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ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙ·Ι·Α ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

ΈΗ Κιιθρέα 6ρίcπcεται στοvς πρόποδες 

τσύ ΓlενταΙδακτύΛιοv, τής 6ραχώδοvς καi ό;. 

τrόtιφημνης όρασει,ράς ποο παρέχει ·μΕ. -τά 

'Π'Ετ.ρώματά '11ης τΟ: πλούσια εuερyετή•ματά 

της στοuς κατοίικοος άπο τΟ: παλιa έκείΎα 

χι:;όνια. 

τα aσ6εστι;λιθικ0: αότa τrετρώματα γc

νονται αiτία va σχηματίζεται ή πιο πλού

σια 1ΠfΥ1Ί τής Κίιπροv, ποu μi: τΟ: vφά τ'Ίζ 

ποτίζ-ει όλόκληρη τ.ι]v πφιοχι] τijς Κuθρέας 

ΠΟ•U aποδίδει τa πλούσια καi εϋyεστα λα

χανικά ικαi δσπrρια, τiς έλιΕ.ς καΙ τa λεμό

νια, ΠοU 0-τrως ΕΧεΙ ypaφεl ικαi σΕ προηγού

μενα τείlχος τού πι:!Ρισδικοίι μας τροφοδοτοC

σε .μi:: auτa τ:Ίv ayoρa καΙ τa προάστια τής 

πρωτεύαισας καΙ έφθαvαv aκόμη στΟ: χωριa 

τής Άrvατολικής Μεσαο:pίας μέχρι το ΛΕ.v

ικόvοικο. 

Το vεpo όχίψη τοίι Κεφο:λοqρύσοv έγέ

νετο τιηγη ι'.lιερyείας με Πιv κίνηση των 

VEpOiμ•ύiλωv ΠοU άλεθαν το ό:λεύpι τrOU κατά

ικιλ:;ζε τic; aγapιi:ς τijς Λωκωσίας, τf\ς Σκά

λας καi τού Βαρ'..JσiΟίJ. 

Κ oνra στΟ: τόσα εόερryετήιματα πσu Ε.

ψΘρe;α:v οΙ γρανιτένιοι έκεΊvοι 6ράχοι τοi} 

Πε~τdδακτύλου 111ρέπει va προστεθεΊ καΙ ή 

έοτεξεργσσία καΙ παραγω-yτl τοi} άσ6έστη, 

τοί) οfικοδομικοί) αύτοί) ίιλικοCι ποv έvωpiς 

τρό:6ηξε τi]ν πpοσοχiΊν τσίι άvθρώπου δια 

Λατα1μεΊο καΙ Έριγ·οστ·άσιο είς Κuθρέαν. 

ΧΡ. ΠΕΤΣΑ 

τον εuκολο τρόπο τί]ς κατεργασίας και τ::. 

εvχpryστο καi άποrrε;λεσψατικο τf\ς χρήσεως 

τω στΙς οίιΚJοδc!μΕ.ς καi τiΊν όδοcποιΊα. 

'Ο Ο:.σ6έστrις ό:ττο -rroλU παι\ιa χρόνια 

άποrτελοuσε σημαντικο είσόδ.ηιμα γιΟ: τοuς 

κατσiκως ηcjς Κu€ι~έας ·καΙ τijς γίίρω πε

ριοχής ίδiως κατa τΟ: τΕλwταΊα τ.pιάvr::r 

χρόvια ποv είσήχ~ηκα:v μιηD(αvήματα άσοε

στοποιlας άπο τι]ν Εύρώττ:η., έπεξετάSΙηιΚJΕ ή 

κατασΚJΕUrιl τσιJ καi έγινε κύριο 6ιοιμi!JΙΧανι

κο πραϊο καΙ σuνέΟ<αλλ•ε aξιόλογα στι]ν c
λη οίκονοιμία τής Kίmpov ιμας. 

τ α πετ,ρώματα αUτa ποv χρησι·μΟ'ΠΌιοΟv

το γιΟ: το κάψι:μο τοί) άσ6έστη ποv έλi:yον

το καΙ ΚιJθρεϊκa, γιατi άφθοrvσί!σ® πιο πο

λU κονrΟ: στι]ν Κuθρέαν, άpχιζαν στι'ι vότια 

πλωρa τί]ς όροσειρaς τοίί ΠενταδαικτίίλοιJ, 

aπο τιΊν κορJψη TOU Άyίcυ < Ιλαρίωi\fα καi 

έφθαναν μέχρι τι]ν κοpuφη τοu Γιαηλά. Γι' 

αuτο αί κάτσικοι των χωριωv αuτων άσχc

λσίfvταv μi:. τι]v ό:σ6εστοπτοι'[α. 

Ή ηοιόιτητα τοίι Ο:.σ6-έστη ΠΌV έΊτεξερ

yαζόταv στιΊν Κuβρέα ήταv έξαιιpετική, ίδία 

στa u:τrεpαuτC:ματα aσ6εστοιποιεΊα ποu έ

ιμι1νετ::> κανοvικa έπαιρνε το κατάλεuκσ χρω

.μα καi εΤχε ό:ντοιχή καi δ(ιvcqμη σε κάθε οi

καδσμικ·ι]ν έpγασία. ΓιΟ: τiΊ·v καλι] καi έκλε

κτή τοv τrοιότ;ητα έπ:ροτιμaτο πιο ποV..Lι ό:πΌ 

τσUς οiκοδόιμοvς και μf: αuτοκίvητα καθ:J".Γ 

μφιva ι'σκο-ρπίζετο Ο:.πο το εvα άκρο τi]ς 

Κύπρσv στο Cι.λλο, σ' ολες τiς τrόιλεις μέχρι 

τηv Πάφο ε'ίτε στοUς Θμ~πόρο"Jς, εlτε άπει_,_ 

θc:ίαc; στοUς τόπσuς τωv σtκο5οψ.ωv. 

Ή 6ιcιμηχc:νία τσίi aσβέστη στiΊν Ku
S.::'.α i:~,SιQσC κατa τa τΕJλεvταΊα χρόνια στο 

Ο:ποικο;:;ίίφωμ.ά τη.ς, γι' αUτο ζι'ιτιη,(Jlε ξένες ά

yοιpΕς καi έγινε περιζήτηιτος στο έξωrτεpικό. 

ΟΙ 6ι.αμήιχαιvοι τοί) άσο•έστη, τijς Κu~ρέα~ 

μna ΤΟ ξεpι;Jιιζωμο ΤΟVς απο τa σπίτια 

τ:νς έξαιτία.ς τf\ς τούpκιικης ΕJίσ6ολί]ς, cψέ

σως yL\pεψσJ\1 va έπαvαδρό:στηιριοτt'οιηθοιi/ν 

καΙ va ό:ναα1UyικιροτηθοUν, κανcνας δ:μ-ως ό:τr' 
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αύτοuς δεν μπr6ρεοε va κρατψ.;Ι γι<Πi ολοι 

προσέΙΚρ;>uαv στ.ην aχ<Πάλλη:λη πέτρα ποu 

δp:)ικαν στι']ν έλείιθφη πφιοχή. ΑύτιΊ Ε:6γα

ζε aσ6tέστη κατώτερης ποιό~ητας ποV μόνο 

στην επιτόπια καταv<'χ:λωση .μ;ποpοίίσε να 

χρηι:τιμοποιηθεΊ, aMa ή παραγωγι'] ήταν rό

σο μεγ<'χλη κα·Ι κ<ηαvτοΟσε ό:σV1μψορη χω

ρiς έξα:yωrrι'ι σε ξένες χC:,ρες. 

Π.pιοσΘκροvσαν Ο.κόμη στον σvναγωνισμο 

τωv Τοuρκων γιατl άπο τι']ν aρχιl τi]ς εlσ-

60λiΊς Ε:Βεσαν σέ λειτοvριyία Ολα τό: έργe>

στάσια ό:σβεστwrοιlα:ς τίlς κατειλημμένης 

τιοaριαχίlς καi διοχέτεvαν η'ιν έκlλεκτiΊ τσuς 

11Οtότητα τοu aσβέστη στΙς ξένες aγοpες 

ποu εΤχαν έξασψαV-Jίσει πραηγοοΙμένως ο1 

νόμι:μοι Ιδι'[JΙ:<.τήcτ•ες 110Uς. 

Ό ό:σ6έστης πήρε το Οναμά τοv γιατl 

έχει ηΊν iδιάζοvσα Ιδιότητα νό: ό:νάtiει στ.) 

νερό και \ICx ,μη σβήνει ποτε σ' αύτο σε ό:ντί
θεση μ,ε το vερο τrou σβήνει c:qμέσως ηΊ 

φωτιά δΠΌιι.Ι παροuσιασθεΊ. Mi:. τι']ν έπαψ:Ί 

τοι.ι δ άσ6έστης στο vερο άvάtiει καΙ σε λί

γο OlXEτi'Ka χρόνο φθάνει σε παλu ψηλι'] θερ

μοκρασία ΠοU μιmαρεΊ να ψήσει καΙ το σκλ1-

ρότΕJpΟ Ι<Jρέας. 

'.Αιπο τa τrολU άρχαlα χ•ρόνια, οΙ κά-rοι

κ.;ι τciw δuό c5:vω ένοριων τf1ς Κuβρέας, τfy.; 

Χα:pSακιώτισσας κα1 τilς Σuρκανιδ:ς, τrοι. 

Ο'Jνcψεύοvν μf: τον Πενταrδάκτuλοr.ι (στρεψαν 

τιΊν τrpο.σοιχ·ή τους σττ'Ιν έτrεξεργασία της 0.
σβιεστ~·φας. ν Ν-.:λωστε ούτε η στενi] κοι

λά15α πσU κατοικοfuαν ,μπC)Ιpοi)σε νa τοuς 

θρέψει, οίίτε η yειτvιάζοοσα περιοιχfι τοv 

Πενταδάiκτuλοv ιμf. τ<'χ άραιa δέ,5ρα τής 

χαpφοοπιδ:~ καΙ τf1ς έlλιδ:ς μπορούσε νa 

τοuς πραστrοΙpίσ·Ει τa άyαθa γιa IICx ζήσΟV\1. 

ΠcφαδοσιακΟ: άσβεστοκcφινα: Aύra t
κ.τίζοrπο σwήθως σέ χαμηλό: καΙ ομαλό: μέ

ρη .μαιφ.υό: ά,πο ΤΟ δρας γιΟ: να μπορεΊ Ι''χ 

σκάι&εται ειJκ<ολα δ λόiκκ.ος τοv κα:μινιοϋ. 

Πολλf.ς φοpες δμως έικτίζοντο καi κοντa στο 

όρος γιΟ: νό: 6ρί01κονται ιωντa στι'lν πέτρα 

τό: ξύλα καΙ τό: κιλαδιa καΙ Ι:τσι νa γίνεται 

tξσικ.οr.ιό,μηση έpγαιτικωv χεριωv στιl μεrα

φαρά τοuς στο 1001μίνι. ΟΙ μεγάlλοι κάκκινοι 

()~οι στό ορος έσ:π'άζοντο .με μάτσες καi 

•μεταφέροντο ατό ΚΟ)μ ίνι με ζωα ποU στή 

ρά;χ~ τοvς εΤχαv τα σ~ματα. Σ' αύra t .. 
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δένοvτο με σχοινιa δυο σανίδια εvα aπό ηΊv 

μια πλεφό: τσU ζώου καi ένα άπο τιΊν αλλ') 

πάνω στα ό'Π'ciια στοιβάζονταν κ.αi Θδέvov

·rav οί σπασμένες πέτρες με σχοι·vιa γιό: ν.~ 

μετσψερθοίίν στΟ ΚQΙμίvι. 

Μετ(χ τιlν μεταφορα ό:ρκετi\ς ό:σΌεστάπε

τρας για νa κci\ύψει τοv έσωτεpιικΟ χω

ρο τού ΚQ:Ιμινιοu apχιζε το κ.τίσψο τοίJ 

καιμιvιοί) παU έγίνετο άπο είδικαύς, γιατi οί 

κοινοi κτίστες δεν μιποροί!σα:v να το τrετύ

χοvv. Τέτοιοι εiδικσi ι'jταv στην Κuθpέαν, ό 

Ψωμδ:ς, ό Κωστi!ς τf1ς ΔιcφαντΟΟς, ό ΓεώΡ

γιος Μι·λτιά6οu (Μαιφίιγιωpγος), ό Παντε

λilς Γιαν:vά:κη (ό:πό τι']ν οίκογένειαν των 

Γιαννακοο6ιωr.ι), ό Παράσχος Μιχο:i]λ, ό Κι.>-

στι'lς Σκωλιδ:ς καΙ άλλοι. 

ΠρΙν άριχίσει το κτίσ~μο επ.ρεπε νa σκα-

6εΊ Ενας ,μεγάλος λάικκος σε 6ά6ος 1 5 πό
δια στοι:γγίiλι:χ, καi με διά:μετρο 13-15 πό
δια. Στο έσωιτεpικο τσU λάικlκοv αύrοϋ ό 

εiδικος έχτιζε εvα τοίχωμα γύρω τ.ριrγύοω 

για νό: σu<y.κ;pα'l·εl τό: πλεvρa τοv λάκκοιJ 

καi ·νό: ,μι'] πέψιrοvv χώμ<Πα στοv ό:σοέστn. 

Το τοίχωιμα αύrο &ιρχιζε άπό τιlν 6άση τοCι 

λάκκοΙJ με πάχος 2 πόδια ~αi μέχρις οτου 
φθάσει στfιν έπιφώιεια τiΊς γi]ς το πάχος 

έλαττοίιτο στΟ: l !-2 πόδια. ΤοVτο έyίνετο 

yιατi στο κάτω μέρος liκαίοντο τa ξύλα καi 

τΟ: κλαδιό: καi (τσι μποpοί>σε vό: άνθέξcι 

τiΊv δUναμη τij φωτιδ:ς. '"Ολη ή έσωτφικη 

έπιφάνεια τοί) τοιχώματος έ:πεvδύετο με γύ

ψο για να κλείσουν δλες οί pωγ:μ(ς ΠοU C· 
μεναr.ι στο κτίσι:μο καi va μη μποpεl Ε:τσι 

η φωrτιΞτ νΞτ είσχωpήσει σ' αύτό καΙ νc'r το 

καταστρέψει δτr&τε uτrήpχε κίνδυνο,; va χα

λάσει το καμίνι. 

"Οταv το κτίσι,μο -rov τοιχ&ματος τοίί 

λ~κοΙJ Ε:φθανε στην έπιφάvειαv τf\ς yi'jς έρ

.ριχrιαν στο λάκrκο άσβεστόrτrετρες καΙ έσu

νεχίζετο το κτίσψσ τοu τοιχώματος Ο:νω :5:
πΟ τfιΙΙΙ έπιφόwεια της γi\ς άλλα 12--1 5 
πόδια ϋψος με πάχος στιlν κορuφη 2 πόδια 
σf. τρόrτrο ποu το καμίνι ν(χ πάρει το οο

ρελαειδες σc<fiΙμα, (σχέiδω μοορΘ.λοv) rτrou 

ύπο6οrηθοίίσε πολu στο δ.μαλο ψήσιμο τής 

πέτρας. Το τοίχωμα αύrο πάλι έσωιrεpικό: 

έπεvδuετο μi γύψον καi έξω-repικa μξ; aχv

pοπη:λό γιό: νό: σvγκ;ραιτi]ται ιΊ φωτιc'χ. Έσω-
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'6pιyοστάσιο ό:σ&έστ~υ τi]ς 'Εταιρείας 'Ασ•6έστοu Κvθρέας. 

τεpικα τοv .μοvρέiλιλοu t\κτίζοντο σ' δλο τσu 

•ov χωpον οί ό:σ6εστόπετ,ρες μi:. πάχος 1--
1 Υ2 πό:δια. Κάθε πέτρα έ§ε~ε άπο η1ν πιο 

κmω 1-1 U2 Ιντζαv καi δτCΧΙv έ:φθαvε στο 

σημείο vά κλι.iσει πιά το έσωτεφικο τοCι κα

μινιοCι όφήvετο :μιΟ: τpίmα μέσα στηv 6-
ποίαιι εiμπαινε. σCrιv σφήvα μιά πέτρα ποv έ

κρσ:rοοσε δλσ το καμίνι καΙ cnJη1 .Θλi..γετο 

ΙΙ<Ιλειδi τοCι καμινιοu. Πάνω ιbτο το κiλειδi 

τα:J καιμι:vι::>u έτο:ωθετοCισαιv μια Π'Ολu μ<:

yάληv "Π'έη:κrv γιΟ: νa κρατε! καλc'χ το κλει

δl γιατi δ:v αuτο (το κλειδl) i'.m:φτε στο 

φοCψvο τοCι καιμινισU ώρισμένως θa i:.χαλοίι

σε το καμίνι. 

Κσvτtχ στην έ.πιφάνειαv τi]ς γης στο 

'ΠiλDVpO τσι} ΚDψι·vισu aφηινα:v μιa .μιΙΚprl τpv

Πα 'Π':ΧJ iλέyετο όυε•μολόγος. 'Ηταiν κτισμέ-

1\.<η μΕ. πέτρες σaν γέψvρα καΙ έχpησίμευε 

στον έξαφισμο τού καμινιοι} Π'οlι [ISιδε με

γάλη δwαμη στiΊ φωτιά. 

Στο πλε~;.pο κατa το κτίσιμο τοCι καμι

νισ•v καΙ στr'1ν ιΊπιφό:νιια τiiς γfι έσχηιματi

ζετο το στόιμιο τοu καμινιοι} άπο το όποί"σ 

έτρ:::ψ:.δοrrείτο το καμ!νι μΕ. ξ&λα καΙ κλα

διά. Μπ:ρ:χηΞχ κα1 π•άvω άπΌ το στόμ.χ 

ιΊκτί~ετ·;:, fiια τοίχωμα άπο πέτιραv καΙ έ.κα-

λύπτωο μέ ό:χ•t,Ι,cΙαπηλο yι(χ να ύπΟf)(.ρ'Εώιε

ται η φλcγα νi μη 6yαi'IIIEι ί:ξω άλλΟ: vα 

Πl,:<J,<ω,πί έσω'!"εpιικα και να φθάνει .μ•έl)ι pι 

την καp-.Ρφη τοCι καιμινιοο. 

Πaρόμοιο μέ το έσ.ωτεpικο τοίχωμα έκτi

ζετο κc:i έξω'!":ερικο τοίχωμα σε ό:ιτόισταση 

4-··5 π65·ια το fvα άπο το Ciλλο, και TOU'r,J 

γιa aσφ:J:λεια T01J ΚΟJμιvιΟU •ΚΙαi CtΠO τllV &Jλ

λη ίrτri]ρχε χώpιος γιΟ: va κτισθοΟν οιί τ.ρα

πεζιΕ.ς ά.πο τΙς άποϊες Π'~pιvσΟσαιι τα Ciλογα 

για va φθiσοuν στtΊrv καρu.φ.η καΙ νΟ: ά5ε.ιά

σο"JΙΙ στο κc:ιμiνι τΙς τrέτ •. οες ποlι έκοv6α

λοίίσαv στη ράχη τονς. "Ολη ή άπόσταυη 

τώv δυΌ τοιχc,.1μ:άτwι 4 - 5 π65ια έγεμ·ίζετο 

μέ χώμα. 

Σ' δ;].._ο αvτο το διάστη1μα ποu χ.ρειαζ6-

τc"'-' νa κ:ηctθεϊ το κ•αμίνι 4 - 5 μfιr~ες είρry:Χ

ζο:ντο καΘ:Ίμ>εριιva 20 WEΙpirττou έριyάτες, άλ

);ο·ι στο κόψι,μο καΙ ηΊ .μετα:φοιpa τfις Π1έ

τρας καΙ άλλοι σav έpyάτες στο κ,τίσψο. 

nα:,>JJάλληιλα ·μ' αύτοuς στο ίδιο χ.ρσvικο 

δ!cσc::Ι'Jα ε1ρΥ'ά:ζοvrο άλ"\οι έpγάτες στο κό

ψι:μ.~> τώv κλα.Sι~ι καΙ τ&ι ξC.λω·ν καΙ σr.η 

μα:;:ιψ<>;χ5: των στο καιμίνι, άφοίΊ μέ-..αιι έκτε-
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θεψέvα γιΟ: παλλ.Ες .μtpες μέχρι να fηρα.~ 

θοiΝ. 

Μετa τΟ κτίσι,μο καi την μεταφοpΟ: των 

ξί>λων 1<αi των tcλαδιωv στον ;rερί~ρο τσίί 

rκαμινιΟΟ άρχιζε το καμίνιασμα τα} άσ6::

ο-τοκόlμινσv. 

Σκλιηρiι καi έvτατικtΊ πραγ~ματιι<(χ άρχί

ζει ή έpyασία στο κα:μί.νιασιμα. Δύο έpyά

τες στΟ στόιμιο τοΟ καμιrvιοίί ρίχνσvν άστα

.μάτητα ξύλα κai ιcλαδιa τιΌu 6ρίσκονrαι σε 

άpκετt'Jν Ε.κταση στον πεpίγuρο τσv κα:μι

νιοΟ. οο Cιντιχοοv τtΊν ιωπιασηκιι) αvτιJ 

δσvλειa καi σε 1 -2 ώρες θΟ: άντικαταστα

θοί'ιv. ΘΟ: feκovι:xroτow γιΟ: 4 ώρες άφΟΟ 

διαSεiχ&Οv άλλοι 2 το\ις δείιτφοιις. ΜΕτσι 

6 έργάτες (rκ.οvvτητάiδε-;) fxouv μοιvαδικη 

τους δσuλειΟ: τι'tν τροφοδότηση τοΟ καμινιοϊι. 

"Αλλοι έ~Ύάτες 4 όμάiδες άνΟ: δύο στt'Jv κά

θε μιό: θό: μεταψΕpσvν τό: ξύλα στοος κσJΥ

τητάJSιες καi aVτoi μΕ τη σειρά τοιις θa τi 

,ρίξοw στό καμίνι. 

Ή κοπιασ-τικtΊ αVτη έργασία θα σιΝεχι

στεί άσ-ταμάτητα γιΟ: 6---8 μερ&..vχτα γιΞχ 

νa μπορέσει ή σοcληpη αίιτη πέτρα μi: ,-η 

δύ'Ι!α.μη τilς φωτιάς va μαλακώσει κα:i νό: 

γί•vει άσ&έστης. 

Σ τι'tv τι·φίοδο τωv wρώτων 4 ήμερ(;}ν -τ F,<, 
φωτιάς τΟ καμί•vι 6γάζει διαρκC>ς μαί/ρο κα-

Ή•νό. Μετa τt'Jv 4η ό καπτνος μετατ.ριέπεται σΙ: 

φλόγα. Tt'Jv Sη καi 6η ,μέJ;χι: ή φλόγα γίνεται 

Ολο καi πιο μεγάλη καi παί.pvει το χ.ρ(:>μα 

6ιολέττας. Σ το θέαψα αVro τi'jς φλόγας c
νας άπτο τσVς έρ-γάτες μi: μιa μεγάλη σιδε-

1ρένια ράi6δο ι<πυπ-ά τiς άσ6εστόιττετpες καi 

τiς 110ιώθει μαλσκές. 'ΑΉόδειξη πως ή φω

τιΟ: Εκαψε το fopyo της κai ο1 πέτρες fγιναι 

άσ5έστης. 'Αμέσως σταμα-τοw τt'Jv τροφο

δότηση καi Ο:φήvοοv δσα κλαδιa καi ξύλα 

i'iταv άκαφτα va καοΟv καi ν(χ μετατραπc>ίίv 

σi: στόt,(τη. 

Μ.σα 2 - 3 μέpε:ς άνοίγετο το κο:ψίνι Ι<!α: 

άρχιζε ή έξαyωγij τοΟ άσ6έστη. 'Ερryτάτες 

άφαιιιχ>[ισαν τάv άσ6Θστη καi τΟν έ'.δαiλλαv 

σi: σακχοΟλες για va παραληφθεί' άπο τοuς 
καμrηι,άρη&ες τi]ς ΒώW]ς κα11 νΟ: μεταφφθεϊ 

άπrοθείας στοος τόιττως ο!κοδαμiiς στΟ: χω

.ριa κα] στ1ς πόλεις τi'iς Λειικν..>σίας κα1 τfiς 
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'ΑJ.ΙΙμοιχώστου. Τέτοιοι κο:ιμηΜ)1ρηδες τf\ς Βώ

wις wσV έιμιτrοιρεόονταv τΟν άσ5έστη ήταν δ 

Τούλας, ό Ροί/σος, ό Γιωρκής Τολμάς, 6 
Σωτήρης Πίτσιλλος καi άλλοι. 

Σuστημα-τικοi άσ6εστάρη&ς τi'iς Κu

θρέ.ας ijταιv ό Π.ροκάπης Κι.φι·άκου, ό Γρη

γόιpης Παvτελi'j, ο Γεώργιος Μακρής, ό Μρ

τας Μιχαήλ, ό ΓιΟJ\.\νόlκης ΚάΜvαρος, 6 Θε

ρόπrων Μιχαi]λ καi άλλοι. Πολλtς φορές κcrl 

άλλοι μη έπαγγελμα-τίες άσδεστόρηδες Ε:.

rκaμναν όμάiδες καi άνελάiμ6αναv σvνεταιρι

'Κa το κάψι:μο ToV καμιvιοΟ. Eipyάζovro 6-
χ I μόνο οί Ιδιοι Ciλλa καi τα i':i:ιWx .μtλη τωv 

ο!κοryτενειων τοος. Έτσι στοίχιζε στο fλά

χιστο γιατi όπως φαίνεται -πιο κάτω το κ.6-

στΟς το άτreρpοφοΟοαv τόι: έρyατικa χέρια. 

Ta ΚCΧΙμίνια μποροί/σαν ν(χ χωριστοίJv c:-ε 

τpείς κατηγορίες: Ta μιΙI'Οριόι: τώv 60 χιλ, 

όκκό:ι5ων άσ6έστη, τό: μέτρια μέ.χρι 120 
χιλ. και τά μεγάλα μέ.χρι 200 χιλιάδων όκ
κό!δωv. 

"5va μεγάλο καμίνι των 200 χιλ. όκκά

&..w εΤχε περίπου τa πιο κάτω fξοδα τι-ρ-Ο 

τοίί Β· Παyικοσ,μίσιι Παλέiμοv, τιΌU τό: ήμε

ρομίσ6ια τοΟ έ,pyάτη έΙCΙVJμαίνοντο 1 - 2 σr:.

λίvια τiΊν μέρα. 

1. 'Ειρyατικa γιΟ: κτίσι,μο 

2. 'Ερyατι.κa γιa κόψψο και 

ιμε-ταφοpικ(χ ττiτρας 

3. 'Εργατικa γιa κόψιμο ιΜαδιώv 

καi ξuλων 

4. 'Ερyατικa τιpοφοδότησ:ης στό 

καψ ίvι ( κοvvτητάδες) 

5. 'Εργατικό γιΟ: μεταφο,ρ(χ ξύλων 

καi ι&.αδιώv άπΟ τον -ιrφίyvρο 

στο στc'ψα τοίί καμιvιοϋ 

6. 'Ερyατικa γιa τtΊ-ν έξαγωγή τοϋ 

άσ6έστη άΉο το ιcαμί1111 tcα] 

σ3.τσιασμα στiς σακι<οϋλες 

Ε60 

20 

5 

5 

10 

ΟΛΙιΚΟΝ 108 

'Ο &σ5έσ~ης π.ρ1ν τον Β' Παyιώσμιο Π6-

λφο έπωλείτο wρός 7 παιράiδες τi'}ν όκκ.iν 

(το ΎΙρόσι 40 wαράδες καi ή λί,ρα 180 y.ρ6-
σια) έΉ1 τάττοο καΙ ε!σ;τrpά:ττετο που-ο 

:Ε 194. "Έτσι έναπiΙμεινε κtριδο.ς Ε96. 

t--Λi:. τi'tv -τrόψοδο τοϋ χ>ράινοu σκέφτηκαν va 
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,μετατ,ρέψοη,J'V το πα,;:;ο6οσιαΙ<Jο κα•μίνι.· Ή με

τaιτροιreη αuτι'j θΙό: Θψε,pΙν·ε έξσιικαvό.μηση ΕΟ•· 

yαηi<JCJv. χεριών, Θα a:πσψεύryετσ ή έmέν5u·

οη τώv τ•:J•ίχωιv μ.ε γύψο, b·έv Ηα έ.χρειάζοvτο 

ο1 τ,ρ;)Ιπεζι·Ε:ς ποlι Θα κ:ινσuνταv τα &λογα 

ν(λ μιεταψέ.ροrJ1V την wέτ,ρα στΟ κ.αμίΙV11, 

ΣικιέiφτrJ:<ΟΙV και Θκaιμαv το ικαμί•vι κοντό: 

σi!. γικρεψο δπου• u'Πηρχε ,μ•αλα:~<;η χai6α.ρό

πεη:α ποlι ΕΟΊΚ•άiπτετο εuκολα: μέ κοuσπτο~. 

Ό λάiχιΚ!σς aριχιζε ό:πο ηΊv cφχi] τσCι γικ.ρε

.μσίι σε 6άθος 25 πόδια και έψθανε στi]v έ

'Πι•ψ•όJvεια. τi';ς γης. Κατόπιν προil(ωροuσε &λ

λα 8 πιό!Sια 6αβεια στι'j γη. Το όλι,κο 6ά

θ'ος πεiΡ'ίrrrου 33 πό5·ια κ•αι .με διάιμετρο Π!Ε

.ριί'ΠοιJ 12- 15 τrό6ια χωροΟσε διπλά•σια πο
σότητα πέτιρια.ς ό;πο το τrαριαδιοσιΟJΚΟ• καi ή 

~όδο•οη TOIU aσ6έiστη εφθωιε τΙς 300 χιλιά
δες όκrάlδ.ες. Ε\χ·ε τi]v φυσιrκi] aντιστήριξη, τη·ς 

γης καi δΕν ύrτrη,ρχε φόr6σς ν·ό: χαλ.ό:σει. Το 

άvο•ιγ:μο: ταΟ φούρνου ήταν μεγαλ.ύτειρσ καi 

.ή καύισηι τη πέτρας πιο 01κληριi]. 

Το σ'Πάσι,μο της πο.~τ.;::•ας έγί.vετο πιΟ: μΞ. 

ιδυvαμίτιδα (φά1λιές) avτi με κ•σurσπο•ν καi ή 

ifliΠΙCIIΦ':JJpΙCx τη,ς ΠΙέτρας στΟ καμίνι μi: αUτο-

1!<;1-'ψο Ο:ντi μ·Ε ζCx:c γιαrri μπτοrpισΟσε v'U: φθΙά.

σει ΚI'ΟντCχ στο γΙΙφεμΟ δπΟΙJ Εστrά(CΙVΤΟ σί 

τriτρες καi vό: φορτώσει." Οταv δε το κα:μίvι 

Θκτίζετσ καΙ Θμrrrαινε το κλειδi εvκολα το 

αuτοικίνητο μrrro.po.Uσε vό: ψβάiσει στιl·v κορu

Φ;'\ (γιατi αuτi] 6ριοrκόταν στο έπίrπεδο τijς 

γης, στην .κ·οιpυψι'] τσCι γΙφι:ψοu) καΙ v.O: ρί

ψει τΙς τriτ.ριες με εvκολίαν Ο:πεuιβείας στο 

καιμίνι. Σ τοίχιζε ετσι το καμίl\l'ι κσντό: στο 

y:κριεμο τrιο λίγα εξο:δα κrαi ιiτrέδιδε σχ·εδοv 

διrτr~άισια:. &πόΙS·οση Ο:σ6έο-ηη. 

Κατ.Q: τ·rΊ διό:ρκεια τοΟ Β' ΠωyικaοrμίοΙJ 

Πολέμου, το ΔασονομεΊο γιΟ: έξοικονόιμη:ση· 

ΙΚαUΙCJ1ίΙμ:ω:v καi προστασία "!'ών δασών άπο το 

τσεικούρι καΙ τον κ:όψτη τών άσ6εστ·ά!Ρηiδωv 

·ύrrέ15ει ς ε το ΚΙ6Jψι'μ'Ο το\) aσ6εστ01κ•QΙμ ίvov ~ι): 

γίνεται μέ πίιραΜ~ο τrετιριελαίου• (π•ιJκ:κα.). 

Στι'jν πφίπτ•ωση αUτη ό λό:ΚΙκ.σς τοϋ Κ<Χ

,μΙΡοΙΙΟ•Cι lιγεμίζ.Ειτο με ξηρa ξ.ύλ:tr πιεύlκΟU' (20-
25 γοιμ,άp:ια:) έ6.ριέiχετο κατόrττι μιό: σακκο.J

λα μΕ Π!ΕΤΙpιέJλα'tΟ KO:t έpjpt:χνεΤΟ ΠWω aΠΟ 

τό: ξύλα 'άrπο τi] θύρα τοCι .κα:μι•vιοu. ΝrΕρ~ι·

:Χ'ναtιι πάν:ω σ' αύτη ηΊ φωτια καΙ ίiVa:6αv 

τΟ: ξuλα· yιό: 1-~2 ώρες. Στη σu•>"έχεια το-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

'Π'Οiθi.:.τείτο rΊ πέ!Κ!Κα η•:Jr:J έπι.έ:ζετο άπΟ, μιΔ: 

π•6·μπαν τrou i:στελ~ε π:ετ.ρiV\αιο στο ό:ινα.μ

:μέΙΙο κα:μίνι. Ή καύση τοίί π·ετ,ρελαίσu στι'jv 

cφχή i'\ταν χα\μηΙλ'iι καi σιγό:- σιγό: ύψώvε

τrσ γιΟ; vό: φιΙ)άσει σ·ro•v κανον·ικ•ό τη.ς 6αθ

,μ•ο·, ποu τ:ροψοδοτοurσε το καμίνι με κανο

•νιη<η ιωi σταΘιερη ψωrrιό: δσ•η.ν έχρειάζετο ή 

Ο:σ6εστόrrr.ετ.ρα ·νό: φηιθiεΊ και νό: γίνει άσδi.

στη:ς. 

:Π.ρέπει va σηιμ·ειω:θ:εΊ ότι με τi]v λειτΟιιJp

γ;α τη•ς π•έικικας το κο:μίνι έ:χρειάζεη)· τά 

'ίδια μ·ερόwΙχτα φωτιάς va καεΊ δπως καi μΕ 

τΟ: κλαiS'ιό: καΙ τ·ό: ξύiλ,α: 6- 8, 'ίσως κα] πι"> 

ΠΌ!pα,τrά:vω. 

"Ε:να ΙμΕiγάλο .ΚQ!μ•ίl\l'ι των 300 χιλ, aσΟέ

.στ,ηΙ χρειαζόταν 40 τό:vvους πετρέλαιο vrx 

καεΊ τrρος f:4 τον τό:vVΙDV Ε 160. Ήτο σχε~ 
τtιΚCχ πιο ψθiηvc) ιiπο τ(χ ξύλα καi τΟ: Κ1\Ια:διa 

καΙ άrπσφεύγετ.ο έJκείvη ή καπιαστιικi] Θργα

σ ία VCx .ΚΟΠΟiίJ.Υ, 1\/Cx με:ταφιεpθ<σuν στο KQiμ ί u ι, 

V'Cx μεταΙφειpβΙο\)ιv στο στόιμιο κα] VCx TCx pι

ψD'UV σί κοuντηrr.άδες στο καιμίνι. Μετa τόv 

rπόλειμο ό aσ6ιέ;στ.ης aκipίr6ωσε. πιο πο:λu καΙ 

Θφθtχισε στΟ: 10- 12 μlλς τi]ν 6κ·άν. Ή μJΟ

γάλη yήτηrση καi ή αίι.ξ!)μέ>Αηr τιμi] έπ.ροδλη

.μάτισε τοlις aσ6εστ.c'i!ρηι5ες νό: σuryχ,povί

O'O"~'V τό: κα;μ,ίvια τους γιΟ: vό: εΤvαι πιο aπc

δατικ•ό: καi να χ.ρειάζαvται λιγώτεpο κόπο. 

Αuτόιματα καψί,vια. Το πρC>το αίιτόψα:rο 

καμί·νι ί:γιvε στι']v Κuθιρέα το i::τος 1954 -55 
άπο τι'jν 'Εταφείαν 'Ασ5έστου Κυθ'ριέας πσlι 

π,ροϋιτri'ι1ρχ•ε καi aσιχολεΊτ·Ο• μΕ. το κάψι:μο των 

τrοφοiδοισιαικ:Wιν καμιvιωv. Τi]ν έται.ρ:είαv αu

τiJ•ν a;n1orrελouσαv ό Γιάιννηις Μακρης διεu· 

θυντής .μΕ έταίjpΙΟUς τΟν Χρι•στοφ.η.ν Μωφ!\ 

Κώσ01α Μαιφ:ij., Γεώρyισ Μακ:ρη, Κώιστ.:χ 

ΚσΙμrrωύιpιη,, Γεώργιο Μιλη6J5οu (Μαικιρv

γιωργσ), Νιικιλόα Μαικιρη καi Μι,χαηλ Μαικ,ριij. 

Ή 'Εταιρεία μετεκ•άλεισε εlδικον Ο:πο τi]ν 

'Ελλ:άi5α το Γι·άνν:η Πετρογι6Jννη, τrou έτrέ-

6λεψε το κτίσιιμ•σ το{/ αuτάματου ΚQΙμινιοv, 

τη11 δε λειτοu,ριγιία του ό:ivέλα6ε ό Νικόλας 

Δ. Μ01κρης κατόπιν έJξειδικεvσεως 2 μην{~ν 

στι'jv 'Ειλλό15ια. 

Κτί:σθηκε στο έπί:τrειδο τfι γης κοντό: σε 

γκριειμο στο δρόμσ Κυιθ!ρ:έiα·ς - Φυλλ:έρι καi 

άvτικατ.έστησε παpαS•οσιακο καΙμίνι τrou 

6pι01κ.όταν έκεϊ άπrο τό: πολlι τrαλιΟ: χΙρόνια. 



ΕΛIΕΥ0ΕΡΗ ΚΥΘΡ<ΕΑ 

'•Ε!σωrrεριικa κ:rίσDηικε μ€. :rouoλo τής φω

τιάς π.ο.~ έφιέ:ρετο crno ηΊν 'Αγγλία 1 π65ι 
. μή,κος 4 'ίντζες πλ-άτος καi 4 ίντζε.ς πάχος, 

ικαi στοίχιζε 1 σελ,ίνι -τ·ο Θνα. Tc'x τοΟιολα 

αuτa χιρ;-ισιμαπ·οιή.Θη~καιν για το κτίσψο τσΟ 

θ'ώραικα. Γιa το έξωcrΕ;J'ΙΙΚΟ τσίχωιμα χpιησι

:μοπrοιήf-lr;ι:<ε γε,μάτσ το•Ο<ολο Μιaς Μηλιaς. 

Ό τοΊχος τοΟ κοJμι•νιοίi κ,-ί.σθ1ηικε τε:r:pαrττλοσς 

rμt σταuρωrτa τσCι•ολα Μιaς Μηιλιaς καιi στο 

(:νΙSι.άιμιεσο το•C, Θ:ώριακα καi τοιJ σταυρωrτc:J· 

τσύιολου ικτίσ8iψε το~χος μΕ: τσίJιολσ Μιaς 

Μ~ιaς μΕ: ττvιρό:χι.:ιμα τrou μ•ετα,φιέpθrιικε aπο 

τιΊ•v '.Αγγλία. ΕΤχε Ό.άση 5 μέτρα Χ 5 μέτρα, 
uψος 30 μ•έτ,Jα καi πλω;:Ε:ς κο;:χ;ψής ί:να τε

τραγω.νιικο μ•έτ.ρο. 

Στο Ο.όJθος τοΟ καιμινιοCι κτίσβηι:<ε μι(χ πυ-

1ραιμί'δα: σηΊν &ποία κτυιποCιtrε ό τελειωμένος 

ό:σδέ:στ·~C:ι δταv κctτέ6αι·VΙΕ :Κα'( αιJτη τQ.ν ά

•vάiγιΚαζε va τrροιχωιρήσε.ι ·στ1ς 4 Θύρες ποlι 

Ο.pίΟΊκ'''Jιταν 2 ό:,ΠΊο ηΊ•ν μια πλευι.~·α τοΟ κα

ιμ.ινωιΟ .~α1 2 aπο τίΊ·ν άλλη. Π.ροχωροuσε 

κατ6\ΠI oτt\v i:ξσS.ο δπσ:; 4 αι.(~Ι::;ωιπr.:': I έ:νσς 
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σf: κ:άlθiε Οu•ρζΞ·α, τον έψόιp'ϊωναν Ο:πωθείας 

.στΟ αLπΙQΙκtνΙηίΊΟ . 

,Mf: την Ε.ξοSο τοΟ aσβ-έσ-τη Ο:πο το κα;μί

~ο~ι η τrέτ.ρα: τοΟ κα:μινιοΟ κατήρχεπο καΙ το 

'Κ'ΕVΟ ΠΊΟ.~ Cμενι. στο aV'ω μιέ•pισς Ε,Πpιεπε νa 

γ~μισΒιεΊ .με ό:σοεστίmετ,ρες. Γι' αuτο στηv 

ικ:c•pιu:pYj τοίl γικ,ρε.μ.οιΟ ύπή:ρχ·ε εiδιικη σιδερέ

νια πιλατψό•ι:ιμα σ'ϊίΊν δηυίαν εi.σχωροί:ισαν 

2. σι.C:ε.ρέ·ι•ιες γ,ρα1μιμ•ές. Πάνω• σ' α&τές Εκι

νείτο Ενα 6α:γόνι. Το 6ο;γ6ινι αύτο· έγεμίζε

τσ μ( -mέ·ιη:ες ά:πΟ έρyάϊες ποU με:τΘφέροιv'

το sκεί με αuτακίν.η:τσ, ΕΟ'ΠΙρώ.χνετσ κα:rόcτι 

προς τη,., σιδερένια Ί!'λατφόιρμα: κai ΘκεvοCιτο 

στο ικαμ,ίνι. Τ O'UTO έπαναΙλCΧΙμοάνετο ΟU\ΙΕ,χ•:7>ς 

μιέ:χρις δτου γειμίσει μΕ: Π'έτρες ONJ• το κε

Ι"JΟ τσιJ κα;μινισΟ. 'Όταν έγέ.μιζε στο ίίψος 

τi'ις θύιριας αucrCιματα sκλειε αurriΊ και άρχιζε 

πια τΟ κάψιιμσ τοσ Ο:σβ-έσιτη. 

Το K{'~:~ivι χω,::ιίζηο σε 3 μέρη. Το 1 .f1 
κατελά<μ6ανε σcro άνω μέρος τοΟ καιμιvισΟ η 

άσ6εστCι~τεπ,;::κχ, τΟ μ'εσαίΌ τριfτο ή π·έτtJα 

ποι.ι ι~-ι-α:1 Ετ1Ω·t 1 ]Jη ν-Ξχ δεχθ:::i τηv φωrτιδ: καΙ νCι.: 
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y:νει άσ6έστης καi το ι«iτω τρίτο ό τελειω-· 

ιμέl'σι.; άσ6έστης. 

Σ το μεσο:Ιο τιμi\μα τοu καμινιοv iYπCIJ' 

καη'ιf-!Χετο ή πiτρα νΟ: καεΊ ί.rπijpχαν δ\Λ) 

·μ:παλκόινια καμωμένα μ€. σιδερένιο σκελε.τi> 

ιω1 ξύλα, Πάνω erno τΟ: μπαλκόΥια αύτi 

ύπ·i1ΡΙΧαν 4 θLJpοίδες, δuο άπΟ τήν μιa πλεv

ρa τοu καμιvισV καΙ δuό άπΟ τήν άλλη στiς 

<mοiι::ς π.ροσαpμόζονταν 4 πέn<κες (άνά δuο 

σε κάθε πλεvpά)' 

J.f. κάflε mλ.εψό: τοίί μ'!'ΓΟJλικονιοίί περπα

τοuσι:: ένας άν<θpωπτος ποlι εΤχε η1ν έ.πί6λε

ψη. καJ τΟΥ ΚαJ\ΙΟVισιμό τijς ψωcrιaς ΠοU έ6yαι

rνε ιiπΟ τό: 4 πέκκα. Κοίταζε άκόμα άiμα 

εlσ·χ<.~ροϋσε κ01μψιό: mέτ.ρα στΟ: πέκκα κα:ί 

πσφφrττόδιζε τήν κανσνιικιη τοuς λειτοupγi -χ 

να τήν τρα~6ήξει μi: yαντζωτο σίδερο καο 

νc'r την 6yάλει έξω. 'Ετrέ6λεπε άκόμη τ~ 

κcςψψο τοϊι άσοέστη καi άμα άvτιλαμ6ά

νεω πως εΤχε πιΟ: δλοκληρωΒεϊ είδοιτrοιοϋσε 

τοtις 4 έ;ηάτες, ΠΟU άνέμεwα,ν στiς θι:,pες 

cπ·iΊ 6άση τοu καμι·vιοD, νΟ: τ1ς άνοίξοvν ό

·rrόn. άιμέ.σως σ! έpγάτες άΡ'χιζαν τό φόρτο

μt\~ τσu στο αUιτοκίνιψο. 

'Ό.λιη ή δια5ικασία τί]•ς διαδρομi\ς τijς ci
σ6εοτόπετρας απσ ττΊν κοpvφη ποο έμπωνε 

v& κατiλθει στο έ~~Sιάφεσο τσU κcψινιοu α .. 
τrcrι1 λειτοι;ιpιγοuσαν οί 'Π'έικκες καΙ κο:τόπ:•ι 

Ο:φοίι καεΊ καi φθασει στiς θίrpες σaν καμέ

νο', &.σ6έστης έχpειάζετο χρόνος 4 wpες. 

;;: το διάστημα αύτο τό αίrτόμιπο καμ(νι 

Θκαιε 5 - 6 τόννους άσδέστη f.νω ή άσ6εστό
wετρα ποu iΊμπαινε άρχιιt<·ό: στο καμίνι iiτα·, 

I Ο - 12 τόννοι δηλ μiχρις δτοιι ψηθεl Ε:χα

'~''- ·ιο μισΌ τοίί 6ά·ι>σvς της. 

'Η δλικτ'] δαπάνη, τού πpώτοu αuτόματοιι 

ό:σ6u:ποικαιμίvοu στοίχισε στήν Έταιpεί.:χ 

Άσ'Ι'>ΟΟτον 55 χιλι()Ι5ες λίρες. Ή λειτουpγi:χ 

τοu 1'jταv aσταμάτητη καΙ ή παραyωyή τοΙJ 

έφθανε τσVς 24 τόννους στο μερονίrχτι. Σ τα
ματοί!σε μόνον οταv έχpειάζετο έτrισi<'Εuή 

πα) σuιvήθως πιφιωιρ.ίζετο σττΊ111 άvτικατά·

σταιση τού6~ωrν τοΟ θώ·ΟΟ!Κα ποu καταστρ\i.

ψοΙnαv είικΌ•λα άιπΌ τ'Ι]ν Μασ•η της φωcrιa~. 

Ό άσ<6έστης τόv καιρό πού ό;pχισε λει

τον.pryία τrου<λιόταν 1 Ο μίλς ττΊν 6κ<'.!ν· δηλ 

ΕλΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

.εa τόv τόvνο. 'Επqμέvως άπο τοος 24 τόv
v:χις εiσaπρό::ττ;γJτΟ .Ε 192 ι)μερησίως. Άπ' 

αuτι1ς f6γαιvαν τό: 11'10 κάτω ί:ξοδα: 

I. Πε.τρέλαιο μ.Ε nμij f J Ο τΟν τόννο, 

ένας τόννος aσ6έα:τ.η χ.pειαζόταν 

va καci μισο τόννο τrετ.ρέλαιο 

5Χ24 Ε 120 
2. 'Εpγο:τικa .Ε 1 τον τό~ΎΟ 24 

3. Σπάσιμο mέτρας ικα μετα,φο,:>ικό: 

τ.η.ς στό κα;f!Ιίνι 1 Ο σελίνια 12 
4. ~Εξοδα έπιδιορθωσεως καi ι:Ιπο-

σ6έσε.ως μηιχαr~rμιό:τω,, 20 
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Άφαιρω άτrο έσοδα ημξ)pησίως εξοδα 

Ε 1 9 2 --- 1 7 6 emέμενιε. καθαρό κ•έpδος στ ή ν 

'Εταιρεία Ε26. 

Παρό>μοω αότΔματο άσ6εστοκόJμιvο κ rι

σθηr.<ε σττ']ν Κurθpιέα το 1958 άπο το ΛΕω
·vίι5α Κuρ.ιακίδη στtΊν π~pιοχη «Φιιλλέρι» μα

ιφu·a άπΟ το πρ&το ένα πεpί:τrοv μίλι. 

Ή όλικι] παραyωγτ'] των 2 αύτόματωv 48 
τόνν•οuς ήμιεpησίως έχιρησιιμοιτrοιεΊτο στΙς 

οίκο&ομες τi\ς Κύτrιροu. 

Με το κτίσ·ι·μο των αύτοιμάτω·ν τΟ: πρωτό .. 
yονα άσ6Εστοκό1μινα έγικαταλείφ&,καν. 

Ύπε.ραuτάμο:το έpyοστάσιο άσ6έστη•. 

Τοίίτο κτίσθηκε άπΟ τt']v !δια 'Εταιρεία Ά

σ6,έ.στσυ Κuθ.ρέας το 1963- 64. Κτίσθηκε 

πιο πάνω erno τόν Κεφαλό6.puσο σε μιά 

έκτετσ;μιένη κοιλάδα κάτ.ω· erno τοuς wρόπο

δς:,; τοlι Πειvταδαiκτύ~οv κα.Ι σε μικ,ρή άπό

στο:ση απΌ το δρόμο τrοο πpοχωιpεϊ στι) 

Χο:λιεuκα. 

•HτOIV [να καμιίvι τετιρά:yωνο καi κτίστr

κε με τοίι6λα ΜιΟ:ς Μηιλιδ:ς έξωτ~pικΟ: η:.

τr;απλσΟv σταυροικτισμέvα. Έσωτερικa κτί

σθηr.<ε το πυρότοu6λο ποu εlσήχθηικε ά'f'Γο 

τijv Γερμανία καi το πuρόχωιμά τους ά-πό 

τf]·v • Αγγλία. 1\!iέσα στο χi:)μο: τrou κτίστη

καν τΟ: γεμ&τα το06λα Μια Μηλιaς σταυ

ιpοειδCJς γιΟ: το τσίχωιμα τοΟ καψιvιοϊι έτο~ 

ποθετε'iτο άκατέJpγαιστος άιμία\1"\'ος ποu έ· 

Πf'Οιμηθεύετσ άπο τήν Έταιpεία 'Αμιάντοv. 

Κτίσθηικε τrά1•ω σΕ: κολωvες καi δ€.v ίmilr:

xαv σ1 4 θίιpες ΠΟU ήτQΙΥ στο αύrόμο:το yιa 
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Ό ό:σ6έ.στης σ' 

αύ:rο έπεφτε στο χΔρ;:, ΠοU ι'jταv οί κολ&ι-

VΖς μΕ. ηΊ βοήθεια εlδικοu έξοr;«έα καΙ έφομ

τώνετο στο αύτοκινηrrο μέ μo;Jcrωrrή. ΔΕ.v 

ί-ιπrι::ιιχε ή πν;χχ:μίδα croίJ αύcτόματοv στο κά

crω μέρος va σπρώχ>Οει crov ό:σ6έστη πρΟς 

crά i:ξω για:-ι·ί, τi)v άvηκαταστοVσε ο έξορ

κέας. Δεν έχpειά.(Ο'IΠο αί 4 Εργάτες γιαri 

τοuς άντικ.ατέiστησε ο φcψcrwrής. Ή καύση 

&μ~ στa πiχ,κα ι'jcrαv 'Ι'Ελείως ή 'ίδια &πc.;ς 

καi στο αUrό,μαcτο καμίνι. Δί'1r-λα σcra πέ.<

κα ύπijρχαv 2 μt'J)(avήμacrα ποu Ελi.yοντο.ν 

Ψ'JΌψi]pες καJ aύcroJ μΕ cra πέκκα μαζi f
σ:π:pc-JΙXVO.V το πεcr•.J:έιλαιο ΙμΕ Ίffiπιεσμένο άέpα 

στο καιμ\νι. Ση]rι κορvψή crov ύπi]ρχαν δυο 

:μεγάλοι έξαεριστiΊ·pες ποlι άποpροφοuσαv 

άέpια. καΙ crov Ε:βyαζαν έξω γιΟ: va &πο6οn.

θήcται ή καVση. 

ΎΠ'i]ιJ!Χε Ccκόιμ:η cτnΊ κορvφη crov μιa μ<ο:

yάλη λqμαιpίνα σχέδιο χωvιοu. Σ' o.Lιrr:i]ν f
ττεψrrαv οί πέcrpες aπο cro άνα6αη6.ριο. Δr

wλα crης εΤχε άνcτί6αpο λίγο έλαφρόcτερο α .. 
πΟ crfιv Ιδια criι λα1μαpίνα. Σ cro άvcτί6αρο 

αύrο mpό.:rtjεcrOJV βάρος οσοv έχρειάζετο γιΟ: 

va άναιyκάζει cτην λαιμι::φίνα ν' άνοίγει οπό

τε οί πέπpες ποu εΤχε E:mεψrrαv στο καμί·;ι 

•καi ταvcr6χρC)vα τ•pαβ·οοοε ηΊν λαμαρίνα και 

αύcτiι άvοι)'lε η'] θ'ύρο: va ξαrιιαγε~μίσει πέ.-

Τ;JΕς. 

Δίπλα aπο το καμί•VΙ υπημχε μιcχ μεγά .. 
λη άβάτζ;η σχέ-5ιο χωνιοu γεμάτη μέ π:Ε

τpες. Σcro ·κάτω μέρος cri\ς ά6άτζης LrπilΓ;

xε lσxl.>poς fceteJ" ( τ:pοψ::>5ότης). Κάτω άπ' 
αύrο καcr·έβαινε ό κοUΙ6aς μΕ: switoh αύτc

:ματο. Δίπλα Cιπο crov cτpοφοδότη LΙ'Π'ηpχε 

Ολλο α:ύcτ6μαcrο S•\Vitch ποu ξεκιvοιJσ.ε μ:,

λις κατέβαινε ο κοο6aς κα1 άνά)'Ίκαζε croν 

τpοοφοδόcrη νa έρyα~ε'ϊ κα1 va γφίσει cτο·ι 

κοοδa μΕ;: τιi.τpες άπο Πιv ά6άτζη. Σuvεxf

ζεcro έτσι cro γ~μιοψα μέχρι δ κου6aς γεμ[ .. 

σει και 'Π"άiρει cro κανονικό croυ 6άρος δπότε 

αίrrόιματα ση:φατοuσε δ τροφοδόcτης μf: cri1 
Gοήθiεια αύrάματοv διαιώrτrτη. 

Ό &ιθρωπτος στο 111CΧΙλJκόνι ΠΌύ ι'icraν ί.ι

πεύθυ:vος ατ1ς τΟΟκκες όiμα έβγαινε δ άσ6~

ατη,ς έ'trίεζε crό SΙWitoh άπο cro παλκόνι καi 

ξ:εκινΟΟσε, δ κωδaς έφθανε σηΊν κορyφη 

-roV κ~μιvιοCι έyερνε cr1ς πέτρες καί Οταv 
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iφfbvαν στη λCDμα,:-iνα Oivoιyε καΙ διοχετεuό

το:v στο κα:μίr·ιι. ΤοUτο έτr~ΟJμ6άνε= μιi

χ•;:;·ις iYrω γεμίσει δλο τΟ KEVO μέρος ΠD<J 

δ']!μΙΟV·;:';yήθψ:ε σcro avω μέρα; άτrο croν ά

σ6έστη ποU επεσε έξω στις κοίλωvες. 

Π&;ς ό άσ6iστης μι:crατρέ:πεcrαι σf. ψιλό 

σ6ησ;μέ..Ιο άσ{)έατη γιΟ: 1>6: μrπεί' στοvς σ<'ικ

κοvς κα] να μ.εcrαφφθεί' στο έμπόριο. 

Ό ιiσ6έση)ς ΠΌu ί:πεφπ στiς κολωνες έ

πιάvετο μi: τράa<το9 καΙ μετεφ~ρεcrο δίπλα 

ό:πο cro καμίνι σf: σιδφέvια ά6άcτζη. KάnJ 

άπΟ τiιrv ά6άτζη ύcπή.pχε ψοψο5ότης πσ) 

eίf)yάζεcro μf: αύrόματο switch κα1 μετέ

<;>ερε τον άσ6έ:C)τη σf. μιά: crαι1vία COΠ!Veyor. 

Το conνeyαr μεcτέφεpε τον άσβέστη σf: μύ

λο ποu crov άλεθε σέ κόκiκοvς ρvζιοίJ.' Απο 

croν μύίλ.οv μεcτεφέρεcτο μf: άνα:6αcτόριο σi: 0:·
βάτζηιv ΠΌU ε!χε ϋψσς 30 τω5Cw. 'ΕΙ<'εί' :•
πi].ρrχε cr,ροφσδότη:ς πε:pιατροφ·ικος ποlι το1 

μεcrέφειρε στοv σβηστήρα ΟΠ01.1 έσ6ήvσο μΕ 

cτt')ν δοήθεια vεροί}. 

Mεcra cro σβήσιμο δ ό:σ6έ.στης i:φθαvε σΕ: 

4 θαλά;μοvς μέ μεcταφορι•κούς κοχλίες, m:ρ

νοΟσε crouς θb:λ<)Ίμοvς αύrοuς ένα προς εvα 

κα[ &ταν Ε:φθανε στο τέcrα.pcro μεπφέρεcrο μΕ:. 

άvα6ατόριο σέ μεγάlλη Cι6ά-τζη (κοφιvιaί 

καi άπ" έκ6 στο διαχωριστήρα δπου έξο

χώριζε τον έμπο.pεύσιμο Cιπο έκείvο ποu δΕ:.v 

μπ6,C)εσε v.:x ό:λεστε'ϊ. Tov f..μ,ΠΌ·pεύσι:μο crol' 
ίο:στελλε σf: μεyαλο σιλό. "Ο σος ~μενε ολ:

στος έστ;.;·iφεcrο παλι σΕ. άλλο μύλο δποu ό:

λέθtτο καΙ κατέληγε στο σιλο ΠΌu cτ.ροφι:r

δοτσuσε ΤΟ'/ διαχωριστ.ήρα:. την δεύ-τερη δ

μως φορά δcrαν εφ&wε στο διαχωριστήp-:χ 

δσσς ίΕμεvε &λεσcrος έ'6γαινε άπο croν δια

χωpιστήιοα καΙ έπεφcτε έξω σav ~χpησcrος. 

Ό έ:μποpεύσιμος ποlι Ε:φθανε στο μεγά

λο σιλΟ διο.χετεύεcrο μΕ: mειττιεσ,μέιvο άέρα: 

σε άναι6σ:τόριο ποu cτov άνέδαζε σε 5ο σιλ6 

γιΟ: vO: μιπε'ί στa χάρrrιvα σΟJΚ.κού•λια. 

Κά:τω άπο cro σιλο croϋ καθαρσV ό:σΌέστι) 

ύιπ-ιlρ.χαv δvο σωλ.ηνες στοuς ότrοίοvς έcrοπο

θεcrοWτσ άπΟ ~ρ>ωrπ"Ο cra χάpηvα: σαικκσύ

λιο:. Mk ηi δύv~μη• πεπιεσψέvοv ό:~;χr ι"' 
σπρώ)(·νετο ό άσβέσrης \ICx :μ[Πiε'Ι στα σακ

κού.\ια. Σ ηΊ σvνέχεια έφ6αναJV σέ αύcτόμαcτη 

πιλάvcrζα κα] μόλις '"fO σαΚΙΚοι.Jλι έφθανε τό 
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ι6άιρσς των 25 κιλων έξηrναryκάζετσ ό σωλή

'\1101ς με το οάρv'ς ν:Χ κλε:σει ηΊv τρύ.πα: πο•) 

l6γαι·νε ό άσ'6έσηη.ς γι{χ ν·c'χ μπο.pιέσε.ι ό &ν

θ:ρωιπιοις νc'χ άλιλάξει το σαικκούλι. 

Ή όλλια:γt) τοιίJ. σαι~κουλισΟ ίΊταν· τόσο 

cvκι:::ί\:η1 πα) ί:νας εiιδι.κ·ωμένος Ο:ν'θ:ρωrrrος Ε

ι6γαiλλε 8 σό:Jκκους γ'cψάτσu·ς στο λε;πτο δηιλ. 

1 60 Oli<Jκό:JSες. Είδικος στο γ~~μισμα σακικου~ 

λιων !]ταν· ό 'Α:Sόψσς Kσuνvij (ΛαC.ς). 

'Απο τt)ν ~rιλάiντζαν σΙ σ•άκκσι έπεφταν 

σ' Ε:να conγeyoιr πσu fjταv 2 πόδια πάνω· 
ό:πο τ·il γη και ό:π' έκεl 4 έ:ριγιάτες τa έ

rrrαιρνα~ κα:l τ.Cc: ιφι6~~τ:ωιναν' στό αUτοκ,ίvητο. 

Το urπ.ερα:uτόιματο έργοστ.άσιο στοίχισε 

σrri]v έποιχi] ποu κτί,στηικΕ 85 χιλιάiSες λί.ρεc;. 

Το δι.πΙλανό τcru έ;:ιγισστά:σιο Π'Ο'U τον aλεθ~., 

τοv έσοηιΙ."ε καi τοr.ι τοποι8ι~τοι0<σε σΕ σάκrκοuς 

έτσιΙμΟ yιc'x Φ·Ciρτωση στο αuτοκι:·.,ητσ λεγό

ται1 .hydraticn καΙ στ::ίχισε στi]·ν Έτ·αι

,ρείνα 150 χιλιάδες λίρες. 

Το VΠΊεραuτόιματο έρrγοστάσιο μέ τ.'> 

ιhydration παρήιγαιγε κάθε 15 μέρες 2 χιλ. 

τδννουις κ:α:! ΕφοprτώΊι'1Ξ.ΤΟ μ~ αVτοUς πV..ο~ο ΎΙ::Χ 

τi] Βεγγ6::η. Παράιλληλα μΕ τi]v i:ξαγωyr] 

τ:_:,'C:ι~~δcτσισσε κ~·! τ~ν O:ycρ:X τής Κύιπρου 

rκαl τια,::ι±:5tSε 6τl τCrιτσ'J έρyασίας σΕ i:pιyt"'-

1\,&Boυς O<iκσSo.μCJ•v μεγάλες ποσ•ότητες. 

'Η πα:ραγωγi] του οπως aναφιέ,pθ'ηιχε πω 

CΊ'a'J~,) i'jτ:X1\I 8 σ:::.Ι;(I,<ΟUς τΟ λεΠτtJ δ;ιιλ. 1 1 .520 
σ::Ί<Ι:<::;,:;,.~ τ~μι· Jl:μi,ρc: πιρΟς 3 σ5λίνια τOrv i5'Jα 

f 1728 τiιΓ,J ήιμ,.έ,:α. 'Α~~ αUτα πρf.ίΠι.Ξ:Ι να α. 

φαιρε:Θ.J.!},ι- Εξοδα· 1\μι:::;:~ησίωι~ Ε,ρyατιrκά, πε

τ.ρέ:λαια, ΟΙχή,μο::rα (2 αuτοκiνητα κα) 1 η:χχ
ικτο.ρ, rεΩη..ια, φ.θnp<i μ·J-;ιχαvηiμ(:Χτων· καΙ &πΞ

σβε.ση, ό.-:τότz oi άπσλα:6Ες πι~έπει να μειω 

€iσi}J καΙ ν·~ με:[,ν.εt κέ._cδος καΗα::;Οιι μδv.σ τΟ 

% Ξι·ηιλ. f432 τt)ι·.J ηψειρα. 

ΕΛιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τάματοv· έρy·οστασί·οιι κκχ\ τοϊι hydratiou 
ε.ί·ναι γε;:;1μα:v'ικiχ κα1l δ!λα τ:.Χ μη!χαΙvή:ματ~ 

ιεiσψχβr;Ικαιv ci;π.O τi]ν Γ εpιμανία, ή έγκα:rά

στ.ασηΙ Q.μως Κα\ τCJιν δυο Εγινε Q;πQ τΟΥ ά,p

χιτ{κτοιvα: Φειδίαv Καυrρσσυιμ>rτa. 

Παpr6ιμ·:::ιιο• LirττΙΕΙρrαv'fόiματσ έ.ργοrστάισιο έ

Π,)'6κειτ'σ ν' άvε,γείρει καΙ λειταJρ:yήσε.ι στi]ν 

τσπι::οιθlεσ:α Φuιλ1λέιρι στη,., Π'εριοχi] Κuθ>ρΘας 

6 Λε.r . .:ινicας Κvριιαικ.ίδη.ς. Εiσήιγαιγε μrάλιστα 

:καi τ·c'χ μr,ιχανήματα. Δυιστυ,χως το·,ι 6pftκε 

ή εiσθοιλ·i] v-a\ το σχέ'.:>ιό ταυ 1\μειvε ό:τr.ραν

μιΟΠCiΠ1CΙ:ητο Κα!\ το χ•ειρό'l"•Ε,:J·Ο ολα τa μrηΙχ:Χ

V'~Jματα έκιαταιτάΙSι~ιν χιλι,άJ5-ωιν λιρωv Εμ.ειν·αιΙ 

στi1ν κατειλιr;ι.:tμέ·~Jjηι πε.ριοrχή. 

Χι,;1;:.!ς ά,μ.φι{)σιλία οί Τ·οιίl!ρ;ωι θra λειτύ·ορ

γησατv τa έ;:;ryοστ·ό1σια αvτΟ: ό:πο τΙς π:ρfuες 

,μέρ~ς τfιις κο:ταιλήψεώις τ•οvις yιατ\ αι)τa μό'

νο μπ·αρ:i:iσα:v •v,:J: καιλύψσuν τΙς άνάγκες ou 

Βο;.-ι~ά σiΞ: aσ·6ιέσ'f1η. Λόιγσς πσu έπιτείΙ>Ξ:Ι 

τi)ν C:πσψίαν τfις λειτου;:;rγία:ς τοuς άπο 

τ::;.iJς ΤΌL1ρ~<QιJις εΤ'Vαι δτι μεΤΙQjξι) τωιν f..·,'Υγα•" 

τc:CιJ πσU ει!pιγ1άιζοrνrο στΟ: έpryοσr.6:σια αv'!"c'x 

ilταv καΙ 5-6 To{JΙ}J'K101 aΠ'Ο Τού'Ι)ΚΙιΚα γsι

T~)'/I'X>Cc χωι.-:)Ιt"6: τiΊις ΚυΘιρέαις .Μ1πιέη Κ ιorytoV 

κα! Έ;mηιχώ. 0\ Tcιl)<_cκcι αuτσ\ ijξωραv τi]v 

).:ειτcr.;ι,:ιιy<α ταJις κα1 έ:χιειρ·rζ:)'ι~Το &νετα τό: 

μη:χα~{;jματα. Κόr.τοι και μόχ{)J't τ6σω) οιiΙΚο·~ 

γιε~.Jιειc~ν Ε;::ιχσνται νιΟ:. πεpι:έJλθ:JΙ'JI'J σΕ ξέ·v.α χ~

\ρίσ κα! σί .ν,ό:μι:μοι lδι01κ:τi'jτες τ~~ν v·O: ζούv 

στη πp~σφ'Jγιc.\ στερr;Ιμένοι καΙ τCJΙV στοι

χειc..:;διώ.ν Ο:yσ.βώ'/ τfι~ς κα:Sηψε;:;·ινrlς ζω;lς. 

(Η έ.λτί'ί,Εα ττα:~α:μιέ"v,ει στΟ είικαι·ο καΙ τfy.ι 

έΙΓΙ!κρ6.τ'η.σιι τc'J•ν Ο:νΘ.;::χ.~ιπί νωιιr δικαιc..:Ιμιάτωv 

,,M:πo.:.•c>l:v ·πΙ;:::ιασω,::ιtν·Ο: ν·ι:Χ ι<ατα:πατοΟrvται, θ'Ct 

~~~θ~ει ο:;.ιιως rκα·ι.ρΟ~ς π:σU , βΟ: ,έiΠ'l~:r:J,:v:τήσou~, 
σποτε οχι μcιν'Ον η Κυθc:rεα με τα εργοστα

σια τσίj aσιδ.έστη. θ<[( πεpιέλθιΞι στοuις ν6ΙlΙ

μcυ·ς lδιι::χ<τ?ιτεc: τi:r.JΙς Ο:λ\.cΧ καΙ Ολη, ή κατε!

λ:μιψιέ·νη ΠΘ;J•Ιοrχη 7'οι0 Β·ο1pιpά της Κύπρου 




