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Τηι; Δροι; Αιuαηφίνηι; Χ. Αριστεiδου 

Πολλοί υποστηρiζουv τη γνώμη ότι η ελιά 

ι)τον δέντρο ιθαγενές της Ελλάδος και ότι 

αυτή μεταθόθηκε στον υπόλοιπο κόσμο, 

αρχίζοντας από τη Μ. Ασiα και την Ιταλία. 

Στι)ν Κρr)τη βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρι)

ματα από τα οποία βγαίνει το συμπ€ρασμα 

όη εκεί η καλλιέργεια της ελιάς ή τ ον rΊδη 

γνωστή από τη Νεολιθική εποχή (3500 π.Χ.). 
Στους Μινωικούς χρόνους η ελαιοκομία 
ήταν η κυριότερη πλουτοπαραγωγική πηγή 

ΚΟ! ΤΟ λάδι η ΟVΤ(ΙλλΟΚΤΙΚή μονάδα (χρήμα). 
Στα παλάτια της Κνωσqύ βρέθηκαν ελαιο
πυρήνες και πιθάρια για λάδι πολύ μεγάλης 

χωρητικότητος. Η Κρήτη κατά τη Μιvώική 
εποχή έκανε εξαγωγή λαδιού στη Βαβυλω

νία και την Περσία και σε χώρες, όπου, όπως 

αναφi:Ξρει ο Ηρόδοτος, η ελιά ήταν άγνωστη. 
Η ελιά στην Ελλάδα ήταν γνωστή και στην 

Ομηρική εποχή. Στην Οδύσσεια αναφέρεται 

όη υπήρχαν συστηματικοί ελαιώνες και 

στην Ιλιάδα ότι υπήρχαν και ποτιστικά ελαιό

δεντρα. Στην ελληνική μυΘολογία αναφέρε
ται ότι η Αθηνά με το δόρυ της χτύπησε τη γη 
πάνω στην Ακρόπολη και φύτρωσε η ελιά. 

Το δέντρο εθεωρείτο ιερό, ήταν αφιερωμένο 
στη θεά Αθηνό και προστατευόταν με την 
επιβολή αυστηρών ποινών στους βέβηλους. 

Οι αρχαίω Ελληνες τιμούσαν ιδιαίτερα την 
ελιά, γιατί αυτή εθεωρείτο όχι μόνο ως σύμ

βολο ειρήνης αλλά και δόξας. Οι ολυμπlΟνί

κες κ ω or άλλοι νικητές αγώνων έπαιρναν ως 
έπαθλο στεφάνι ή κλαδί ελιάς ή αγριελιάς 

(κότινο). Οι Λατίνοι συγγραφείς αναφέρουν 

όη η ελιά ως το 600 π.Χ. δεν ήταν γνωστή 
στην Ιταλία, Ισπανία και Βόρειο Αφρική. Η 

πλατειά διάδοση της ελιάς έγινε από τους 
Ελληνες, οι οποίοι τη λάτρευαν και τη θεω

ρούσαν δέντρο φρόνησης και ειρήνης. Γι' 

αυτό οι Ελληνες άποικοι όταν έφευγαν για 

ξένα μέρη την έπαιρναν μαζί τους. 

Χωρίς να έχει ακόμη εξακριβωθεί κατά πό

σο ήταν δέντρο αυτοφυές ή μεταφέρθηκε 

στο νησί από άλλα μέρη της Μεσογείου, η 

ελιά ήταν και στην Κύπρο γνωστή από την 

αρχαιότητα. Τούτο μαρτυρείται και από πυ

ρήνες ελιών που βρέθηκαν σε διάφοpεc 

ανασκαφές όπως στο Απλiκι ( 13ος οι. π.Χ.), 
στη Σαλαμίνα (6ος- 5ος οι. π. Χ.), καθώς κο ι 

στη νεκρόπολη Τζελλάρκα της ίδιας πόλης 

(4ος οι. π.Χ.) Την ιJπαρξη της ελιάς στην 

Κύπρο βεβαιιίJνει και ο Στράβων (63 π.Χ. 
-25 μ.Χ.), από τον οποίο γνωρίζουμε ότι η 
Κύπρος ήταν πλούσια σε ελαιόλαδο (ευέ

λοιος) και επομένως κω σε ελιές. Από το 
περίφημο λεξικό σπάνιων λέξεων του Ησύ

χιου (5ος οι. μ.Χ.), μαθαίνουμε πως οι ελιές 
που διcηηρούντον στην ολάρμη ως κολυμ

πάτες στην Κύπρο ονομάζονταν βομβοiοι 
(βομβοίο · ri κολυμβάς ελαlα παρά Κυπρi
οις). Ο Συνέσιος (4ος- 5οςαι. μ.Χ.), λέγει ότι 
ως κουφότατον [=ευπεπτότατο] το Κύπριον 
έλα10ν ήτα περιζήτητον. 

Η ελιά εκαλλιεργεiτο στην Κύπρο και στις 

επόμενες περιόδους. Κατά το Μεσαίωνα και 

n1 βενετοκρατiα τα ελαιόδεντρα άφθονο, 
αυτόχθονα κω διεσπαρμένο σ' όλη την Κύ~ 
:-τρο, μαζi με τις χαρουπιές, αποτελούσαν 
δυο από το κυριότερα καρποφόρα δέντρα. 
Η Ελαιοκcμiα κατά τη βενετοκρατία απέδιδε 
350 καντCιρια λάδι στα τέλη του 15ou α1ώνα 
και 850 καντάρια γύρω στα 1540. Ομως, 
αξίζει να σημειωθεί ότι όνκαι στην Κύπρο 
aφθονούσαν πράγματι τα ελαιόδεντρα, 
ένας μεγάλος αριθμός απ' αυτά ήσαν άγρια 
και για να αποδώσουν χρειάζονταν μπόλια~ 
σμα και καλλιέργεια. 

Ομως η ανεπάρκεια πληθυσμού στις πε

ριοχές όπου φύτρωναν οι αγριελιές, η έλ
λειψη ουσιαστικής ενθάρρυνσης των κατοί
κων προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης επί
δοσής τους στην καλλιέργεια ελαιοδέντρων 
και οι βαρειές φορολογικές επιβαρύνσεις 
που Επιβάλλονταν επί της ελαιοκομικής πα
ραγωγής επιδρούσαν ανασταλτικά στην ανά
πτυξη· της ελαιοκομίας. Πολλοί χωρικοί 
άφηναν τα ελαιόδεντρα αμπόλιαστα για ν' 
αποφύγουν τους υψηλούς φόρους. Τούτο 
είχε ως αποτέλεσμα η συγκομιδή ελιών να 
μη είναι συνήθως αρκετή γιο να καλύψει τις 
εγχώριες ανάγκες. Για να αντιμετωπίσει αυ

τή την κατάσταση και να ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη της ελαιοκομίας, η Βενετία το 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

1507 και το 1516 αναγκάστηκε να πάρει 
διάφορα μέτρα μεταξύ των οποίων και τη 

δεκαπενταετή φορολογική απαλλαγή όσων 
θα μπόλιαζαν κω θ' ασχολούνταν συστη

ματικά με την καλλιέργεια ελαιοδέντρων, γι
ατί την εποχή αυτή το νησί καλυπτόταν από 
δόση αγριελιών που δεν παρήγαν ελιές. 

Τα ελdιόδεντρα καταλάμβαναν σημαντι
κές εκτάσεις της καλλιεργήσιμης γης και κα
τά την περίοδο της τουρκοκρατiας. Η έκθε
ση του Αγγλου υποπροξένου \Vhite, για το 
έτος 1863, αναφέρει ότι τα ελαιόδεντρα 
στην περίοδο αυτή είναι τα κυριότερα αυ
τοφυή δέντρα, τα οποία ευδοκιμούν μαζί με 
τις χαρουπιές σ' όλη σχεδόν την Κύπρο, 
κυρίως στους πρόποδες των δυο οροσειρών 
και ιδιαίτερα στην ΠQφο. Τα ελαιόδεντρα 
μαζi με ης χαρουπιές σχηματίζουν στους 
πρόποδες των βουνών διαχωριστική γραμ

μή μεταξύ της καλλιεργήσιμης και μη καλλι
εργήσιμης γης. Ομως, μεγάλο μέρος των 
ελαιοδέντρων είναι άγρια και μη παραγωγι

κά, Για το λόγο αυτό η εγχώρια παραγωγή 
ελαιολάδου είναι συνήθως ανεπαρκής για 

την ικανοποΙηση των εγχωρίων αναγκών, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζεται συχνό η 
ανάγκη εισαγωγής λαδιού από το εξωτερικό. 
Τ ο 1863 η Κύπρος εισήγαγε 4.300καντόρια 
(cwt = 40οκάδες)ελαιόλαδο ή 172.000οκά
δες συνολικής αξiας f9.945. Η εισαγωγή 
ελοιολό6ου τον ίδιο χρόνο αντιπροσώπευε 
περίπου το 10% των συνολικών εισαγωγών 
του νησιού. Τον επόμενο χρόνο η παραγωγή 
λαδιού ήταν Jόσο καλή ώστε όχι μόνο ικα
νοποίησε την εγχώρια κατανάλωση, αλλά 
επέτρεψε και την εξαγωγή μικρών ποσοτή

των. 

Το πρόβλημα ύπαρξης μεγάλου αριθμού 
άγριων ελαιοδέντρων υπήρχε και κατά την 
περίοδο της αγγλοκρατίας. Το 1937 η Κύ
προς διέθετε 2,25 ε κατ, ελωόδεντρα, από τα 
οποία το 1 εκατομμύριο ήσαν άγριες ελιές. 
Την εποχή αυτή παρετηρείτο μεγάλη ζήτηση 
ελαιοδεντρυλλίων για φύτευση, αλλά ο δια
θέσιμος αριθμός από τα έξι ειδικά φυτώρια 
που λουτουργούσαν για το σκοπό αυτό, 
ήταν ανεπαρκής. Κmό την περίοδο 1946 
-58 παρατηρήθηκε αύξηση των ελαιοδέν
τρων κατά 40%. Αυτά ήσαν κυρίως συγκεν
τρωμένο στους. πρόποδες της Κερύνεισς καr 
στις χαμηλότερες νότιες πλαγιές. Στις πι-ριο

χές αυτές ήσαν φυτευμένα το 1/3 του συ
νολικού αριθμού ελαιοδέντρων. Η άλλη ση
μαντική περιοχή εκτεινόταν από τον Κόρνο 
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μέχρι το Καλό Χωριό Λεμεσού. 

Ο αριθμός ελαιοδέντρων που καλλιεργεί
ται σήμερα σ' ολόκληρο τον κόσμο (σύμ

φωνα με στοιχεία του ΟΗΕ) είναι γύρω στα 

700εκ. δέντρα. Απ' αυτά, τα 500εκ. καλλι

εργούντω στην Ευρώπη (στις παραμεσόγει
ες κυρίως περιοχές) και αντιστοιχούν με το 

71% του συνόλου. Η Ευρώπη συμμετέχει με 
55% στην παγκόσμια παραγωγή φαγώσιμης 
ελιάς και με 87%στην παγκόσμια παραγωγιi 
ελαιολάδου. Η Ισπανία με τα 200 εκ. ελαιό
δεντρα έχει την πρώτη θέση, η Ιταλία με τα 

160εκ. τη δεύτερη και η Ελλάδα με τα 80 εκ. 
την τρίτη θέση. Αν όμως ληφθεί υπόψη η 
έκταση και ο πληθυσμός της, η Ελλάδα το
ποθετείται ως η πρώτη ελαιοπαραγωγός χώ
ρα. Η Κύπρος με τα 2.4 εκ. ελαιόδεντρα (σ' 
όλη την έκτασή της), έχει τη δέκατη έβδομη 
θέση. 

Η ελιά μαζί με τη χαρουπιά είναι διάσπαρ
τη σ' ολόκληρη την Κύπρο. Στις περισσότε

ρες περιοχές του νησιού, ιδιαίτερα στη βό
ρεια πλευρά του Πενταδάκτυλου σχεδόν 
δεν υπάρχει κτήμα μεγάλο ή μικρό που να μη 

περιλαμβάνει και αρκετά ελαιόδενδρα. Μά
λιστα, σ· ορισμένες περιοχές, η ελιά εiναι το 

κατ· εξοχή δένδρο και η καλλιέργεια της 

εiναι κστό πολύ πιο διαδεδομένη από την 
καλλιέργεια οποιουδήποτε άλλου δένδρου. 

Η ελαιοκομία υπήρξε από τα πανάρχαια χρό

νια ένας οπό τους σημαντικότερους κλά

δους της αγροτικής παραγωγής με μεγάλη 
συμβολή στην αγροτική οικονομία του νη

σιού. Αυτό ήταν φυσικό για δυο κυρίως λό
γους: α) γιατί τόσο η ελιά όσο και το ελαιό
λαδο αποτελούσαν για αιώνες βασικά και 
απαραίτητα είδη της διατροφής του εγχωρί
ου πληθυσμού, ιδιαίτερα του αγροτικού · 
και β) γιατί το εισόδημα από την ελαιοκομία 

για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό αγροτικών 

οικογενειών, ιδιαίτερα σ' ορισμένες περιο

χές όπως ήσαν η επαρχία Κερύνειας, η Κu

θρέα, η περιοχή από τον Κόρνο μέχρι το 
Καλό Χωριό και άλλες, αποτελούσε σημαν
τικό μέρος του αγροτικού εισοδήματος. 

Ως εκ τούτου το ελαιόλαδο ή ελιόλαδο 

οπό τα πανάρχαια χρόνια αποτελεί ένα από 

τα πιο βασικό προίόvτα της αγροτικής παρα
γωγής μ< πολύ μεγάλη σημασiα και συμβο

λή τόσο στη διατροφή του πληθυσμού όσο 
κc;ιι στην οικονομία του νησιού. Το ελαιόλα
δο για πολλούς αιώνες εχρησιμοποιεiτο επί
σης ως βασική πρώτη ύλη στη σαnωνοnοιίο, 

τόσο ςιτην ΚUπροόσο και σ' άλλες περιοχές 
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της Μεσογείου. Ομως σήμερα λόγω του όη 
η σημαvηκή αύξηση της τιμής του το κατέ
στησε ασύμφορο, προς το σκοπό αυτό χρη

σιμοποιούνται μόνο τα κατάλοιπα της επε
ξεργασίας του ελαιοκαρπού, όπως είναι ο 
πυρήνας κ.ά. 

Η ελαιοκαλλιέργεια, παρά τη σχετική μεi
ωσή της, εξακολουθεί να είναι σημαντική 
ακόμη και σήμερα. Αξiζει να σημειωθεί ότι 
τα τελευταία χρόνια (1976- 85) παpατnοεi
ται αυξημένη τάση διάδοσης της καλλιέρ
γειας των ελαιοδένδρων, θεωρείται απαραi
τητο δένδρο ακόμη κω στις αυλές και στα 

πεζοδρόμια των οικιών, τόσο στα χωριά όσο 

και σης πόλεις. Στην Κύπρο τα ελαιόδεντρα 
καλλιεργούνται και στις έξι επαρχίες. 

Η ποσοσηαiα κατανομή τους, κατά την 

περίοδο πριν από την τουρκική εισβολή του 

1974, φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 
Επαρχία Ελαιόδεντρα 

Λευκωσία 

Λεμεσός 
Αμμόχωστος 

Λάρνακα 
Πάφος 

Κερύνεια 

{επί τοις%) 
23,5 
17,5 
18,2 
18,0 

7,8 
15,0 

100,0 
Από τα 2,4 εκ. ελαιοδέντρων που καλλι~ 

εργούνται σήμερα στην Κύπρο ως παραγω~ 

γικά θεωρούνται μόνο τα 1,82 εκ., ενώ τα 
υπόλοιπα 580.000 για διάφορους λόγους 
δεν μπορούν να δώσουν παραγωγή. Οι κ υ~ 
ριότερες ποικιλίες ελιών που καλλιεργούνται 

στην Κύπρο είναι: η ντόπια λαδοελιά, που 

ανήκει σης μεσόκαρπες ποικιλίες και ο αρι~ 

θμός καρπών κατά κιλό είναι μετα~ύ 250 
~350. η δε περιεκτικότητά της σε λάδι υπο
λογίζεται μεταξύ 20~21 %, η μικρόκαρπη 

κορωνέικη της οποίας ο αριθμός καρπών κο~ 

τά κιλό είναι γύρω στους 1.200 και η περιε~ 
κτικότητα του καρπού σε λάδι γύρω στο 
23%, η βολιώτικη που εiναι μεγαλόκαρπη 
ποικιλία με αριθμό καρπών στο κιλό γύρω 
στις. 1 30 και περιεκτικότητα του καρπού σε 
λάδι 1 5 ~ 16%, η καλαμοτιονι), που ανήκει 
στις μεσόκσρπες ποικιλίες με αριθμό καρ
πών σΊ'ο κιλό γύρω στους 250 και περιεκτικό
τητα του- καρπού σε λάδι 25~26%. Αλλες 
ποικιλίες είναι οι ισπανικές: μαντζανlλλα, 
σεβιγλάνα (κορτάλ) και πικουάλ, και η ιταλι~ 
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κή κούκο. 

Η παραγωγή ελιών στην Κύπρο κατά την 
περίοδο 1977~84 ήταν η ακόλουθη: 

Ε τος 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Παραγωγή 
σε μετρικούς 

τόννους* 

8.636 
10,363 
10.668 
15.240 
10.668 
13.208 
3.000 

12.000 

Αξία 
σε χιλιάδες 

λίρες 

3.400 
3,672 
3.780 
6.000 
4.620 
5.720 
1.650 
7.868 

* Ενας μετρικός τόννος= 787,5 οκάδες. 
Στην Κύπρο η ελιά αποτελεί κατά παρά~ 

δοση ένα από τα βασικά είδη διατροφής. 
Ανκαι η συμβολή της στην καθημερινή δια~ 

τροφή του πληθυσμού σήμερα, ένεκα της 
σημαντικής ανόδου του βιοτικού επιπέδου 
μειώθηκε αισθητά, εντούτοις εξακολουθεί 
ν' αποτελεί εiδος του οποiου η χρήση είναι 
και συχνή και ευπρόσδεκτη. Οι καρποί της 

ελιάς παρασκευάζονται και τρώγονται με 

διάφορους τρόπους και κυρlως α) Μαύρες, 
δηλαδή πολύ ώριμες β) ξυδάτες, πράσινες 
που σχίζονται με λεπίδα και μπαίνουν στο 
ξύδι γ) κολυμπάτες, πράσινες σε αλάρμη δ) 
τσακκιστές, σπασμένες ελαφρά με προσθή~ 
κη κόλιανδρου, σκόρδου, άλατος και λεμο· 
νιού. Ανομιγμένες σε ζύμη που ψήνεται σε 

φούρνο, δίνουν την ελιόπιττα ή ελιωτή. 

Εκτός των ελιών που παρασκευάζονται 
και τρώγονται με τους διάφορους τρόπους 
που αναφέραμε υπάρχουν και οι λαδοελιές, 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο ή ελιόλαδο απο~ 

τελεi πολύ θρεπτική τροφή, αρκετά πιο πολύ~ 
τψη από τα άλλα φυτικά λάδια γι' αυτό και 
δεν είναι σπάνιο η νόθευσή του με άλλα 

λάδια (σησαμέλαιο, φυστικέλαιο, σογέλοιο 
κ.ά.). Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται και στην 
εκκλησιά σε διάφορες ιεροτελεστίες και όλ· 
λες εκδηλώσεις {ευχέλαιο, βάπτιση, άναμμα 
καντηλιών k.ά.). 

Τ σ ελαιόλαδο είναι λιπαρή και πaχύρρευ· 
στη ουσία που βγαίνει από την έκθλιψη του 
καρπού της ελιάς. Εχει χρώμα κίτρινο ή πρά· 
σινο, ακόμη και μαύρο, πράγμα που συμ-
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βαίνει στις περιπτώσεις που οι ελιές βράζοv~ 
τα ι πριν από την έκθλιψή τους. Το λάδι αυτό 
οyομάζεται μαυρόλαδο και παράγεται κu~ 

ρiως στηνεπαρχiα Πάφου. Από χημικής από
ψεως το ελαιόλαδο είναΙ μείγμα διαφόρων 
ουσιών. Εχει ιδιάζουσα γεύση, με πολλές 
παραλλαγές ανάλογα με τον τρόπο που εξά
γεται από τις ελιές και την ποιότητά του. Η 
ποιότητα του λαδιού εξαρτάται από τους 
όρους της έκθλιψης των ελιών, αν δηλαδή το 
λάδι λήφθηκε από την πρώτη ή δεύτερη ή 
τρίτη πίεση {το καλύτερο είναι της πρώτης), 
αν ο πολτός ήταν θερμός ή ψυχρός κλπ. Για 
την παραγωγή λαδιού άριστης ποιότητας 
πρέπει οι ελιές να μαζεύονται με προσοχή, 
να διατηρούνται καλά πριν μεταφερθούν 
στο ελαιοτριβείο, και το λάδι να διατηρείται 
σε καθαρά δοχεία. Αν οι όροι αυτοί δεν τη
ρηθούν αυστηρά, τότε το λάδι είναι ανάγκη 
να ραφιναριστεί, οπότε επιτυγχάνεται η μεί
ωση της οξύτητάς του και αυξάνεται η κα
ταλληλότητά του για τη διατροφή του αν
θρώπου. Λάδια με οξύτητα πέραν των 5 βα
θμών δεν είναι κατάλληλα για τη διατροφή 
του ανθρώπου, γι' αυτό και χρησιμοποιούν

ται μόνο για βιομηχανικούς σκοπούς. 

Το ελαιόλαδο παραγόταν στην Κύπρο 
από τα πανάρχαια χρόνια, αλλά το νησi δεν 
ήταν πάντοτε αυτάρκες σε ελαιόλαδο, ακό
μη ούτε και κατά την αρχαιότητα. Τούτο 
συμπεραίνεται από διάφορους aττικούς 
αμφορεiς που βρέθηκαν σε ανασκαφές, η 
ύπαρξη των οποίων χρονολογείται από τον 
8ο μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. Οι αμφορείς 
αυτοί πιστεύεται ότι ήσαν κατ' εξοχήν αγ
γεiα για τη μεταφορά λαδιού, πράγμα που 
σημαίνει ότι τουλάχιστον στην Αρχαϊκή 
εποχή η Αθήνα εξήγε λάδι στην Κύπρο. Τέ
τοιοι αμφορεiς βρέθηκαν στη νεκρόπολη της 
Σαλαμiνος και στο Μάμμαρι. 

Εχουν επίσης βρεθεί, σε διάφορα μέρη 
του νησιού, πολλά αρχαιολογικά κατάλοιπα 

ελαιοτριβείων. 

Ομως, τα παλαιότερα στατιστικά στοιχεία 
που σώζονται σχετικά με τις παραγόμενες 
ποσότητες ελαιολάδου αναφέρονται στα τέ
λη του 15ου αιώνα. Σύμφωνα μ' αυτά η 
τότε παραγωγή ελαιολάδου ανερχόταν στα 
350 καντάρια ή 63.000 οκάδες, ενώ μισό 
περίπου αιώνα αργότερα, γύρω στα 1540, 
αυτή .. υπερδιπλασιάστηκε και έφθασε τα 
850 καντάρια ή τις 153.000 οκάδες. Η ση
μαντική αυτή αύξηση ήταν αποτέλεσμα της 

λήψης διαφόρων μέτρων που πήρε η βενετr-
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κή κυβέρνηση της Κύπρου υπέρ της ελαιο

καλλιέργειας. 

Η μέση ετήσια παραγωγιi ελαιολάδου 
στην Κύπρο κατά την περίοδο 1837 · 42 
ήταν 150.000 οκάδες. Το 1844 η παραγωγή 
ελαιολάδου ήταν αρκετά μεγάλη ώστε επέ
τρεψε την εξαγωγή σημαντικών ποσοτήτων. 
Τ ο λάδι της Κύπρου εθεωρείτο άριστης ποιό
τητας, αλλά οι παραγόμενες ποσότητες 
ήσαν περιορισμένες εξαιτίας του γεγονότος 
ότι το μάζεμα των ελιών γινόταν με «βάκλι
σμα» που προκαλούσε σημαντικές ζημιές 
στα δέντρα. Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα η 
παραγωγή ελαιολάδου αυξήθηκε σημαντικό 
ώστε αυτή σε χρονιές καλής παραγωγής 
ήταν σε θέση να καλύψει τις εγχώριες ανάψ 
κες στο τριπλάσιο. Σχετικά με αυτό ο αρχι
μανδρίτης Κυπριανός αναφερει: Οι ελαιώνες 
αποδiδουσιν αρκετήν ποσότητα ελαiου 
ώστε όταν ευτυχήσουν κυβερνάται ο τόπος 
ως τρεiς χρόνους και ενίοτε δίδεται και έξω 
από τον τόπον. Προς τα τέλη της τουρκο

κρατiας, στη διάρκεια της δεκαετίας 1850-
60, η ετήσια παραγωγή κυμαινόταν γύρω 
στις 400.000 οκάδες. 
Βέβωα η παραγωγή από χρόνο σε χρόνο 

παρουσίαζε σημαντικές διακυμάνσεις ώστε 
σ' ορισμένες χρονιές αυτή ήταν πολύ χαμη
λή, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται η 
ανάγκη εισαγωγής σημαντικών ποσοτήτων. 
Το 1863 οι εισαγωγές της Κύπρου σε ελαιό
λαδο ήσαν 4.300 καντάρια ή 172.000 οκά
δες συνολικής αξίας 9.945 αγγλικών λιρών. 
Το χρόνο εκείνο οι εισαγωγές ελαιολάδου 
αντιπροσώπευαν το 9.95% των συνολικών 
εισαγωγών του νησιού. Ομως τον επόμενο 
χρόνο η παραγωγή ήταν τόσο καλή ώστε όχι 
μόνο ικανοποίησε την εγχώρια κατανάλωση, 
αλλά επέτρεψε και την εξαγωγή μικρών πο
σοτήτων. Κατά την περίοδο 1860-68 οι ετή
σιες ανάγκες για εισαγωγή ελαιολάδου 
ανέ-ρχονταν στις 3.000 καντάρια ή 120.000 
οκάδες συνολικής αξίας 12.000 αγγλικών 
λιρών. Η Κύπρος τότε αναφερόταν ως το 
μοναδικό νησί που δεν παρήγε αρκετό λάδι 
για τις εγχώριες ανάγκες του. 

Το 1869 η παραγωγή ήταν καλή και κά
λυψε πλήρως ης εγχώριες ανάγκες. Ο μ ως το 
1870 κω το 1871 υπήρξε ανάγκη εισαγωγής 
ελαιολάδου αξίας 2.000 και 10.000 αγγλι
κών λιρών αντιστοίχως. Η παραγωγή ελαιο
λάδου το 1876 εκτιμήθηκε σε 200.000 και 
το 1877 σε 250.000 οκάδες. Η τιμή του 
ελαιολάδου στα χρόνια uυτά κυμαινόταν 
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μεταξύ 9 και 1 Ο γροσιών την οκά έναντι 5 
γροσιών το 1844. Οι κυριότερες περιοχές 
παραγωγής ελαιολάδου ήσαν η Κερύνεια, η 

Κυθρέα, η Λάρνακα και η Λεμεσός. Κατά 

κανόνα τα ελαιόδεντρα, όπως αναφέρουν 

πηγές της εποχής εκείνης, έδιναν άφθονη 

παραγωγή κάθε πέντε χρόνια. Η παραγωγή 
ελαιολάδου σε καλές χρονιές μπορούσε να 

φθάσει μέχρι 400.000 ή και 500.000 οκά
δες. Σπάνια γivovτav εξαγωγές ελαιολάδου. 
Σε χρονιές που η ημή του ελαιολάδου ήταν 

χαμηλή, απ' αυτό κατασκευάζονταν σαπού
νια τα οποία εξάγονταν στη Μερσίνα και 

άλλες περιοχές της Καραμανίας. 

Στην αρχή του αιώνα μας, κατά την περί

οδο 1 904 - 1908, η ετήσια παραγωγή ελαι
ολάδου σημείωσε ωσθητή πτώση και κα
τήλθε στις 217.600 οκάδες. Λίγα χρόνια 
πριν από τον Β· Παγκόσμιο πόλεμο, στην 

περίοδο 1936- 39, η μέση ετήσια παραγω
γή αυξήθηκε σημαντικά και έφθασε στο 

1.101.227 οκάδες για να αυξηθεί ακόμη πε
ρισσότερο και να φθάσει στο 1. 764.400 
οκάδες κατά την περίοδο 1949-53. 

Γενικά κατά τις δυο πρώτες δεκαετίες μετά 
τον Β· Παγκόσμιο πόλεμο, η Κύπρος κατά 

μέσο όρο παρήγε το 85-90% των ετησίων 
αναγκών της σε ελαιόλαδο. Σε χρονιές καλής 
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παραγωγής επραγματοποιούντο ακόμη και 

εξαγωγές μικρών ποσοτήτων ελαιολάδου, 

ενώ σε χρονιές που η παραγωγή υστερούσε, 

εισάγονταν σημαντικές ποσότητες ελαιολά
δου. Ομως η παραγωγή ελαιολάδου μετά το 

1965 και ιδιαίτερα μετά την τουρκική εισβο
λή του 1974, που οδήγησε στην κατοχή του 
βόρειου τμήματος του νησιού, μειώθηκε αι

σθητά με αποτέλεσμα να καλύπτει όλο και 
μικρότερο ποσοστό των εγχωρίων αναγκών. 

Τούτο οφείλεται στους ακόλουθους τρείς 

κυρίως λόγους: α). Σης κατεχόμενες βόρειες 

περιοχές του νησιού βρίσκεται το 45% πε
ρίπου των ελαιοδέντρων, β) η παραγωγή 
ελιών που λόγω της ίδιας φύσης της ελαιο

καλλιέργειας δεν επιδέχεται μεθόδους μη
χανοποίησης, και δεν αυξάνεται με ικανο
ποιητικό ρυθμό και γ) γύρω στα 20-25% των 
ελαιοδέντρων που καλλιεργούνται στην Κύ
προ θεωρούνται ως μη παραγωγικά. 

Η παραγωγή ελαιολάδου κατά επαρχία 
πριν από την τουρκική εισβολή του 1974 
ήταν η ακόλουθη: Λευκωσία 22,4%, Αμμό
χωστος 20, 7%, Κερύνεια 20,2%, Λάρνακα 
15,5% Λεμεσός 13,1% και Πάφος 8,1 %. Ο 
όγκος της ετήσιας παραγωγής ελαιολάδου 
και ελαιοπυρήνα στην Κύπρο κατά τα τελευ
ταία χρόνια δίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1979-1985 

·----
Ελαιόλαδο 

'Ετος 
Ελαιοnuρήvας 

Ποσότητες οξiα σε ε Ποσότητες οξiα σε ε 
σε οκάδες σε οκάδες 

1979 1.087.538 1.612.000 3.360.263 20.000 
1980 1.244.250 1.844.000 3.84().638 23.000 
1981 1.334.025 1.980.000 3.361.050 20.000 
1982 1.575.000 2.520.000 4.630.500 30.000 
1983 354.375 990.000 708.750 6.000 
1984 1.738.800 3.754.000 3.024.000 24.000 
1985 1.666.350 4.020.000 2.898.000 23.000 

Οι περιοχές που αναφέρονται ως οι κυριό
τεροι τόποι παραγωγής ελαιολάδου στα πα
λαιά χρόνια είναι οι ίδιες και σήμερα. Από 
περιηγητές κ ω άλλες πηγές ως τέτοιες αναφέ
ρονται η Κυθρέα, το Δάλι, ιι επαρχία Κερύ
νειας, η Καρπασία, η Σολέα, ο Λυθροδόντας, 
τα Λεύκαρα, η επαρχία Πάφου, η Τηλλυρiα, 

η Ακανθού, η Ανάγυια, οι Αγγλεισiδες, η 
Ελεδιό, η Λα κατά μια, η Λεμύθου, τα Πυργά, 
η Σαλαμιού, η Βαβατσινιά κ. α. Ελάχιστα μό
νο χωριά της Κύπρου δεν είχαν παραγωγή 
ελιών και ελωολάδου. Ως τέτοια αναφέρον
ται η Αχέλεια, η Μουσουλίτα και τα Κοκκι
νοχώpια. 
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Στοv nιο κάτω πίνακα δivοvται οι εωαγωγές ελαιολάδου και 
κοvσερβοποιημΕvωv ελιών κατά την περiοδο 1965:84. 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΙΩΝ Ι<ΑΙ ΕΛΑΙΌΛΑΔΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕτΗ 196584 

Ι<ονσερβοποιημέvες Ελαιόλαδο 
'Ε τος Fλιές σε καντάρια σε καvτόρrα 

1%5 5.885 
1966 51 
1967 5.801 
1968 68 
1969 29 
1970 224 
1971 7.106 
1972 10.720 
1973 12.786 
1974 15.253 
1975 14.775 
1976 17.218 
1977 10.486 
19f8 11.135 
1979 10.937 
1984 11.157 

· Eva καvτάρι (cwι) "' 40 οκάδες 

Οι εισαγωγές ελαιολάδου, όπως φαίνεται 
οπό τον πιο πάνω nivaκa, μετά το 1970 κατά 
μέσο όρο κάθε χρόνο ξεπερνούσαν τις 
350.000 οκάδες, ενώ οι εισαγωγές ελιών 
ήσαν πολύ μεγαλύτερες. Την ίδια περίοδο 
σημαντικές ήσαν και οι εισαγωγές ελαιοπυ
ρήνα (υπολείμματα μετά την έκθλιψη του 
καρπού). Ο ελαιοπυρήνας περιέχει 9-12% 
λάδι που με διάφορους τρόπους βγαίνει 
σχεδόν όλο κω λέγεται πυρηνέλαιο. 

Ο τρόπος και οι μ~θοδοι παραγωγής ελαι
ολάδου στην Κύπρο δια μέσου των αιώνων 
παρουσίασαν σημαντική εξέλιξη την οποία 

είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε εξετά
ζοντας τα ελαιοτριβεία που βρέθηκαν σε διά
φορες aρχαιολογικές ανασκαφές. Σήμερα 
στην Κύπρο βρiσκοντω σε χρήση τρεiς τύ
ποι ελαιοτριβείων: α) Το παραδοσιακό, που 
απαιτεi την απασχόληση μεγάλου αριθμού 

ατόμων, Εχει αρκετά ψηλό κόστος παραγω
γής και μικρή σχετικά ποσότητα παραγομέ
νου λαδιού κατά οκά ελιών, β) το ελαιοτρι
βείο με πρέσες που αποτελεί πιο τελειοποιη
μένο σύστημα παραγωγής καθότι ο καρπός 

και ο πυρήνας συμπιέζονται με πρέσες, πρά

γμα που έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη 
παραγωγή λαδιού κατά οκά ελιών και γ) το 
αυτοματοποιημένο ελαιοτριβείο στο οποίο 

362 
396 

1.094 
261 

13 
6.012 
7.058 

10.962 
13.322 
5.357 

13.715 
2.969 
7.587 
5.520 
6.139 

12.511 

μπαίνουν οι ελιές από τη μια πλευρά και 
βγαίνει το λάδι από την άλλη. τα σύγχρονα 
αυτά ελαιοτριβεία έχουν πολλά πλεονεκτή
ματα γιατί επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη δυ
νατή απόδοση των ελιών σε λάδι, μειώνουν 
αισθητά το κόστος παραγωγής, 
aπασχολούν μικρό αριθμό προσωπικού 
(συνήθως 1-2 άτομα), η ποσότητα λαδιού 
που άπομένει στον πυρήνα μειώνεται από 
12-13% σε 6-7%, η οξύτητα του λαδιού 
είναι πολύ χαμηλότερη, το λάδι είναι καθαρό 
με λιγότερες προσμείξεις κ.ά. 

Μέχρι το 1950 στην Κύπρο υπήρχε μεγά
λος αριθμός ελαιοτριβείων. Ομως αυτά 
ήσαν ως επί το πλείστον πολι) μικρά γιατί το 
κάθε χωριό διέθετε το δικό του ελοtοτριβεiο. 
Το 1946 πέραν του 50% των πρεσών που 
διέθεταν τα ελαιοτριβεία ήσαν ξύλινες και οι 
υπόλοιπες σι9ερένιες. Οι υδραυλικές πρέσες 
ήσαν μόνο 47 ή περίπου το 2%. Το 1954 
όλα τα ελαιοτριβεία των κυριοτέρων περιο
χών παραγωγής ελιών διΕ.θεταν υδραυλικές 
πρέσες. Ο αριθμός των ελαιοτριβείων αυτιίJV 
ήταν 120, από τα οποία τα 12 ανήκαν σε 
συνεργατικές εταιρείες. Μετά την τουρκική 
εισβολή του 1974 ο αριθμός των ελαιοτρι
βείων μειιίJθηκε αισθητά, αλλά ένας σημαν
τικός αριθμός των διατηρηθέντων ελαιοτρι-
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βεiωv εξελίχθηκε σε σύγχρονα ελωοτριβεiα 
με πολύ μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα. 
Ετσι στην Κύπρο το 1984 λειτουpνούσαν 
37 ελαιοτριβεία τα οποία απασχολούσαν 80 
περίπου άτομα. Ενας σημαντικός αριθμός 

αυτών των ελαιοτριβείων είναι σύγχρονου 
αυτοματοποιημένοu τύπου αλλά υπάρχουν 

και πολλά ελαιοτριβεία με πρέσες. Τα περισ
σότερα ελαιοτριβεία είναι συγκεντρωμένα 
στις περιοχές όπου παρατηρείται εvταηκό

τερη ελαιοκαλλιέργεια και μεγαλύτερη ελαι

οπαραγωγή. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεi 
όη ο αριθμός των ελαιοτριβείων που λει
τουργούν κάθε χρόνο παρουσιάζει σχετική 
αυξομείωση, η οποία εξαρτάτω άμεσα από 

τον ετήσιο όγκο της παραγωγής ελιών. 

Η ΑΝΑΠΗΞΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ 
ΣτΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Η Κυθρέα και τα γύρω χωριά της χάρις 
στο γόνιμο έδαφος, τα πλούσια τρεχάμενα 
νερά και την εργατικότητα των κατοίκων 

της, ήταν μια από ης ευφορότερες περιοχές 

Η)ς ΚιJπρου με πλούσια και ποικίλη παρα

γωγή. Ανάμεσα στα σημαντικά προϊόντα 

της συγκαταλέγονταν τα σιτηρά, τα λαχανι

κά, οι πατάτες, τα εσπεριδοειδή και άλλα 
φρούτα. Ομως την πρώτη θέση κατείχαν οι 

ελιές και το λάδι. Η συνολική έκταση των 
γεωγραφικών ορίων της Κυθρέας ανέρχεται 
στις 23.600 σκόλες, από ης οποίες οι 1.500 
σκάλες ή το 6,36% ήταν κατάφυτες με ελαιό
δενδρα. Το ποσοστό αυτό πρέπει να θεωρη

θεί αρκετά ψηλq ιδιqiτερα αν ληφθεί υπόψη 
ότι τούτο υπολογίζεται πάνω στο σύνολο 
της γεωγραφικής έκτασης της περιοχής. Το 

1946 η περιοχή της Κυθρέας εiχε 23.660 
ελαιόδενδρα. 

Εκημιίιντας ορθά τη σημασία της ελαtο

κομίας καt τις δυνατότ.ητες της περιοχής 
τους από τα παλιά χρόνια οι κάτοικοι της 

Κυθρέας έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην 
καλλιέργεια της ελιάς καt ανάπτυξαν σε μεγά
λη κλίμακα το δένδρο αυτό. Ετσι η Κυθρέα, 
από τη στενόμακρη κοιλάδα που αρχίζει από 

το κεφαλόβρυσο κω προχωρεί στενά κω 
περιορισμένα για να διευρυνθεί από την 

ενορία του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Αν
δρονiκου καt φθάνει. στα γειτονικά χωριά 
Παλαίκυθρο και · Εξω Μετόχι, αποτελούσε 
ένα απέραντο δάσος από ελιές. Ανάμεσα σ· 

αυτές ξεχώριζαν παμπάλαια δένδρα με κορ

μιά από κουφάλες ιδίως στην περιοχή της 
Θεοτόκου, που λέγεται ότι χρονολογούνται 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 

ελαιοκαλλιέργεια ιiταν από τους γεωργικούς 
κλάδους, την ανάπτυξη των οποίων ενθάρ

ρυνε με τη λήψη σειράς μέτρων η Βενετική 
Κυβέρνηση της Κύπρου. 

Πολλοί είναι οι λόγοι που ώθησαν τους 
κατοίκους της Κυθρέας και της γύρω περιο
χής ν' ασχοληθούν με την ελαιοκομία. Πρώ

τα απ· όλα τα τρεξιμιά νερά το ήπιο και 

γλυκύ κλίμα και το βαρετό αργιλώδες έδα

φος έκαναν την Κυθρέα ιδεώδη τόπο για την 
ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας. Επειτα, η 
ελιά είναι αιωνόβιο δενδρο που μπορεί να 

ζήσει πάνω από 800 χρόνια. Επiσης η ελιά σε 
σύγκριση με τ· άλλα καρποφόρα, σ' ολό

κληρη την περίοδο του χρόνου, ικανοποιείτο 
με λιγότερα ποτίσματα, έτσι που το νερό της 
πηγής μπορούσε να διατεθεί για το πότισμα 
άλλων καρποφόρων δένδρων όπως ήταν τα 
εσπεριδοειδή, τα λαχανικά, κ.ά. Ακόμη τα 
προϊόντα της ελιάς, ελιές κω λάδι, μπορού
σαν να φυλαχθούν θαυμάσια και να κατα

ναλωθούν τα επόμενα χρόνια. Τούτο είχε 

μεγάλη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι δύ
σκολες συνθήκες διάθεσης των γεωργικών 
προiόντων, ιδιαίτερα σε χρονιές μεγάλης 
παραγωγής, όταν εκτός από το πρόβλημα 

της διάθεσης, υπήρχε και το πρόβλημα των 

εξευτελιστικών τιμών. 

Στην Κυθρέα υπήρχαν πολλές και μεγάλες 
εκτάσεις φυτευμΕνες με ελαιόδενδρα. Ενα 
σημαντικό ποσοστό αυτών ήταν μεγάλης 
ηλικίας και επειδή τότε εφuτευόντα\ι με ακα
νόνιστο τρόπο χωρίς ν' αφήνονται οι κανο

νικές μεταξύ των δένδρων αποστάσεις, πα
ρουσιάζονταν αρκετές δυσκολίες όσον 
αφορά τόσο την καλλιέργεια όσο και τη 

συγκομιδή του καρπού τους. Ομως, τα νεώ
τερα λιοχώρια, τα οποiα δημιουργήθηκαν 

κυρiωςκατά την περίοδο μετά το Β· Παγκό
σμιο πόλεμο έγιναν με τις σύγχρονες αντιλή
ψεις και παρουσίαζαν σημαντικά πλεονεκτή
ματα λόγω της γραμμικής διάταξης της φυ

τείας. Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελούσε βα
σική ασχολία όλων σχεδόν των κατοίκων της 
Κυθρέας και των γύρω χωριών. Ομως, εμ

βαθύνοντας κάποιος στο θέμα aυτό είναι 
δυνατόν να ξεχωρίσει αρκετά ονόματα που 

επιδίδονταν ιδιαίτερα σ' αυτή, τα οποία μά
λιστα συνέδεσαν τη ζωή και τη δράση τους 
με τα λιοχώρια της. Οι άνθρωποι αυτοi κατά 
κάποιο τρόπο συνέβαλαν ουσιασηκά κω 

αποφασιστικά στη διαμόρφωση της οικονο
μίας της περιοχής, γιατί υπήρξαν πρωτοπό-
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λιέργειας, οχι μονο στην Κυθρέ:α, αλλά κω 

των γύρω χωριών, όπως της Βώvης, του Πα

λαίκuθρου, του τουρκικού χωριού Μπέη Κι
ογιού κ.ά. Μερικά ονόματα που ξεχωρίζουν 
είναι: ο Χατζηπαπαχριστόδουλος, επιλεγό
μενος Πελλόπαπας, ο Παπαστεφανής, ο Στέ
λιος του Ζαμπά, ο Γιώργος Χ·· Νικόλας (Γι

ώρκος της Χατζηνούς), ο Πετράκης Χ·· Λού

κας, ο Πρόδρομος και ΑνδΡέας Κούδ~λλας, 
σ Κωστής Κλόκκαρης, qι Οδελφοi Βάσος και 
Νίκος Νι_κολαϊδης (γιούδες του Γιώρκου Χ·· 

Νικόλα), ο Θωμ'άς Πετρίδης κ.ά. 

Ασφαλώς δεν είναι καθόλου εύκολο ν' 
αναφέρουμε όλα τα λιοχώρια της Κυθρέας, 
γιατί δεν υπήρχε οικογένεια που να μην είχε 
ης δικές της φυτείες ελαιοδένδρων. Γι' αυτό 

θα π~ριοριστούμε μόνο στα σημαvηκότερΌ, 

των οποίων η έκταση ξεπερνά ης δέκα σκά

λες. Τις ελιές αυτές τις φύτευσαν και ης μεγά

λωσαν οι αρχικοί ιδιοκτήτες τους, γι' αυτό 
πήραν και το όνομά τους._ Βέβαια, με τον 
καιρό, πράγ· •n η . ..Jυ είχε ήδη γίνει πριν την 

τουρκική εtr. .. ,:Jολή του 1974, τα τεμάχια αυ
τά περιήλθαν στην κατοχή των απογόνων 

κάθε αρχικού ιδιοκτήτη. 

Τα κυριότερα λιοχώρια της Κuθρέας 

και των κατοίκων της κωμόπολης αυτής 
σε γειτονικά χωριά. 

1. Στέλιος του Ζαμπά Κυθρέα Φανερωμέ
νη, Χρuσiδα, Καμάρες. 

2. Νίκος Νικολαϊδης Κυθρέα Σγοφτό, Αμ
πέλια του Παπαστεφανή, · Αη Γιώρκη. 

3. Πετράκης Χατζηλούκα Κυθpέα.Τσια
λούπασιη, Χάβρικα, Σσράγιο. 

4. Κύπρος τ6υ Μουγκά (Χ· · Δημήτρη) 
Κυθpέα Πασίρι. 

5. Κολιήδες Κυθρέα Καμάρες. 
6. χ·· Σάββας Ζαμπάκκος * Κυθρέα Καμςi

ρες. 

7. Παύλος Παπακωνσταντiνου Κυθρέα 
Καμάρες. 

8. Στέλιος Ορφανίδης Κυθρέα χρυσίδα. 
9. Κεπέ Τοοuλής Κuθρέα χρυσίδα. 
1 Ο. Πέτσιδες Βώνη Πλακωτό. 
11. Σάββας Αλετράρης Κυθρέα ΚαiJάρες. 
12. Φιτιρίκκος Κυθρέα Καμά-ρες. 
13. Γιωρκάrζης Κυθρέα Καμάρες: 
14. Γιωσήφης του Αντωνάτζη (Καρέλλη) 

Κι.ίθρέα Ελιές τους Ορφανίδες. 
15. Πιττόκας Κυθρέα Σγαφτό. 
16. Κωστής Κλόκκαρης Κ'υθρέα Μάντρες 

τους Κάττοuς. 
17. Αντώνης Αντωνιάδης (αδελφός ταυ Κ. 

Κλόκκαρη) Κυθpέα Μάντρες τους Κάττοuς. 
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18. χ· · Βραχίμηδες Κυθρέα Συρκανιό. 
19. Γιάγκος του Θεμιστ_ού Κυθρέα Καμά

ρα. 

20. Χ·· Μοιραίος Κυθρέα Συρκανιά -
Χαρδακιώησσα. 

21. Λοlζος Ν ικολαϊδης Κυθρέα Σιρκαλέ. 
22. Θωμάς .του Σταυρουδιού kυθρεα 

Πασiρι και Λέτσιδες. 
23. Ττοουλιά (παιδιά του Ορφανίδη) Κυ

θρέα Αμπέλια του Παπάστεφανη. 
24. Νικολάτσης Σκαλαμπέος Κυθρέα 

Σγαφτό. 

25. Ανδρέας Συμεωνίδης Κυθρέα Σγα
φτό. 

26. Γιώργος χριστίδης Κuθρέα · Αη Γιώρ
κη. 

27. Σταυρής Ορφανίδης Κυθρέα Λέτσι
δες. 
· 28. Νικολότζης Ακαθιώτης Κυθρέα · Αη 
Γιώρκη. 

29. Ανδρέας Φιλιππίδης Κυθρέα Καμό
ρες. 

30. Στυλιανός Αθανασιάδης (επόπτης) 

Κυθρέα Καμόρες. 
31. Αντώνης Χ·· Γιάγκος Κυθρέα Σκοτει-

νή. 

32. Κλινής του Κολιού Κυθρέα Καμόρες. 
33. Παύλος του Ζαμπά Κύθρέα Καμόρες. 
34. Χρίστος του Πετρή Κυθρέα Καμάρες. 
35. Γιωσήφης του Αντωνάτζη (Κορέλλης) 

Βώνη Τσφiπιλλου. 

36. Χ· · Πετρίδες Βώνη Πλησίον του Χω
ρίου. 

37. Κωστής Παπαγιώρκης Βώνη Καμάρα. 
38. Στέλιος του Ζαμπά Βώνη Χαραή του 

Εξω Μετόχι. 

39. Αθανάσης του τζυρκάκου Βώνη Κα
μάρα. 

40. Κύπρος του Σταυράκη Βώνη Καμάρα. 
41. Αρτέμης χ· · Ιορδi'ινη Βώνη Μνήματα 

Μπέη Κιογιού. 

42. Πελλόπαπας Βώνη Πλακωτό. 
43. Κουφόγιαννος Βώνη Πλησίον του 

Χωρίου. 

44. Φτουρούσiηδες ΒώVη Πλησίον του 
Χωρίου. 

45. Γκέγκης Βώνη Μνήματα Μπέη Κιογι
ού. 

46. Τσφίπιλλ<:Jς Βώνη Πλησίον του.~ωρi
ου. 

4 7. Στυλής του Παστρικο~ ~ώνη Πλησί
ον του Χωρίου. 

48. Κωστής του ΠαΠά Βώνη Πλησίον του 
Χωρίου. 
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49. Γιάγκος του t.ιεμιστού Βώνη Πλησίον 
του Χωρίου. 

50. Παύλος Ζαμπάς Μπέη Κιογιού Καν
νούρες. 

51. Ζαχαρής του Γιαvνώ Μπέη Κιογιού 
Καννούρες. 

52. Στυλιανός Αθανασιάδης Μπέη Κιογιού 
Καvνούρες. 

53. Κυριακός Λεμονοφίδης Μπέη Κιογιού 
Καvνούρες. 

54. Αντώνης Αβρααμiδης (Κουτσοχέρας) 
Μπέη Κιογιού Καννούρες. 

55. Μιχάλης Κούτσουρου• Μπέη Κιογιού 
Δρόμος της Επηχούς. 

56. Κύπρος χ·· Δημήτρη (Μουγκά) Μπέη 
ΚιογιούΔρόμος της Βώνης. 

57. Ανδρέας χ·· Δημήτρη (Μουγκά) 
Μπέη Κιογιού Δρόμος Επηχούς. 

58. Πέτρος Κολιός Μπέη Κιογιού Δρόμος 
Βώνης. 

59. Γιώργος Αβρααμiδης (κουτσοχέρας) 
Μπέη Κιογιού Δρόμος Επηχούς. 

60. Σάββας Στυλιανού Αλετράρης Μπεή 
Κιογιού Πλησίον δρόμου Τρικώμου. 

61. Γιωρκής Φιλιπnή Μπεή Κιογιού Πλη
σίον του Χωρίου. 

62. Νικολάτζης Φιλιππiδης Μnεή Κιογιού 
Πλησίον του Χωρίου. 

63. Χ·· Κώστας· Κούτσουpος Επηχώ 

Πλησίον δρόμου Τ ρικώμοu. 

Jt Τα λιοχώρια αυτά αγόρασε ο Χρίστος 
Κότσιvος του Γιανvώ. 

Οι π ιό πάνω ήσαν οι ιδιοκτήτες των κυριό

τερων λιοχωριών της Κυθρέας. Ομως, εκτός 
απ· αυτούς λιοχώρια είχαν και πολλοί άλλοι 

κάτοικοι της κωμόπολης. Μερικοί από τους 
ιδιοκτήτες είχαν αρκετά και μεγάλα λιοχώ

ρια, η συνολική έκταση των οποίων σε μερι

κές περιπτώσεις έφθανε τις 50 κω σπανιό
τερα τις 80-100 σκάλες. Τέτοιοι μεγάλοι 
γαιοκτήμονεςλιοχωριών ήσαν π.χ. ο Στέλιος 

του Ζαμπά που στην Κuθρέα, κυρίως στη 
Φανερωμένη κ01 τις Καμάρες, αλλά επίσης 
στο Τραχώνι και στη Βώνη είχε συνολικά 
100 περίπου σκάλες λιοχώρια. Ο Νίκος Νι
κολαiδης στις τοποθεσίες Σγαφτό, Αμπέλια 
του Παπαστεφανή, Αη Γιώρκης της Κυθρέ
ας και στα χωριά Νέο Χωριό κ ω Παλαίκuθρο 
είχε 60 σκάλες λιοχώρια. Ο Χατζηλούκας 
του Πετράτζιη {Λουκαϊδης) είχε πάνω από 
50 σκάλες λιοχώρια στις τοποθεσίες Τ σαλού
πασιη και Χάβρικα. Ο Κύπρος του Μουγκά 
είχε λιοχιί.φια που η έκτασή τους ξεπερνούσε 
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τις 30 σκάλες. 

Εκτός από τους ιδιώτες, μεγάλα λιοχώρια 
είχαν και μερικές εκκλησίες της Κυθρέας. Η 
εκκλησία της Θεοτόκου και η εΚκλησία του 
Τιμίου Σταυρού είχαν λιοχώρια που ξεπερ
νούσαν τις 30 σκάλες η κάθε μια. 

Το λάδι της Κuθρέας ήταν εξαιρετικό, για
τί ήταν πιο περιεκτικό σε θρεπτικές ουσίες 
και παχύτερο από τα λάδια που παράγονταν 
σ' άλλες περιοχές της Κύπρου. Τούτο απο
δiδετο στο γεγονός ότι οι ελιές της Κυθρέας 
απέδιδαν λιγότερη ποσότητα λάδι σε σύγ
κριση με το λάδι που λαμβανόταν από ελιές 
των ορεινών ή πεδινών περιοχών ή των 
ακρογιαλιών. 

Συνήθως στην Κυθρέα για μια οκά λάδι 
χρειάζονταν 5-6 οκάδες ελιές, ενώ σ' άλλες 
περιοχές ήταν αρκετές μόνο 3-4 οκάδες. Το 
λάδι της Κυθρέας ήταν άσπρο {ασπρόλαδο), 
ενώ σ' άλλες περιοχές της Κύπρου, όπως 
στην Πάφο, στο Καρπάσι και στηνΤηλλuρiα 
το λάδι ήταν μαύρο και εiνοt γνωστό ως 
μαυρόλαδο. 

Για την έκθλιψη των ελιών και την παρα
γωγή λαδιού στην Κυθρέα τα παλαιότερα 
χρόνια λειτουργούσαν 8 ελιόμυλοι. Οι πιο 
πολλοί απ' αυτούς βρίσκονταν στην Κάτω 
Κυθρ~α Κ~ΙΙ ιδi~ς στην περιοχή Σεραγiου. 
Αυτοι εκ τος απ ο την παραγωγή της κυt:Jρέας 
εξυπηρετούσαν και τα γειτονικά χωριά Νέο 
Χωρίο, Τραχώνι, Παλαiκυθρο, · Εξω Μετόχι, 
Βώνη, Μπέη Κιογιού και Επηχώ, ακόμη και 
την παραγωγή της Ανατολικής Μεσαορiας. 

τ ο 1948 με την πρωτοβουλία δυο πρωτο
πόρων ~ατοίκων της Κuθρέας του Στυλια
νού Αθανασιάδη και του Κυριάκου Λεμο
νοφiδη ιδρύθηκε σύγχρονο μετοχικό ελαιο
τριβείο, που λειτούργησε από το 1948 μέχρι 
την τουρκική εισβολή του 1974. Τούτο έφε
ρε την επωνυμία «Εταιρεία Ελαιουργίας και 
Γεωργικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων 
Κυθρέας». 

Στο τέλος του 1948 άρχισε ταυτόχρονα 
με το ελαιοπιεστήριο Κυθρέας τη λειτουργία 
του ακόμη ένα ελαιοτριβείο με την επωνυμία 
((Ελαιουργία Νέου Χωρίου Κuθρέας και πε
ριχώρων;>, Οπως ήταν φυσικό η λειτουργία 
των δυο σύγχρονων ελαιοτριβείων στην πε
ριοχή Κuθρέας έθεσε αυτόματα σε ακινησία 
και απραξία τους υπάρχοντες ελιόμυλους. 
Μετά το 1960 εγκαταστάθηκε και τρίτο 
σύγχρονο ελαιοτριβείο στην περιοχή Κυθρέ
ας στο τούρκικο χωριό Πί:iτρα του Διγενή 
που απέχεr μόνο 4 μiλια από την Κυθρέα. 


