
7 ΚΥΘΡΕΑ 

Ασχολίες των κατοίκων της περιοχής Κuθρέας 

Οι Κuθρεώτες και οι γύρω κάτοικοι των 

χωριών τnς Περιοχnς Κuθρέας με το άφθονο 

νερό του Κεφαλόβρυσου, με το nμισu τnς 

nοσότnτας του αρδευόταν n γn τnς Κuθρέ:
ας και με το άλλο nμισυ αρδευόταν σρκετn 

από τn γn των γειτον~κών χωριών τnς nεριο

χnς. αφού έφθανε με τfτλοuς ιδιοκτnσiας 

μέχρι το Παλαlκυθρο και το Έξω Μετόχι. Αnό 

τα δέντρα καλλιεργούσαν κuρiως ης 

και τα λεμονόδενδρα, ης οξινιές. Αnό τα 

άλλα καρποφόρα δένδρα τις συκιές, τις ρο

διές. ης χρuσομnλιές. ης μnλιές, τις nουρνε

λιές. τις μεσnιλιές. ης ροδακινιές, τα κΜμα

τα και άλλα. Αnό τις εποχιακές καλλιέργειες 

τα κραμnιά. κουνοunfδια, ρεnόνια. λάχανα. 

όαnρια, κουκιά, ροuβfθια, λοuβιό, λοuβάvα, 

nατότες, τομάτες, κολοκύθια, μπάμιες. αγ~ 

γουρόκια, μελιντζόνες, πιπέρια κλ. Τα 

ρο καλλιεργούνταν με 

βαμβάκι. nοσrάνια κλπ. Γι' 

αυτό 01 περισσότεροι κάτοΙΚΟI ~<n·rr"""r""'"'' 

με τn γεωργfα και παράλλι-ιλα με τn κτnνο

τροφfα. Ανάγιωνσv στα σπ!ηα πουλερικό, 

κουνέλια, περιστέρια, χοfρους, βώδια, 

Πλείστοι στα γειτονικά χωριό nτav βοσκοf 

προβάτων στnν δε Κuθρέα βοοκο! αιγών. Τε

λευταίως στο Παλαfκυθρο και το 

εfχαν κτnνοτροφικές μονάδες 

Εrχαν σnμαντικf1 παραγωγn από τα 

άνω προϊόντα και τροφοδοτούσαν καθnμερι

νό τnv αγορά τnς Λευκωσ!ας. τα προάστια, 

Καϊμακλ(, Ομορφίτα, Παλουριώησσa, Αγλαν

τζιό, Μια μnλιό. Παράλλnλα με ης όνω αγο

ρές μετέφεραν τα nρο'fόντa τους στα χωριό 

τnς Ανατολικnς Μεσaορfας, Μaραθόβουvο, 

Αγκαστίvα, Μουσοuλfτα, Στρογγυλό μέχρι τα 

εκπαιδευτικό 

Γέναγρα καΙ το Λευκόνοικο 

Μόρα. Τόμβου , Aθnafvou. 
ΚΙΚό χωριό, 

Κορνόκnπος, Ψuλλάτο. 

π1ς ινιε:σcιοc)iαc 

σαν τα τους με κρι

θάρι απαραfτnτο για τn κτnνοτροφfα. Ανάλο

γα με τnν 

νταν στnv Κυθρέα και την !'παν 

ρεηκό σε γλυκάδα και vοσrιμάδα και 

όπου εlχαν ιδιαiτερn προτΙ-

r>rrιι=ιΑ.nτrο" Π γι\UΚάδα ΚαΙ 

vεpou του 

που 

πολλών εκατοντάδων εη11ν, στnv 

τπς Θεοτόκου, όπου κτlαθnκε το 

"u'"'-"''c·''- το 1969. Η τελευταfα κα
προ τr1ς 

του δάι<Ου οπ6 

που έκαμνε n κυβέρνnσn και ωοοολοΙιοίισ.r.: 
τους κατόχους, έδειχνε ότι εrχε 80 χιλ. ελαιό-

και σ' aυτό σκόμn δεν 

καν τα που είχαν μ1κρι'Ί απόδοσn σε 

ελαΙόκαρπο. Όλn π παραγωγn και στις 

nλέοv αποδοτικές χρονιές έπρεπε να 

θεf, εrτε με τα τnς είτε με 

ξένα χέρια κυρίως από τα γειτονικό τουρκικό 

χωριό. Εθεωρείτο ευλογfα θεού καΙ r''ιταν ασέ-
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βειανα να χαθεf aro δέvrρο. 

αρκετές οικογένειες nou 
και σε καλοχρονιές αλό-

ηζαν 80-100 των 120-150 οκόδων το 
καθένα. Οι με:τό το μόζεμα από το δέ-

vrρο διαλέγοvrav οι αδρές για το ολόησμο 

και οι ψΙvrρές γιο το ελοιοτροβεfο γιο λόδι. 

Το μεγαλύτερο όμως ποσό nταν οι αδρές 

για αλότιομα. 

Οι ψιvrρές έβγαζαν λόδι σε ανaλογfα 

5-6 οκόδες μια οκό λόδι σε αvrfθεσn 

με ης ελιές του κόμπου και του όρους nou 
3-4 οκόδες ελιές μια οκό λόδι. Το 

λόδΙ όμως η1ς Κuθρέας nταν αρκετό παχύ 

και πολύ σε σvrfθεσn με το λόδι 

τnς Ακανθούς n τnς Αγκασr!νας. nou nταν 
φτανό σε σύγκρισn με εκείνο τnc; Κυθρέ:ας. 

Λειτουργοuσαv 10 ελιόμυλοι arnv πε-
ριοχn τnς γιο να καλύψουν τn συ-

γκομιΜ τnς μέχρι τnv του 

Διγενr1 και τnν Αγκασriνα. Oi ''Λ''"'"'"" 
λεrτουργούσαν. ούτε στα λιθόρια αλέθοvrαν 

διού στα 

σε ελαιοτριβείο που στο 

μο από τους ελιομuλόρπδες; και επιέζοvrαν 

εκ και το για 

τnν κοταακεun ααπαυνιού. Το nuρnνέλαιο 

είχε aρκετn nοοό1ητα λαδιού 

που έμενε οτα ζfβανα. 

Στn μεταπολεμικn εποχn -rou Β' Πογκο
σμfου Πολέμου εισriχθnκαν στnv Κύπρο μn

χανnματο ελοιοπιεσrnρfων. Πρώτοι σrnv nε

ριοχn ε~σnγαγαν και εγκατέαrnσαν ελαιοτρι

βεfα oτnv Άσσια και τn Λύσn, το 1947. Πολ
λοί Κuθρεώτες έτρεξαν τότε οτο ελαιοτρι

βείο τnς Άσσιος να τις τους 

για έκθλιψn. Το αποτέλεσμα ι'πσν ότι n σπό
δοσπ οε λόδι r'πov καταπλnκτικn σε σύγκρι-
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σn με τους ελιομύλοuς. 

Το 1947 κιvnθnκε μια ομόδα Κυθρεω
τώv μεεnικεφαλnς τον ~ιJρικόκο Λεμονοφίδn 

καιΣτυλιανό Αθαvασιόδπ και Ιδρυααν ελοιο

τριβεlο και στπv Κuθρέο με τα nιο σύγχρονα 

μnχαvnματα εni συνεταιριστικnς βόσεως. Ξε

κfνnσε με μετοχικό κεφαλόλαι<? f2500 με μο
νόλιρες μετοχές. Αγορόσθnκε ο μύλος για

τρός f:1500 και λειrούργnσε το ει\σιοτριβ€fο 
με τn δύνσμn του νερού στnν αρχn κα1 Βρα

δύτερο με γεννnτρια που nορnγε nλ€κτρι

σμό, μέχρι τπν nλεκτροδότnσn τnς Κuθρέας 

το 1957 nου εκιvεfτο με το δnμόσιο ρεύμα. 
·rτα 26 χρόνια τnς λειτουρyfας; δεν δόθnκε 
καθόλου μέρισμα και τα κέρδn διετ1θεντο 

για εκσυγχροvιομό των μnχσvnμόrων, Μέχρι 

το 1974 που έγινε n εισβολιΊ παρουσfαζε: συ
νολικn περιουσία το ελαιοτριβείο Ε25.000 σε 

κινnτn και aκivrπn. 

Tnv τελευταία επιτροπr'1 του ελαιοnιε
στnρiου τnν αnοτελούααν: 1. Ανδρέας Αδα· 

2. M:xanλ Κυριόκου, 3. Κυμί-

σnς, 4. Κλεόνθnς 
Λογγίνος. 

Τπν fδια χρονιό nou κιvούvrαι οι 
να ιδρύσουν ελαιοτριβείο οι ίδιες ακρι·· 

βώς σκέψεκ; βασανίζουν και μια ομόδa nρο

οδευηκώv ανθρώπων του Νέου Xωplou ψa 

σnαλλαγn από τους ελιομύλοuς και εγκατό

ατaσn και εδώ σύγχρονου ελαιοτριβεiσυ.Εnι

τnς ομόδας τούτnς; εfvαι οι διδό

σκαλοι Γεώργιος Λέβας και Γεώργιος 

Κορέλλnς. Με ενέργειες τούτων μαζεύτnκε 

και εδώ 2::2.500 από nώλnσn μετοχcl:!ν για ένα 
σuνεταιριαrικό ελαιοπ)εοτrΊριο. Οι μετοχές 

nουλιΊθnκσν όχι μόνο στους Νιοχωρίτες .. 
αλλό και στους κατοfκους Tρaxωvfou, 

Βώvnς, Πσλαικύθροu και Έξω Μετοχίοu. Η 

ovoμaala που δόθnκε rπαv: «Ελαιουργία 

Νέου Χωρfου Κuθρέσς και Περι'χωρωv ΛΜΔ» 

με έλεγχο από τον Έφορο Εταιρειών. 



Τα μnχανtψ~..πα προμnθευσε ο οfκος 

«Αλέξανδρος Δnμnτρfου» οπό τnv Αμμόχω

στο. Η εγκοτόστοσn των μnχονnμότων έγινε 

από τον Χρυσnλιο Μαuρομμότn από τn Λευ

κωσία. Άρχισε λΕΙτουργία το 1948 και μετnν 
πάροδο του χρόνου αντικαταστάθπκαν τα 

ζεμπύλια με τρυnrπά τέτοια γιο ασφαλέστε

ρn και κανονικότερn συμnfεσn. Αγορόσθnκε 

επfσnς αναρροφnτικr'Ί αντλfα που έστελλε 

απ' εuθεfας το λιοζούμι χωρfς τnν ανθρώπι

νn παρέμβασn. Έγινε επίσnς εγκατάσrασn 

πλυντnρfοu που έπλενε ης ελιές και στn συ

νέχεια προχωρούσαν αυτόματα στα λιθάρια 

για λιώσιμο. 

Δυο χρόνια μετά τnv εγκατάστασn του 

ελαιοτριβεlοu κτίσθnκαν δfnλα σ' αυτό κπ

ριακαΌuγκροτι'ψατα για εγκατάσrασn 

μύλων για σιτάλευρο και κριθάλευρο, ποuρ

γουρόμυλο και μύλο για ζωοτροφές, που ερ-· 

γόζονταν ολόχροvα για εξυnnρέτnσn των 

χωριών τnς περιοχnς. Ήταν μια πρώτnς 
ως εnιχεfρnσn χάρις στnν nρωτοεκλεγεfσα 

Ct'1Ι'rλAn;n ΠΟυ TIΊV αποτελούσαν μόνο παρά

γοντες του Ν. Χωρfου ΊΌ 

καταστατικό που απέκλειε πρόσωπα από 

κοινότητες: 1. Γεώργιος Λέ:βας, 2. Γε
ώργιος Κορέ~λnς; 3. ΧριστοφιΊς Βακανός 4. 
Κυριάκος Τταλαπlνnς, 5. Ανδρέας Π. Σοφο
κλέους 6. Μεχμέτ Κεμάλ Ζιχνr'Ί, 7. Χουσεi'ν 

Zιxvn Ντενfζ. 

Με τnv fδρυαn των δυο τούτων ελαιο

'""'''κι::ιr."' nlσrεuav όλοι nωςθα 

να καλόψυν τnv nαραγωγιΊ όλnς τnς nεριο

χnς. Δυστυχώς όμως διαψεύθnκαν, γιατf nολ

λοf nαραγωγοr τnς nεριοχnς κατέφευγαν 

στα ελαιοτριβεία του Γαλάτη στο Στpόβολο 

και ταυ Παnά στα Λατσιό. Και οι δυο τούτοι 

ιδιοκη'iτες για να προσελκύσουν nεριασότε

ρn nελατεrα εργάζονταν πιο φθnνό και επι

πλέον ανελάμβαναν και τα έξοδα μεταφο

ράς των ελιών στα ελαιοτριβεfa. 
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Η πλούσια nαραγωγιΊ αλατισμένων 

ελιών στnν Κυθρέα nταν πολύ δύσκολο να 

καταναλωθούν από τον πρώτο χρόνο, 

nαρ'όλο που μεταφέρονταν μέχρι τnv αγορά 

τnς Λεμεσού.Μπορούσαν όμως να αντέ

ξουν στα βαρέλια 2-3 χρόνιa.Στnν ανθε

κτικότnτα τους αυη'1 μπορούσαν εύκολα να 

καταναλωθο(;ν. 

Το δεύτερο προϊόν τnςnεριοχr'Ίς Κuθρέ

ας !'παν τα όξινα. Στn μεταnολεμικιΊ εnοχr'Ί 

του Β' Παγκοσμfου Πολέμου nαρατnριΊθnκε 

μεγάλη ζrΊτnan του προϊόντος anό τις εupω

παiκές χώρες, κυρίως τnv Αγγλία και ης 

Σκανδιναuϊκές χώρες με πολύ αμειnτικές 

τιμές. ΓιΌuτό έγινε εnέκτασn τnς καλλιέρ-

. γειας με αρκετές νέες φuτείεςσε γραμμές 
και καταβάλλονταν ιδιαίτε~ς καλλιεpγnτικές 

φροντίδες. Κόnρι, λίπασμα ψεκασμοί. Ιδρύ

θnκε τότε σrnν Κυθρέα Σύνδεσμος Λεμοvο

παραγωγών που διέθετε τα λεμόνια της nε

ριοχnς μέσω εμπόρων των Βαρωσίων και 

εστέλλονταν στο εξωτε:ρικό. Παρόλλnλα ο 

Σύνδεσμος nρομnθεuε φάρμακα, λιnόαματα 

και μnχαvι'\ματα για ψεκασμούς και έδιδε γε

νικό οδnγfες για κόθε περιποrnσι1 των 

νοδένδρων, Όσα λεμόνΙα απερρfnτονταν 

από τnν εξαγωγrΊ. μέσω του Συνδέσμου διετf

θεντο για xuμonoinσn στα εργοστόσια τnς 

Λεμεσού. Σ' αυτό μια φορά γfνnκε δοκιμn 

rσnc; nοοότnτας λεμονιών της Κuθρέας με 

εκείνων τnς Λannθou και Καραβό και αnε" 

δεfχθnκε nως τnς Κuθpέας unερτερούααν 

σε απόδοαn χυμού. 

Μερικοί Κuθρεώτες ατnν μεταnολεμικιΊ 

εnoxn εnιδόθnκαv σε: nι.!ριορισμέvn χuμο

ποίnσn λεμονιtiιν και n λεμονάδα που nαριΊ
γαγαν εrχε πολύ καΜ nροτfμnσn από τα κe

ντρα τnς Λευκωσίας και τnς nεριοχnς. 

Από τ1ς εποχιακές καλλιέργειες σε με

γόλn κλίμακα καλλιεργούνταν τα κραμnιό 

και κouvounfδιa οι τομάτες, τα κουκιά, τα 
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κρεμμύδια, το βαμβάκι, τα σιτnρό, τα ποστό.

νια. 

Τα κραμπιό και τα κουνουπfδια καλ

λιεργούνταν από τον Ιούλιο και με συχνό πο

τίσματα κάθε οκτώ μέρες. Εδώ το έδαφος 

έπρεπε να κοπρισθεf με αρκετό κόπρι αιγο

προβότοu αφού καλλιεργεfτο καλό με 3-4 
άροτρα. Άρχιζαν να τυλfγοuv στα μέσα Νοεμ

βρfου. Συνέτεινε πολύ ό βροχερός καιρός 

στο τύλιγμό τους. Μπορούσε να φθάσει ης 

8-10 οκάδες το καλό τυλιγμένο κραμπί. Ήταν 
πολύ γλυκό και εύγεστο και γίνονταν βραστό 

(κραμπόσουππα) με αρκετό λεμόνΙ και ελιό

λαδο nταν τροφn θερμαντικn για το χειμώνα. 

Δυο με τρεις μnνες που διαρκούσε n συγκο
μιδn τους όλn n οικογένεια nτav στο πόδι, να 
τα κόψουν, τα τα βγάλουν έξω αnό το χωρό

φι, να τα κλαδέψουν (κόψιμο τα γύρω εξωτε

ρικό τους φύλλα) να τα περόσουν μαστορι

κό στα σακκιό και στα δισόκκια και το 

τελευταίο n μεταφορά τους στnν αγορά τnς 
Λευκωσίας, να φθάσουν προ τnς ανατοΜς 

του rΊλιου στους μποκάλnδες για κοταvάλω

σn. Σε βαρυχειμωνιά ξεκινούσαν με τα 

φορτωμένα με βροχn που συνεχιζόταν μέχρι 

να φθάσουν στn Λευκωσία. r1 μέσα σε κοτό
ψuχρο καιρό. 

Η καλλιέργεια τnς τομάτας r'παν επr

σnς πολύ εκτεταμένn. Το χωράφι που κοπρf

σθnκε και φυτεύτnκε με κραμπιά αυτό μέσα 

στnν άνοιξn καλλιεργόταν καλά και φυτευό

ταν τον Απρίλn με φυτό τομάτας. Ήταν κα

τόλλr1λο το χώμα του για την τομάτα. Ποτιζό

ταν με συχνό ποτfσματα και τον Ιούλιο άρχιζε 

n ωρiμανσn και nερατούτο τον Οκτώβριο, 

Νοέμβριο. Αρκετές ποσότnτες σε κοφlνια με

ταφέρονταν στις άνω αγορές. Προτfμnσn 

εγίνετο των πολύ ψnμένων μέσα στον Αύγου

σιο από τις οικογένειες για να κάμουν τn 

σάλζα για τα γιαχνιστά φαγιά. Όσες όμως 

και αν μπορούσαν να διαθέσουν στnν αγορά 
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δεν μπορούσε n κατανόλωσn να αnορροφn
σει όλn τnν παραγωγn. Γι' αυτό τnν μεγαλΟτε

ρn ποσότnτα των καλοψnμένων τομάτων τnν 

έκαμναν σόλζα (πόστα) οι fδιοι οι nαραγω~ 

γοί. Τις έβαζαν στα βαρέλια που άδεισζον 

anό τις ελιές, αφού τα φούσκωναν για μέρες 

στο νερό και τα καθάριζαν. Εκεί γινόταν n ζύ
μωσn και καθnμερινά ανακατώνονταν για 3--
4 μέρες και κατόπιν περνούσαν όλο το φύ

ραμα από nατούρι γιο αφαlρεσn των σπό

ρων και τnς φλούδας. Ο καθαρός κατόnΙV 

τοματοπολτός περνούσε σε σακκούλι μεγά

λο από κάποτ για να επιτρέψει στο νερόζοu

μο να τρέξει από τους nόρους του υφαντού 

κο να μείνει στο σακκούλι n κοθαρn σάλζο. 
Η σάλζα τούτn έμπαινε σε τενεκέδες που χω

ρο( ::;αν 12 οκάδες ο καθένας. Σε κάθε τενε
κέ τnς αάλζας έμπαιναν 3-4 οκάδες όλος και 
ανακατωνόταν σ' όλπ τn μάζα για να αντέξει. 

Πnχη'\ και κόκκινn nταν n πιο κατόλλnλn για 
τα γιαχνιστά. Στον καιρό του Α Έuρωπαϊκού 

Πολέμου στελλόταν στο εξωτερικό, γιατi ιθά

γενn στροτεuματα των Ινδιών σuνnθιζον να 

τnv τρώγουν όπως τn μαρμελόδα στο ψωμl. 

Σε μεγόλr1 κλfμακα καλλιεργόταν 

στnv Κuθρ€α και n πατάτα. Εγένετο μεικτn λf
πavσn στο χωράφι κόπρου και λιπάσματος. 

Καλλιεργόταν καλό το χωράφι και φυrευόταν 

τον Αύγουστο n δε εκρfζωαn γινόταν τον 

Οκτώβριο. Ηταv ασπροπατάτες με πολύ 

κολn γεύσn και καταναλrσκονταν στnν εnπό

nια αγορά και στnv αγορά τnς Λεuκ<ι.Jσfας. 

Σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργοuνταv 

και τα κρομμύδια που παράγονταν από κα

νάρι που προμnθεύοvταv από τnv αγορό 

τnς Λεuκωσfας μέσω των nαραγωγ<.:.Jν Λα-

. πnθου και Καραβά. 'Υστερα από καΜ καλ
λιέργεια το χωράφι εσχίζετο σε αυλάκια που 

εnοτrζονταν με ξεχωριστn δnσιά ανά τρια 

αυλάκια σε κάθε μια. Το κοvόρι φυτευόταν 

στο βόθος του αυλακιού και από ης δυο του 
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πλευρές. Ποτfζονταν τακτικό κάθε οκτώ 

μέρες μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Σταματούσαν 

τότε τα ποτίσματα για να γίνει n τέλεια ωρf
μανσn για να βγουν τα ώριμα πια κρομμύδια 

τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Στον καιρό έρχο

νταν έμποροι και τα παραλάμβαναν για 

εξαγωγn στις aραβικές χώρες. Προτιμούνταν 

για τnv aψάδα και σπιρτάδα τους . Ήταν 
ακόμn πολύ ανθεκτικό (δεν βλόσταναν εύκο

λα) αρκεr να διατπpούνταν σε μέρος θερμό 

και ξnρό κατόλλπλο γι' αυτό το σκοπό nταν 

το ανώγειο. 

Μεγάλες καλλιέργειες γίνονταν και στα 

κουκιά. Καλλιεργούνταν σε κοπρισrό χωράφι 

καλά καλλιεργnμένο. Το χωράφι ποτιζόταν 

τον Οκτώβριο και όταν ερχόταν aτόν όρκο 

του σχιζόταν σε nαρόλλnλες αυλακιές με το 

ξύλινο αλέτρι και μια γυναίκα ακολουθώντας 

έρριχνε ανά ένα κουκf σε αnόστασn περίπου 

ένα πόδi το ένα από το άλλο. Στο τέλος σα

ρακλιζόταν όλο το χωράφι για να καλυφθούν 

τα κουκιό στο χώμα. Πνονταν ένα δυο σκαλί

σματα στπ μικρnτους avόnτuξn και 1-2 nοτf
σματα τnv Κόβονταν χλωρό στο διό·· 

στnμα Μαρτfου-Αnριλfου και πουλιόνταν σrn 

αγορά τnς Λευκωσfας. Πολύ λiγοι παραγω

γοί όφnvαν τn σοδειά να κάμουν ξπρό, γιατf 

φρέσκα που πουλιούνταν στnν αγορά nταv 

πιο συμφέρουσα. 

Μια καλλιέργεια μεγόλπς έκτασnς 

nταν και αυτn του βαμβακιού - σnσαμιού 

ιδίως στnν Κυθρέα και προπαντός στο nα

λαίκuθρο. Στnν Κuθρέ:α ποτιζόταν κάθε 15 
μέρες όπως nταν κατανεμnμένα τα νερό 

τnς, Στο Παλαfκυθρο ποτιζόταν κάΘε 11 
μέρες αφού τα νερό nταν κατανεμnμένα 

κόθε 22 μέρες. Εντούτοις οι Παλαικυθρίτες 
άλλαζαν τα νερό και το εnότιζαν στο ενδιό

μεσο διόστnμα κάθε 11 μέρες. Το χωράφι για 
βαμβάκι καλλιεργόταν καλό 3-4 άροτρα τον 
Απρίλιο και στπ συνέχεια ποτιζόταν nλιμαντό. 

Στον όρκο του σπερνόταν ο βαμβακόσncr 
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ρος, αφού nροnγουμένως υποβαλλόταν σε 

προβλόστπαn, για 3-4 μέρες.Φοuσκωνόταν 
σε νερό μέσα στο οποίο ριχνόταν κόπρι καλό 

κοπανισμένο και τριβόταν το μείγμα για να 

κολλrΊσει το κόnρι στο βαμβακόσπορο έτσι 

που να τον αναγκάσει να φουσκώσει και ν' 

αρχίσει να βλαστό. 

Μια αναλογία σnσαμιού ανακατωνό

ταν στο όλο μείγμα τnv προnγούμενn μέρα 

τnς σποράς που θα γινόταν στο οργωμένο 

. χωράφι. Κατόπιν σπερνόταν και · σαρακλιζό
τον για να χωθεί ο σπόρος <Πο βρεγμένο 

χώμα. Στn συνέχεια όλn n έkτασn του χωρα
φιού χωριζόταν σε μαρόγκια με βαθιές αυ

λακιές πλάτους 15-20 πόδια και τούτο γινό
ταν γΙα να υποβοnθείται το πότισμα που θα 

ακολωθούσε τους καλοκαιρινούς μnνες 

όπως έχουμε αναφέρει nροnγουμένως. 

Στο χωράφι μαζί με το βαμβόκι κο το 

σnσόμι βλόστανε μόνn τnς και nολΜ μολο

χiα nou αναπτυσσόταν πολύ εύκολα. Όταν 
έφθανε σε ύψος 1 -1 1/2 πόδι, κοβόταν και 

δινόταν σε δεσμίδες και πουλιόταν στους 

Τοuρκους τnς Λευκωσίας που r'παν το αγα

nnτό τους φαγi.Η ρίζα που πε-

τούσε όλλους βλαστούς που αναπτύσσο

νταν πολύ εύκολα και πόλιν κοβόταν για 

nούλnσn. Τούτο επαναλαμβανόταν μέχρις 

ότου μεγαλώσει και φουντώσει το βαμβάκι 

nou τnv εξασθένΙζε. 

Πριν όμως φουντώσει γινόταν στο 

βαμβάκι 1-2 σκαλίσματα υnοβοnθnηκό στnν 
ανόnτυξn. Το σnσόμι στο τέλος του Αυγού·· 

στου ωρfμαζε, κοβόταν και δενόταν σε δέ .. 
σμες και μεταφερόταν στο αλώνι για τέλεια 

αποξnρανσn. Εδώ στnνόταν σε αραιές κα· 

λύφες 5-6 δέσμες στnν καθεμιά. Οι ξnρές 
δέσμες αναηvόσσονταν με αλλεπόλλnλα 

κrυnι'ψατα αναμεταξύ τους έπεφτε an' 
αυτές το σnσόμι σε σεντόνι nou nταν απλω
μένο στο αλώνι γι' αυτό το σκοπό. Καθαριζό-
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ταν τελικό αnό ης φλούδες των σnσαμιών με 

παpaνέμισμα .και μεταφερόταν σrnν αγορό 

για τnν εξαγωγr't του σnσαμελαίοu και αnό 

τα υποπροϊόντα του γινόταν ο κούσβος και ο 

χαλοuβός. Μετά τnv εξασθένισn τnς μολο

χfας και τnv εκκοnr't του σnσαμιού έμενε 

μόνο το βαμβάκι εκτεθειμένο σrov nλιο και 

τον αέρα άρχιζε το Σεπτέμβριο ν' ανοrγει το 

λεμόνι και να nετόοοεται μέσα σrο ξερό πια 

καρύδι το κάτασπρο βαμβάκι. Εργάτριες 

τότε από τnv αυγn με τn νοτιά μάζευαν τα 

καρύδια nou μεταφέρονταν σrο anfn για 
διαχωρισμό του βαμβακιού από τπ φλούδα. 

Στn συνε'χεια το βαμβάκι νοτιασμε'νο στοιβα

ζόταν στn γωνιά τnς αnοθnκnς. Αυτn n δου
λειά συνεχιζόταν μέχρις ότου όλα τα λεμόνια 

του βαμβακιού ανοίξουν. 

Στn συνέχεια έμποροι αγόραζαν το 

f3αμβάκι για να εκκοκκισθε( στις μnχανέξ και 

καθαρό βαμβάκι σrελλόταν σrnν Αγγλία για 

να κλωσθεf σrα κλωσrnρια και υφανθεί σrα 

υφαντnρια και να μας έλθει πίσω βαμβακε

ρό νnμα n ύφασμα. ΠρέπΕΙ εδώ να' αναφέ
ρουμε πως n nοιότnτα και των δυο 

ντων rπαν εξαιρετικn χάρις σrις πλούσιες και 

παχές ίνες, αυτό το nότψο βαμβάκι εfχε 

ιδιαfτερn nρoτfμnan και αvώτερn ημn σε 

σύγκρισn με το όνυδρο. 

Σ' όλα το περβολοχώραφα τnς Κυθρέ

ας τελείως σr;ς όκρες και σrους όχθους 

τους ι'παν φυτεμένες πολλές συκομιές. Πυ

κνές nou nταv χωρίς καμιό nεριnofnσn οΟτε 
πόησμα ούτε σκόψιμο απέδιδαν πλούσια συ

καμιόφυλλο που διετfθεντο τnν άνοιξn για 

τnν €κτροφn του μεταξοσκώλnκa. Στn συνέ

χεια το φθινόπωρο που εξασθένιζαν διετίθε

vτο για τροφn των αιγοπροβάτων. 

Στnν Κυθρέα unnρχav έμποροι του με

ταξόσπορου nου προμnθεύονταν μεγόλες 

nοσότnτες και έκαμναν προς το τέλος Μαρ

τίου το ξεnοΟλιασμα του καματεροΟ, nou 
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διένειμαν σrις οικογένειες για εκτροφtι 

Υπnρχαν οικογένειες nou έπαιρναν ένα κουτί 
μεταξόσπορου 8 δραμιών ξεπουλιασμένο 

καματερό και όλλες λιγότερο ανόλογα με τα 

φύλλα που διέθεταν. 

Σης αρχές τnς εκκόλαψnς n φροντίδα 
και nεριποίnαn nrav πολύ nεριορισμένn, 

γιατr πολύ λίγα φύλλα χρειαζόταν. Περνούσε 

το σκουΜκι τις νnστεfες του πρώτη, δεύτερn, 

τρfτn, τέταρτπ. Όταν ξυπνούσε απ' τnv τε

λευταία τοΟτn νnστείο, τότε όρχιζε n κατανό
λωσn πολλών φύλλων, ιδίως τnς r'ψερnς 

μοuριός nou nταν πολύ μεγόλn. Χρειόζο
νταν τότε 3-4 φαγιό τnv nμέρο και γιο να 
nρολόβουv, όλα τα μέλn της οικογένειας 

nταν σrο πόδι. Άλλοι να κόψουν τα κλαδιό 

και το δέσουν φορτιά. Άλλοι να τα μεταφέ

ρουν σrο σnrτι. φορτωμένο στn ράχn του 

ζώου. Άλλοι να -rα λouβnaouv από τα κλαδιά 

και όλλοι να τα σκορnfσουν στο μεταξοσκι~

λnκα, nου nταν στρωμένος στις ψαθαριές. 

Άλλοι να δέσουν τα καλάμια σε ψαθαρΙές με 

τα γδέρματα (φλοιός τnς αυκαμιόβεργας). 

Συνεχιζόταν αυτιΊ n αδιόλειnτn εργα
αiο για 8-9 μέρες οnότε ο 
σταματούσε τnν αδnφογfα του και 7 n'""'''n" 

το κλαδf να μπλέξει το καρύδι του. 

τότε κλαδιά ελιάς και άΛλων δένδρων nou 
είχαν κοnεf από μέρες στρώνονταν σrαuρο

ειδώς σrις καλαμωτές. Σ' αυτά ανέβαιναν τα 

σκουΜκιa nου σχnμόηζον τα βομβύκια 

. τους. Σε 3-4 μέρες δεν έμεινε ούτε σκοvλι'\κι 
σrις ψαθαρκές. Όλα εiχαν σχnματfσ€ι τα 

κουκούλια σrα κλαδιό. Σε 5-6 μέρες τα κου- ι 

κούλια είχαν ολοκλnρωθεf και τότε το 

ξεκλόδωμό τους. Από τnv nαραγωγι'Ί κόθε 

οικογένεια άφnνε μια nοσότnτα γιο να βγό-

λει μετόξι για τις οικογενειακές ανάγκες και 

το όλλα κουκούλια τα πουλούσαν σrοuς 

ε μ πόρο: ·r; για το μεταξουργεfο. 

Στnν Κυθρέα ξεnούλιαζαν μεταξοσκώ-



λnκα ο 'Κυριάκος Λεμονοφfδnς, ο Αντώνnς 

Φραγκούδnς, ο Αριστόδnμος Μαλαός και ο 

Ανδρέας Παυλίδnς. Τα κουκούλια πουλιού

νταν 3-4 σελ. τnν οκά, το δε μετάξι f:2 τnν 
οκά. Η αnροτροφία βp~σκόταν σε έξαρσn 

στn δεκαετfα του '20 και '30 μετά όμως ξέπε
σε και σταμότnσε τελείως εξαιτfας του συ

ναγωνισμού τnς τεχνrηnς μετάξnς. 

Για να καλυφθεί σε όρδεuσn όλn n nε
ριοχn τnς Κυθρέας , το νερό του Κεφαλοβρύ
σοu όταν ξε'φεuγε από το μύλο «Γιατρό» ξα

νοιγόνταν στn χαραn του «Τ ραnερκού» και 

χωριζόταν σε δυο αρτnρfες. Η δεξιά αρτnρfα 

προχωρούσε για να δώσει ης νομές ( κατέ
μια) στα γεπονικό χωριό τnς Κυθρέας.εvώ n 
αριστερn αρτnρfα προχωρούσε για να δώσει 

τις νομές (κατέμια) που θα άρδευαν τnv πε

ριοχn τnς Κυθρέας που εlναι οι ακόλουθες: 

1. Νομn Τταψιού 2. Νομn Ξυλεuρίτικου 3. 
Νομn Εμnρ 4. Νομn B<J.1vnς (Βωνιάτικο). 

Μετά τnv απόσπασn των νομών τούτων πα

ρέμεινε υπόλοιπο ένα κατέμι που προοριζό

ταν για το Ναϊζό Τσιφλίκ που βρισκόταν σε 

κόnοια απόστασn από τnν Κuθρέα. Αρχικn 

σκέψr1 nτav να ι:.εχωpιαει 

Εnειδr'Ί όμως εάν του παρεχωρείτο απ' 

euθεfας από τnν Κυθρέα θα περιπλέκετο με 

ης προnγούμενες νομές και θα προέκυπταν 

nροσrριβές των ιδιοκτnτών τnς Κuθρέας και 

των Τούρκων, γi'αυτό κρfθnκε σκόnψο να 

ενωθεί με τnν όλλn αρτnρiα nou nnγαιvε 
για τα κατέμια των γειτονικών χωριών και ν' 

αποσπασθεί όταν έφτανε κοντά στα κτnμaτα 

του τσιφλικιού. Το τσιφλfκι τούτο nταν έκτο

σnς 1000 σκaλών περίπου αφού άρχιζε από 
τα σύνορα τnς nεριοχnς Νέου χωρfοu και 

έφθανε το aOvoρa Βώνnς, Εnnχούς. Παλαικύ

θρου. 

Εκτό~αnό ης nοσότnτες των όνω κα

τεμιών υnnρχαν και οι τρύπες που έ'βγαιναν 
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οπό ης δυο μεγάλες αρτnρfες για να ποτι

αθεί γn τnς Κυθρέας που !'παν ανέφικτο να 

αρδεuθεf από οποιοδιlnοτε κaτέψι τnς Κυ

θρέας. Oi τρύπες αυτές άνοιγαν ωριαμένn 
π μέρα με τnv ανατολfl του nλιοu και ωρισμέ

νες ώρες τnς nμέρας, ανάλογα με τnv έκτσ

σn που είχαν να aρδεύσουν. Οι κάτοχοι των 

κτnμότων τούτων είχαν και ανάλογους τίτ

λους νερού. 

Από τnv αριστερn αρτnρiα έβγαινανοι 

τρύπες: 1. Του Χρυσοστόμου, 2. του Boύn
nou, 3. Του Τρινόλn, 4. του Μαρμαρέτn. Από 
τn δεξιάαρτnρία nou προχωρούσε στα γειτσ-. 
νικό χωριό έβγαιναν οι τρύπες: 1. Του Συρκα
λέ, 2. Του Καρόμεμετn. 3. Του Μαρρn 4. Του 
Κορώνα 5. Του Πετοvατζιού. 

Η δεξιό αρτnρια αφού παραλάμβανε 

και τnv ποαότnτα που προοριζόταν για το 

τσιφλικώηκο. έδιδε δύvαμn σε μερικοuς μu

λους και κατέλnγε στα σύνορα του Ν. Χω

ρfου, όπου με χαραn αι1εσπότο μαζί Νιοχω

ρfηκο και Τραχωνfηκο και προχωρούσε και 

ξεχώριζαν σε ειδικn χαραn το ένα an' το 
άλλο. Πιο κότω από τον ποταμ6 με χαι:::ιαn 

αnεσπότο το Τσιφλικιώτικο για να αρδεόσει 

τα κτnματα nou noov πολύ κοντό στn 

χαραn. Προχωρούσε ο ποταμός για να ξεχω

ρfσει το κατέμι του Έξω Μετοχιού (Ξεμετοκ;α

νό ). Μετά τnv αnόσnασn των άνω κατεμιών 
απέμεινε n μεγαλύτερn μερfδα για το Παλαl~ 
κυθρο γι' αυτό το κατέμι το(ιτο λεγόταν Πο

ταμός. Λόγος vq τn μεγαλύτερn ροn 

το Παλαfκυθρο εfναι γιοτ/ nρωτοβρέ:θnκε το 

μόη του νερο(ι του Κεφαλοβρύσοu στο Πα

λαfκuθρο και σκάβοντας όνοιξαν τn νομn κι 

έφθασαν μέχρι το στόμιο τnς πnγnς του Κe

φαλοβρύσου όπως λέγει n nαρόδοσn. 

Νοείται nως όταν άνοιγαν οι πιο πάνω

τρύπες επnρέαζαν τn ροn του ποταμού και 

των κατεμιών, για λlγες μόνο ώρες τnς nμέ

ρας και όταν έκλειαν επανακτούσαν τnν κα-
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νονικn τους ροn. 

Μα το νερό του Κεφαλόβρυσου €κτός 

aπό τnν όρδευαn για γεωργικn nαραγωγn 

και τnv ύδρευσn τnς Κωμόnολnς, των γειτονι

κών τnς χωριών και άλλων 13 χωριών τnς 
Αvατολικnς Μεσοορίας χρnσιμοποιόταv και 

σαν κιvnτnρια δύναμn των 32 νερόμυλων 

που υnnρxav στnν Κυθρέα. Σε κανένα όλλο 

μέρος τnς Κύπρου υπnρχον τόσοι πολλοί νε

ρόμυλοι και τούτο εξαιτίας του ύψους και 

τnς εκτεταμένnς διαδρομnς που έκανε το 

νερό από τnν nnγn μέχρι του τελευτοrου νε

ρόμυλου που βρισκόταν σrο ξάνοιγμα του 

διάπλατου κόμπου (οπόατασn 4 μίλια). Οι 

νερόμυλοι είναι οι ακόλουθοι: 

1. Κεφαλόβρuσος 50 μέτρα περrπου 
από το στόμιο τnς πnγnς 2. Βαρτελεμές 3. 
Σuρκόνος 4. Μύλος τnς Στρότας 5.Μύλος 
του Ποταμού 6.Μύλος τnς Συκαμιός. 7. 
Μύλος τnς Τερατσιός 8. Μύλος του Αμπε
λιού 9. Μύλος τnς Ελιάς 10. Μεvεβύσος 11. 
Πόνω Ρnότικος 12. Κότω Ρnάτικος 13. Μύλος 
του Λουτρού 14. Γιατρός 15. 16. 
Βούnnος 17. Ξuλεύρικος 18. Τρινόλnς 19. 
Μαρμαρέτnς 20. Κορόμυλος 21. Πλοuμί

σrnς 22. Αλακότα Καττόμn μετέπειτα Μnχα
νrΊ Καπάμn 23. Συρκανούδι 24. Καράμεμε
τnς 25. Μαρρnς 26. Στέφανος 27. Κορώνας 
28. Χάβρικα Αντωνάτζn 29. Πετοvάτζι 30. 
Μύλος του Χρυσοσrόμοu. Ο Κεφαλόβρuσος 

και ο Γιατρός nταν διπλοί μύλοι γιστf ταυτό

χρονα μnορο(ισαν νσ κινοuν διπλό λιθ('Jρια 

που το ένα άλεθε σιτάρι κσι το όλλο κριθά

ρι. Και τούτο χάρις στπ μεγόλn δlιναμn που 

είχε το νερό ( ολόκλnρο το νερό του Κεφαλό
βρυσου). Και οι δυο τούτοι μύλοι πουλnθn

καν μετά τnν nαρακμn των σλεuρομύλων και 

ο μεν Κεφολόβρυσος, μετατράππκε σε σύγ

χρονο εργοστάσιο αλεuροποιϊας, ο δε Για

τρός μετοτρόπnκε σε σύγχρονο ελαιοτρι

βείο. 
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Με τους πολλούς μύλους που είχε n 
Κuθρέσ συμnεραfνετοι πως μερικοl κάτοικοι 

εrχαν το επάγγελμα του μυλωνά. Στnν εnοχι'Ί 

που οι μύλοι nσαν στις δόξες τους εργάζο

νταν ασrαμότnτα μέρα και νύκτα και άλεθαν 

το σιτάρι τnς nαραγωγικnς Μεσαορfας για 

να ικανοnοιnσουν τις ανάγκες των πα.ρογω

γώv που χρnσιμοnοιούσον αλεύρι γιο οικογε

vειακn χρι'Ίσn κσι ποράλλnλα νσ nρομnθεύ

σουν αλεύρι στις 3 πόλεις τnς Κύπρου που 
nσav nλnσιέστερο σrnv Κυθρέα, τn Λεuκω

σfα, τn Λάρνακα και το Βαρώσι. Πέραν από 

τους μυλωνάδες ασφαλώς θα εργάζονταν 

σε κάθε μύλο με άλλους 2 ανηκαταστάτες 
τους και άλλοι εργάτες και χαράκτες για το 

χάραμα των λιθαριών. 

Πολλοί κάτοικαι τnς Κυθρέας με τn λει

τουργία τόσων μύλων εμπορεύονταν το 

αλεύρι. Ήταν οι καλούμενοι Κιρατζnδες που 

αγόραζαν σπόρι στον κΟiρό των αλωνιών το 

μετέφεραν με τα κόρρα τους και το προnα

ρασκεύαζσν (το έπλυναν, το σrέγvωναν) και 

το άλεθαν στους μύλους και το μετέφεραν 

στnν nόλn και τροφοδοτούσαν με αλεύρι 

τους ψωμάδες. Πολύ εLικολύνθπσαν όταν με-· 

ρικοί μι:ιλοι έκαμαν εγκατάσrασn nλuvτnρfou 

και σrεγvοτnρfου του σιταριού. Μερικοί από 

τους Κιρατζnδες είχαν πρατnρια αλεύρου 

στn Λευκωσία. Αρχικό οι Κιρατζnδες χρnα

μοποιούσαv τα γαi'δούρια ύστερα τα κάρρα 

και τελευταία τα αυτοκίvnτα. 

Μα οι μύλοι τnς Κυθρέας δεν έδιδαν

μόνο εργασία στους μυλωνόδες ,τους κιρα-· 

τζnδες, τους χσρόκτες των λιθαριών. Έδιδαν 

παράλλnλο σε πολλούς εργότες αnό rnv Κυ
θρέα και τα περίχωρα. Το νερό nαρέσuρε 

πολύ συχνό μόθn (λάσπn) που μόθεuε το 

κατωστέγι του μύλου και έnρεnε να καθαρί

ζεται γιατί τότε αδρανούσε ο μύλος. Ήταν 

εργασία δύσκολn λόγω του βόθους τnς κοί

τnς του nοταμοίι και τnς έκτασnς; του ποτα-



μού που μόθευε. 

Προς τούτοις οτις όχθες των ποταμών 

φύτρωναν βάτα και καλάμια. Τα βάτα έπρε

πε να κόπτονται συχνό και τα καλάμια οτο 

χειμώνα κόπτονταν, ξnραίνονταν και γίνονταν 

απ' αυτά ψαθαριές για τα δώματα των σπι

τιών, ψαθαριές για τnν εκτροφn του μεταξο

σκώλnκα. Τα καλάμια πλέκονταν επfσnς κα

λάθια. κοφίvες και κοφίνια για οικιακn και 

γεωργικn xρnon. 

Ανσφέρθnκε προπγουμένως για το 

πρώτο γεωργικό προϊόν οι ελιές nωc; οι 

αδρές αλατίζονταν και οι ψιντρές μετσφέρο

vων αρχικό οτους ελιομύλους και οτn μετα

πολεμικn περίοδο οτα ελαιοτριβεfα. 

Στnv Κυθρέα λειτουργούσαν 8 τέτοιοι 
ελιόμυλοι και 2 οτn Bώvn · 1. Ο ελιόμυλος 
του Αντωνn τnς Χ" Αρεη'ις (του Κολό) οτπν 

nεριοχr1 Καμάρας 2. Ελιόμυλος του Κολιού 
επiσnς σrnv Καμάρα 3. Ελιόμυλος του ΠαuΜ 
του Λευτέρrι 4. Ελιόμυλος του Γιώρκου του 

Γιαννάκn περιοχn Αγίας Μαρίνας 5. Ελιόμυ
λος του Αρτέμοu του Λοuκά περιοχι'Ί Σερα-

6. Ελιόμυλος tou Aγfou Ανδρονfκου 
κοντό οτnν ομώνuμιι εκκλnαrα 7. Ελιόμuλος 
τnς Παναγίας Χαρδακιώτισσας κοντό oτnv 

ομώνυμn εκκλnσία, 8. Ελιόμυλος του Xρu

σavθn του Παπόλα οτnν περιοχn τnς Συρ

καvιάς 9. Ελιόμυλος τnς εκκλnσfαc;; Aγfou Γε
ωργίου Βώνnς 10. Ελιόμυλος του 

Κουφόγιαννοu οτnν περιοχr1 Β6Νnς (ο προ

τελευταίος λειτοΟργnσε οτον προnγούμενο 

αιώνα ο δε τελευταίος οτις πρώτες δεκαε

τίες του αιώνα μας και για λfγα μόνο χρόνια 

Μα και oτnv εποχn τnς λειτουργίας 

των ελιομύλων n Κuθρέα παρουσfαζε αρκε
τn κίνnσn σε εργατικό χέρια. Σε κάθε ελιόμυ

λο εpγάζοVΊΌν εκ nεριτροπr'Ίς δυο βάρδιες 

εργατών και άλλοι 2-3 καθένας με το ζώο 
του που παραλάμβαναν τις ελιές από τα σπf-

15 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τια των παραγωγών και τις μετέφεραν οτον 

ελιόμυλο. Οι εργάτες τούτοι πόλι όταν ένας 

πελάτnς τέλειωνε τn διαδικασία και παρα

λάμβανε το λάδι του ένας απ' αυτούς το με

τέφερε με το ζώο του τοποθετώντας τn aτά

μνα με το λάδι του ανάμεσα σε ζίβανα για 

ασφάλεια και από το άλλο μάτι τnς συρίζας 

τοποθετώντας ζίβανα για εξισορρόπnσn. 

Αναφέρθnκε οτnν aρxn πως τα ξωχώ

ραφα καλλιεργούνταν με σιτηρά και ρόβι 

τόσο τnς Κuθρέας όσο και των άλλων γειτο

νικών χωρι({>ν. Καλλιεργούσαν με το σύστnμα 

αμειψισποράς. Τον ένα χρόνο τα μισό χωρά

φια που είχε κάθε γεωργός τα έβγαζε δίβολa 

και καλλιεργούσε ρόβι. Τον άλλο χρόνο τα δf

βολα αυτά καλλιεργούνταν με σιτάρι r'1 κρι

θάρι. :ο αλλόξιμο τnς καλλιέργειας συνέβα

λε ν' ανανεώσει δυνάμεις το χωράφι και να 

ψnθούν οι τροφές που nταν ωμές με τnν επf

δρασn του nλιου και του αέρα. 

Από το σιτάρι καλλιεργούσαν τnν nοικι

λfα κυπερούντα που npόκοβε πολύ και με 

τα πλατειό του στάχυα απέδιδε από

δοση σε σιτάρι. Προσβαλλόταν όμωςπολύ 

από τn οκωρίασn (μfρτος) ιδίως σε nολ(ιομ

βροuς χρόνους και σε πολ(.ι υγρn όνοιξn. Η 

nροοβολn πολλές φορές fιταν Ίέτοια nou 
έμενε όθερο γιατf δεν είχαν βόλει καθόλου 

κόκκους το στάχυα το δε καλόμι με τn ακω

ρfασn nτav όχρnοτο για τα γ:ατί φαιvε~ 

ται πως εfχε άσχnμn γεύσn οτα ζώα nou δεν 
έτρωγαν το άχuρό του. 

Από το κριθάρι καλλιεργούσαν τnv 

αθnvαϊδα που είχε 6 σειρές οτόχεις αvτi 4 
nou εfχαν άλλες ποικιλίες. Ωρίμαζε εvωρfτε
ρο το κριθόρι και δύσκολα προσβαλλόταν 

anό τn σκωρίασn όπως γινόταν οτο σιτόρι. 

Οι κάτοικοι του Νέου Χωρίου του Πα~ 

λαικύθροu και του Έξω Μετοχfοu κατσγiνο

νταν και με τα άνυδρα nοοτόνια. Καλλιερ-

ι 
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γούσαν καλό τnν όνοιξn χωρόφια και τα φύ

τευαν με πεπονιές. Παρι'Ιγαγαν στον καιρό 

πολύ γλυκό πεπόνια που πουλούσαν στα γει

τονικό χωριό και στnν αγορό τnς Λευκω

σfας. 

Στο Παλάlκυθρe λειτουργούσαν προ 
τnς εισβολι'Ις εργοστόσια τούβλων που απα

σχολούσαν αρκετό εργατικό χέρια. Ήταν το 

χώμα του Παλαικύθρου μοναδικό για τnν κα

τασκευι'Ι τους και ειχαν ιδιαιτερn προτfμnσn 

από εργολόβους οικοδομών τnς Λευκωσfας. 

Οι κότοικοι των Πόνω ενοριών τnς Κυ

θρέας Συρκανιός και Χαρδακιώτισσας ασχο

λούνταν με το κόψιμο του ασβέστn στα πα

ραδοσιακό ασβεστοκόμινα. Υπι'Ιρχαν οι 

συστnματικοf ασβεστοποιοr που έργο εrχαν 

να ψι'Ινουν ασβέστn από το ένα καμfνι στ' 

όλλο ολόγυρα του χρόνου και να απασχο

λούν στnν υπnρεσfα τους πολλό εργατικό 

χέρια. γπι'Ιρχαν όμως και ομόδες ανθρώπων 

ποu ανελόμβαναν συνεταιρικό το κόψιμο κα

μινιού και σαν εργατικό χέρια απασχολούσαν 

τα μέλn των οικογενειών τους. Γιοτ! με τον 

πρωτόγονο τρόπο που ψnνόταν ο ασβέστnς; 

σχεδόν όλα τα έξοδα που εχρειόζονταν ι'Ιταν 

εργατικό χέρια. 

Μετό το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και συ

γκεκριμένα το 1954 n Εταιρεfα Ασβέστου Κυ
θρέας; που d όλn τn ζωι'Ι εργαζόταν με τα 
παραδοσιακό αdβεστόκαμινα έφερε σύγ
χρονα μnχανι'Ιματα και στn θέσn που εrχε 

στnν κυριότnτό τnς; ένα παραδοσιακό ασβε

στοκόμινο έκτισε αυτόματο εργοστόσιο 

ασβέστn που Περιόρισε σε μικρό αριθμό τα 

εργατικό χέρια και παρι'Ιγαγε ασβέστn ένα 

τόνο τnν ώρα και όφnνε καθαρό κέρδος 

στnν Εταιρέια Ε26 τnν nμέρα αφού εργαζό

ταν ασταμότnτα νύκτα και μέρα. Σταματού

σε μόνο όταν χρειαζόταν επισκευn που συ

νnθως; περιοριζόταν στnν αντικατόστασn 

τούβλων του θώρακος που συνι'Ιθως; κατα-
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στρέφονταν εύκολα από τn μεγόλn έντασn 

τnς; φωτιός;. 

Παρόμοιο αυτόματο εργοστόσιο ασβέ

στn κτfστnκε στnν Κυθρέα το 1958 από το 
Λεωνfδα Κυριακίδn στnν περιοχn «Φυλλέ~ 

μακρυό από το πρώτο ένα περfπου μfλι. Η 

ολικn παραγωγn των δυο τούτων αυτόμα

των 48 τόνους τnν πμέρα εχρnσιμοποιεfτο 
στις οικοδομές τnς; Κύπρου. Με τn λειτουρ

γfα τούτn των δύο αυτόματων εργοστασrων 

τα πρωτόγονα ασβεσrοκόμινα εγκαταλεf
φθnκαν. , 

γπεραυτόματο Εργοστόσιο Ασβέσm. 

Τούτο κτfστnκε από τπν fδια Εταιρεfα ΑαΒέ

στn Κυθρέας; το 1963-64 σεμια εκτετα~ 
κοιλόδα που βρισκόταν πιο πόνω από τον Κε

φαλόβρυσο Κυθρέας; κότω από τις υπώ

ρειες του Πενταδακτύλου και σε μικpή από

στασn από το δρόμο που οδnγούαε στο 

πυκνόφυτο δόσος; τnς Χαλεύκας. 

Τα πόντο γfνονταν αυτόματα με μπχα

νι'Ιματα και μόνο ένας μικρός αριθμόι; εργα

τών απασχολούνταν. Οι ασβεστόnετρeς 

έμπαιναν στο καμfνι ψnνονταν και ο ααΒέ

στnς; ολοκληρωμένος έπεφτε κότω από τις 

κολώνες πόνω στις οποfες; εrχε κτισθεί το 

υπεραυτόματο.Στn συνέχεια εφορτώνετΟ με 

τρόκτορ σε αυτοκίνητο που το μετ~ 

στο διπλανό εργοστόσιο που τον έσ&'Ινε σε 

νερό, τον εστέγνωνε και κατόπιν αλeθόταν 

και προχωρούσε για να μπει σε χόρτινα σοκ· 

κούλια των 25 κιλών το καθένα. Κόθε εβδο-
μόδα παρι'Ιγαγε 3 χιλ. τόννους ασβέστn κι 
απ' αυτό εφορτώνετο πλοiο για τn Βεγγόζn 

και τροφοδοτούσε τnν επιτόπια αγορό και 

παρέδιδε επr τόπου εργασrας σε εργολό

βους; οικοδομών μεγόλες; ποσότnτες. 

Το υπεραυτόματο εργοστόσιο σrοfχrσε 

τότε στnν Εταιρεfα 85 χιλιόδες; λiρες; ι<αι το δι
πλανό εργοστόσιο .που έσβnνε, ξι'φαvε, 

f 



άλεθε τον ασβέστn και τον έβαλλε σε χάρη·· 

να σακκούλια στοίχισε άλλες; 150 χιλιάδες 

λίρες. Από τον ασβέστn κάθε μέρα εισπρότ

τετσ ποσό 1::1726. Από το ποσ6 τούτο οφαι
ρούνταν τα έξοδα εργατικά, πετρέλαια, σχr'1-

ματα (2 αυτοκίνnτα κι 1 τρόκτορ) ρεύμα, 
φθορά μnχανnμότων και αnόσβεσn όλα συ

νολικό 1::1296. Έτσι απέμενε καθαρό κέρδος 
στnν Εταιρεία !::432 τn μέρα. 

Παρόμοιο υπερσuτόματο εργοστάσιο 

ασβέστn επρόκειτο να ανεγείρει και λειτουρ

γnσει στnν περιοχn Κυθρέας στnν τοποθεσία 

«Φuλλέρι» ο Λεωνίδας Κυριακίδnς. ΕισrΊγαγε 

μάλιστα και τα μnχανnματα. Δυστυχώς το 

βρr'Ίκε n εισβοΜ των Τούρκων και το σχέδιό 
του έμεινε απραγματοποfnτο και το χειρότε

ρο όλα τα μnχανnματα αξίας εκατονrάδων 

χιλιάδων λιρών έμειναν στnν κατειλnμμένn 

περιοχn. 

Η Ασβέστου Κυθρέας συνέλα-

βε τn ιδέα να στr'1σει το πρώτο σκυροποιείο 

σης υπι;.1ρειες του Πενταδακτύλου εκεί που 

n ίδια έκτισε το uπεραuτόματο 

ααβεστοποιείο. Τα πρ(~τα μπχανnματα nταν 

2 σπαστι'φες, μια αβάτζιn και 4 στρογγυλό 
κόσκινα που τα είχε nρομnθεύσει n κuβέρνn
σn. Στοίχισαν δε τότε στnv Εταιρεία μαζί με 

τnv εγκατάστααn τους 521500. Οι σπαστnρες 
δέχονταν στnν αρχικn αυτι'Ι Θέσn τnς βιομn-

πέτρα των 8 ιντζώv και μετά το σπάσι
μο ξεχώριζε στα κόσκινα πέτρα των 2 ιντζώv 

1/2. 3/8, 3/16 τnς και το που 

rΊταν n άμμος με αnόδοσn 80 κυβικές υάρ
δες τnν nμέρa. 

Η προμr'Ίθεια τnς πέτρας στα αρχικό 

αυτά στάδια τnς σκυροποιiας αnεσπάτο με 

πε:ριορισμένn nυροδότnσn φόλιας. Οι εργά

τες στn συνέχεια έσπαζαν με μεγάλες μό

τσες τις πέτρες σε μικρότερα κομμάτια ακρι

βώς όπως γινόταν και στα παραδοσιακό 

ασβεστοκάμινο. αλλά ο τρόπος τούτος nταν 
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πολύ δαπανπρόc;: για τnν Εταιρεία και δύσκο

λος και κοπιαστικός για τους εργάτες. Έπρε

πε λοιπόν να εξευρεθεί πιο ΕΙ)κολος και γρn

γορος τρόπος προμnθειας τnς πέτρας που 

να ικανοποιεf όχι μόνο το ακuροποιείο αλλά 

και το υπεραυτόματο εργοστάσιο του ααβέ

στn που δούλευε αδιάκοπα. 

Έτσι n Εταιρεία προμnθεύθnκε μεγα
λύτερους σπαστr1ρες που τους εγκατέστπσε 

σra λατομεία σrnν τοποθεσία " Κοκκινόγ
κρεμος " για εξΟίκονόμnσπ μεταφοράς τnς 

πέτρας. Η εγκατάσrασn των νέων μnχανnμά

των στοfχισαν στnν Εταιρεία 125 χιλιάδες 

λίρες. 

Ο νέος σπαστnρας δεχόταν πέτρες 

από 1- 1 1/2 μέτρο και τις μεταποιούσε από 
12-3 ίντζες επεξεργάζονταν σε άλλα μnxavn·· 
ματα για να καταλnξουν στα κόσκινα και να 

ξεχωρίσουν των 2 ιvτζών 3/4, 1/2, 3/8 και το 
ζέρο που nταν r' άμμος μαζί τα 3/16 τnς iν
τζας που επροορίζοντο για ης οικοδομές 

ενι.;) των 2 ιντζών εχρπσιμσποιεfτο για τnν 
oδoπoil'a. 

Η απόδοαn του νέου 

περνούσε ης 1200 κυβικές υάρδες τn 

είχε δnλαδn δεκαπεvrαnλάαια απόδοοn από 

το αρχικό σκυροnοιείο. Με τπν αnόδοαn τα.J 

auτn μπορούσε να φορτώσει σε μια μέρα 

120 αυτοκrvnτα διόφορα προiόντα τnς σκu
ροποιΤας cfτε για οικοδομικούς σκοπούς είτε 

για κατασκευn δρόμων. Σ' αυτό πρέπει να 

προστεθούν και άλλα 30 αυτοκfvnτα τnv 

nμέρα ααβεστόnετρα που ξεχώριζε στον 

πρώτο διαχωρισμό και προοριζόταν για το 

υrιεραυτόματο εργοστάσιο ασβέτn. 

Τέτοια εργοστάσια σκυροποι1aς ornv 
nεριοχn Κυθι::-.ιέας λειτουργούσαν τnc;; Εται

ρείας Ασβέστοu και Σκυροnοliας, του Βάσου 

Προεστού, του Παναγιώτn Σεβαστfδn και του 

Ιωάννου και Παρaσκεua·ίδπ (το τελευταίο δε 
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μπόρεσε να λειτουργnσει γιατf το βρnκε n ει
σβοΜ). 

Με τnν παραγωγn ενός μονόχα σκυρο

ποιεfου εξασφόλιζαν εργασfα όσοι ασχολού

νταν σ' αυτό και στο λατομεfο εfτε σαν υπόλ

λnλοι, είτε εργότες, εfτε μnχανικοr. εrτε 

οδnγοf. σ'αυτούς πρέπει να προσθέσουμε 

και όλους τους όλλους που εργόζονταν 

εξαιτίας των υλικών τnς σκυροποιΤας στις οι

κοδομές και στnν κατασκε\Ι.Jn δρόμων. 

Οι μεγόλες πέτρες 1-1 1/2 μέτρο που 
δεχόταν ο σπαστnρας επρομnθεύονταν από 

τα παρακεfμενα λατομεία. Ένας μεγόλος 

compreser παρnγαγε αέρα που μεταφερό

ταν στις φdλιομnχανές και μπορούσε να τις 
θέσει σε λειτουργfα. 

Οι μnχανές αυτές nταν δύο και λέγο

νταν τρfλια. Ενα μεγόλο και ένα μικρό. Με 

αυτές έβγαζαν τρύπες στους βρα'χους σε 

βόθος 50-70 πόδια n καθεμιό. Το μεγόλο 
έβγαζε τις τρύπες με διόμετρο 6 fντζες και 
το μικρό με διόμετρο 3 fντζες. Σ' ένα μεγόλο 
βρόχο που επρόκειτο να γfνει n ανατfναξn 
έι:ιpεπε να βγουν 60-70 τρύπες. Οι τρύπες 
<.:iuτές εγεμfζονταν με αμμωνfα και στnν κα

θεμιό ετοποθετεfτο καψούλι με φυτfλι ακα

ριαfο (αυτόματο). Τα φυτfλια αυτό 60-70 τον 
αριθμό όσες και οι τρύπες ενώνονταν με ει

δικό λεπτό σύρμα, που επρομnθεύονταν κα

τόπιν σχετικnς όδειας από το Τμnμα Λατο

μεfφν τnς Κυβερνnσεως. 

Η ανατfναξn γινόταν από ειδικούς, 

αφού έπαιρναν όλα τα κατόλλnλα μέτρα για 

να αποφευχθεf κόθε επικίνδυνο και απρόο

πτο. Κατό τnν έκρnξn πρέπει να αναφερθεf 

έβγαινε κρότος που ακουόταν σε απόστασn 

4 μιλfων και οι κομματιασμένοι βρόχοι εκτι
νόσσονταν σε αnόστασn 20 σκαλών. Αμέ
σως μετό τn διασκόρπισn των βρόχων ένα 

τρόκτορ με μια καμnλα (ΚΒ) όρχιζαν να πα-
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ραλαμβόνοuν τις σκορπισμένες πέτρες και 

να τις ρfπτουν στnν αβότζn του με'γόλου 

σπαστnρα για να βγονν n ασβεστόnιτρα και 
τα υλικό τnς οικοδομnς και οδοποιΤας. 

Ο πιο κότω πρόχειρος κατόλογος εσό

δων και εξόδ(ι)ν για ένα μnνα δεfχνει τ~ κtρ

δος που όφnνε στnν Εταιρεfα για Μ ωινα 

μετιμές προ τnς εισβολnς Ιούλιος 1'914. 

Έσοδα 

1) 120 αυτοκfνnτα σκύρα τnν JϊμΕρα ε? 
το καθε'να f:840. Σε 26 εργόσιμες μtρ;ς θα 
εισπραχθούν στο μnνα f:21840 

2) 30 αυτοκίνnτα ασβεστόπετρας 

προς f.:5 το καθένα θα εισπροχθούν €150 τn 
μέρα €3900. Ολιv;) f:25.740. 

Έξοδό 

1) Εργατικό μισθοf υπαλ. €3.400 

2) Ηλεκτρικό ρεύμα f:250 

3) Απόσβεσn μnχαν. οχnμα'των~4.000 

4) Έξοδα λειτουργ. οχnμ. · mιδιορ. 
€3.000 

5) Εξαρτnματα €4000 

6) Ηλεκτρα f:300 

7) Διόφορα όλλα έξοδα f:5000 

Ολικό €19.950 

Αφαιρώ από έσοδα f.:25. 7 40 τα έξοδΟ 
€19.950 εναπομένει κέρδος στnν Εταιρεfα 

t:5. 790 το μήνα. 

Χωρfς αμφιβολfα οι Τούρκοι έθεσαν σε 

λειτουργfα τα εργοστόσια aσβέστου και σκυ

ροποιΤας. Φωτογραφfα που κατόι:)Θωσε να 
εξασφαλfσει ο Ανδρέας Μιλτιόδου ινας anό 
τους πρώτους μετόχους τnς Εταιρε{ας Ασβέ-

I 
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στου Κυθρέας που προμnθεύθnκε από Τ/Κ 

φfλο τ~ επιβεβαιώνει τn λειτουργfα τους. 

Ανάμεσα στους εργότες που εργόζοvrαν 

στα εργοστάσια υπr'ιρχαν και 5-6 Τ/Κ από το 
Μπέn Κιογιού και τnν Επnχώ. Αυτοr r'ιξεραν 

πολύ καλό τn λειτουργfα τους και χειρfζο

vrαν όνετα τα διάφορα μnχανr'ιματα. 

Κόποι και μόχθοι τόσων οικογενειών για 

πολλό χρόνια έρχονται να περιέλθουν σε 

ξένα χέ~ια και οι νόμιμοι ιδιοκτtιτες τους να 

ζουν στnν προσφυγιά στερnμένοι και των 

πλέον στοιχειωδών αγαθών τnς ζωr'ις. 

Η εμπάθεια όμως που υπάρχει μεταξύ 

Τ/Κ και εποrκων και n όστατn πολιτικr'ι ανατα
ραχr'ι που υπάρχει στnν Τουρκfα μοιάζουν με 

ενεργό κοχλόζον nφαfστειο που μια μέρα θα 

οδnγnθούν σε εμφύλιο πόλεμο οπότε εκό

vrες όκοvrες θα εγκαταλεfψουν τα όγια χώ

ματό μας για να περιέλθουν σ' αυτούς που 

τους ανr'ικουν σ' αυτούς που τους αρμόζουν 

σ' αυτούς που ξέρουν να τα εκμεταλλεύο

νται και να κερδίζουν. Τότε ο όπου γnς ελλn

νισμός θα γιορτάσει τα κυπριακό ελευθέρια 

τnς πολίιπαθnς μεγαλονr'ιciου μας. 

Οι Κυθρεώτες από τnν εποχr'ι τnς 

τουρκοκρατfας εfχαν εξαιρετικr'ι αγόπn στα 

γρόμματα. Το έδειξαν με τnν Ιδρυσn αλλnλο

διδαχτικού σχολεfου από το 1856, όταν πια οι 
Τούρκοι έδωσαν μερικές ελευθερfες και ανά

μεσα σ' αυτές τn λειτουργfα των σχολεfων 

για τα Ελλnνόπουλα. Έτσι σταμότnσε πια ο 

φόβος και ο τρόμος του κρυφού σχολειού 

που επεκρέματο ανάμεσα σε διδόσκοvrες 

και διδασκομένους κότω απ' τους θόλους 

τnς εκκλnσfας να μόθουν γρόμματα και 

προκοπr'ι με το αμυδρό φως τnς καvrr'ιλας 

τωναγfων. 

Ο Περιστιόνnς στό σίιγγραμμότοu- Τα 

Ελλnνικό Γρόμματα στnν Κύπρο mν Εποχr'ι 

τnς Τουρκοκρατfας--αναφέρει 1flως ο διδό-
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σκαλος Χ" Χριστόφορος Χ" Πετρr'ι από τnν 

. Κυθρέα ίδρυσε αλλnλοδιδαχτικn Σχολr'ι στη 
γενέτειρά του το 1860. Το 1868 n εκκλnσiQ 
του Αγfου Ανδρονfκου έκτισε αρρεναγωγεfο 

με δικό τnς έξοδα στον περlβολο τnς ομώνv~ 

μnς εκκλnσfας που εκτός από το Χριστόφο-

ρο Χ" Πετρr'ι δfδαξε και ο Μιχαr'ιλ Χριστοφt. 

δnς που εfχε φθόσει τότε από το εξωτερικό, 

Το fδιο έτος και n εκκλnσfα τnς Αγfας Μαι:>'-
νας έκτισε με δικό τnς έξοδα παρθεναγωw 

γεfο στnν αυλr'ι τnς ομώνυμnς εκκλnσfας με 

πρώτn διδασκάλισσα τnν Πολυξένn Παπαζα~ 

χαρία από τnν Κυθρέα που εfχε τελειώσει το 

Παρθεναγωγεfο Φανερωμένnς που ιδρύθnκε 

το 1860. Στο fδιο περfπου έτος και n εκκλnσ!Ο 
τnς Χαρδακιώτισσας έκτισε . με δικό τnς 

έξοδα <<avrό στnν ομώνυμn εκκλnσία μεικτ4~~""' 
σχολείο nαρό τnν έvrovn nροκατόλnψn nδii 'j_·~ 
επικρατούσε τότε ενόvrια στn μεικτr'ι φοfτrμ 

σn. Πρώτος μάλιστα διδάσκαλος που δlο~ 
σ' αυτό tιταν ο Κ. Παπαδόπουλος από 11W · 
Κων/πολn και βραδύτερον ο Σαμουr'ιλ ο ~·· .. 
τέπειτα ιδρuτr'ις τnς ομώνυμnς Εμπορικ!ilt 
Σχολι"ις στn Λευκωσrα. Ίγ 

Το Αρρεναγωγεfο Αγfου Ανδρονίκοu 

λειτούργnσε στο αρχικό κτίριο μέχρι το 19~1>< 

28 οπότε μεταφέρθnκε στο νέο σχολικό ~ 
ριο τπς Τούμπας που λειτοΟργnσε μέχρι ϊδ 
1974 που διέκοψε τn λειτουργfα του εξαιτfας 
τπς εισβολι'!ς των Τούρκων και τnς προσφυ. 

γοποfnσπς των κατοfκων που ακολούθnσε. 

Αυτr'ι τnν υπέρμετρn αγόπn στα γρόμματα 

που εfχαν οι πρόγονοί μας μετόδωσαν κοί 
στους μεταγενέστερους για να φθάσει κοι 

σε μας τους σnμερινούς και μάλιστα σε μe-·· 

γαλύτερο βαθμό. Αμιλλώνταν ανόμεσό τους 

οι κάτοικοι τnς Κυθρέας ποιος ν' αναδεlξει 

περισσότερο τα παιδιό του στέλλοvrός τα 

στn Λευκωσfα να φοιτr'ισοuν προπαντός στο 

Γυμνάσιο και στο Διδασκαλεfο και στις άλλeς 

ιδιωτικές σχολές, να μάθουν γρόμματα και 

να προκόψουν. Πολλοf εfναι οι λόγοι του με--
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γόλου τοι:ιτου πόθου των γονιών: Ήταν η εγ

γ(ιτητα της Κυθρέας προς την πρωτει:ιοuαα. 

Ήταν η οικονομικι'ι ευρωστfα των Κυθρεωτών 

εξαιτfας των πλουτοπαραγωγικών πόρων 

της περιοχι'ις. Ήταν η καθημερινι'ι επικοινω

νfα των κατοfκων με την πρωτει:ιουσα για με

ταφορά και διόθεση των γεωργικών τους 

προϊόντων. Ήταν η ανεπτυγμένη σuγκοινωνfα 

με τετράποδα, με κόρρα, με όμαξες, με κα

πριολέ και μετό στη δεκαετfα του 20 η εισα
γωγι'ι αυτοκινι'ιτων που καλι:ιπτονrαν με αυτό 

η απόσταση σε μερικό λεπτό. 

Μετό τη κατόργηση των νερομΟλων 

εξαιτfας της εισαγωγι'ις αλευρομηχανών οι 

κότοικοι της Κυθρέας τρόηηκαν πολλοf στα 

τεχνικό επαγγέλματα κτfστες, ξυλουργοf, κω

μοδρόμοι, μηχανικοr. ρόπτες. υδραυλικοf. ερ

γότες οικοδομών. Καθημερινό ξεκινοι:ισαν 

από την Κυθρέα 7-8 λεωφορεfα και όλλα 

τόσα από τα γειτονικό χωpιό για να μεταφέ

ρουν τους τεχνικοι:ις και εργότες να εργα

σθοι:ιν στη Λευκωσfα και να γυρfσοuν πrσω 

στα σπfτια τους το απόγευμα. 

Για όλους τους πιο πόνω λόγους που 

αναφέραμε οι Κυθρεώτες εfχαν μια ευγενικιό 

όμιλλα στην εκπαfδευσn και μόρφωση των 

παιδιών τους όνειρό τους ι'ιταν να τελειώσει 

το παιδf τους το δημοτικό και στη συνέχεια 

να φοιτι'ισει στα εκπαιδευτι'ιρια της Λευκω

σίας με πρώτο και καλι:ιτερο το Παγκύπριο 

Γυμνόσιο που εfχε ανέκαθεν σαν δfδυμο το 

Παγκύπριο Διδασκαλείο. Υπι'ιρχαν παράλλη

λα και η Ιδιωτικι'ι Εμπορικι'ι Σχολή Σαμουήλ 

Λευκωσfαςκαι η Σχολιi Newham που αργότε
ρα πήρε το όνομα Αγγλική Σχολn Λευκωσfας. 

Υπήρξε εποχι'Ί που n Κυθρέα με τα γει
τονικό χωριό αριθμοι:ισε πέραν των 30 δα
σκόλων. αριθμός αρκετό υψnλός για τnν πε

ριοχι'ι αφοο στnν εποχι'ι τοι:ιτn n φόλαγγα 
των δασκόλων που επόνδρωνε τα δnμοτικό 

σχολεία τnς κι:ιπρου δεν υπερέβαινε τους 

~ο 

800 δασκόλοuς. Μερικοr απ' αυτοό(.: ~όν 
1
1 

και τις τελευταfες δεκαετfες του nροrιγοΟμε• 

νου αιώνα και στn συνέχεια και στις ~ς ι ___ _ 
δεκαετfές του αιώνα μας. ι--

Αναφέρω εδώ μερικοι:ις από τρyς δα· 

σκόλους τnς Κυθρέας και των πε,~~ν ~ 

Χριστόφορος Χ" Πετρι'Ίς, Μιχαι'ιλ Χριστοφf

δης; Χ' Γιώρκnς Μιχαnλfδης, Πιέ~ nanα~ 

μιλτιόδnς, Χρfστος Φραγκfδnς, Γ~ Κυ
ριακfδης, Μιλτιόδnς Κυριακfδnς, Α~ 

Κυριακfδnς, Πολυξένn Παπαζαχαρtοu, Πανό-' 

γιώτα Γεωργfου (σύζυγος Κουσουμr&\), χρυ.. 
σταλλένn Χ'' Λοι:ικα. ΧρυσταλλέVf'Ί Γεωργιό

δου, Χρfστος Ανδρεόδnς. Ελένn Χρtστοu 

(μετέπειτα διευθι:ιντρια Παρθεναγtι>γέfοu Φο

νε'ρωμένnς) Γεώργιος Χρfστου. Γeώj::>yιος Γε
ωργιόδnς (υιός Κεnέ Ττοουλι'Ί). Σταό~Μ~ 

λfδnς, Στυλιανός Ιερωνυμfδnς. Σ'fuλκ:ι\Ιός 

Αθανασιόδnς. Μιχαήλ Ανδρόνικος (οι Soo τε
λευταfοι προι'Ίχθnσαν σε επιθεωρt\τέC:: δrιμο

τικών σχολεfων επf αγγλοκράτfας. Διέγpaψαν 

-παρελθόν στα εκπαιδευτικό χρονικό για τnv 
πολυμέρεια των γνώσεών τους και για tn 6ει
νότnτό τους στα Ελλnνικό) Ευανθι'α ΝιJ<ΟλtιΤ
δου. Μαρι'Ί Νικολαϊδου, ΜαροΟλa Ποnαδο

πο(Jλου. ΠοΜδωρος Πετόσnς, Αντώνnς 

Αντωνιόδnς, Χαράλαμπος Χατζnδός. Ανδρέ-

ας Αδαμfδnς, Σται:ιρος Κυπραγφ~ Εuγέ

νιος Ανδρόνικος. Χρfστος Λογγf~ t~ 

Στυλιανfδnς, Παναγιώτnς Παπαγιφ~ χρι. 

στος Τσιγώνnς, Αθανόσnς Πέτσας, Γεώργιος 

Κορέλλnς, Μιχαι'Ίλ Πασιαρδι'Ίς, Κλεάνθης Νι~ ~ 
κολόου. Χρfστος Ζωγρόφος, Χρfστ~ Στι.ιλια- _. 
νόπουλος. Χριστόκnς Βατόκnς. _ Χριστόκnς 
ΑνθοΟλnς, Ελπινfκn Παπαδοπούλοu, Γιόγκος 

Κωνσταντινfδnς, Τ ρι:ιφων Γιωργαλλfδnς, 11 

Ερατώ Παπαμιλτιόδου. Μιχαnλ Συμεωγfδnς, 

Παναγιώτnς Συμεωνfδπς. Αθnνούλα Νικολαl:. ΓΙ __ 

δου, Γιόννnς Φιλιnnfδnς. Νfκος Φιλιπn!δης;, 

Ανδριανn tωόvvou. Χριστόδουλος Πέτσας, 

Αγγελικι'ι Νικολόου. Αριστόδημος Σπανός, 

Κλεόνθnς Γιασεμίδnς, Θεμιστός Ι<ανικλlδnς, 



Γεώργιος Κοκnς, ·Μελονθώ Χοτζnδά, Θέκλα 

Χοτζnδά, Νίκος Μάντnς, Γεώργιος Μόντnς, 

Κώσrος Ζομποκίδnς, Στέλιος Σuκολλlδnς (με

τέπεηο εnlθεωρnτnς εποπτικών μέσων) Γε

ώργιος Στρούθος, Στέλλα Κολιού, Ανδρέας 

Λοuκαl'δnς όλοι αnό τnν Κυθρέο. Γεώργιος 

Ποnοδόπόυλος. Πέτρος Βοαλειόδnς. Ιωόνnς 

Λ. Ιωοννίδnς. Ανδρέας Κορογιώργnς (μετέ

πειτα εnιθεωρnη'1ς και Γενικός Επιθεωρnτr'κ; 

Δnμοηκ~Ν Σχολείων) Χρίστος Κοραγιώργnς 

(μετέπειτα Τμnματόρχnς Ραδιοφωνικού !δρu

ματος Κύπρου) από τn Βώνn, Γεώργιος 

Λέβας, Σάββας ΚαροτσΙόλnς, Στέλιος Ροδοu

λnς, Ανδρέας Τσιόρρnς, Ανδρέας Τσιόρτος, 

Κώστας Τσιάρτας, Κυριάκος Λαμπρίος, Κώ

στας Κελεnέσιnς οπό το Νέο Χωριό, Βαρνά

βας Παnσναστασfοu, Κώστας Ποπσναστα

σrου, Χρίστος Ηλιόnουλcς, Γεώργιος Μfνως. 

Ανδρέας Ποπαβορνάβος όλ01 από το Παλαf

κuθρο. Γεώργιος Παραοκευός από το Έξω 

Μετόχι. 

Η Κuθρέα οτr1 δεκαετία του '20 ανέδει
ξε τρεις γιατροuς Κώστας Πανταζnς, Ευέλ

θων Ισκωβίδnς, Κώστας Κuριακlδnς 

τσnς). Ο μεν πρώτος εξόσκnαε το 

επάγγελμά του στn Λεuκωσ!α ως; ωτορινολα

ρυγγολόγος, οι δε άλλοι δυο έμειναν αγροτι

κοί γιατροί σrnv Κυθρέα εξυπnρετούντες 

ταυτόχρονα τα χωριό τn(; Μεσαορfας Αγκα

σrίνα και Μσραθόβοuνο. Εnίσnς 

τούσαν τα τουρκιά χωριό Πέτρα του Διγενtι 

Kouρou Μοναοτ(φι Τζόος, Καλλuβάκια, Κορ

νόκnnος και το τnς επαρχfαc;. Κuρn

νεlσς Χόρτζια και Άγιο Αμβρόσιο. Στn δεκαε

τία του 30 nροστέθnκε και τρfτος γιατρός 
σrnv Κυθρέα ο Γεώργιος Κυριακού μετέπειτα 

δr'Ίμαρχος Κuθρέας. Στn δεκσετrα του '50 
nροστέθnκαν οι γιατροί Νfκος Μιληόδn Κολ

λfτσnς χειρούργος rιou εξόακnσε το επάγ

γελμά του σrn Λευκωσfα και ο Mrκriς; Στ. 
Αθανασιόδnς χειρούργος γυναικολόγος μαι

ευτr'φ που εργόστnκε σαν κυβtρνnτικός σrο 
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Γενικό Νοαοκομεfο Λευκωσίας. Σnμερα δια

πρέπει σον γιατρός οτο Γενικό Νοσοκομεrο 

Λευκωσfσς σαν διευθυνη'Ίς του ουρολογικού 

τμnματος ο Χρuσούλnc; Χριστοφn από τr1ν 

Κuθρέο. 

Δυο δικπγόροι από τnν Κuθρέα ο Ευρι

πfδnς Θεμισrός και Αvτώνnς Απαλίδnς (πα

τέρας του σπμερινού nρέσβεως Μιχ. Ατταλf

δrΙ) διορfστnκαν δικασrές στnν εποχn των 

Άγγλων και nροnχθnσαν σε επαρχιακούς, θέ

σεις που κατελάμβαναν ως επί το πλεfσrον 

Άγγλοι. 

Ο Κώστας Χ<.()πλαρος από τnν Κυθρέα 

μετά τnv anoφofτnσn του από το Παγκύπριο 

Διδασκαλεfο εντόχθnκε στις τάξεις τnς Ασru

νομfας και πρc ~~χθnκε σε ανώτερο Ασruvό

μο, θέσn nou διεκδικούσαν ως εnf το nλεf
σrov Άγγλοι. 

1\Λερικοf επιδόθnκαv στο εμπόριο 

ο Χρfστος Καπόμnς. ο ZrΊvωvαc; Καπάμrκ;, ο 

Νίκος Καπόμnς;. ο Κώσrας Καττόμnς, ο Λου-

κr'ιc; Λοuκα1δnς, ο 

άλλΟI. 

Αριστείδου και 

'Λλλοι 

όnως ο 

εnιδόθnκαν στn βιομnχαvfα 

εωοv:ιοc Καλλr'Ίς κοι αδελφός του 

jet, οι αδελφοί Χ' Παvαγrι οι αδελφοι Xp~σrf

δn. ο Μισιέλλnς Πετρfδnς. ο Τόκnς Παnοβα

σιλεfου, ο Πρόδρομος Ανδρέου από το 

Μετόχι, ιδρυτr'κ; και κάτοχος του εργοστα

σfου unοδnμότωv ΑΦΡΟΔΙΤΗ και άλλοι. 

Στn μεσοnολεμικn περfοδο και μετέπει

τα nολλοf anό τους Κυθρεώτες εισnγοvτο 

σrnv Αγγλικn ΣχοΜ Λευκωσίας και με τnv 

αποφοfτnσn τους κοταλάμβσναν κυβερνnη

κές θέσεις. Περνο(Jσαν εύκολα ης βαθμfδες 

τnς κυβερνnτικnς ιεραρχίας και κατελάμβα

ναν διευθυντικές θέσεις όnως ο Γεώργιος 

Χαρτζιώτnς, Πεnnς Χαρτζιώτnς, Τάκnς Μου-

. ξιούρnς, Αντώνnς Ανδρονίκου (διευθυντnς 
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ΚΟτ) Ανδρέας Σόββα, Μιχαλόκnς Σα'ββα, 

Γιώργος Ανδρέου (Γιωρκιό) ανώτερος διευ

θuντι'!ς στα Κεντρικό Γραφεία Τρόπεζας Κύ

πρου. Ανδρέας. Παπαβασιλείου ανώτερος 

διευθυντι'ις στα κεντρικό Γραφεία τnς Λα'ίκι'ις 

Τρόrrεζας στn Λευκωσία και όλλοι. Ο Αθανό

σnς Παπαϊωόννου, διευθυντι'ις Πολιτικnς Αε

ροπορίας. Ο Δρ. Ιόκωβος Αριστείδου για 

σειρό χρόνια γενικός διευθuντr'Ίς υπουργείων 

και πρόσφατα υπουργός Εργασίας και Κοι

νωνικών Ασφαλίσεων. Ο Αντώνnς Μαλαός, 

ανώτερος Λειτουργός του Τμr'Ίματος Προ

γραμματισμού και τώρα γενικός διευθυντnς 

Υπουργείου. Ο Κώστας Κυριόκου από το Νέο 

Χωρίο, ανώτερος Κτnματολογικός Λειτουρ

γός στα Κεντρικό Γραφεία Κτnματολογίου και 

Χωρομετρίας στn Λευκωσία. 

Με τnν ανακι'φυξn τnς Δnμοκρατίας 

και με το σχέδιο τnς αποκέντρωσnς των Γυ

μνασίων, οι Κυθρεώτες ίδρυσαν το Γυμνόσιο 

Κυθρέας το 1969 κι έφθασε μέχρι τnν πέμ

πτn τόξn και μόνο μια τόξn απόμεινε να εγ

κριθεί από το Υπουργείο Εθνικr'Ίς Παιδείας σε 

πλι'ιρες εξατόξιο Γυμνόσιο.Δυστυχώς n ει

σβολ;n του Απίλα στnν Κύπρο ανέκοψε τn 

λειτουργία του και οδι'ιγnσε τους κατοίκους 

στnν προσφυγιό μαζί με όλους τους όλλους 

του κατειλnμμένου τμnματος τnς Κύπρου. 

Σr'Ίμερα οι Κυθρεώτες συνεχίζοντες τnν πα

ραδοσιακι'! αγόπn στα γρόμματα διαπρέ

πουν στnν κοινωνία σαν δόσκαλοι - διευθυ

ντές. γυμνασιόρχες καθnγnτές όλων των 

ειδικοτι'!των, γιατροί, δικnγόροι, φαρμακο

ποιοί. αρχιτέκτονες, πολιτικοί μnχανικοί, μnχα

νολόγοι, nλεκτρολόγοι χnμικοf και όλλοι. 

Μα και στον επικό αγώνα τnς ΕΟΚΑ 

1955-59, n Κυθρέα δεν υστέρnσε καθόλου σε 
προσφορό. Η μαθnτιώσα νεολαία, νέοι και 

νέες. μεσnλικες και παρnλικες και στα δυο 

φύλα. Όλοι στο κόλεσμα του αρχnγού Διγε

νn, έτρεξαν να βοnθr'Ίσουν τον αγώνα καθέ-
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νάς με το δικό του τρόπο και π· πρα,φορό 

τους ξεπέρασε και αυτό τα όριο rnς tιpωι

κnςθυσίας. 

Ανόμεσα σ' αυτούς ξqωρfζουν ο 

Θόσος Σοφοκλέους και ο Πέτρος Στυλιανού. 

Φοιτnτές τότε και οι δυο τους στο ΠαwnισnΊ-

μιο Αθnνών, εγκατέλειψαν τις σnοuQές τ<:;>υς 

και, ύστερα από λιγόμnνn εξόι:.Υ!mαtι .. Φn 
χρnσn των όπλων στnν Κρι'ιτn, Ι(QτΕβnκον 

στnν Κύπρο και ενώθnκαν στις φό~ς του 

αρχnγού Διγενn. Ύστερα από αξιόλοvn πο

λεμικι'ι δρόσn σε υπεύθυνους τομιfς ~ια 

στον κατακτnτι'ι, σuνελr'Ίφθnκαν και εγwr

στnκαν στα κρατnτnρια. Αλλό εnονttι\11/Jμέ-

να δραπέτευσαν για να συλλnφ~ εκ~ 

και να καταδικαστούν σε πολυετή:~ 

και να μεταφερθούν στις φυλαι<eι:;: τnς Αγ

γλίας να εκτίσονν τnv ποινn τους. Τό'f'ε μόνο 

απελευθερώθnκαν όταν υπογρόφnκάν οι 

Συμφωνίες Ζυρfχnς Λονδίνου και τους δόθn-

κε αμνnστία 

Η Κυθρέα. σύμφωνα με τις επfαlμις 

απογραφές πλnθυαμού των ετών 1&81, 1~1. 
1901, 1911. 1921, 1931, nταν το δεύτερα με
γαλύτερο χωριό σε πλnθυσμό τnς εnοριάος 

Λευκωσίας μετό τnν κωμόπολn ~ I10U 

αριθμούσε πλnθυσμό περίπου 4.000 καrοί
κων έναντι τnς Κυθρέας 2.362 το i931. Με f•· 
βόσn όμως τnν αnογραφι'! του 1973 fποντο 
δέκατο σε πλnθυσμό χωριό τnς εncpdoς 

του. 

Η Κυθρέα συγκαταλέγεται arouς δι'Ί

μους τnς επαρχίας Λευκωσίας. Το δnμαρχεfο 

τnς ιδρύθnκε το 1915. Δι'ιμαρχοι διετέλεσαν 
μέχρι τnv τουρκική εισβολι'! οι ακόλοu~ι: 1. 
Νικόλαος Καπόμnς, 2. Κυριόκος Λ«ι.Jοναφί
δnς 3. Χρίστος Καπόμnς 2 θnτεrες 4. Αντώ
νnς Απαλίδnς. 5 .. Ευέλθων Ιακωί!!fδnς 6, Στυ
λιανός Αθανασιόδnς 7. Γεώργιος Κuριακοό 8. 
Σόββας Χριστίδnς. 
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Η Κυθρέα εξαπίας τnς εκτεταμένnς γε

ωγραφικr'Ίς τnς έκτασnς χωριζόταν σε έξn 

ενορίες. Tn Συρκανιό με εκκλnσrα τnν Αγία 
Άννα, τn Χαρδακιώτισσα με τnν εκκλnαiα τπς 

Παναγίας Χαρδακιώτισας, ταν Άγιο Γεώργιο, 

τον Άγιο Ανδρόνικο, τnν Ayfa Μαρfνα, ΠΙ 

Χρυσiδα με τnv εκκλnοία του Τιμίου Σταυ

ρού. Κάθε ενορία είχε τn δικr'1 τnς Χωριτικn 

Αρχr'Ί με τον Κοινοτόρχn. Όλες τις ενορίες 

ένω,ιε το Δnμοτικό Συμβούλιο με το Δnμαρ

χο που rπav και Σχολικn Επιτροπεία μέχρι του 

έτους 1964. Από το έτος τούτο n Κυπριακn 
Δnμοκρατία διόρισε Σχολικn Εφορεία τελείως 

ανεξάρτnτn από το Δnμοτικ() Συμβούλιο. 

Οι Κυθρεώτεc; ένα ανεπτυγμένο κοινω

νικό περιβάλλον με πνευματικό και nολιησπ

κό επίπεδο εξυψωμένο, nτav εργατικοί, προ

οδευηκοf. οικονόμοι, vοικοκυραiοι εξαίρετοι. 

Σ' ένα σκοπ6 μοναδικό απέβλεπαν τnv αvό-

τnς οικογένειάς τους με τnv καλn ανα

τροφn των παιδιών τους. με τnv αγωγn, τn 

μ6ρφωσn και τπν Εκπαfδεuσr\ τους και τnv 

κοινωνικn αποκατόσταοr1 τους ν' αναδει

χθούν καλοί και πολfτες προς; 

κο: ημn τnς yεν.:πειράς τους καΙ γενι

τrις Κύπρου μας. 

Τους διέκρινε πάντοτε π εργαηκότnτα, 

n ειλικρfνειο, n ευσuνειδnσlα κσι n αξιοσύνn 
τους οτn καθnμερινn βιοπόλn. 

σκομπ προσr'Ίι\ωσn είχαν στnν ορθόδοξn 

μας πίστn. Κάθε Κυρισκn όλες οι 

των ενοριών κ6σμο. Μετά τn θεΙο 

λειτουργία n λαοθάλασσα εκεiνn στις εκκλn
σfες ξεχυνόταν και τα κσφενεiα. οι σύλλογοι, 

οι πλατείες, οι συvτεχνfες nτav κατάμεστα 

κόσμο και έπαιρναν γιορταστικr'Ί χροιό και 

όψn. Αγαπούσαν πολύ τnv κστσnρόσιvn και 

δροσόλουστn μας Κυθρέα και σε πολύ εξαι

ρετικές περιπτώσεις τnν εγκατέλειπαν '{!Ο 

μόνιμn εγκατάστασn σ' όλλους τόπους. 

Π6σο ειρnvικά κι ευτυχισμένα κυλούσε 
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π ζωn ανάμεσα στο πανέμορφο φυσικό και 

ανεπτυγμένο κ01νωνικό περιβάλλον. Μα ουτn 

τnν nσuxn και ανέμελn ζωn r'Ιλθε να διαταρά-

κοι εκτοπίσει το και κα.Λοf<αϊισ~ 

θο κ6σμο τπς Κυθρέας π εισβοΜ 

οτnν τον Ιο(Jλn του ·1974. 
· ος και άρπαγας Ασιότπς επιδρομέας 
πυρ και το να δι~Jξει από τις πατρο-

γονικε'ς τους τους κο; να 

τους οδnγnσει σrπν προσφυγιά μ' 

τους άλλους κατοίκους του 

τμnματος; τnς μας. Ατενlζουμε για 

19 τώρα χρόνια απ6 μακρυό το 
χωριό, κωμοπόλεις και πόλεις μας. &"'"'"'/"" 
με το θλιμμέ:vο κσι περίλυπο Πεvταδάχmλό 

που μας περιμένΕΙ. Όμως αν και πέρασαν 

τόσα χρόνοι και δε μπόρεσε το Κυπριακό 

μας πρόβλnμα να κάμει έστω και ένα βnμα 

μπροστά δεν rφέnE:i ν' αnογοnτευόμαστε και 

να μιλούμε για χαμένες Έχουμε 

στα 

που 

ανόθευτο 

λύσn του 

των 

τουρκοπατnμένων τόπων μας. Τnν επιστρο

φr1 όλων των προσφ(;γων στο σπfτ:a και ης 

περιουσίες μac;. Τπν όλων των 

τουρκικών στρατευμC.ηων και ι!.)λωv των εnοf-

κων. Tnv των ,..,,,,, .... ,...,,,r"'" 

μάτων και των βασικ6Ν 

κλπρn τnv επικράτεια πις μας. 

Βαίνουμε ολοταχώς προς τον 21ο aιr.lJνa για 

μια εvωμένn Ευρώπn και δεν είναι δυνατό ο 

διεθνnς Κοινωνία να εππρέψει απόκλισn από 

τις αρχές του Καταστοτικού Χάρτn των 

Ηνωμένων Εθνών και να εγκρfvει τις ανεδαφι· 

κές και ξεπερασμένες οvτιλr'ιψεις του Ντεν

κτάς και τnς Άγκυρας και να κρατi'Ίσει τn 

μικρn μας χώρα μοφασμένn στα δυο. 


