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ΣΚΥΡΟΠΟΙ·Ι·Α ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

"Υστερα ά'τrο το Β' Παyκόσ.μιον Πόλ=

·μο καi σuγκεκριιμένα ση1ν άρχη τί'jς fκτης 

δεκαετίας τοίl αΙώνα μας, μιΟ: ·νέα 6ιομηχα

ΙΙΙία Εκαμε τiς έγκαταστάσει.ς τηις στic; ύ

π~pειες τοίl Πενταοοκτίιλοu, σt μικρη άπό

σταση άπο τον ΚεφαΜ6ριισο τί'jς Κuθρέας, 

έκεϊ κοvτΟ: ποv κτίστηκε πιο uστερα τ:ι 

&περαυrόψατο άσ6εστοποιεϊο. την έμπνευ

ση αίιτη γιΟ: Υέαv έιqμετάλλεuση τfiς πολίι

τιμης καΙ σκλιηpάς πέτρας τοίl Πενταδα

κτίλλω σΙ.ΙΙΙέ.λ(:ιJοε Ct.pχικa ή ίδια Έταιρεια 

Ά.σ6έστοv Κυθρέας ΛΜΔ, αύτη ποLι εΤχε 

Ι·δ,ρuθεl πρiν χρόvια yιa την έπεξεργασία 

τοίl άσ6έστη ·καΙ ποLι άvήγαγε τό παραδv

σιακό άσ6εστοκό.1μινο σε πλf\ρες σίιγχροvο 

Ct.σ6ιοστοποιεϊο. 

Ή vέι:ι: aίrri\ 6ιομηχανία ι'jταv ή σκuρv

ποιία καi μπόρεσε. σt μεpικΟ: χρόνια vO: έ

ξελιχθε'i σε πρώτης τάξεως 6ιομηκαvία καί 

Ύιτrο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΣΑ 

ν;): σιψδό:λει κατΟ: τρόπον aξιόλογο, οχι μο

νάχα στη.ν άvά:πτuξη τf\c; οί·κονοιμίας της 

Κuθ;;έας, άλλ&. καΙ γενικώτερα στηrv ο!κο

ναμ:α της K&rφov μας, Ή άλιματώδης έξέ

λιξή της όφ·είλεται στη γρανιτένια καi δ

μοιοyενη πέτρα τοίl Πεηαδακτίιλοu, με τη~ 

οποίαν παρiιyαyε έξαίρετα προϊόντα, ποv 

σuvαγι.wίζοv-rαv παρόμοια προϊόο.ιτα ίfλλων 

περιοχών τι)ς Κύπρου μας. 

Λόγοι ποu Ε'σπρωξαν την Έταιpείαv νa 

πρ::>5ε'Ι στi]ν έπέκταση. των έπιχειpήσεών 

Τ'}~ κα1 vO: ί5;Χισει τη νέα 6ιο,μηιχανία, i1ταv 

ό οiκοδοιμικ.ος όpyαrnμός, ποv &ρχισε στa 

χρόνια μ.ετΟ: τόv πόλεμο καi εΤχε σav άπο-

1'έ.λεσμα ,.η μεγάλη. ζήτηση. ,ων ο·ίκοδο·μι

κων ίιλικων. 'Ακόμη ή 'Εταιρεία αίιτη προ

μ.ήθεuε στΟ: 'Αρ5εu"Ι"ικ·ό: κα:i Δηιμόσια •Εργα 

τΊ~ Κυ5ε;:>vήσεως πρiν χρόνια τοv άσοέστη 

καΙ εκσ.με τιΊ σκέψη. νό: Π,ΡΟ'μηθεύει καΙ τα 

Σκvρομτιχαndι τοΟ έpyοστασίοu 'Εταιρείας Μαιφη. 
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σκCιρα, ποιJ i'ισαrv άπαραίτητα τόσο στf:v 

σίκοδοιμικi) 6ιομηιχαvία, δσο καΙ στi)ν όδο

ποιlα. 

'Η τr.pαμήθεια τωv σ~κύpω11 γι(χ τiς οiκο

δομες έγένετο άποκλειστικΟ: άπο τiς πα· 

pαλ;.~ς καi τiς κοlτες τώv χει,μάρρων. Ή 

μεγάλη όμως μεταπο~μικi) ζήτηση έπέφφε 

τi)v έξάντληση καΙ ό άvθpωπτος άναyκάσθη· 

κε με τη χρήση. τώv μηχανωv νά καταφύγF.ι 

σri) Τ·e:.χrvητη προπαρασκευή, δπως έγίνετο 

καi με TCx σκvpα τij<; δδοποιfας. 

'Η 'Εταφεiα έγκατέστησε τα πρώτα μη

χανήματα, 2 σπαστi],ρες, ά6άτζες καΙ 

στροιyγu~ό: κcσκινα, ποu τi]ς εΤχε πρ()μl)· 

θεύσει τότε ή Κuο6>έ,ρνηση, δίπλα στα άσ6ε

στοκάJμινα κα; σ•οίχισαv δΝ::ι. τi)ν έποχ.η έ

κείνη .μη.χανt';ματα με ηΊν έγκατάσταση 

περίπου Ε 1500. 01 σπαστi],ρες έ5έχοντο 

στiιν άρχικtΊ αίιτf: θέσηι τi]ς 6ιομηιχανίας 

πέτραv 8 ivτζωιν καi μετa το σπάσιμο το 

vλικο §ε.χώ,;:;ιζε στ,;ι κόσχινα σi: πέτpαν 2 
ίvτζες, 3 )4, V2, 3 )8, 3) 16 τfι·ς ίντζας μέ

χρι το ζοέρο, ποu ήτοοι ή όψμος. 

Ή άπόδ·οση σf:. ύλικο μf:. τa πρώτα αύτά 

μη\{σνή>ματα sεν ξεπερνοιJσε τiς 80 κυ6ικ . .C:ς 
ύάρ5ες ηΊrv ήμέρα, 

Ή προμήθεια τi]ς πέτρας σ' αuτη ηΊ~ 

ά,pχf: τι'\ς σκuροποι'ίας έγiνετο άπο λατ•J

μεΊσ, ποu ε.ύρiσκοντο σf:. ά:πόσταση ά.πο 

το έpγοστάσισ τfις σκuροποι'iας καi κοvτa 

σε μεγάλους γκ,ρεμοuς τωv άπόκρημνωc.ι 

πλεuρωv τσιJ Πεντα5ακτ~οv. Στό: λατο.μεί'α 

αύτa ή πέτρα άπεσπaτο άπο τοuς ύπε.ρ

:μεΥΊίiθεις 6ράχουος μf:. πuροδότη,ση φάλιας 

καi στ·?ι συvέχεια έσπάζετο σ/; πιο μικp":ι 

Κ()}JJ}l·άτια μΕ μάτσες άπο έpγάτες, οιπως ά

παρ6Jλλακτα γινόταν και στi)v προ•μήθεια 

τi]ς άσ6ε.στόπετ:ρας γιΟ: τc'χ παραδοσια,κa 

άσ6εστσκάιμι•vα. Ή πέτρα ομω·ς μέ ΤΟΥ άp

χέγοvr> τp6ττο ποu Θκομματιάζετο καΙ δα
πσνη:ρ.ά στοίχιζε και βαρετό, σ.κλη,ρο ι:rxl 

κοπιαστικο Ε[Υ'(Ο γιΟ: τοuς έpγάτε:; απ'Ξ:• 
6αιν·ε. 

Άκ6μrι μέ τον έκσιηχρονισμο τοu υπε· 
ραuτδματο.v έργοστασίοu τοΟ άσ6έστη, ποu 
δο~w.ε άστcιψάτη.τα, ό πρωτ6γcwσς τρό· 
πος τpοφ•:Α,<;&rηαης πέτρας έπρεπε νc'χ έyκα-
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ταλειφθεl καi νΟ: έξεvpεθεΊ πιό γpήγορος, 

εύκολος καΙ .&ποδοτικός, πσU νό: άvταποοφί. 

vεται στi)ν άσταμάτητη λειτοοργία τοΟ έ~ 

yοστασίοv τάΊ άσ6έατη. 

Έτσι i) 'Εταιρεία 6ρi.θηκε ση.,... άνάyκη 

va έκ,σvγιχ,pονίσει τα μηχ<::wήΙματά της, γι' 

α&το πpομ,ηΒεVΘηκε μεyαλύτεροVς σπαστi\.· 

pες καΙ τοuς έγκατέστησε κοντa στa λατο

·μεΊα, στ.η τοποθεσία «Κοκκιvόκρeμος:. yιό 

~ξοικοvόιμηι:τη ·μεταφορικωv έξόδων τfjς πέ· 

τpας. ΟΙ σπαστiΊρες α&τοi με ολα ΤΟ\Jς τa 

έξαρτή:ματα στοίχισαν τότε περίπου 125 
χιλ. λi,ρες δπως δεiχ•vει ό πιο κάτω τιμοκα

τάλ::>γος: 

1. Βάση για τ ?ι ν έyκατάσταση Ε50.000 

2. Σπαστήρας μεγάλrχ; 30.000 
3 Σπαστήρας μικρΟς 10.000 
4. Τέσσερα αύτοκί'.'ητα μεyάλα 18,000 
5. "Ενα τράκτο,J καΙ εvα R.B. 7.000 
6. Πρ&τr> κόσκινr> 5.000 
7. Δεύτερο κόσκινο 2.500 
8. Conveyor (Ίαιν[α) 1.000 
9. Κολάνι 1.000 

10. Μοτf:.ρ πρώτο 250 
11. Μοτέρ δείιτε,ρο 250 

ΟΛΙΚΟΝ 125.000 

. Ο μεγάλος σπασrήρας έδέχετο μεy.άJλες 

πέτρες 1 - 1 V2 μέτρο καΙ μτrοροϋσε vex τ1ς 

μεταποιήσει άτrο 12 μέ.χρι 3 ίντζες. Το 

σπασμένο αuτο &λικο δταν έ·6γαινε άπό τον 

σπαστήpα Ε'πεφτε σέ Conveyor (ταινία) 
ποu λειτοu,ργοΩσε αύτόματα καi το μετέφε

ρε σΕ: δυνατο κ.όσκινο. Σ' αύτο γινόταν δ 

διαχ·ω·ρι.01μος τi]ς άσ6εστ6πετρας άπο 12 
μ.έχρι 5 ίντζες ποu έπεφτε στiιv πλατεlα 

τοCι έ,ρ.γσστασίοu, δποv μέ τράκτσρ έφορ

τώνετο σε αuτοκίvη;τα καi ηΊv μετέφεραν 

στi)ν ά6άτζη τοίΊ άσ6εστοκάιμινοv μέ τηv 
6-σή,θειαv τσΟ κρίκοv τωv. Ή ύπ6λοιπη πέ

τρα ~<cάτω τών 5 Ιντζωv ΕΠΕψτε π.άλι άπο το 
κόσκινο σ' evα μικρο σιλο (ά6άτζη). Άπ' 

έ5ω μi. ττ'ι λειτουργία ένος μηιχαl!ήιμ<rτος, 

ποu έλέιy.ετο f.e.eder, κατέληrγε σ' σλλο σπα
στήρα, ποu έλέγετο qupitazer, ποu εσπσ· 
ζε την πέτρα μΕ: τi)ν ρύθμιση: τών κατάλλη· 
λων στροφ(,)ν, 

Σ τi) σvvέlχεια το ι'.rλικο ΠοU έτοιμαζετο 
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άπο το qupitazer ίf.πεφτε σΕ: στρογγόλο 
μεγάλο κόσκινο, ποi:ι ό:πο τΙς ~νάλογε·ς τρύ
πες του έγίν.ετο δ διαχωρισμός καΙ ξεχQρι· 

ζαν τι'χ διάφ·ορα ε~δη: νΑJμ,μος, 3) 16, 3)8, 
Vι, 3,4 τf\ς ϊvτζας καi 2 ίντζες. Το ύπόλοιπο 

ύλικό, ποu έλέγετο oνersize ξεχώριζε καΙ 
~πεφτε πάλι ίf.ξω στην πλατεΊα. • Οταν τοΟ
το έστοιοάζετο καΙ έγίνετο σ.ωρΟς έφορτώ

νετο π.άλι μt τράκτορ σΕ: αύτοκίνητα καΙ 

μετεφέρετο σ' άλλο σπαστήρα πσU ελiγετο 

portable crusher, (κιvητος σπαστήρας). 

Σ τον κιvητο σπαστή:ρα το uλικο έσπάζε

το καΙ έπεφτε σΕ: κόσκινο, ποu έλέγετο 

viepratoι-, σχήματος τετραγώνου, το όποίο 
ξεχώριζε τι'χ διάφορα ε'ίδη μΕ: τι'χ τέσσερά 

τοv πατώματα. Το πρCπο π·ά:rωμα χώριζε 

τiς 2 'ί·ντζες, το δεύτερο τι'χ 3,4 τi]ς ϊντζας, 

το τρίτο το Υ2 τι] ς 'ίντζας μαζl μΕ: τι'χ 3) 8 
τi]ς ϊvτζας καi το τέταρτο το ζέpο (.&μμο) 

.μαζi μΕ: τι'χ 3) 16 τi]ς ϊντζας ποu έπρσωοί

ζοντ.ο γιΟ: τ1ς σiκοδομές. 

Σ' δλες τiς περιπτώσεις σί σπαστήρις 

μποροGσαν νο κλείσουν μΕ: ρεσu,λαδ•όρο καΙ 

va έρyασθσσν vO: παράγουν μόνσ το uλι

κο ποu εΤχε ζήτηση., γιατί ολα τι'χ μη,χαvιΊ

ματα i'jσa.v αuτόματα καi ξε:κινσvσαν καΙ 

ί:κ:λειναν μ(: κοv1μπιά. 

Ή άπόδοση τοCι νέου έργοστασίοu ξε

περνοΟσε τ1ς 1200 κu>ΟικΕ:ς uάρ5ες η'iv ημέ

ρα, εΤχε δηλαSη δ.εκαπεντα'Π'λασίαν aπόδσ

ση aπο το aρχικό. Με την aπ6δασή του αU

τfι μποροίίσε σε μιΟ: μέ.pα vO: φοpτώσει 120 
αuτο:<,[νητα μΕ: διάφορα προϊόντα τΡι·ς σκυ

ρΟ'Ποι'[ας, ε'ίτε γιΟ: οlκοδομικοuς σκοπσύς, 

εϊτε γιι'χ κατασκεuη δρόμων. Σ' αuτι'χ 1ψέ

πει νι'χ προστεθσw καΙ άλλα 30 αuτσκίνητα 
τfιν ηιμερα άσ6.εστό'Πετ,ρας, ποu ξε,χώριζε 

στον πρCπο δια,χω:ρισμο κα] προωρίζετο 

γιa το έρyοστάσιο τοCι aσοέστη. 

Με την παρα:yωγη ένος μονάχα σκvρο

ποιεiσu έξασψάλιζαν έ.ρyασίαν .Ολοι δσσι έρ~ 

γά:ζσντο σ' αuτο καΙ στο λατομεΊο, ε'ίτε σaι 

ύπάλληιλοι, ε'ίτε σαν έρyά:rες, είτε σaν μη

χανικο!, ε'ίτε σCηι όιSηyοί. Σ' αύτοUς ποέπει 

να πpσ:στεθοίίν και δλοι σi Ciλλοι ποu εlργά

ζοντο έξ αΙτίας των ύλικωv τή~ σκ.uρσποι'tας 

στΙς σ!κοδομες καί στην κατασκεu'ι1 δρό

μω.ν. 

ΕΛιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΛατομεΊο καΙ έργοστάσιο στην ΚuθΙρέα. 

Τέτοια έρyοστό:σια στην περιοχη Κv

θpέας λειτσιJργοuσαν: ΤσίΊ Λεω•νίδα Κυρια

κίδη, τi]ς Άσ6εστσποιίας κα1 Σκυροποιlας 

Μακ,ρi] ΛΜΔ, τοu Βάσου Προε:στσίΊ, τοu 

Παναγιώτη: Σε.6αστίδη, καΙ το(ι Ί,ω,άvνου κα1 

Παρασκ.ευαfδ.η (το τελευταΊο δεν ·μπόρεσε 

va λειτουργήσει γιατί το 6pfjκε ή ε!σοο:λή). 

Σ το σκυροποιείο έργάζοντο 4 έξ;ειδικω

μ,ένοι έργά:rες. "Εvας εΤχε τfιν γεvικη έπί-

6λεψη τοu .μεy.άλοu σπαστή,ρα. Πρόσεχε κυ

ρίως O:v έφ,Θιαvε καμ.μιό: πέτρα πο>λlι 'μεyά

λ,η καΙ δrον μπσρσσσε ό σπαστήpας νι'χ τηv 

άποppοψ,ήσει, (π;c&γμα πολίJ συχνο) τότε 

ηΊ·ν yίφιζε :μέ λιοέρι ί6ως δτου πάρει τέτοια 

θέση ποu νi μπορεΊ ό σπαση]ρας va τiιν 

παραλ,ό.6ει κο:i νa την έπεξε,pγασθ.εΊ. 

Δ~ύτεpος έρyά:-,-η.ς εlχε την έτrί6λεψη τοu 

μι><ρότεpσu σπαστή.ρα καl πρόσεχε aκ,όμ1 

ι',., παρατηρεΊτο οΙαδήποτε aπώλεια νa στα

ματ:\σει τη τροφοδότηση τοσ σπαστήρα, νι': 

έπισ.ημάvει την aνωμαλία και ν' aρ:χίσει ή 

έπιδιδρθιωση•, aφ·οCι διακοπεΊ όλόκλη.pη: 1-1 

λειτοιJρyία τσCι έργοστασίοv. Τρίτος έργά

της fjταv στο Conύrol τοu σπαστήρα καΙ 

τέταρτος Ε.τr.έ'6λε1τε τα κόσκινα. 

ΕΞΛΓΩJΠ-1 lΉ Σ ΠΕΤΡ ΛΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΜΤΟΜΕΙΟ: 

Ta λατομεΊα aνοίyοvτσ ε'ίτε έπ1 ΙδιωτικfΊς 

Yil·ς ε'ίτε έwl χαλίτικης ( Κυ.Οερvητικ.ής). ΚαΙ 

στiς δυο ομως περιπτώσεις έχpειάζετο έκ 

των τφοτέρωv έξασψάλιση άδειας άπο την 

'Αροοη Λατοιμείων τi]ς Κυ,οερνή,σεως. 
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ΜΕ τι1ν έγκατάσταση τοΟ 

σκvροτrοιείοv ή παραδοσιακι'ι 

τfk; πiτρας (νeχ δγάζα.w τρύπες 

σόγχροvοv 

προμήθεια 

στο\ις 6ρά-

χοοι; με χειροκίνητες ,μηχανές, ν(χ τΙς γε

.μίζοvv μΕ παρούτι, δυναμίτιδα η άμμωvία, 

ν<'ι: τΙς πv.,αδοτοiίν με φuτίλλι καΙ καψοVλι, 

ιν<'ι: γίνεται ή άνατίναξη καΙ vex ΙGομ,ματιά

ζοvται ο! μεγάλες πέτρες μt μάτσες άπο 

τοος έpyάτες) έγκαταiλείφθφ:ε, γιατί, ο

πως Cχναφέρ01με, δtν μποροί.ισε οϋτε τeχ ά-· 

σ6εστοκάμινα οίίτε τeχ σκuροποιε'Ια vO: Ικα

νοποιήσει. 

Τώρα fνα μεγάλο Compresser παρήryα
γε (χέρα, ποο μετεφέ.ρετο στΙς φαλιομηιχα

νΕς καΙ μιτrοροΟσε νό: τΙς θέσει σε λειτοvο

γία. ΟΙ μηχανες αίrτtς Ελtγοντο τρίλια κα1 

ι'\σαν δVο, ένα μεγάλο καi Ενα μικρό. Με 

τa τρίλια αίιτeχ έ6γαζαv τρίnτες στοuς 6,ρά

χοος σε δά&ς 50- 70 πόδια. Το μεγάλο 

έβγαζε τρύττες μt διάμετρο 6 ϊvτζες και το 

μικρό μt διάμετρο 3 ίντζ.ες. Σ' fνα 6ράχο 

ποu έπρόκειτο νό: γίνει ή άνατίναξη έπρεπε 

να 6γοίίν 60 - 70 τρύπες άνάλοyα με το 

μέγεθός του. ΟΙ τρύπες αίιτiς έγεμίζοντο 

με άι,u•μωνία καΙ έτοποθετε'Ιτο στι'ιr.ι κάθε 

μι<'ι: καψούλι με φuτίλλι άκαριαίο (αίrτόμα

το}. τα φuτίλλια αίιτ(χ 60- 70 τον άριθμό, 
Οσα καΙ οί τρόττες έvώνοvταν μΕ είδικο λε

τrτο σίιpμα ΠοU έπ.ρσμηθείιοντο κατόπιν 

σχετικf\ς Ο:δειας άπο το Τ·μfιiμα Λατομείων 

τf\ς Κuδφνήσεως. 

Όταν έγίvοντο δλες οί πιο πάνω προε

τοιμασίες καΙ πλησίαζε νό: γίνει ή άνατίνα

ξη διατάσσοντο δυο άνθρωποι τοϋ έργοστα

σίοu νeχ 6γοw στον κεντρικο δρόμο καΙ va 
σταματήσουν τι'ιν όδικι'ι κuκλοφ<ψία γιΟ: 5 -
1 Ο λεrπτά. Ή άνατίναξη συνήθως έγίνετο 

μετ(χ τJς 4 το άπόyεuμα, ώρα ΠοU σχόλα

ναν οΙ έργάτες καi fφ•εuγαν κα1 μrποροΟσε 

va άποφεuχθεΊ κόθε άπρόοπτο. Μετ<'ι: το 

σταμάτημα τi]ς κυκλοφορίας fνας άνθρωιπο; 

άπο ~ηλο μέρος φώναζε με δuνατΓι καi στα

θεpη φωνή: «Προσέl)(ετε κα; θ<Ί: παί·ξοον 

φάλιες! :ι>, Το σιJνθη•μα έπαναλαμι6άνετο 

τρεϊς φσιρtς άπο τον ίδιο με ηΊv ίδια δυ

νατή ΙGαί σταθεΡJΊ φωvή. rΕτσι κανένας πε

ζός, ποlι μποροί.ισε vex περι.φtρεται στη γύ
ρω m:~ισχή, ν' άκοίισει τον κίνδvνο κα] νά 
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π,ροφuλο;χθε'i. Γιατί μΕ τι)ν έκρηξη fδyαινε 

τρομακτt'ΚΟς κρότος, πσU άκοίιετο σi: ά:πδ

σταση πέραν τι:)ν 4 μιλίων καi πέτρες έΚ·· 

~\Αδοvίζσντο σε άπόσταση 20 σκάλες. 

Μετ<'ι: άπο τ(χ πιο πάνω μ,έτρα ποο έλαμ-

6άνοντο καi άφοϋ διεπιστοΟτο πως δεν ίι

πi'\ρ:χε έκεί κοvτ<'ι: άτομο, lνας άδειοϋχος ι:Χ

πο τοlις ίπrεuθίινους τοΟ έργοστασίοο (δ 

ΧριστοφiΊς Μακρi\ς) έπαιρνε στο χέρι μιa 

μικpη μ,ηχανfι ποο παρήγαγε ρεύμα κα1 μ' 

αίrτο πuροδοτοί.ισε τ1ς φάλιες. Αίrτες δπως 

c:Χvαφέραμε ιiταv δλες σvν.δεδDμένες, έτσι 

ποο οί έκρήξεις έγίνοvτο ταυτόχρονα Ο.η.

μιοuργοίισα;ν τεράστια δίινQΙμη ποu μποροΟ

σε vό: κατακομΙματιάσει καΙ τον μεγαλύτερο 

6ράχο καi μr:τ<'ι: τη\J άνατίvαξη οΙ πiτρες 

έπεφταν σε διάφορα μεyέ.θη, στΓιν πλατεΊα 

τοίί λατομείου. 

'Αμέσως άρχιζαν Ενα τρακτερ καi ένα 

RB (καμήλα) νa παραλQΙμ6άlvοuν τι'ιv τηf

τρα κα] ν(ι: τροφοδοτούν το .μεγάλο σπα

στήρα τοίl σκυροποιείοu, ρίχνοντας άκατά:

παuστα στι'ιν ά6άτζη τοv, γιc'.r ν' άρχfσει 

τον ΚUΚ.λον τ.ι:;,ν έpγασιων τοιι, ΠοU fi:XOV)JE 

άναφέpει κα] νa μετατpf4'ε1 τοuς μεγάλοΙΙς 

6ράχοuς στό: ύλικc'.r τfiς άσ6εστο1τοιίας καΙ 

τfj~ οκιιροποιlας. 

Άvάμεσα δμως στΙς κατακομματισrμέν€.<, 

πέτpες, ποο σωρι·άστηκαν στο λατομε'iο μξ 

τi'jv άνατίναξη, ύrτάpχοuν καi πολλΕς πο.J 

εΤναι ό.δύνατο νeχ καταφσγωθοϋν άπο τον 

σπαο-rήρα. ΕΤναι σωστοi 6ράχοι άκό:μη καΙ 

πρέπει vΟι: uπο6λ·ηθοϋν σε δεύτερη άνατ!vα

ξη. Γι' αύτο παραμερίζονται καΙ χωpίζοΙΙ·· 

ται στΓιν πλατεία. 

ΝιΕ μικpi:ς τώρα φαλιqμηχανές, ποlι ε:,. 

γάζοvται μέ πεπιεσ1μ·ένο άέρα, ποlι τροφο

δοτεί' lvα compresser, άνοίγονται τρίιrπες 

άνάλοyες μt το μέγεθος τοΟ κάθε βράχου. 

τΊς 1ριίπες αίιτες γε.μίζοvν μt άμrμωνία καΙ 

τοποθετοϋν δρcrδίικαι..ιστο φuτίλλι ποu έξέ

χει πό:vω άπο τι'ιν τρύπα l!t2 πόδι. Ό ά

δειοϋχοr; τώρα, ποu eα πυροδοτήσει τiς φά· 

λιες, κρατεί στο χέρι του fνα τΕjμάχιο φu

τίλλι ποlι !:χει ,μέγεθος Ενα πόδι. Στο φv

τίλλι αιπο έχει χα;ράξει μιa ι.αχαιριa σi: 

κάθε ϊντζα καi το τεμάχιο τi'\ς κάθε μαχαι· 
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ρι&ς (φκοΟσε ν' &νάψει το φuτίλλι τfι:ς κά

θ'ε τ.pύπα:ς. "Ενας &νSiρωπος δηλ. μπορο.Οσε 

νό: πυροδοτήσει μό.νο 12 φάλιες μ( το τε

μqχιο τcίί ένος ποδιοϋ μ( τΙς μαχαιριf:ς 

ποu κρατοΟσε. ~Ετσι άπο τι'ιν άρκι'ι μέiχpι 

το τέΝJς τfις πυροδότησης το φuτίiλλι τijς 

κάθε τ,ρύmας θlό: έκαίετο κατό: ένα πόδι ο

σο κα,i το φvτίiλiλι ΠΟU κρατοΟσε στα χέ

ρια τοu. Θα Ε!μενε λοLπον &<cwστο φuτίλλι 

στην κ·άJθε τρύπα V2 τοίί ποδιοίί. ΝΕτσι έως 

&rov καεϊ καΙ το ύπόλοιπο ·ΦUτίλλι τfι.ς κά

θε τρύπας θό: ~δίδετο καιρος στον άδειοU

χο ν' άπομακρυ'ΙJ€:ε( &.πο τον τόπο τfις άν-:χ

τίναξης καΙ ν' άποφ•uγει τον κίvδu·νο. 

'!Eav o·l φάλιες ποι) έπρόκειτο νό: πvρο

δοτηθοί)ν ήταν λ.χ. 36 Επρεπε νό: ύπάρrχοιη 

3 άδειοϋχοι καΙ έξειδικwμέvοι, άφ.οίί κάθε 

ένας .μποροΟσε μόνο 12 va πvροδοτήσει. 

Γι' αίιrrο έκτος άπο τον πpc:Jro ποu άναφέ

,ραμε ύπij.ριχαν καΙ άλλοι διJο σf: έφ.εδρ.εία. 

Μετό: Πι·ν δεUτερη• αύ'fi] άνατίναξη, σvνε.χί

ζετο ή μεταφορα τfις πέτρας στο σπαστή

ρα, οπως έγίνετο καi στην περίπτωση τijς 

πρώτης &νατίναξης. 

ΆΕκτός άπο τa 3 άτομα ποu διενεργού

σαν τι'ιv πvρσοο'fη.ση τiiς φάλιας έργάζοJ

τσ όχό,μη, 2 στοuς φορτω'fij,ρες, 2 στό: τρί

λια, 2 ήλεκτ,ροκολλφ(ς (κωμοδρό:μοι), 1 ίι

πWΘuνος τοΟ λατομείου γιό: το τρύπημα 

τf\ς πέτρας καi των άvατινά!ξεων, 1 γενι

κος ύπεvθlυνος έπi των μηχανημάτων καi 

τοΟ προσωrπικοΟ κα: εΙσπράκτορας έπi 

των πω•λήσεω•ν. Εl:pγάζοντο άκόΙμη 4 μεγά
λα αύτοκίνητα των 20 τόνvωιιι μ( τοuς όδη

γοός τοvς ποu μετέφεραν τη.ν πέτρα άπο 

το λατοιμεϊο στο σπαστή.ρα. 

Παραθετοu•με πιο Κ·άτω ειια πpόχει,ρο λο

yαριασμΙΟ έσόδωv καΙ έξόδω•v ένος σκvρο

ποιείοv yιό: fvα μήνα προ τfις είσ6οiλ:fις γιa 

νό: καταδ•ειχθΙεΊ πε,ρίποv το μηνιαΊο κέρδος 

ένΟς τ.έτοιοu έργοστασιοu. 

ΕΣΟΔΑ: 

α) 120 αίιrrοκ. σκϋρα τiιν ήμέρα 

προς f.7 το καθένα f.8.40. Σέ 

26 έριyάσΙΙμες μέρες θ:): είσ-

πραχθοw τον μfινα f.21.840 

6ΛΙΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

β) 30 αίιrrοκίvψα &σ6,εστόπετρες 

προς f. 5 το καθένα f. 150 τι'ιν 

ήμ.έ.ρα. ΣΕ 26 έργ.ά:σuμες μέ

ρες θό: εlσπραιχθοΟν 3.900 

ΟΛΙΚΟ f.25.740 

ΕΞ Ο ΔΑ: 

1. 'Εργατικό: καi μισθοi Lrπαλ 

2. 'Ηλε:~τρικο ρεΟμα 

3. Άπ6σ6εση μηχ. ό,χ.ημ-άτων 

4. ΝΕ,ξοδα λειτοuργ. μηκαν. 

όκrω.ιάτωιv, iπιδιορθωσεις 

5. 'Εξαρτήματα 

6. Ήλεκτρα 
7. Δι·άJψοσρα Ε.ξοδα 

3.400 
250 

4.000 

3.000 
4,000 

300 
5.000 

ΟΛΙΚΟ f.19.950 

Άφαιρω aπό τό: !tσοδα f.25.740 τΟ: έξο

δα f. 19.950 έναπο•μένει κέρδος στο έpγ-:1-

στάσιο f.5.790 το μήνα. 

'ΑπΟ την δληιι περιγραφι']ν κα-1 έξιστό,ρη,

ση τής Ιδρuσης καΙ λειτουργίας των έργο·

στασίω·ν τ·i]ς σκυ;JΟ'Ποιlας eχντιλαιμ.ΕJ.άvεται 

ό άναJγ•vώστης πόσοι καΙ π6σο•ι κόπσι καΙ 

μ6χιθ'οι κατΕJ6λήοθησαν για νό: δημιοvργη,. 

0:J0ιι τa έργοστάσια αύτΟ: στην Κuθρέαv 

καΙ στΙς άλλες περιοχές, ποu εΤναι κατει

λημιμέιιες άπο τοuς Το.Uρκοu•ς καΙ τό: στρα

τεύματα είσ6ολijς. 

'Η ίδρυση των όφ·είλεται στι']ν έργατικS

τφα, . έν.εpγη.τικότητα και είλικρίνειαν, άλ

λό: προ παντος στο έ'Πιχειρηιματικο πvεϋ

•μα, ΠοU διακρίνουν τον "Ελληιια, οποu καΙ 

&ν 6ρίσκεται. Καί Ε.ρχονται σή•μερα ο1 

Τοίιη:ωι ινa τιΧ κρατσΟ'V καi νa τό: έκμεταλ

λεύ-ονται, δπως δείιχνει ή πιο κάτω εlκό"Jα 

τοΟ έ-ργοστασίο.u τfι.ς Έταφείας Άσ6έστοv 

Σuιρκανιaς, ποu φέρει τό: σήιματα των Τσίιρ

κων, ψω'fογραφίαν τοί) όποίοu ό μέτοχος 

τijς <Εταιρείας κ. 'Ανδρέας Μιiλτιά:δοu· κα

τώρθωσε ιιό: προμηθ'ωθiεί' &.πο γνωστον καΙ 

φίλο του Τ οvρκοκίιτφιο καΙ μ( ολη, τήν προ

θvμία μ&ς 'Παραχώpη:σε διό: ν•ό: ά'Ποτu'Πώ

σοψε στο παρΟ τείJΙχος τοv περιοδικού 

μας. 

01 ύποψίες ποι) tκιφράiζαΙμε στην πρΟ"t 

γσUμεvή •μας μελέτη γιΟ: την άσ6εστοποιiα 
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Έιρry,οστάσιοv Έται,pείας Άσ6,εστοποιίας Συ'Ρ'κα111ιaς. 

τijς ΚυΘρέα,ς 6γr:καν ccλrβινi:ς, 15τι οί Τσup

κοι δΕ:ν εΤναι δυνατό ν' ό:φ~σουν ανεκμετάλ

λευτες τJ.ς έ'τοι.μες και όλοκλη,:Jωμένες, τiς 

εuχρηστ.ες καi έπικερδεϊς 6ιομηχαvίες άσ6έ

στσv καi σκυροποι1ας, οχι μόνο τijς Κυ, 

θρέας άλtλa καi δλων των άλλωtν πεpισχωv, 

ποu έ'χοuv κ,άτω άπο ηΊν παράνομη. καi &δι

κη κατοχή των. ης κατέλαβαν ομως διa 

τf!ς στρατιωτικijς τω'ν έπιχειρήσεω•ς, μΕ: το 

τruρ καΙ το σίδερο, μΕ: η'Jν άρπαγfι καi rfιν 

λεηιλασία. ΔΕ:ν τiς έ'χοuν κφδίσει •μΕ μόχθο 

καΙ αΤ1μα γι' αύτο δε:ν τούς άν.ή,κοιιν καΙ ή 

κατοχfι καi Ε:κμετάλλωσή τους θta εΤναι 

προσω.ρινfι καΙ παροδική. Σίγουρα θa έ'λθt;ει 

καιρός ποι) θιa περιέλθουν στΟUς νδμι1μοιις 

ίδιοκτijτΘς τ<Νς. Στοuς "Ελλψες, σ' αuτούς 

τrou έ'καμαν τiς νύχτες μέρες νa τΙς κφ5ί

σοuν. Σ' αίποι)ς ποu μ6χθηισαν 5χι μονάχα 

σΙ 'ιδιοι, άλλα καΙ σΙ γενιΕ.ς τ&ν προιyόνωv 

τους. 

Ή διχόνοια καΙ το μϊσσς ποu έπικρατεϊ 

στο Bopp& άν.άiμεσα στοuς Τοιιρκοκυrπρίους 

καΙ τοuς έποί,κοuς τijς 'Ανατολίας, δσο καi 

ή rοωιτε.pι:κ,η κοιμματικrf} ~μπάSεια, πσu s,,. 
μιοιupγεί' κο1θη•μερινc'χ ηΊν πολιτικι'ιν άvατα-

ραχi] στfιν Τουρκία, μοιάζουν μΕ: κοχλάζον 

έvεργο ήφαί·στειο ποu θa έκραγεΊ μιa μέ

ρα, όπδτε aσφαλως θa όδ•ηΙγ•ήσει τοuς Τού.ο

κους στον έμψύcλισ σπαραγ,μό, ποu θa φέ

ρει τιΊν κατάρρευση καΙ τfιν άλληλσε,ξόντω

σr;, όπότε έκόντε·ς Ο:κοντες θa έγκαταλεί

ψοuv τa ίερά μας Χ'ώματα γι·a νa περιέλ

θσυν σ' αuτοuς ποu τοuς άνήικουν, σ' αύ

τοuς ΠΟU τοuς άpμόζοuν καΙ fεύρσυν νc'χ τa 

έ.κμεταλλεύονται, καi τότε ό &πσυ γij,ς Έλ

ληνιΟlμος θa γιορτάσει τΟ: κ,υπρια:κa 'Ελειι

θέρια τijς πολύπαθης μας Μεγαλό11ησοιu•. 

Σ η, μ.: 1 . η ς πληροφορίες γιΟ: τi]ν άσ6ε

σταποιtα τijς Κυθρέας ποu έ'χοuν 5η

μο.σιωθεΊ στο προ·ηγο~μενο τεuχος, 

Πtijρα άπο τον κ.ώστα Κα,μπούJρη,ν καi 

Γιό1ν,νη•ν Καμπού,pηtV άπο τη Σupκανιc'χ 

τij,ς ΚvθΙρέσς καi το~ Μιχάλη Χpιστ~

δούλοv άτrο τον Κουτσο,βέντηι. 

2. ης πλtηpοφορίες για τfιν σκvροποιiα 

της Κ υιe.ρέας πij.ρα άπο τον Κώστα 

Καμπού,ρην κα1 το·ν 'Ανδρέα Μιλτιάδου 

άπό ,ην Σuρκανιc'χν Κuθ'ρέας. 




