπο του κατελάμβανε άλλο άπο 

τήv κοφινιά, ΠοV μέ όμοια κίνηση έπεφτε στiς 

μυλόπετρες. 

Το σιτάρι πέφτοντας άπό τήv κοφινιά στΙς 

μυλόπετρες σκορπιόταν σ' όλη τήν έκταση 

τijς μυλόrrτετρας καi τό άνάγκαζε ν' άλεστεί 

καΙ νά συσσωρευθεί καi vά πέσει άπο μιά 

τρύπα, πα) &ιιοίγετο στο κάτω μέρος τού ξύ

λινου καλύμματος, ποίι σκέπαζε γιΟ: άσφά

λεια ιc:αl τά δυο λιθάρια. Το άλεύρι έπεφτε 

σέ κτιστο αύλάκι, ΠοU βρισκόταν κάτω άκρι-

6ώς άπΟ τήν τρύπα, ΠοU tδγαινε το άλείι
pι. 

Ή π~ότητα τοίί σιταριού πσU θΟ: έπεφτε 

&!το τήν κοψινιά στiς μυλόπετρες b<ανονί

ζετο μέ ρέουλο στο όποίο ήταν τυλιγ.μένη λι

μιστίρα. Τό λίγο ί'ί πολv σιτάρι έκαvονίζετο 

άνάλογα μέ τήν ποσότητα τώv νερών ποο 

eμπαιvαv στο λάκκο καΙ άνάλογα μέ τό ά

λείιρι ποίι έπρεπε vά βγαίνει φιλΟ η χοντρό. 

Έάν τΟ: νερά i\ταν πολλά άλεθαν περισ

σότερο έΟ:ν ήταν λίγα άλεθαν λιγώτερο. λό

τος εΤναι δ λόγος ποίι χρησιμοποιούσαν οΙ 

μυλωνάδες δυό σιφούνια. τα μικρό: (μέ μι

κρή διάμετρο) καi τά μεγάλα (μέ μεγάλη 

διάμετρο). Τόν χειμώνα καΙ σέ πολυομδρίες 

πα) τά νερά i\ταν άφθονα χρησιμοποιούσαν 

τά μεγάλα καΙ τό καλοκαίρι καΙ σέ όλιγομ

βρίες, ποU τά νερό: κατήρχοντο χρησιμοποι

σαν τά μwφά. 

Στο τόπο αότώv τών πρωτόγονων μύλων 
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μέ τΟ: λιθάρια τοποθετημένα κατάχαμα ύ

τrijρχε κάποια δυσκολία στο μυλωνά. Ή δι

αρκής μετακίνηση τού άλeuριοίί άπο το αό

λάκι, πού συσσωρευόταν μετά τό άλεσμα, 

στiς σακκοCιλλες. Ή δυσκολία αύτή ί}ρχετο 

vά προστεθεί στήν έτερη άνατrδφευι<τη δυ

σκολία τή τοποθέτηση τοίί σιτα.ριού στήν κο

φινιά. Γιά άρση τής πρώτης δυσκολίας έπε

νόησαν τήν μετακίνηση τC:rv μvλόrrτετρων σέ 

ψηλό μέρος Ετσι ποο vά μποροw vά κρεμά

ζονται μέ γάντζους ο! σακκούλες γιά νά 

διατηρούνται άvοιχτές μπροστά πού πέφτει 

το άλεύρι καi νά το παραλαμβάνουν μέχρις 

ότου γεμίσουν. 

Γιά vά πετύΧουν τοίίτο έκαμαν ξύλινη βά

ση γιά τά λιθάρια, ΠοV έστηρίζετο στο έδα

φος μέ ξύλινα δοκάρια. Σ' αότή τή δάση στε

ρέωσαν κατάλληλα τά λιθ6:ρια καi τά έκλει

σαν κατόπι σέ ξύλι.νο καπτrάκι. Τά συνέδεσαν 

τότε μέ ψηλότερο άξονα καi προσήρμοσαv 

τήν τροχαλία παV μετεφέρετο ~ κίνηση γιά 
τΙς μυλόπειτρες κάτω ά'lro τήν ξύλιιιιη βάση 

(πάγκο). ·ετσι οΙ μvλόπετρες άλεθαν σέ 

ψηλό μέρος καi τό άλεvρι συσσωρευόταν άπ' 

εόθείας στΙς σακκούλες. 

Ό μυλωνάς γιά vά έχει ψιλΟ καί άσπρο 

άλt:(ιpι fπ.ρε'ιfε vά «χαράσσει» τά λιθάρια 

τουλάχιότο κάθε δεκαπέντε μέρες. Τά λιθά

ρια άπό τήν πολλfι τριβή ποίι έγίνετο το 

άλεσμα, t'Παιpναν τελείως λείαν έπιφάνεια 

καΙ ~ περαιτέρω ~ρήση τους yιά άλεσμα κα

θίστατο προβληματική. Γιdc νά άποκαταστα

θεϊ πλήρως ~ άνώμαλή τους έπιφάνεια καi 

νά εΤνcχι σέ θέση ν' άλέθοuv έπρεπε δ μυλω

νaς vά τά «χαράξει». Ό μυλωνάς μέ την 

cμέγκt:vη», ποίι εΤχε στή διάθεσή του στερε

ωμένη κατάλληλα σέ ξύλινα στερεά δοκάρια 

πάνω άπο τά λιθάρια, κατώρθωνε .ν' άνυψώ

νει τό πάνω λιθάρι. Ή cμέγκενη» ήταν fνας 

πουρcός άρσενικός σέ μέγt:θος δuο πδιδια καi 

πάχος 1-1Υ.! Τντζες. Στον πουpκοv αύτον έ

·6ιδώνετο μιa βίδα ('Ποuλι) πα) κατέληγε σε 
δυο λαδές (γάντζους). Μέ το βίδωμα τijς βί

δας στΟν πουρκό οΙ λαβές κατήρχσντο καΙ 

γάντζωναν το λιθάρι Ο"τά δυό του πλευρά 
δποu Uτιηρχαν μικpες όπές κατάλληλες γι' 

αιiτό το σκσπό. Κατόπι μέ το άvτlθετο βί
δωμα τfiς βίδας στον ποι.ιρκό το λιθάρι άνυ
ψώνετο σέ άρκετο Uψος, -πσU έπέτρεπε στό 
μυλωνά vά κάμει το «χάρα'μα» στο κάτω λι-
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θάρι. Auτi) το διεvερyοΟσε .μii: το «μuλοχα

ράΊ'» τοv (.ε.1δος μικροΟ ξιναpιοG, κοφτερΌ καΙ 

&πο τΙς δυό τοu κάνοντας μικ.ρό: 

γρα:μμωτΟ: αόλάκια, ποu aρχιζαν Ο:πο το κέν

τρο ποv περvοiJσε ό άξονας κα1 κατέληγαν 

στή περιφέρεια. ~Ετσι &ποκαθΙστοΟσε καi 

πάλι τήν Ο:vώμαλη bηφάvεια &παpαfτητη yιa 

το αλεσμα. Μετά &ρχιζε το «χάραμα» τοίl &.
vω λι:ΟαριοΟ ποu κ.ραηέται δπως avαφέρ.::χμε 

. μετέωρο στή <φέγκεvη:ι>. vEcrσι μετέωρο ποtι 

εΤvαι με μικρή τοΟ μιιλωv& avαπο

δογuρίζεται κa.i έρχεται ή έπιφάvεια πού 

πρέπει νό: σ•ο άνω μέρος. Με με

γάλη ;ώρα εuκολlα διεvερyε'i το «χάραμα» 

κα! στο λιθάρι τοΟτο ό μυλων&ς δπως στή 

τοΟ κάτω λιθαριο01 το ό;νατrοδο-

yυρίζει καΙ πάλι τή δική του δύναμη κα! 

το βίδωμα τi)ς στοv ποuρκο το κα-

τα5ι6άζει καΙ τόι δυο λιθάρια εύρίσ.κονται κα1 

πάλι στή'ν άρχική τους μΕ: έφαπτόμενες 

τΙς δυο χαραχθε~σει; έπιφά.vειει; τ&·ν λιθα

pι&v, Ιfτοψα va δεχθοΟv το σιτάρι γιΟ: να τ'

άλέσοuν. 

Οί μuλωνοοες χαράκτες των λιθαριC>v στήν 

Κvθρέα ijτα.v ωρισμένοι, γιατί fπρεπε νa f:. 
χουν κάποιαν εlδικ6τη·τα ποu άτrοκτήΘηκε με 

τfιν τριδή καΙ ;ήv Τέτοιοι εΙδικοί ή

ταν: Ό Ττοουλi]ς Χ'' Βασίλη, δ Τσοη·άvης, 

δ Κώστας 'Ιωσήφ, δ Χρ!στος Θεμιστοκλέους 

κα1 άλλοι. Oi δυο πρCrrοι 11xouv 1rεθάνει, έ

νω οΙ δυο τελευταίοι ιφαηοΟν-rαι ατή 

M?t. τοuς αι'ιτοvς vερομίιλοuς ή Kv-

θρέα Εχει γίνει κέντρο "'~' "'"'',."'' 
έξuπηρετοίίσε μονάχα τα περίχωρα crλ

λa καi !!να σημαντικο τμf\μα τi)ς άνατολικήι; 

Μεσαορίας. Ά1rό τi\v Άθηαίνοu καΙ Λύ

ση, το ΜαραθόΟοuvο καΙ το Λe:uκδvσικο, ώς 
κάτω στό: Κ()Ι(κιvοχώρια έτρεχαΝ v' &λέσοuν 
-:ο σιτάρι τους, στο<Jς μύλους Κvθρέας 

καΙ vi'ι: προμηθείισοvν με &λεύρι τα οlκοκu-

τους 3-----4 μijνες. Καi οΙ 30 νε~ 

ρδμuλοι εlργό:ζοντο ασταμάτητα vόκτα καί 

μέρα γιά VCX έξuπηρετήσουν δλοuς τοuς "ΠΕ

λάτες τους, ποιJ κατέφευγαν σ' αύ·rοίις. 

Αύτή τήν οΙ μύλοι χωρίζονται σε 

δυΟ κατηγορίες. Στή 1rpώτη ίιπάγοvται 4, 
δ Κεφαλ66ρυσος, δ Συκαμιδμυλος, δ Τερα

τσόμυλος καί δ Γιατρός. Σ τή δεύτερη κατη

γορία ί>πάγονται ο! ίιπόλοιποι 26. ΟΙ πρι;).. 

ΕΛΕΥΘGΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τω μποροuσαv v· άJλέσου·~ κατι.': μέσον δρο 

&πο 1 00·-·1 50 όκάδες &λείιρι τήv ωρα, για
τ! ολοι 6piσκοvταv στήv ν Αvω Όρειvή Ku·· 
θρέα καΙ κατ& πpι:Jτο λόγο στή διό:θε-

τους ολη ·τf1v τοΟ νερΟ':J, ποu 

t:δyαινε άπο τήν πηγή. Σav δεύτερο λόγο εΤ
χαv τό φυσικο ίJψος τijς ποίι ορlσκοv
ΤΟJ\1 ·ΚαJ σε μξ: Tfl\1 άπότο.μη πτώ
ση ήταν πραγματικό: πηγitς διινάμι:ως γιcr τον 
μίιλο . 
Ό ϊιατρός 

να σιτάρι καί 

<~:σιφούνια» μ~ 
ΕΤναι αι'ιτος πού 

πο τούς 1διοκτfiτες 

καΙ .μετατράπηκε καi 

δι π λ& 

Σuνεpγατικδ Μεταχικό Κuθpέ

ας το 1948. Ή άρχική Λειτουργία wG tλαιο
τριβεfοu έγlνετο μi!: τήν δύναμη τοΟ νεροΟ. 

~Ηταv ένα &πό τά πιο σύγχρονα tλαιοτρι

οεlα χάρις ι:Ις τήv τελειότητα ;ou διαχωρι
στήρα κα1 τijς πρέσσας, ποu έyίνετο ή σw

θλιψη τώv έλι&ν ποu άλέθοvταv στα λιθάρια, 

'Αργότερα μt τήν διακλάδωση τοΟ rjλεκτρι

«οu ~ύματος στή Κuθρέα Εyιvε ήλεκτροιcivη
,.ος. 

Oi μύλοι τf\ς 6. κατηγορίας εvρίσκοvτο 

σt. μειοl'εκτική θέσr1 καΙ μποροΟσαν v' aλέ

σοuv 50--75 ό«ό:δες άλεvρι η'\r;ι Εvpί

σκοΙι·ηJ ολοι στήv Κάt-ω Κvθρέ,α, δΕ:v εΤχαν 

οτή διάθεσή τους δλο τδ νερό τής πηγfjς, 

γιατί &πο τδν Γιατρό κ,:ιJ κάτω va 

ξεχωplζουv άτrο τοv κεντρικό κορμό τοΟ :vε

poO οί νομές. δσο τrιδ 

κάτω 6ρίσκοvrαν δ ένας απο το &λλο με τή 

σειρά τους δέχονταν λιγώπρο νερό καΙ λι

yώτερη πτώση. 01 ά:ρyοκίvητοι δμως αuτο! 

εΤχαν το πλεονέκτημα vά 6γάζοuv 

τrιο καΙ ψιλό αλεύρι. Γι' αίιτό κα1 ο! 

1vαpαγωγοί γεc~ργο! τούς προημοΟσαιι πιό 

ποΜ ν' άλέσοuν το σιτάρι τοvς yιa δική 

τους χρήση. 

ΝΕχει όivαφερθεί' τrροηγοόμενα δη ολοι ο! 

.μύλοι τίlς Κuθρέας λειτοuργοοοαv διαρκώς. 

Σ' αίιτή .Qv πupε;ώδη λειτοιιpγlα τοyς σ\)'\Ιέ~ 

τεηιav καi ι1! έμπορεv6μεvοι τό άλείιρι, τόσο 

&-ιτδ τήv Κuθpέα, οοο κο:! άπο τa περίχω-

ρα_ 01 αύτοl τό 

άπό τοuς γεωργούς στή τrε.ρίοοο τίJ.ι άλω

Υιών, πού vτrfjpχ;;: άρι<ετο καΙ διαθέσιμο καJ. 

f 
1-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

αχεηκδι φθηνο, το l:vαποθήκευαν και όλόγυ-

ρο: τοϋ χρόvοu το μετέτpετrαv σε άλεύρι 

στοι'ις μύλους γι& va το μεταφέρουν ζCΥα 

τ\ς δυο πρC:ηες δεκαετίες τοΟ αΙώνα μας 

στ1ς πόλεις Λευκωσία, Λάpναι<α κο:1 Βαρώ

σι γιa νό: έφοδιάσοuν τοι)ς ψωμάδες, ποu 

τροφοδοτοΟααν ψωμιΟ: τΙς άyορf:ς τώv oi·· 
Ι<ε.ίων πόλεων. Βραδύτερο φάνηκαν τό: κάρ

ρα, ,α μova (με ένα άλογο) καΙ τa διπλ& 

(μf:. δυο &λοyα) ποu ι:ύκ6λuναν πολlι τ01.Jς 

κα1 έτσι τό έμπόριο τrf\ρε 

πιο μεγάλες διαστάσεις ό:πο τοuς έvδιαφε

ρομένοuς. 

είναι ή &μιλλα των μvλω-

vάδωιv ποu σvναyωνίζοvτα:v μεταξιJ τοuς 

ποιός άπ' αύτοuς θά έξασψαλίσει 

περισσότερα γομάρια σιταρωΟ γιCι το μύλο 

τοu. ΤσUς it6λεπες πολU πpiv άκόμη 

γλuκοχαράξει va καπδαivου\1 κα1 ν& πιό:

\ΙΟV\1 τa περάσματα των διαφόρων δ'pόμtv\1 κα1 

να περιμένουν έvαyωvίως τοlις πελάτες τους 

καΙ πολλf:ς φορες τσαι<ώνοvταv άναμεταξίι 

τους δτ·αν παρώτρuναν 6 ένας τοϋ 

aλλοu γιΟ; νΟ: τσUς έξασφαλίσοuν. Γιa τοvι; 

έμπόρους <oil ά.\ευριο(} διεξήγετο πι•c> ιΗr(μο

νη καΙ πεισματώδrις φιλσοικία, γιατ1 αότοί 

σuναπεκόμιζαν .μεyαλ(ιτερα φορτώματα. Au
τoi κατέφευγαν σuνή\Jι:,Jς στοίΊς τrιο δvvαμι

κοvι:; μύλους, γιατί ωω Θα έκαναν πιο yρή

γ.ορα καi άνετα τή δουλειά τοιις κα1 θΟ: 

ό:πέφε;;yαv δv-σκολίες καί ταλαιπωρi<.ς τrοι) 

θό: σuναvτοΟοαν στοuς λιγώη:ρον δυναμικοuς 

μύλους. 

Mιi'.:t. σημαvτιια'ι ταλαιπωρία τοίί πελάτη i'ι

ταv ή άvαμονή πότε νό: «·6άλε.ι πάνω» το σι

τάρΙ καΙ ν' ά:ρχίσ;;;ι τδ άλεσμα. Κά&ε μuλr,;ι

vάς εtχε τακηκrj να καταγράφει τοvς πελά

τες του με τή σειρά, ποu itφθα-ναv οιο μό·· 

λο. Αότή η σεφa fπρεπε v' ό:κολουθηθε'1 μί); 

τήv μεyαΜτερη άκρί6εια καi στο άλεσμα 

(τήν σειρa αιJτή οί πελάτες τήν ι:Χποι<αλοίJ

σαν στrJV κοινή f.:κφραση «νεπέττι». 'Εό:v γι& 

δ~τοιοδήτrοτε λόγο δ πελάτης δέv fi•αv πα

ρών δταν έφθανε το «νεπέττι» eα τδ έχανε 

καi τή σειρά του θό: καταλάμβανε δ άμέσως 

έπόμενοc; πελάτης. 'ΕννοεΊται δη κάποτε. 

καη:σ-τρατηyεί'το αίιτή 1'! σειρά, όπότε (φ

χιζαν καvyάδεc; τόσο των πελατων, 

οοο καΙ μεταξ(ι πελάτη καi μuλωνa, άvαλό

yως η'\ς περίπτωσης καί τοίl ίιπαιτίοv, πcii 

χάθηκε τό «νεπέττι». 

Αίιτή τήν έποχή παΊ μιλάμε Ι:νας μύλος 

μποροΟσε vά πωληθεi ό:τrό Ε, 1 000-2000 
σ&v κτίριο, σι:Χv .μηχανήματα κα! έγκαια

στάσε!ς. Το ποσό αότο ποΜ ση

μανηκδ γιό: av πάρουμε ιΊπ' όψη 

τήν μεγάλη φt!ήνεια δλων τών πραγμάτ~}ii. Το 

σιτάρι έπωλε'i:τσ 50--60 ·riiv 
τό (tλε(φι 80 ποφάδες κα! το ψωμ! 100 πα
ράδες τήv όκά. Το νόμισμα ποu χρησιμοποι

ε!το ι'Jτο ή λ!pα 20 σελίνια ( 1 80 
τδ σελίνι 9 γρόσια κα! τb 

'f<ra.,l,ίl'\or 

Το έμπ6ριο τοCι άλευριοΟ αόξάνει διαρκώς, 

καί μυλωνάδες κάvοιιν 

Παρ' δμως τJ'iv άνάπτuξη ~<:α! 

πσι) άφήvει δέv παίiει v& εΊναι !έρ

γο κοuραστικό καΙ έπiπονο κσ:J γιΟ: τούς 

τοiJς έμπ6ροvς καΙ yιό: τ!ς ο!κ•::>γέ;ιει

ές; τοuς. ο! γυναΊ

κες τοιJς vδ: το κοοκιviσοw γιΟ: ν' άφαφέ

σοw τό κουφδ σιτάρι, τciίς σπόρους τfις ά

τίλας, τfις λαψάvας καi των άλλων ζιζανίων 

καΙ τrολλΕ.ς φορές κα1 τό ποι'ι Κα

τόπι νcΊ: το πλύνοuν κα! vστερο: νό: το στε

yνώσοvν γιά νΟ: είναι fτοιμο Ύιδ: τδ μύλο. 

τα χέρια κοuράζοΥτaι μέ παραδοσια

κι':ς δοuλειi!:ς και ό:δuνατοί'tν vδ: 

τfιv προπαρασκευή -τό:σοu ιηταριοu γιά έμπο

ρικο σκοπό. Πρέπει :λοιπόν ο! ν& 

διέξοδο σ' αύτά τα 6ό:σαvο: τών πε

λατωv τοuι; καί άρχίζοuv viX σκέφτονται τήν 
κοσκίvι.w, τrλuvηjpίωv !<Ο:! οιε

yvοτηpίων στοi:ιι; μύλους τοvι;. 

Mε-ra τήv 3η δεκαετηρίδα τοι) αΙώνα μας 

γίνεται η πλυντηρίων στούς μv

λοvς τijς Κuθρέας. Πρωτοι πσU Θκαναν τέ

τοιαν έγκατό:στσ:ση ε!vαι οΙ άδελφοί Βασιά-

(Λεμεσιανοί) ό:π{; τήν Λευκωσία στό μύλο 

τοϋ Συρκαλέ (μύλοι;; Καττάμη), δ Άτταλi

δης στό μόλο της Στράτας, δ r. Νοuσκάς 
στον Καράμε:μετη, 6 'Αντώνης Άκαθιώτης 
στο Σu,ρκάvο, δ Μιχάλης Κορέλλης ςττον Κο

ρώνα καΙ δ Χρισrοδσuλ!δψ; στο Στέ
φανο. 

'Η έyκατ6:σταση αότή τών π:λuντηιρίων 

στήν έποχή αότή στοiχισε πεpl τ1ι; f:500-
f:600. Ή δύναμη τής περιστροφfjς τής φτε .. 
pωτfjς δ:ντJ vά μεταφέρεται στ\ι; μυλόπετρες 

έχρησιμι::rποιεϊτο στο κύλινδpο, πcii λειτουρ

γούσε το κόσκινο, τδ πλvvη1.pι καΙ το στε

yνοτήρι. Με pέουλο έκαvοvίζετο το σιτάρι vO: 



πέφτει άτr' τήν ό:οάτζη στο άναβατόριο, πού 

το μετέφερε στό κόσκινο, οποv έκοσκινίζε

'1"0 μέ τήv ένέpγεια της περιστροφικi)ς δύνα

μης πού έδημιοuρyε'ίτο καJ ~εχώριζαν χώ

ματα, σπόροι ζιζάνίω-ν, κουφό σιτάρι. Τό κο
Ο'ΚΙΙΙΙσμένο αύτο Ιtφθανε κατ&πι στο 

πλυντήριο, δτrοu ·μέ έyκατάσταση άφθονου 

νεροD έπλι:ινετο σuνεχ&ς 2-3 πλvσίματα, 

ποlι έδημιοuρyοϋσε πάλι ή 'ίδια περιστροφι

κή κίνηση. Αύτόματα στή συνέχεια μετεφέ

ρετο στο στεγνοτήρι ΟΠΟU η Ίδια δύναμη 

δημιοuρyοϋσε ό:έρα, πο\.ι στέyvωvε τδ σιτάρι. 

Το στεγνωμένο καΙ δλοκάθσ:ρο πιά σιτάρι 

το παραλάμδανε άλλο ό:ναδατ6ριο καi το με

τέφερε στο &μπάρι, ποlι βρισκόταν τοποθετη

μένο πάνω άπ' .το μύλο καΙ ά:rr' ffiω στήν 

κοφινια τοί) μύλου έτοιμο vO: πέσει στiς μuλό
'Ιfeτρι:ς γιΟ: ν' άρχίσει το άλεσμό: τοv. Τό 

'Πλυντήριο μαζi μέ τ' άλλα έξαpτήματά του 

j.Ι.ΠΟροUσε σέ μιa ώρα va· ΚΟΟ'ι<Ινiσει, νά 'ΙfΑέ
νεΙ καΙ να στεyνώςrει ώς ί!ν·α τ6ννο σιτάρι. 

Ή χωρητικότητα τοίΊ άμπαpιοίί μποpοϋσε να 

χωρέσει 3 τόννους, πο\.ι χρειαζόταν περίπqυ 

3 ώρες για να τό έτοιμάσει, γιατί ή λει

τουργία τοuς δέν παρουσίαζε &ντίσταση με

γάλη, δπως στο άλεσμα μέ τiς μuλόπετρες. 

Ό μuλωvι5:ς τώρα θa Ε:ρριχvε το κολάνι τrοlι 

γύριζε τον τροχό τοΟ πλυντηρ'ιοu καΙ θΟ: το 

έφάρμοζε σ' έκε'!νο τοΟ μύλοιι yια ν' άρχίσει 

το άλεσμα, ποu γιΟ: να μετατpο:ποuν ο! 3 τδ'ΙΙ
νοι τοϊι πλvμένοu αιταριοΟ σέ ό:λεύρι χικια

ζόταν περίπου 24 ώρες, γι' αUτό το πλό

σψο τοD σιτι::.φιοΟ έγίvετο μέρα παρ' ήμέ.ρα. 

Το ό:λεύρι τώρα μέ τήν έγι<ατό:σταση τω11 

τrλuντη.ρίων άντl ·vO: τrέφτει στ1ς σακκοΟλες Q... 

πως έγίνετο προηγουμένως Ε:πεφ'Ι'ε σέ ε!δικό 

κόσκινο (τατσιά) κα1 t!!;εχωρίζετο σε τρία 

εΙδικό: διαμεpίσ.ματα. 'Ατr' τό τrρC>το fπεφτε 

το καθαρο &λείιρι, άπο το δεύτερο το φου

σκάρι (ψιλb πίτερο) καΙ ά:rro το τρίτο τό 

χονδρό τι·ίτερο. Το φοuσκά.ρι χρη·σιμοτrοιεϊτο 

για τήν έκτροφή τC.v χοίρων καi 1ώ11 Ορνίθων 

ένω το χονδρό πίτε.pο γιΟι ζωοτροφές (πρό

βατα και αryες). τ α τρία αίιτα είδη επε

φταν σε ξεχωριστές σακκοΟλες, πού ήταν ά:

νηρτημένες μέ γάντζους μπροστα στα στό

μια πο\.ι Ιt6yαιvαν. Το κόσκινο λειτοuρyοϋσ:t 

μέ πρόσθετο κολά•.ιι, ποι) yίφιζι: κατάλληλο 

κύλινδρο, ταυτόχρονα με τήν λειτουργία των 

λιθαριών τrο\.ι άλεθαν. 
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Ή εuκολiα ποu f.φερε το πλυντήριο στήν 

προετοιμασία τοΟ σιτο:ριοΟ ήταv καταπλη

κτική. Χωρίς δ.λ'λο γιΟ: νό: έτοιμασθοΟν 3 
τόννοι σιταριοΟ ά:rro μιΟ: οΙκογένεια έμτrο

pεvομέvοu θΟ: χρειαζ6ιαν λιγώτεpο άτrό 

Ιiξη μέρες κατόπιν κοπιαστικijς καί έξαιιτλη

τικής έργασίας. Άνuπέρδλητες δυσκολίες 

σuναντοΟσαν κατΟ: τον χειμC:'να πο\.ι δέν 

ί:Jβγαινε fjλιοι; κα1 το στέyνωμο: έyίνετο όπό 

σκιά, μέσα σε κλειστο χωpο τήν έπίδρα

ση τfJN ρευμάτων τοΟ άέρα. 

Ή έyκατάστασrι τC.W πλυvτηρίων ά:τrέ6ηκε 

ώφέλψη καΙ έξuτrηρεηκή οχι μό'!Ιο στο\.ις έμ

πδροuς άλλά καΙ στοίιι;; ίδιους τοuς μυλωνά

δες. Άπο τa πίτυρα, τΟ: φοvσκάpια καί τ' 

άλλα άπομειvάρια, ποο έ6yαιναν, μποροίίσαν 

νά έκθρέψοuv τrουλεpικΟ: καi χοίρους, τroiJ ά

πέ6ησαν πολU προσοδοφόρα, γιατί έτρέφοντο 

δωρεάν, ή sε έκτpοφή τσvς κοντό: στο μύλο 

δέv ά:τrαιτοοοε οίίτε κ&πον οίίτε ξεχωριστο 

χρόνο, yιατ\ γινόταν ταυτόχρονα μέ τήν 

ό:σχολίαν γιΟ: το άλεσμα. 

~Ενα νέο έπίτεuγμα τrou τrετείιθηκε μi!: τΟ: 

'Πλuvτήρια ήταν να 6yαί.vει το καθαρΟ άλεόρι 

πο\.ι δli:v μποροοοε vά ξεχωρίσει ά:rro τό πί

τυρο μi!: ·τούς παραδοσιακούς μύλους. Ήτο 

κα1 αύτο μεγc!ιλο πλεονέκτημα γιδ: τοίις ψω

μά&ς, γιατί ά:τrεφε(ιγετο "Πολύς κ&ποι:; νά 

σεισθ€1 στήν κοινή το:τσιa μέ το χέρι. 

Στήν Κuθpέα λειτοupyοΟσαv yίιρ~> στοίιι; 

30 νερόμυλοuς. ΈΟ:v ίι"Πολογ!ι::rουμι: μέση ά

τrδδοση ποο εΤχε καθέvας 50 όκά&ς τήv &
ρα όλοι τους σε μιa δρα άλεθαν 2 τδννοvς 
&λεόρι καl στό εiκοσιτετpάωpο eα εΤχαν ά
"Πόδοση 48 τόννους (γιατί οΙ μυλωνάδες ε!ρ-
γάζοντο άκατ6:παvστα). 
Ή λειτουργία αύτή των νερομόλων ά:τrο

τελοΟσε τήv κυpιώτεpη ζωτικότητα καί κίνη

ση τί]ς Κuθρέας σέ συνδυσσμό τήv γεωρ
γική παραγωγή. Τήν κίνησrι αύτή τήν δημι·· 

οvργοίlσαν ο1 ξένοι ποu κατέφεuγαv, παρα
γωγοi καΙ έμη·ορευόμενοι ν' &λέσοuν τiΧ φοp-

11ώμα·τά τους. 0\ κερατζfιδες ποlι μετέφε

ραν το ό:λείιρι στΙς πόλεις yιa τήν παρα

σκευή τοΟ ψωμιοΟ. ΟΙ έpγά:τες ποlι είρ

γάζοντο για το καθάρισμα των αιίλακιων, 

στήν ά:τrοκοπήν των αύτοφuών 6άτωv, καλα

μιών κα1 άλλων eάμνων τrou θέργεuαv κυ

ριολεκτικά στ1ς οχθες των τrοταμιων καi των 

αύλακιων (ί)σαν 5λα χωματένια καi πρό-
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σφορα γ ιό: τήν ό:νάπτvξη τοu wρασίνοu). 'Υ
πάρχει ομως σ' ολα ή άκμή καl ή wαpακμή, 
ή &λλαγή κα1 ή έξέλιξη. 

Ι τή 3η καί 4η δι:,καετία τοΟ αιωνα μας 

οΙ μόλοι η)ς Κuθpέας Ο:ρχισαν νό: ττεριορί

ζονται στήν έξυπηρέτηση μόνο των έμπ6ρων 

τοi} aλεuριοu, γιατί ο! νοικοκυραΊοι είχαν 

σταματήσει να tpχονται για άλεσμα, έξ αί

τίας τfjς έγ..:ατάστασης πετρελαιοκινήτων ά

λευpομηχανων στά χωριό: τής Μεσαορίας στο 

Μοφαθδ6ουνο καΙ το Λευκόνοικο, στη Λύση 

κα1 τήν w Ασσια, πού ;ξuπηρετοuσαν οχι μόνο 

τοίις χωριανούς τοοι;, άλλά καΙ ολοοι; τοίις 

κατοίκους των γύρω περιqχων. 

Oi περισσότεροι ό:πο τοvι; μύλους τfjς 6' 
κατηγορίας, ποί'ι άσχολοΟνταν μέ τα φορτώ
ματα των γεωργ&ν εtχαν πιό: μεi>Vε\ χωρlς 
δοολειαν καί fvας τον άλλον οΙ μυλωνά
δες tyκαταλείποuν το άλλοτε προσοδοφόρο 
των tπό:γγελμα γιΟι ν' άναζητήσο\Jν άλλη ά

σχολία, σαν έργάτει:; στΙς οlκοδομtς των πό
λεων, σαν έργάτει:; σε γεωρyικΕ.ς έργασ!ες, 

στa &σ6εστοκάμινα καΙ σ' άλλες άτrο:σχο

λήσεις. 

Oi μύλοι των κλειδωμένοι καi tγκ:nαλε

λειμμένοι άρχισαν να καταστρέφονται τήν 
φθο.ροποιόν έπ!δpαση τοΟ χρόνοu, γιΟ: va φΟά
σοuν σιyι'χ σιya στfιv δλοκληρωτική κατα

στροφή κ•αJ vα μείνουν έρε!πια. 

'Ελάχιστοι εtναι ο! μύλοι ποu ιφατ·ήθηκαν 

ση'ι ζωή !δίως στο. Σεpάyιο ποu 

τοΟσαν τοvς τrαρο:γιvγοLις τfις γύρω περιο

Χ'fiς. Αότο! άναΎ'κάζονται γιΟ: να σuντη.ρηθΌΟν 

καJ έπι·διώσοuν να κάμουν καΙ δεuτερεύοuσες 

μικρi:ς έyκαταστάσεις στοuς μύιλους τοuς, 

yιά aλεσμα &λατος, yιά ;ήν σuσκιωασlα των 

t:λι&ν, πού στήν έποχή χρειάζοντοιv πολλες 

χιλιάδες ~άδει; aλατος, yιό: άλεσμα κονα

ριοu γιΟ: τΟν τραχανδ: καJ άλεσμα σιταριοίi 

γι(χ ποιιργοίίρι. 

Μά στήν δλη τοuς προσπάθεια vό; κρα

τηθοΟν στή ζωή έρχεται τ'ήν 5η δεκαετία τοD 

αΙώνα μας νέο πλήγμα vό: τοuς πλήξε.ι γιΟ: 

να δδηγηΟοΟν καί αότοi στήν άνεργίοι καt 
ο! μυλωνάδες τοuς νά ζητ·ήσοuν π,ρόσθετα Ε

παγγέλματα γιa να ζήσουν. Ήταν tΊ έγκα· 

τάσ-rαση έλαιοτρι6είοv στο Νέο Χωριο Κu

θρέας έrrl συνεργαηκfις Cίοοεως Ι<αi 

ληλα μ' αότή γι& vό: μπορεί ή Έταφε\α νΟ: 

έργάζεται δλόχρονα, έγκατέστησε αλειιρομη-
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χανι'ι δίπλα στό έλαιοτρι5εΊο, ποu ίiκλεισε πιά 

τον δρόμο στοuς yεωργοος τi}ς τrεριοχής, 

ΠΟΟ οοηγοίfσε γιό: άλεσμα στοuς μύλους τής 

Κυθρέας. 

ΟΙ μύλοι δμως ποu ε1χαν έκσuγχροvισθεϊ 

μέ πλυντήρια, σ' άvτi&εση μέ τήν ό::δράνεια: 

καΙ τήν παρακμή ποu εΤχαν πάθει ο! αtΙ

λοι, αότοJ κινοΟνται θαυμάσια, γιατί ο! μυ

λωνάδες των έpγάζονται έπ1 έμποpιι<ίjς 66:
σεως καJ γlvοvται πρώτης τάξεως ι:i:λεvρέμ

ποροι. 

Σξ τοϋτο τοiΊς ύπ<J6οήθ.ησε πολU το σuy

κεντρωηκο σύστημα τοu σι;αριοΟ, ποu ώα

λήφθηκε ό:πο την τότε όποικιαι<ή Κυβέρνηση 

ση'J διάρκεια τοίί Β' Παγκοσμίου Πολέμου 

καi συγκεκριμένα το 1942. Ή Κυ·6έρvηση 

δηλ. ό:γόραζε ολο Τ·Ο σιτάρι τής έπιτοπίοu 

παραγωγής καΙ to διένειμε στοι)ς άλεupο

ποιοuς καi στοvς λοιποvι:; κατ.αναλr.ιJτέι:; κα! 

τοί)το στα πλαίσια των vόμtvν έικτάκτοu ά

νάyκης, γιa vά μή γίνεται άπ6κρυψη καΙ 

vό: πωλείται όπο έπιτηδείοvς στή μαύρη ά

γορά καl νά ό:ποφεuχθεϊ κάθε αΙσχροκέρδεια. 

Ή Κύπρος δμωc; εf,vαι γvωστο πώς δtv 

εΤvαι αuτάρκης στο σιτάρι καΙ στίι; καλο

χροvιές όJκόμη είσάγει σημαντιι<ές ποσότητες 

άπό το έξωτερικό. μΕφεpνε άπο μακρuvi:ς 

ι<;Ο:J κοντινές χωρες τήν Αύστραλία, τον Κα

ναδ&, τήv Γαλλία, τήν Τουρκία καΙ το Ί

ράκ. Ή αuvεκέντρωvε δλη τήv 

παραγωγή τοΟ τόπου μας καΙ έφεpve: καi πο

σότητες συμπλήρωση των άvαγκωv όπο 

το έξωτε.ρικό. Το σιτάρι τοΟτο πουλοΟσε 

ατοuι; άρτ·οποιοίις των πόλεωΙΙ καί σε Ιδιωτει;, 

μέσο των πρατηρίων, πού εΤχαν συσταθεί' στa 

χωριό: για όλα τα έλεγχόμενα είδη. 

ΟΙ άλεvρQποιοί της Κιιθρέας Ι:'σπεuσαv ά

μέσωc; va έξασφαλίσοuν οΙ ίδιοι τήv ποσό

τητα τοΟ σιταριοΟ ποv έδιι<αιοCιτο κάθε ψω

μάς άπο τήν Κυ6έΙJνrψη, μt τή συμφωνία vO: 
παραδίδουν ό:νάλογο ά.\εuρι σ' αύτοvς. 

τό έμπόριο τοΟ &λεuριοΟ πεpιf\λθε σε ώρι

σμέvουι; μίίλοuς καΙ οΙ !διοκτf\-rες τοu πραγ

ματοποιοίίσαν καθημερινά Uψηλό: κέρδη, ά

φοϋ έpyάζοvταιι άσταμάτητα καJ &εν πρό

φθαναν τοuς πελάτες τους. 

Ό μεγάλος όpyασμός ytά ά.'λεόρι ποu πα

ρατηρήθηι<:ε. κατa τήv περίοδο τοΟ Β' Παγκο

σμίου Πολέμου «αl uστερα έσπρωξε τοLιι; 

άλευροποιοός τί]ς Κuθρέας vά έκσuΎχpοvί-
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σουν τοi:ις μvλοvς τους γιι:Χ νι:Χ fχουν μεγα

λύτερη καί καλvτερη άπόδοση. 

Νέα tξέλιξη τών νερομvλων με τι:Χ πλυν
τήρια ήταν ή έyκατάσταση των κυλίνδρων. 
Τα κvλινδρα εiσήχ&ηκαν στήν Κίίπρο άπο τό 

1930. Ή 'Αγγλική Κυβέρνηση ήταν πολύ 

tπιφuλακτική νι:Χ tπιτρέψει εlσαyωγfι καί tγ

καταστάσεις τών Κυλίνδρων, γιαιτί αύτα Ο

πως eα δοίίμε Πιο κάτω ξεχώριζαν τήv φα
ρίνα, ποο ήταν ή καρδιa τοί) σιταριοί) καί 

τό άλεύρι χωρίς πίτυ.ρο, πρδ:γμα πού ήταν 

άντιοικοvομικο γιι:Χ τον τόπο μας. Τέτοια ά

λευροποιεlα με κvλινδρα ποu λειτουpyοϋσαν 

στή Λευκωσία ήταν τοίί Κοuλλαπi}, τοίί Μη

τσίδη, τοίί Μανωλάκη. Δf:v μπόρεσαν δμως 

νa συναγωνισθοίίν τCχ άλευρα τής Κυθρέας, 

γιατί ξεχώριζαν τήν φαρίνα ποu tγίνετο με 

τήν καρδιa τοΟ σιταριοΟ καί fτσι τό παρα

γόμενο άλευρο ήταν ύποδιέστερο. 

Γιι:Χ τήν άπόδοση καλοiί άλευριοίί συνέτει

νε πολU ή ποικιλία τοίί σιταριοίί. Ή ποικι

λία Κuπεροvvιτα όmέlδιδε καλύτερο άλεvρι 
ποίι εΤχε μεγαΜτερη άπόδοση σε ψωμί. 01 
άλλες ποικιλίες κοκκινοστράχιδον καί ψαθό:ς 

ήσαν ιtαλακά τό δε άλεvρι ποu άπέδι6αν εΤ
χε μικρότερη άπόδοση σε ψωμί. Γι' αύτο ή 

Κυπεροvντα εΤχε ζητήση τόσο στο έσωτφι

ι<ο δσο καί στό έξωτεριι<ο για τήν κατα

σκευή τοίί σιμιδαλιοΟ. 

Τι:Χ κvλιvδ.ρα έyκατεστά&ηι<αν στήν Κuθρέα 

μετι:Χ το 1954, γιατί τότε ή 'Αγγλική Κυ

βέρνηση εΤχε mιτρέψει τήν έyι<ατάστασή 

τοvς, χωρίς ι<ανένα περιορισμό. Μπήκαν τέ

τοια κvλινδρα στο Συρκαλε (τοίί Καττάμη) 

στο μόλο τf\ς στράτας (τοίί Άτταλίδη) στο 

Συρκάvο (τοϋ Άκαθιώτη) καί στόν Κεφαλό
βρυσο (τ&ιν άδελφ&ιν Χριστίδη) παU ήταν τι:Χ 

ΠΙΟ τέλεια καi ύπερτεροίlσαv όλων των άλ

λων τόσο σε ποσότητα δσο καί σε ποιότητα. 

τα κύλινδρα ήταν μυλόπετρες σε σχημα 

κυλίνδρου ήταν sε στητά καi το fνα μόνο γύ

ριζε το άλλο ήτο &κίνητο. "Ηταν δε άνa 3-
4 ζευγάρια. Στο πρCπο ζευγάρι το σιτάρι 

έσπάζετο άπλώς καί μποροϋσε άπο το άρχι

κο αύτό στάδιο τοΟ άλέσματος va ξεχωρίσει 
5-10% καθαρό σιμιδάλλι. Το ύπόλοιπο ύ
λιiκό περνοϋσε άπο elδικο κόσκινο, όπου t
yίνετο ό πρώτος διαχωρισμος σε ψιλΟ κα1 
χιWδρΟ σιμιδάλλι. Το ·χονδρό σιμιδάλλι ά
λέθεται πάλι yιa vcX ξεχωρί·σει σε άλεvρι καί 
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φαρίνα. Το τελευταΊο κvλινδ.ρο Θα άλέσει το 

ύπόλοιπο ύλιι<ο yιa νο μετcχ6ληθή σε λεπτο 

κα1 χονδρο πίτερο, το πρώτο yιι:Χ τ1ς ορνι

θες καί τοος χοίρους καί το δεύτερο yιι:Χ τα 

πρόβατα κα1 τ1ς αΤyες. 

τα έ-yq<ατασταθέvτα κύλινδρα σταUς νερο

μvλους δεν μποροίίσε νa τι:Χ κινήσει πιa ή διί

ναμ.η τοίί νεροΟ, γιατί αύτa χρειάζονται πιο 

lσχυρfι άπο έκείνη τοΟ νεροΟ. Μηχανή που 

λειτουρyοίίσε μΕ πετρέλαιο, π·αρήγαγε πολιJ 

ύψηλή διίναμη καί μΕ: αύτή τι) δύναμη λει

τοuρyοϋσαν καi άλεθαν το σι-.άρι. Ή δύνα

μη τοί) νεροΟ άφέθηι<ε όλότελα στ& κοσκίνι

σμα, στο πλοοιμο καί στέγνωμα τοΟ σιτα

ριοίί. Ή έyκατάσταση τών πρώτων αίιτ&ιν κυ

λίνδρων στήν Κtι&ρέα εtχαν έξαπλασίαν ά

άπόδοση άπο έκείνη των παραδοσιακων νε' 

ρομVλων. 

Ή έγκατάσταση αίιτι) των ι<υλiνδρων στοί

χισε τήν έποχή που μιλοίίμε άπο 10-15 χι
λιάδες λίρες. Άπο τήν tποχή δμως αύτή ή 

ζήτηση άλει)ρΟu συνεχως αύξάνει, γιατί άπο 

το fτος 1948 ή τότε 'Αγγλιq(ή Κυβέρνηση 

ήλθε .νι:Χ έχει σav μονοπώλιο το σιτάρι. Ά

yόρο:ζε σε τιμή διατιμήσεως άπο τοuς πα

ραγωγους δλης της Κύπρου το σιτάρι, ί::φερ

νε καΙ άπό ξένες έπιπρόσθετες ποσότητες γιa 

vcX άpκέσοvν τήν έπιτόπια Κ·ατανάλωση ι<α\ 

κο:τόπιν το tπιJςQρηγοίiσε σε τρδτrο ώστε να 

το πωλεί ΠιΟ ~ηνά άπΟ τfι τιμή ΠοU τής 

στοίχιζε. Το πωλοίίσε στοιJς καταναλωτές ι<αi 

στοίις άλευρεμπόρους ποιJ το έκαναν άλεvρι 

γιa τροφοδότηση των ψωμάδων. Το συγκεν

τρωτικο αιίτό σΜημα ποu έφάρμοσε ή Κυ

βέρνηση άvάγκασε ταUς σιτοπαραγωγούς να 

πουλοiίν δλη τοvς τήν π.αραγωyή καi ν' άγο

ράζουν άρχικa άλείιρι καi κατδτrι fτοιμο ψω

μi yιι:Χ τΟ δικό τοuς συμφέ,ρο. 

Σύγχρονο έργοστάσιο άλεvροποιίας στή 

Κuθρέα. ΟΙ άδελφόi Χριστίδη κατa τό 1948 
άγόρασαv τον πρCπο μύλο τής Κuθρέας τον 

«Κεφαλό5ρυσο» γιά 1:2.000. Ήτο λίγα μέ
τρα άπο τήν πηγή καΙ έδέχετο στό λάκκο 

τοv όλο τό νερΟ τοΟ Κεφαλο5ρύσοu. ΕΤJ<ε ύ

ψηλΟ καί άπότομο γκρέμισμα ό λάκκος καi 

μποροiίσε v' άλέση μέχρι 250 όκάδες άλεvρι 
11)ν ωρα. Ήταν ή έποχή ποv ή Κυ·5έρvηση 

άρχισε τήν mιχορήγηση τοiί σιταριοΟ κα1 οΙ 

προοπτικi:ς γιa το μέλλον τοΟ άλευροποιοίί 

ήταν πολU είινοϊ•κές. 
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'Εργάστηκαν τον παpαδοσιακο αt)το μύλο 

1 Ο σχεδον χρόνια κα1 το 1957 σuνέλα
δαιι τήν fδέα Va ΤΟ\1 μετατpέψΟLΝ σ' EVO: ά·· 

πο τα ΠΙΟ συγχρονισμένα άλευρο-rτοιεία της 

Κίmρου. διαβλέψεΙ οη μi: τήν t·πιχο-

ποu ί:'διδε ή Κv6έρvηση το σι-

τάρι δέv θa σ:Jμφεpε ό:κόμη καl στΟLiζ πα

νά παρασκευάζουν άλεύρι κα1 ψωμl 

στο σπίτι, 

στήν 

ψωμί πολU 

άλλΟ: ν&. πωλοΟν το σιτάρι 

αι<pι60 κα1 'V 3 

φθηνό. 

Διαμόρφωσαν λοιπο το μέρος ποLι 

-τους 

·ro δ μύλος κα1 ί:'κησαv συγχρονισμένο κτί

pισ, ολα τα σχετικά: ά

πό τήν Γαλλiαν καΙ το έρyοστάσιο ό:νέλα·-

6ι: "'i: στείλει δ;κό τοu ε!δικο yιό: 
τήν εγκατάστασή τους. Κατ& το 1958 συνε
πληρώGη κα1 το έρyοστάσιο ήτο 1f!a ετοι

μο γιά λειτουργία. Ta ήταν τιϊο 

σuγχροvισμένα καi λειτοuργοίίσαν μΕ: αuτό

ματον τp&rro. ~Ηταv μεγαλύτερης δυναμικό

τητας ά;τό τa προηγούμενα κύλινδρο: ποu 

λειτοupγοuσαv στιΊν Κιιθpέα ό:πο το 1954 κα1 
παρήγαγαν προϊόντα τά ίδια μ' αύτa ό:λ"λά 

πιο καλύτερης ποιότητας - αλεύρι -· φα
ρίνα, πίτυρο ψιλό καΙ πίτυρο χονδρό κα1 σΕ: 

πολύ ά;το τ' άλλα ίJ .. 
ψιση5:μενα κύλινδρο:. 

Ό μύλος στο 24ωρο 

αη 6--7 τόννους ι!Μεύρι, 

τrοιι:.ϊο μποpοΟσε ν' 

νοvς, έξαπλασίαν trtr·ot>ι~tt''· 

στο fργοστάσιο 1 δ σέ 2 6ά:ριες καΙ 

διέθεταv 2-3 αιJτοκivητα yιά τήν μεταφορζt 
τοΟ ό:λεuριοΟ στή Λευκωσία δπου 

σαν πιJv έξcmοστέλλετο 

έκτοι:; τfjς πόλης κα1 σε πολλ& χωριά τfiι:; 

'Επαρχίας Λεvκuxriaς. 

Ή ολη έyκατάσταση τήν ό:νακαίvιση 

τοG !Κτφlου στοίχισε περi τ!ς 45 χιλ λίρες, 

1τοσον πολU UψηλΟ για τήv έποχήν έκείνη. 

Σ την άρχή τfjς ϊδρυσής του ο! δοvλειi':ς προ-

πολ\.ι άργο αlτlας 

τοu σvναyωνισμοΟ ποί:ι ε!χαν ποΜ με-

γάλα έργοστάσια ποu 

σαν στiι; πδλειc; κο:i iδίως στή Λευκωσία. 

•Ηλθεν δμως το 1963 η Toupκικi'j άvταρ
σiα κα1 ο! ΤοΟρ~<οι ιωτέλαοαν τον μεγό:λο 

ό:λεuρόμuλο τοίί Σεδέρη ποu λειτοιJργοΟσε 

στήν περιοχή τfΊc; Νεαπόλεως στή Λεuι<ωciία. 
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Στερήθrrκε έτσι δ ΈJ..ληνικος τομέας ά

ξιόλογοu έργοστο:σίου κα1 τό χάσμα ποLι ά:

φfjκε στ.ην προμήθεια ό:λεύρου i'jταν τερά

στιο. 

!:γινε 

ώv ΠΟ!J ήσαν πελaτες τοΟ καταληφθέντος έρ

γοστασ(οu τοG ·κα1 oi καi 

τiJ: iiσαν άνευ πpoηyouμέvou. Στό διά

στημα τών 16 χρόνων ποlι λειτούργησε μέ
χρι τήν είσ5ολήν κατc::.ρΘωσ<:χν να ξεπληρώ

σουν τα δανεισθέvτα 1rοσα κα1 va σχηματί
ζουν δικά τους κεφάλcηα ό:πο τa σταθερό: 

πoiJ πραyματοποιοίίσαν καθημερινά. 

Δυστυχ&κ; σ' αύτή τήv δόξαν καΙ έπιτuχί·

αv ΠΟV 11'pΟχωpοiJσε το έpγοστάσιο ήλθε Va 
άvακcψει ηiν λc.ιτσυργ!αν του ή είσ6ο'λή τοΟ 

'Αττίλα. Οί ΤοΟρκοι ά;το τήv 

ποLι κατέλc:δαν τήν Κuθρέα 

δολοφονίες έν ψυχοώ τr::Jv φιληούχωv κατοί

κων τής Κυθρέα.ς, χωρiς διάκριση ορijκαv τον 

θάνατο ά;τ(J τό 66λι τοίί έπιδρομέα εlτε στο 

δρόμο εϊτε στο σπίτι είτε στον έγκλω6ισμό. 

'Εκατοντάδες εtναι τά Θvματα, γυ

ναΙκες, παιδιό:, γέροι. ΆφοΟ κόρεσαν τήv δf

ψα τους μi άρχισα\/ τήv έπι6ρομή στα 

σπίτια. Τ ρόφιμα, pοΟ

χα καi παν-τος ε'(δοuς οi•κιακά με:-rαφέροΨ<αι 

ά;τδ τοuς μας στα 

σπίτια τους σaν να tΤναι ο\ ίδιοι ο! VOIΙ<OKU

pα'!ot 1:C:ιv σπιηC:ιν ποv μετaκομίζουν. 

Δέν ήταν λonrov δvνατο 

αύτι) τi)ς 

μείνει καi ·το ό:λεuροποιεi"' κλειδωμένο καi 

ό:σφαλιο-μέvο δπως το άφήκαιι ο! ιδιοκτήτες 

ταυ, τρέχοντες va σωθοuν άπο τον aνηλεiΊ 

6ομ6αρδισμο κο:i τiς 6όμ6ες ποv ξερ

νοίίσαν φωηα κα1 σίδερο τήv aποφράδα έ

κείνη μέρα τfις 14ης Αόyοίιστοu 197 4. 
"Ανοιξαv διάτrλατα τ1ς μ! 

αότοκίvητα ,κοιι'6α'λο0σαv τ6: ά-

λεvρι, φαρίνα, πίτυρο ποi:ι προ<.,ρίζονταv ν&: 

μεταφερθοί/ν γι&. Υό: κατανaλωθοΟν άπο τοuς 

ΠΕλληνες πελάτες. Χρειάσθηκαν βδο

μάδες γιΟ: ν& 6:δειάσοuv τa αποθέματα καΙ 

να μεταφερθοΟv για να ΘρέψΟU\1 τοι)ς πεινα

σμένους γιοuρούκκηδες τfjς Τουρκίας Ι<αi τοuς 

ό:νέκαθεν νησηκοuς καi μiζεροuς Τουρκοκυ

πρίους τijς γύρω περιοχfjς. 

Τό: λάφυρα πολέμου καΙ &δια-
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φοροΟσαν πώς για να 'ρθ·οΟν ΕΤΟψΟ: χρειάσθη

καν κόποι 'κο:! θυσίες άπο τοvς Ιδιοκτήτες 
wΕΛληνες. ΔΕν μποροΟσαν δμως νά θεωρη

θοΟν λάφυρα τό: κατέλαβαν μi; ληστρι

κήν έπιδρομή, άφοί} ΟΌμ6άpδισαν άνηλε(i)ς τον 

άμαχο Έλληνικο πληθυσμό, τοv τρομοκράτη

σαν κ.α! τΟν άνάyκασαν va έγκαταλείφει 

σπίτια καΙ περιουσίες yιa va έπιδοθοuν άvε
νόχλητοι στο όνόσιό τους εργο. 

τα &ρτrαξαν δλα, ρήμαξαν καi σκόρπι

σαν τήν έρημιa καΙ τήν καταστροφή. Πέρα

σε ΤοΟ.pκος, χαλασμός κόσμου. Χόρτασαν δ

μως προσωρινό: ό:πο τα έτοιμα κα1 η εότυχlα 

καi καλοπέρασή τοuς ήταν έφ·ήμφη κα1 πα

ροδική. 

Σήμερα βρίσκονται στήv πεΊνα καΙ 

δυστυχία, ατή φτώχεια καi τήν άθλιότητα, 

στήν 6:π6γvt.)ση κα1 τήν άπραξία. 

Δtv ε1ναι δuvατο νΟ: ξεπεράσουν το οίκτρο 

τοuς κατάντημα κα1 τήν Ο;vεκλάλητη δοκιμα

σία τους. ΟΙ περιουσίες ποu άρπαξαν εΤvα.ι 

άvεuλ6γητες, γιατί τΙς διeκδικεl το δίκαιο καΙ 

ή ήθική, το αΤμα καΙ δ 'ίδρωτας τii>v 'Ελλή

νων. Μέ τήv νωχέλεια Ι<α! το ραχάτη ποu 

άπο παράδcιση fχouv συνηθίσει οί Τοίίρκοι δtv 

εtvαι δvvατο νό: δραστηριmτοιηθοiJν καΙ va 
δημιομρyήσοuν άνετη ζωή, ζωfι Ι<αλοπέpα

σης καi πλο\:ισιων &γαθ&ιν. 

Ή άδεδαιότητα κα1 η σύγχυση, ή όνο:

σφό:λεια καi το άδ·ηλο μέλλο ΠΟV έπικρα

τοC.v σηχ κατεχόμενα, fι ό:δικία καi ή άνε

παvάληπτη τραγωδί"χ ποu δδηγήσει 

τόιv ξεpριζωμένο Έλληνικο πληθιισμό τfjς Κύ

πρου μαι; θa πέσει σό:v όργή καi κατάρα 

κw.ακέφαλά τοuς ποu σίγουρα θdt τοuς δ-

• 
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δηγήσει μι& μέρα εiτε τό θέλουν ε'ίτε δtv 
τό θέλουν ν& έyκαταλεiψο'vν τα !εpά μας 
έδάφη, δπότε κο:! oi μύλοι καΙ τa αλεuρο
ποιε!α τijς Κuθpέας θό: πεpιέλθ·οuv καi πάλι 
στήv 'Ελληνική κατοχή, στοi'ις νόμψοuς Ιδιο
κτijπς τους. 

Οί μύλοι της Κυθρέας έχει άναφεpθεi δη 
f\ταν 30. Δυο άπ' αίιτοuς J'iταν κάτω 
'Πεδιάδα άνάμεσα τοΟ τελευταίου ίιφιστάμε
νοu μίιλοu Πετονάτζι καΙ της «Χαραf\ς~ δποu 

χωρίζονται oi νομΕ:ς Παλαικίιθpοu κο:i ΝΕξω 

Μετοχίοu, στήv περιοχή Ναϊζ& Τσιφλίκ (Τσι-· 
φλικούδι}. ΝΕχοuν έρημωθε'ϊ άπο 'Πολίι πο:λιa 

χρόνια καΙ πολU λίγοι τούς θuμοw
ται. 

ΟΙ ύπόλοιτrοι 28 εΤναι ο! πιο κάτω: 
Κεφο:λ66ρuσος, Μύλος τ' Άμπελιοu, Μύλος 

τijς Έλι&ς, Μεvεοιίσος, Βαρτελεμές, Σvρκά
vος (τοϋ Κw'στούρα), Μύλος τf\ς Στράτας, 
Μύλος τοu ΠοταμοΟ, Συκ:αμιόμυλοr:;, Τερα~ 
τσόμuλος, Πάνω Ρuάτικος, Κάτω Ρuάτικος, 

Γιατρός, Κορ6μuλοc;, Πλοuμίστης, Συρκαλές, 

Σuρκάvος (τοΟ Άκαθιώτη), Καρά Μεμέτης, 

Μαpρfjς, Μαχαφ&ς, Βοίίππος, Ξuλεύρικοc;, 
Τριvάλης, Μαρμο:ρέτηc;, Στέφανος, Κορώνας, 

Χά6ρικα, Πετοvάτζι. 

ΣΗΜ.: :Πληροφορίες γιΟ: τι)v αλεuροποιiα 

τf\ς Κuθρέας μοΟ ifxouv δώ::rει ο1 κ.~<:. 

Χρ'i'στοc; Χριστοδοuλίδης κα1 Ν!κος 

Νικολαί'δης ά:πο τήν 'Αγία Μαρ!vα 

Κuθρέας ~<:α1 Σοφοκλf\ς Άκαθιώτης 

άπο τον ~ Ayro Γεώργιο Κuθρέας. 




