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Κυθραία
του Δημάρχου, κ. Σά66α Χριστίδη.
Η κωμόπολη της Κυθραlας 6ρt
σκεται 13 χιλιόμετρα 6όρειο- ανα
τολικά της Λευκωοlας, οτους γρα
φικούς πρόποδες του γηραιού Πεν
ταδάκτυλου. Είναι κτισμένη σε
κοιλάδα με πλούσια 6λάστηση που
αρδεύεται από το νερό του 6ουιιού
του Πε>•ταδάκτvλου, της μεγαλύτε
ρης πηγής τρεχάτου νερού σε ολό

κληρη τη μεyαλόyησό.

Η αρχαία πόλη των Χύτρων ιίταν
κrισμέJιη αJ'αrολικώτερα, σε τοπο

Όπως είναι γνωστό. στους aρχαίους
χρόνους και το μεσαίωνα, οι κάτοικοι
των ελληνικών vησΗ6ν ασχολούνταν με
τη μεταφορά και την εμπορία μυλόπε
τρας από τη Νίσυρο, τη Μt)λο κ.α. στην
Ηπειρωτική Ελλάδα, τη Μικρά Ασία
και αλλού. Είναι φυσικό οι άνθρωποι
αυτοί να συνέτειναν στη διάδοση του

νερόμυλου όταν έκαμε την εμφάνισή
του. Η χρησιμοποίηση του νερού σαν
κινητήριας δύναμης και η εφαρμpγή
της στο νερόμυλο τοποθετείται στην
περίοδο μεταξύ του πρώτου π.Χ. και
του πρώτου μ. Χ. αίωνα.
Στον ελληνικό χώρο ο τύπος του τ ρο~

θεσία ανοικrιί και εύάερη όπου οι

χού ο οποίος χρησιμοποη)θηκε είναι

υπώρειες της οροσειράς

γνωστός ως ελληνικός. Ο τροχός είναι
οριζόντιος με άξονα κάθετο. Ο ομφα~
λός και τα πτερύγια 1)ταν ξύλινα. Η δέ~
σμη του νερού (Jet) έπληττε τα πτερύ~
για εκ των άνω. (oνersf10t wlteel) και
τον έθετε σε κίνηση. Η κινητικt) ενέρ
γεια μεταΟαλλόταν σε μηχανικl1 δια

καταλή

γουν ομαλά και με ελαφρή κλίση
στl)l'

πεδιάδα

της

Μεσαορ[ας.

Λ ντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος της

Κυθραίας 6ρίσκεται σε σvνεχόμε1Ιfς κοιλάδες που περικλείονται
από ψηλούς λόφους τις οποίες δια
σχίζει το νερό της πηγής του Κεφα
λό6ρυσου κατά τη ροή του προς τnι•
πεδιάδα.
Η Κυθραία δεν ψαίνΕται να t]ταν ού
τε συνέχεια, οί1τε διάδοχος της πόλης
των

Χί1τρων.

Αναπτύχθηκε

κοντά

στους Χί1τρους αλλά τελείως ανεξάρτη

τα από αt1τοί1ς. Η προέλευσt] της όμως
είναι καθαρc't ελληνική όπως και εκεί

νη

των Χύ{ρων. l\·1ερικοί κάτοικοι

στην περιοχt] τη; Κυθραίας πιθανόν να
ωη]ρχαν και παλαιότερα. Αλλά η Κυ
Οραία άρχισε να αναπτίισσεται όταν εγ
καταστάθηκαν εκεί τεχνικοί από τα
Κί!θηρα με το σκοπό να αξιοπσιt]σουν
το νερό η1ς πηγt]ς του Οουνού για τη
δημιουργία νερυμύλωy. (Κυθηραία-Κυ

- θραία).

κρουστικt)ς δράσης. Η κίνηση του τρο
χού t)ταν σχεδόν πάντοτε από δεξιά
προς τα αριστερά (anti~clock\\'ise). Ο
άξονας περνούσε από το κέντρο της κά~
τω μυλόπετρας που ήταν στερεωμένη
στο πάτωμα και με το <<ξινάρι)> που
t]ταν εφαρμοσμένο στην κορυφt) του κι
νούσε την άνω μυλόπετρα. Όπως αν(ι
φερα και προηγουμένως, οι μυλόππρες
προέρχονταν από τη Νίσυρο και τη Μiι
λο. Ειδικοί τεχνίτες τις συναρμολογού
σαν με γύψο και έλασμα και τους έδι
δαν το κυκλικό σχlηια. Οι Κυθηραίοι
φαίνεται ότι συνέχισαν να έχουν σχέm1
με την Κυθραία και αργότερα, πιθανιί:ι
τατα σαν μόνιμοι προμηθευτές μυλόπε
τρας. Γιατί όταν κατά το μεσαίωνα, τα
Κύθηρα t]ταν γνωστά στους ναυτιλλο
μένους σαν Τσιρίγο (Cerigo), η Κυ
θραία παίρνει και το όνομα Τζυρκά
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(ΤιηριγιίJτης ο κ/ηοη.:ος των Κυθ!]ρων,

ψι'J.

Τζυρκώτης ο κάτοικος Ίης Κuθραίας}.

ο,:τr'ωεις. Κιιι ι1πως ι)τιιν επόμενο έγινε

Η zcnΊoη της μυλ6;πη_Jας ωη1 τα ελ
ληνικι'ι νψ1ι6 ουνεzίστηπ μέχρι το τέ

λος του 19συ ωιίJνcι. Τι)τε c'tρχισε να

τfΒηκιιν

υπι\

ι'ιρόευση

μεγ(ιλt=·ς

μcτιικ(νηοη JτληΟι,ομοίJ nρn; αυτές. Με
τι; πλικf.·ς εκτυο:τfς οι νερι)μυλοι έφθα
οιιν τοι1ς

30.

ι·ω νιt ι)ουλέψουν νυχΗη

αντικαθιοτίιτω γ ω το {ιλrσμα του οι ΤΗ

μι::ρ{Jν χQειc'ιζονταν εργατικ(ι χέρια και

ριοί, με την γΗiλικι] ωτ6 το ιa Ferιe
.~·.ιη- Jou<Ιnί' κιιι το Eρcrnon.

χνίπ;. Η κίνψnJ των ανΟριί)Jτων που

-

γω τη σι 1 νηΊριμnJ κω οτισκειηΊ τους τε
έιJzοντω' να αλ{οουν 1]τcιν πολύ μεγ{ι
λη.

Ί\λλοι

εyκΗΗΗπtJ.Ηηκcιν για

να

;η_)οιΗ(Ι\Jουν υ:τηι1εσίες στους ντόπιους
ι-:ω στους ξέ\'ου;.

Κι' έτσι αρχίζει η

<ινι'ι,ττι1ξη τη; Κι 1 0ριιίας. Σί1ντομα εξε
λίηοπω

στο

αλπψο;τοιtω;

σημιι..ντικι1τερο

or

κέντρο

ολ6κληρη την Κύ;π:ρο.

Σε τοί1το 6οΙΊθησr nολί1 και η θέmt της
ΚυΟριιίω; που Uρίσκπιιι στην :ιτεδι(..tδα

της !\.·1:::οαορίιις. JΗΗΙ είναι το κέντρο της
ΠΗψι..γωyΙ]; σιταριοί1 και κοντά στα με
yiLλιι κατcιναλωτικίt κέντρα. Σημαντι
κι'ι αν(ατι•ξη ;τcιίρνει και η δενδροκαλ
λιfρyεια Κ(ιΟιίJς κω εκείνη των λαχανι
κιίη' και η οηροτροψί<ι. Η ι.:τηνοτροφία

κ ω η (ωUωτσπuιtα ΗναπτύχUηκαν οτί
σης καθιίJς και άλλες βιοτεχνίες μικρό
Κυριάκος Λεμογοφίδης

πρης ιnJμασίας. Οι γυναίκες, κυρίως
των ;τ(ινω ενοριdη'. αΟ',(ΟλΙ)θηκαν συ

στηματικ(ι με την υφαντουργία.

Η διάδοση του νερι1μυλου, ηη,λc'tχι
στον στις zιlιοες Ίί'ρω ωτό τ η l\·1εσ6γειο,

θα έγινε σε αί1\'r<>μο χρονικι) διάιπημu
για δί10 ΚΙ 1 (_)ίως λι)γιη,ς (α) σιτάρι tΊταν
τ<'>τε η κυριι1πρη τ ρο(! tΊ του ανθριίπωυ
και (6) το ω.εομα του οιπ(vιοί1 στους
χειροκίνητους μύλους 1lταν κω πολύ
κουριι.στικ6 κω απλt~ς. Κω οι τrριίηοι
νερόμυλοι της ΚυΗραίης φαίνεται 6n
κτίστηκαν την εποχtΊ εκείνη. ί\·1έχρι τό
τε το νερό έφt!u.νε οτην ιτrδιάδα προτού
ηρχίιπι η δωκλι'ιδιJJσt'J του yω αρδεuτι
κοι'!ς σκοηοt~ς. Γω; νu κτιοΟεί ένα::; νε

ρόμ11λος zρεωζόταν ιiφος 6-8 μέ~r.:~,ί.
ΓιΗ να ι::ξιωrμιλισπί αυτό το ί!ψος
f:ιρΕ:τf \'(t γίνει εκτι_:ιωηΊ τοι 1 νεροί1 από
την <UJZ ικι'1 του κοίτη. l'\'fε κι'ιΟε ΓΚτ(Η.ντι'1
οgισμ[ν<ι κτlψιι.τΗ που δt'ν αι.:δεt10ντιιν
:τρΟ!}'(Οl'μ~·νι~ι~ γίνονταν ηι)τ~ιω. Ότην
οι εκτι1ο:τε; πηραν την τελικη τους μορ-

Ευέλθων Ιακω6ίδtις

Η ΚυΟρι!Ια φαίνεται ότt 1Ίταν αρκετά
αναπτυγμέ-νη κατά τους βυζαντινούς
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χρόνους. t\,Ιε τη Φραγκοκρατία τα δι·

καιι!ψατα του νερού και η πότιμη γtl
περιέρχονται στην κατοχt1 των κατα
κτητιίηr. Επίm1ς η εκμετάλλευση και η
λειτουργία των νερομύλων. Οι Φράγ
κοι Κατακτητές φαίνεται ότι έλεγχαν
και την τεχνικt] πλευρά του νερόμυλου
και δοίΙλεψαν μέσα στο νερόμυλο. Τού
το συνάγεται από το γεγονός ότι πολλές
ονομασίες μύλων, εξαρτημάτων, όρων
και τοποΒεσιιόν :που χρησιμοποιούνταν
μέχρι m]μερα είναι γαλλικt]ς προελεύ
σεως. Μερικά παραδείγματα:
Συρκανιά

συγκοινωνιακά μέσα η Κuθραία δεν
t'μαν σε μειονεκτικt] θέση. Το μεγαλύτε
ρο μέρος όμως της προσοδοφόρας κτη
μοσύνης, μύλοι, νερά και εύφορη Y'l
ανt']κουν σε ξένους πλοuσίους, το ΕΟ
κάψ και την Εκκλησία. Οι Κυθραιόηες

αρχίζουν να αγοράζουν περιουσίες κ'αι
τρεις γενιές δοί1 λεψαν σκληρά και στε
ρι]θηκαν για να τις aποπληρώσουν.

Sur CιιnιΊ<ιie

Πλησίον του Καλαμιιί)να

Σιελουβίι:ρτα

Oel Ouvert
Λ νοικτός ΟυρανΔς.

Πλοιψ(σηΊ-ς

Plωηiste

ΚατασκευάσηΊς πτερυγίων
(τροχού)
Τ ρ ι νίι:λλης

Trίenallc

Τριετία-

Τριtππερκό

Traρpc-EΓgot

ΊΌ μi·ρος πuυ μοιραζόταν το νερό.
Αλοωτί>ς

Allee Basse

Σruλιανός Αθανασιάδης

Κίπω δίοδος.
Όταν οι Τοίφκοι κατέλαβαν την Κί1·
προ περιι]λθαν όλα στην εξουσία τους.
Στους μύλους δΕν φαίνέται να δούλε
ψαν. Ασφαλι!)ς όμως θα εκαρπούντο
6λο το εισ6δημά τους-. Τουρκικές ονο
μασίες μόνο ένας μί1λος έχει, δύο χα_ρά
για και δυο-τρεις τοποθεσίες.

Οι μύλοι εκσυγχρονίζονται και ανα
πτί1σσεται το εμπόριο Του αλεύρου. Τα

λαχανικά καλλιεργούνται Εν:rατικά και
επεκτείνεται

σε

mηιαντικό

βαθμό η

καλλιέργεια της ελιάς. Επεκτείνεται σε

μικρότερο οαομό της λεμονιάς και άλ
λων οπωροψόρων δένδρων. Στο βουνό,

με το κίνητρο της ιδιοκτησίας που έδω

Οι Τούρκοι κάτοικοι της ΚυΟραίας
φαίνεται ότι t]ταν πολύ λίγοι και επί
τουρκοκρατίας. Από τις αρχές του
2Uου αιιbνα ο πληθυσμί>ς 1)ταν καθαρά
ελληνικ6ς.
Με την_ αγγλικιl κατοχι] ο ελληνικός

σε τότε η Κυ6έρνηm1, μπολιάζονται
όλα ΤΗ χαρουπόδενδρα και ο καρπός

τους διατίθεται για εξαγωγ}l σε αμει·
πτικές τιμές.
Η καταπολfμηm} της ακρίδας, του
αροι•ραίοt•, της αφιjκας και του J'υκτο·

Δουλεύει

κόρακα έχει ευεργετικά αποτελέσματα.

σκληρά και αη-:νίζει το μέλλον του με

Η ασβεστοποιία αναπτύσσεται σημαν

μεyαλί1τερι}

τικά και προσφέρει απαοχόληm} σε

πληθυσμός

χειραφετείται.
αυτοπεποίθηση.

Η

Κυ·

Uραία είναι ένα σημαντικό παραγωγικό

πολλούς κατοίκους των άνω ιcυρίως

και ε~utορικό κέντιχ1. Τα γί1ρω χωριά, και

ενοριιbν. Οι γυναίκες της Συρκανιάς

από την άλλη πλευρά της οροσειράς εμ

και Χαρδακιιbτισσας κυρίως υφαίνουν
ση) «Οούφω~. που 1lταν απαραίτητο

πορεί1ονται με την Κυθραία. Με τα τότε
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cξάρrημα τοιι κάθε- σ;τιτιού. Το εμπό~
ρίο των :rτανιtl)\' της Οούφας 1)ταν τότε
υπολογίσιμο. Η οικόσιτη κτηνοτροφία
είναι κανόνας. Τα κοπάδια αιγ{ύν στο
Oouv6 και προβάτων στην πεδιάδα εί
ναι αρκετά.
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t)ταν και τόσο εύχρηm1 αλλά με την κα
Ηιέρωml της diesel δημιουργούνται μύ
λοι σε πολλά παραγωγικά και κατανα
λωτικά κέντρα. Στις πόλεις γίνονται με
ρικοί κυλινδρόμυλοι. Οι αλευρόμυλοι
της Κυθραίας αρχίζουν να χάνουν ση
μαντικό μέρος της δουλειάς τους. Κατ{ι
τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο απασχο
λι)θηκαν πλt)ρως καθιύς και τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια.
Περί τα μέσα της δεκαετίας του

1920

η εισαγωγt) αλεύρου και οι μηχανοκίνη

τοι μύλοι αρχίζουν να επηρεάζουν σο
Οαρά, και κλείουν tl υποαπασχολούν
ται οι πρώτοι νερόμυλοι.

Χρίστος Καπάμης
Διετέλεσε δύο φορές Δήμαρχος
Ο 2Uος αιώνας Ορίσκει την Κυθραία

να ακμάζει και να αναπτύσσεται. Δεν

θα περάσουν όμως πολλά χρόνια και η
κατάσταση θα αρχίσει να αλλ((ζει. Γύ
ρω στα 1902 αρχίζει η λειτουργία του
σιδηροδρόμου. Αρχικά η γραμμή υπο
τίθετο ότι θα περνούσε μέσα από την
Κuθραία. Αντέδρασαν όμως μερικοί
ΚtΙJματίες των οποίων θα επηρεάζον
ταν τα κτι]ματα. Η εταιρεία του σιδηρο
δρόμου εγκατέλειψε την ιδέα και η
γραμμt] τελικ<~ πέρασε από το χωριό
Τραχιόνι. Είναι φανερό ότι αυτή η υπό
θεση στοίχισε πολύ στην Κυθραία.
Στοίχισε επίm1ς πολύ στην Κuθραία
όταν, αργότερα με την επικράτηση του
αυτοκινι'μοu σαν μέσου μεταφοράς,
δεν άνοιξαν δρόμοι προς την Κερύνεια

-

και προς τα ανατολικά και δυτικά

του ΚεφαλόΟρuσου.

Εν το μεηtξίΙ κάμνει την εμψάνιση
ην; και η μηχανJ1. Η ατμομηχανJ1 δεν

Η κατάργηm1 της δεκάτης t)ταν μεγά
λη ανακούφιση για τη γεωργοοl τάξη
της Κύπρου. Το μέτρο αυτό t)ταν και
δίκαιον και επιΟλημένον. Ο Κυθραιιί)
της όμως δεν t)ταν και τόσον ενθουσια
σμένος με το οικονομικό όφελος. Διότι
η παραγωγtΊ του οποία υπέκειτο στην
δεκάτφι ιjrαιι μιχριj. Α•ιrίθετα η αύξη
ση στη ι' τιμή του άλατος που ιjrαν ro
χι•ριότερο είδος που κάλυψε τα χαμένα

έσοδα της φορολογίας, !μαν μεγάλη.
Για το αλάτισμα της ελιάς χρησιμο
ποιούνταν μεγάλες ποσότητες άλατος
και σχεδόν πάντοτε η τιμή του άλατος

ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της ελιάς.
Η παγκόσμια οικονομικtΊ κρίm1 επη
ρεάζει
δυσμεν<i>ς.
Ακολουθεί
η
ανομορία του 1930-33 και η παραγωγ>]
μειώνεται. Η τιμ}] του χαρουπιού πέφ
τει. Η κατάσταση Οελτιιί)νεται κάπως
λίγο πριν τον 2ον Παγκόσμιο Πόλεμο
και συνεχίζει μέχρι τα πρώτα μεταπο
λεμικά χρόνια.
Με το τέλος του δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου αρχίζουν οι απαιηlσεις
από άλλες περιοχές για παραχώρηση
νερού από την πηγf1 του ΚεφαλόΟρυ
σου. Οι Κυθραιώτες αρχικά αντιδρούν
αλλά τελικά, το 1956, διοχετεύεται νερό
σε Ι 3 χωριά της Μεσαορίας. Με την
Ανεξαρτησία η κατάσταση χειροτε
ρείιει. Ξένοι ειδικοί που μετεκάλεσε η
Κυοέρνηm] εντοπίζουν τα υδροφόρα.
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στρώματα που τροφοδοτούν την πηγή
και κάμνουν διατρήσεις. Άδειες 'ίt':λ
διατρt)σεις παραχωρούνται και σ~

ιδιtί}τες. ΟρισμένεςδιατρΙ)σειςλειτουρ
γοί1ν κω η απόδοση της πηγ1]ς μειώνε
ται αισθητά. Το νερό δεν αρκεί πλέον
για τα ι 1 πάρχοντα δένδρα και οι επο
χιακές καλλιέργειες εγκαταλείπονται.
Είναι 6έ6αιον πλέον ότι 6ταν λειτουρ
γt'ισοιιν όλες αυτές οι διατρ1)σεις η πηγ1}
θα πλησιάσει να στερέψει. Γίνονται
δια61]ματα αλλά (ιεις ιίηα μη ακουόν
tι.ιJV»,

Οι νερόμυλοι σχεδόν όλοι αχρη
στείlονται και ο μόνος κυλινδρόμυλος
που υπάρχει κινείται με ηλεκτρισμό.
Α vτώνης Μ. Απαλίδης

Οι Κuθραιιίηες είχαν πάντοτε έφεση
προς τα γράμματα. Τα τελευταία χρό

νια ι•:rιΊρχαν 3 Δημοτικά σχολεία. Ένα
εξιιδιδάσκαλο στον Άγιο Λδρόνικο,
ένα τετραδιδάσκαλο στην ΧuρδuκιιΟ
τισσα κω ένα μονοδιδάσκαλο στη Χρυ
σίbα.
Το γυμνάσιο Κυθραίας λειτούργησε
το

1969.

Κτίστηκε μέσα σε οικόπεδο

17

σκαλών και ι}ταν άρτια εξοπλισμένο.

Ήταν δύο κατευθύνσεων. Πρακτικό
και Εμπορικό. Τον τελευταίο χρόνο οι

μαθητές του !μαν γύρω στους

300.

7.
8.

Γεώργιος Κυριακού
Σά66ας Χρwτίδης.
Η πρώη1 διασωλt}νωση πόσιμου νε

ρού έγινε με δαπάνη του Μηλίδη το
1932 κατόπιν ειδικtlς νομοθεσίας. Οι
Ορύσες t}σαν δημόσιες. Τα κυριότερα
έργα τα οποία έ:yιναν κατά την δεκαε
τία 1964-1974 Ιισαν:

I.

Βελτίωση και επέκταση του οδικού
δικτύου·

2.

Νέα Διασωλt]νωση νερού και κατ'
οίκον διανομt}·

Το Δημαρχείο της Κυθραίας ιδρύθη
κε το

1915.

3.

Δt}μου που περιείχαν όλα τα σχετικά
στοιχεία παρέμειναν στο γραφείο κατά
την τουρκικt} εισ6ολ1) του 1974. Δt)μαρ
χοι διετέλεσαν οι ακόλουθοι:

Α ν έγερση μοντέρνου σφαγείου σε
κατάλληλη τοποθεσία σε οικόπεδο

Δυστυχώς τα Οι6λία του

3 περίπου

4.

σκαλιόν·

Δt}μιουρyία Κοινοτικtlς Βι6λιοθtl
κης η οποία λειτουργοί,σε και ως

δανειστικt] και ως αναyνωσηlριο·

5.

Δενδροφύτευση των λόφων γύρω
από τον Κεφαλόβρυσο.

1.
2.

Νικόλαος Καττάμης

3.
4.

Χρίστος Καττάμης

καλοχρονιές η απί)δοm1 του έφΟανε τα

ΑντόJνης Ατταί.ίδης

5.0UU.OUO

Κυριάκος Λεμονοφίδης

Ευέλθων \ακω6ίδιJς

γαλΔνια το εικοσιτετρ{ιωρο .
Η λαϊκι'] φαντασιά τον ιlθελε να :τηγ(ιζει
από τα Uουν(.ι. της l\.·1ικράς Ασίας. Σί,μ
φωνα με το παρ{ψίΙΟt, σ' ένα :rτοτfφι

Στυλιανός Αθανασιάδης

του 6ουνοί1 rη; Κu~uιιανιίtς έπεσε ο

Χρίστος Καττάμιις

5.
6.

Ο Κεφαλό6ρυσος {}ταν η μεγαλύτερη
πηγil τρεχάτου νεροίΙ στην κω·rρο. Τες

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

«άπποςη· με τις ελιέ:;.κ&ποωυ ζητι<iνου

70
τρι)ν». Α ;τ() τι) ι•'; bί•ο αγωγοίις π ο "ι Ι ακο

και τον πιΊρε το νερό. Μι] ν ες αργότερα,

λο_ί•Οω; .rωίρνοι•ν το νερ6. _ο ~υτικι'>";

ο ζητιάνος· ι]λθε στην Κύπρο και Πέρασε

;τροορ(ζπω γtιt ω JΠ!}_ίχωριι. Λτι:ό τον

από την Κυθραία. Κι:'ι.θησε κοντό στην
πηy1Ί για Vα ξεκουραστιΊ και σε μια
στι yμι'} Ολέπει το νερό να φέρνει τον
«άτrπον» του από μέσα.
ΤιfJρα είναι γενικά παραδεκτό ότι το

ανιηολικι1 λfγο πιο κίιτω, αρχίζουν νιι
.t>ια.ίνοι•ν τu ένα μπ<'t τιη'ιλλο'τα '-~'.JιΗi
γω τη; Κι•Οvαί(ς.
Η ΚυιJραίΗ είχε έξη ενορίr;.

νερό προέρχεται από την οροσειρά του

bικ(J τη; κοινοτιiρχη._

Πενπιδακτω,ου. Η πέτρα του Οουνοί1

I.

f"ί\'Ιtt αργιλλιΟδες και δεν μπορεί να

το διε;ιεράσει το νερό. Έτσι σχηματί

Χιtl}όακι1iJτισοιι

ζονται οι υδατοδεξαμενές που τροq:ο
δοτοί•ν την πηyrl. Στην πραγματικότη
τα οι nηγi·ς είναι τρεις και ενι!)νονται
JΊ.Qo τuί, 6γοί1ν έξω από το κοίλωμα.

ι·κι--λψJίηv

( Χ1t!)ιιι1ριtκιεiιτισ

.1.

Ί\γιο; Γrε1Jιηιο;

.J.

'Α γιο; Λνhρ_ι)νικο;

5.

Λγίιι t\-tα_ρίνιι

6.

ΧιΗ•οί<)Η

(.\LΗ'σηί;) με ο.:κλησία
~τιωροί',

Γεώργιος Κυριακού

Μερικfς: δεκάδες μέτρα από την πηγή
βρίσκεται ο πρ<ίιτος μύλος. Μετά απ'
ιιι 1 τ6ν το νερό μοιράζεται οτο «tριtπ
;τερκ<), σε δυο και ακολοuΗεί τις δυο
;τρι;Jτε; μεγιΊ.λε; εκτροπές. ΊΌ νερό ενιiJ

ρc(ζεται

ξανά μετά τον μίJ/,ον «Για-

τη;

αα) με εκκληοίιι ηι; ΙΙανΗγίας.

nn• Τψίιη•

νετω πάλι στη χαρδ-ακιιίηισσα και μοι

κcΊ.

Σι•ρκιινι<'t {Sιιr (_'ιιη!ωi. Κοvτν στ-D'Ι

κιιλυμι1iJ\•(ι) με
ι-\γίιι; Ί\ννιι;.

έχΕι μι-γίιλη απορρόφηση. Το υπέδα

(f ο;

),i

Οι· ενορία [ίχι- CΗκ1Ί τη; εκκληοίυ 1(ω

Σ{ι66ας Χριστίδ1]ς

