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ΜΙΑ ΙΥΓΧΡΟΝΗ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 'ΤΡΑΠΕΖΑ! 

ΠcrΙ·ω στα ιιιο γεpά θεμέ.\ια κuι με τη διι;ιj σας 

υnrιιπιJpιξrz δημωιφyήσαμε μια σιίγχpοι•η, 

καθαρrί χιιιιριαι;ιz Τράιιεί:α. 

Με βάση τα ι'μrιεψn και άρτια καταpπrιμiνο 

πpοσι.;πικrΊ μας, δημιnvργιjσαμε /'~Π σας iνα εupιί 

ψάσμα υnηpεσιών και σχεδίι,:Ι' πnv κα.\tίnτοvν τηt' 

κάθι: σαc ανάγκι7, 

Με τιz ι:rι.\ικιJ εξιιnιιρiτιzσιz noιr μας 

διακρίνcι μηαλώι•οvμε σιιιητ.'ς, 

κτίζοντας ένα ιωιΙ•6 ιΊραμα με ιi.\οιις ωιiς.' 

Ελλτzνική Τpάnε(α. Δ.ιJναμιί μας, εσciς! 

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
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Της Χρυσίδας 8ου8ή η καμπάνα είναι τώρ' από χρόνια κι ο γλυκός της αχός σιωπά, 
π' ακουγόταν αιώνια. Κάνε πάλι, Χριστέ, ευλαΒικά ν' απλωθούνε τα χέρια 

να κτυπήσουν ξανά τις καμπάνες, σαν κρατούν τ' αγιοκέρια. 

(Απόσπασμα από το ποίημα «Γιορτή του Σταυρού" 
του συνταξιούχου δασκάλου Γεωργίου Π. Κακή) 

Δημοτικό Σχολείο Παλαικύθρου 1989 
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Ο ΜΥΛΟΣ ΜΑΡΡΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Χ"ΝΙΚΟΛΑ (ΓΙΩΡΚΟΣ ΤΗΣ ΧΑΤΖΙΝΟΥΣ) 

ΚΑΙ ΒΡΑΔ ΥΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΒΑΣΟ ΚΑΙ NIKO ΝΙΚΟΛΑϊΔΗ 

Ο μύλος Μαρρής βρισκόταν στην 

περιοχή Σεραγίου στην Κυθρέα, και δί

πλα στο δρόμο που οδηγεί από το Σερά

για στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Ο 

Γεώργιος είχε αγοράσει από Τούρκους 

ιδιοκτήτες της περιοχής Κυθρέας το 

1925 τα 18/24 του μύλου για Ε800. Ο 
γιος του Λο"ίζος είχε γεννηθεί το 1924 
και η μητέρα του συχνά έλεγε πως ήταν 

η τύχη του μωρού, που ήταν τότε βρέ

φος, να προστεθεί στην όλη μας περιου

σία και ο μύλος, κτήμα τότε πολύ προσο

δοφόρο. 

Ο Γεώργιος άλλωστε και πριν αγο

ράσει το μύλο είχε κάρρο και εμπορευό

ταν το αλεύρι, αλέθοντας το σιτάρι 

στους μύλους της Κυθρέας το μετάφερε 

στη Λευκωσία στους ψωμάδες για παρα

σκευή ψωμιού.Γι' αυτό είχε μεγάλη επιθυ

μία ν' αγοράσει δικό του μύλο για να επε

κτείνει τον κύκλο εργασιών του και ν' 

αποφύγει τα τρεχάματα στους ξένους 

μύλους, τους μυλωνάδες, τα αλεστικά 

και τα συστειλιάτικα (δικαιώματα που 

έπρεπε να πληρωθούν στους μυλωνά

δες). 

Μια μέρα που λειτουργούσε ο μύ

λος, ένας Τούρκος από τα γειτονικά 

Χριστοδουλος Πέτσας 

τουρκικά χωριά της Κυθρέας με συνοδεία 

τη γυναίκα του μπήκαν στο μύλο και άρχι

σαν να περιεργάζονται τα διάφορα μέρη 

του μύλου και να παρακολουθούν με πε

ριέργεια τη λειτουργία του. Σε κάποια 

στιγμή ο Τούρκος είπε στη γυναίκα του 

στη δική τους γλώσσα. «Τούτος ο μύλος 

είναι δικός μας». Ο Γεώργιος που γνώριζε 

τα τούρκικα θίγηκε πραγματικά ότι κατέχει 

και εκμεταλλεύεται ξένη περιουσία. ·οταν 

πήγε στο σπίτι ανακοίνωσε στη γυναίκα 

του για την επίσκεψη του Τούρκου στο μύ

λο και τα λόγια που είχε πει στη γυναίκα 

του. Πολύ στενοχωρημένος ο Γεώργιος 

πρόσθεσε στη γυναίκα του: «Θα πάω να 

βρω τον Τούρκο ν' αγοράσω τα μερίδια 

του. Δεν υποφέρω να έχω τον Τούρκο να 

παραπονιέται πως καρπούμαι την περιου

σία του». Η γυναίκα του όχι μόνο τον ενε

θάρρυνε αλλά και τον παρότρυνε να προ

βεί στην αγορά του, χωρίς καμμιά καθυ

στέρηση. 

Δεν έχασε καιρό πήγε βρήκε τον 

Τούρκο και παραλής που ήταν ο Γεώργιος 

αγόρασε το 6/24 μερίδια για f200 και έκα
με ολόκληρο το μύλο περιουσία του. Ερ-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

γατικός και αξιοπρεπής που ήταν ο Γε

ώργιος δε ανεχόταν να καρπούται πε

ριουσία που δεν του ανήκε. 

Ο μύλος Μαρρής πριν γίνει ιδιοκτη

σία του Γεώργιου ενοικιαζόταν από τους 

Τούρκους στο Μιχάλη Κέκκο, μυλωνά 

από την Κυθρέα για f:20 το χρόνο. Μάλι
στα ο Κέκκος συμβούλευε και το γαμβρό 

του Κώστα Μάντη που ήταν νεροφόρος, 

ηράλληλα με το επάγγελμά του να ενοι

κιάζει κι εκείνος κανένα μύλο για να μπο

ρέσει να συντηρήσει την πολυμελή του 

οικογένεια (δεκαμελής, ζεύγος, 7 γιού
δες, μια κόρη). Ο Μάντης βρήκε σωστή 

τη συμβουλή του πενθερού του και δεν 

παρέλειπε να ενοικιάζει μύλο με βοηθό 

και συμπαραστάτη τον πενθερό του Κέκ

κο. 

Με την αγορά του μύλου ο Γεώρ

γιος για δέκα περίπου χρόνια εξεμεταλ

λευόταν το εμπόριο του αλεύρου με τον 

τελείως πρωτόγονο και παραδοσιακό 

τρόπο. Με το κάρρο του κουβαλούσε και 

εναποθήκευε το σιτάρι από τη Μεσαορία 

στην εποχή των αλωνιών στο σπίτι του. 

Η γυναίκα του σχεδόν καθημερινά το 

έπλενε στο χαρτζί με το χέρι για να κα

θαρίσει από χώμα, πέτρες, σπόρους και 

άλλα. Το στέγνωνε κατόπιν aπλώνοντας 

το στον ήλιο. Το στεγνωμένο σιτάρι το 

κοσκίνιζε για ν' αφαιρεθούν ξένοι σπόροι 

και κατόπι αλεθόταν στο μύλο. Σ' αυτές 

όλες τις εργασίες βοηθούσαν οι αδελ

φές του Γεωργίου Ελεγκού που πα

ντρεύτηκε κατόπιν το Δημήτρη Κουκου

μά από την Κυθρέα, όπου εγκαταστάθη

καν. Ακόμη την εβοηθούσε και η Καλο

μοίρα που παντρεύτηκε τον Κώστα Τσο

πάνη από την Κυθρέα όπου εγκαταστά

θηκαν. Και οι δυο αδελφές παρείχαν κα

θημερινά πολύτιμη βοήθεια στη σύζυγο 
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του Γεωργίου, Ελεγκού, που μόνη της 

ήταν τελείως αδύνατο ν' αντέξει σε τόσο 

κουραστικές και καθημερινές δουλειές 

που απαιτούσε το εμπόριο του αλεύρου. 

Η ίδια διαδικασία που γινόταν στο 

σιτάρι για το σιταρένιο αλεύρι γινόταν 

και στο κριθάρι για το κριθαρένιο αλεύ

ρι.Το αλεύρι του κριθαριού χρησιμοποιό

ταν κυρίως για εκτροφή των χοίρων, 

πράγμα συνηθισμένο για κάθε αγροτικό 

σπίτι να εκτρέφει 1-3 χοίρους το χρόνο. 
Τ ους έτρεφε πολύ το κριθαρένιο αλεύρι 

και εύκολα πάχυναν και έδιδαν το νόστι

μο χοιρινό κρέας που φυλαγόταν με πα

στά, λουκάνικα, χοιρομέρια, ζαλατίνα και 

η αγροτική οικογένεια είχε για δική της 

κατανάλωση ολόγυρα του χρόνου. 

Πέραν όμως από την εκτροφή των 

χοίρων το κριθάλευρο χρησιμοποιόταν 

και για παρασκευή ψωμιού ανάμεικτο 

ιδίως με σιτάλευρο αλλά και σε πολύ 

πτωχικά χωριά της Κύπρου χρησιμοποιό

ταν και ολομόναχο για την παρασκευή 

ψωμιού, ιδίως σε χρόνια ανομβρίας που η 

παραγωγή σιταριού ήταν πολύ περιορι

σμένη. Η εκμετάλλευση του αλεύρου και 

στις δυο περιπτώσεις προσπόριζε σημα

ντικά κέρδη, αλλά γεμάτη κόπο και μό

χθο και για τον ίδιο τον επιχειρηματία και 

την οικογένειά του. 

Με την πάροδο του χρόνου ο κύ

κλος εργασιών του Γεωργίου διευρύνθη

κε και η απόδοση του μύλου έφθανε τις 

3000 οκάδες στο εικοσιτετράωρο. Και 

τούτο οφειλόταν στο γκρέμισμα και στην 

κατασκευή του λάκκου. Οφειλόταν ακόμα 

στην ποσότητα του νερού που ήταν το 

ήμισυ του νερού του Κεφαλοβρύσου. Μα 

η απόδοση αυτή σε άλευρο δεν μπορού

σε να ικανοποιήσει, τη συνεχώς αυξανό-



μενη πελατεία. 

Το 1935 ο Γεώργιος έκαμε στο μύ
λο Μαρρή εγκατάσταση πλυντηρίου στε

γνωτηρίου και καθαριστηρίου. Το στε

γνωτήριο μάλιστα ήταν ευρωπαϊκής κα

τασκευής ενώ τα δυο άλλα κατασκευάζο

νταν στην Κύπρο. Την εγκατάσταση μά

λιστα και των τριών μηχανημάτων την εί

χε κάμει ο Γιάννης Λεμεσιανός, ένα εξαί

ρετο μηχανικό και επιχειρηματικό μυαλό 

που είχε αρχίσει την καριέρα του εκμε

ταλλευόμενος τους μύλους της Κυθρέας 

το μύλο Αλακάτα Καττάμη και το μύλο 

της Στράτας ή Μηχανή Ατταλίδη. Ύστε

ρα από την εκμετάλλευση τούτων κατόρ

θωσε να ιδρύσει το αρχαίο αλευροποιείο 

της Λευκωσίας αντίκρυ ακριβώς στην Πύ

λη Αμμοχώστου (το σημερινό Πολιτιστι

κό Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας). Σήμε

ρα το αλευροποιείο τούτο βρίσκεται 

στην ιδιοκτησία του μεγαλοεπιχειρηματία 

Μητσίδη. 

Με την εγκατάσταση των νέων μη

χανημάτων, που στοίχισε Ε400, ποσό αρ

κετά υψηλό για την εποχή, εξοικονομή

θηκε αρκετός χρόνος για την προετοιμα

σία του σιταριού πριν μπει στις μυλόπε

τρες και γίνει αλεύρι. Ακριβώς αυτή την 

εποχή συνέπεσε ο Γεώργιος να παραχω

ρήσει την εκμετάλλευση του μύλου και 

αλεύρου στους δυο του γιους Βάσο και 

Νίκο Νικολαϊ"δη. 

Ο Βάσος παρέμεινε στο μύλο, ο δε 

Νίκος που είχε τελειώσει τότε το Παγκύ

πριο Γυμνάσιο δεν προχώρησε σε ανώ

τερες σπουδές, ούτε ανεζήτησε εργα

σία, ούτε στην Κυβέρνηση, ούτε σε ιδιω

τική επιχείρηση. με την παραχώρηση του 

μύλου από τον πατέρα τους ο Νίκος 

ενοικίασε κατάστημα στην οδό Αλκιβιάδη 
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στη Λευκωσία στην περιοχή Παλαιού Δη

μαρχείου, δίπλα ακριβώς στη δυτική είσο

δο στο Χάνι Λυμπουρή, που ήταν αρκετά 

εκτεταμένο με δυο ακόμη εισόδους στη 

βόρειο ανατολική και ανατολική πλευρά. 

Καθημερινά παραλάμβανε αλεύρια από 

το μύλο και τα διέθετε σε ψωμάδες στη 

Λευκωσία, σε μπακάληδες σε ζαχαροπλά

στες και σ' άλλους χωρικούς που εμπο

ρεύονταν το αλεύρι. 

Σ' αυτή την εποχή τα δυο αδέλφια 

Βάσος και Νίκος βοηθούνται στις εργα

σίες τους από τους εξαδέλφους τους 

Ανδρέα και Αντώνη Λοϊ"ζου. Βοηθούν και 

στο μύλο σαν μυλωνάδες και στη μετα

φορά του σιταριού από τη Μεσαορία στο 

μύλο και του αλεύρου από το μύλο στη 

Λευκωσία. Η βοήθεια τους όμως αυτή 

εξοφλείται γιατί τους επέτρεπαν ν' αλέ

θουν στο μύλο σιτάρι χωρίς πληρωμή, 

γιατί και οι δυο τους εκμεταλλεύο-νταν το 

αλεύρι κατά τον ίδιο τρόπο με κάρρα που 

είχαν στην κατοχή τους. 

Το σιτάρι εκτός από τη Μεσαορία 

προμηθεύονταν και από ωρισμένους 

εμπόρους της Λευκωσίας, το Γεωργαλλί

δη, το Νάσερ, το Σεβέρη και άλλους. Το 

σιτάρι εισήγετο από τον Καναδά, το Ιράκ 

και την Αυστραλία. Οι αδελφοί Βάσος και 

Νίκος μετέφεραν σιτάρι και άλευρο αρχι

κά με κάρρα και βραδύτερο με αυτοκίνη

το. Το 1937 αγόρασαν αυτοκίνητο φορ
τηγό μάρκας Fargo Νο 2826 που στοίχι
σε τότε Ε300 από τα πιο στερεά και ακρι

βά. Το διηύθυναν στην αρχή ο Κώστας 

Σοφοκλέους (Παχύς) από την Κυθρέα και 

ο Κωσταρής Βασιλειάδης από το Παλαί

κυθρο. Βραδύτερον όμως μαθήτευσε σιω

φέρ ο Βάσος και το διηύθυνε ο ίδιος. 

Στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πο-
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λέμου 1939-1944 το αυτοκίνητο έγινε 

επίταξη από την Κυβέρνηση και στάληκε 

στο Τρόοδος για εργασίες αμυντικών έρ

γων, όπως έγινε μ' όλα τα φορτηγά αυ

τοκίνητα της Κυπρου. "Ολα τα αυτοκίνητα 

της Κύπρου στην επίταξη για αμυντικά 

έργα, γιατί με τις εξορμήσεις των Γερμα

νών στην Ελλάδα και την Κρήτη επρομη

νύετο εισβολή τούτων και στην Κύπρο. 

Επίταξη έκαμε η Κυβέρνηση και 

τους μύλους της Κυθρέας κι οι μυλωνά

δες άλεθαν για λογαριασμό της κυβέρνη

σης, αφού το σιτάρι και το αλεύρι κηρύ

χθηκαν ελεγχόμενα. Το σιτάρι μεταφερό

ταν αυτή την εποχή στους μύλους με αυ

τοκίνητα της Κυβέρνησης υπό τον έλεγ

χο του Άγγλου Taylor που είχε διοριστεί 
ανώτερος ελεγκτής μεταφορών. Τα αλε

στικά πληρώνονταν 1-1 1/2 σελίνια για 
κάθε σάκκο των 40 οκάδων, πολύ φθηνά 
για την εποχή, εξαιτίας του τρομερού συ

ναγωνισμού μύλων και εργοστασίων 

αλεύρου. Βραδύτερο όμως η μεταφορά 

γινόταν με τα aρχέγονα κάρρα λόγω πε

ριορισμένης εισαγωγής καυσίμων εξαι

τίας της εμπολέμου καταστάσεως. 

Οι αδελφοί Βάσος και Νίκος στην 

εποχή αυτή έθεσαν στην υπηρεσία τοιις 

5-6 κάρρα. Άλλα παραλάμβαναν το σιτάρι 
από τις αποθήκες της Κυβέρνησης κο

ντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Λευκω

σίας στην περιοχή Ομορφίτας και το με

τέφεραν στο μύλο. Άλλα μετέφεραν το 

αλεύρι από το μύλο στις αποθήκες της 

Κυβέρνησης για να το διανέμει στους 

ψωμάδες ανάλογα με την πελατεία εκά

στου. Στα χωριά η διανομή γινόταν σε σι

τάρι κάθε μήνα ανάλογα με τα άτομα που 

είχε κάθε οικογένεια. 

Αμαξάρηδες που υπηρετούσαν το 
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μύλο Μαρρή αυτή την εποχή ήταν ο Αν

δρέας από το Νιόχωριο, ο Ηλίας Γιαννή, 

ο ~ν1ιχάλης Αγλαντζιώτης και οι δυο από 

την Κυθρέα. Στην υπηρεσία τέθηκε και το 

κάρρο που οδηγούσε προηγουμένως ο 

πατέρας τους Γεώργιος Χ" Νικόλα για 

χρόνια. Το οδηγούσαν εκ περιτροπής ο 

Βάσος ή ο μικρότερος αδελφός τους Λοί

ζος και οι εξάδελφοί τους Ανδρέας και 

Αντώνης Λοϊ"ζου, όλοι τους από την Κυ

θρέα. Ο Αντώνης Λοϊ"ζου λίγο αργότερα 

σταμάτησε γιατί είχε ανοίξει μαγαζί στο 

χάνι Λυμπουρή και πουλούσε άλευρα ντό

πια και εξωτερικά, ψωμιά, πίτυρα και άλλα 

είδη, ενώ ο αδελφός του Ανδρέας παρέ

μεινε μυλωνάς στο μύλο. 

Από το 1925-37 τακτικός μυλωνάς 
υπηρέτησε στο μύλο Μαρρή ο γαμβρός 

του Γεώργιου, Κώστας Τσοπάνης που 

νυμφεύθηκε την Καλομοίρα, αδελφή του 

Γεώργιου. Από το 1937-39 έμειναν μυλω
νάδες εκ περιτροπής ο Βάσος και ο Νί

κος. Από το 1939-1951 ανέλαβε ο Χαρά
λαμπος Σωτήρη Αβραάμ Παφίτης. Στο 

διάστημα τούτο είχε βοηθό του τον Κυ

ριάκο Βαγγέλη (Κκίρκα). 

Το 1944 τα αδέλφια Βάσος και Νί
κος έκαμαν εγκατάσταση στο μύλο μηχα

vtις πετρελαίου που κινούσε ξεχωριστά 

λιθάρια, επιπρόσθετα μ' εκείνα που κινού

σε η δ;.:ιvαμη του νερού. Στοίχισαν όλα 

περίπου S::600 και η απόδοοη σε άλευρο 
διπλασιάστηκε κι έφθσυε τις 6.000 οκά
δες στο 24ωρο. Με την αύξηοη τούτη 

της απόδοσης του μύλου και με την επέ

κταση του κύκλου εργασιών της επιχείρη

σης προσλήφθηκαν στο μύλο δύο εργά

τες Γιαλλούρης και Τταλάτ από το γειτο

νικό της Κυθρέας τούρκικο χωριό, Επη

χώ. 



Πριν τα νερά μπουν στο λάκκο για 

να δώσουν την κίνηση στο μύλο υπήρχαν 

δυο τρύπες, η τρύπα του Λογιοτάτοu και 

η Τρύπα του Μαρρή. Η πρώτη ήταν μικρή 

και απεσπούσε μικρή ποσότητα που δεν 

επηρέαζε την κίνηση του μύλου. Γι' αυτό 

άνοιγε και πότιζε παρακείμενο περβόλι 

χωρίς πρόβλημα. Συγκρινόταν μ' εκείνη 

του Φράγκου στο Καράμεμετη. Η δεύτε

ρη όμως εκείνη του Μαρρή όταν άνοιγε 

απορροφούσε πολύ μεγάλη ποσότητα κι 

ο μύλος αναγκαστικά εδένετο κι αδρα

νούσε. Αδρανούσε ακόμη ο μύλος Μαρ

ρής όταν άνοιγε η Τ ρύπο του Συρκαλέ 

κάθε Κυριακή και Τρίτη τρεις ώρες μετά 

τη ανατολή του ήλιου. Όπως επηρέαζε 

και τους μύλους Καράμεμετη, Συρκάνο, 

Αλακάτα Καττάμη έτσι επηρέαζε και το 

μύλο Μαρρή αφού όλοι τους τροφοδο

τούνταν από την ίδια αρτηρία της πηγής 

Κεφαλοβρύσου που προχωρούσε να δώ

σει τα κατέμια στα γειτονικά της Κυθρέ

ας χωριά. 

Η τρύπα του Μαρρή άνοιγε κάθε 

Πέμπτη μόνο για τρεις ώρες από την 

ανατολή του ήλιου. Άνοιγε ακόμη κάθε 

Κυριακή από την ανατολή μέχρι τη δύση 

του ήλιου. "Ολα τα κατέμια και όλες οι 

τρύπες που είχαν τίτλους ιδιοκτησίας 

στην Κυθρέα λειτουργούσαν με δεκατε

τραήμερο κύκλο κατοχής. Γι' αυτό την 

πρώτη Πέμπτη την είχε ιδιοκτησία ο Γε

ώργιος Χ" Νικόλα και μετέφερε το νερό 

της και πότιζε κτήματα με δένδρα και 

εποχιακές καλλιέργειες που είχε κοντά 

στ' αλώνια του Αρμένη Αρτήμπεη (μεγά

λος γαιοκτήμονας της Κυθρέας και μετά 

το θάνατό του οι απόγονοί του αδελφοί 

Μελίκ Μελικιάν τα είχαν πωλήσει σε Κυ

θρεώτες στη δεκαετία του '30). Το υπό
λοιπο μέρος του νερού της Τ ρύπος το 
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ενοικίαζε στον Αντώνη Λο"ϊζου που το με

τέφερε και πότιζε κτήματά του στο δρό

μο Κυθρέας-Λευκωσίας, δίπλα στο κέ

ντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ>>. 

Τη δεύτερη Πέμπτη την είχε ο Γε

ώργιος Γιαννάκη που πότιζε το δικό του 

περβόλι κοντά στην Τρύπα και ενοικίαζε 

το υπόλοιπο νερό και ποτίζονταν τα δι

πλανά περιβόλια του Κώστα Ζαχαριάδη, 

του Γ εώργιου Γ εωργιάδη γραμματεύς 

του Δημαρχείου Κυθρέας για πολλά χρό

νια, του Κύπρου Σάββα, μουχτάρη Αγίας 

μαρίνας Κυθρέας, του Γιαννακού Βασίλη 

και του Ανδρέα Καλογήρου. 

Την πρώτη Κυριακή του νερού της 

Τ ρύπος Μαρρή την είχε στην κατοχή του 

ο Πετράκης Χ" Λούκα που πότιζε τα κτή

ματά του στο δρόμο Κυθρέας-Λευκωσίας 

και προχωρούσε πιο κάτω από τα αλώνια 

Αρτήμπεη για να ποτίσει εκτεταμένη πε

ριοχή κτημάτων του στα κράσπεδα του 

Νέου Χωρίου. Την δεύτερη Κυριακή την 

είχαν με ενοίκιο ο Αθανάσης Χ" Αθανάση 

από το Νέο Χωριό και Μιχάλης Φυτιρίκ

κος από την Κυθρέα. Την μετέφεραν και 

πότιζαν κτήματά τους που πλησίαζαν τα 

όρια του Νέου Χωρίου. 

Οι δουλειές των μύλων πήγαιναν 

πολύ καλά μέχρι το 1957. Από το έτος, 
τούτο άρχισε η σταδιακή παρακμή. Λόγος 

της παρακμής ήταν η ανέγερση μεγάλου 

εργοστασίου στο Μιντζέλι από τους Σε

βέρηδες που έφθανε τους 150 τόνους 
αλεύρου στο 24ωρο. Εκτός τούτου υπήρ

χαν και άλλα εργοστάσια στη Λευκωσία 

μικρότερης απόδοσης, του Μιτσίδη, του 

Κουλλαπή, του Κιτρομηλιδη. 

Πέραν των εργοστασίων που έφε

ραν το συναγωνισμό στους μύλους, γιατί 

παρήγαγαν 4 ειδών προϊόντα ανώτερης 
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ποιότητας και aπηλλαγμένο του αλεύρου 

από το πίτυρο (μόνο πολύ λεπτό πίτυρο 

έμενε στο άλευρο ενώ αντίθετα το άλευ

ρο των μύλων ήταν αρκετά χονδρό, ήλθε 

και η ελάττωση του νερού του Κεφαλό

βρυσου. Το 1957 η αποικιακή κυβέρνηση 
απέσπασε μεγάλη ποσότητα νερού παρά 

τις αντιδράσεις των Κυθρεωτών και των 

άλλων κατοίκων των γειτονικών χωριών 

που ήσαν ιδιοκτήτες της πηγής, για την 

ύδρευση 14 χωριών της Ανατολικής Με
σαορίας. Το νερό έφθασε μέχρι τα Γένα

γρα, τη Βατυλή και τη Μόρα. Και δεν πε

ριορίστηκε στην ύδρευση με τη δημόσια 

φουντάνα αλλά μπήκε στα σπίτια κι 

εκτός από την οικιακή χρήση κάθε οικο

γένεια είχε τη δυνατότητα να δημιουργή

σει και aνθώνες και λαχανόκηπους και 

δέντρα ακόμη, γιατί ποιος μπορούσε να 

τους ελέγξει και να τους εμποδίσει; 

Σαν αντάλλαγμα της άνω απόσπα

σης του νερού Κεφαλοβρύσου η αγγλική 

διοίκηση έκαμε επένδυση με τσιμέντο 

των κεντρικών κορμών του αρδευτικού 

συστήματος αφήνοντας aπροστάτευτα 

τα παραύλακα με την αστήριχτη σκέψη 

πως εξοικονομοίισε προς όφελος των 

ιδιοκτητών την ποσότητα νερού που 

απέσπασε για την άνω ύδρευση. Μα 

ακριβώς στα παράλαυκα έπρεπε να γίνει 

η επένδυση με τσιμέντο και όχι στα κε

ντρικά αυλάκια που λόγω της αδιάλει

πτης ροής του νερού δεν είχαν μεγάλη 

απορρόφηση νερού όπως είχαν τα πα

ραύλακα που περνούσαν αρκετές μέρες 

να περάσει νερό. 

Γι' αυτούς τους λόγους οι μύλοι 

λειτούργησαν μέχρι το 1960 κι έκτοτε 

εσίγησαν για πάντα. Οι ιδιοκτήτες του 

Μαρρή μετά την αδράνεια του μύλου 

τους δεν έμειναν αδρανείς, αλλά επεδό-
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θησαν στην καλλιέργεια των κληρονομι

κών κτημάτων τους αναξιοποίητα τα αξιο

ποίησαν. Ένα κτήμα στο Παλαίκυθρο που 

πήραν κληρονομιά από τον πατέρα τους 

με ανάλογο νερό της νομής Παλαικύθρου 

αγόρασαν δίπλα του άλλες 20 σκάλες 
χωράφι και το φύτευσαν με ελαιόδεντρα. 

Σε λίγα χρόνια έγινε ένα κτήμα πρώτης 

τάξεως και σημαντικής αξίας. 

Ο Νίκος κατόρθωσε να εξασφαλίσει 

θέση υπαλλήλου στην μεγάλη εταιρεία 

Ιωάννου και Παρασκευαϊδη, στη Λευκω

σία. Η προσφυγιά τον βρήκε σ' αυτή τη 

θέση και aφυπηρέτησε το 1980. 

Ο πατέρας τους Γεώργιος, γόνος 

φτωχικής οικογένειας ξεκίνησε με την εκ

μετάλλευση του αλεύρου. Κατόρθωσε ν' 

αγοράσει κτήματα, λιοχώρια, περιβόλια, 

νερά και να γίνει ένας από τους καλύτε

ρους γαιοκτήμονες της Κυθρέας. Υπήρ

χαν φυσικά και άλλοι παρόμοιοι γαιοκτή

μονες αλλά, οι περισσότεροι είχαν κλη

ρονομιά από τους προγόνους τους. 

Κατόρθωσε να αποκαταστήσει και 

τα 7 του τέκνα 3 γιους και 4 κόρες και να 
τους εγκαταλείψει αξιόλογη κληρονομιά. 

Πρέπει ακόμη ν' αναφέρουμε πως ο Γε

ιί>ργιος ήταν τελείως αγράμματος. Η 

φτώχεια δεν του επέτρεψε να φοιτήσει 

σε σχολείο όπως οι συνομήλικοί του. 

Μπορο(Jσε όμως της σηγμής va κάμει λο
γαριασμοίΙς αηό μvήμrμ: μι: μεγάλους 

αριθμούς χωρίς να πέσει έξω, ενώ ένας 

εγγράμματος θα έφερνε σε 1ti~paς τέ

τοιους λογαριασμούς μόνο με την γρα

πτή εργασία. 

Πάντοτε τον χαρακτήριζε η εργατι

κότητα, η τιμιότητα και η ειλικρίνεια στις 

συναλλαγές του. Πέθανε το 1945 σε ηλι
κία 73 ετών, ύστερα από κάποιο δυστύχη-




