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Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ 

ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

'Ανάμεσα στό τόσα προϊόντα πού παράγον
ται στην Κuθρέα καί τό γύρω χωριό της. σιτη

ρά. λαχανικό, όσπρια, πατάτες , έσπεριδοειδή, 

φρούτα , τήν πρώτην θέση κατέχουν οΙ έλιές 
καί τ6 λάδι . Από τ6 πολύ παλιά χρόνιο οί κά
τσ ικοί της έδωσαν Ιδιαίτερη προσοχή στην 

καλλιέργεια τής έλιζις, άνάmuξαν σέ μεγάλη 
κλίμακα τ6 δέντρο τούτο, έτσι πού ή σημερινή 
Κυθρέα όπό τήν στενόμακρη κοιλάδα πού άρ
χίζει όπό τόν ΚεφαλόΒρυσο καί προχωρεί στε

νό καΙ περιωρισμένα Υιό νό ξανοlξει όπό τήν 
ένορία τού ΆγΙου Γεωργίου καΙ Άγίου 
, Ανδρονίκοu καΙ νό φθάσει στά γειτονικά χω
ριό ΠaλαίKυθρO καί Μ Εξω Μετόχι , όποτελοΟσε 

<να όπέραντο δόσος όπό έλιές .. Ανάμεσα σ' 

aύτές ξεχωρίζουν παμπάλαια δένδρα μέ ΚΟΡ

μιό όπό κουφάλες Ιδίως aτήν περιοχή τής 
Θεοτόκου, πού χρονολογούνται όπό τό χρό
νια τών . Ενετών, 
Πολλοί είναι οΙ λόγοι πού εσπρωξαν τούς 

Κυθρεώτες καί τούς άλλους κατοίκους τής 

περιοχής όπό τό παλιά χρόνια νά επιδοθούν 
εντατικά μέ τήν καλλιέργειατού εύλογημένου 

δένδρου της έλιάς. 
Ήταν τό αΙωνόΒιο της ελιάς πού κατά μέ

σον δρο μπορεί νά ζήσει πάνω όπό 800 χρόνια , 

Στήν Παλαιστίνην, στό "Ορος τών Έλαιών, 

σώζονται τά ελαιόδενδρα κάτω όπό τό όποία ό 

' Ιούδας έδωσε τό προδοτικό φίλημα στό Διδά
σκαλό του, πού έγινε αίτία νά συλληφθει όπό 
τούς στρατιώτες καΙ νά παραδοθεί στούς 
, Αρχιερείς. 
ΥΗταν δτι ή έλιά Ικανοποιείτο μέ λιγότερα 

ποτίσματα σχετικά μέ άλλα καρποφόρα 

δένδρα σ' όλη τήν περίοδο τού χρόνου καί τό 

νερό τής πηγής μπορούσε νά διατεθεί καί γιά 

δλλα καρποφόρα δένδρα εσπεριδοειδή, συ
κιές, χρυσομηλιές, μεσπιλιές , πουρνελιές καΙ 

Ιδίως εποχιακές καλλιέργειες λαχανικών 
όσπρίων , πατατών, κρεμμυδιών καί αλλων, 

• Ηταν άκόμη δτι τό προϊόντα τής έλιός, 

ελιές καί λάδι, μπορούσαν νά φυλαχθούν θαυ

μάσια καί νά καταναλωθούν σέ επόμενα χρό
νια, Ιδίως aτά χρόνια μεγάλης παραγωγής 

δπου ΟΙ τιμές ήταν εξευτελιστικές . 
Τά προϊόντα τής ελιάς , ίδίως στά χρόνια τών 

πάππων καί προπάππων μας, είχαν εύρεία 
κατανόλωση, γιατί καταναλωτές τους ήταν οί 
φτωχικές τάξεις. ΟΙ ελιές καί τό λάδι πέραν 

τούτου ήταν τά Βασικό είδη στό καθημερινό 
διαιτολόγιο, εάν όναλογισθούμε δτι τά ποικίλα 
είδη διατροφής, τόσο τά εντόπια, δσο καί τό 

εΙσαγόμενα, πού εμείς σήμερα κάμνουμε τόση 

εύρεία χρήση, ήταν τελείως άγνωστα στούς 
προγόνους μας, Τό ελιόλαδο ήταν τό μοναδι

κό στήν προπαρασκευή όλων τών φαγητών, 

γιατί τό σπορέλαια καί τό ζωϊκό σημερινά λίπη 
ήταν άγνωστα , 

ΕΙναι τό δέντρο πού αγαπά τό εύκρατο με
σογειακό κλίμα καί Βλαστάνει καί αναπτύσσε
ται θαυμάσια, τόσο στά όρεινά καΙ πεδινά, δσο 

καΙ στΙς όκρογιαλιές, μέ έξαίρεση μόνο στίς 
ψηλές κορυφές τών 6ρέων δέν μπορεί νό εύ

δοκιμήσει, γιατl φοΒάται τό πολύ Ψύχος καΙ τό 
χιόνια. 

Ή Κυθρέα μέ τά τρεξιμιά της νερό , μέ τό 
ηπιο καΙ γλυκύ της κλίμα, μέ τ6 Βαρετό άργι
λώδες έδαφάς της , ήτα πραγματικά Ιδεώδης 
τόπος πού μπορούσε νό τήν αναπτύξει καί νά 
τήν μεγαλώσει, γι ' αύτό καί ή καλλιέργειά της 

τράΒηξε ενωρίς τούς όρχαίους κατοίκους της. 

'Ένας άλλος Ισχυρός λόγος πού τράβηξε 
παλαιούς καί νέους κατσίκους τής Κυθρέας νό 
έπιδοθοϋν μέ τόση ζέση καΙ όρεξη στήν καλ

λιέργεια τού εύλογημενου αύτού δένδρου, εί

ναι οΙ πολλές αγριελιές πού Βλάσταναν αύτο

φυώς στίς πλαγιές καΙ στίς ύπώρειες τού Πεν

ταδaκτύλου , όπό τΙς όποίες μπορούσαν εύκο

λα χωρίς καθόλου εξοδα μόνο μέ λίγο κόπο νά 
προμηθευθούν φυτά τής ελιάς γιό 
καλλιέργεια . 

Θυμοϋμαι τόσον ή γενιά τών παππούδων 
μας, όσο καί ή γενιά τών πατέρων μας, στήν 

κατάλληλη εποχή, πού άρχιζε συνήθως όπό 
τόν 'ΟκτώΒρη μέχρι τό Μάρτη , έσμιγαν ώς έπί 

τό πλείστο παρέες παρέες 2-3 ατομα καΙ μέ τά 
μεταφορ ι κά τους ζώα, πού χρησιμοποιούσαν 

στήν εποχή τους , τό γα'ίδούρια μέ τό σαμάρια 

στή ράχη τους, ένα μικρό περίπατο πού έκα
ναν στούς άνω τόπους τής αγριελιάς , ξερρίζω

ναν κατάλληλα φυτό , μέ δλους τούς ρόζους 

καί τό ριζικό τους σύστημα χωρίς νό τό πληγώ

νουν, τά κλόδευαν γιό νά ξελαφρώσουν όπό 

τό Βάρος τών κλαδιών, τά φόρτωναν 5·6 
δένδρα σέ κάθε ζώο (όνάλογα μέ τό βάρος 
τους ) καί τά μετάφεραν Υιά φυτειό στά χωρά

φια , πού προορίζονταν νό μεταΒληθούν σέ 

λιοχώρια, . Εκεί ε{χαν σκαμμένους έτοιμους 
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τούς λούκκοuς καΙ τό φύτευαν την ίδια μέρα , 

χωρίς καμμιό καθυστέρηση. Τό φρεσκό6γαλ

τα ούτό δένδρα μΙ δλη τήν Ικμάδα τους δέν 
ήταν δυνατό γΙ όστοχήσουν, αρκεί να εΙχαν 
τήν κατάλληλη περιπο(ηση , Ιδίως συχνά ποτ[
σματα τούς καλοκαιρινούς μήνες στόν πρώτο 

καί δεύτερο χρόνο τής φuτειάς τους. 
Στήν προσπάθειά τους νό φuτεύσοuν καί 

πολλαπλασιάσουν την έλιά σ' όλη τήν γύρω 
περιοχή τής Κuθρέας , δέν ένδιαφέρονταν καί 
πολύ γ ' ακολουθήσουν έπιστημσνικήν φύτευ

ση καί καλλιέργεια. Δέν τούς ένοιαζε λ.χ . Υιό 
τίς διαστάσεις πού έπρεπε νό εχει ό λάκκος 
τής φuτειάς , ούτε ή τοποθέτηση χαλlκιων 
aτόν πυθμένα τού λάκκου Υιό την αποστράγγι

ση , η τοποθέτηση χωνευμένης κόπρου άναμε

μειγμένης μέ όψρούγισ χώμα . Ούτε ένδιαφέ
ρονταν Υιό τόν σχηματισμό κατάλληλης λεκά
νης γύρω τριγύρω της νέας έλιάς πού φυτεύ

θηκε γιά συσσώρευση καί όπορρόφηση μεγα
λύτερης ποσότητας νερού καΙ συγκράτηση 

περισσότερης ύγρασίας. 
Τό πιό σπουδαίο όμως μέρος τής έπιστημο

νικης καλλιεργείας πού παραμελούσαν ήταν ή 
γραμμική φύτευση καί ή όραιά φύτευση τής 

μιας όπό τήν δλλη . . Η τέτοια δμως παρόλειψη 
όπέθηκε πραγματικό ζημιογόνος γιό τούς καλ

λιεργητές κα Ι τούς κληρονόμους τους . 
Μέ τήν όκανόνιστη φυτειό πού έκαμναν, μέ 

τήν μή γραμμική καί πυκνή τακτική , πού όκο
λουθούσαν, τό λιοχώρια πού σχημότιζαν πύ
κνωσαν τόσο πολύ πού όναmύσσοντο σέ 

ϋψος, όφού δέν ύπήρχε χώρος νά έπεκταθούν 

όριζόντια , πράγμα πού συνέτεινε ν' όστοχούν 
στήν καρποφορίαν, Δέν καρποφορούσαν, για

τί δέν εΙχαν τόν κατάλληλο όερισμό καΙ ήταν 
στερημένες τού ηλιου πού τόσον όγαπό ή 

έλιά . 
Στό λιοχώρια αύτό μέ τό ύπερύψηλα πυκνό 

δένδρα ή συλλογή τού καρπού ήταν προβλη
ματική . . Εχρειόζοντο γιό νό μαζεύσουν τόν 
καρπό έπιδέξιες γυναίκες, πού νό χρησψο

ποιοΟν διπλές σκάλες (ένωμένες δυό σκόλες 
ή μιό μέ τήν δλλη μέ πουρκούς) γιό νό μπο

ρούν εύκολα νά όποσυνδέονται γιό τήν εύκο

λη μεταφορό τους όπό τό ενα μέρος στό δλλο. 
Στήν nopimwoη της διπλής οκόλας έχρειαζον
το δυό γυναίκες. 'Η μιό όνέβαινε γιό νό μαζεύ

σει τΙς έλιές καί ή άλλη κάτω στή γή νά κρατεί 

γερό τήν σκόλα γιό να μή yolpt' καΙ πέσει ή 
γυναίκα πού ήταν πάνω στή σκάλα , ΙδΙως όταν 
φυσούσε δνεμος . • Ηταν πραγματικό τό μόζευ
μα τού καρπού στΙς ψηλές αύτές έλιές, όχι 

μόνο δύσκολο, όλλά καί έπικΙνδυνο . Εύτυχώς 
ύπήρχαν έπιδέξιες γυναίκες, πού εΤχαν τήν 
ψυχραιμίαν καΙ τήν τόλμη νό βγαίνουν καΙ νό 
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τίς μαζεύουν . Πνεται δμως όντιληmό πώς ή 
συλλογή τού έλαlοκόρπου στό παλιά λιοχώρια 

ήταν όρκετό δαπανηρή . 
Τό πύκνωμα τού έλαιώνα συνέτεινε πολύ νό 

μή χορτάνουν τό νερό καΙ νό έχουν όνάγκην 
όπό συχνά ποτίσματα πράγμα πού όπέβαιναν 

πολύ δαπανηρό κατό τούς καλοκαιρινούς μή

νες, πού τό νερό ήταν πανάκριβο. 
Τό όκανόνιστο τής φυτειάς παρουσίαζε με

γάλη δυσκολΙα στήν άροτρΙαση τού έλαιώνα, 

είτε αύτή έγΙνετο aτά παλιά χρόνια μέ τό άρο

τρο , πού τό έσυραν τό θόδια , είτε μέ τό χαμη

λό τρακτέρ στά νεώτερα , 
Γιό μάς τούς "Ελληνες ή έλιό πρέπει νό 'ναι 

τό πιό όγαπητό μας δένδρο, γιατl πέρα από τίς 
πολλαπλές όνόγκες, πού παρέχει στήν καθη

μερινή μας ζωή, μετέχει καΙ στΙς θρησκευτικές 
μας τελετές καΙ τΙς έθνικές μας γιορτές , ftot 
μάς δίδει θάρρος καί πίστη στό δύσκολο όγώ
να τής ζωής μας. 
Μέ τής έλιάς τούς κλώνους έγένοντο τό 

στεφόνια τού ύμεναίου τών πρόπαπnων μας 
καί έξακολουθούν όκόμη νό γΙνονται στό μέρη 

έκείνα , πού διατηρούν όμετόβλητα τό όρχαία 

έλληνικά έθιμα , Μέ κλώνους όγριελιάς, τού 

Ιερού δένδρου τής θεας . Αθηνας, έστέφοντο 
bi 'Ολυμπιονίκες, πού ήταν ή πιό λαμπρή δόξα 
τής κλασσικής' Αθήνας. 

Τό ότίμητο προϊό της, χαιρετά τόν έρχομό 
μας στόν κόσμο καΙ λαμβάνει μέρος στήν έπί

σημη τελετή τής χριστιανοποιήσεώς μας. 

'Ύστερα μάς όποχαιρετό σάν όληθινός καί εΙ
λικρινής φίλος , όταν όναχωρούμε όπό την έπί

γεια ζωή μας , στό όγύριστο ταξlδι στήν αΙωνιό

τητα . Καί δταν όκόμη είμαστε γέροι μέ λίγες 
χαρές καί λίγα δνειρα, έρχεται τό εύλογημένο 

λάδι νό πολλαπλασιάσει τΙς έλπΙδες μας, μέ τ6 

δναμμα τής κανδήλας ένός όγlου καΙ νό μας 
παρηγορήσει , πώς θά πετύχουμε έκείνο, πού 
ποθΟ,ύμε, καΙ θά γίνει καλά τό όγαπημένο μας 

πρόσωπο. 
ΕΙναι δγιο , Ιερό, πολύτιμο, όληθινά φυλακτό 

τό δένδρο τής έλιας γιό μας τούς ·Έλληνες . 

-Ας εΙναι εύλογη μένη όπως την θέλει ό μεγά
λος μας ποιητής Παλαμας. 

Στην' Ελλόδα ή καλλιέργεια τής έλιας δρχι
σε έδώ καΙ 4 χιλιάδες χρόνια. ~ Αλλοι λέγουν 

πώς ή έλιά εχει πατρίδα τήν Μ . Άσlαν καΙ όπ' 

έκεί την μετεφέραν στήν Αίγυmο, όπ' δπου ό 
Κέκροπας τήν μετέφερε ατήν Έλλόδα. -Λλ
λοι ίστο-ρούν πώς ό 'Ηρακλής, σάν έπέστρεφε 
όπό τούς περίφημους δθλους του, τήν μετέ
φερε όπό τίς όχθες τού ΔούναΒη καΙ τήν φύτε
ψε στήν 'Ολυμπία, Τό πιό βέβαιο εΙναι , πώς ή 

έλιά θλάστανε αύτοφυώς στήν . Ελλάδα καί 
όπ' έκεί μεταφέρθηκε όρχικά στήν ' Ιταλία καί 
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τήν Νότιο Γαλλία καί άργότερα στήν 'Ισπανία. 
ΟΙ όρχαίες . Ελληνικές άποικίες ~δειξαν ξε~ 

χωριστό ένδιαφέρο Υιό τό ίερό δένδρο τής 
θεάς . Αθηνός καί προσπαθοΟσαν μέ aύστη~ 
ρούς νόμους καί Cίλλα προστατευτικά μέτρα 
νά έπεκτε(νσυν τήν διάδοσή της. Στήν Κρήτη 

κάθε νέος ώρκίζετσ στήν ποινή προστίμου, 

πώς θά φυτεύσει τουλάχιστο μιά έλιά καί θά 
πάρει δλες τίς προστασίες καί φροντίδες νά 
τήν άναγιώσει. 'Ο Σόλων στήν περίφημη νομο

θεσία του, έδειξε μεγάλο ένδιαφέρο Υιό τήν 

προστασία της έλιάς σέ τρόπο πού έκανόνισε 

καί αύτήν άκόμη τήν άπόσταση, πού πρέπει νά 
τηρείται στri φύτευσή της, περιόρισε όκόμη 
διό νόμου τήν μεγάλη τάση, πού είχαν οΙ 'Αθη

ναια\ στήν έκρίζωσή της καί έπέβαλε αύστη
ρές τιμωρίες aτούς παραβάτες. Μέ παρόμοιο 
μέτρα ή . Ελλάδα άπέκτησε έκατομμύρια 

έλαιόδενδρα, 
Στήν μακραίωνη όμως Τουρκική δουλεία, 

άπέραντες έκτάσεις έλαιοδένδρων καταστρά
φηκαν μέ τήν φωτιά καί τό σίδερο, 'Αργότερα 
όμως μετά τήν άπελευθέρωση μέ τήν άσύγκρι
ΤI1.έπψογή Κ9[ αφθαστη έπιμέλεια πού χαρα
κτηρίζουν τόν 'Έλληνα, αγριες έλιές πού άνα
πτύχθηκαν εγιναν ημερες καί κοντά σ' αύτές 
φυτεύθηκαν καΙ όλλα έκατομμύρια έλαιό
δενδρα καί σήμερα η . Ελλάδα νά κατέχει την 
τρίτη θέση σ' δλο τόν κόσμο μετά την' lσπανία 
καί τήν Ίτολίαν. ΆκολουθοΟν aτή σειρά ή 
Τύνιδα, ή Πορτογαλία, τό Άλγέριο, ή Γαλλία 
καί ή Κύπρος. 
'Αναφέρθηκε προηγουμένως πώς οί παλιές 

φυτείες της Κυθρέας παρουσιάζον τό άκανό
νιστο τής φύτευσής τους καί ύπεγραμμίσθη
καν τά μειονεκτήματα, πού παρουσίαζαν έξαι

τίας του, 
, Η νέα όμως γενιά μέ τήν όλοένα άνάmυξή 

της καί το φιλοπρόοδο πνευμα πού τήν χαρα

κτηρίζει, έπεδόθηκε μέ έξαιρετική έπιμέλεια 

στήν έπέκτασή της άκολούθησε τρόπους φύ
τευσης, καλλιέργειας, κλαδεύματος, λίπαν

σης-κόπρου, ψεκασμούς ένάντια στίς διάφο
ρες όρρώστειες, πιό έπιστημονικούς καί τά 
νέα λιοχώρια πού όνέδειξε ήταν χαρά ΘεοΟ νά 
τά βλέπεις. Τά νεαρά αύτά δένδρα καθιστού

σαν τίς διάφορες περιποιήσεις πιό εϋκολες 
καί λιγώτερο δαπανηρές. 'Ιδίως τό μάζευμα 

τού έλαιοκάρπου όχι μόνο ήταν άκίνδυνο καί 
στοίχιζε πάμφθηνα aτόν καλλιεργηηiν άλλά 
ήταν καί μιά εύχάριστη άπασχόληση, ίδίως 

σταν τό δένδρο ήταν κατάφορτο μέ τόν εύλο
γημένο του καρπό. 

'Η προμήθεια άγριελι(ον μετά τήν τρίτην δε

καετίαν τού αίώνα μας τόσο στήν Κuθρέα καί 
τά περίχωρα, όσο καί σ' αλλες πεδινές περιο-
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χές έγένετο όπό τά μέρη τής χερσόνησου της 
Καρποσίας, γιατί οΙ άγριελιές της περιοχής 
τοΟ Πενταδακτύλου είχαν πιά έξαντληθεΤ μέ 
την άλόγιστη έκρίζωση, πού έγίνετο στά παλιά 

χρόνια τών πατέρων καΙ παππούδων μας. Οί 

λίγες πού είχαν άπομείνει μπολιάστηκαν καί 
καλλιεργήθηκαν έπί τόπου όπό τούς ίδιοκτη
τες τών χωραφιών, πού άπηγόρευαν πιά κάθε 

έκρίζωση. 

"Ετσι οί έλαιοκαλλιεργητές ζήτησαν όπό δλ

λην πηγήν φυτά γιά άτομlκήν καλλιέργειαν. 
Πρός τό Νότο, τοΟ χωριού 'Άγιος Θεόδωρος 
τής Καρπασίας ύπήρχε τό δάσος της Βάλιας, 

πού ήταν γεμάτο άπό άγριελιές .. Η Κυβέρνη
ση στήν προσπάθειά της νά έπεκτείνει τήν, 
καλλιέργεια της έλιάς σ' όλα τά μέρη τής Κύ

πρου, άφήκε έλεύθερη τήν έκρίζωση τής 

άγριελιας, χωρίς σχεδόΥ κανένα περιορισμό. 
Ύπήρχαν έκεί όμάδες έργατών, πού είχαν 

άποκλειστικό εργο τήν έκρΙζωση rGJV άγριε
λιών, όφού πρώτα τίς έλευθέρωναν όπό τούς 
γύρω θάμνους κοί τίς έκλάδευαν κατάλληλα 
γιά νά είναι πιό εϋκολη ή έκρίζωη καί βολική ή 
μεταφορά τους γιά νά φορτωθούν qτ' αύ.Τοt<ί
νητα καί μεταφερθoιJν' στά χω·ριό ν6. φυτευ
θoCιν καί σχηματίσουν τά ότέλειωτα νέα λιο
χώρια. ~Hταν δένδρα νέα μέ κορμό τρυφερό 
μέ κανονικό ρίζωμα καί άρκετούς ρόζους κα( ή 
έπιτuχία ήταν έξασφαλισμένη. 

, Αγοράζονταν έπί τόπου 1-2 σελίνια τό ενα 
καί στήν Κυθρέα καί τά περίχωρα έπωλοΟντο 
πράς 5 σελίνια τό ενα. ~Hταν τιμή ψηλή έάν 
άναλσγισθεί πώς ενα μεγάλο φορτηγό αύτοκί
νητο μπορούσε νά μεταφέρει 40-60 έλαιό
δενδρα, γιατί κάθε δένδρο ζύγιζε όπά 20-30 
όκάδες. 
Βραδύτερο μέ τήν πάροδο τών χρόνων πού 

είχαν άραιώσει τά έλαιόδενδρα τής Βάλιας 
μπόλιαζαν έπί τόπου τίς όγριελιές καί σέ 2-3 
χρόνια μετατρέπονταν σέ τέλεια ημερα 
δένδρα πού μεταφέρονταν καί πουλιούνταν 
ατά χωριά πρός f1-1 1/2 τό καθένα. ~Hταν 
δμως τέλεια φυτά καί μπορούσαν ν' άποδώ
σουν καρπό σέ 2-3 χρόνια μετά τήν μεταφύ
τευσή τους. 'Ενώ μέ τό σύστημα της άγριε
λιας, τόσον άπ' έκεϊνες πού προμηθεύονταν 
άπά τά όρη τοΟ Πενταδάκτυλου aτά παλιά 
χρόνια, όσο καί άπ' έκείνες όπό τήν περιοχή 
της Βάλιας στά νεώτερα χρόνια μπορούσαν ν' 
άποδώσουν σέ περίοδο όχι λιγώτερον όπό 8 
χρόνια. 

Γιά δυό δεκαετίες τού αίώνα μας μέχρι τήν 
πέμmη δεκαετία ή προμήθεια τών άγριελιών 
έγίνετο όπό τό δάσος τής Βάλιας, 'Η άλόγιστη 
όμως έκρίζωση έπέφερε τήν όλοσχερη 
έξάντληση καί τότε ή προμήθεια της άγριελιός 
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έγίνετο όπά τό δόση τού 'Αποστόλου 

'Ανδρέα, μέ άποτέλεσμα ν' όνεβουν πολύ 
στήν τιμή, γιατί όπά τήν μιά ήταν ό μεταπολε

μικός ύψωμός όλων των πραγμάτων καί όπά 

τήν δλλη τ6 διπλάσιο τής άποστάσεως aτή 
μεταφορά τους. Σ' αύτή τήν έποχή τό κάθε 

ημερο έλαιόδενδρο στοίχιζε όπά 2-3 λίρες τ6 
ενα. 

. Ο μεγάλος δμως όργασμός τών νέων καλ
λιεργητών Υιό έπέκταση τής έλιάς στήν Ku
θρέα καί τά περίχωρα τούς εκαμνε νά άδιαφο
ρουν Υιό τήν άκρίβεια τής τιμής καί γ' άγορά

ζουν άλόγιστα μεγάλο άριθμών νέων δένδρων 

Υιό φύτευση. 
Τό περισσότερα νέα λιοχώρια δημιουργήθη

σαν σ' αύτή ν τήν μεταπολεμική ν περίοδο μέ 

προέλευση όπά φυτά τής Βάλιας. Άνamύο
σονταν θαυμάσια στήν περιοχή τής Κuθρέας, 
έξαιτίας τής άλλαγής κλίματος καί έδάφους. 

'Αναφέρονται στά χρονικά τής Κυθρέας 

δυό όνόματα, πού συνέδεσαν τήν ζωή καί τή 
δράση τους μέ τά λιοχώρια τής Κυθρέας, 'Ο 

Παπαaτεφανης όπό τήν μιά, στά παλιά χρόνια 

καί ό Στέλιος τού Ζαμπά όπό τήν ολλη, στά 

νεώτερα χρόνια. '0 πρώτος φύτευσε"όλόκλι,
ρες έκτάσεις έλιών aτά Ν.Δ. τής Κυθρέας πού 

όποτελούν άτέλειωτο δάσος. Τόση μεγάλη 
ήταν ή έπιμέλεια καί ή εφεσή του στόν πολλα
πλασιασμό της έλιάς πού μετέφερε τό νερό 

aτό ώμο μέσα aτό όσκί όπό μεγάλη άπόσταση 
γιά νά τίς ποτίσει καί διατηρήσει τήν άπαιτού

μενη ύγρασία γιό νό προκόψουν. 

'Ο Στέλιος τού Ζαμπά, τέκνον πολυτέκνου 
οίκογενείας, έγκατέλειψε νεώτατος τήν Κυ

θρέα καί όνεζήτησε έργασία στήν Αμερική. 

Είργάσθη σκληρή πραγματικά ζωή καί ϋστερα 
όπό σειράν έτων, άφού ενιωσε τήν οίκονομι
κήν άνετότητα πού είχε τάξει σάν σκοπό τοΟ 
έκπατρισμού του, έπέστρεψε στήν γενέτειρα 

Κυθρέα, δπου έπεδόθηκε γενικά στήν γεωρ

γία, είδικά δμως στήν καλλιέργεια τής έλιάς. 
, Αγόραζε όλόκληρες έκτάσεις χωραφιών καί 
σέ λίγα χρόνια τίς μετέτρεπε σέ άπέραντα λιο
χώρια, 'Υπόδειγμα πραγματικά έργατικότη

τας καί προοδευτικοΟ πνεύματος. Παραμένει 

άξέχαστο ενα άτέλειωτο λιοχώρι άπό 20·30 
σκάλες πού όνόmυξε στήν περιοχή Βώνης, 

δίπλα στό δρόμο Βώνης καί Παλαικύθρου καί 

σέ λίγην όπόσταση όπό τό νέο δρόμο Λευκω

σίας Βαρωσίου, μόλις ξεπεράσεις τό Τραχώνι 
Μά τό λιοχώρι αύτό δέν ήταν τό μοναδικό. 

Δημιούργησε παρόμοια, σέ πιό δμως μικρή 

εκταση, στό Τραχώνι, στή περιοχή τοΟ Τούρκι
κου χωριού Μπέη Κιογιού καί στήν Κυθρέα, 
Πολλοί νεώτεροι καλλιεργητές όνέπτυξαν 

μεγάλη δραστηριότητα στήν έπέκταση τής 
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έλιάς καί όνέδειξαν τέλεια λιοχώρια .. Απ' αύ
τούς είναι ό Γιώργος Χ' , Νικόλα (Γιώρκος τής 
ΧατζηνούςΙ, Πετράκης Χ" Λούκας, Πρόδρο

μος καί Άνδρέας Κουδέλλας, Κωστής Κλόκ
καρης, οί όδελφοί Βάσος καί Νίκος Νικολαίδης 

(γιούδες τού Γιώρκου Χ' . Νικόλα) Θωμάς Πε
τρίδης καί όλλοι. 
Στά νέα λιοχώρια πρόσεξαν πολύ τήν γραμ

μική διάταξη τής φυτειάς, γιατί ή πείρα τούς 

είχε διδάξει όπό τά λάθη της άκανόνιστης φυ
τειάς πού όνυπολόγιστα είχαν έπιδοθεί 0\ καλ
λιεργητές τής έλιάς στά παλιά έκείνα χρόνια. 

Γιό νά έπιτευχθεί μιά τέτοια γραμμική φύ

τευση μέ κανονικές άποστάσεις, ή νέα γενιά 

ακόλουθη σε στή φύτευση τό τετραγωνικό 
σχημα εΊτε τό ρομβοειδές τέτοιο. 

Στό πρώτο ή διάταξη τών δένδρων αντίκρυ

ζαν δλα τά δένδρα σέ γραμμή καί σέ ϊση όπό
σταση τό ενα άπ' τό δλλο, ένώ aτό δεύτερο 

άντίκρυζαν χωριστά οί γραμμές τών μονών 
άριθμών καί χωριστά οΙ γραμμές τών ζυγών 
άριθμών. 'Έτσι μέ τό ρομβοειδές σχήμα μπο

ρούσαν νά φυτευθούν περισσότερα δένδρα 

σέ κάθε τετραγωνική σκάλα όπό τό τετραγωνι
κό σχήμα. Στήν πρωτη περίmωση, τά δένδρα 
σέ κάθε σκάλα έφθαναν τά 1~, ένώ στή δεύτε· 
ρη περίπτωση μπορούσαν νά φθάσουν τά 20. 
Τό δένδρα καί aτή μιά καί στήν αλλην περίπτω
ση ήσαν σέ άπόσταση 35-40 πόδια. 
Μέ τήν γραμμική αύτή διάταξη πού έπιτυγ

χάνετο καί aτά δυό αύτό σχήματα τά έλαιό
δενδρα εΙχαν άρκετήν ανεση καί δέν μποροΟ
σαν νά πυκνώσουν εϋκολα. "Ετσι όπεφεύγον

το δλα τά μειονεκτήματα πού παρουσιάζονταν 
στό ακονόνιστο σύστημα φυτειάς τών προγό
νωνμας. 

Μετά τό τέλος τοΟ 8 . Παγκοσμίου Πόλεμου 
τά φυτά τής άγριελιάς στούς τόπους πού όφ

θονοΟσαν, αρχισαν νά λιγοστεύουν καί ή έξεύ

ρεση τέτοιων φυτών είχε γίνει προβληματική. 
Γι' αύτό ή Κυβέρνηση στήν προσπάθειά της νά 

συνεχισθεί αμείωτη ή έπέκταση τής έλιάς σ' 
όλη τήν Κύπρο, στό διάφορα Κυβερνητικά φυ
τώρια συνέστησε τμήμα παραγωγής ημερων 
δενδρυλλίων έλαιοδένδρων, τά όποία πωλοΟ
σε σΙ παραγωγούς πρός 2-3 σελίνια τό καθένα. 
Τό φυτά αύτά έγίνοντο μέ μοσχεύματα, όχι 

μέ σπόρους γιατί άργούσαν πολύ νά όναπτυχ· 
θούν. τετοια φωτωρια Υιά παραγωγή φυτων 
έλαιοδένδρων ύπήρχαν στήν Κοντέα τής 
έπαρχίας , Αμμοχώστου. 
Τό φυτά αύτά παρ' δλο πού ήταν πολύ φθη

νά, παρ' δλο πού εϋκολα μποροΟσαν ν' άνα
πτυχθούν καί ν' όποδώσουν γρήγορα δέν προ
τιμήθηκαν στήν Κυθρέα, γιατί ήταν πολύ χα
μηλά καί οί έχθροί τους τό διάφορα ζώα, πρά-
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60ΤΟ, βόδια τό κατέ'φωγαν καί δέν τό άφηναν 

νά προχωρήσουν στήν άνάmuξή τους. 

Τό δενδρύλλια αιnά μπορούσαν εϋκολα v 
άνamuχθοϋν σέ 4-5 χρόνια κaί νά ~xouν Ικα
νοποιητική 6π6δοση, μετά τήν 6ν6πτυξή των 
έόν τό χωράφια, πού πρσωρΙζονταν, νά φυτευ
θούν περιορίζονταν άπ' δλες τίς μεριές μέ 
τέλλι άγκαθωτό στηριγμένο κaί έπενδεδυμέ
νΟΥ μέ διχτυωτόν τέλλι σέ όρκετό ύψος, πού 
νά μή έπιτρέπει aτά ζώα νά μπαίνουν μέσα. Το 
πολυδάπανο δμως τής προστασίας των έλαιο
δένδρων θεωρήθηκε πολυτέλεια Υιό τόν σχη
ματισμό έλαιώνων στήν Κυθρέα. 
Οί άγριελιές, πού άναφέραμε πιό πάνω μέ 

τίς όποίες έπεκτείνετο χρόν.ο μέ χρόνο ή καλ
λιέργεια της έλιας σ' όλόκληρη την περιοχή 

της Κυθρέας, αμα ρίζωναν καλό καί φούντω

ναν τό κλαδιά τους καί άποκτοϋσαν ΙKανoπoιη~ 
τικό πάχος, έπρεπε νά έμβολιασθούν γιά νά 

γίνουν ήμερες. 
Τό μπόλιασμα γινόταν μέ τόν ένοφθαλμισμό 

(κ. μάτι) πού ήταν δυό εΙδών εϊτε μέ τόν τριγω~ 
νικόν εϊτε μέ τό πλακωτόν ένοφθαλμισμό. ΟΙ 

έμ60λιασμο{ αύτοί όρχιζαν όπό τόν 'Απρίλιο 
καί μπορούσαν νά παραταθούν μέχρι τού 
Ί6υνίου. " 

Σ' αύτή τήν έποχή περιόδευαν τά λιοχώρια 

καί τά αλλα δένδρα έπιδέξιοι μπολιαστές καί 
έκαμναν τούς έμβολιασμούς στά έλαιόδενδρα 
καί στ' αλλα δένδρα. Τέτοιοι μπολιαστές ήταν 
ό Πετρουλλής Πατουνάς όπό τόν 'Άγιον 

'Ανδρόνικο καί ό Φανής 'Avτωνή όπό τό Τρα~ 
χώνι της Κυθρέας, 'Η όμοι6ή τους ήταν μισό 
ώς tva σελ[νι τό κάθε μάτι πού έβαζαν μέ τόν 
δρο δη άνελάμβαναν στίς 8~ 10 μέρες, μετά τό 
μπόλιασμα, νά λύσουν τό δεμένο μάτι. 

τ Ηταν πολύ έπιδέξιοι στήν τέχνην αυτή τοΟ 
έμβολιασμοϋ καΙ σπάνια τά μάτια πού έβαζαν 
στό δένδρο άστοχούσαν. 'Εκτός τούτων aτόν 

καιρό ήρχοντο στήν Κυθρέα νά προσφέρουν 
τΙς υπηρεσίες τους γιά έμ60λιασμό καί ξένοι 
ΙδΙως όπό τόχωριά Χάρτζια καΙ 'Άγιον' Αμ6ρό

σιο της . Επαρχ{ας τής Κερύνειας καΙ όπό τό 
Πελλαπαίας. Ό Σα66ης Σησαμάρης όπό την 

Χάρτζιαν ήταν τακτικός έμβολιαστής στήν 

Κυθρέαν. 
. Αλλά καί οΙ καλλιεργητές των έλαιo~ 

δένδρων ~ξευραν θαυμάσια νά τά μπολιάζουν 
καί τό έπιδέξιο χέρι τους ήταν τέτοιο, πού 
σπάνια άστοχούσε. Τέτοιοι ήταν ό Xαράλαμ~ 
πος Χ" Μοιραίος όπό τήν Χαρδακιώτισσαν ό 

Άνδρέας ΆδαμΙδης καΙ Άντώνης Χ" Γιάγ
κου όπό τήν . ΑγΙα Μαρίνα της Κυθρέας. 
Τά είδη πού συvηθίζoντo νά μπολιάζονται οΙ 

όγριελιές στήν Κύθρεα ήταν κυρίως οΙ λαδoε~ 
λιές, πού έχρησιμοποιούνταν γιά άλάτισμα οΙ 
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όδρές καΙ οΙ ψιντρές γιά λάδι.ΣυνηθΙζοντο 
δμως νά μπολιάζονται όραιό όραιά καΙ οΙ 
όδρoύπnες κα! οΙ 'Ισπανικές, πού έκαμναν Kυ~ 

ρίως γιά κολυμπότες γιατΙ εΙχαν όρκετή σάρκα 
καΙ σχεδόν καθόλου λάδΙ. 

Γιά νά πετύχουν τά δυό αυτά εϊδη τού ένo~ 
φθαλμισμοϋ έπρεπε νά προσεχθούν τά πιό 

κάτω: 

1. 'Η μέρα πού θά γίνετο τό μπόλιασμα έπρεπε 
νά είναι ησυχη καί χωρίς όέρα .. Ο όέρας στε~ 
γνώνει τούς χυμούς τού ματιού καί τού ύπo~ 

κειμένου καί δέν μπορεί νά γίνει ή σύμφυση. 

2. Τά μπόλια πού διαλέγουμε γιά άμμάτισμα νά 
μή έχουν ήλικία δ.νω τών δυό χρόνων καί νά τά 

κόπτουμε στό έπάνω μέρος (κορυφή) καί στό 
κάτω (βάση), γιατ{ τά μάτια τού μέρους αυτού 

είναι πιό ωριμα καί περισσότερο καρποφόρα, 
3. Τά μπόλια, πού θά χρησιμοποιήσουμε στόν 
ένοφθαλμισμό, νά μή είναι παλιοκομμένα. άλ~ 
λά νά είναι της ϊδιας ωρας πού θά γ(νει ό 
ένοφθαλμισμός. 

4. Τό μάτι πού θά ξεχωρίσουμε όπό το μπόλι 
πρέπει νά εΙναι γεμάτο, δηλ. νά έχει έμβρυο. 
5. 'Ο μπολιαστής νά εΙναι καλός τεχνΙτης. Νά 
δlαθ"έτ~ι" έπιδεξ~<?τητα ~~~" ,Τ:~Xι)Τ1)τ:α!" "τ~ψ) 
στήν όπόσπαση τού ματιού όπό το μπόλι, δσο 
καΙ στήν έφαρμογή στό αγριο δένδρο. 

6. Τ ό δέσιμο πού θά έγΙνετο στό μάτι δέν ~πρε
πε νά ήταν ούτε πολύ χαλαρό ούτε πολύ 
σφικτό, 
7, Τ ό δέσιμο έπρεπε νά πολυέται 8~ 1 Ο μέρες 
μετά τό μπόλιασμα. 
8, .. Αμα τό μάτι έπολυέτο καΙ έφαΙνετο τελείως 
χλωρό i\ πολλές φορές όρχιζε νά κεντρώνει, 
τότε ό μπολιαστής έκοβε τόν κλάδο η τό φυτό 
(άνάλογα μέ τήν περίmωση πού έχει γΙνει τό 

μάτιασμα) τουλάχιστο ένα πόδι άνω όπά τό 
μπόλι. 
Στά νεαρά αύτά δένδρα. πού μπολιάσθηκαν 

κι' έγιναν ήμερα μπορούσαν μέ τό κατάλληλο 

κλάδευμα νά πάρουν τό κυπελλοειδές σχήμα 

πού είναι ό Ιδεώδης τύπος κλαδεύματοςγιά τό 
έλαιόδενδρα. . Αφού όρίζετο τό ϋψος τού 
δένδρου, πού πρέπει νά δοθεί στόν κόρμο, τήν 

ανοιξη έκόmετο ή κορυφή τού δένδρου, έκεί 

aτό σημείο πού προορίζετο ν' άρχίσει τό σταύ~ 

ρωμα. "Ετσι βγαίνουν όπό τό μέρος τούτο 
πολλοί βλαaτoί. Τούτους δμως όφαιρούμε καί 
άφήνουμε μόνο τέσσερεις, πού νά εΙναι διατε~ 
ταγμένοι σταυροειδώς καΙ ν' όπέχουν 10~12 
πόντους ό καθένας. Κατά τήν όνοιξη τού β' 
έτους κλαδεύουμε στό μισό τίς κορυφές των 

νέων βλαστων, καΙ αύτοΙ θά είναι οΙ πραγματι~ 
κοί βραχίονες καί άφαιρούμε δλους τούς 

πλευρικούς, έκτός δύο σέ κάθε βραχίονα, πού 

είναι στά οκρα τής τομής. Κατά τήν όνοιξη τού 
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γ' χρόνου πάλι κ6mοuμε στό μισό τίς κορυ* 
φΙς των δυό κλάδων πού άφήσαμε σέ κάθε 
βραχίονα κα! τ6 ϊδιο γίνεται καί στό δ' χρόνο, 
όπότε τ6 δένδρο θά άποκτήσει τόνπλήρη σχη
ματισμό του. Στή συνέχεια άφού όλοκληρωσε 
τό δένδρο τό πλήρες σχήμα τού κυπέλλου, 
άρχίζει πιό τό κλάδευμα τής καρποφορίας. 

Σ' αύτό ό κλαδευτής πρέπει νά προσέξει τήν 
όρχή πού άκολσuθεί ή έλιά νά καρποφορει 

πάντοτε aτά διετή κλωνιά καί όχι στά μονοετή 
η τριετή. Τά διετή αύτά κλωνιά δημιουργούν
ται καί γίνονται πολλά, όταν κάθε χρόνο κλα
δεύει τό κλωνιά τού ένός χρόνου. 
Στά νεαρά αύτά δένδρα καί γενικά σ' δλα τό 

έλαιόδενδρα ή πρώτη έργασία πού επρεπε νό 
δίδεται ήταν ή καλλιέργεια. Αύτή επρεπε γ' 
όρχίσει δταν τό εδαφος ήταν στεγνό καΙ κά
πως όφρούγιο. Γινόταν τό φθινόπU)ρο συνή
θως μετά τίς πρώτες βροχές. 
Στήν Κυθρέα γινόταν συνηθισμένα μέ τό 

όλέτρι ύστερώτερα γινόταν μέ τά χαμηλά τρα
κτέρ, πού μποροΟσαν νά περάσουν καί άνάμε
σα στά πυκνοφυτευμένα έλαιόδενδρα. 

'Η καλλιέργεια τοΟ έλαιώνα ήταν άπαραίτη
τη, γιατl μ' αυτήν άερΙζονταν οί ρίζες τοΟ 
δένδρου, ελυωναν καί διαλύονταν οΙ τροφές 
τοΟ έδάφους καί μποροΟσε τό δένδρο νά τίς 
παραλάβει μέ τίς ρίζες του, καταστρέφονταν 
πολλά βλαβερά εντομα, πού ξεχειμώνιαζαν 

στό χώμα καΙ προκαλοΟσαν διάφορες άρρώ
στειες. Τό χωμα μέ τήν καλλιέργεια έγίνετο 
όφρούγιο καί μπορούσε ν' όπορροφήση 
περισσότερο νερό, πού μποροΟσε νά διατηρή
σει τά έλαιόδενδρα δροσερά, σ' δλο τό διάστη
μα τού καλοκαιριού. 
Δεύτερη καλλιέργεια γινόταν aτό τέλος τοΟ 

χειμώνα μέσα στό Μάρτη. Αύτή ώς έπί τό πλεί
στο γινόταν σέ δυό αροτρα (δΙβολα) καί σκοπό 
είχε νά συγκρατηθεί όλη ή ύγρασία, πού άπορ
ροφήθηκε μέ τίς βροχές καί τό ποτίσματα, σ' 

όλη τήν περίοδο τού χειμώνα. Σκοπόν άκόμη 
είχε νά παραχώσει όλα τά χόρτα, πού βλάστη
σαν σ' δλη τήν περίοδο τού χειμώνα, ii πού 
σπείραμε ξεπίτηδες (βίκο, κουκκιά καί λοιπά 
ψυχανθτΊ) γιό νά λυώσουν καί νά γίνουν 

λίπασμα. 
Πολλοί μετά τήν πρώτη βαθειά καλλιέργεια 

εκαναν τό λεκάνωμα σέ κάθε δένδρο, ίδίως 
aτά παλιά λιοχώρια πού ήταν πολύ πυκνά καί 
σκοπό είχε νά συγκεντρώσει περισσότερη πο
σότητα νερού aτή ρίζα τού δένδρου γιά νά 
άπορροφηθεϊ καί έναποθηκευθεί περισσότε
ρή ύγρασία στό πυκνό ριζικό σύστημα των με
γάλων δένδρων, γιά νά μπορούν ν' όντέχουν 
στή ξηρική περίοδο τού καλοκαιριου. 'Ανοίγε
το γύρω τριγύρω της ΚΟΡ!:lοστασιας τού 
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δένδρου ένας λάκκος πού είχε βάθος μισό 
πόδι 'Όλο του τό χωμα στοιβαζόταν στό όπέ

ξω μέρος έτσι πού γινόταν ένας όχτος πού 
κρατοΟσε τό νερό καί τό λίπασμα. Ή λεκάνη 
κρατούσε δλο τό μέρος τού έδάφους πού 

καταλάμβανε ή κορμοστασιά τής έλιάς. Στό 
λεκάνωμα όφαιρούνταν δλες οΙ ψιλές ρίζες 

καί παράλληλα κατεβάλλετο προσπάθεια νά 

μή πληγώνονται οΙ χοντρές ρίζες τής έλιάς. 
Στό τέλος τοΟ χειμώνα γεμίζονταν οί λεκάνες 
καί ίσοπεδώνετο τό έδαφος γιό τή συγκράτη
ση της υγρασίας. 

'Εξαιρετικές λεκάνες έκαμναν σ' δλα τά 

δένδρα στήν Κυθρέα άλλά Ιδίως στά έλαιό

δενδρα, μιά όμάδα άπό τρείς έργάτες, πού 

πάντα άνελάμβαναν μαζί τήν έργασία καί τούς 
όποκαλούσαν τριανδρία. ΑύτοΙ ήταν ό Σκου

φάς Νικολάου, ό Γεώργιος Παύλου καί Τοφης 

Χαρτζιώτης, Όλοιάπό τήν ένορία 'Αγίου Γεωρ

γίου Κυθρέας. 'Ανελάμβαναν Όλο τό χρόνο 

έργολαβικά γεωργικές έργασίες, σκάψιμο καί 

λεκάνωμα δένδρων, καθαρίσματα αύλακιων, 
κόψιμο βάτων καί καλαμιώνων καί δλλες γεωρ

γικές έργασίες. 
"Αλλη άπαραίτητη περιποίηση γιά τήν έλιά 

ήταν τό κόπρισμα. 'Όπως όλα τά καρποφόρα 

δένδρα έχουν όνάγκη άπό κόπρισμα πιό 

περισσότερο εχει ή έλιά. Γινόταν συνηθισμέ
να στήν διάρκεια τού φθινοπώρου, ποτέ δμως 

τήν ανοιξη iΊ τό καλοκαίρι Παλαιότερα πού 
αφθονούσαν τά κόπρια στή γύρω περιοχή 

έξαιτίας της aναmυγμένης κτηνοτροφίας, ή 

προμήθειά τους ήταν εϋκολη καί οί περισσό
τεροι έλαιοκαλλιεργητές παρείχαν αφθονα 

στά δένδρα τους. Προτιμάτο περισσότερο τό 
κάπρι τών αίγοπροβάτων γιατί αύτό διατηρό

ταν περισσότερο χρόνο στό έδαφος καί εδιδε 
αξιόλογη τροφή στά έλαιόδενδρα, Τά δένδρα 
γίνονταν ζωηρά καί μαυριδερά, δέν διψοΟσαν 

εϋκολα καί ή έσοδεία τους στόν καρπό ήταν 
έξαίρετη, τόσο σέ ποσότητα, δσο καί σέ 

ποιότητα, 

Συμπληρωματικά μέ τό κόπρl, πού εΙναι 
πλούσιο σέ αζωτο ύστερεί δμως σέ φωσφόρο 
καί κάλι έδιδαν στήν κατάλληλη έποχή τό λίπα

σμα 0-12-6, γιατί ή έλιά είναι Kαλιόφtλo φυτό. 
, Εκτός όπό τήν τροφή, πού εδιδε τό κόπρι 

aτό εδαφος τά άργιλώδη έδάφη της Κυθρέας 
πού ήταν σκληρά τά μαλάκωνε καί τά έκαμνε 
όφρούγΙΩ, έδιδε σ' αύτά όργανικές ούσίες, 

πού τά καθιστούσαν μαυριδερά καί εϋφορα, 
όνέmυσσε τούς μικροοργανισμούς, πού μα

γείρευαν τίς τροφές καί πρόσθετε στό έδαφος 

διάφορα όξέα, πού ύποβοηθοϋσαν νά λυώ

νουν τά δυσκολοδιάλυτα συστατικά τού 

έδάφους. 
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Στά πυκνά καί μέ μεγάλα έλαιόδενδρα τ6 

κ6πρι σκορπιζόταν σ' δλη τήν επιφάνεια τοΟ 

έδάφους 50·60 γομάρια aτή σκάλα ενώ aτά 
νέα λιοχώρια πού τό δένδρα ήταν πολύ όραιά 
περιορίζονταν σέ 1 -2 γομάρια στή ρίζα τού 
δένδρου. 

Μετά τή τοποθέτηση τής κόπρου aτό έδα

φος, έπρεπε νά σκορπισθεί τό πιό σύντομο 
δυνατό aτό έδαφος, καί νά άροτριασθείγιά νά 

σκεπασθεί μέσα aτό έδαφος, ι'ίλλως ή επίδρα
ση τοΟ ηλιου καί τού όέρα θά εξάτμιζε τ6 όζω

το, πού είναι συστατικό εύκολοδιόλυτο στήν 
έπήρειαν των δυό αύτών παραγόντων τής 

φύσεως. 
Στά τελευταία χρόνια, πού τ6 κάπρι ήταν 

δυσκολοεύρετο καί πολυδάπανο, έξαιτ(ας τής 

έλαττώσεως τής κτηνοτροφίας, οΙ περισσότε

ροι έλαιοκαλλιεργητές περιορίζονταν μόνο 
aτή λίπανση μέ χημικά λιπάσματα, πού πρό της 

είσβολης ήταν σχετικώς φθηνά. 
Παρείχαν τό φωσφόρο καί τό κάλι στά έλαιό

δενδρα τόν Δεκέμβριο καΙ τό Μάρτιο τό αζωτο 

(λίπασμα έπιφανείας) πού έπανελόμβαναν τόν 
, lούνιον καί Σεmέμβριο γιά την άνάmυξη τού 
KαprτOύ. 
Μιά δλλη λίπανση τών έλαιοδΙνδρων μέΧίγα 

σχετικό έξοδα ήταν καί ή χλωρά λίπανση. Τήν 
ήμέραν πού σπείρονταν τά άζωτολόγα φυτά 

(κουκκιά, βίκος, λουβάνα κ.λ.) πρoaτίθετo καΙ 

λίπασμα όπό κόλι καί φωσφόρο, έτσι πού τό 

έλαιόδενδρα έβρισκαν aτό χώμα όλα τά συ
στατικό γιά έπιτυχή καρποφορία. 

Καλό λίπασμα γιά τήν έλιά ήταν καΙ τό ύπο
λείμματα τής έλαιουργίας, μετά τήν σύνθλιψη 

τών έλιών γιό νά βγουν λάδι. τζίζουρος. ζίβανα 

κλπ. 
Ποτίσματα: 'Η έλιά είναι όπό τά καρποφόρα 

δένδρα πού δέν θέλουν καί πολύ νερό. Στό 

άΡΥιλώδες έδαφος τής Κυθρέας πού ήταν πο
λύ βαρετό, δέν χρειάζετο καΙ πολλά ποτίσματα 

Ιδίως τό καλοκαίρι. Γιό οΙκονομία τού νερού, 

πού ήταν πολυτιμότατο, οΙ Κυθρεώτες πότιζαν 
τίς έλιές στήν περίοδο τού χειμώνα 2-3 φορές 
καί στήν ανοιξη, πού τό χώμα ήταν καλά aτόν 

όρκο του (ούτε πολύ τρυφερό ούτε πολύ 
σκληρό) τό έκαμναν μέ τά τρακτέρ 2 λλετρα 
(δίβολα) καΙ έτσι ή ύγρασία τού χειμώνα κρα

τιόταν σ' δλη τήν περΙοδο τού καλοκαιριού καί 

τά δένδρα ήταν ύΥιή (μαυριδερά). 
Μέσα aτό Σεmέμβρη όμως, άνοιγαν αύλό

κια μέ λεκάνες γύρω στά δένδρα καί τά πότι

ζαν. Μπορεί να διψοΟσαν, νά μαραίνονταν, άλ

λά τό πότισμα τού Σεπτέμβρη πού ανέμεναν 
μέ τόση λαχτάρα τά άνάσταινε πάλι καΙ ή άνά

mυξη, τόσο τών δένδρων όσο καί τού καρπού, 

προχωρούσε κανονικά. 
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'Εάν συνέβαινε νό μή βρέξει θά είχαν βέ

βαια άνάγκη καί όπό δλλα παρόμοια ποτίσματα 
μέχρις όπου ώριμάσει ό έλαιόκαρπος καί OPXiw 
σει τό μάζεμά του. 

. Εάν συνεχιζόταν ή ξηρασία καί ό καιρός 
ήταν χωρΙς θροχές, τότε Υιά έξοικονόμηση 
τού νερού, (πανάκριβο σέ τέτοιες έποχές τότε 

καί τά άλλεπάλληλα ποτίσματα άσύμφορα) 
μετά τό πότισμα καί δταν τό χώμα τής λεκανω· 
μένης έλιός έρχόταν aτόν όρκο του, τότε 
έσκάλιζαν γύρω τριγύρω τό χώμα καί ή ύγρα· 
σία παρατεινόταν έτσι στό έδαφος, γιατί δπως 
λέγουν καί οΙ Γάλλοι ,,'Ένα σκάλισμα αξίζει 

δύο ποτίσματα". Καταστρέφονταν μέ τό OKaw 
λισμα οί σχισμές, πού άνοιγαν καί έπέτρεπαν 

aτόν ηλιο νά εΙσχωρήσει ύποβοηθώντας τήν 
έξάτμιση. Καταστρέφονταν όκόμη καί τό χόρ· 

τα, πού βλάaταναν, πού θά άπορροφούσαν 

τήν ύγρασία καί τίς τροφές τών έλαιο
δένδρων. 

. Εννοείται, δτι ή μέθοδος αύτή τής ξηρικής 
καλλιέργειας τής έλιός μέ πλούσια ποτίσματα 

τού χειμώνα καΙ Ικανοποιητικά τό φθινόπωρο, 
μπορούσε νά έφαρμοσθείμόνο σέ δένδρα πού 

ήταν αραιά, στό νέα .λι<?χώρια:. Σ~~ ~υ_K~c'ι >ι.ΙΟw 
χώρια μέ γηραλέες έλιές, δέν μπορούσε Kαθό~ 
λοu ν' όποβεί άποτελεσματικό, γιατί τό 

δένδρα αύτά λόγω τής πυκνότητας καί τού 

πυκνού ριζικού τους συστήματος σέ περιοριw 

σμένο έδαφος, διψούσαν τό καλοκαίρι καί εΙ· 
χαν όνάγκη τακτικών ποτισμάτων. . 
Κλάδευμα τής έλιός. 'Αναφέρθηκε προηw 

γουμένως, πώς στά νεαρά δένδρα τής έλιός 

έδίδετο όπό τήν όρχή τής ζωής τους τ6 κυπελ

λοειδές σχήμα πού πραγματικό μπορούσε νά 
έξασφαλίσει aτό δένδρο άρκετό ηλιο, πού 

συντελεί πολύ στήν πλούσια άνθοφορία, στό 

δέσιμο τού καρπού καί τήν ποιοτική καΙ ποσο· 
τική άπόδοση τού καρπού. 

'Η έργασία τού κλαδεύματος εΤναι ή σπου
δαιότερη απ' δλες τίς περιποιήσεις τής έλιάς, 

γιατί όπό τό καλό η κακό κλάδευμα έξαρτόται 

πολύ ή όπόδοση τής έλιάς. 
Στό κλάδευμα πρέπει νά δfδεται μεγάλη 

προσοχή aτήν άνάmυξη των διετών κλαδ[w 

σκων πάνω στούς όποΙους καρποφορεί πάντο
τε ή έλιά. Μέ τεχνητό κλάδευμα πρέπει νά 

προστατεύονται οί όριζόντιοι καί πλαγιαστοί 
κλάδοι καί ν' όφαφούνται ολοι οί λαίμαργοι 
καί κάθετοι, γιατί έχουν mωχή καρποφορία. 

Στά παχειά έδάφη τής περιοχής τής Κυ
θρέας τό κλόδευμα περιοριζόταν aτήν αφαί

ρεση ξηρών καί άσθενικών κλάδων καΙ κατε
βάλλετο προσπάθεια μέ τό κλάδευμα νά γί

νονται πιό ψηλές καί μέ περισσότερους κλά

δους, γιατί ένα γενναίο κλάδευμα έμπόδιζε 
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τήν καρποφορίαν τού δένδρου, έπειδή τότε 
θά ξόδευε αδικα τούς χυμούς του στήν παΡΟω 
γωγή νέων κλάδων κaί aτό δέσιμο των πληγών, 

πού γίνονται όπό τό κλάδευμα. 
Στά ήλικιωμένα δένδρα, πού είχαν γηράσει 

καί ή καρποφορία τους ήταν έλάχιστη, σuνηθί
ζετο νά γίνεται τό κλάδευμα Υιό ξανάνιωμα. Τό 
δένδρο τότε tK6meTO δλο όπά τήν σταύρωση 
(άποκεφαλίζετσ). Στό μέρος πού γινόταν rΊ το
μή αύτή τού δένδρου, βλάσταναν άρκετοί νέοι 
βλαστοί. 'Απ' αύτούς άφηναν τούς πιό δυνα
τούς καί κανονικούς πού μέ τήν κατάλληλη 

περιποίηση σέ 2-3 χρόνια έγίνετσ ένα νέο 
δένδρο. Συνεχιζόταν έτσι στά έπόμενα χρόνια 

κανονικό κλάδευμα σάν νά έπρόκειτο περί 
νεαρών δένδρων. 
Δυστυχώς τό σωτήριο τούτο μέτρο Υιό τό 

ήλικιωμένα δένδρα δέν ετuχε εύρείας χρή. 
σεως σ' δλη τήν περιοχή της Κυθρέας, μέ τ6 
δικαιολογητικό, πώς έχαναν γιά μερικά χρόνια 
τόν καρπό καί δέν άναλογίζονταν τά μεγάλα 
πλεονεκτήματα, πού θό είχε τό δένδρο μέ τά 
ξανάνιωμά του. 

'Αρρώστειες της έλιας. Σάπισμα τής ρίζας. 

. Η ,όρρώaτεια αύτή πού είναι μυKητoλ()yι~ή 
προσβάλλει τίς ρίζες πολύ συχνά σ' όλη τ'ήν 
περιοχή, έξαιτίας της πολλής ύγρασίας καί 
όπό τίς πληγές πού προκαλούνται τόν καιρό 
της καλλιέργειας. 'Η προσβολή γινόταν στίς 
βαρυχειμωνιές καί σιγά σιγά τά δένδρα ξηραί

νονταν. ~Hταν κολλητική καί εύκολα μεταδι· 
δόταν όπό τό ενα δένδρο στό αλλο .. Οποιαδή· 
ποτε μέτρα έφαρμόζονταν (ξελάκκωμα γιό όε

ρισμό καί ήλιασμό τών ριζών, άσβέστωμα καί 
προσθήκη θειϊκού χαλκού στίς ρίζες) μικρό 
όποτελέσματα είχαν γιά να όναλάβει τό 

δένδρο. 

'Αρίδα (φλοιοτρίβης) μικρό εντομο πού 
προσβάλλει τόν κορμό τοΟ δένδρου. Τρυπά 

τόν φλοιό τοΟ δένδρου καί φθόνε ι μέχρι τοΟ 
ξύλου .. Εκεϊ έναποθέτει τά αυγά του πού ξε· 
πουλιάζουν τό Μάη γίνονται τέλεια έντομα καί 

κατατρώγουν τό κάμβιο στρώμα, τό στρωμα 
πού βρίσκεται όνάμεσα aτό φλοιό καί τό ξύλο, 

οί κλάδοι μισοκαταστρέφονται καί καταστρέ

φεται μ' αύτούς καί ή άνθοφορία τους. Τρίτη 
γενεά τοΟ έντόμου προξενεί αλλην καταστρο

φή στούς κλάδους πού είναι φορτωμένοι 
άνθούς. 

Στήν περίmωση της άρίδας όνοίγετο ό 
φλοιός τοΟ προσβεβλημένου κλάδου καί κα

τεστρέφετο τό σκουλήκι, πού προξενοΟσε τή 
βλάβη στό δένδρο καί προλαμβάνετο τό ξε

πούλιασμα τής τρίτης γενεάς πού κατέστρεφε 

τούς άνθούς. 'Υπήρχε άκόμη τό άριδόν ύπό 
μορφή κρέμας πού κατέστρεφε όχι μόνο τό 

197 

σκουλήκι άλλά καί τά αυγά του. V Ετσι προλαμ· 
βόνετο νέα προσβολή. 
Μιά άλλη συνηθισμένη άρρώστεια τής 

έλιάς, πού έκαμνε θραύση στήν Κυθρέα ήταν 
καί ό πυρηνοτρήτης. 'Ένα εντομο πού κάμνει 
τρεϊς γενιές. 'Η πρώτη προσβάλλει τά φύλλα 
καί τούς τρυφερούς βλαστούς τής έλιας ή 
δεύτερη τά άνθη καί ή τρίτη τόν καρπό. 'Ανοί· 
γει τρύπα κοντά στό μίσχο τοΟ καρποΟ εΙσχω
ρεί κατόπι στόν πυρήνα τόν καταστρέφει τρώ· 
γοντας τήν κοτυληδόνα του καί έτσι έξασθε
νεί τόν καρπόν καί πέφτει πρόωρα όπό τό 
δένδρο. 'Η προσβολή πολλές φορές είναι με· 
γάλη καΙ σημαντικό μέρος τού καρπού κατα

στρέφεται Γίνονταν ψεκασμοί μέ διάλυση 
0.0.1. μέσα στό Μάρτη πού μπορούσαν νά 
καταστρέψουν τήν πρώτη του γενιά γιά νά μή 
ξεπουλιάσουν οι άλλες γενιές καί νά προ
ληφθεί ετσι ή μεγάλη ζημιά πού προξενούσε 

aτόν έλαιόκαρπο. ΟΙ ψεκασμοί δμως αυτοί γιά 
νά φέρουν τό προσδοκώμενο όποτέλεσμα 
επρεπε νά ήταν καθολικοΙ 

. Ο φοβερώτερος όμως έχθρός τού καρποΟ 
τής έλιάς, πού έκαμνε τή μεγαλύτερη κατα

σrρoφή άπ' δλες τΙς δλλες όρρώστειες, ήταν ό 
δάκος. Μιό μυίγα, πού έμοιαζε'Ι-{όλύ μέ την 
κοινή μυίγα, όλλά πιό μικρή όπ' αύτή. ΟΙ σκου· 

ληκιασμένες έλιές τοΟ δάκου έπεφταν στή γή 
καί μαζεύονταν συχνό γιά νά βγούν λάδι, μά 
αύτό ήταν κατώτερης ποιότητας, άφού ή 
περισσότερη σόρκα τους κατατρωγόταν όπά 

τό σκουλήκι, πού μεταμορφωνόταν κατόπι σέ 
μυίγα. 

'Ένας προοδευτικός γεωργός ό . Αντώνης 
χ" Γιάγκου, πρώτος έφερε πόμπα τού ώμου 

καί έκαμε ψεκασμούς στά έλαιόδενδρά του μέ 
τό κλασσικό φάρμακο τό ροκόρ άπά τό 1956. 
Πραγματικά τά όποτελέσματά του ήταν κατα· 
πληκτικά, γιατί ή παραγωγή των έλιων του δέν 

σκουλήκιαζε δπως συνέβαινε στούς άλλους 

παραγωγούς. Τό παράδειγμά του όκολούθη· 
σαν καί δλλοι παραγωγοί καίο[ ψεκασμοίσέ 

λίγα χρόνια διαδόθηκαν σ' όλη τήν Κυθρέα. 
~ Ηταν δμως τό ψέκασμα μέ πόμπαν τοΟ ωμου 

άρκετά κουραστικό καί τό 1960 είσήχθηκε 
στήν Κυθρέα ή βαρέλλα πού ήταν τοποθετη· 
μένη σέ δlτροχο άμαξάκι πού τό έσυρε άλογο. 
'Αναρροφητική όντλία πού εΙργάζετο μέ βεν

ζίνη άντλοϋσε τήν διάλυση όπό τη βαρέλλα καί 
τό φάρμακο μέ τόν ψεκαστήρα έλουζε όλό

κληρο τό δενδρο. Εκτός όπό τό ροκάρ, πού 

ήταν . Ιταλικό, χρησιμοποιήθηκε τό Λαπα'ίσίτ 
(Γαλλικό) καΙ τό 'Άνθιμο πού ήταν' Ελληνικό. 

Τό πΡώτο όμως παρέμεινε σάν τό κλασσικό 

φάρμακο καταπολέμησης τοΟ δάκου. 
ΟΙ ψεκασμοί μέ τή βαρέλλα χρηοιμοποιήθη-
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καν στήν Κυθρέα καΙ Υιό τόν πυρηνοτρήτη Υιό 
τήν μεσογειακή μυίγα καΙ λοιπές προσβολές 

της ψώρας στά λεμονόδενδρα. 'Ο Μιχόλης 
Κορέλλης διέθετε ένα τέτοιο ψεκαστήρα θα

ρέλλας καΙ τό ε{χε σόν έπόγγελμα νό ψεκόζει 
όλόγυρα τού χρόνου. 
Κατό τό 1970 ή κυθέρνηση προμηθεύθηκε 

μικρό όεροπλάνο καί εκαμνε όερσψεκασμούς 
Υιό καταπολέμηση τού δάκου σ' όλ6κληρες 

περιοχές όπό έλαιόδενδρα, Γι καί σέ μεμονω

μένα χωριό. 
Τέτοιους όεροψεκασμούς έκαμνε 3-Α φο

ρές τόν χρόνο σΙ κόθε περιοχή . 'Ένα στίς 
όρχές . /οuνlοu, δεύτερο στό τέλος 'Ιουλ(οu 
τρίτο στίς όρχές Αύγούστοu καί τέταρτο στά 
τέλη' Οκτωβρίου . Τό καθολικό αύτό ψεκόσμα

τα εγιναν αΙτ{α νά καταστραφούν 0\ γενιές τού 
δάκου καΙ σέ 1-2 χρόνια ή προσθολή ήταν 
άνύπορκτη . 

Σ ' όλες τίς κοινότητες εΙχαν καταμετρηθεί 
τ6 έλαι6δενδρα καΙ οΙ Ιδιοκτήτες πλήρωναν τ6 

έξοδα όλων τών άεροψεκασμών, πού στοlχι
ζαν 1-2 σελ. τό κάθε δένδρο .. Η καταμέτρηση 
στήν περιοχή Κυθρέας έδειξε , πώς ήταν 80 
χιλ . έλαιόδενδρα , ημερα καρποφόρα, μικρό 

δένδρα μέ έλάχιστον καρπόν όπως καί τά 

άγρια δέν ύπελογίστηκαν στήν καταμέτρηση . 
ΟΙ όεροψεκασμοί αύτοί συνεχΙστηκαν έντα

τικό μέχρι την εΙσβολή . Διενεργήθηκε μάλιστα 
6 πρώτος τό 1974 καί πλησίαζε νά γΙνει ό δεύ
τερος . Τήν χρονιά αύτή τά δένδρα ήταν κατά
φορτα όπό καρπό καΙ μάλιστα άρκετά άδρό . 

Σπάνιο φαινόμενο στά χρονικά παραγωγής 

έλιών στήν Κυθρέα, πολύς καΙ όδρός καρπός. 
Τούτο όφειλόταν στήν πολυομβρία τού γεωρ

γικού χρόνου 1973-1974 σέ όντΙθεση μέ τό 
προηγούμενο γεωργικό έτος 1972-1973 πού 
ήταν τελείως άνομβρο, όχι μονάχα γιά τήν 
περιοχή τής Κυθρέας, όλλό γιά όλη τήν 

Κύπρο. 
Δυστυχώς ήλθεν ή εΙσβολή τών Τούρκων καί 

όναγκαστικά οΙ Ιδιοκτητες έγκατέλειψαν σπί

τια καί περιουσίες γιό νό μείνουν σrή διάθεση 

τών έπιδρομέων, χωρίς νά καρπωθοίιν ΟΙ 'Έλ

ληνες Ιδιοκτητες τούς καρπούς τόσων καΙ τό

σων κόπων καΙ μόχθων. 

Θεομηνίες. Τά έλαιόδενδρα μπορούσαν νό 
πάθουν καΙ όπό άλλες αΙτίες , χωρίς νά φταίουν 

οϋτε τά εντομα, οϋτε οΙ άνθρωποι, άλλό ,,6 
θυμός τού Θεού». 

. Η πολλή ζέστη καΙ τό ύπερβολικό ψύχος 
πολλές φορές κατάστρεφαν έτοιμες έσοδείες 
καί εβλαmαν σημαντικά ώραία καί ζωηρά 

έλαιόδενδρα . 
Μά καί ή βροχή , όταν είναι πολλή καί παρά

καιρη , στήν άνθηση Ιδίως τών έλαιοδένδρων , 
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έμποδίζει τό δέσιμο τού καρπού καΙ προξενεί 
τό σάπισμα καΙ τό ξεγύμνωμα τών ριζών όπό τό 
χώμα. Στήν μεγάλη πλήμμυρα τού 1969, πού 
έπληξε τήν Κυθρέα, σημαντικός όριθμός 
έλαιοδένδρων καταστράφηκε καΙ χρειάσθη

καν όρκετά χρόνια γιά νά όναλάβουν καΙ άπο
δώσουν τήν κανονική τους έσοδεlα. Σέ δλλα 
έλαιόδενδρα έγινε τεράστια διάβρωση καί 
έχρειάσθηκαν ύπέρογκα έξοδα γιό νά άντικα
τασταθεί τό χώμα πού παρέσυραν οΙ 
χεlμαρροι. 

Καμμιό προφύλαξη δέν μπορεί ό αν8ρωπος 
νό λάβει ένάντια στά κακά αύτό , όπως καΙ στό 
χαλάζι καΙ τόν άνεμοστρόβιλο. Εlναι τό κακά 
δώρα τών όνεξερεύνητων βουλών τού Θεού , 

μέ τό όποία μός δοκιμάζει ιϊ μάς τψωρεί. 
' Η άντψετιίJπιση τούτων χρειάζεται ύπομο

νή , έπιμονή καΙ θέληση . 
Στήν Κυθρέα τό μάζεμα τών έλιών έκεlνων, 

πού επεφταν γιά διαφόρους λόγους στή γή , 

αρχιζε όπό τόν 'Οκτώθρη. Τέτοιες έλιές ήταν 
οΙ προοβεβλημένες όπό τό δάκο καί τόν πυρη
νοτρήτη είτε έκείνες πού έπεφταν ϋστερα 

όπό σφοδρούς άνέμους , καταιγίδες ιϊ δυνατές 
θροχές. 

ΟΙ έλιές αύτές στοιθόζονταν σέ παράμερα 
μέρη καί προορίζονταν μόνο γιά λάδι ~ Eπρε

πε όμως νά βγαίνουν χωρίς μεγάλη καθυστέ

ρηση (3-4 μέρες) μετά τό μόζευμα γιά νό μή 
βγούν τά σκουλήκια καί γίνουν έντομα , όπότε 

θά συνεχίζονταν οΙ προσβολές τών νέων γε
νεών τού δάκου. 

Πολλές φορές οΙ παραγωγοί δέν μπορούσαν 
νά μαζεύσουν μεγάλη ποσότητα στό διάστημα 
λίγων ήμερών καΙ τότε στούς παραδοσιακούς 

έλιομύλους δέν μπορούσαν νά γίνουν στύλος 
(60 περίπου όκάδες) γιό νό μπούν στήν πρέσα 
καί μπορέσουν νό συμπιεσθούν. Σ ' αύτή τήν 

περίmωση όναγκόζονταν νό σμίγουν 2-3 
παραγωγοί τίς έλιές τους καί νό μοιράζουν 

άνάλογα τ6 λάδι πού έθγαζαν δλες ΟΙ έλιές . 
ΟΙ έλιές αύτές ήταν άωρες έπεφταν παρά

καιρα καΙ δέν μπορούσαν ν ' όΠΟδώσουν πολύ 

λάδι καΙ αύτό ήταν κατώτερης ποιότητας, 
έξαιτΙας της προσθολης . 
Πολλοί παραγωγοΙ στήν περίοδον 'Οκτω

βρίου - Νοεμβρίου μάζευαν πράσινες έλιές καΙ 
τροφοδοτούσαν τήν άγορό τής Λευκωσίας γιά 

νά χρησιμοποιηθούν τσακκιστές iΊ κολυμπά
τες (πράσινες έλιές πού ψήνονταν στήν όλάρ
μη) . Οί πρόσινες έλιές μαζεύονταν ώς έπί τό 
πλείστο όπό τό νεαρά δένδρα, πού ήταν εύκο

λολούβητα καί ήταν καί πιό άδρές. 
Στήν περιοχή τού Νέου Χωριού , πού τό 

δένδρα τους ήταν νεαρά προτιμούσαν νά μα
ζεύουν ενα σημαντικό ποσοστό πρόσινες καΙ 
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δέν περίμεναν νά ώριμάσοuν aτό δένδρο, για
τί ετσι τό δένδρο, πού άπετίνασσε τόν καρπό 
του πρώϊμα, δΙQτηρσύσε όκμαϊες δυνάμεις καί 
μπορούσε νά εχει καλήν όπόδοση καί τόν έπό
μενοχρόνο. 

Είχε δμως τό πρώϊμο αύτό μάζεμα τού έλαιο
κάρποu καί τό μειονέκτημά του γιατ[, κάθε 
δένδρο 6πέδιδε λιγώτερες όκάδες ένω αν ώρί
μαζε ό καρπός ατό δένδρο θά έγίvοντο πιό 
άδρές (μεγαλύτερη σάρκα, περισσότερο νερό 
καΙ λάδι) καΙ θά έδιδαν περισσότερες όκάδες. 
Τ ό κανονικό μάζεμα τών έλιών αρχιζε όπό τά 

τέλη Νοεμβρίου καί συνεχιζόταν τό ΔεκέμΒρη 
καί τόν Φεβράρη. Ή πλησιέστερη έποχή γιό 
τό μάζεμα εΙναι στον ό περισσότερος καρπός 
μαυρίσει κατά τό 314, γιατ{ τότε έχει όποκτήσει 
δλο τό λάδι καί ό καρπός θά ηταν στήν έποχή 
καί Υιό όλάτισμα καί Υιό λάδΙ. 

Σ' δλη τήν περΙοδο της συγκομιδής τού 
έλαιοκάρπου δλοι οΙ παραγωγοί μέ τίς έργό~ 
τριες καί μέ τΙς ξύλινές τους σκόλες βρίσKoν~ 
ταν έξω aτά λιοχώρια. Σωστό πανηγύρι Kαθη~ 
μερινά γινόταν σ' όλη τήν περιοχή. Σ' αυτό 
κυριαρχούσαν τά τραγούδια, τά όστεϊα καΙ τά 
πειράγματα τών έργατριών πού iipXOV!0 νά 
δώσουν ξεκούραση στό κουραστικό καί "δύσ
κολο εργο της συγκομιδης. 
Κάθε παραγωγός είχε άγκαζιαρισμένες έξ' 

άρχης τίς έργάτριές του 5·6 άνόλογα μέ τ6 
ϋψος τής συγκομιδής, πού προορίζονταν νά 
μαζεύσουν. Σέ κάθε λιοχώρι διέθεταν 2-3 σKά~ 
λες, πού πολλές φορές ήταν διπλές (στερεω· 
μένες ή μιό πάνω στήν δλλη) γιό νά φθάνουν 
καί τίς πιό ψηλές κορυφές της έλιας. 
ΟΙ τέτοιες ψηλές σκάλες ήταν πσλύ βαρετές 

καί οΙ έργάτριες δύσκολα μπορούσαν νά τΙς 
μετακινήσουν γι' αύτό γιό την μετακίνησή 
τους καί τό σκάλιασμά τους, όπως έλέγετο 
στήν κοινή γλώσσα έχρειάζετο άνθρωπος, πού 
εΙχε όποκλειστικό εργο τήν μετακίνηση τής 
κάθε σκάλας. Συνήθως την έργασίαν αύτή 
άνελάμβανε ό παραγωγός. 
ΔυσκολΙα παρουσιάζετο πολλές φορές, 

όπως εχει όναφερθεί, ατά ψηλά παλιά έλαιό
δενδρα νά μαζευθεί ό καρπός όπό τό άκρό· 
κλωνα, γιατί δέν παρουσίαζαν αύτά όσφaλές 
στήριγμα της σκάλας καί ή όνόβαση της έργό
τριας σ' αύτή ήταν πολύ έπικίνδυνη. 
Μεγάλη όκόμη δυσκολία παρουσιάζετο νά 

μαζευθεϊ ό καρπός τών έσωτερικών κλάδων 
τού δένδρου, γιατί δέν μπορούσε νά εΙσχωρή~ 
σει όνάμεσά τους σκάλα. Στην περίmωση αύ
τή ή έργάτρια άναρριχατο στό δένδρο, εφθα
νε τούς έσωτερικούς κλάδους καί στηριζομέ
νη στούς όλλους κλάδους μέ τά χέρια καΙ τά 
πόδια κατώρθωνε νά μαζεύσεΙ.τόν καρπόν αu~ 
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τών των σώβρων, δπως τά έλεγαν. 
?Ηταν δουλειά πραγματικά δύσκολη, κοπια

στική καΙ έπικίνδυνη. Πόσες δέν έπεσαν όπό 
τό έλαιόδενδρα καΙ εΙχαν τόσα κα! τόσα άτυ
χήματα, πού κατέληγαν ένΙοτε καΙ στό μoι~ 
ραίο. 'Εγίνετο ή έργασΙα αύτη aτήν πιό ψυχρή 
περίοδο τού χειμώνα καί οΙ έργότριες ήταν 
έκτεθειμένες στό κρύο καΙ τη βροχή. Ύπijρ· 
χαν μέρες πού όναγκαστικό ή έργασία διεKό~ 
πτετο έξαιτ{ας όνυπόφορου κρύου ιϊ ραγδαίας 
καΙ συνεχούς βροχής. 'Η άναρρίχηση όνάμε
σα aτά κλαδιά καί τούς κλώνους τών έλαιο

δένδρων πολλές φορές κατεξέσχιζε ρούχα καί 
κατέστρεφε τά παπούτσια τών έργατριών. 
ΕΙργάζοντο γενικά ύπό δύσκολες συνθήκες 

γι' αύτό καί ή νεώτερη γενιά όπέφευγε ν' όνα~ 
λάβει τέτοια σκληρή καΙ έπικΙνδυνη δουλειά. 
Προτιμούσε νά καταφεύγει στήν πόλη γιά 
έξεύρεση πλέον εUκολης καΙ άνετης δουλειάς 
κaί νά πηγαινοέρχεται aτό χωριό της μέ τό 
αύτοκίνητο. Μέ τό πέρασμα τού χρόνου οΙ εΙ
δικές έργάτριες στό μάζεμα τού έλαιοκάρποu 
λίγες έναπέμειναν καΙ εΙδικά στή θώνη πού 
ήταν ενα χωριό πού προμήθευε τέτοιες σ' δλη 
τήν περιοχή, γιατί "ψ~~"ες K"aτ~στηρςιγ" λόγω 
ήλικfας άνfκανες γιό έργασία η άλλες όπέθα
ναν. Τέτοιες έπιδέξιες aτό λούβησμα τών 
έλιών πού εΙχαν καΙ την όπαιτούμενη ψυχραι
μία νά 6γα{νουν στά όκρόκλωνα καί παράλλη· 
λα νά κατορθώνουν μάζεμα υψηλής ποσότη
τας έλι@ν "τήν ήμέραν ήταν: Γιασιμιά Λιπέρ
του, Μήλού Κλεάνθη, Βαρβάρα Άντωνή άπό 
τή 8ώνη, Ξενοϋ Γιώρκα όπό τό Νιό Χωριό καί 
'Ορθοδοξία Πετρη Σουππουρη όπό τό 
Παλαίκυθρο. 
Τό ήμερομίσθιο πρό τής εΙσβολής έκυμαίνε

το όπό 20-25 σελ. μέ δυό φαγητά, <να πρόγευ
μα κι ένα μεσημεριάτικο, πού έπρεπε νά είναι 
έκλεκτής τροφής, χαλούμι καί τυρί, αύΥά καΙ 
τομάτες Υιά τό πρόγευμα καί φαγητά μέ κρέας 
γιά τό μεσημεριάτικο καί φρούτα της έποχης. 
Γίνεται όντιληmό δτι οΙ έΡΥάτριες μέ τήν 
σκληρή τους δουλειά όπαιτούσαν νά KaλOτρέ~ 
φονται, άλλως άν ένιωθαν τό όφεντικό τους 
κάπως τσιγκούνη aτό φαγητό τους δέν τόν 
προτιμούσανε. 

Γιά τούς λόγους πού όναφέραμε πιό πάνω ή 
έξεύρεση έΡΥατριών γιό τούς έλαιoπαραγω~ 
γούς της Κυθρέας καί τών περιχώρων έγινε 
προβληματική Ιδίως τά τελευταία χρόνια πρό 
τής εΙσβολής. Στήν περίmωση αύτή έκτός όπό 
τά γειτονικά Τούρκικα χωριά, Μπέη Κιογιού 
καί . Επηχώ, που προμήθευαν όνέκαθεν έργά~ 
τριες κατέφευγαν καί aτά πιό όπομεμακρυ
σμένα, Πέτρα του Διγενη, Καλλuβάκια, Κου
ρου, Μοναστήρι καΙ Τζιάος καί έξασφάλιζαν 
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τίς ύπηρεσίες των Τουρκούδων. Πρόθυμα αύ~ 
τες ερχοντο καθημερινό κa( έστρέφοvτο πίσω 

τό όπόγευμα μέ τά αύτοκίνητα τής γραμμής 
Υιό τήν Λευκωσία, πού επρεπε νά περάσουν 
όπά τήν Κυθρέα. 
'Όμως μέ τίς διακοινοτικές ταραχές τοΟ 

1963 6πεσύρθηκαν καί έχρειάσθηκαν όρκετά 
χρόνια όπά τότε Υιό νά εκλείψει ό φόβος καί νά 

άποκατασταθούν οΙ σχέσεις των δυό Kolνoτή~ 

των καί νά δεχθούν κι αύτές νά προσφέρουν 
τίς ύπηρεσίες τους στούς . Ελληνο-κυπρίοuς. 

. Οπωσδήποτε τήν συγκομιδή των ελιών όρ
κετά χρόνια πρό της είσβολης σ' όλη τήν περι

οχή της Κυθρέας τήν εκαμναν σί Τούρκισσες 

τών γειτονικών χωριών καί κάθε όμάδα όπ' αύ

τές σuνωδεύετο Υιό όσφάλεια όπά ενα Τούρκο 
συγγενή τους. ΤΗταν άρκετά επιδέξιες στό 

μάζεμα τών ελιών καί οί ύπηρεσίες τους πολύ 
εύσυνείδητες. Εϊτε είχαν εϊτε δέν είχαν έπί~ 

6λεψη ή. όπόδοσή τους ήταν όρκετό 

ίκανοποιητική. 

Θυμούμαι τόν Δεκέμβρη τού 1963 εΊχαμε 
στήν ύπηρεσία μας 4~5 Τουρκούδες όπά τό 
γειτονικό μας χωριό Μπέη Κιογισύ πού μά* 
ζευαν έλlές. Σέ μιό περίmωση τήν" έπαύ'ριο 

επρεπε νό μείνουν μόνες νά λουβοΟν, γιατί η 
γυναίκα μου πού ήταν καθημερινά μαζί τους 
επρεπε νά πάει τήν μέρα έκείνη στή Λευκωσία 
γιά κάποιαν ίδιωτικήν έργασίαν .. Εκείνες όταν 
εμαθαν τήν όπουσία της τήν διαβεβαίωσαν ότι 
τι δουλειά της θά έγ[νετο όπως κάθε μέρα. Καί 
πραγματικά τήν μέρα έκείνη τής όπουσίας της 

μάζευσαν πιό πολύν καρπό όπό τίς προηγού
μενες μέρες. 

"Οταν δέ ξέσπασαν ΟΙ ταραχές όναγκαοτικά 

σταμάτησαν καί όλα τους τά μεροκάματα κά

που Ε32 άφοΟ πέρασαν περίπου δυό μήνες 

μου έμήνυσαν καί τούς τά εστειλα δλα μέ δικό 
τους Τούρκο, τόν Ίρφάν Άσάφ, πού είχε 
φθάσει κρυφά στά δικά μου κτήματα, οέ καθω

ρισμένη ωρα συνάντησής μας. 

Κατά τό 1970 όπετάθηκα καί πάλι στό Μπέη 
ΚιογιοΟ γιά έξασφάλιση Τουρκούδων γιά τό 

μάζεμα των έλιων. Βρήκα εϋκολα μιά όμάδα 
όπό 3-4 μέ τόν δρο, δτι θά συνοδεύονταν όπό 
κάποιο δικό τους Τούρκο, τόν Άλή Καρά Χα
σάν, πού θά έπληρώνετο οχι 25 σελ τήν μέρα 
όπως ΟΙ Τουρκούδες όλλά f.:2 τήν ημέρα. 
~ Ηταν όκριβως τίς διακοπές τών Χριστουγέν
νων. 'Ο . Αλής τίς συνόδευσε γιό 2-3 μέρες καί 
μετά μου εΤπε: «' Εγώ πρέπει νά φύγω γιατί 
βρηκα δουλειά κτίστη στή Λευκωσία μέ ψηλό

τερο μεροκάματο. Θ' όφήσω δμως τίς γυναί

κες στή δική σου έπίβλεψη καί προστασία, μέ 

τήν συμφωνία νά ερχεσαι καθημερινά έξω όπά 
τό Μπέη Κιογιού νά τίς παραλαμβόνεις καί νά 
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τίς συνοδεύεις στή δουλειά καί τό όπόγευμα 
στήν έπιστροφή τους πάλι νά είσαι μαζί τους, 
μέχρι νό φθόσουν εξω όπά τό χωριό. Ήτο 

μικρή όπόσταση πιά λίγο όπό μισό μlλι Δέκτη

κα τόν δρο του καί γιά δεκαπέντε μέρες τίς 
είχα στήν ύπηρεσία μου, Ολλωστε ήταν καί οΙ 
τελευταίες αύτές έλιές τής συγκομιδής τής 

χρονιας. 

'Όπως έγίνετο στή δική μας περιοχή ετσι 

γινόταν καί στίς δλλες περιοχές πού κατοικού
σαν Τοϋρκοι. Τούρκοι καί Τούρκισσες εΙργά

ζοντο καί έξυπηρετοϋσαν όλόγυρα τού χρό* 
νου τούς "Ελληνες σ' όλες τίς γεωργικές τους 

έργασίες. 
Στό Λευκόνοικο λ.χ. μού ελεγαν, μετά πού οί 

Τούρκοι έγκατέλειψαν τό χωριό καί έρημώθη

καν τά σπίτια τους, τό 1963, ήταν οΙ εργάτες 
καί έργάτριές τους σ' όλες τίς γεωργικές τους 

έργασίες σιτηρά, καπνά, ανυδρα, βαμβάκια, 

σησάμια, ποστάνια, έλιές, χρυσομηλιές καί 

λοιπές καλλιέργειες. Μέ τή φυγή των Τούρ
κων όπά τό χωριό καί μέ τήν έλλειψη εργατι

κων χεριών κατάλαβαν οΙ Λευκονοικιάτες πό* 

σον έξυπηρετικοί καί πολύτιμοι ήταν γι' αύ
τοος αΙΤ60ρκοι 
Εϋχομαι νά συνεχισθεί μέ κάθε μέσο ή 

προσπάθεια γιά έπαναπροσέγγιση μέ τούς 
Τουρκοκυπρίους, νό όποκατασταθούν πλή* 

ρως οΙ σχέσεις μας μαζί τους, γιατί ενα τέτοιο 

θά συμβάλει ώρισμένως σέ αϊσια λύση τοΟ Κu
πριακοΟ προβλήματος, όπάτε ή συνεργασία 

καί όλληλοβοήθεια καί γενικά ή άρμονική συμ* 

βίωση μαζί τους θά ελθει όπως ήταν καί στά 
χρόνια πρό της εlσ60λης. 

Τό μάζεμα τών έλιών έγίνετο μέ τό χέρι, πού 

ήταν σίγουρο νά μαζευθεϊ όλος ό ελαιόκαρπος 
τού κάθε δένδρου καί ήταν κα{ τελείως άβλα

βές καί άνώδυνο γιά τό δένδρο. Πολλοί όμως 

είχαν τήν κακή συνήθεια νά κτυπούν μέ καλά
μια iΊ μέ βέργες τό δένδρο γιά νά πέσει ό καρ
πός (βάκλισμα). ΤΗταν δμως όδυνηρό γιά τό 

δένδρο, γιατί πληγωνόταν μέ τό ράβδισμα καΙ 

καταστρέφονταν όκόμη οί μονοετείς βλαστοί 
πού θά καρποφορούσαν τόν επόμενο χρόνο. 

Ήταν τοϋτο ενας λόγος πού οί έλιές στήν 
Κύπρο δέν όπέδιδαν καρπό κάθε χρόνο. 

'Υπάλληλοι τού Γεωργικού Τμήματος κατά 
τήν συγκομιδή τού ελαιοκάρπου έπlσκέπτον* 
το τήν Κυθρέα καί έσύστηναν τό μάζεμα μέ 

τήν κτέναν, πού ήταν καί πολύ πρακτικό καί 
τελείως άκίνδυνο γιά τό δένδρο. Τούτο εγίνε
το μέ μιά ξύλινη σκέπα κτενιά πού έKαρφώ'l~~ 

το σέ μιά μακρυά ξύλενη ράβδο γιά νά φτάνει 
καΙ τούς πιό ψηλούς κλώνους. Στό εδαφος 
στρώνονται τά κανναβάτσα, κάτω όπό τά 

δένδρα. 
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Μέ τήν κτενιά αύτή κτένιζαν ένα ενα τούς 

κλώνους όπά τό μέσα πρός τό έξω. Οί έλιές μέ 

τό κτένισμα έπεφταν aτά όπλωμένα ρουχα χω
ρίς νά πληγώνονται η νά σπάζουν ΟΙ νεαροί 
βλαστοί, οί καρποφόροι τού έπόμενοu χρό
νου. Δέν μποροΟσε δμως ό τρόπος αυτός τής 

συλλογής τού καρπσU νά έφαρμοσθεί σέ 

δένδρα πού δέν κλαδεύονταν κάθε χρόνο έπι
στημονικά καί μέ μέθοδο. 'Ο τρόπος αύτός 

δέν έψαρμόσθηκε στήν Κυθρέα παρ' όλες τίς 

προτροπές των υπαλλήλων του Τμήματος 
Γεωργίας, άλλά παρέμεινε ό παραδοσιακός μέ 

τόχέρι. 
ΟΙ έλιές έλουβούνταν όπά τίς έργάτριες καί 

έπεφταν aτή γη. Γιά τ6 εϋκολό τους μάζεμα 

εστρωναν γύρω τοΟ δένδρου σινδόνια μέ ΚΟ
ναβάτσο (τσισύλλοuς). Τό κανναβάτσο προμη

θεύονταν οί παραγωγοί όπά τούς ύφασμα το

πώλες τής Λευκωσίας εΤτε όπό ετοιμο σέ τάπια 

εϊτε όπά όποκάμματα πού εβγαλλαν όπά τίς 

μπάλες τών ύφασμάτων πού ήταν περιτυλιγ
μένες Υιά όσφάλεια μέ κανναβάτσο, πού στοί
χιζε καί πιό φθηνά. 
Μέ τά ρούχα αυτά, πού έστρώνονταν τριγύ

ρω στό"δένδρο κα{'πιό πέρα όπά τό έδαφος 

πού κρατούσε ή κόμη του άπεφεύγετο πολύς 
κόπος τού μαζεύματος όπά τή γη καί τό κυριώ

τερο τό πλήγωμα τού καρπού, όταν έπεφτε 

κατάχαμα. Παρουσιάζετο δμως έδώ μιά δυσ

κολία, νά ξεχωρίσει ό καρπός, πού μαζεύθηκε 

aτά ρούχα, όπό τά φύλλα καί τά κλαδιά, πού 
έπεφταν καί όνεμειγνύονταν μ' αύτό στό 

λσύβημα. 

'Ο ιδιοκτήτης γιά νά ξεχωρίσει τά φύλλα κα! 

τά κλαδιά χρησιμοποιούσε έκεί στό λιοχώρι τή 
δύναμη τού όνέμου. Σέ κατάλληλο μέρος καί 
aτή διεύθυνση πού είχε ό ανεμος έκαμνε το 
παρανέμισμα τών έλιών, όπότε τό ρεύμα παρέ
συρε πιό πέρα φύλλα καί κλαδιά όπό τό τόπο, 

πού έπεφτε ό καρπός έξαιτίας της διαφορό.ς 
βάρους τού KαρπoCι καί τών φύλλων. 

Μετά τό παρανέμισμα οί έλιές όπαλλαγμέ
νες πιά όπά φύλλα καί κλαδιά. έπρεπε νά μετα

φερθούν aτό σπίτι. 'Η μεταφορά έγίνετο σέ 

κοφίνια έπενδεδυμένα έσωτερικά μέ καννα
βάτσο καί έφορτώνοντο εϊτε στά ζώα, εl'τε έτο

ποθετούντο σέ κάρρο. Ούδέποτε δμως μετα

φέροντα σέ σακκοϋλες, γιατί ή συμπίεση θά 

πλήγωνε τίς έλιές. 

Μετά τήν μεταφορά τών έλιών στό σπίτι αρ

χιζε καί έδώ μιά έπίπονη καί κοπιαστική έργα
σία .• Ηταν ή διαλογή ... Επρεπε δλες νά διαλε
χτούν καί νά ξεχωρίσουν σέ 3 εϊδη. Τίς ψιντρές 
πού θά έβγαιναν λάδι, τίς άδρές πού θά άλατί

ζονταν στά Βαρέλια καί τίς έπίλεκτες (πολύ 
άδρές) πού θά έπωλούντο στήν όγορά γιά νά 
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άλατισθούν καί χρησιμοποιηθούν σάν έπιτρα
πέζιες (μαύρες έλιές), εϊτε νά σχισθούν καί νά 
μπσύν στό ξύδι (ξυδάτες). 

Γιά τήν έπιλογήν αυτήν έχρειάζονταν όρκε
τά χέρια, γι' αυτό έπεστρατεύοντο δλα τά μέ

λη τής οικογένειας καί πολλές φορές έζητείτο 
ή βοήθεια έργατριών άπ' αυτές πού άσχολούν
ταν όλημερίς στό μάζεμα, η αλλων φιλικών καί 

συγγενικών προσώπων. 'Ηταν άπαραίτητο ή 
έπιλογή τού έλαιοκάρπου, πού μαζεύθηκε τή 

μέρα, νά γίνει συνέχεια τήν νύκτα, γιατί όλ

λιώς αν έμενε όδιάλεχτος, θά προστίθετο σ' 
αυτό καί ή ποσότητα τών έπόμενων ήμερών 

όπότε δύσκολα μπορούσαν νά τόν προκά

μουν. 

Οί έλιές πού έξεχωρίζονταν γιά άλάτισμα 
έπρεπε νά άλατισθούν τό γρηγορώτερο δυνα

τό, γιατί όσο φρέσκες άλατίζονταν τόσο θά 

αντεχαν περισσότερο. Κάθε 1 Ο όκάδες έλιές 
άλατίζονταν μέ μιά όκά αλας. Τό όλας αύτό οΙ 

παραγωγοί τό προμηθεύονταν όπά άλαταπο
θήκη πού βρισκόταν aτά παλιά χρόνια στό 

Τραχώνι, δίπλα στό σταθμό τού σιδηροδρό

μου, πού ταξίδευε καθημερινά όπό Λευκωσία-
8α"ρώσι καί αντίθετα. 

Μετά τήν κατάργηση όμως τού σιδηροδρό
μου τό 1951 ή όλατοποθήκη μεταφέρθηκε 

στήν Κuθρέα στήν περιοχή τοΟ Σεραγίου. Δυό 

φορές τήν έβδομάδα Τρίτη καί Παρασκευή 

ύπάλληλος τής Κυβέρνησης έφθανε στήν 

άποθήκη καί πουλούσε τό χονδρό δλας, όπως 

έβγαινε όπό τήν άλυκή, στούς έλαιοπαραγω

γούς δλης τής περιοχής σέ τιμή διατιμήσεως, 

πού δέν ξεπερνούσε τό μισό σελίνι τήν όκά. Τό 
χονδρό αύτό αλας γιά νά χρησιμοποιηθει στό 

αλάτισμα τών έλιών έπρεπε να άλεσθεΙ Δυό 

νερόμυλοι έκεί στό Σεράγιο διέθεταν τέτοια 
όλεστήρια, ό Κορώνας καί ά Στέφανος. Σ' αύ

τούς κατέφευγαν καί αλεθαν τό όλος καί 

έβγαινε πολύ πιό χονδρό όπό τό συνηθισμένο 

δλας πού χρησψοποιοΟμε σάν έπιτραπέζιο. 

Μέ αύτό τό κάπως χονδρό αλας αλατίζονταν 

οί έλιές στήν άναλογία πού όναφέραμε 1 Ο όκ. 
έλιές μέ 1 όκ. δλας σέ είδική λεκάνη, πού μπο
ρούσε νά χωρέσει 1 Ο όκ. έλιές. Οί όρτισμένες 
αύτές έλιές χύνονταν σέ βαρέλλα. ΟΙ βαρέλ
λες ήταν διάφορα μεγέθη των 80 όκ. των 120 
όκ. τών 150 όκ. καί τών 200 όκ. >< Ερχονταν 

ετοιμες όπό τήν '!ταλίαν καί βραδύτερο κατα

σκευάζονταν καί στήν Κύπρο. Ήταν καμωμέ
νες όπό ξύλο δρυός (βελανιδιας) καί πιό πετυ

χημένες γιά έλιές ήταν έκείνες, πού χρησιμο
ποιήθηκαν Υιά ξύδι η κονιάκ .. Η μυρωδιά τού 
ξύλου καί τού ξυδιού έδιδαν μιά έξαιρετική 

γεύση στίς έλιές, πού είχαν μεγάλη προτίμηση 
στήνάγορά. 
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Κάθε βαρέλλα γεμιζόταν μέ έλιές, μετά 1-2 
μέρες κάθονταν οΙ έλιές καί μπορούσαν νά 
προσθέσουν όκόμη μερικές. "Εμπαινε κατόπι 

τό πώμα πού έφάρμοζε όκριβως καΙ όφοϋ 
έκαρφώνετο Υιό καλύτερη άσφάλεια, όλείφε~ 

το όλόκληρο τό πώμα μέ γυψοπηλό. Μετά τό 

γέμισμα καί τό στερέωμα τού πώματος ή θα

ρέλλα δέν εμενε όρθια, άλλά έγείρνετο στό 

πάτωμα της όποθήκης aτά πλάγια Υιό νά κυλιέ
ται εϋκολα καί άναποδογυρίζοvται έτσι οΙ 

έλιές καί άποφύγουν τή μούχλια καΙ δεχθούν 
δλες τό όλος. 'Ύστερα όπό 40-50 μέρες αί 
έλιές aτό όλος, ψήνονταν καί άναμειγνύovταν 
μέ τήν άλάρμη πού σχηματίζετουν μέ τό όλος 

καί τό νερό πού έβγαζαν οΙ ψημένες έλιές. 
Οί έλιές αύτές ήταν πιά κατάλληλες νά δια

τεθούν στό έμπόριο. ΜΙ τό παραδοσιακό αύτό 
σύστημα τής συσκευασίας τών έλιών, οΙ έλιές 

μπορούσαν νά κρατηθούν στή βαρέλλα γιά 

όλόκληρο τό χρόνο καΙ αν συνέβαινε νά μή 

διατεθούν, μποροΟσαν νά οντέξουν χωρίς νά 

πάθουν τίποτε γιά 3-5 χρόνια φθάνει νά μή 
έΒγαζε τήν άλόρμη (έλιόζουμο μέ δλας) ή βα

ρέλλα καΙ τό κύλισμα τής βαρέλλας γιά τό άνα

ποδογύρισμα τών έλιών νά γίνεται τακτικά (κά
θε 2-3 μηνες): 
οι έλιές τής Κυθρέας μπορούσαν ν' άντέ

ξουν τόσα χρόνια στή βαρέλλα γιατί ή σάρκα 

μαζί μέ τό περικάρπιο (πέτσα) ήταν μέν λεmή, 
άλλά πολύ άνθεκτική, πρόγμα πού παρατηρεί

ται μόνο στίς έλιές τής Κυθρέας .. Ελιές Ολλων 
περιοχών εϊτε όρεινών, εϊτε πεδινών δέν μπο
ρούν ν' οντέξουν περισσότερο όπό ένα χρόνο. 

Πέραν τού χρόνου χαλό τό περικάρπιο καί 
λυώνουν. 'Εξαίρεση όποτελεί ή περιοχή Λυ

θροδόντα. 'Εκτός πού ήταν τόσο όνθεκτικός 
ήταν καί όρκετά εϋγεστες καΙ προτιμούνταν 
πολύ στΙς άγορές των πόλεων. 

Μετά τό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οΙ έλιές της 

περιοχής Κυθρέας δρχισαν νά στέλλονται στό 
έξωτεΡΙΚό, στήν 'Αγγλία όπου καταναλώνον
το όπό τήν έκεϊ Κυπριακή παροικ{α καί στΙς 

πλησιόχωρες Άραβικές χώρες. "Εμποροι μέ 
τούς έπ( τόπου οντιπροσώπους τους άγόρα

ζαν καθημερινά μεγάλες ποσότητες έλιών, τίς 

τοποθετούσαν σέ συνηθισμένους τενεκέδες, 

κατάλληλα διασκευασμένους μέ στόμιο καΙ 
πώμα, καί στόν καθένα 12 όκΟδις, 'tπός οπό 
τό βάρος όλάρμης πού πρόσθεταν σ' αυτούς 
γιά τήν διατήρησή τους. -Εμποροι μαύρων 

άλατισμένων έλιών άναφtρονται ό Μαλαθού
ρας όπό τό ΒαΡώσι, Γρουτίδης καΙ Πlπας όπό 

τή Λευκωσία. 
Παρ' όλη τήν κατανάλωση τών μαύρων 

έλιών τόσο στήν έπιτόπια όΥΟρό, όσο καί aτό 
έξωτεΡΙΚό, ή τιμή τους .Ροιτήθη •• πολύ xaμιr 
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λή. Μεγδλη κρίση σημείωσαν άπό τό 1965-70. 
'Ολόκληρα βαρέλια έλιών πουλήθηκαν σ' αύ

τή τήν περίοδο στήν έξευτελιστική τιμή τών 2 
σελινίων τήν όκό. 

ΑΙτία ήταν γιατί ή Κυβέρνηση έπέτρεπε τήν 
εΙσαγωγή' Ελληνικών έλιών (τοΟ Βόλου), παρ' 
όλο ποί! στήν Κυθρέα ύπήρχαν μεγάλα όποθέ
ματα ντόnιων μαύρων έλιών. Είχε τήν όντίλη

ψη πώς ή έλιά έπρεπε νά κρατηθεί φθηνή γιατΙ 

συμπεριλαμ6άνετο στά ε'ίδη γιό τήν έξαγωγή 

τού τιμαρίθμου, πού ή Οψωσή του θά συνεπή
γετο καταβολή τιμαριθμικοΟ έπιδόματος. Δέν 

έλόμβανε K~' όλου ύπόψη τήν έξαγωγή συν
αλλάγματος ού γινόταν σέ βάρος τής οΙκονο

μίας τής Κύπ . ου. 
Μετά τό έτd,ς 1970 ή τιμή τών έλιών αρχισε ν' 

όνέρχεται καίτοΟτο όφειλόταν στό άνέβασμα 

τών τιμών όλων τών εΙδών καΙ πρό της εΙσβο
λής εΤχε φθάσει aτά 5-6 σελ. τήν όκό, τιμή 
Ικανοποιητική γιά τόν παραγωγό, συγκρινομέ
νη μέ Gλλα εϊδη, 

'Υπήρχαν παραγωγοί στήν Κυθρέα πού όλά
τιζαν 50-100 βαρέλια τό χρόνο. Σ' αυτές πρέ
πει νά προστεθbύν άρκετές ποσότητες πού 
tByoIvav λάδι ~αί Ciλλες πού πουλιούνταν 
φρέσκες, Γφάόινες γΙQ"tb'ά"kΊ«cψct-"κο("μtiορε<; 

γιά όλότισμα στίς όγορές τών πόλεων. 'Ένας 

δέ πολύ προοδευτικός, δπως tχει άναφερθεί 
προηγουμένως, ό Στέλιος Ζαμπός μπορούσε 

νά φθάσει τά 150 βαρέλια. 'Ολόκληρο τό χρό
νο κατέκλυζε τίς όγορές τών πόλεων καί χω

ρίων καί έξάντληση δέν είχαν. ~ Αλλοι πού άλά
τιζαν μεγάλες ποσότητες ήταν οΙ όδελφοl Νί
κος καί Βάσος Nι~oλαίδης. ό Πετράκης χ' , 
Λούκα, ΟΙ άδελφοί Πρόδρομος καί 'Ανδρέας 
Κουδέλλας καί Ciλλoι. ΣτΙς πάνω ένορίες όνα

φέρεται ό 'Αντώνης Κυριακίδης. Ήταν ένας 
προμηθευτής έλιώΥ aτoύς έμπόρους, πού 
μπορούσαν νά όρκέσουν γιά όλόκληρη φόρ

τωση aτό έξωτερικό. Παράλληλα μέ τίς ποσό

τητες πού όλάτιζε" f6γαλλε καΙ όσύγκριτες 
ποσότητες λαδιοΟ, . ιατl έκτός όπό τά πότιμα 
έλαιόδενδρα πού ύτευσε καΙ όνέmυξε ό 
'ίδιος εΙχε καί πο ά έλαιόδενδρα ξηρικης 
καλλιέργειας. 
Λίγο πρό της είσ6 λής είχε ριχτεί Ιδέα μετα

ξύ τών παραγωγών ά όργανωθούν έπί συνε

τeφκτrΙK-ης 6άσε καΙ νό γίνει fνας αυτοτε
λής όργανισμός, π 'ν' άναλάβει τήν σύγχρο
νη aum.euaola έλιών μέσα μπσυκκάλια, δπως 
γινό,αν aτήν 'Ελλάδα, στΙς Καλόμες, aτήν 
"Αμφισσα, στό Βόλο, aτή Κρήτη καΙ σ' αλλα 

παραγωγικά μέρη έλιών. ΟΙ έλιές αύτές Ικανο

ποιούσαν τίς όπαιτήσιις τού ιμπορίοu καί εί
χαν Ιξαιροτι.ή ι1Ι"ΗΙμηση στΙς Εύροιnαί.tς 
χώρες ltOi aτή." .' ~ .. Τ1ΙΡ' Ι Oiον ot 
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καλές άμειmικές τιμές. Δυστυχως ή εΙσβολή 
τών Τούρκων συνέτεινε νά μείνει όπραγματo~ 
ποίητη μιά τέτοια πρόθεση δπως ΚΟ( τόσα αλ
λα σχέδια καί όνειρα. 

, Εκτός όπά τίς άδρές έλιές πού άλατίζον
ταν, δλες οΙ ψιντρές ξεχώριζαν aτό όλονύκτιο 
διάλεμα, Όπως έχουμε άναφέρει καί μεταφέ
ρονταν στόν έλιόμυλο aτά παλιά χρόνια καΙ 
aτά νεώτερα aτά έλαιοτριβεια, Υιό νά όλε
στοϋν στά λιθάρια καί πιεστούν στήν πρέσα 
Υιό νά 6γεί τό λάδι 
Τό λάδι τής Κuθρέας ήταν έξαιρετικό, γιατί 

ήταν πιό περιεκτικό σέ θρεmlκές ούσΙες, πα
χύτερο όπά τ' αλλα καί τοΟτο όπεδίδετο aτό 
δτι οΙ έλιές τής Κuθρέας όπέδιδαν λιγώτερη 
Ποσότητα λάδι σέ σύγκριση μέ έλιές τών όρει
νών μερών Γι πεδινών η τών άκρογιαλιων. 
Συνήθως στήν Κυθρέα 5-6 όκόδες έλιές όπέδι
δον μιά όκά λάδι, ένώ aτά όλλα μέρη 3-4 όκά
δες ε6γαζαν μιό όκό λάδι 
Συνηθίζετο στήν Κυθρέα νά βγάζουν τό 

όσπράλαδο, ένώ σ' δλλες περιοχές στή Πάφο, 
στό Καρπάσι καί στήν Τηλλυριά ~βγαζαν τό 
μαυρόλαδο. 'Η έπιτυχΙα τού καλού λαδιού εί
τε στη μιά περΙπτωστι εϊτε""σtήν ίiλλη σιNίδτα~ 
το στήν κατάλληλη έποχή τού μαζέματος των 
έλιών όπά τό δένδρο (λού6ησμα) δταν οΙ έλιές 
ήταν ωριμες καί στήν εγκαιρην έξαγωγή τού 
λαδιού άπό τόν έλαιόκαρπο. Καί τά δυό συνέ
τειναν πραγματικά νά εχουμε λάδι πρώτης 
ποιότητας. 

Σέ πολλούς έπεκρατούσε ή έσφαλμένη 
αντίληψη πώς αν αργήσουν νά κάμουν τό τρυ
γητό των έλιων καί τίς αφήσουν νά ύπερωριμά
σουν θά εχουν μεγαλύτερην απόδοση λαδιού. 
Τούτο φαινομενικά μέν μπορεί ν' άληθεύει, 
στήν πραγματικότητα σμως είναι άδύνατο. Πι
θανόν ενα καλάθι όπό ωριμες έλιές νά βγάλλει 
λιγώτερο λάδι όπό ένα καλάθι τού ίδίου μεγέ
θους μέ βαρυψημένες (aταφιδιασμένες). Τού
το σμως δέν συμβαίνει σέ ισον όριθμόν έλιών, 
1000 δηλ. βαρυψημένες έλιές αδύνατο νά 
βγάλουν λάδι οσο 1000 ωριμες έλιές τού Ιδίου 
δένδρου τού ίδίου βάρους καί της 'ίδιας 
ποικιλίας. 

Τουναντίον οΙ βαρυψημένες έλιές θά βγά

λουν λιγότερο λάδι, γιατί χάθηκε ενα μέρος 

όπό τό λάδι τους. 'Εκείνο πού γελό. είναι ό 
όγκος τους. "Ενα καλάθι βαρυψημένες έλlές 
παίρνει περισσότερο όγκο όπό έλαφρά ωρι

μες. 'Έτσι γελιέται ενας, όταν βλέπει πώς οί 
πρωτες βγάλλουν περισσότερο λάδι όπό τίς 

αλλες. 
Πέραν τούτου οί έλιές, σταν μείνουν στό 

δένδρο νό ύπερωριμάσουν όδυνατίζουν τό 

δένδρο σέ τέτοιο βαθμό, πού θά περάσουν όχι 
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ενα άλλά πολλές φορές 2 καί 3 χρόνια γιά ν' 
ανακτήσεΙ τίς δυνάμεις του καί νά μπορέσει νά 
καρποφορήσει. 

'Η παραμονή ακόμη τού καρπού στό δένδρο 
πιό πέρα όπό τήν ώρίμανσή του, τόν έκθέτει 
σέ κίνδυνο προσΒολής όπό τόν δάκο, σέ κατα
φάγωμα όπό τά διάφορα πουλιά (σπουργίτης. 
τσίχλα, μαυρόπουλος, κορώνες κλπ.) σέ άπο
δεκάτισμα από τίς καιρικές μεταβολές, άνέ
μους κλπ., τό δέ βαρύ ψήσιμο τών έλιών μας 

δίδουν λάδι πού χάνει στή γεύση καί στό χρώ
μα καί έπομένως είναι δεύτερης ποιότητας. 
Πολλοί πού έπαιρναν στόν έλιόμυλο έλιές 

πού μόλις αρχιζαν νά ώριμάζουν τότε εβγαλ
λαν μέν λιγώτερη ποσότητα λαδιού, τό λεγό
μενο όΥουρόλαδο, άλλά ηταν δριστης ποιότη
τας καί έξαιρετικης γεύσης. 

Οί έλιές πού προορίζονταν Υιά λάδι, επρεπε 
νά μή στοιβάζονταν aτό σπίτι σέ παχείς σω
ρούς Υιά πολλές μέρες, γιατί τούτο έμπόδιζε 
τόν άερισμό καί ή ύγρασία καί θερμότητα, πού 
άναmυσσόταν τίς εκαμνε νά μουχλιάζουν καί 
νά σαπίζουν καί νά δίδουν λάδι δχι μονάχα 
κατώτερης ποιότητας, άλλά καί μέ μεγάλην 

όξύτηΤΩ,'"πού "ήταν άκατάλληλό' ytci τροφή, 
έπειδή εκαιε τό λαιμό. 
Τό μούχλιασμα καί τό σάπισμα τών έλιών 

προέρχονται όπό τά όζωτούχα συστατικά, πού 
εχει ή έλιά καί τά όποία είναι εύκολοδιάλυτα 
στήν έπίδραση τής θερμότητας καί της ύγρα
οίας, πού όναπτύσσονται μέ τό στοίβαγμα σέ 
σωρούς. 

Γι' αύτό οΙ σωροί τών έλιών. επρεπε νά ήταν 
όσσ τό δυνατό φτανοί καί νά εχουν πάχος όχι 
περισσότερο όπό μιας σπιθαμής καί ν' άνακα
τώνονται τακτικά, γιά νά μή μουχλιάζουν. σταν 
συβράζουν, γιατί τότε θά χάνουν μέρος άπό τό 
λάδι τους καί αύτό θά είναι κατωτερης 
ποιότητας. 

'Ιδεώδης τρόπος θά ήταν μόλις οί έλιές κο
πούν όπό τό δένδρο τήν έπομένη νά μεταφέ
ρονταν aτόν έλιάμυλο καί νά βγαίνουν λάδι 
"Ετσι θά εϊχαμε καί καλύτερο καί περισσότερο 
λάδι Οί πρόγονοί μας ελεγαν ,,"Οποιος άλέθει 
τίς έλlές αμέσως, άλέθει χρυσάφι». Έπειδή 
όμως τούτο είναι όδύνατο, γιατί κάθε έλαιοπα
ραγωγός δέν μπορούσε νά εχει τό δικό του 
έλιόμυλο καί άκόμη σέ καλοχρονιά δέν θά 
μποροΟσε άπά τή μιά νά μαζεύει έλιές καί άπό 
τήν όλλη συγχρόνως νά βγάλλει καί λάδι, γι' 
αύτό κατ' άνάγκην επρεπε τίς έλιές νά τίς 
άποθηκεύει. 

Στήν άποθήκη όμως δέν επρεπε νά μένουν 
περισσότερο όπό 3-4 μέρες Υιά τούς λόγους 
πού άναφέραμε προηγουμένως. Δυστυχως 
καί έδω πραμελούσαν τήν εγκαιρη έξαγωγή 
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τού λαδιού καί τίς καθυστερούσαν Υιό κάμπο

σες μέρες. 
Οί έλιόμυλοι στήν Κυθρέα στήνονταν συνή

θως σέ ύποστατικά, πού ήταν μιά μεγάλη δίχω
ρη κάμαρα πρ6ς τή νότιά της μεριά άνοικτή Υιό 
νά δέχεται δλη τή μέρα τόν ηλιο. Στό βάθος 

είχε ξεχωριστό δωμάτιο όπου έναπσθηκεύοv
ταν τό ζίβανα. Τό ύποστατικό του ήταν συνή

θως δίπλα σέ παρακείμενο αυλάκι, πού ετρεχε 

διαρκώς νερό, πού ήταν άπαραίτητο τόσο Υιό 
τήν γενικήν καθαριότητα, όσο καί Υιό τήν χρή
ση του σ' όλη τή διάρκεια πού λειτουργούσε ό 

έλιόμυλος Υιό τήν έξαγωγή τού λαδιού. 
Στήν Κυθρέα υπήρχαν συνολικά 8 έλιό

μυλοι: 
1 .. Ο έλιόμυλος τοΟ . Αντωνή τής χ" . Αρετης 
(Κολά). 
2. 'Ελι6μυλος τοΟ Κολιού (καί οΙ δύο στην 

περιοχή Καμάρας) 

3. Τού Παυλή τοΟ Λευτέρη. 
4. Τού Γιώρκοu τού Γιαννάτζη (στήν ένορία 
, Αγίας Μαρίνας). 
5. Τού Άρτέμου τού Λούκα στήν περιοχή 
Σεραγίου 
6. Τού Άγίου Άνδρονίκου στήν περιοχή τής 

-όμώνυμης έκκληόίάς κόί στίςΊΊνω ένορίές. 
7. Τής Χαρδακιώτισσας στήν περιοχή τής όμώ
νυμης έκκλησίας.. 
8. 'Ο έλι6μυλος τού Παττάλα στήν Συρκανιά. 
'Η έγκατάσταση ένός έλιομύλου μηχανήματα 

καί κτίριο στοίχιζε στά χρόνια έκείνα τής λει

τουργίας τους Ε500 - 600, ποσό άρκετό ψηλό 
γιό τήν έποχή έκείνη. 
Κοντό στούς δ.νω 8 έλιομύλους πού είχεν ή 

Κυθρέα πρέπει νά προστεθούν καί δυό στή 

8ώνη, ό ενας τής έκκλησίας τού χωριού τού 
"Αη Γιώργη καί ό άλλος τού Κουφόγιαννου. 'Ο 

πρώτος βρίσκετο στό δρόμο 8ώνης- ' Επηχούς 
καί έκτεινόταν στή βορεινή πλευρά τής αύλής 

τής έκκλησίας καί ό δεύτερος στή βορειοδυτι

κή πλευρά τού χωριού δίπλα στόν κεντρικό 
δρόμο πού διέσχιζε τή 8ώνη όπό τό βορεινό 

πρός τό νότια . 
. Ο πρώτος τής έκκλησίας ύπολογίζεται πώς 

λειτούργησε τόν προηγούμενο αΙώνα καί στίς 

όρχές τοΟ αΙώνα μας έγκαταλείφθηκε. Λείψα
να τού έλιομύλου αύΤΟύ έσώζοντο στόν περί

βολο τής έκκλησίας μιά στΡΟΥγύλη πέτρα πά
νω στήν όποίαν όλέθονταν οί έλlές, 

. Ο δεύτερος τού Κοuφόγιαννου έγκατα
στάθηκε καί λειτούργησε στήν πρώτη δεκαε

τία τού αΙώνα μας .. Ο Κουφόγιαννος πήρε γυ
ναίκα όπό τήν Καλορκό καΙ φαίνεται πώς ό 

πενθερός του διατηρούσε έκεί έλιόμυλο. 'Ο 

Κοuφ6γιαννος πού παρακολούθησε τήν κατα
σκευή καί τή λειτουργία τού έλιομύλου αύτού 
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όταν νυμφεύθηκε καί έγκαταστόθηκε στή 8ώ
νη σκέφτηκε νό κατασκευάσει ένα τέτοιο 

έλιόμυλο καί στό χωριό του. Μέ τή βοήθεια 

τού πενθερού του κατασκεύασε μία ξύλενη 
πρέσα, τό δέ ζυμάρι έμπαινε σέ χαράρια πού 

ήταν καμωμένα όπό μαλλί. Τόσο τό λυώσιμο 
τών έλιών όσο καί τό σφίξιμό τους ήταν πολύ 
όδύνατα πού δέν μποροΟσαν νά βγάλουν δλο 
τό λάδι τών έλιων. 

. Η 8ώνη όπ' δλα τό περίχωρα εΤχε πολλά 
άρχαία έλαιόδενδρα πού όριθμούσαν ζωήν 

αΙώνων. ~Eζωναν τό χωριό όπ' δλες τίς μεριές 

καί μόνο ή νοτιοανατολική του μεριά ήταν 
όκάλυπτη όπό έλαιόδενδρα. Δικαιολογούσαν 

λοιπόν τήν έγκατάσταση τών δυό ανω έλιομύ
λων πού φαίνεται πώς δέν λειτούγησαν ταυτό
χρονα άλλά μάλλον ό δεύτερος ήταν συνέχεια 

τού πρώτου . 
. Ο Κουφόγιαννος εΤχε ενα όξιόλογο λιοχώρι 

μέ άρκετό μεγάλα δένδρα καί φαίνεται πώς 
σχεδίασε τήν έγκατάστασή του γιό νά έξυπη

ρετείται ό Ίδιος καΙ νό έξυπηρετεί καί τούς 

χωριανούς του. 

Χρεωκόπησε δμως καί ό δανειστής του Μι
χάλης Άτταλίδης όπό τήν Κυθρέα όναγκά

στηκε "\/ά ιΊάρεΓτ6 λιοχώρι Υιό I/άΊ''ιληρωθεττο 

δάνειό του. . Αργότερα τό λιοχώρι αυτό τό 
άγόρασε άπό τόν . Ατταλίδη ό Μιχάλης τού 
Λευτέρη όπό τήν Κυθραία ό όποίος τό πούλη

σε στό Ζήνωνα Καττάμη όπό τήν Κυθρέα καΙ 
όπ' αυτό τό όγόρασε ό Σωτήρης Πίτσιλος όπό 

τή Βώνη πού τό διατήρησε μέχρι τήν εΙσβολή 

τών Τούρκων 1974. 
'Ο Κουφόγιαννος δταν εμεινε χωρίς έλιές 

έγκατέλειψε καί τόν έλιόμυλο. Τό δύο του παι
διά εφυγαν ένωρίς όπό τη 8ώνη καΙ έγκατα

στάθηκαν στό 8αρώσι. 
ΟΙ πιό πολλοί έλιόμυλοι συγκεντρώνονταν 

στήν Κάτω Κυθρέα καί Ιδίως στήν περιοχή Σε

ραγίου, γιατί αύτοΙ δέν έξυπηρετοΟσαν μόνο 

τήν παραγωγή τής Κυθρέας καί τών γειτονι
κών χωριών Νέου Χωρίου, Τραχωνίου, Παλαι

κύθρου, 'Έξω ΜετοχΙου, Βώνης, Μπέη Κιο
γιού καΙ . ΕπηχοΟς, άλλά συγκέντρωναν καΙ 
τήν παραγωγή τής 'Ανατολικής Μεσαορίας, 

μέχρι τής Πέτρας τοΟ Διγενή, Κουρού Μονα
στηριού καί . Αγκαστίνας. 

Στίς πάνω ένορίες τής Κυθρέας οΙ δυό έλιό

μυλοι πού λειτουργούσαν ήταν άρκετοl γιά νά 
προφθάσουν τήν παραγωγή καί σ' αύτές όκό

μη τΙς καλοχρονιές γιατί έκτός άπό τήν μικρή 
παραγωγή πού είχαν μέ τά λίγα πότιμα έλαιό

δενδρα, κι' άπ' αύτή ξεχώριζαν ένα σημαντικό 
μέρος γιό όλότισμα, είχαν καί τίς δνυδρες 

έλιές. Αύτές φύονταν άνάμεσα στΙς χαρου
πιές σ' δλη τήν περιοχή τού Πενταδακτύλου 
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aτά βόρειο της Κuθρέας κaί έκτείνσνταν όπό 
τή νότια aτή βόρεια πλευρό τής όροσειράς καί 

εφθαναν κοντό στήν τοποθεσία Βούρκaρης , 
πού πλησίαζε τήν θάλασσα στίς βόρειες άκρο

γιαλιές τής έπαρχίας της Κερύνειας. πού συν
όρευε μέ τήν Χάρτζια . 

· Η έργασία τών έλιομύλων όρχιζε όπ6 τόν 
'ΟκτώΒρη καί περατούτο τό Γενάρη ιϊ τ6 Φε-
8ράρη (όνόλογα μέ τή χρονιά πλούσιας η mω
χής έσοδειάς) . Πρίν όπό τήν έναρξη τής έργα

οίος τών έλιομύλων κάθε Ιδιοκτήτης έπρεπε 

νά καθαρίσει όλα τ6 σύνεργα καΙ τ6 ύποστατι

κά τού έλιομύλου . ΟΙ μυλόπετρες , τ6 πιεστή
ριο , τ6 όλλα δοχεία Υιό τ6 λάδι έπρεπε νό ξε
πλυθούν μέ διάλυση πότασσας σέ ζεστό νερό . 
ΟΙ τοίχοι έπρεπε γ Ι όσβεστωθοΟν μέ διάλυση 
15 όκ . όσ6έστη σέ 100 όκ. νερό . 

· Εκτός όπό τή γενlκήν αύτήν καθαριότητα 
πού έγίνετο πρίν όπό τή έναρξη τής έργασίας 

τού έλιομύλου , καθημερινή φροντίδα έλαμ6ό
νετο γιό τό καθάρισμα όλων τών μηχανημάτων 

ϋστερα όπό τή συμπλήρωση τής έργασίας τής 
ήμέρας. 

Οί έλιόμυλοι στήν Κυθρέα άρχιζαν τή λει
τουργία τους περί τό μέσα' Οκτωβρίου. Σ ' αύ

τή δμως τήν έποχή ή έργασία τους ήταν πολύ 
περιορισμένη , γιατΙ κάλυmε μόνο τή ποσότη
τα τών έλιών έκείνων πού έπεφταν κότω στή 
γη είτε όπό τήν προσβολή τού πυρηνοτρήτη 

όρχικά , είτε Βραδύτερον όπό έκεΙνη τού δά
κου , είτε ϋστερα όπό δυνατόν ανεμο 11 σφο 
δρήν καταιγίδα. 

· Η έντατική έργασΙα τών έλιομύλων αρχιζε 
όπό τό τέλη Νοεμ8ρΙου , όπότε πιό ΟΙ έλιές 
ήταν ωριμες καί άρχιζε τό συστηματικό τους 
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λού6ησμα . Αύτή ή έποχή ήταν μιό όδιόκοπη 
έργασΙα γιό τήν οΙκογένεια τού παραγωγού 
καί γιό δλο τό προσωπικό του έλιομύλου , πού 

συνήθως ήταν 3-4 έργότες. 
" Ενας όπ' αύτούς όοχολείτο μέ τήν μεταφο

ρά τών έλιών όπό τό σπΙτι τού παραγωγού στόν 

έλιόμυλο. Μ ' ένα γαδούρι καΙ μέ μιό συρΙζα 

στή ρόχη του παραλ6μ8ανε τίς έλιές καΙ τΙς 

μετέφερε aτόν έλιόμυλο καί ώδηγουσε πεζός 
τό ζώο, προσέχοντας τΙς έλιές νό μή πέσουν 

καί κρατώντας την κούζα, πού έπαιρνε γιό 
μεταφορά τού λαδιού aτό σπίτι , γιατΙ συνήθως 

μία συριζιό έλιές (60-70 όκόδες) όποτελούσαν 
ένα στύλιασμα στήν πρέσα , πού έβγαζαν μιό 

κούζα λ6δι, 10-12 όκόδες. 
οlέλιές αμα έφθαναν στόν έλιόμυλο έπρε

πε νά μπουν σΙ κτιστή πέτρινη σκάφη όπου 
έκινείτο περιστροφικό ένα λιθόρι πού μέ τό 
8άρος τής πίεσής του έλυωνε τΙς έλιές. Τό 
λιθόρι περιστρεφόταν μέ τή δύναμη τού όλό
γου, πού ήταν ζευγμένο καί γύριζε άδιάκοπα 
γύρω όπό τήν σκόφη . Τό ζώο μέ τή 8αρετή καΙ 
κοπιαστική έργασlα, πού έκτελούσε , πού ήταν 
ένας ότέλειωτος δρόμος, έπρεπε ν ' όντικατα
σταθεί μέ όλλο ξεκούραστο Qλoγo, νό φάει καΙ 
ξεκουραστεί γιά νό συνεχίσει έναλλόξ τό άδιό
κοπο έργο του όλημερlς μέχρι τή νύχτα. 

"Αλλος έργάτης εΙχε τήν έπί6λεψη καί όντι
κατάσταση τού ζώου Υιά νά συνεχίζεται άστα
μάτητα ή σύνθλιψη τών έλιών στό λιθάρι Κατά 
διαστήματα όκόμη μέ ένα ξυστήρι συμμόζευε 
καί έσπρωχνε τίς έλιές κάτω όπό τό λιθάρι γιό 
νά μπορέσουν νό λυώσουν δλες σάρκα καί πυ
ρήνας νό γίνουν ζυμάρι, όπότε σταματούσε τό 
άλογο νό γυρlζει τό λιθόρι. 

Έλη6μυλος που κ~νεΤτcι~ με «λογο'l, 
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Στό δλεσμα των έλιων έπρεπε νά μή μπαί~ 

νουν πολλές Υιό νά καλσαλέθοuνται καί νό μη 
όλέθωνται ύπερβολικά σέ βαρετούς μύλους. 

Στό γύρισμα τού λιθαριού νά μή βιάζεται τό 

δλογο, γιατί όπά τή θερμότητα πού όνamύσ

σοταν καταστρεφόταν τό λάδι. 

Τό ζυμάρι των έλιών έπρεπε Υ' άφαιρεθεί 

6μέσως όπά τόν έλιόμυλονγιά νά μη έμποδίζει 
τήν συνέχεια τού όλέσματος άλλων έλιών. 
, Αμέσως ό ίδιοκτήτης τών έλιών μέ σίκλες με
τέφερε τό ζυμάρι σ' ενα τραπέζι, Όπου βρί

σκονταν τό ζεμπύλια. Τό ζεμπύλιa ήταν Βελγι

κης κατασκευής καί καμωμένα όπό φυτικές 

ούσίες καί ετσι δέν μπορούσαν νά δώσουν 
καμμιά μυρωδιά στό λάδι σέ όντίθεση μέ ιό 

μεταλλικά, πού άγιωναν καί έδιδαν τήν όομή 

τους aτό λάδι Μπορούσαν άκόμη νά ξεπλυ
θούν εϋκολα, γιατί ή καθαριότητά τους,. ήταν 

άπαραίτητη Υιά τήν καλή ποιότητα τοΟ λαδιού. 
"Ενας άλλος εργάτης εδώ κανόνιζε τό ζυμά· 

ρι aτά ζεμπύλια, σέ τρόπο πού τό ζυμάρι νά 

καταλάβει δλο τό χώρο τού ζεμπυλιού καί νά 
μή μείνει μέρος κενό. Φρόντιζε όκόμη νά μή 

ύι:τεργ~μΗ"lθε,ί μ(ζυμόΡΙ"τό Kq~,~ ζεμΠ,ύλι. Οί 
δυό αύτοί δροι έπρεπε νά γίνουν aτό aτύλlα
σμα γιατί σε ενάντια περίπτωση θά είχε σάν 

επακόλουθο νά μή πετύχει κανονικό aτύλια

σμα, όπότε δέν θά μπορούσε νά εξασφαλισθεί 

aτή πρέσα τό άπαραίτητο σφίξιμο τών ζεμπυ

λιών καί νά μή βγει Όλο τό λάδι πού είχαν οί 

έλιές. 

. Ο έργάτης έγέμιζε ενα ενα τά ζεμπύλια μέ 
τό ζυμάρι καί τά τοποθετούσε aτήν πρέσα τό 

ένα πάνω aτό άλλο προσέχοντας νά εφαρμό
ζει άκριβώς κάθε ένα μέ τό ζεμπύλι πού ήταν 

κάτω άη' αύτό. 

Συνήθως ή πρέσα τών ελιομύλων μπορού

σε νά περιλάβει ζυμάρι aτά ζεμπύλια 150-200 
όκ. ελιών. Κατά τή διάρκεια της συμπίεσης τών 

ζεμπυλιών ένας εργάτης πρόσεχε νά μή βγούν 
έξω τό ένα όπό τό άλλο καί νά κρατηθεί μέ 

άκρίβειαν τΊ όρχική τους τοποθέτηση. 'Εάν 

συνέβαινε νά παρατηρηθει κάποια όνωμαλία 

στή διάρκεια της συμπίεσης, τότε ό εργάτης 
προσπαθούσε μέ μιά ξύλινη μαναβέλα νά συμ

πιέζει κατάλληλα γιά νά πάρουν τήν κανονικό

τητά τους, δπως φρόντιζε όρχικά εκείνες πού 
τά έβαζε aτήνπρέσα, νά έχουν. 

Γιά νά μη χάσουν άκόμη τά ζεμπύλια τήν 

όρχική τους εφαρμογή τοποθετούσε άνάμεσά 

τους κατά διάστημα 2-3 μεταλλικές πλάκες 
πού τά χώριζαν σέ 3-4 χωρίσματα. "'Ετσι τΊ συμ
πίεση εγίνετο κανονικώτερη, γιατί έγίνετο σέ 

λιγότερο όριθμό ζεμπυλιών καί τά ζεμπύλια 
δέν ξέφευγαν όπό τήν κανονική τους τοπο

θέτηση. 
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Δυό εργάτες κινούσαν ενα ξύλινο μοχλό 

(πού ύστερώτερα όντεκαταστάθηκε μέ σιδε

ρένιο) καί έθεταν τήν πρέσα σέ κίνηση εκ τών 

κάτω πρός τά άνω. Μέ τήν κίνηση αύτή ή πρέ
σα συμπίεζε διαρκώς τά ζεμπύλια κα( μέ τήν 

σύνθλιψη αύτή τού ζυμαριού αρχιζε νά τρέχει 

όπό τά ζεμπύλια τό πρώτο λάδι Τό λάδι αύτό 

τού πρώτου σφιξίματος ήταν τό πιό άγνό καί 
παρθένο όπό τό λάδι πού έβγαινε στό δεύτερο 
καί τρίτο σφίξιμο. Γι' αυτό εξεχωρίζετο όπό τό 

αλλο. 
Τό πρώτο σφίξιμο όρχικά δέν παρουσίαζε 

μεγάλην άντίσταση καί ήταν εργασία άνετη, 
χωρίς δυσκολία. 'Όταν δμως όκολουθούσε τό 

δεύτερο καί τρίτο παρουσίαζε πιό όντίσταση 
καί οί έργάτες κατέβαλλαν μεγαλύτερη δύνα

μη. Στό τρίτο πιό σφίξιμο έδεναν μέ σχοινιά 

τόν μοχλό πιέσεως γιά νά μπορούν νά όνα

πτύσσουν πιό μεγάλη δύναμη. Καί οΙ δυό εργά

τες παραιτούσαν τής προσπάθειάς τους αν 

όντιλαμβάνοντο δτι τΊ πρέσα έφθασε aτό με
γαλύτερο βαθμό πίεσης, πού δέν μπορούσε νά 

προχωρήσει πιό πέρα, Οί ελιόμυλοι μπορού

σα,ν γ' qνQ(tτίιξQυΥ πj,~QJιμtχρι,),?.Q,!Ιqβμ.9μ,ς· 
'Η πίεση αύτή επρεπε νά γίνεται σιγά-σιγά 

καί μέ διακοπές, γιατί άπό τήν ένταση τής πίε

σης όναmυσσόταν θερμότητα καί τό λάδι 

μπορούσε νά καταστραφεί. 
Σέ πολλές περιmώσεις μερικοί ελιομυλάρη· 

δες μετά τό σφίξιμο αύτό χαλούσανε τόν στύ
λο καί όναποδογύριζαν τά ζεμπύλια (χαράρια) 

δηλαδή εκείνα πού ήταν άνω τά έΒαζαν κάτω 
καί τά κάτω πάνω, άφού πρόσθεταν στό ζυμάρι 
λίγο κρύο νερό, πού υποβοηθούσε τήν τέλεια 

έκροή τού λαδιού όπό τό ζυμάρι. 
Τό πρώτο άγνό καί παρθένο λάδι μαζευόταν 

σέ μιά λαμιτζάνα πού τήν τοποθετούσαν κάτω 
όπό τήν χολέτρα τής πρέσας. Τό λάδι διοχε

τευόταν aτή λαμιτζάνα όφού περνούσε όπό 

χωνί μέ Koυλιαaτήρι γιά νά κουλιάζεται όπό τίς 

χονδρές ουσίες πού περιείχε. 

Τό λάδι πού έΒγαινε κατόπι όπό τό παρθένο 
λάδι στήν δεύτερη καί τρίτη πίεση δέν ήταν 
δλο λάδι άλλά είχε μέσα τίς ψυχές τής ελιάς 

καί τό νερό (λιοζούμι). Αύτό μαζευόταν σέ μιά 

λεκάνη πού τοποθετείτο σέ κατάλιακο μέρος. 
'Εκεί έμενε ησυχο γιό 1-2 ώρες καί έτσι ξεχώ
ριζε τό λάδι όπό τό νερό (σάν ελαφρότερο τό 

λάδι έβγαινε στήν έπιφάνεια, ενώ τό νερό σάν 
βαρύτερο κατέβαινε στόν πυθμένα). Τότε ~ν

ας έπιτήδειος έργότης η έργάτρια μ' ένα τόσι 

ii μέ ξέ6αθη κουτάλα τ6 μόζευε καΙ τό f6αζε 
στίς κούζες τού λαδιού, πού είχε φέει aτόν 
έλι6μυλο 6 Ιδιοκτήτης τών έλιών. 
Τέλος δλο τό λιοζούμι, aτό όποίο εναπέμει

νε έλάxιaτη ποσότητα λαδιού, μεταφερόταν 
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σ' ένα πολύ μεγάλο πιθάρι (πσδόσιη) πού είχε 
μιά μεγάλη τρύπα ατό κάτω του μέρος πρός 
τόν πυθμένα .. Εκεί τό λίγο λάδι πού περιείχε 
έβγαινε πάλι στήν έπιφάνεια ένώ τό λιοζούμι 
έμενε καταμόναχρ. ~ Ανοιγε την όπή τού πιθα
ριού ό έλιομυλόρης έφευγε όλο τό λιοζούμι 
πού συνήθως διοχετευόταν ατό παρακείμενο 
χωράφι τού έλιομύλσυ, ένώ aτόν πυθμένα μα
ζευόταν τό λάδι πού άνηκε άποκλειστlκά aτόν 
έλιομυλάρη. ~Hταν κατώτερης ποιότητας καΙ 
άκaτάλληλσ Υιό φαγητό καΙ χρησιμοποιόταν 
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σιμα στό πύρωμα τού φούρνου Υιό Ψήσιμο των 

ψωμιών. 

Τά ζίβανα αυτά έστοι6άζοντο σέ παράμερο 
τόπο aτόν έλιόμυλο καί όταν έγ{νοvτο ένα ση
μαντικό ποσό τά πουλούσαν 1-1 1/2 γρ. την 
όκάν .. Αγοραστές τά μετέφεραν σέ εΙδικό έρ
γοστάσιο κοντά ατό Τρίκωμο στήν έπαρχίaν 
. Αμμοχώστου, πού έπιέζοντο σέ ψηλότερη 
πίεση κι ~6γαζαν τό πυρηνέλαιο, πού στην 
έποχή αύτή ήταν πολύτιμο, γιατίχρησιμοποιό· 
ταν στη σαπωνοποιία, 

Πόμπoc που πιέζει μέ χέρι . 

όποκλειστικά ατήν έποχήν έκεΙνη στή οαπω

νοποιίαν καί γιό λάδωμα των μηχανών. 'Όλοι 
οί έλιόμυλοι πού ύπηρχαν στήν Κυθρέα λει
τουργουσαν κατά τό ιδιο σύστημα. Τό σφΙξιμο 
της πρέσας έγίνετο μέ τήν βοήθ.εια μοχλου 

πού έκινεϊτο μέ τό χέρΙ. 
'Εξαίρεση είχε ό έλιόμυλος του 'Αρτέμου 

του Λουκα, πού ή πρέσα έκινεϊτο μέ ύδραυλι
κή πίεση .• Ηταν πιό σύγχρονη γιατ! είχε εΙσα
θεί λίγα χρόνια πρό του 8' Παγκοσμίου Πολέ
μου. Λόγω της σύγχρονης πίεσης έπροτιμότο 
πιό πολύ όπό τούς αλλους καί είχε όρκετήν 
πελατείαν. Σέ τούτο συνέτεινε πολύ καί ή θέ
ση της έγκατάστασής του. γιατ! βρισκόταν στό 
ακρο τής Κάτω Κυθοέας. στήν περιοχή Σερα

γίου πού συγκέντρωνε έλιές οχι μόνο όπό τΙς 
κάτωένορίες όλλά καί όπό τά γειτονικά χωριά. 

'Η ήμερήσια άπόδοση ένός έλιομύλου ήταν 
25-30 στύλους. Γιά κάθε στύλο ό έλlOμυλάρης 
επαιρνε 2 σελίνια I'i 5 όντζιές λάδι Στήν πλη
ρωμή αύτή προστίθεντο καΙ τό ζίβανα πού οί 

περισσότεροι παραγωγοί έλόχιστη ποσότητα 
έπιαναν γιό οίκιακή χρήση καί κυρίως γιό καύ-

• Αργότερα όμως όταν έπινοήθηκαν ΟΙ σκό· 
νες πλυσίματος καΙ τό σαπούνι ξετοπίσθηκε 
όλότελα άπό τή μπουγάδα τά ζΙθανα (ύπολεΙμ
ματα μετά σύνθλιψη τών έλιών) ~xασαν τε

λείως τήν άξία τους κοΙ πουλιόνταν aτήν έξευ
τελιστική τιμή τών 3-5 μίλς την όκ. καί χρησι
μοποιούνταν σάν καύσιμο ύλικό στά καμίνια 
πού έψηναν τούβλα. 

σι έργάτες ποι} όπαοχολούνταν aτόν έλιό
μυλο έπαιρναν άπό 1-2 σελ. την ήμέρα. ΣΌύτό 
επρεπε νά προστεθεί καί τό λόδι πού τούς 
έδιδε κάθε παραγωγός, τό συaτυλιάΤΙKO όπως 
τό όποκαλούσαν, πού μπορούσε νό φθάσει 

όνάμεσα aτή 1-2 όκόδες τήν ήμέρα aτόν κοθέ
να, όνόλογα μέ τό ποσό τών έλιών πού μπο
ρούσε νά θγόλει ό έλιόμυλος την κόθε μέρα 
τής λειτουργ{ας του. 

. σ παραγωγός μετέφερε τό λάδι μετά την 
σύνθλιψη aτό σnίτι, άλλά δέν ήταν κατάλληλο 
γιό τήν έναποθήκευση. Γιατί παρ' όλη τήν 
πρoσnάθεια πού κατέβαλε ό έργάτης ποι} μά
ζευε τό λάδι δέν μπόρεσε νό τό άπαλλόξει 
τέλεια όπό ξένες ούσίες καί νερό. 
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Γιά γ' άφαιρέσοuμε αύτά όπά τ6 λάδι επρεπε 
νά τ6 άφήσοuμε ησuχο Υιό ενα μερόνυχτο aτό 
σπίτι. Στό διάστημα αυτό έτοιμάζαμε νέα δo~ 
χεία καί προτιμότερο λαμιτζάνες. Σ' αυτά 
μεταγγίζαμε τ6 ήσυχασμένο λάδι χωρίς νά πά· 
ρουμε τό κατακάθισμα. Μετά 2·3 μέρες κάμνα· 
με δεύτερη μετάγγιση προσέχοντας πόλι τ6 
κατακάθισμα νά παραμείνει aτό παλιό δοχείο. 
'Η μετάγγιση αύτή μπορούσε νά συνεχισθεί 
καί Υιό τρίτη φορά. Σέ κάθε μετάγγιση προσθέ· 
τουμε aτό λάδι 100 δράμια νερό η λίγο αλας, 
γιατί αυτά παράσυραν τίς λεmές ουσίες τοΟ 
λαδιού πού αίωρούνται άνάμεσά του. Οί 
μεταγγίσεις αυτές καλό θά είναι νά γίνονται 
σύντομα μετά πού θγηΚΕ τ6 λάδι καί σέ μέρος 
πού δέν εχει πολύ φώς καί όέρα, γιατί καί τό 
δυ6 καταστρέφουν τήν ποιότητα τού λαδιού. 
Τό λάδι πιά είναι κατάλληλο νά όποθηκευθει 

καί φυλαχθεΙ 'Η όποθήκευση τού λαδιού γι~ 

νόταν aτά παλιά χρόνια σέ μεγάλα πιθάρια (τά 
κόκκινα πού κατασκευάζονταν aτό Κόρνο) 

όφού πρώτα χρησιμοποιούνταν γιά νερό γιά 
κάμποσο χρονικό διάστημα μέχρις δτου γί~ 

νουν παλιά καί μΙ τή χρήση κλε1σoυν~_,o1 f1QΡΡl 
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μέ τούς όποίους λαμπικάρετουν τό νερό γιά 
νά γίνει κρύο. 

Στά χωματένια αυτά πιθάρια μπορούσε νά 
όποθηκευθεί γιό ενα χρόνο χωρίς νό πάθει 
τίποτε .. Εάν όμως παρέμεινε σ' αυτά πέραν 
του ένός χρόνου, τότε θά γινόταν ταγκό καί ή 
γεύση του θά κτυπούσε χωματάδα. 

Γι' αυτό μέ τήνπάροδο τώνχρόνων τάxωμα~ 
τένιa αυτά πιθάρια άντικαταστάθηκαν μέ τά 
άλοιφτά πιθάρια τού έξωτεΡΙΚΟύ (Γαλλικά) 
πού ηρχοντο όπά τή Γαλλία καί βραδύτερο μέ 
τίς λαμιτζάνες, πού μπορούσαν νά χωρέσουν 
μεγάλες ποσότητες λαδιού όπως καί τά 
πιθάρια. 

Τ ά άλοιφτά όγγεία ήταν όρκετά όκριβά στήν 
έποχή τους ~5 τά καθένα έόν όναλογισθεί, 
πώς τό λάδι έπουλιέτο 2 σελίνια τήν όκά, άλλά 
σ' αυτά διατηρείτο έπί σειράν έτών, χωρίς νά 
πάθει ταγκάδα, οϋτε ν' όλλάξει χρώμα, οϋτε 
νά χάσει τή γεύση Γι τή μυρωδιά του. Είχαν 
κατάλληλα πώματα πού εκλειαν σχεδόν άε· 
ροστεγώς. "Επρεπε δμως νά cΤχαν τήν κατάλ
ληλη καθαριότητα καί νά φυλάττωνται σέ κα
θαρήν όποθήκην ή όποία νά μή είναι υγρή, 
άλλά ξηρή καί δρoσ~ρή καί ή θερμοιφασίατης 
νά κυμαίνεται όνάμεσα στούς 12°_16° 
βαθμούς, 

Στή περίπτωση αύτή τής διατήρησης τού λα
μου ερχεται στό νοΟ ό άείμνηστος Πανά

'.~. ...., ήγούμενος τοΟ . Αγιοταφίτικοu μονα
πτοο,ο" τοΟ 'Αγίου Χρυσοστόμου πάνω όπό 

καί κάτω όπό τό Βοuφα
όροσειρά τοΟ Πενταδακτύλου. 

Κοιτα'νόlΓαν όπό τήν Παλαιστίνη καί χρημάτισε 
ήγούμενος τού μοναστηριού σ' δλη τήν 
πέμmη δεκαετία τοΟ αίώνα μας. 'Ήταν ενας 
φίλεργος, προοδευτικός καί κουμανταδόρος 
πού πραγματικά έξωράϊσε καί ευπρέπισε τό 
μοναστήρι στίς δυό πενταετίες της ήγοuμε
νίαςτοu. 

Τ ό μοναστήρι τότε κοντά στά τόσα γεωργικά 
προϊόντα πού παρήγαγε, ξεχωριστή θέση κα
τείχε τό λάδι, έξαιτίας των πολλών έλαιο
δένδρων, πού είχε τόσο aτά πλησιόχωρα τοΟ 
μοναστηριού, όσο καί σέ μακρινά χωράφια όπ' 

αυτό. Τό μοναστήρι διέθετε τότε γιά τήν δια
τήρηση τοΟ λαδιού τά γαλλικά άλοιφτά όγγεία, 
πού έφυλάττοντο στό Ισόγειο τοΟ μονα
στηριού. 

Μιά Κυριακή μετά τή θεία λειτουργία έπι
σκέmες τού μοναστηριου μετά πού πήραν τόν 
καφέ τους στήν αϊθοuσα ύποδοχης ζήτησαν 
όπό τόν ήγούμενο ν' άγοράσοuν λάδι μέ τήν 
παράκληση νά 'ναι όπό τό φετεινό μιά καί τό 
'θελαν γιό τήν οίκιακή τους χρήση. 
Τότε ό ήγούμενος παρουσίασε τρία δείγμα-
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τα λαδιού: φετεινό, περσινό καί προπέρσινο 

κaί κάλεσε εκεί τόν κύκλο τών έπισκεmών νό 

ξεχωρίσει ποl6 όπά τό τρία ήταν τ6 ψετεινό. 
Κανένας όμως 6η' δλοuς μας δεν τ6 κατόρθω
σε, γιατί καμμιό διαφορά σ ' αύτά δέν ύπήρχε , 

ούτε σέ χρώμα, οϋτε σέ γεύση, ούτε σέ μυρω
δ ιά. 'Ο λόγος ήταν εύνόητος .. Ο ,~γoύμενoς 
λάμβανε όλα τό ενδε ικνυόμενα μέτρα στήν 

έξαγωγή καί δ ιατήρηση τού λαδιού. Φρέσκες 
οΙ ελιές, νά βγουν λάδι , μεταγγίσεις πού έκα

μνε, διαφύλαξη στά όλοιφτά όγγεία, όποθή

κευση σε ξηρή δροσερή καί σκοτεινή όποθήκη 

καί κοντό ο ' αύτά ή δμεμmη καθαριότητα όΥ

γείων καί άποθήκης. 
. Η μεταπολεμική περίοδος τού Β' Παγκο

σμίου Πολέμου Βρ[σκει όκόμη τούς έλιομύ

λους τής Κuθρέας νά βρίσκονται στίς δόξες 

τους καί καμμιό όλλαγή όπό τήν παραδοσιακή 
εκθλιψη τών έλιών δέν έχε ι όκόμη σημειωθεΙ 

Μό ή μηχανική πρόοδος πού όρχισε νά κά

μνει καταπλητικές έξελίξε ις σ' δλα τά εϊδη τής 
μηχανής καί στά διάφορα έργοστάσια, πού 

χρησιμοποιούνταν, δέν ήταν δυνατό νά μή έγ

γίσε ι καί τούς έλιομύλους καί ν' όφήσει τήν 

παραδοσιακή έξαγωγή τού λαδιοΟ δπως μας 
τήν κληροδότησαν οΙ πάπποι μας στήν πρωτό 

γονή της κατάσταση . 
"Ετσι μέ τήν λήξη τού Β' Παγκοσμίου Πολέ

μου όρχισαν νά είσάγονταl στήν Κύπρο τέλεια 
μηχανήματα τών σύγχρονων έλοιοτριβε ίων 

καί νά έγκαθ ίστανται στά διάφορα χωριά μέ 

πρωταρχική σειρά τήν Ν Ασσια κα! τή Λύση . 
• Ηταν δλα ήλεκτρΌκ ίνητα καΙ ό ήλεκτρι

σμός που δέν ε[χε άκόμη έπεκταθεί στά χωριά, 
είχαν έγκαταστήσει στά ϊδ ια τό έλαιοτρ ιβεία 
γεννήτριες , πού παρήγαγαν ήλεκτρισμό νά κι

νεί τόσο τίς μυλόπετρες, δσο καί τό πιεστήριο 

κα ί τόν διαχωριστήρα πού εύκολα ξεχώριζε καΙ 
τή τελευταία σταγόνα λαδ ιού , πού ύπήρχε στό 

λιοζούμι. 

Παράλληλα, μέ τήν χρησιμοποίηση τού ήλε

κτρικσύ ρεύματος σάν κ ινητήρ ια δύναμη τών 
δ ιαφόρων έξαρτημάτων τού έλαιοτριβείου, 

χρησιμοπο ιήθηκε καί γιό τόν όπλετο φωτισμό 

τού όλου έργοστασίου καί ετσι ή λειτουργία 

του έγινε κατορθωτή νά παρατείνεται μέχρι 

προχωρημένων ώρών τής νύκτας. 

ΟΙ Κυθρεώτες σάν όκουσαν τήν λειτουργία 

σύγχρονου έλαιοτριβε ίου μέ γρήγορην καί 
άποτελεσμαTlκήν όπόδοση στήν ~ Ασσια , πού 
όπέχει περί τό 12 μίλια όπό τήν Κυθρέα, μέ 
αύτοκίνητα φορτωμένα μέ έλιές έτρεξαν νό 
δοκιμάσουν τήν νέαν έκθλιψη τών έλιών καί νό 
προσπορισθούν τό πολλαπλά της φημολογού
μενα πλεονεκτήματα . 
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Πραγματικά τό όποτελέσματό της ήταν πο

λύ πιό πέρα όπό τίς έλπίδες καί προσδοκίες 
τους. 'Ολόκληρα αύτοκίνητα έλιών παρετή

ριισαν σέ λίγες ώρες ν' όλέθωντοι νά πιέζων

ται Kqi τό προϊόν τής πίεσης νά διαχωρίζεται 
σέ λίγη ωρα καΙ τό μέν λάδι νά τρέχει όσταμά

τητα γιό νό γεμίσει τόν ενα τενεκέ κατόπιν τού 

άλλου τό δέ έλιόζουμο τελείως όπηλλαγμένο 
όπό λάδι, νό φεύγει γιά νά βρεί διοχέτευση 

στό παρακείμενο χωράφι 

Τά όποτέλεσματα τού θαύματος τών έλαιο
τριβείων όρχισαν εύρέως νά διαδίδονται στήν 

Κυθρέαν όπό όλους τούς Κυθρεώτες, πού εΙ

χαν καταφύγει aτό έλα ιοτριβείο τής -Αοσιας 
καί μέ τά πιό εϋφημα λόγια έξιστορούσαν τήν 
λε ιτουργΙα του καί τά εύεργετικά όποτελέ

σματα τής όπόδοοής του, 

Σ' αύτή τήν ήλεκτρlσμένη άτμόσφαιΡα τής 
άλλαγής τών έλιομύλων τής Κυθρέας πού έπι

κρατούσε την έποχήν αύτή σ ' όλη τήν Κοινό
τητα βρέθηκαν δυό αξια της τέκνα οΙ όείμνη

στοι ' Αθανασιάδης καί Λεμονοφίδης καί πή

ραν τήν Ιστορική άπόφαοη γιό έγκατάσταση 
ένός ούγχρονου έλαιοτριβείου πού ά μπορεί 
άνετα νά έξυπηρετεί δλη τήν Κοινότητα. 

' Η προσωρινή έπιτροπή πού όνέλαβε τήν 

"ίδρυση μετοχικού έλαιοτριβείου στήν Κυθρέα 

κατέληξε στίς πιό κάτω όποψόοεις: 

1. Να ίδρυθεί μετοχικό έλαιοτριβείο στήν Κυ 
θρέα πού νά φέρε ι τή ν έπωνυμΙα - . Εταιρεία 
'Ελαιουργίας καί Γεωργικών κοί Βιομηχανι

κών' Επιχειρήσεων Κυθρέας-. 

2. Ν ' όγορασθεί ό μύλος .. Γιατρός » στά ύπο

στατικά τού όποίο υ νά γίνει ή έγκατόσταση 

τών μηχανημάτων τού έλαιοτρ ιβε!ο υ. 

3. Νά γίνει εκκληση σ' όλους τούς κατοίκους 
τής κωμόπολης ν' όγοράσουν σσο τό δυνατό 
περισσότερες μονόλιρες μετοχές μέ στόχο νά 

εΙσπραχθεί ποσό f2.500-3.000, πού είναι όπα
ραίτητο σάν όρχικό κεφάλαιο γιά τήν πραγμα
τοπο ίηση του πιό πάνω οκοπού. 

4. Νό παραγγελθούν τά μηχανήματα έναντι 
κάποιας προκαταβολής στόν εΙσαγωγέα τέ
τοιων μηχανημάτων Καλλίμαχος καΙ ΥΙός ΛΜΔ 
καί τό ύπόλο ιπο νό έξοφληθεί μακροπρόθε

σμα μέσω του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Κυ

θρέαςΛΜΔ. 

Πολύ εϋστοχες πραγματικά ήταν οΙ άποφά

σε ις της πιό πάνω' Επ ι τροπής πού όνέλαβε τή 
διεκπεραίωση τέτοιου έργου. 

1. Μετοχικό' Ελαιοτριβείο .. Ηταν τούτο εύκο
λο νά τραβήξε ι μετόχους, γιατl δέν ύπόρχε ι 

οίκόγενε ια στήν Κυθρέα πού νά μή είναι κάτο 
χος έλαιοδένδρων. ΟΙ ώφέλε ιες κα ί τά εύεργε
τήματα τού συνεταιρισμού αύτού έρχονται νά 

δ ιανεμηθούν σ' δλους τούς κατο ί κους, όνε-
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ξάρτητα όπό Ιδεολογική τοποθέτηση καί ΚΟΙ
νωνική θέση . 

2. Πολύ έπιτυχεμένη ήταν καΙ ή όγορό τού 
μύλου " ΓιατροΟ" , γιατl βρισκόταν σχεδόν aτό 
κέντρο τής Κοινότητας καί μπορούσε νά έξυ

πηρετήσει όλους τούς κατο!κους Κυθρέας 
όπό τόν Κεφολόβρυσο μέχρι τό Σερόγιο, όπό

σταση τριών μιλίων, γιατί βρισκόταν δίπλα aτό 

κεντρικό δρόμο πού διαοχΙζει όλη την 
Κοινότητα. 

ΠιεdΤ'I,ρι (πρ!σ~) .' που σφ(ΥΥει με 
"f'fιv βO'ή&είι:i -του' νεροϋ. . 

'Ο μύλος είχε τ6 πλεονέκτημα νά χρησιμο
ποιεί σάν κινητήρια δύναμη δλο τ6 νερό τού 

Κεφaλο6ρύσου καί μπορούσε ταυτόχρονα γ' 
όλέθει σιτάρι καί κριθάρι καΙ νά κινεί καί τ6 

διάφορα μηχανήματα τού έλαιοτρι8εΙοu. 
'Ότον όγοράσθηκε ό μύλος « Γιατρός » έκτός 

όπό τ6 KτtριαKό του συγκρότημα μέ τούς δυό 
όλευρσμύλοuς του σιταρένιο κοl κριθαρένιο, 

περιλάμβανε καί εκταση γής πάνω όπό μιό 

σκάλα , πού μπορούσε νά οΙκοπεδοποιηθεί σέ 
δυό πολύ μεγάλα οΙκόπεδα ή άξία τών όποΙων 
πρό τής εΙβολής ήταν όχι λιγώτερα όπό 1:2.500 
τό καθένα. 
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. Η έκκληση πρός τό κοινό τής Κυθρέας, γιό 
άγορά μονόλιρων μετοχών, βρηκε πραγματι
κήν όνταπόκριση καΙ σέ πολύ βραχύ χρονικό 

διάστημα εΙσπράχθηκε μετοχικό κεφάλαιο 

1:2.500. Παραγγέλθηκαν τό μηχανήματα, δό
θηκε σχετική προκαταβολή καί άγορόσθηκε 

καΙό μύλος . 
Σέ γενική συνέλευση τών μετόχων έκλέγη

κε ή πρώτη έπιτροπή τού έλαιοτριβεΙου, πού 

τήν όπετέλεσαν: Κυριάκος ΛεμονοφΙδης, Στυ
λιανός 'Αθανασιάδης, Γεώργιος Κυριακού, 

. Ανδρέας ' ΑδαμΙδης, Μιχαήλ Κορέλλης . 

Κατά τό 1948 έγινε ή έγκατάσταση τών μη
χανημάτων καί στό τέλος τού χρόνου έπωφε
λήθηκε τής έσοδεΙας τής χρονιάς καΙ λειτούρ

γησε γιά νό καλύψει όλη τήν παραγωγή. Σόν 

κινητήριο δύναμη χρησιμοποιούσε όρχικό τό 

νερό, πού μποροUσε όνετα νό κινεί τό διάφο
ρα έξαρτήματα τού έλαιοτριθεΙου: 'Ελιόμυλο , 

πιεστήρα καί διαχωριστήρα. Τά μηχανήματα 
ήταν ' Ιταλικά καί εΙσήχθηκαν δπως όναφέρ
θηκε προηγουμένως μέσω τής ΈταιρεΙας 

ΚαλλΙμαχος καί Ύιός ΛΜΔ . Τήν έγκατόσταση 

καΙ τήν ύπόδειξη τής λειτουργίας τού έλαιο
πιεστηρίου έκαμε ό Γεώργιος (Κοκής) Ζήνω

νος όπό τη Λευκωσlα . 
Γιό λίγα χρόνια δμως λειτούργησε μέ τή δύ

ναμη τού νερού καΙ κατόπι χρησιμοποιήθηκε ή 

δύναμη τού ήλεκτρισμού μέ έγκατάσταση 
γεννήτριας , πού δούλευε μέ καύσιμο τό πε
τρέλαιο. Παρήγαγε Ικανή ποσότητα ρεύματος, 
πού χρησιμοπο ιόταν γιό τήν κΙνηση δλων τών 

έξαρτημάτων τού έλαιοτριθε[ου καΙ φώτιζε μέ 
όπλετο φως δλα τά ύποστατικά του έτσι πού 
μπορούσε σέ έποχή αΙχμής τής έξαγωγής λα

διού νά έργόζεται καΙ τΙς νυκτερινές ώρες . 
Στό έργοστόσιο εΙργάζοντο 2-3 έργότες, όλ

λό ή ήμερήσια όπόδοσή τους ήταν πενταπλα
σία έκείνης τών έλιομύλων. 

ΟΙ έλιές έζυγίζονταν καί έμπαιναν στό λιθά
ρια πού σέ 10-15 λεmό ήταν πιό ζυμάρι καΙ μέ 
τό άνοιγμα θυρίδας στά πλάγια τής σκάφης 
έσπρώχνετο αύτόματα μέ την κίνηση τών λι

θαριών γιό νά πέσει δλο σέ μιά λεκάνη, έτοιμο 

Υιό νό μπεί στό ζεμπύλια , δπως καΙ στούς 

έλιομύλους . 
Τό ζεμπύλια μετά στοιθάζονταν τό ένα πόνω 

στό δλλο σ' ένα μεταλλικό όμαξάκι μέ τροχό

κια καί στό μέσο ένα όριζόντιο σιδερένιο άξο
να. Τό ζεμπύλια περνούσαν όνόμεσα στόν 

άξονα έτσι πού τό συγκρατούσε καΙ στή συμ
πίεση τής πρέσας δέν μποροUσαν νά ξεφύ

γουν τής όρχικής έφαρμΟΥής, πού εΙχαν στό 
όμαξόκι. Τό όμαξόκια αύτό ήταν διπλό γιό όπα 
φυγή ν καθυστέρησης τής όλης έργασίας. Κυ
λούσε τό άμαξάκι καί τοποθετείτο στή βάση 
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τού πιεστήρα μΙ τήν μεγαλύτερη εύκολία. 
ΜΙ τή συμπλήρωση τού στυλιόσματος, πού 

μπορούσε νά περιλάβει 250·300 όκ. έλιές δι

πλόσιες δηλ. όπό τούς έλιομύλους πόλι ή δύ

ναμη τού ήλεκτρισμού κινούσε μΙ ύδραυλικό 

σύστημα τήν πρέσα έκ τών κάτω πρός τό άνω 
καΙ σέ λίγη ωρα ό δε[κτης έδειχνε τήν πίεση 

140-150 θαθμούς όπότε ό πιεστήρας συμπλή
ρωνε τήν δλη έργαοΙο , διεκόπτετο τ6 ρεύμα 

καί άρχιζε νά κατέρχεται πρός τό κάτω Υιό νό 
όποδεσμευθούν τ6 ζεμπύλια Υιό νά μπεί σ' αύ
τό νέο ζυμάρι 

Πρέπει νά σημειωθεί πώς τό ζεμπύλια ήταν 

διπλά καΙ τό νέα ζεμπύλια μέ νέο ζυμάρι τοπο

θετημένα aτό όλλο όμαξάκι ήταν έτοιμα νά 
μπουν στήν πρέσα Υιό νέα πίεση . Τό λάδι όνο
μεμειγμένο μΙ λιοζούμl συμμαζευόταν ο' δλη 

τή διάρκεια τής συμπίεσης aτό βάθος τού πιε· 

στήρα σΙ μιά δεξαμενή . Μιά όναρροφητική 
όντλία πού λειτουργούσε μέ ρεύμα όρχιζε λει

τουργία καί τό έaτελλε ψηλά aτό διαχωριστή
ρα πού διαχώριζε στό βάθος τό λάδι όπό τό 

λιοζούμι. Καί τό μέν λιοζούμι , άπηλλαγμένο 

τελείως όπό λόδι, διοχετευόταν στό παρακεί

μενο τρεξιμιό νερό , πού τού έδιδε τό καστανό

μαυρό του χρώμα , τό δέ λάδι ετρεχε κότω στό 

πάτωμα όπό μιό σωλήνα, γιό νά γεμ ίσει ενα 

μετά τόν δλλο τούς τενεκέδες πού διαδοχικά 
όλλαζε ό παραγωγός μέ ξεχωριστή προσοχή 

καΙ ίδιαίτερη φροντΙδα Ικανοποιημένος γιό 

τήν όνταμοιβή τόσων κόπων καΙ μόχθων , πού 
κατέβαλε σ' όλο τό χρόνο μέχρι νό φθάσει ή 

εύλογημένη αύτή ωρα τής έσοδείας τού 
λαδιοΟ . 

Ήταν πράγματι ή έργασία τού έλα ιοτρι
βείου τέλεια καί ενας πού κατέφευγε σ ' αύτό 
είχε τή σιγουριά πώς θά έβγαζε όλο τό λόδι 
πού είχαν οί έλιές του . Συνήθως στήν Κυθρέα 
4-5 όκ. έλιές δπως εχει όναφερθεί έβγαζαν μιά 
όκά λάδι Τούτο δμως δέν ήταν όπόλυτο γιατ ί 
ή όπόδοσή τους έξαρτατο όπό πολλούς παρά
γοντες. 'Από τήν ποικιλία τών έλιών (λαδοε

λιές), όπ6 τήν περιοχή πού βρίσκονταν, όπό 
τίς καιρικές συνθήκες τής χρονιάς πού εύ
νοούσαν τίς έλιές νά βάλουν λάδι . Συνέτεινε 

πολύ καί ή συστηματική καλλιέργεια (κόπρι

σμα, λίπανση, κλάδευμα, ποτίσματα) . 'Όλα 

ήταν σχετικά μέ τήν όπόδοση τών έλιών σέ 
λάδι 

Τό έλαιοτριβείο τής Κυθρέας λειτούργησε 
όπ6 τό 48 μέχρι τό 1974 έποχή τής εΙσβολής 
πού έγκατέλειψαν οΙ Κυθρεώτες σπΙτια καΙ 
περιουσίες γιό νά περιέλθουν στήν κατοχή 

τών Τούρκων τής Τουρκίας καΙ τής Κύπρου . 

Σ ' δλο τ6 διάστημα τών 26 χρόνων τής λει
τουργίας του, όλα τά κέρδη πού προέκυπταν 
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δέν διανέμονταν σάν μέρισμα στούς μετό
χους, όλλό διετΙθενταν γιά βελτίωση τών μη
χανημάτων του καί γιά έπέκταση καί διαμόρ
φωση τού οΙκήματος. Στόχος πραγματικό τών 
έκάστοτε έκλελεγμένων έπιτροπειών ήταν νά 
όναδείξουν τό έλαιοπιεστήριο τής Κυθρέας 
σάν ενα όπό τά πιό σύγχρονα έλαιοτριβεία τής 
Κύπρου μας . 
Πράγματι 6 σκοπός καί ή έπιδίωξή τους 

πραγματοποιήθηκε καΙ όταν έγκαταλείφθηκε 
aτή μανία τών Τούρκων ήταν ενα όπό τό λίγα 
τέτοια , πού λειτουργούσαν στήν Κύπρο. 
Κατά τό 1957 εγινε ό ήλεκτροφωτισμός τής 

Κωμοπόλεως όπότε ή λειτουργία του έτροφο
δοτείτο μέ όγωγό πού παραλαμβάνετο όπό 
τόν κεντρικόν όγωγό πού περνούσε δίπλα του 
γιά νά διακλαδώσει τό ρεύμα στίς ένορίες 
Χαρδακιώτισσαν καί Συρκανιά . 'Εγκατα
λείφθηκε έτσι ή γεννήτρια , πού ήταν καΙ δαπα
νηρή κοι ή δύναμή της σέ ρεύμα μόλις μπο
ρούσε νά κινήσε ι τά όρχικά μικρά μηχανήματα 
πού είχαν έγκατασταθεί. 
Μέ τήν ίσχυρή δυναμικότητα τού ρεύματος 

είχε άγορασθεί πολύ πιό μεγάλη πρέσα πού 
στοίχισε τότε f900. Έν τψ μεταξύ άντικατε
στάθηκε νέος διαχωριστήρας, πού στοίχισε 
πλέον τών f 1.500 καί όργότερα προστέθηκε 
έγκατάσταση πλυντηρίου τών έλιών πού στο'
χισε δλλες f1 .500. ΟΙ έλιές έμπαιναν σέ μεγά
λην άβάτζην πού παραλαμβάνονταν μέ άναβα
τόριο καί διοχετεύονταν στό πλυντήριο. ' Εγ
κατάσταση όφθονου νερού όπό τόν κεντρικό 
κορμό τής ύδρευσης Κυθρέας έπλενε 4-5 ζου
μιά τίς έλιές καί όλοκάθαρες προχωρούσαν μέ 
σύστημα άέρα νά στεγνώσουν γιό νά προχω
ρήσουν νά τίς λυώσουν οΙ μυλόπετρες τού 
έλαιοτριβείου καί νό συνεχίσουν τήν κανονική 
τους πορεία μέχρι τού διαχωριστήρα , όπου θά 
έξεχωρΙζετο τό λάδι 

, Η λειτουργία όλων τών εξαρτημάτων έγίνε
το αύτόματα μέ τήν παροχήν καί διακοπή τού 
ήλεκτρικού ρεύματος. ·Όλα λειτουργοΟσαν 
χωρίς τό όνθρώπινο χέρι μέ εξαίρεση μόνο τό 
ζεμπύλιασμα τού ζυμαριού κο! τό στύλιασμα 
τών ζεμπυλιών στό σιδερένιο όμαξάκι 
Ό διαχωριστήρας λειτουργούοε μέ 60-70 

φίλτρα πού έπρεπε νά ξεπλένονται σχεδόν κα
θημερινά με ζεστό νερό καί σόδα γιό νά καθα
ρίσουν όπό τίς ψίχες τών ελιών καί όλλες αί
ρούμενες ούσίες aτό λάδι καΙ τό λιοζούμι. 'Η 
καθαριότητά τους τραβούσε σχεδόν μιά ωρα 
καί γιά όποφυγήν καθυστέρησης τής λειτουρ
γίας του τό φίλτρα αύτά ήταν διπλά σέ 2 σει
ρές . 'Έτσι δέν γεννάτο ζήτημα διακοπής της 
λειτουργίας του γιό τό καθάρισμά τους, γιατ ί 
καθαρίζονταν έκ τών προτέρων . . Η μόνη δια-
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κοπή, πού τραβούσε μόνο 10-15 λεmό, ήταν 
νά βγουν τό λερωμένα κaί νά προστεθοΟν τό 
ξεπλυμένα φίλτρα. 

Τό έλαιοπιεστήριο ξεκίνησε μέ μετοχικό κε
φάλαιο ί:2.500 καί ϋστερa όπό λειτουργία 26 
χρόνων κατώρθωσε νά αύξήσει τό κεφάλαιο 
τοΟτο καί νά φθάσε ι μέχρι τήν εΙσβολή σέ 

.('25.000, αν ύπολογισθεί άξία οίκήματος καί 

μηχανημάτων μέ τό παρακείμενα 2 οΙκόπεδα , 

πού αρχικά είχαν αγορασθεί μέ τόν νερόμυλο 
Γιατρό . Τούτο όφειλόταν στήν καλή διαχείρι- ' 
ση καί τήν οΙκονομική περισυλλογή πού έκα
μναν οΙ εκάστοτε επιτροπές τοΟ ελαιοτρι

βείου καί ίδιαίτερα στίς ασύγκριτες προσπά

θειες της τελευταίας επιτροπής, πού τήν άπο
τελούσαν: ' Ανδρέας . Αδαμίδης, Μιχαήλ Ku
ριάκου, Κώστας Κuμίσης, Κλεάνθης Φραγκσύ

δης καί Χρίστος Λογγίνος. 

Τήν "ίδια χρονιά πού έγινε η κίνηση γιά έγκα
τάσταση τού έλαιοτριβείου Κυθρέας παράλ

ληλα όρχισε νά γίνεται η 'ίδια κίνηση παρό
μοιου έλαιοτριβείου καί στό Νιό Χωριό. 'Η 'ίδια 

δίψα πού παρατηρείτο στήν Κυθρέα γιά όπαλ

λαγήν όπό τόν παραδοσιακό τρόπο έκθλίψεως 

τών έλιών στόν έλιόμυλο, παρατηρείτο κι όνά

μεσα σέ προοδευτικούς όνθρώπους τού Νέου 
Χωριού καί ή εύγενική άμιλλα που γενναται 

σέ τέτοιες πεΡιmώσεις μεταξύ όμάδων 

ανθρώπων καί γενικώτερα μεταξύ τών δυό 
Κοινοτήτων τής Κυθρέας καί τού Νέου Χω
ριού, όρχισε να κορυφώνεται καί σκέψεις καί 

ίδέες όρχισαν νά μεταβάλλονται σέ πράξεις 

γιό νά ύλοποιηθεί τό δλο έργο τής έγκατάστα

σης καί έδώ ένός σύγχρονου έλαιοπιεστηρίου. 
Μιά όμάδα προοδευτικών όνθρώπων μέ όρ

χηγό τόν άείμνηστο Γεώργιο Λέβα όρχισε νά 
κινείται πρός αύτή τήν κατεύθυνση μέ βάση τ6 

μετοχικό σύστημα καί μέ μον6λφες μετοχές 
μαζεύτηκε ένα σημαντικό ποσό κάπου ε2.500. 

οι μετοχές αύτές πωλήθηκαν όχι μόνο σέ 
παραγωγούς τοΟ Νέου Χωριού άλλά καί στούς 

παραγωγούς δλων τών γειτονικών χωριών 
Τραχωνίου , Παλαικύθρου, 'Έξω Μετοχίου καί 

Βώνης γιά ν' όγKaλιασθεί μιά τέτοια έπιχείρη
ση όπ' όλους τούς κατοίκους τής περιοχής. 

'Αγοράσθηκε έκτεταμένο οΙκόπεδο όπό 2 
σκάλες άνατολικά τοΟ Νέου Χωρίου καί δίπλα 
aτό δρόμο Κυθρέας - Νέου Χωρίου - Τραχω
νίου - Παλαικύθρου στό όποίο κτίοθηκαν τά 
ύποστατικά τοΟ έργοστασίου καί παράλληλα 

παραγγέλθηκαν τά μηχανήματα έναντι προκα
ταβολής καί στό τέλος τού 1948 όρχισε λει
τουργία, ταυτόχρονα μέ τό έλαιοπιεστήριο 

Κυθρέας μέ τήν έπωνυμία .. Ελαιουργία Νέου 
Χωρίου Κυθρέας καί περιχώρων,,' Η Συνεργα

σία ΛΜΔ» μέ έλεγχον άπό τόν Εφορον 
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. Εταιριών. 
Τά μηχανήματα προμήθευσε ό οίκος Άλε

ξάνδρου Δημητρίου όπό τήν 'Αμμόχωστο καί 

η έγκατάστασή τους μέ τήν σχετική ν ύπόδε ιξη 

τής λειτουργίας τους έγινε από τό Χρυσήλιο 
Μaυρομμάτην από τη Λευκωσία. Μέ τήν πάρο
δο τών έτών τής λειτουργίας τους αντικατα

στάθηκαν η πρέσα πού τά ζεμπύλια ήταν ότρύ
πητα καί έμπαιναν σ' αύτή τό ενα πάνω στό 

αλλο αστήρικτα , πού μπορούσαν στό σφίξιμο 

νά ξεφύγουν από την κανονικότητά τους καί 

νό χάσουν στό σφίξιμο , μέ ζεμπύλια τρυπημέ
να , πού στηρίζονταν σέ όμαξάκι καί περνού

σαν γιό στήριξη ανάμεσα στό μοχλό του . 'Αγο

ράσθηκε αναρροφητική όντλία πού μέ τή λει

τουργία της έστέλλετο τό ύγρό (λιοζούμι μέ 

λάδι) στό διαχωριστήρα καί άποφεύχθηκε ή 
ταλαιπωρία νά μεταφέρεται τ6 ύγρό τούτο μέ 
σίκλες καί νά χύνεται στό διαχωριστήρα ... Εγι
νε έπίσης έγκατάσταση πλυντηρίου, όπου 

πλένονταν οί έλιές καί αύτόματα προχωρού

σαν νά λυώσουν στά λιθάρια. 
Δυό χρόνια μετά τήν έγκατάσταση τού 

έλαιοτριβείου δίπλα απ' αύτό κτίσθηκαν κτι
ριακά συγκροτήματα πού περιέλαβαν σιταρέ

νιο καί κριθαρένιο όλευρόμυλο, πουργουρ6-
μυλο καί μύλο γιά τις ζωοτροφές πού εΙργά

ζοντο όλόγυρα τού χρόνου γιά έξυπηρέτηση 
δλων τών σιτοπαραγωγικών χωριών τής 

περιοχής . 
• Ηταν πραγματικά μία πρώτης τάξης έπιχεί

ρηση καί χάρις στήν δραστηριότητα της πρώ

της έκλεγείσης έπιτρonής, πού τήν όποτέλε
σαν έπίλεκτα προοδευτικό ατομα τού Νέου 
Χωρίου (τ6 καταστατικό της ' Εταιρείας όπέ

κλειε πρόσωπα αλλων μετοχικών κοινοτήτων 
νά έκλεγοΟν) κατώρθωσε ν ' όναδείξει τις έπι
χειρήσεις καί νό έπιβληθούν σ' Όλη τήν περιο

χή , έξαιτίας τής είλικρίνειας καί τιμιότητας 

πού είργάζοντο δλα τό μέλη τής 'Επιτροπής. 
Τήν 'Επιτροπήν αύτήν όποτέλεσαν: Γεώργιος 

Λέθας, Γεώργιος Κορέλλης, Χριστοφής Βακα
νός, Κυριάκος Τaλαπίνης , 'Ανδρέας Π. Σοφο

κλέους, Μεχμέτ Κεμάλ Ντενίζ καί Χουσείν Ζι

χνή Ντενίζ. 
Μέ τήν 'ίδρυση τών δυό έλαιοπιεστηρίων 

στήν περιοχή Κυθρέας ύπελογίζετο πως θά 
μπορούσαν νά έξυπηρετήσουν Όλη τήν παρα

γωγή τών έλιών. Δυστυχώς ή πείρα άπέδειξε 
πώς τά δυ6 μόνον αύτά έλαιοτριβεία δέν μπο

ρούσαν νά καλύψουν όλη τήν παραγωγή Ιδίως 
σέ χρόνια καλής έσοδείας. Γι ' αύτό πολλοί 
παραγωγοί καθημερινά κατέφευγαν σέ έλαιο

τριβεία τών προαστίων τής πρωτεύουσας τού 

Γαλάτη στό Στρόβολο καί τού Παπά στά Λα

τσιά. ΟΙ Ιδιοκτήτες τούτων, στήν προσπάθειά 
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τους νά προσελκύσουν πιό πολλούς πελάτες 

έργάζσνταν κάπως φθηνότερα όπό τά έλαιο

πιεστήρια τής περιοχής καί κοντά σ' αύτό ανε
λάμβαναν καί τά έξοδα τής μεταφορας τών 

έλιών όπό τόν τόπο παραγωγής μέχρι τοΟ 

έλαιοπιεστηρίου. 
'Η λειτουργία τών δυό έλαιοτριβείων στήν 

Περιοχή Κυθραίας έθεσε αύτόματα σέ ακινη
σία καί απραξία τούς έλιομύλους τής Κυ
θραίας Υιό γ' ακολουθήσουν τό φυσικό νόμο 
τής ακμής κaί παρακμής. 

ΟΙ έλιομυλάρηδες καί τό προσωπικό τους 
αναγκαστικά ζήτησαν όλλην ασχολία μιά οι 
έλιόμυλοι τους μπήκαν στήν ίστορία τού 

περασμένου. 
, Απ' τούς όκτώ έλιόμυλοuς πού έπί σειράν 

έτών έξυπηρέτησαν όλη τήν Περιοχή συνέχι
σαν τήν λειτουργία τους μέχρι τό 1950, ό έλιό
μυλος τοΟ Κολιού καί ό έλιόμυλος τού Γιώρ
κου τού Γιαννάτζη καί αύτοί μέ περιορισμένην 

πελατεία άνάμεσα σέ κύκλο συγγενων, καί φί
λων γιά νά τεθούν καί αύτοί στό περιθώριο της 
όριστικης έγκατάλειψης καί ένημέρωσης. 

Μετά τό 1960 έγκαταστάθηκε νέο έλαιοτρι
θείο στό· Τούρκικο χωριό ,Πέ,τρα·τοU··ΔΙΥενή· 
πού άπέχει 4 μίλια άπό τήν Κυθρέα .. Η Πέτρα 
τού Διγενή άνέδειξε σέ έκτεταμένη ~Kταση 

Ν.Δ. τού χωριού τέλεια έλαιόδενδρα γιατί 
δλην τήν περιοχή αύτή τήν πλημμύριζε μικρός 
χείμαρρος πού ~τρεxε άπό τά πλησίον βουνά. 
Μπορούσε εϋκολα νά τήν ποτΙσει, μέ τά αύλό
κια καί τά παραύλακα, πού είχαν άνοΙξει οί 
κάτοικοι, χωρίς τήν άνθρώπινη έπέμβαση. 
Τό έλαιοπιεστήριο τούτο έκτός άπό τήν έξυ

πηρέτηση τών χωριανών έξυπηρετούσε καί 
τούς παραγωγούς Κουρού Μοναστηριού, . Αγ
καστίνας, 'Επηχούς καΙ ~ Εξω Μετοχίου. Πόσο 

άντιστράφηκαν οΙ όροι μέ τήν έπέκταση τών 
έλαιοτριθείων. ΟΙ παραγωγοί έλιών τής Πέ
τρας τού Διγενή κατέφευγαν aτά παλιό χρόνια 

στούς έλιομύλους τής Κυθρέας. Τώρα πολλοί 
παραγωγοί Κυθρέας καί άνόμεσα σ' αύτούς 
καΙ έλιομυλάρηδες κατέφευγαν στό έλαιοπιε
στήριο τής Πέτρας τού Διγενή στήν έποχή έν

τάσεως καί αΙχμής τής έργόσιας, πού δέν μπο

ρούσαν νά έξυπηρετηθούν aτά έλαιοτριβεία 
τής περιοχης. ΟΙ Τούρκοι μάλιστα γιό προσέλ

κυση περισσότερης πελατείας ~διδαν προτε

ραιότητα στούς ξένους καί καθυστεροΟσαν 
τούς χωριανούς τους. 'Ακόμη ~να δείγμα έκτί

μη σης καί συνεργασίας τών δυό συνοίκων 
στοιχείων πρός πείσμα τών έξαλλων έγκεφό
λων καί σωβινιστικών στοιχείων τής ~ Αγκυρας 

καί τών πρακτόρων της στήν Κύπρο πώς ή συμ
βίωση τών . Ελληνοκυπρίων καί Τουρκοκυ

πρίων είναι άδύνατη. 
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'Η "Αγκυρα καί οΙ έδώ πληρεξούσιοί της ας 

ρίξουν τό διαχωριστικό τείχος πού ~xει ξεχω
ρίσει Βόρεια καί Νότια Κύπρο ας άποσύρουν 

τίς Τούρκικες δυνάμεις κατοχής καί δλους 
τούς κουβαλητούς έποίκους καί τότε θά άντι

ληφθούν, έόν ή προσέγγιση τών δυό στοι
χείων είναι έφικτή iΊ άνέφlκτη. Θό δοΟν τότε 

τήν έπαναπροσέγγιση τών 'Ελλήνων καί των 

Τούρκων καί ή ηρεμη ζωή τής συνεργασίας καί 
τής άλληλοβοήθειας θό έπανέλθει αύτόματα, 

όπότε ή εΙρηνική ζωή τής Κύπρου aτά παλιά 

χρόνια θά ξαναρχίσει πιό έντονη γιά τη πρόο

δο καί εύημερία δλων τών κατοίκων της. 
Θό δούν τότε, πώς οί προκομμένοι καί φιλο

δίκαιοι ΤοΟρκοι πού ή βία τούς κατακρατεΤ 

παρά τή θέλησή τους, θά έγκαταλείψουν τά 
ξένα σπίτια καί περιουσίες καΙ θά τρέξουν νά 

καταλάβουν στό Νότο τά δικά τους, αύτό πού 
νόμιμα κατέχουν μέ τίτλους. Θό κάμουν τόπο 

στούς "Ελληνες νό τά έπανακτήσουν, γιατί ή 

συνείδησή τους δέν άντέχει πιά τήν άδlκία 
πού γίνεται σέ βάρος τών 'Ελλήνων. 'Η συνεί

δησή τους τότε μόνο θά ήσυχόσει δταν άποκα

τασταθοϋν τά άνθρώπινα δικαιώματα καί 6πο

κατασταθεί τό δίκαιο καί ή ήθική. 
Τότε κα( τό λιοχώρια τής περιοχής Κυθρέας 

καί τά έλαΙO!Ίlεaτήριά της, μαζί μέ δλο τό βό

ρειο τμήμα τής Κύπρου πού εχουν κερσηθεί 
μέ 'ίδρωτα καί αίμα τών 'Ελλήνων, παλιων καί 
νέων, θά περιέλθει aτούς νόμιμους Ιδιοκτήτες 

τους, τούς" Ελληνες, πού εχει διώξει ή βία καί 

ή λεηλασία πρΙν όκριβως όκτώ χρόνια. 

ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Εύλογημένο νά 'ναι, έληά, τό χωμα πού σέ 
τρέφει 

κι' εύλογημένο τό νερό πού πίνεις άπ' τά νέφη 
κ' εύλογημένος τρείς φορές Αύτός πού σ' εχει 

στείλει 

γιά τό λυχνάρι τού φτωχοϋ, Υιά τ' δγιου τό 
κανδήλι! 

Δέν εΙσαι σύ περήφανη σάν τ' όλλα καρπο
φόρα 

πού βιαστικά όνυπόμονα δέν βλέπουνε την 
ώρα 

πότε μέ τ' όνθολούλουδα τούς κλώνους νά 
σκεπάσουν 

καί μέ μιό πρόσκαιρη όμορφιά τά μότια νά 
ξιππάσουν. 

. Εσύ είσαι πάντα ταπεινή, πάντα δουλεύτρα 
σκύβεις 

μ' όλα τό πλούτη πού κρατείς, μ' δλο τό βιός 
πού κρύβεις, 

γι' αύτό άπ' τά πρώτα νειάτα σου πού τά φι-
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λοΟν σΙ όνέμοι 
ώς τό θαθε ιό γεράματα πού τ6 κορμί σου 

τρέμει 

καί γέρνει κάθε σου κλε ιδί καΙ κάθε παρακλάδι 

Σημεlωση: ΤΙς πληροφορlες γιό τούς έλιομύ· 
λοuς της ΚuθραΙας πήρα όπό τούς Κ .Κ. χ " 

Κώσταν Κολιόν όπό τόν 'Άγιο . Ανδρόνικο , 
τόν Άντώνη Χ ' . Γιόγκου όπό τήν "Αγlα Μαρl· 
να πού μου έδωσε κα Ι γενικές πληροφορΙες 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

μέσα στόν κούφιο σου κορμό δέν σού 'λειψε 
τόλόδ ι. 

Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ 

Χ ΡΙ ΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

Υιό τήν όλη μελέτη τού θέματο ς, καί γιό τό 
έλαιοτριθείο τής περιοχής όπό τούς Κ. 

Άνδρέαν Άδαμlδη όπό τήν ΆγΙα Μαρlνα, 

Γεώργιο Κορέλλη κσl Μιχόλην Ήλlα κ ι ΟΙ δυό 
όπό τό Νιό Χωριό Κυθραlας . 




