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ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΟΤΡΟΦΙΑ 

ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΑΙΑ 

Μιό όπό τίς οΙκιακές όσχολίες, πού ήκμασε 

όπό τ6 πολύ παλιό χρόνια, τόσο στήν Κuθρέα, 
όσο καί ο' όλη τήν περιοχή της πού όρδεύεται 

όπό τήν αστείρευτη πηγ!'} τού Κεφαλο6ρύσου, 

ήταν καί ή έκτροψή τού μεταξοσκώληκα, πού 
όπέδιδε σημαντικό κέρδη στήν γεωργική 

παραγωγή καΙ συνέβαλλε πολύ στήν γενικότε
ρη οΙκονομία της Κύπρου μας. 

'Η όρχαιότητα της ασχολίας αύτής κατα

μαρτυρείται όπό τΙς πολλές παμπάλαιες συκα

μιές, πού ήταν φuτευμένες στΙς όχθες όλων 

τών περ80λοχώραφων καΙ χωρίς σχεδόν κομ
μιά περιποίηση αναπτύσσοντο θαυμάοιο, γιατί 

όρκούντο απλώς καί μόνο πού όπορροφούσαν 

δφθονο νερό όπό τ6 παρακείμενο χωματένσ 

αύλ6κι, πού συχνό tτρεχε γιό νό όρδεύσει τό
σο τ6 'ίδιο τ6 χωράφι πού ήταν φυτευμένες οί 

συκαμιές όσο καί τό γειτονικό καΙ τό πιό κάτω 

χωρόφια. πού όνογκαστlκό fπρεπε νά περόσει 

δίπλα τους. 
ΟΙ πρόγονοί μας όοχολήθηκαν μέ όμίμητο 

ζηλο στό φύτευμα της ουκαμιός , γ lατΙ χώρια 
όπό τά φύλλα της τήν δνοιξη γιό έκτροφι) τού 

σκουληκιού πού όπέδlδε τ6 μετάξΙ. τό φύλλα 

πού ξαναβλαστουσαν τό φθινόπωρο καί πρΙν 

κιτρινίσουν καΙ πέσουν , δίδονταν γιό τροφή 
τών ζώων του σπιτιού , αΙγοπροβότων , βοδιών 

κ.λ . καί μάλιστα σέ έποχές πού δέν ύπηρχαν 
όλλες χλωρές τροφές . Μας tδιδε τό πολύ στε

ρεό της ξύλο, όταν γερνούσε καί ξεραΙνετουν , 

πού μπορούσαμε νά κατασκευόσουμε πολύ 
ώραία κα ί στερεό tnIMa (έρμάρια , τραπέζια , 
καρέκλες κ.λ.π) γεωργικό έργαλεια (ζυγούς 

στό ζέξιμο τών βοδιών γιό τήν όροτρίαση) 

έξαρτήματα όμαξιών κλπ. 
'Εκτός όπό τίς πιό πάνω χρησιμότητες, η 

συκαμιά μέ την πλούσια βαθειά πράσινη φυλ

λωσιά της έδινε έπιβλητικό στόλισμα στό γύ

ρω φυσικό της περιβόλλο καί Ιδιαίτερα στίς 

αύλές τών σπιτιών, πού έφυτεύετο μέ ίδ ιαίτε
ρην έπιμέλε ιαν όπό τούς καλαιοθ,ητικούς καί 

φυσιολάτρες προγόνους μας, γιατί κάτω άπό 

τήν παχειά της σκιά καί τόν δροσερό της όέρα 
εϋρισκαν ησυχία καΙ όπόλαυση στίς θερμές 

ώρες τού καλοκαιριού. 
' Η Κύπρος μέ τό γλυκύ καί θαυμόσιό της 

κλίμα όποδείχθηκε πολύ νωρίς , δτι ήταν 
κατόλληλος τόπος γιά τήν έκτροφή τού μετα-

' Υπό Χριστοδούλου Πέτσα 

ξοσκώληκα καί δίκαια κατέλαβε, Ιδlως όπό την 

μεταπολεμική έποχή τού Πρώτου Παγκοομ[ου 

Πολέμου μέχρι τήν όρχή τού Δευτέρου Παγ
κοσμίου Πολέμου, ξεχωριστή θέση όνάμεοα 
στίς πολλές χώρες τής ' Ασίας καί της Ευρώ
πης (Μεσογειακές Χώρες) στΙς όποίες πολλές 
γεωργικές οΙκογένειες έζούοαν όπό τό κου
κούλια καί τό μετάξι 

, Εάν συγκρίναμε τήν έκτροφή του μεταξο

σκώληκα μέ δλλους γεωργικούς κλάδους θά 

καταλήγαμε aτό συμπέρασμα , πώς αύτή πα

ρουσίαζε πολλό πλεονεκτήματα. 'Ηταν βιομη
χανία πού δέν πείραζε καί πολύ η ξηρασία , 
( πού τόσο συχνά μαστίζει τήν Κύπρο μας) , βιο

μηχανία πού μπορούσαν νά έργασθουν καί τό 

πιό άδύνατα μέλη μιας οίκογένειας (γυναίκες. 

γέροι, παιδιά) καί όταν έγΙνετο μέ ζέση καί 
έπιμέλεια καί συμβάδιζε μέ όριομένες έπιστη 

μονlκές συμβολές, εΙχε πάντοτε ψηλό καΙ στα

θερό εΙσόδημα. 
Τέλειωνε I~ έργασία σέ λίγο χρονικό διόστη

μα, (40-50 μέρες) δέν ήταν καθόλου κοπιαστι

κή καί δέν είχε όνόγκη όπό σπουδαίες προπα
ρασκευαστικές έργασίες .. Εγίνετο ταυτόχρο

να μέ δλλες γεωργικές έργασίες καί δέν 6πο

σπουσε καθόλου ξεχωριστό χρόνο τού γεωρ
γού aτήν έποχή τής δνο ιξης, πού οΙ άοχολΙες 

του ήταν πολύ περιωρισμένες, 
Τ ό προϊό τών κόπων όλης τής οΙκογένειας 

τού γεωργού πουλιέτουν έπί τόπου καί τοίς 

μετρητοίς . 3-4 σελ. τήν όκό τό κουκούλια καΙ 
[2 -3 τήν όκό τό μετόξl. τιμή όρκετό ψηλή Υιό 

τήν προπολεμική έποχή του Β' Παγκοσμίου 

αν συγκρίνουμε αύτή μέ τίς έξευτελιστικές 

τιμές γεωργικών προϊόντων , ήμερομισθίων ΚΟ ι 

μισθών (ψωμΙ 2 γρόσια τήν όκό . έλlές 2-3 γρό · 
σια τήν όκό , κρέας 9 γρόσια τήν όκά , χαλλούμl 

1 σελίνι τήν όκά, ημερομίσθιο έργάτου 1 σελίνι 
καί τεχνίτη 2 σελίνια . μισθοί πρωτοδισριζομέ

νων ύπαλλήλων (:3-4 τόν μήνα). 
'Όλα τό χρήματα , πού εΙσπρόττοντο όπό 

τήν πώληση τών προϊόντων της έκτροφης 
ήταν κέρδος , όρκούσε ν ' όφαιρεθεί όπ ' αύτά 

ενα μικρό ποσό πού διετίθετο Υιά την όγορά 
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τού ξεποuλιασμένοu σκουληκιού τού μετα

ξιού η τού μετc;ιξoσπόρou (γιατί πολλσΙ στό 
παλιό χρόνια άγόραζαν σπόΡΟΥ (αύγό) κaί τόν 

ξεπούλιαζαν. 'Όλα τό αλλα χρήματα ήταν κό
ποι, πού διέθετε ό γεωργός μΙ τό λοιπό μέλη 

τής οΙκογένειάς του . 
Τό χρήματα αύτό ήταν ένα καθεχρονικ6 εΙσ

όδημα Υιό τόν γεωργό έκείvο πού βρήκε έτοι

μες η φρόντισε νό φuτεύσει λίγες συκαμιές 

στΙς άκρες τών χωραφιών του . Σuκaμιές πού 
όναγυιώνονταν μόνες τους, πού δντεχαν ο' 

όλες τίς . άντιξοότητες τών καιρικών συνθη

κών, δέν προσβάλλονταν όπό σοβαρές όρρώ

OJειες καΙ ζούσαν πολλά χρόνια .. Η μόνη όρ
ρώστεια πού τίς πρόσβαλλε ήταν ή σήψη τών 

ριζών, πού προξενείτο όπ6 την ύπερβολικήν 

6τΊορρόφηση νερού κοι μπoρoύσ~ ν '. όποφευχ

θεί αν φυτεύονταν λίγο πιό μέσα 6πό τήν όχθη 

τού χωραφιού γιό νά 6πορροφούν λιγότερο 

νερό όπό τό παρακείμενο αύλάκι π06 έτρε·χε 
πολύ συχνό. 
Τό κουκούλια τής Κύπρου ήταν φημισμένα 

γιό τήν έξαιρετική τους ποιότητα καί προτι

μώντο στίς 6γορές τής Εύρώπης καί μάλιστα 
σΙ πιό 6μειmικές τιμές. Τό κυπριακό μετάξι 

έτυχε του πρώτου βραβεΙου στήν Παμβρεπα

νικήν W Εκθεση, γεγονός πού προσείλκυσε τό 

ΙδιαΙτερο ένδιαφέρο τής Βαο[λισσας τής 

'~γγλίας καi.ΠΡόσταξε νό κατασκευαστεί 6π' 

αυτό μεταξένιο ϋφασμα, γιά νά στολιστεί Ινα 
όπό τό δωμάτια τών βασιλικών όνακτόρων. 

'Όλα τό πιό πόνω συνέτειναν πολύ καί ένε

θόρρυναν τούς γεωργούς νό έπιδοθούν μέ 

θερμό ζήλο καΙ ζωηρό ένδιοφέρο στήν έπέ

κταση τής συκαμιός σ' όλη την Κύπρο καί Ιδιαl

τερα στήν Κυθρέα στήν όποΙα χρόνο μέ χρόνο 

νέες καΙ νέες συκαμιές φυτεύοντο στά νέα 

περβολοχώραφα , πού έδημιουργούντο μέ τήν 
αύξημένη δενδροκαλλιέργεια. wETQI σέ λίγα 
χρόνια κατορθώθηκε νό διπλασιασθεί καί τρι

πλασιασθεί ή παραγωγή κουκουλιών καΙ ή Κύ

προς νό έχει όξιόλογο εΙσόδημα όπό τόν κλό

δον αυτό τής γεωργικής παραγωγής . 
Στην έπέκταση τής συκαμιάς στήν Κύπρο 

συνέτεινε πολύ τό Τμήμα Γεωργίας, πού καλ

λιεργούσε σ' όλα τό κυβερνητικό φυτώρια 

σπορόφυτα συκαμιάς καί παραχωρούσε 

δενδρύλλια δωρεάν στούς γεωργούς μέ πρό
θεση νά κεντρίσει τό ένδιαφέρο τους γιά νό 

φυτεύσουν όσο μπορούσαν πιό πολλές συκα
μιές, πού εlχαν όπως έχε ι εΙπωθεί καΙ προη

γουμένως σόν όποτέλεσμα τήν όνάmυξη καΙ 

έπέκταση τής σηροτροφίας . 
Στήν περίπτωση αύτή πρέπει ν ' όναφέρουμε 

καΙ τήν όσύγκριτη προθυμία τών δασκάλων νά 

καλλιεργήσουν σπορόφυτα μουριάς στούς 
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σχολικούς κήπους, πού τά παραχωρούσαν καί 
αύτοί δωρεάν στούς γεωργούς, πού κατέφευ

γαν γιά τήν 6γοράν καρποφόρων καί δασικών 

δενδρυλλίων. 

. Αξίζει μού φαίνεται τόν κόπο ν ' όναφέρου

με σύντομα τήν καταγωγήν καί Ιστορία τού 
πολύτιμου αύΤΟύ έντόμου, πού έπλεκε τά κου

κούλια όπό τό όποία ~βγαlνε τό μετάξι , μέ τό 

όποίο ύφαίνοντο τό όκριβότερα καί ώραιότε

ρα ύφάσματα διά μέσου τόσων αΙώνων . 
Πατρίδα τού μεταξοσκώληκα ήταν ή Κίνα 

στήν όποίαν. ζούσε σέ όγρια κατάσταση πρίν 

όπό πολλές χιλιόδες χρόνια. Στήν έποχή ούτή 
σέ κανένα όλλο μέρος έκτός τής Κίνας ήταν 

γνωστός ό μεταξοσκώληκας, τό δέ μετάξι όν
ταλλόσσετο μέ ϊσο βάρος χρυσού. Γι ' αύτό οΙ 

Κινέζοι ψήψισαν νόμο, πού τιμωρούσε μέ θά

νατο έκεΊνο πού τολμούσε νά μεταφέρει τό 

πολύτιμο αυτό σκουλήκι σ' όλλη χώρα κι ' έτσι 
οΙ Κινέζοι κατώρθωσαν νά έκμεταλλεύονται 

τήν βιομηχανία'τού μεταξιού γιό 3 χιλ. χρόνια. 
' Η αύτοκράτειρα Συλίνχη, γυναίκα τού αύ

τοκράτορα Xoav-ri, aτό έτος 2650 π.χ. γιά πρώ
τη φορό περιποιήθηκε τό σκουλήκι' τού μετα

ξοσκώληκα στό σπίτι καΙ μάλιστα κατόρθωσε 
νά βρεί καί τρόπο νά βγάλει Tj μετάξι όπό τά 
κουκούλια καί νό τό ύφαίνει καί νό κάμει μέ τό 

ϋφασμά του φορέματα. 
Στά έτος-419 μ.χ . μιά Κινέζα Πριγκήπισσα, 

πού παντρεύτηκε τόν βαοιλιά τής γειτονικής 

χώρας Χοτάν (σημερινό Κινέζικο Τουρκεστάν) 

κατόρθωσε νά μεταφέρει μέ κίνδυνο τής ζωής 

της ατή χώρα τού συζύγου της μέσα σέ κορ

δέλλα, πού έδενε τά μαλλιά της καΙ aτή συνέ
χεια δίδαξε ατήν νέα της πατρίδα τήν σηρο

τροφία καΙ μεταξουργlα . 

Μό καί στή χώρα αύτή όπαγορεύθηκε μέ 
αυστηρό νόμο ή ματάδοση τού μυστικού 
στούς ξένους. Στό έτος 562 μΧ δυό .. Ελληνες 
μοναχοί Ιεραπόστολοι, πού περιόδευαν διό

φορες χώρες γιά διάδοση τού Χριστιανισμού , 

έφτασαν τελικό καΙ στό Χοτάν. 'Όταν αύτοΙ 
όντελήφθηκαν τό ψηλό κέρδη τής βιομηχα

νΙας τής μεταξουργίας έμελέτησαν προσεκτι

κό τόν τρόπον έκτροφής τού σκουληκιού, την 
έξαγωγή τοΟ μεταξιού καί τήν ϋφανση τών 
μεταξωτών. Στή συνέχεια έγκαταλείποντες 

την χώρα αύτή οΙ μοναχοί όπέκρυψαν στά μπα

στούνια τους , πού ήταν καμωμένα όπό . Ινδικό 
καλόμι, μεταξόσπορο καΙ σπόρους μουριάς 
κατόρθωσαν έτσι μέ κίνδυνο τής ζωής τους νά 
τά μεταφέρουν στήν Κωνσταντινούπολη. 

. Ο αύτοκράτορας 'Ιουστινιανός τούς όντά
μειψε γενναιόδωρα, όταν πληροφορήθηκε τή 
τολμηρή τους πρόξη καΙ τό εύχόριστο Υιό τό 
κράτος γεγονός. 'Από τήν Κωνσταντινούπολη 

( 
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διαδόθηκε πολύ γρήγορα ο' όλη τή Βυζαντινή 

αύτοκρατορία καΙ κατά συνέπεια καΙ στήν Κύ
προ μας, πού όποτελσύσε ατό χρόνια αύτό 

όναπόσπαστο τμήμα . 
Στήν Κuθρέα καί γενικό ο' όλη τήν Κύπρο 

μας δυό φυλές (ε1δη) μεταξοσκωλήκων έκτρέ
φοντο. Ή κίτρινη φυλή, πού μάς έδιδε τ6 κΙ
τρινα κουκούλια (κρέμ , χρυσαφιά) κοι ή λευκή 

φυλή ij φυλή τής Βαγδότης, πού μας έδιδε τό 
λευκό (όσπρα) κουκούλια . 'Απ' αύτές τίς δυό 

φυλές ή κΙτρινη φυλή εΙχε μεγαλύτερη προτί

μηση , γιατί τ6 κουκούλια της ε[χον περισσότε

ρη ζήτηση ατό έμπόριο . 

. Εκτός όπό τίς πάνω δυό φυλές ύπήρχαν καΙ 
διάφορες δλλες, μό τ6 κουκούλια τους ήταν 
πολύ μικρό καΙ συνεπώς κατώτερης 

ποιότητας. 

Μεταξόσπορος, όπως ξεύρουμε όλοι, εΙναι 
τ6 αύγό τής πεταλούδας τού μεταξοσκώληκα, 

τ6 όποία έπειδή εΙvαι πολύ μικρό καί μοιάζουν 
μέ σπόρους διαφόρων φυτών όπό συνήθεια τ6 

όνομόζουμε μεταξόσπορο. 

Τ6 αύγό αύτό τού μεταξοσκώληκα σόν ζων

τανό πού εlναι , όπό τήν γέννησή τους μέχρι 

τήν έκκόλαψή τους (ξεπούλιασμα) έχουν 
όνόγκη όπό όέρα. Γι ' αύτό σ' όλο αύτό τό διό

στημα έπρεπε νό φυλάττονται σέ μέρος ψυ
χρό, εύόερο καί ξηρό. Τέτοια μέρη ήταν τό 

όρεινό καΙ κυρΙως τό χωριό τής Μαραθόσας. 

ΟΙ παραγωγοί τού σnόρoυ τού μεταξοσκώλη
κα ήταν όπό τό χωριό αύτό, όπου έγlνοντο 

έκτεταμένες έκτροφές τού μεταξοσκώληκα . 

Στό τέλος τής έκτροφής καί μετό τό κλόδω
μα ξεχώριζαν τό καλύτερα κουκούλια (όδρό , 

σφικτό καί βαρετό) τό διατηρούσαν σέ εύόερο 
μέρος, μέχρις δτου βγούν οΙ χρυσαλλlδες 

(πουμπουρίδες) πού τίς διατηρούσαν κατόλ
ληλα νό γεννήσουν τό αύγό. Στό τέλος μό

ζευαν τό αύγό, όφού dnlpptmav τό μικρό, τό 
τελευταία , πού γεννούσαν οΙ χρυσαλλίδες καΙ 
τά τοποθετούσαν σέ μικρό στρογγυλό χόρτινα 
κουτιό συνήθως 8 δρόμια στό κόθε κουτΙ Τό 
κουτιό αύτό στό πόνω καί ατό κότω μέρος ε[
χαν τρυπίτσες γιό τόν εϋκολο όερισμό τών 
αύγών. Στό κότω μέρος έφεραν όκόμη χόρτινα 
μικρά ποδαράκια όπό χαρτόνι, έτσι νό μπο
ρούν ν ' όερίζονται , όταν τοποθετούνται τό 

tva πάνω aτό άλλο , γιό νό μεταφερθούν σέ 
μακρινές όποστόσεις. 

ΟΙ παραγωγοΙ τού σπόρου τού μεταξοσκώ
ληκα μετά τήν τοποθέτηση τών αύγών aτά 
κουτιό , έπρεπε νό τό παρουσιάσουν στήν όρ
μοδία . Αρχή τής Κυβερνήαεως γιό νό γΙνει μέ 
μικροσκόπιο ή μΙKΡOσKόnησή τους KOI νά έξα
κριθωθεί, πώς τό αύγά εΙνα ι γερό καΙ ύγιή καΙ 
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όπaλλαγμένα όπό όποιαδήποτε κληρονομική 

όρρώστεια δπως ή Πιπερίτιδα ( ' ΑτροφΙα) . 

Μετό τήν μικροοκόπηση καΙ έξακρΙβωση τής 
δρτιας ύγείας τών σπόρων ό ύπεύθυνος τής 

Κυβερνήσεως έπικολλοϋσε σέ κάθε κουτ[ τή 
σχετική ταιν[α (κορδέλλα) πού έπρεπε όπαραι

τήτως νό φέρει κόθε κουτί πού θό κυκλοφο

ρούσε στό έμπόριο γιό έκκόλαψη . 

Ή δοκιμή όπέδειξε , πώς δαο ψυχρότερο 
ήταν τό κλίμα , πού διατηρούνταν οΙ σnόρoι 
τήν περίοδο τού χειμώνα, τόσο ζωηρότερα καΙ 
πιό εύρωστα ήταν τό σκουλήκια πού ξεπούλια
ζαν όπ ' αύτούς. 

Γι ' αύτό οΙ παραγωγοί τού μεταξόσnoρoυ, 
πού ήταν όπό πεδινό μέρη έπρεπε νό τούς 
ξεχειμωνιόσουν γιό 1-3 μήνες aτά όρεινό μέρη 
μέ χαμηλή θερμοκρασΙα 5 βαθμούς ΚελσΙου 
καΙ ή θερμοκρασΙα δέν έπιτρέπετο, όταν έμ
παινε ή δνοιξη νά υψωθεί πιό πόνω όπό 10 
βαθμούς ΚελσΙου . 

Στό όρεινό δωμότια πού ξεχειμώνιαζε ό 
μεταξόσπορος έπρεπε νό μήν όνόmεται φω

τιά Γι λάμπα , νά μήν συγκοινωνούν τό δωμάτια 
αύτό μέ δλλα παραπλήσια γιό άποφυγή τής 
ϋψωσης τής θερμοκρασίας, νό μή κοιμώνταl 
πρόσωπα γιό όποφυγή τής μεταβολής της 

θερμοκρασίας καΙ τού μολυσμένου άέρα τής 
όναΠVOής. 'Έπρεπε όκόμη νό μή εΙνα ι ύγρό, 
γιατί ή ύγρασία θό κατέστρεφε όργότερα τήν 
έκκόλαψη. 

'lδιαΙτερη προσοχή έλαμβόνετο στήν περΙ
οδο πού έχρειόζετο ένα μήνα νό γίνει ή έκκό

λαψη, δέν έπρεπε κατ ' ούδένα λόγο νά όνεβο
κατεβαίνει ή θερμοκρασία, γιατί τότε θό βούρ
καζαν τά αύγό καί θό καταστρέφετο ή 
έκκόλαψη . 

Πολλοί γεωργοΙ είχαν τήν κακή συνήθεια νά 
φυλόπουν τόν μεταξόσnoρo σέ έρμόρια, συρ

τόρια καΙ δλλα κλειστά σκεύη καΙ έπιπλα χωρΙς 
νό ξέρουν ότι ήταν ζημιό τους, γιατl σ ' αύτό 
δέν όερΙζετο καί έδιδε σκουλήκια, πού προσ
βάλλονταν εϋκολα όπό όρρώστειες στΙς μεγά
λες τους ήλlκlες, ξεπούλιαζαν παράκαιρα καί 
πέθαιναν όπό όσιτΙα, γιατί δέν εΙχαν όνοίξει 
όκόμη τό συκαμιόφυλλα . 

" Αμα περνούσε ό καιρός τής διαχειμάσεως 
στά όρεινό μέρη και ηθελε περίπου tva μήνα 
νό γίνει τό ξεπούλιασμα , ό μεταξόσπορος 
έπρεπε νό μεταφερθεί aτό πεδινό μέρη KOI 
στήν Κυθρέα καΙ τό περίχωρα . 

Ήταν όπαρα[τητο ή μεταφορά του γιά νό 
συνηθίσει καΙ έξοικειωθεί μέ τήν θερμοκρασlα 
τού τόπου, πού θό έγίνετο ή έκκόλαψη καί στή 
συνέχεια θό όκολουθούσε ή έκτροφή . 

Στήν Κυθρέα ΟΙ έμποροι πού έκμεταλλεύον
το τό μεταξόσπορο ήταν στά παλιό χρόνια ό 
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Άντώνης Φραγκούδης καί Κuριόκος Λεμονο
φίδης καΙ ατό νεώτερα χρόνια ό Χριστόδουλος 
Πauλίδης μαζί μέ τόν γυιό του ' Ανδρέα, ό Κύ
προς Σόββα κaί όργότερα ό . Αριστόδημος 
Μαλαός, ό Ιδρυτής τού Κινηματογρόφου 
.. ΑΠΟΛΛΩΝ .. Κυθρέας, δπως έχει όναφερθεί 

aτό προηγούμενο τεύχος τού περιοδικού μας . 

'Εκτός τούτων έρχοντο καί δλλσ ι ξένοι, πού 
έπρομήθευαν ξεποuλlαομένο μεταξοσκώλη
κα στούς γεωργούς. 
ΟΙ Κuθρεώτες έμποροι συνήθως έπρομη

θεύοντο μεταξόσπορο όπό τήν ' Εταιρεlα Πα

πουτέ καί όπό τόν Τaλιαδώρσν, πού ήσαν όλοι 

κότοικοι Καλοπαναγιώτη. Θυμούμα ι όκόμη 
όπό τ6 παιδικό μου χρόνια τόν δόσκολό μας 
στή 8ώνη όείμνηστο Γαβριήλ Καραπατόκην 

όπό τόν OIKO Μαραθόσας πού ξεπούλιαζε καί 
αύτός μεταξόσπορο καί προμl'θευε καματερό 
στούς γεωργούς τής Βώνης καί τών αλλων 
κοντινών χωριών ... Εκαμνε καί 6 ϊδ ιος έκτροφή 

μεταξοσκώληκα στό σπίτι του , στήν Βώνη καΙ 

συνέτε ινε πολύ μέ τήν καθοδήγησή του νά 
όκολουθήσουν έπιστημονικ ές συμβουλές 

πολλοί γεωργοί καΙ νό έχουν καλήν όπόδοση 

στή παραγωγή κουκουλιων. 
Πουλούσαν τόν μεταξόσπορο όπό μισό ώς 

ενα σελίνι τό δράμι , 6-8 σελίνια τό κουτί τών 8 
δραμ . γιατί μερικές οΙκοκυρές άγόραζαν άπ' 
εύθεlας τόν σπόρον καΙ τό ξεπούλ ιοσμα τό 

εκαμναν ΟΙ ϊδιες . 
Μά ΟΙ πιό πολλές οίκο κυρές προτιμούσανε 

τό ετοιμο ξεπουλιασμένο σκουλήκι γιά όπο

φυγή κόπου καί ταλαιπωριών, πού συνεπήγετο 

τό ξεπούλιασμα . Γι ' αύτό τό μεγαλύτερα ποσό 

μεταξοσπόρου έξεπουλ ιάζοντο όπό τούς ντό
πιους προμηθευτές πού άκολουθούσαν όπωσ

δήηοτε έπ;στημcνlκό τρόπο μέ τι, χρήση ίΌ'; 

πρακτικού έκκολαmηρίου . 

Μέ τό ξύλινο αύτό έκκολαmήρι μέ όσή μαν

τα έξοδα (200 δρόμια λόδl καΙ 2 κουτιό Ιταρέ· 
δες) μπορούσαν νό έκκολάψουν μέ πολύ κα

λήν έπιτ υχίαν μέχρι 50 κουτιά μεταξοσπόρου 
τών 8 δραμίων τό καθένα . Μέσα στό έκκολα

πτήρι έβαζαν τό θερμόμετρο γιό νό κανονίζε

ται ή θερμοκρασία καί ποτήρι μέ νερό γιό νά 

παρόγεται ή όπαιτούμενη ύγρασία γιά τό καλό 

άνοιγμα τού μεταξοσπόρου. 
Τό πρακτικό τούτο έKKoλαnτήρι ήταν ένα 

συνηθισμένο ξύλινο κιβώτιο πού εΙχε όγκον 1 
1/2 κυβικό μέτρο . 'Εσωτερικά ήταν έπενδεδυ

μένο μέ λαμαρίνα καί έχωρίζετο μέ τελάρα σέ 

5 πατώματα , όπου έμπαινε ό μεταξόσπορος 1 Ο 
κουτιά σέ κόθε τελάρο όλ ικά 50 κουτιά τών 8 
δραμΙων. Τό κάτω πάτωμα ήταν όπ6 λαμαρίνα. 

Στ6 κάτω μέρος τού κιβωτίου καί κάτωόπό τήν 

λαμαρίνα έμπαινε τό δοχείο μέ λάδι πού δναβε 
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ίταρές γιά νά παράγει τήν θερμοκρασία πού 
έχρε ιόζετο. Τό δοχείο αύτό πλησιαζόταν π ιό 

πολύ aτή λαμαρΙνα, όταν θέλανε νό ύψώσουν 
τήν θερμοκρασ ία η όπσμακρυνόταν όταν θέ

λανε νό τή χαμηλώσουν. Γιό τήν ϋψωση ούτής 

μπορούσαν όκόμη ν ' όνάβουν aτό ϊδιο ποτήρι 
μέ λόδ ι δεύτερον ίταρέ. Μέ τήν φλόγα τού 

ίταρέ ή λαμαρίνα θερμαινόταν καί ή θερμο

κρασΙα της μεταδιδόταν στό τελάρα μέ τό 
σπόρο . Τό νερό έπίσης στό ποτήρι μέ τήν θερ

μοκρασία έξατμιζόταν κα Ι οΙ ότμοί του σκορ

πιόταν σ' όλο τό χώρο τού κιβωτίου καΙ συνέ
τειναν νό μεταδΙδεται ή ύγρασία, πού χρειαζό

ταν γιό τήν καλή έκκόλαψη τών σπόρων . ΟΙ 
όπλωμένοι σπόροι στό τελόρα έπρεπε ν' όνο

κατώνονται μέ μαλακό πτερό 2-3 φορές τήν 
ήμέρα γ ιό τήν καλύτερη όναπνοή τους, καΙ γιό 
νό έκκολόπτονται όλοι μαζί. 

' Η θερμοκρασία aτό έκκολαπτήρι δρχιζε 

όπό τήν θερμοκρασία τού δωματίου , πού βρί 

σκονταν ΟΙ μεταξόσπορο ι στίς τελευταίες μέ

ρες πρό τής έκκόλαψης καί ύψωνόταν 1-112 
βαθμούς κόθε μέρα, μ έχρις ότου έφθανε 
στούς 25" πού τούς διατηρούσαν πιό σταθε
ρούς μέρα καΙ νύκτα μέχρις ότου αρχιζε καΙ 

τέλειωνε ή έκκόλαψη . 
' Η θερμοκρασΙα έπρεπε νά ύψώνετα ι καί νά 

διατηρείται κανονική, γιατ! αν έπεφτε όπ6το-

11(1 θά έψύχοντο ΟΙ σπόροι καΙ μπορούοαν νό 
βουρκάσουν, αν δέν ύψωνόταν πιό πάνω όπ6 
τό πρέπον, οΙ σκώληκες θό έξαντλσΟντο , όδυ

νατούσαν καί όταν δέν εϋρισκαν καλή περι 

ποίηση στίς νηστείες η τό κλάδωμα ώρισμένως 

θό όπέθνησκαν. 
-Όταν πλησlαζαν οί μέρες τής έκκόλαψης ό 

μεταξόσπορος αλλαζε χρώμα όπό σταχτίς γι 

νόταν ασπρος (ξάσπριζε) . Γινόταν ή έκκόλαψη 
στίς πρω"ίνές ώρες καΙ διαρκούσε 3-4 μέρες σέ 
μιό έπlτυχεμένη έκκόλαψη . Τήν πρώτη μέρα 

έκκολάmοντο λίγα σκουλήκια, τήν δεύτερη 
καί τρίτη περισσότερα καί τήν τέταρτη πιό λί

γα . 'Όσοι σπόροι έμειναν μετό την τέταρτη 

μέρα όπερρίmοντο, γιατί αν έμεναν δέν θό 

ξεπούλιαζαν , η αν ξεπούλιαζαν θό ήταν όκα

τόλληλοι γιό έκτροφή. 

" Οταν δρχιζαν ν' όνυΨώνουν τήν θερμοκρα
σία, αν γιό όποιοδήποτε λόγο θέλανε ν ' όργο

πορήσουν τήν έκκόλαψη (λ.χ . γιό ν ' όνοΙξουν 

τό φύλλα, δέν έπρεπε νά χαμηλώσουν τήν 

θερμοκρασία , όλλό νά τήν κρατήσουν σταθε
ράν , έκεί πού βρισκόταν, γιά λίγες μέρες. 

'Όταν δρχιζαν νά βγαίνουν πολλοί σκώλη

κες στό τελόρα πσύ ήταν όπλωμένσι οΙ σπόρο ι 

δπλωναν πάνω όπό τό σκουλήκια ενα κομμάτι 
τούλι καί πάνω σ' αύτό έβαλλον τρυφερά λε

πτοκομμένα φύλλα μουριάς. Τό σκουλήκια τό-

,. 
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τε προσελκύονταν όπό τήν μυρωδ ιά τών φύλ

λων, περνούσαν τΙς τρύπες τού ύφάσματος 
καΙ μαζεUοντον στό φύλλα, πού ftpwyav 
6χόρταγα. ~ Ετσι ό παραγωγός μπορούσε νό τ6 
μαζεύει πιάνοντας τό φύλλα όπό τόν μΙσχο καΙ 
μεταφέροντός τα, τ6 τοποθετούσε σΙ πανέρια 
ή τατσιές πού βρΙσκονταν aτό ίδιο δωμάτιο. 
Στη θέση τών φύλλων πού έσηκώνονταν, το
ποθετούσαν δλλα τρυφερό φύλλα καΙ δταν γέ
μιζαν καΙ αύτό μΙ σκουλήκια, τό σήκωναν όπως 
καί πρώτα. Τό μάζεμα τούτο τών σκουληκιών 
έξακολοuθοΟσε μέχρι τ6 μεσημέρι, όπ6τε σ' 
όλα τ6 σκουλήκια πού μαζεύτηκαν έδΙδετο τ6 
πρώτο γεύμα μΙ Ψιλοκομμένα τρυφερό φύλλα 
όγριας μουριάς, πού σκορπΙζονταν σ' όλη την 
Ικταση, πού ήταν συναγμένα τ6 σκουλήκια. 
' Η ϊδια έργασία συνεχιζόταν καί τΙς έπόμενες 
2-3 μέρες μέχρις ότου συμπληρωνόταν όλη ή 
έκκόλαψη. 

. Ο παραγωγός μετό πού δρχιζε ή έκκόλαψη 
συμπύκνωνε όλο τ6 σπόρο των 5 τελόρων πού 
ένaπέμεινε aτό τρΙα τελόρα καΙ aτό ύπόλοιπα 
δύο πού έμειναν όδειανό έμπαινε νέος σπό
ρος καί ή έκκόλαψη συνεχιζόταν, μέ τόν παλιό 
σπόρο στό τρία τελόρα καί τό νέο σπόρο στό 
δύο, μέχρις ότου συμπληρωθεί όλη ή ποσότη
τα τού onόροu, πού προοριζόταν νό 
έκκολαφθεί. 
Στήν Κuθρέα οΙ παραγωγο ί , όταν θέλανε νό 

έκκολόψοuν μεγαλύτερες ποσότητες μεταξο
σπόρου 100-150 κσuτιό διό μιάς, τότε χρησιμο
ποιούσαν μεγαλύτερα έKKoλam"ήρια, πού εΙ

χαν περισσότερα χωρίσματα τελόρων , μέχρι 
30 .. Ο σπόρος τότε όπλώνετο όραιός σ' όλα τό 
τελόρα καΙ ή έκκόλαψη ήταν μιά καΙ μόνη (δέν 

ύπήρχε όνόγκη όταν όδειόζον τελόρα νό 
προστεθεί νέος σπόρος). Στη περ[mωση τότε 

τού μεγόλου έκκολamηρΙοu όντl τοΟ λαδιού 

μΙ Ιταρέ χρησιμοποιούσαν λόμπα πετρελαΙσυ 
2 νούμερο, πού εΤχε Ισχυρότερη φλόγα καΙ 
μπορούσε νό ύψώσει τήν θερμοκρασlα σ' όλα 

τό χωρΙσματα τού έκκολαπτηρlου 'Όλη ή ύπό
λο ιπη δlαδ lκασlα τής έκκόλαψης ήταν ή ίδ ια μέ 
τό μικρό έKKOλαmήρlσ. 

'Ο πιό πόνω τρόπος έκκολόψεως ιΊταν ό 
κλασσικός καΙ όκολουθείτο όπ' όλους τούς 
παραγωγούς .. Εκτός όμως όπ' αύτόν όκολου
θούνταν καΙ δλλοι όχι μόνο στήν Κυθρέα όλλό 

καΙ σ' όλη τήν Κύπρο, ΙδΙως όπό γυναίκες, πού 
όγόραζαν, δπως όναφέραμε μεταξόσπορον , 
όντΙ έτοιμο ξεπουλιασμένο μεταξοσκώληκα . 
• Ηταν όμως όλοι τους έλαπωματικοΙ καΙ έγέ
νοντο πρόξενοι νό καταστραφούν όλότελα οΙ 

έκτροφές τι ν' όποδώσουν πολύ μικρήν όπόδο
ση σέ κουκούλια. 

Πολλές γυναίκες fδεναν τό μεταξόσnoρo σ' 
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ένα ρούχο, τόν περιτύλισσαν κατόπι μέ μαλλΙ 
η θαμθόκι καΙ τόν tθαλλαν στό στήθσς γιό 
πολλές μέρες μέχρι ότσυ έκκολαφθεί. . Η 
έλαπωματικότητα τού τρόπου αύτού εΙναι 
φανερή, γιατl ένώ ό σπόρος χρειόζετο θερμο
κρασία πσύ νό φθόσει στούς 25" Βαθμούς καΙ 
αύτή νό ύψώνεται 1·2 Βαθμούς τήν μέρα, στόν 
κόρφο της έΒρισκε όπότομα τήν θερμοκρασlα 
τών 37". Στό κόρφο έπlοης ό σπόρος δέν όερl
ζετο καθόλου, ατήν έποχή μάλιστα τής έκκό
λαψης, πού εΙναι όναγκαίος ό όερισμός γιό ν' 
όποδώσει γερό κα! ύγιη σκουλήκ ια. 

ω Αλλες πόλι τοποθετούσαν τόν σπόρο μέσα 
στό στρώματό τους ή τόν δ,πλωναν στόν ήλιο, 

μέ μόνη τήν προφύλαξη όρκούντο νό τό σκε
πόσουν μ' Ινα ρούχο. ΚαΙ οΙ τρόποι αύτοl τής 
έκκόλαψης ητανε τελεΙως έλαπωματικοΙ γιατί 
στό στρώμα δέν μπορούσαν νό κανονlσουν 

τήν όπαιτούμενην θερμοκρασlα, ούτε νό έξα
σφαλΙσουν τόν κατόλληλο όερ ισμό. Στόν fιλιo 
ήταν όνέφικτος ό κανονισμός τής θερμοκρα
σίας πού ήταν όπαραlτητη γιό δλες τΙς μέρες 
πού κρατούσε ή έκκόλαψη. Εύτuχώς τόσον ή 

πείρα όσο καΙ ή κατόλληλη διαφώτιση συνέτει

ναν νό έκλεlψουν εύκολα οΙ παραδοσιακοl αύ
τοί τρόποι καΙ οΙ νέοι παραγωγοΙ νό μή κόνουν 

μόνοι τους έκκόλαψη, όλλό ν' όγσρόζουν ξε
πουλιασμένο μεταξοσκώληκα. 

ΟΙ έμπορευόμενοι τό μεταξοσκώληκα στήν 
Κυθρέα δμα συμπληρούτο όλότελα ή έκκόλα

ψη καί όφού tτρεφαν γιό πολύ λlγες μέρες τό 
καματερό στό onlτι τους, τότε δρχιζε ή πώλη
ση. Καθ' Ινας ε[χε τΙς πελότισσές του, πού 

έτρεχαν νό προμηθευτούν όνόλογη ποσότητα 
μέ τό συκαμιόφυλλα πού διόθεταν . . Η πώληση 
έγΙνετο κατ' έκτΙμηση μέ τό μότι. Ξεχώριζαν 
t:va κομμότι πού ύπολόγιζαν σέ δρόμια καΙ τό 
κέρδος τους κυμαΙνετο μεταξύ 70-80% στό 
ποσό πού όγόραζαν τό μεταξόσnoρo. ·Ηταν 
κέρδος σημαντικό, γιατ! διέθεταν όρκετό κό
πο καΙ έντατική προσοχι'} γιό νό φθόσουν σέ 
έπιτυχεμένη έκκόλαψη όπό τήν όποlαν έξαρ
τδτο πολύ κα! ή έπιτυχΙα τής έκτροφής καΙ 
όπόδοοης. 

Σέ πολλές περιπτώσεις έπεκρατούσε τό 

συνεταιρικό σύστημα μεταξύ τού προμηθευτή 
καΙ τού γεωργού .. Ο προμηθευτής ξεχώριζε 
δηλ . fva κομμότι καματερού τών 4 δραμΙων τό 
tδινε στό γεωργό χωρΙς νό πληρώσει τήν όξlα 
του, τό έτρεφε καΙ τό περιποιόταν μέχρις ότου 
κλαδώσει. Μετό τό ξεκλόδωμα καλείτο ό προ
μηθευτής ζύγιζε τό κουκούλια καΙ fπαφνε 
20% τής παραγωγής καΙ δφηνε τό 80% στόν 
έκτροφέα τού μεταξοσκώληκα . 
Στήν περlmωοη αύτή ό προμηθευτής σόν 

συνεταίρος έπισκέπτετο συχνό τό on(τια πού 
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έγΙνετο ή έκτροφή καΙ παρακολοuθούε αν πή
γαινε κονονικό ή έκτροφή, αν είχε εύλογΙα τ6 
σκουλήκι, (Ικανοποιητική ή ποσότης πού 

παραχώρησε) αν παροuοιόστηκαν όρρ{iJστειες 
κοΙ έδιδε όδηγίες τής δικής του έμπειρΙας, 
έτσι πού γ Ι όποθεί χρήσιμος καί ώφέλιμος 
στόν πελότη του. 

Τέτοιες έπισκέψεις έκαμναν συχνό καΙ 
ύπόλληλοι τού Γεωργικού Τήματος, έπιθεω
ρητές τής σηροτροφΙας, πού έπιθεωρούσαν 
τΙς έκτροφές στήν Κυθρέα καΙ έδιναν όδηΥlες 
καί συμβουλές καΙ συνέτειναν όξιόλΟΥα στήν 
έξασφάλιση έπιτuχεμένων έκτροφών . Τέτοιοι 
όναφέρονται νό tnIoKtmOVTaI τήν Κuθρέα 
στή διόρκεια τής έκτροφής ό . Ελισσαϊος 
'Αλωνόρης καΙ ό Σωκρότης Κυρlτσης. ΚαΙ ΟΙ 
δυό μέ τήν όλη δρόση τους Υιό μιό όνέλιξη τής 
σηροτροφΙaς δφησαν στό πέρασμό τους την 
σφραγlδα τους στήν Κυθρέα. 'Εκτός όπό τΙς 

έπισκέψεις, τίς προφορικές συμβουλές καΙ 
όδηγΙες διένε ιμαν όνόμεσα σroύς γεωργούς 
τής Κυθρέας καΙ τούς σηροτρόφους φυλλόδια 
μέ δ ιαφωτιστικό ύλικό γιό fva έπιστημονικό 
τρόπο έκτροφής τού πολυτίμου τότε 
σκουληκιού. 

Σπουδαία συνέβαλαν στήν πρόοδο καΙ έπι· 
τυχία της σηροτροφlας καΙ τό Δημοτικό Σχο
λεία, πού μπορούσαν νό κόμουν έκτροφή 
μεταξοσκώληκα δπως σrήν Κυθρέα. Σ ' αύτό 

έατέλλετο ατήν κατόλληλη έποχή μεταξόσπο
ρος 1-2 δρόμια όπό τό Τμήμα Γ.ωΡΥίας , έΥένε
το ή έκκόλαψη μέ τό συνηθισμένο ξύλινο κι
βώτιο καί στή συνέχε ια άκολουθούσε ή 
έκκτροφή όλα ύπό τήν καθοδήγηση τής οΙ
κείας δασκόλας. ΟΙ μαθήτριες παρακολου
θούσαν τήν έκτροφή μέχρι πού κλόδωνε καΙ 
ξεκλόδωνε ό μεταξοσκώληκας. ΚαΙ έδώ δέν 
έλειπαν οΙ έπ ισκέψεις 6ρμοδΙων λειτουργών 
τού Τμήματος Γεωργίας, πού μέ τίς όδηγίες 

καΙ παρατηρήσεις τους συνέβαλλαν νό έξα

σφαλισθεί fνας όρθός έπιστημονικός τρόπος 
έκτροφής νά γlνει κτήμα τών μαθητριών καΙ νά 
συνεχισθεί στό σnίτι μετά τήν όποφοίτησή 
τους όπό τό σχολείο. 

Τό σπίτι πού θά έγΙνετο ή έκκόλαψη δπως 
καΙ τό σπίτι τής έκτροφής τού μεταξοσκώλη
κα, έπρεπε νό είναι εύρύχωρο, νό μή είναι 

ύγρό, νό όερΙζεταl καλό καί νό μπορεί εί)κολα 
νά όπολυμανθεί. Σέ τέτοιο σπΙτι τό σκουλήκια 
όερlζονταν καλά, έτρέφοντο καλύτερα καΙ 
έγΙνονταν εύρωστα καΙ ζωηρά καΙ δέν προσ
βάλλονταν όπό όρρώστε ιες . 

. Η όπολύμανση τού σnιτιoύ έγίνετο κόθε 
χρόνο πρός όποφυγι'! τών μικροβίων, πού δυ

νατό νό έμεναν όπό τόν περασμένο χρόνο καΙ 
θά όρρωστούσαν καΙ τούς φετε ινούς σκώλη-
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κες. . Οκτώ μέρες πρίν άρχΙσε ι ή έκκόλαψη 

τού μεταξοσπ6ρου τ6 δωμάτιο έκαθαρΙζετο 
καλά μέ δλα τό σύνεργα τής έκκόλαψης καΙ 
έκτροφής (έκκολαπτηρι, καλαμωτές, στηρίγ
ματα, καλάθια, κλπ.) έρραντlζοντο δλα μέ 
δ ιόλυση 3 όκ. θειϊκού χαλκού (γαλαζόπετρα) 
σέ 100 όκ. νερό καΙ κατόπι τό δωμότιο όσβετώ
νετο μέ διόλυση 20-.όκ, όσβέστη σέ 100 όκ , 
νερό. Πρίν όκόμη cΠεγνώσε ι τό δωμάτιο 
έκλείοντο θύρες καΙ παράθυρα καΙ έκαlοντο 
ατό δωμότιο 2 1/2 όκ , θειόφι σέ μαΥγόλι μέ 
καλοαναμμένα κόρβουνα . ΟΙ καπνοί πού έβγα
ζε τό θειάφι κατάστρεφαν όλα τό μικρόβια πού 
μπορούσε νά έχει τό σnlτι. Μετό 20 ώρες τό 
σπίτι όνοίγετο καΙ όερΙζετο καλό καί ήταν πιό 
έτοιμο νό δεχθεί τούς μεταξοσκώληκες γιά 
έκτροφή , 

οι σκώληκες γιό έκτροφή έτοποτετούνταν 
σέ καλαμωτές (ψαθαρκές) πού έγίνονταν μέ 
καλάμια πού άφθονούσαν σrήν ΚυθραΙα προ
παντός στό παλιό έκείνα χρόνια τής έκτρο

φής, όφού οΙ όχθες τών ποταμών ήταν ένας 
ότέλειωτος καλαμιώνας, γι ' αύτό οί έπιστημο
νικές (τέλλενες) καλαμωτές ήταν άγνωστες 
στούς Κυθρεώτες παραγωγούς. 

ΤΙς καλαμωτές σκέπαζαν μέ χορτί (έφημερl
δες) καΙ μετά τοποθετούσαν τό σκουλήκια , γιό 
νό μή πέφτει ή σίρπη όπό τίς χωρισιές τών 
καλαμιών, προπαντός στΙς μικρές ήλικίες πού 
έδίδοντο φύλλα Ψιλοκομμένα . Νό μή πέφτει 
όκόμη τό κόπρι τών σκωλήκων άπό τήν μιό 
καλαμωτή στι'!ν άλλη καΙ ν ' όποφεύγεται μό
λυνση δν τό σκουλι'!κια τών άνω καλαμωτών 
συνέπεσε νό μολυνθούν, γιατί οί καλαμωτές 
στηρίζονταν ή μιό πιό πάνω άπό τήν άλλη σέ 

στηρίγματα , πού ήταν στερεωμένα στό πάτω
μα τού δωματίου καΙ συνδεδεμένα όναμεταξύ 
τους. 

Σπουδαίο έπΙτευγμα στή διατροφή τού 
μεταξοσκώληκα ήταν νά έπιτύχει ό σηροτρό
φος, τήν Ισότητα τών σκουληκιών γιατl έτσι θά 
έτρωγαν . θό νήστευαν καί θά άποδερματώ
νονταν καί κλόδωναν πάνω κάτω στό Ιδιο χρό
νο. Γιά νό κατορθωθεί τούτο δσοι άγόραζαν 

ξεπουλιασμένο καματερό fπρεπε νό έπιμέ
νουν νό τούς δοθεί άπ ' έκείνο πού ήταν ξεπου

λιασμένο τής ϊδιας μέρας. ' Ο έμπορευόμενος 
τόν ξεπουλιασμένο μεταξοσκώληκα γιό νό άν
ταποκριθεί στι'!ν έπιθυμΙα αύτή τών πελατών 
του έπρεπε νά τοποθετεί όλο τό καματερό 
πού ξεπούλιασε τήν πρώτη μέρα σέ μιό καλα
μωτή έκείνο πού ξεπούλιασε τη δεύτερη μέρα 
σ' δλλη καλαμωτή καΙ έκείνο πού ξεπούλιασε 
τήν τρίτη μέρα σ' δλλη καΙ νά σημειώνει σέ 
κόθε μιό καλαμωτή : lη ήμέρα , 2η ήμέρα, 3η 
ήμέρα, 
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Γιό νό συνεχισθεί όμως αύτή ή Ισότητα τών 
σκωλήκων, πού έχουν μέ τό ξεπούλιασμα , ο ' 
όλη την διατροφή μέχρι τού κλαδώματος , ό 
σηροτρόφος έπρεπε σΙ κόΒε πρώτο ξεσίρπl
σμα ϋστερα όπό όποιαδήποτε νηστεία ΟΙ μι_ 
κροί καί βραδείς σκώληκες, νό μαζεύονται καί 
νό τοποθετούνται σέ ψηλότερες ξεχωριστές 
καλαμωτές καί νό τούς περιμένουμε νό ξενη
στεύσοuν όλοι καΙ νό τούς δώσουμε τροφή , 
διανέμοντας σ ' ούτούς κανονικό φύλλα. . Η 
τοποθέτηση σέ ψηλότερες καλαμωτές έξαι
τίας τής πιό ψηλής θερμοκρασίας τούς άνοιγε 
τήν όρεξη , τρέφονταν καλύτερο , όνamύο
σσνταν πιό εύκολα κοί μπσρουσαν νό έξισω

θοϋν μαζί μΙ τούς άλλους. Φροντίδα έπρεπε 
νό λαμβόνεται έπίσης νό μή τούς πιόνει ό 
ί;λ ιος. 

Γιό νό εύδοκιμήσουν όκόμη οί σκώληκες ό 
σηροτρόφος έπρεπε νό τούς έξασφαλΙζεl τόν 
κατόλληλο όερισμό στό σπίτι τής έκτροφής. 
'Ο όερισμός ήταν όπαραίτητος όχι μόνο γιό 
τήν όναπνοή τών σκωλήκων, όλλό γιατί έδιω
χνε τήν ύγρασΙα τού ίδιου τού δωματΙου J"ι 
έκείνη πού προερχόταν όπό την έξότμιση τών 
φύλλων πού δΙδουμε γιό τροφή ~ όπό τΙς σΙρ
πες ή άπό την όναπνοή τών σκωλήκων. 

'Ο έπαρκής όερισμός κόμνει τΙς σΙρπες νό 
μή μουχλιόζουν όνοΙγει τήν δρεξη των σκωλή
κων, τρέφοντα ι πιό καλό, γ(νονται εΟρωστσι 

όντέχουν στΙς όρρώστε ις καΙ δΙδουν μεγαλύ
τερη όπόδοση καΙ καλύτερη ποιότητα 
κουκουλιών. 

Γιό τόν πλούσιο όερισμό fπρεπε ν' όνοlγον
ται θύρες καί παρόθυρα όταν ό καιρός ήταν 

καλός, νό λαμΒάνεται όμως πρόνοια νό μή δη 
μιουργούνται ρεύματα. 

Σπουδαίος, παράγων στή διατροφή ήτο και ή 
κανονική θερμοκρασία. Στήν πρώτη ήλικία 

έπρεπε νά 'ταν 23" Βαθμούς στήν δεύτερη τρΙ
τη καί τέταρτη 22" Βαθμούς καί στήν πέμπτη 
21 " βοθμούς. Κατό τό διόστημα όμως κόθε νη
στείας έπρεπε νό χαμηλώσει 1"-2" Βαθμούς . 

Πιό χομηλή όπό την όνωτέρω θερμοκρασία 
παράτεινε τήν ζωή τών σκωλήκων , σπατολούν
ταν έτσι περισσότερα φύλλα καί τούς έξέθετε 
στίς προσβολές όπό όρρώστειες. Πιό ψηλή 
θερμοκρασία συντόμευε μέν τή ζωή τους άλλά 
τούς έξαντλούσε καΙ έπροσΒόλλοντο άπό τήν 
μαλάκυνση (μαύρισμα) καί έδιδον μετάξι πολύ 
χονδρό κοϊ συνεπώς κοτώτερης ποιότητος. 

' Η τροφή τού μεταξοσκώληκα είνοι τό συ 
καμιόφυλλα. Αύτό ήτον τό δγρια κο! τό ημερα . 
Στήν πρώτη , δεύτερη καί τρίτη ήλlκία έδίδον
το συνήθως δγρια , άκόμη κοί στίς δλλες ήλι

κίες , γιατί αύτό ήταν λεπτά καί εύκολοχώνευ
τα .• Ηταν άκόμη πιό θρεmικά, γιατί είχαν λι-
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γώτερη ποσότητα νερού όπό τό ημερα. Τά 
σκουλήκια , πού τρέφονταν σ' όλες τΙς ήλικlες 
τους μέ αγρια , έδιδαν κουκούλια Βαρύτερα μέ 
περισσότερο καϊ λεmότερο μετάξι. 

Τό φύλλα τής ημερης συκαμ ιάς έδΙδονταν 
συνήθως στήν τέταρτη ήλικία καΙ πιό καλό έν

aλλόξ μέ τό δγρια, Γενικό τό καλύτερα φύλλα 

γιό έκτροφή ήταν τών συκαμιών έκεlνων πού 
ήταν έκτεθειμένες περισσότερο στόν ηλιο, 
όερίζοντaν καλύτερα, ήταν καλά περιποιημέ
νες (ποτίσματα, τσαπnlσματα, λιπάσματα, κλα

δέματα) καΙ βρΙσκονταν σέ ξηρικό έδόφη . 

Τό φύλλα μετό τό μόζεμό τσυς δέν έδΙδον
ταν όμέσως στούς σκώληκες, άλλά όπλώνον

ταν 4-8 ώρες σέ δροσερό δωμάτιο, πόνω σέ 
καλαμωτές , ψαθιά J"ι σενδόνια σέ λεmό στρώ
ματα, γιατί έτσι όπέΒαλλαν μεγάλο μέρος τής 

ύγρασίας τους. Ό όκριβής χρόνος πού θό ' με

ναν τό φύλλα όπλωμένα έξαρτάτο όπό την ήλι
κία τών σκουληκιών καΙ τήν περιεκτικότητά 
τους σέ νερό . Τά φύλλα μαζεύονταν τό πρω! 

μετό πού έπεφτε ή νοτιά καϊ τό δειλινό. ούδέ

ποτε όμως στίς ζεστές ώρες, γιατί τότε μαραl
νονταν καί σύΒραζαν εϋκολα . . Εκείνα πού μα
ζεύονταν τό πρωΤ, δίδονταν μετά τό μεσημέρι 

καί έκείνα , πού μαζεύονταν ϋστερα όήο τό 
μεσημέρι, παρέχονταν τό πρωί τής έπόμενης 

μέρας. 

Τό φύλλα ποτέ δέν μαζεύονταν ϋστερα όπό 

βροχή άλλά περίμεναν νό τό μαζεύσουν μετά 
παύ έξατμίζετο καλό τό νερό της βροχής, Τό 

φύλλα aτή συλλογή καί μεταφορά τους δέν 

έπρεπε νό πιέζονται σέ κοφίνια i'ι σακκούλες, 

γιατί τότε ζεσταίνονταν, 'ίδρωναν κοί σύΒρα

ζαν. Τέτοια συβρασμένα φύλλα ούδέποτε 

μπορούσαν νό διορθωθούν καί Ιπρεπε νά μ~ 
δοθούν στά σκουλήκια, γιατl δν δίδονταν ώρι

σμένως τά σKoυλ~Kια θά πάθαιναν μαλάκυνση 

(μαύρισμα). 

Γιό την έκτροφήν 8 δραμιων μεταξοσπόραυ 
χρειάζονταν περίπου 800 όκάδες φύλλα . Στίς 
δύο πρώτες ήλικΙες δίδονταν 6-8 φορές τό με
ρονύχτι (λίγη καί συχνή τροφή) στίς έπόμενες 

δέ τρείς ήλικίες 4 φορές τό μερονύχτι (πολλή 
καί όραιή τροφή) . Ήταν έσφαλμένη ή όντίλη
ψη πού είχαν πολλοί. πώς στίς μικρές ήλικlες 
τά σκουλήκια δέν χρειάζονταν πολλήν τροφή . 

. Απεναντίας ή καλή περιπο[ηση (τροφή, 

άραίωμα. όερισμός) στίς πρώτες ήλικlες έκανε 

σκουλήκια δυνατό , δντεχαν στίς όρρώστειες, 

κλάδωναν σέ λίγες μέρες καί fδιναν κουκού

λια παχύτερα . πού ζύγιζαν περισσότερες 

όκόδες. 
Γιά την έπιτυχlα της έκτροφής έκτός άπό 

τήν τροφή, τόν όερισμό καϊ τήν θερμοκρασία , 

Ιπρεπε τά σκουλήκια στΙς καλαμωτές νά εΙναι 
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όραιό. έτσι πού νό μήν έγγίζει τ6 ένα πάνω στ' 

άλλο KOI πρό πόντων στΙς μικρές ήλlκlες. Τό 
όροίωμο σ' όλες τΙς ήλlκlες ήτον όποροlτητο, 

γιατ! έκαμνε σκουλήκια εύρωστα, πού δντε

χαν aτό κλάδωμα δν ο' αύτό δέν διαθέταμε 
όρκετό χώρο γιό τό όραlωμα. Πολλοl εlχαν τήν 

έσφαλμένη όντlληψη, πώς τ6 σκουλήκια στΙς 
πρώτες τους ήλικίες έπρεπε νό εΙναι πολύ πυ
κνό Υιό νό ζεσταΙνονταl. 

ΟΙ παραγωγοί Υιό γ' όραιώσοuν τ6 σκουλή
κια κάθε φορό πού πύκνωναν έθαλλαv σΙ αύτό, 

ότον.ήταν μικρό,ψύλλα, όταν δέν ήταν μεγάλα 
κλαδιά μέ φύλλα καΙ όταν 6νέθοιναν ο' αύτό 
πολλά σκουλήκια τ6 μετατόπιζαν εϊτε σέ ξέχω

ρο μέρος, εϊτε σΙ μέρος πού ήταν πολύ όραιό. 
Στήν όλη περιποίηση τού μεταξοσκώληκα 

συνέτεινε πολύ ή όλλαγή τής στρωμνής (ξε

σίρπισμα). Τούτο έπρεπε νά γίνεται τούλάχι
στο μιό φορά. υστερα όπό κόθε όπσδερμότω

ση (νηστεlα). Στήν δεύτερη τρlτη καΙ τέταρτη 
ήλlκία μιό φορό (ή πρώτη ήλlκlα δέν χρειαζό 

ταν καθόλου ξεσΙρπιομα). Στην nέμmη ήλικία 

μπορούσε τ6 ξεσlρπισμα νό γίνει δύο φορές, 
γιατί σ' αύτή τ6 σκουλήκια άφηναν πολλό 

περιπώματα στΙς στρωμνές, έμεναν παραπό
νω σίρπες, όναmuσσόταν περισσότεριι ύγρα

οlα, πού έκανε τΙς οΙρπες νό μουχλιόζουν καί 
νό 6λόmουν την ύγεία τών σκουληκιών. 

Πολλοl στήν πέμmη ήλικΙα δέν έκαμναν 
δεύτερο ξεοίρπιομα, άλλό προτιμούσαν νό κο· 

σκινίζουν άσ6έστη πόνω στά σκουλήκια μισή 
ωρα πρΙν δώσουν σ' αύτό τροφή . . Ο όοβέστης 
άπορροφούσε την ύγρασία, διατηρούσε ξηρές 
τίς σίρπες, σκέπαζε τ6 τυχόν ψόφια η όοθενι

κό σκουλήκ ια, άκόμη καΙ τ6 περιπώματα καί 

έτσι προλαμΒανόταν ή μετάδοση όσθενειών. 

Στό ξεσίρπισμα τ6 σκουλήκια μεταφέρον

ταν σ' δλλη καθαρή ψαθαριά καΙ έγίνετο μέ 
τόν ϊδιο τρόπο όπως τό όραΙωμα. 
Μετά τό ξεσlρπισμα όλες οΙ σίρπες μέ τά 

χαρτιά έπρεπε νά μεταφερθούν μακριά άπό τό 

σηροτροφείο νά καούν η νό ταφούν. Ούδέπο
τε όμως έπρεπε νά φυλαχθούν γιό νό δοθούν 

τροφή στό ζώα, γιατί έτσι διατηρούσαν τό μι

κρόΒιο, πού πρόσΒαλλε τό μεταξοσκώληκα 
στόν έπόμενο χρόνο . 

. Ο μεταξοσκώληκας όπό τόν χρόνο τής έκ

κόλαψης μέχρι τού κλαδώματος έκανε 4 όπο
δερματώσε ις (νηστείες) .. Η πρώτη καΙ δεύτε
ρη διαρκούσε 20-30 ώρες καί ή τρίτη καί τέταρ
τη 40·60 ώρες όνόλογα μέ την θερμοκρασία 
τού σηροτροφεlου (λιγότερες ώρες σέ ψηλή 
καί περισσότερες σέ χαμηλή θερμοκρασΙα) . 
Κατά την νηστεία τό σκουλήκι έμενε άκίνη

το σταματούσε ν6 τρώγει καΙ έχανε την ζωη

ρότητό του. Στερεωνόταν μέ τό μικρά μετάξι-
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να νημάτι6 του στΙς σΙρπες καΙ έκανε την όπο

δερμότωσή του (ξενήστευε). Ή ποροχή τής 

τροφής έδΙδετο όταν ξενήστευαν όλα γιό νά 

κρατηθεί ή Ισότητα τών σκουληκιίων, πού εΙχε 
όρχίσε ι μέ τό ξεπούλιασμα, όπως όναφέραμε 

προηγούμενα. 
ΟΙ 4 όποδερματώσ'εις χώριζον τή ζωή τών 

σκωλήκων σέ 5 ήλικΙες. 'Η μεγαλύτερη δσυ
λε ιά τού έκτροφέα έγΙνετο σn'ν πέμπτη ήλι
κlα, όταν ξενr'}στευε, δπως Ιλεγαν στήν κοινή 

γλώσσα, έξυπνούσε όπό τό φάν του. 
Σ' αύτήν την ήλικΙα ό μεταξοσκώληκας είχε 

όνόγκη μπόλικης τροφής KOI fτΡωγε τή μεγα
λύτερη ποσότητα τών φύλλων όλης του τής 
ζωής. " Ολη ή οΙκογένεια όσχολείτο μέ τήν 

προμήθεια τών φύλλων καΙ δέν μπορούσε νό 
τόν προλάβε ι , γ ι ' αύτό μικροl καΙ μεγάλοι 
Ιπρεπε νά Βρίσκονται στό πόδι γιά νά προφθά

σουν. Σωστό πανηγύρι έγίνετο κυριολεκτικό 
ατά χωράφια. 'Ο πατέρας μέ τό ψαλΙδι καί τό 

τσεκούρι fκοmε κλαδιά μέ φύλλα της μου
ριάς, στηριζόμενος σέ μιό ξύλινη σκάλα καί τά 

έρρ ιχνε κάτω aτή γη . Κόρες καΙ γιούδες τά 

μόζευαν καΙ τό tδεναν μέ μιό γερή θέργο συ

καμνιάς καί Ικαμναν φορτlα . ΦΟΡ1(ί)νονταν 

κατόπι σέ ζώο μέ σαμάρι γιό νό μεταφερτούν 
στό σπίτι. 'Εκεί όπό τό μικρό παιδιά μέχρι τούς 

γέρους καί τΙς γριές όοχολούνταν μέ τό λου
βημα τών φύλλων καΙ τό ξεχώρισμά τους άπό 
τό κλαδιά. Τό φύλλα στή συνέχεια όπλώνον

ταν στίς ψαθαρκές στά σεντόνια γιά μερικές 

ώρες καί ϋστερα νό δοθούν στό μεταξοσκώλη
κα . ΟΙ μεγαλύτεροι Ιπρεπε νό ρΙξουν κανονικά 

τό φύλλα , πού κυριολεκτικά τά κατασπάραζε 

σέ λΙγη ωρα καί χορτασιά δέν εΙχε . 
. Η έντοτική αύτή έργασία διαρκούσε 8-10 

μέρες όπό τό ξενήστευμά του καί ήταν ή πιό 
κοπιαστική καΙ άγων ιώδης έργασία γιά όλη την 

οΙκογένεια, γιατl ήταν όσταμάτητη καΙ γεμάnι 
όγωνlο γιά τήν κρίσιμη ούτή ήλικία πού μπσ 

ρούσε εύκολα νά προσθληθεί άπό όρρώ
στε ιες . Κόποι όμως καί ταλαιπωρίες εϋκολα 
ξεχνιούνταν, δταν ή έκτροφή σημείωνε πλήρη 

έπιτυχΙα, μέχρι πού κλόδωνε. Συνέβαινε όμως 

στήν κρίσιμη αύτή ήλικΙα ό μεταξοσκώληκας 
νό πάθει όπό όρρώστεια, ν ' όποδώσει πολύ 

λίγα κουκούλια καί τότε ολοι οι κόποι της οΙκο
γένειας ν ' όποβούν μόταιοι καί ή πληρωμή 

τους νά εΙναι έλάχιστη. 
ΓΙ ' αύτό ό έκτροφέας σ' αύτή τήν ήλικία έπρε
πε νό εΙναι πολύ προσεκτικός καί νά έφαρμό

ζε ι δλους τούς κανόνες τής ύγιε ινης (όερισμό, 
θερμοκρασία, όραΙωμα κλπ.) καΙ όκόμη δν έκ

δηλώθηκε καμμιά όρρώστεια νά πάρει τά 

κατάλληλα μέτρα. 
ΟΙ σκώληκες δμα περνούσσαν τήν ήλικίαν 

{ 
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αύτή τών 8·1 Ο ήμερών καΙ έτρωγαν τ6 ανόλογα 
φύλλα. ξαφνικό σταματούσαν νό τρώγουν, γί
νονταν πιό λεmοΙ, καί τό δέρμα τους διαφα

νές καί άρχιζαν νό τρέχουν δεξιό καί όριστερό 
μΙ σηκωμένη την κεφαλή καί όπό τό στόμα 

τους έβγαζαν μετόξινα νημότια . 
Τό συμmώμaτα όλα αύτό τού σκουληκ ιο ύ 

ηθελαν νό μας δεlξουν πώς τέλειωσε πιό ή ζωή 
του καί ηθελε νό κλαδώσει. ΧωρΙς όναβολή 

έπρεπε τότε νό στηθούν κλαδιό στΙς καλαμω
τές Υιό νό καταφύγε ι καί φτιόξει μέ όλη του 
τήν ήσuχίο τό κουκούλι, γιατί χωρίς αύτό οΙ 
σκώληκες θό σκορπούσαν τ6 μετόξι τους στΙς 

σίρπες καΙ τίς καλαμωτές καί θό 'χόνετα. 

Στήν Κυθρέα χρησιμοποιούσαν Υιό κλαδιά 
τη χαμομηλιά, τ6 θροuμπιό, τούς πεύκους, την 

έλιό . - Επρεπε όμως νό ήταν ξερό καί ούδέπο
τε χλωρό, γιατΙ τότε θό προσθέταμε ύγρασΙα 
aτό σηροτροφείο, πού f8λαmε τό σκουλήκια. 
Τό κλαδιά , έστήνοντο όρθια, φουντωτό στό 
πλάτος τών καλαμωτών καΙ σέ γραμμές, πού 

όπείχαν 2 πόδια ή μιό όπό τήν δλλη. 
Τά κλαδιό πού στήνονταν στίς καλαμωτές 

έπρεπε νό ήταν όρκετό γιό νό μπορούν όνετα 
τό σκουλήκια νό πλέκουν τό κουκούλια τους . 
'Όταν ήταν άνεπαρκη τά σκουλήκια θό σκορ
πίζονταν έδώ καΙ έκεί νά θρούν κατάλληλο 
μέρος νό κλαδώσουν. Πολλά θό όναγκόζονταν 

νό πλΙξουν όνό δυό τό κουκούλι (διηλά κου
κούλια) όπότε δέν μπορούσαν αύτό νό βγούν 

μετάξι, γιατΙ έπλέκοντο άπό δυό σκουλήκια σΙ 
διαφορετικές S ιε υθύνσεις. Μέ μιό κανονικήν 

έκτροφή τά σκουλήκια μπορούσαν νό κλαδώ
σουν σέ 1-2 μέρες , μετά πού μΠήκε τό κλαδί. 
Σόν κλάδωναν τό πιό πολλά σκουλήκια τό 

δλλα λίγα πού θό έμεναν όκλόδωτα(ποσκού 

λουκα) μαζεύονταν καΙ μεταφέρονταν σ ' όλ
λες καλαμωτές στΙς όποίες εΤχαν τοποθετηθεί 
κλαδιό .. Εκεί έτρέφοντο μέχρις ότου κλόδω
ναν κι ' αύτά. 

"Αμα περνούσαν 8-1 Ο μέρες μετό τό κλάδω
μα, τότε δρχιζε τό ξεκλόδωμα. Τά κουκούλια 
μαζεύονταν όπό τά κλαδιό καθαρΙζονταν όπό 

τΙς έξωτερικές χονδρές κλωστές, χωρlζονταν 

τό διπλά, τό μαλακό (τσιλφνό) Δηλώνονταν σέ 
λεmό στρώματα γιό ν ' όερίζονται καλό καΙ 
ήταν έτο ιμα γιό πώληση . 

, Η πώληση έπρεπε νά μή καθυστερήσει, για
τΙ κόθε μέρα πού περνούσε όπό τό ξεκλόδωμό 
τους έχαναν βάρος στΙς 100 όκ. μιό όκό . " Ενα 

κουτί τών 8 δραμιών σέ μιό έπιτυχημένη 
έκτροφή μπορούσε νό όποδώσει 40-50 όκ. 
κουκούλια, πού μπορούσαν νό πωληdούν 4-6 
σελ. τήν όκόν δηλ. C10-15. 
Στήν Κυθρέα αυνήθως ξεχώριζαν fva μέρος 

τής παραγωγής τους γιό νό τό βγόλουν μετάξι, 
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i1 πολλές φορές fθγαζαν τό μεγαλύτερο μέ
ρος (όνόλογα μέ τήν περίmωση τής οΙκογέ

νειας) μετόξι γιό νό ύφάνουν τά διάφορα είδη 
τών μεταξωτών γιό την οΙκογένε ια. 

ΟΙ έμποροι όγόραζαν τό κουκούλια όλης τής 

περιοχής Κυθρέας καί τά συγκέντρωναν aτά 
παλιό χρόνια aτό σnlτια τής Φανερωμένης (τε

λευταίως τό κρεοπωλείο Κυθρέας) όπου έγί
νετο μέ εΙδ ική συσκευή τό κάψιμό τους μέ 

ότμό (όπως τ6 έκαιαν όλοι οΙ κουκουλέμπορο ι 
τής Κύπρου) ... Ενα μεγόλο κασόνι χωρισμένο 
σΙ 5-6 πατώματα πόνω στά όποία δπλωθαν τά 
κουκούλια. Κότω όπό τό κασόνι ύπήρχε λέθη
τας με νερό πού έβραζε μέ ξύλα . Τό κασόνι 

έκλειε μέ θυρίδα καΙ ό παραγόμενος ότμός 

διοχετεύετο στό κλειστό κασόνι. 'Ο θερμός 
ότμός θανάτωνε τΙς χρυσαλλίδες (πουμπουρΙ
δες) τών κουκουλιών. Μέ"τήν έπίδραση τού 

ότμού τά κουκούλια μαλάκωναν καΙ γιό ν' όπο 

κτήσουν τήν σκληρότητό τους όηλώνονταν σέ 
καλαμωτές σέ κλειστό μέρος, όπου μέ τήν έ πί

δραση τού όέρα έσκληρύνοντο καΙ ήταν πιό 

έτοιμα νό σταλούν στό έξωτερικό. γιό νό γΙ
νουν μετόξι ατό μεταξουργεία τής Εύρώπης. 
Στό 1928 μιά ' Εγγλέζικη 'Εταιρεία διέθεοε 

μεγάλα κεφάλαια καΙ έγκατέστησε ένα τέλειο 

μεταξουργείο στήν Γεροοκήπου τής Πάφου. 
, Αγόραζε τό κουκούλια όπό όλα τό μέρη καΙ 
όφοΟ τό fKOΙO μέ ζεστό όέρα τό fθγαζε μετόξι , 
πού ήταν άπαρόμtλλo μέ έκείνο τών μετα
ξουργείων τής Εύρώπης. ' Η ϊδρυση μεταξουρ 

γείου στήν Κύπρο καΙ ή έκλεκτή ποιότητα τού 
μεταξιού πού παρήγαγε , δημιούργησαν Βόοι

μες έλπίδες όνόμεσα στούς παραγωγούς KOU· 

κουλιών, πώς τά κουκούλια τους θά έπωλούν
το σέ πιό όμειmικές τιμές. Δυστυχώς όμως οΙ 

έλπίδες όλων άπέ8ησαν φρούδες, γ ιατ! τό 

μεταξουργείο κατόπιν ΒραχεΙας λειτουργlας 
δέν εΙχε καλήν ο Ικονομική διαχεΙριση κα! κα
τέρρευσε καί ύποχρεωτικό δ ιέκοψε τήν λει

τουργία του. 
Τό κάψιμο τών κουκουλιών λίγες ήμέρες 

μετά τό ξεκλόδωμα ήταν όπαραίτητο νά γίνε ι , 

είτε μέ τόν ότμό είτε μέ τό ζεστό όέρα γιό νά 
θανατωθούν οί χρυσαλλίδες (πουμπουρlδες) 

πού 8ρίσκονταν μέσα στό κουκούλια , όλλοιώς 
όταν περνούσαν ο Ι μέρες θά μετα8όλλοντο σέ 

πεταλούδες, όπότε Βό τρυπούσαν τό κουκού
λια γιό νό Βγούν έξω. Τέτο ια όμως τρυπημένα 

κουκούλια έχαναν πολύ όπό την όξΙα τους , 

γ ιατί δέν μπορούσαν νά θγοUν μετόξι. 
. Η πεταλούδα πού γινόταν όπό τήν μετα

μόρφωση της χρυσαλλίδας όταν τρυπούοε τό 
κουκούλι καΙ έβγαινε έξω ήταν δυσκlνητη καί 
δέν μπορούσε νό τραφεί, γιατί τά διόφορα όρ

γανό της ήταν ότροφ l κό, ούτε μπορούσε νά 
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πετά, ζούσε μόνο λΙγες ήμέρες (περίπου 12) 
καί ή θηλuκιά aτό διάστημα τούτο γεννούσε 

500·600 αύγά καί μετά τήν ώοτοκία της πέθαι
νε . Τό αύγό αύτά τής θηλuκιας φυλάττονταν 

σΙ χάρτινα κουτιά μΙ τρυπlτσες Υιό τόν άερι
σμό τού μεταξοσπόροu, πού θά ξεπούλιαζε 

τόν μεταξοσκώληκα τόν έπόμενο χρόνο. 
'Αναφέραμε πιό πάνω, πώς ενα μέρος τών 

κουκουλιών σέ κόθε οΙκογένεια στήν Κuθρέα 

έξεχωρίζετο γιό νό τό βγόλουν μετόξι . Πορ ' 

δλον πού δέν θό βράδυνε νό βγει, γιατί σΙ 

μεταξάδες κατέΒαιναν KOI tσTηvav καθένας 
τ6 έργαστήρι του σέ κάθε περιοχή της Κωμό

πολης, έν τούτοις τό κουκούλια πού προωρΙ

ζοντaν Υιό μετάξι, έκτίθεντο μερικές ώρες 
στόν ηλιο καί τούτο Υιό νό θανατωθεί ή χρυ
σαλλίδα κaί νό μή μπορεί νό τρυπήσει τ6 KOU

κούλι κοι νά βγεί έξω. 

Τακτικοί μεταξόδες πού κατέβαιναν στόν 

καιρό όπό τήν Κακοπετριό ήταν ό Στυλλής ό 
Μεταξάς , (πατέρας τού συνταξιούχου δασκό
λου κ .. Αντώνη Χριστοδουλlδη) ό Χ ' . Σόββας, 
ό Θεορής, ό Θεμιστοκλής (πατέρας τού πρώην 

Μητροπολίτη τής Κερύνειας κ . Κυπριανού) καί 

δλλοι όπό δλλα μέρη. 
Γύρω στό έργαστήρι έγίνετο καθημερινό 

σωστό πανηγύρι μέ τίς γυναίκες πού ηρχοντο 

καθημερινό νωρίς γιό νό τούς κρατήσει ό 
μεταξάς τή σειρά τους, γρόφοντας μιό πρός 
μιά aτόν κατόλογο τής μέρας γιό νά μή γίνει 

λόθος καΙ παρεξηγηθεί, γιατί καθένας εlχε τίς 
πελάτισσές του πού έξυπηρετούσε κάθε 

χρόνο. 
Τό έργαστήρι τους ήταν ενα διπλό κτιστό 

καμίνι πού έγίνετο μέ πλινθάρια κί όχυροπηλό . 

Στό όπόνω του μέρος έστερεώνετο μιό μεγά

λη χόλκινη λεκάνη , τήν όποία έφρόντιζε ό 
Μεταξάς νό γανώσει μέ καλό"ί έκ τών προτέ

ρων γιό νό διατηρήται όλοκόθαρη . ' Η λεκόνη 

αύτή έγεμίζετο μέ νερό ,ωΙ r<.dtw όπ' αύτή στο 
βάθος τού καμινιού άναβε φωτιά, πού διαρκώς 

τροφοδοτείτο μέ χονδρό καυσόξυλα καΙ τό 
νερό θερμαίνετο καΙ Ιβραζε διαρκώς . Στό θερ
μό αύτό νερό τοποθετούνταν τό κουκούλια , 

πού προωρίζονταν γιό μετόξl. Τό κουκούλια 

στό Βραστό νερό μαλόκωναν καί ό μεταξάς μέ 

τό καλαμίδι (βέργα ροδοδόφνης όπό τήν 
όποΙαν όφαιρείτο ό φλοιός καί έγίνετο λεία κα! 
γυαλιστερή) τό όνάδευε διαρκώς . Μέ τό μαλά
κωμα καί τό όνόδευμα διαλυόταν ή μεταξό

κολλα πού συγκαρατούσε στό κουκούλι τό 
μετάξι όπότε ή κλωστή τού μεταξιού ξεχώριζε 

όπό κόθε κουκούλι . .. Ενωνε τίς κλωστές αύτές 
τών κουκουλιών πού ήταν τόσο λεπτές όπως 

τΙς έσχημότισε τό σκουλήκι στό κλάδωμά του . 

' Η κλωστή τού μεταξιού μεταφερόταν aτό 
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μπροστινό μέρος τού καμινιού όπου περνού

σε όπό 4 καρούλια στερεωμένα στό ροδάνι μέ 
τούς γάντζους καί στή συνέχεια τυλιγόταν στό 
τουλάπι πού τό γύριζε διαρκώς ή γυναίκα πού 

είχε τή σειρά στό μετάξΙ. Τά 4 νήματα πού 
τυλίγονταν aτό τουλάπι σχημάτιζαν στό τέλος 

τό βρουλλιό τού μεταξιού. πού τό Ιβγαζε καί 

τό τύλιγε κατάλληλα ό μεταξάς γιά νά μπο
ρούν εϋκολα νό βγαίνουν στή άνέμη όταν βρα

δύτερον θά ύφαίνοντο aτά διάφορα εϊδη τών 

μεταξωτών . Τό 4 αύτό 6ρουλλιό aτό ύπολογί
σιμό τους πόχος ζύγιζαν μιό όκό μετάξι. χαρα
κτηριστικό είνα ι πώς ή κλωστή πού έβγαινε 

όπό κόθε κουκούλι μπορούσε νό φθάοει τό 

1000 μέτρα . 
. Ο μεταξάς μπορούσε νά κανονίσει τό νήμα 

τού μεταξιού λεmό η χοντρό, όπως τό προτι

μούσε ή γυναίκα καί όνόλογα μέ τήν χρήση 
πού τό προώριζε , μέ τό νά συνδέει στίς κλω

στές τού μεταξιού λιγώτερα Γι περισσότερα 

νήματα, πού μέ τήν τέχνη του κατώρθωνε νό 
ξετυλίγε ι όπό τά κουκούλια . 
Συνήθως 7-8 όκόδες κουκούλια έβγαζαν 

μιάν όκάν μετάξΙ. ' Ο μεταξάς πληρώνετο γιά 
τόν κόπο του 8-10 σελ . τήν όκ . τό μετάξι , καί 
μαζί μέ τήν πληρωμήν έπροσφέρετο καί έκλε
κτό φαγί καί δ ιετίΒεντο όλα τό ξύλα , πού Βά 
έχρειάζοντο γιό τή φωτιά ταύ καμινιού όπό τή 
γυναίκα πού κατέφευγε νά βγάλει τό μετόξι . 

. Από τό μετάξι οί γ'υναίκες ϋφα ιναν κατόπι 
στούς όργαλειούς τούς ίτεράδες , τά σαττα
κρούτα , τά ταϊστό , τό όλομέταξα τό τόστιενα 

κα ί τό κουκουλάρικα . 

Οί ίταρέδες ύφαίνοντο εύρύτατα στήν Κυ
θρέα καΙ τό περίχωρα μέ σύρμα κλωστρό καί 
πάνω (φάδι) μετάξι καί έγίνετο τό λεπτό έκείνο 
ϋφασμα τό όποίο γινόταν ύποκάμισα , γυναι

κεία φορέματα καί όλα τά είδη γυναικείων εί
δών καΙ πάμπολλα ε"ίδη προίκας. 

Τά σαπακρούτα (όλομέταξα)έγίνοντο όφοΟ 
ξεχώριζαν διαλεχτό μετάξι χωρίς κόμβους, 

έκλώθετο στό όδράκτι χονδρό ώς έπί τό πλεί

στον καί ύφαίνετο όλομόναχο ϋφασμα νά γίνει 

όνδρικές φορεσιές φούστες και ζια κέττες τών 

γυναικών, όφού προηγουμένως όσπρίζετο μέ 
ζεστήν άλουσίβα και μπόλικο σαπούν ι . 

Παραλλαγή τών σαττακρούτων ήταν τά ύφά
σματα πού ύφαίνοντο μέ μετάξι καί τlραν . Λύ
τό όπως καί τά σαπακρούτα ύφοίνοντο μέ 4 
πατιδια ΚΟΙ χρησιμοπούνταν γιό τόν ίδιο ακο

πό όπως έκείνα. 

Τό τα'ίστά ύφαίνονταν όπό κάτω τίραν r<.ai 
κλωστρό καί όπό πάνω μετάξι, όπότε έπετυ

χαίνετο ένα ϋφασμα ριγωτό ταϊaτό καΙ έχρησί
μευε γιά σενδόνια , σκλουβέρκα πορκερούδια 
τορναρέττους και πολλά άλλα εϊδη προίκας . 

r 



ΕΛΕγΘΕΡΗ κγΘΡΕΑ 

. Αρχαιότερα κατασκεύαζαν μΙ μετόξι τ6 τό
τστενα . Αύτό έγίνοντο όπό εΙδικό άσπρο μετά

ξι πού έγίνετο όπό τ6 δσnρo κουκούλια πού τ6 
έδιδε ό μεταξοσκώληκας τής ασπρης φυλής ii 
φυλής τής Βαγδάτης. Ύψαίνοντο όλομέταξα 
όπό πάνω και όπό κάτω καΙ τ6 ϋφαομα τούτο 
έγίνετο πολλά είδη προίκας όφού προηγουμέ

νως έκεντάτο στό χέρι μΙ ποικιλόμορφα 

σχέδια. 

Τό διπλό κουκούλια καΙ τό τσιλφνό έξεχωρί
ζοντο όπά τό όλλα κουκούλια, γιατί ήταν όκα

τόλληλα Υιό μετάξΙ. Τό κουκούλια αύτό έκό-

60ντο μΙ ψαλίδι στήν μία άκρη τους καΙ όψο!

ρείτο ή πουμποuρίδα. Στή συνέχεια περνούν
ταν σέ κλωστές κα Ι κατόπιν έ6ρόζοντο σΙ ζε
στό νερό όπου μαλάκωναν καί ξάσπριζαν. Στέ
γνωναν κατόπι στόν ηλιο καί μέ τ6 όδρόκτι 

έ6γα ινε ή κλωστή τού μεταξιού κλώθεΤΩ καί 
ύφαίνετο όπως όναφέραμε καί τά όλλα εϊδη 

μεταξωτών. Τό ϋφασμα τό όποκολούσαν κου

κουλ άρικο καί χρησιμοποιόταν όπως καί τά 
αλλα εϊδη τών μεταξωτών . 

Τέτοιες ύφάντριες μεταξωτών πού έθαυμά
ζοντο γιό τήν έξαφετική τους τέχνη ήσαν: 

1. ΜαρΙτσαΧριστοφόκη Μηλίδη , .. Αγιος 
· Ανδρόνικος, Κuθρέας. 
2. Εύτυχία 'Ανδρέα Πανταζή, .. Αγιος . Ανδρό
νικος, Κυθρέα. 
3 .. Ελεγκού Χ .. Μιχαήλη Χ·· Κλέφτη, .. Αγιος 
· Ανδρόνικος, Κυθρέα . 
4. Κλειώ Κωστά, .. Αγιος . Ανδρόνικος, Κυθρέα. 
5. Εύδοκία Πική .. Αγιος . Ανδρόνικος, Κυθρέα. 
6. Χαραλαμπού . Ανδρέα Μαραθεύτη , Χαρδα

κιώτισσα, Κυθρέα. 

7. Άργυρούλα Φωτή Παντελή, Χαρδακιώτισ
σα, Κυθρέα . 

8 .. Ελένη Μιχαήλ Μάριου , Συρκανιό, Κυθρέα. 
9 .. Eλ~νη Γεωργίου , Συρκανιά , Κυθρέα. 
10. Μερόπη Κυριάκου, Χαρδακιώτισσα, 
Κuθρέα. 

11 . ' Ανδριανή Κυριόκου, Χαρδακιώτισσα , 
Κuθρέα. 

12. Μαρία Κυριάκου , Χαρδακιώτισσα, Κυθρέα. 
13. Xρυaταλλoύ Πιερή. Βώνη . 
14. Γιασιμιό Σάββα Λιπέρτου , 8ώνη. 

15. Ξενού Σάββα Λιπέρτου , Βώνη . 

'Όλα τά εϊδη προικός πού έγίνοντο άπό τό 
μετόξι έφυλάποντο aτά σεντούκια καΙ τά έρ

μόρια ώς οΙκογενε ιακά κειμήλια καΙ ήταν 
πραγματικό όριστουργήματα, γιατί ήταν 
όσύγκριτης ϋφανσης καί άφθάστου τέχνης. 

· Εθεωρούντο φυλακτό καί έφυλάποντο σόν 
κόρη όφθαλμού γιά νά παραδοθούν όπό τήν 
γιαγιό στήν μάνα στήν κόρη στήν έγγονή καί 

στήν δ ισεγγονή. Δέν μπορούσε οϋτε ό χρόνος 

σϋτε ή όΡXaιότητα νό όλλοιώσει τήν άξΙα τους 
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άλλά ένάντια ή πάραδος τού χρόνου έπρόσθε
τε σ ' αύτό μεγαλύτερη άξία καί έγίνοντο πολυ
τιμότερα, . Αποτελούν καί αύτό πολιτιστική 

κληρονομία καΙ όφεΙλουμε νά τ6 διαφυλάξου

με γ ιό νά τά μετ6δώσουμε στούς όπογόνους 
μας όναλλοίωτα καΙ όκέραια, όσα σώζονται 

στήν έλεύθερη περιοχή τής Κύπρου μας καί 

γλύτωσαν όπό τήν όρπαγή, λεηλαοία καί κατα
στροφή του όδίστακτου . Απίλα, 
σι κυριώτερες όρρώστειες πού πρόσθαλλαν 

τ6 μεταξοσκώληκα ήταν τέσσερις, Πιπερίτις 

(ότροφία), μαλάκυνση (μαύρισμα) , ευρωτίαση 
καί ίκτερος .. Από τΙς όρρώστιες αυτές ή μόνη 
πού πρόσβαλλε τά σκουλήκια στήν Κυθρέα 

ήταν ό ϊκτερος καί αύτή σέ μικρό θαθμό, γιατί 
πολύ λίγα κιτρίνιζαν στήν τελευταΙα τους 

ήλικία . 
Καθημερινό ό παραγωγός έξέταζε καλό τίς 

καλαμωτές καί όπου ύπήρχαν τά μάζευε καί τά 
έθαmε, γιατί αν έμεναν στήν καλαμωτήν θά 

ψοφούσαν καί δυνατό νό έπηρέαζαν καί τούς 

δλλους σκώληκες, πού βρίσκονταν aτό τελευ

ταίο στάδιό τους, στό κλάδωμα. 
σι δλλες όρρώστε ι ες παρατηρούνταν στά πα

λιό χρόνια καί έπηρέαζαν πολύ τήν έκτροφή. 

ΌφεΙλονταν δέ στούς πλημμελείς τρόπους 
έκκόλαψης στόν όνεπαρκή όερισμό, στήν όΚΩ
νόνιστη θερμοκρασία κα! γενικά στούς όνθυ

γιεινούς τρόπους έκτροφής. Μέ τήν πάροδο 

δμως τού χρόνου μέ τήν μικροσκοπική έξέτα
ση τού μεταξοσπόρου, μέ τήν όπολύμανση 

τού σηροτροφείου. μέ τίς όδηγίες τών σηρο

τρόφων γιό μιά έπιστημονική έκκόλαψη καί 
έκτροφή, έξέλιπαν όλότελα οί όρρώστειες καΙ 

παρατηρείτο μιά καθεχρονlκή έπlτυχεμένη 
έκτροφή. 

Τέτοιες γυναίκες πού έτρεφαν μεγάλη πο
σότητα μεταξοσκώληκα καί έκαμναν περιποιη

μένη έκτροφή καΙ σημείωναν πλήρη έπιτυχία 
στήν παραγωγή ήταν ή Μαριτοού 2αμπά καί 

Άθηνά Τζυρκαλλή όπό τόν 'Άγιον Άνδρόνι

κον, ή ΕΙρήνη καί Εύανθία Στυλλη (Βερούδες) 
όπό τήν 'Αγία Μαρίνα καί ή . Αγγελική Νικόλα 
Γαλατόρη όπό τό Νέο Χωριό Κuθρέας (μητέρα 
τού . Ανδρέα Νικολάου , ύπαλλήλου τού Τμή

ματος Δασών). 

Στήν Κυθρέα έφθασε χρονιό πού ΟΙ έμπο

ρευόμενοι τό μεταξοσκώληκα νό ξεπερόσουν 
τά 150 κυτία τών 8 δραμlων, γιατί έκτός όπό 
τήν Κυθρέα καί τ6 περίχωρα προμήθευαν ξε
πουλιασμένο καματερό στόν 'Άγιο Άμθρό

σιο , τήν Xόρτζιa , την Κλεπίνη , τήν Κσλορκά 

δλα τά πλησιόχωρα τουρκοχώρια καί έφθαναν 
μέχρι τόν .. Αγιο Μέμνονα ( ' Αμμοχώστου) και 
τήν Λευκωσία .. Εκτός τών ντόπιων έμπορευο

μένων ηρχοντο aτήν Κυθρέα καί ξένοι γιό νό 
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διαθέσουν τ6 καματερό τους . 'Όλοι έκέρδι
ζαν σημαντικό όπό τήν έκμετάλλευση αύτή 
τού μεταξοσκώληκα καί τ6 κέρδος των έφθα
νε πολλές φορές 70-80% έπί τού κεφαλαίου 
πού διέθεταν. 

'Αναφέρεται δτι στό έτος 1942 ό Σεβέρης 
(έμπορος τών κουκουλιών) όπό τήν Λευκωσία 
συνεκΙντρωσε μέσω τού όντιπρσσώποu του Κ . 
'Αριστόδημου Σ. Μολαού (όπό τήν Κυθρέα) 
2.500 όκ. κουκούλια πρός 6 σελ. τήν όκό καίτό 
έστειλε στό ' Ισραήλ γιό έξαγωγή μεταξιού 
πού χρησιμοποιόταν στήν κατασκευή όλε ξι
mώτων . Στήν ποσότητα αύτή πρέπει νό προσ
τεθεί καΙ ένα σημαντικό ποσό πού δφηναν οΙ 
παραγωγοί Υιό νό Βγάλουν μετάξι, πού ύφαίνε
το μεταξένια ύφόσματα είτε Υιό ένδυση τών 

μελών τής οΙκογενείας είτε Υιό εϊδη προίκας 
είτε Υιό νό πουληθεί μετάξι πού ή τιμή του 
κuμαΙνετσ f2-3 τήν όκόν. Ή έποχή αύτή τού 
Β' Παγκοσμ!ου Πολέμου εΙναι ή έποχή πού 
όρχισε νό παρακμάζει ή σηροτροφΙα όχι μόνο 
στήν Κυθρέα όλλό καΙ σ' όλη την Κύπρο. 
Κρίμα όμως ή τόσο έπικερδής Υιό τόν παρα

γωγό έκτροφή τού μεταξοσκώληκα μετό τό 
τέλος τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου όρχισε 
χρόνο μέ χρόνο νό έγκαταλείπεται γιό νό φθό
σε ι στό τέλος της nέμmης δεκαετίας τού αΙώ
να μας νό έγκαταλειφθ εί τελείως, όχι μόνο 

στην Κυθρέα. όλλό σ' όλα τό παραγωγικό μέρη 

καΙ σήμερα σ' όλη τήν Κύπρο μας νό εlναl 
αγνωστη και όνύπαρκτη. Σέ όVΤίθεση μέ πολ
λές δλλες χώρες στΙς όποίες έχε ι μέν παρα
κμόσει σημαντικό, χωρίς δμως νό έκλεΙψει 
όλότελα. 
Ή Έλλόδα πού ήταν ή πρώτη χώρα στην 

Eύρώrτη πού έπιδόθηκε στήν σηροτροφία όπό 
τήν έποχή τού ' Ι ουνστινιανού σήμερα παρου
σιόζεl μεγόλη κόμψη. 'Αρκεί νό όναφέρουμε, 
πώς τό 1938 έφτασε τούς 3.500 τόννους ένώ 
τό 1971 μόλις ξεπέρασε τούς 600 τόννους . 
Σήμερα τό περισσότερα κουκούλια παρόγον
τα στην . Ιαπωνlα την Κlνα καΙ τήν ' . lταλlα . 'Ο 

έκπεσμός τού μεταξιού ε{ναι παγκόσμιος καΙ 
όφειλεται στήν παραγωγ" τεχνητού μεταξιού 
όπό σύνθετες Ινες (ραιγιόν, νόυλον καΙ 
δλλων). 

' Η ποιότητα όμως τών μεταξωτών πού γί
νονται όπό φυσικό μετόξι εlναι όριστη καΙ όσυ - · 

γώνιστη, γιατί έχουν μεγόλη όντοχή, όσύγκρι
τη γυαλόδα καί έλαστικότητα καΙ όπομονώ
νουν τήν θερμότητα (δροσερό τό καλοκαίρι). 
Τό πλεονεκτήματα αύτό δέν τό βρίοκουμε σ' 

δλλα υφόσματα, γι ' αύτό τό μεταξωτό θό είναι 
πόντοτε τό καλύτερα ύφόσματα. 

. ~ Αλλος λόγος πού συνέτεινε στήν παρακμή 
καΙ έγκατόλειψη τού μεταξωτων εlναι ή μετα-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

πολεμική έποχή τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
πού όνηλθαν όλματωδώς οί τιμές ' δλων τών 
γεωργικών προ"ίόντων κα! συναγωνίσθηκαν 
έτσι τή τιμή τού μεταξιού. τού όποΙου ή όξlα 
έπεφτε έξαιτΙας τής όζητησίας, πού παρατη
ρείτο παγκόσμια . 

, Η μεταπολεμική αύτή έποχή εΙχε μιό δνευ 
προηγουμένου ζήτηση χεριών γιό τήν όνοικο
δόμηση τών έρειπΙων πού έπεσώρευσε σ ' όλες 
στίς χώρες ή όκρότητη λαίλαπα τού Β . Παγκο
σμίου Πολέμου. Ή παγκόσμια αύτή ζήτηση 
χερ ιών δέν ήτο δυνατό νό μή έnηpεόσει καί τό 
δικό μας νησί. 

' Η νέα γενιό όρχισε νό έγκαταλείπει τΙς 
δύσκολες γεωργικές έργασίες καί μέ τή σειρό 
της καί την έως τότε όκμόζουσα σηροτροφία 

καί πηγαινοέρχεται στΙς πόλεις γιό όναζήτηση 
πιό εύκολης καΙ όνετης δουλειάς. 

. Η Κυθρέα μέ τήν έγγύτητό της στην πρω
τεύουσα δέν ήτο δυνατό νό μή όκολουθήσει 
τό νέο συρμό της μόδας καΙ νό μή ένωθεί στη 
νέα όντιληψη πού έπικρατούσε όνόμεοα στη 
μοντέρνα γενιό . Αύτοκίνητα καθημερινό 
μεταφέρουν έκατοντόδες νέους καί νέες γιό 
όναζήτηση έργαοίας στήν πρωτεύουσα . 'Ερ
γότες καί έργότριες γεωργική ς παραγωγής 
μεταφέροντα ι γιό νό έργασθούν στήν έργαοία 

τών οΙκοδομών , παντός είδους τεχνίτες, 
έγγρόμματο ι νέο ι καί νέες γιό ν ' όναλόβουν 
έργασία στήν Κυβέρνηση ή στόν Ιδιωτικό το· 
μέα .. Η όναζήτηση εϋκολης καΙ δνετης έργα
σίας μέ πιό ψηλές όπολαβές ήταν καΙ αύτή μιό 
βασική αΙτlα πού συνέτεινε νό παρακμόσει ή 
σηροτροφlα καΙ μέ τό πέρασμα τού χρόνου νό 
έξαλειφθεί όπό τό νησl μας . 

Μέ τήν παρακμή καΙ έγκατόλειψη της σηρο

τροφίας όρχισε παρόλληλα νό παρατηρείται 
στήν Κυθρέα καΙ μιό όμεlλlKτή έκρίζωση τής 

συκαμιός, πού στόλιζε μΙ την όρχοντική της 

φυλλωσιό καΙ τό έπιβλητικό της βαθυπρόσινο 
χρώμα δλα τό περβολοχώραφα. 'Ανελέητα 
έκτοπίζεται σόν όχρηστη πιό γιό νό έκμεταλ

λευτεί τό πολύτιμο μέρος τής γής πού οκlαζε 
μΙ τήν πυκνή της κόμη καΙ όπομυζούσε μέ τΙς 

χονδρές ξυλώδε ις ρlζες της γιό νό καλλιεργη

θεί μέ δλλη προσοδοφόρο γεωργική παραγω
γή. Μπροστό στό κέρδος δέν λομβανόταν 
ύπόψη οϋτε ή έπιβληηκή μεγαλοπρέπεια πού 

έδιδ ε στό γύρω της τοπίο οΟτε ή προστασlα 

τού φυσικού περιβάλλοντος. 

Μιό παιδική έμπειρΙα μού tρχεται στό νού 
σχετικό μέ τήν έκτlμηση καΙ προστασlα τής 

συκαμιός πού tμπρακτα έπεδεΙκνυαν οΙ χω
ριανοl μας. 'Όταν πιλησΙαζε ή γιορτή τής 'Ανό

στασης τού ΚυρΙου παιδιό έμείς έξορμούσαμε 

νύκτα γιό νό μαζεύσουμε ξύλα γιό τη 
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