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ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ Ο ΑΡΓΑλΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

"Οvναι σχεδον οιί Κuθρε.cJτες εΤχmt &λ

λος ποιλu &λλος λίγο κτil·μα. Δeν ίnτίl,ρχαν 

μιΕJydλοκτrJματίες &πως σe μιε.ρι.κ.a Χ'W!ΡΙά. 

Στο χτιiμ.α τοuς δμως έκτος τ~ι δένδιρωv 

καλλιε.ργοvσαν καΙ λαχαvικ.ό: έ·vτατικ,ό: καi 

εfχαv κσί ό:π' έδω καλΟ είσόδη,μα. 

Σ -rouς yίιρους των χωpαφιω~ τους 

σχε:Ξοv δλοι φιίιτευαν συικcφιές. Φυτώpω 

εΤχα'J, έ!κτος των κυ6ερινφιικων καi τό: σχο

λεiα. Πολlι εuκολος ή άνάπτυξίς τους. 

Τά φύλλα τilς σuκαιμιaς ε1ναι ώς yινω

στοv η μοναδιικη τροφη τοCι μεταξοσκώλη

κοr;. Σ χ·ε,5οv σέ &λα τό: σπίτια επιαvαv το 

«κο:ματε.Χ>» το·ι μετσξοσκώληικα. 'Αικό<μ:η 

κα1 οσοι δέv εΤ,χαν σuκαμιeς άyό,ραζαν φύλ

λα 6:πο κείνους ποu εΤχαν περισσά. 

'Η περιποίησή του διαρκοvσε 40-·-45 
με.~ε-~~. Ύπf1ρχαv μιε.ρικο! πού 11"ΟυιλοΩσαν μι

κ,::Jο σκοολήικι. Έyω θυμοCιμαι τον μ. Κυ

pιάκσ:.ι Λεμονοφίι&ψ, ποu ύπηpξε κci Δή

μαρχοι; καi μετό: άπ' αύτC.ν τον κ. Άριστό

δη::.ιοv Μαλαόν. 

Πρ>&τα το έ:6αζαν σέ τραπέζια η κό

σκι·να. "Οτα·v μεγάλωνε κα1 ίδίω.ς μεη:Χ τt'ι·ν 

τελευταίαv άποδερμάτωισήv του το άmλωιναν 

σi: ψα8αριιές άπο καλάμια, ποLι εΤχε μπδ

λικα στοvς οχτοuς των ποταμων. Τότε έ

τρωγε γ ιό: 8-1 Ο μέρες πολU φαγί (ijταv 

εiς τό φάν του). Τότε Ο:ρχιζε vό: γίνεται 

τό δέJpμα του χ1ρvuαττράiσι·νο καi vά κινfι 

τό "'ε.φάλι yuρω - yvρω. Ζη't'ο.Οσε κλαδ·ί, 

έτσι Ελεγαv. "Εφερvαν, θpοιυιμπιά, .μυρωδά

τα κλαριό: π·εuκου η ξε.ρΟ: κλαριa ποu μπο

:pοίίσαν. ΝΕι6yαιvε πάιvω ικαι άpχιζ.ε νό: κάνη 

το 6·aμΙ6Uκιόv τοv. ΣΕ: 5--6 μέρες σχεδόν 

πήοyιαιvαιι οιλα τό: σκουλή1κια στό κλαδί. ·ο

ταν -rά μιάζεuαv δ:τΜωνα~~ στον i'jιλισv γιΟ: vά 

Ι. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

ψ:ψήση ή χρυσαλλίδα, yιa νa μη τ?UΠήση 

τΟ κιοuικ.κούλι. 'Όσοι ομως έvδ ιαψέJpοντ ) 
γιΟ:: τον με.ταξόuπαρο διά:λεοyιαν τό: κάλίιτε

pα ικοuκικσίιιλια καΙ τό: φίιλαοyιαv στι'Jν σκιa 

.ν·a 6yolιv οί π~εταιλοίJS,ε.ς, νό: ζΕΙJ!γαρώσοu·~, 

νa yιε·ννήσο.υν τον σπόρο τους καi μετa νa 

πεθάνουν. 

ΟΙ είδιικοl τότε μάζευαν τον μεταξό

σπορο καΙ τον φίιλαΙΥαν σΕ: χιά;ρτιvα κοuτιa 

μέ τρύπες και σε κανονικιlν θερμοκραuία.ν 

έJως δτου Ι:λiθη ή • Ανοιξη, νό: 6yάλουv ψ•ίιιλλιχ 

οί συ1ικαμ ιΕ:ς καΙ Ιι'Cχ γ ί·νηι ή 8κκόλαψηι. 

Σέ χωι!ΡΙa ποv έπιαναν με.ταξοσκώλf\'

κα ή δι•δασκαλία της 8κ·κολάψεως καi πε

ριποιήσεως στΟ: σχολεi:α ήταν ύποrχρε.ωτι

κιl γιΟ: 016: κορίτσια 6έJ6αια. Μιό: άπλη κά

σια μΕ: μι.Ο: λά,μcrτα ποu το φως κανονιζόταν 

ό:ναλόy.ως τil•ς θεριμοικ,ρασίας 18--· 20° Κε.ι\

σίου. Ετ.χε καΙ f.να τrοτή,ρι νερο yιό: va ίι

πά:ρχη καΙ άνάλογη ύyρασία. 

Ση1ν Πάφο καi στιlν Καιριττασία καi 

Λάπηθον Ι:τρε.φαν το πολύημο αύτο itντοιμο. 

Άλλα δΕ:ν ξέρω, άπο τιlν Κυθρέα μόνον f
νας fi§ερε va ο'fά:λλη τό μετάξι. Μεταξάδες 

fiρχοντο στιl,ν Κυθρέαv ό:πο άλλα ,μ~pη, συ

·vήθως α.πο τι'Jv Κακοπετριά. 

Σχεδοv σέ ΙSλα τό: σπίτια ιJπη,ρχε άp

yαλειος (ή 6οίιφα). • Ολες ύφαιναν τa με

ταξ.ωcr·ό: προικιά τους, &ποοοά;μισα, μαντη

λάκια, σεΙvτόνια καΙ φορεσι·ές. ·οuες εΤχαv 

τrιερισσο μ·ετάξι το έπαιρναιv και το ποιι

λοΟσαv στιlv πανήyu:pη στιlιν Π~ριστΕJρωVι>

πηΙyη στΕ:ς 17 Σεπτε.μ6pίοu, τοCι Άyίοv 'Α

ναστασίου. Πολλσl ΘκαΥ<Χv τό έμπQριοv τού 

KOUKΙKIOUλιov. 'λλλa θΙJΙμοίJμαι πως κατa 'fO 
διά:στηιμα τοϋ Β ' Παy.κοσμ,ίοu ΠΌιλέμοv :1 
κιυ6έ,pνηισηι το έκαμε έπίταξη yιa άλεξίπτι.,

τα. 



ΕΛ:ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Σ τa τελεuταlα χpόνια ίσως καvέ.vας 

Κυθρεώτη,ς δiov έπιανε καJματοερό yιατι '1 

τεχvικfι μέταξα το ε.Θεσε σε τόσrιv ά·vvοτο

ληφίαv. Το μόνο μεταξοιφyεlο της Γφο

mc.ή:ποv στfι·v n.άφο χρεοκόπησε καi Ε',κλει

σε. 

νετσι το μεγάλο έπικ.φ5ες έ:μrπόριο 

τrou yιvόταv άτrο τfι.v ;τ;ατρίδα του, ηΊv κ ί

να σταμ.άτησε δταv δυο καλόryηροι ταΕι

δεu·οvτας στι)v Κ ίvα μετέφφαv μεταξόσπο-
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ρ:> στ::Χ καλαμ{vια μ:πασταύvια τους έτri 

τijς έποχi)ς τοv Ί οvστιvιαvσu. Τ 0: μεταξωτό: 

στα πα? ιό: χ·ρόvια i'jταv παvόiκ,ρι6α καi μό

νον σί 6σσιλι.άδες κα1 οί πολlι πλ.ούσιοι 

μ-πο;χJΩσαν vO: Φ:J·t>~σ:Jυν. Οί ά,:Jγαλει::11 {J_ 

φαι,ναv καi Ο.cφ6αικερa η μ.άJλλινα. Μάλιστα 

π::>•λλες φτωχές κό,,:>ες ϋψαιvαv μέρα καΙ νύ

κτα καΙ Ιδίως «άλατσιΕ-ς» yιa τον κ. Άπέ·τ

τοv. Τώρα οιJτ.ε άλατζιε~ οuτε άρyαλισί. 

"Ολοι στο ράφι. 

ι\ιlιa σπάνια φv:τοy;:α.φία - ποu η~eΕ στΟ: χέρια μας κάτω άπο μlJΙθιστορηματικι':ς συ·ι
θfικες -- άπο το yά:μο ( 1958) τοlι Γα6,ριi)J.. Λουκαίδ.η στfιν Κuβρέα. 

Ή ποιμ:πfι 6,Ώίσικεται Ε:ξω aπο το πcλιο aρχοντικό τοu Πετράκη Λούκα -- :πατραyCJ
vικο τσίJ Λουικά Λοvκαίδη, Δ)vτfi του είσαγωryικοlι Οί'iκσu τωv «Πεζιci>» καi τοv άστυνα

μικο στοθ,μο τi'}ς ΚυΘρέσς. Σ τιΊ φωη-οyραφία διαικ.ρίvονται κα1 σί: Ό μ. Παπάvτ.ρεας 
Kω·v)vσv, πα:πaς τi'}ς ΧρJσί,fσς, ό Γσ.6ριηλ Λοuχαtδης, δ πατέ,ρας τ:c•J μ. Π.pόδ.pομος Λου

κaς, ή μητέρα του μ. ΆyάfJη Προδρόιμοv κα1 aλλοι. 

Φωτοy.ραφία Γιώρyοv Παvταζi). (Π. ΣΤΥΛ.) 




