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ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΕΥΡΟΠΟiϊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Των αδελφών Χριστίδn (Χρίστου, Γεώργιου και Σάββα) 

Η Κυθρέα από τα παλιό χρόνια r'naν 

ξακουστn για τον Κεφαλόβρυσο τnς, τnν 

μεγαλύτερn πnγn στnν Κύπρο. Τό νερό χρn

σιμοποιόταν για τn γεωργικι'Ί παραγωγn με 

τnν καλλιέργεια πολλών καρποφόρων δέν

δρων: ελαιόδεντρα, λεμονόδεντρα, συκιές, 

ροδιές, μεσπιλιές, πουρνελιές, μαραπελ

λιές, κΜματα, μnλιές, ροδακινιές και όλλα. 

Καλλιεργούσαν επrσnς διάφορες εποχιακές 

καλλιέργειες:σιτnρό, βαμβάκι, σnσόμι, κου

κιά, μολοχία, πατότες, κρεμμύδια, τομότες, 

κραμπιό, κουνουππίδια, μπόμιες, κολοκυθά

κια, λόχανα, ρεπάνια και όλλα. Παρόλλnλα 

με τις καλλιέργειες και τn γεωργικι'Ί παρα

γωγn, το νερό χρnσιμοποιόταν και σαν κινn

τι'Ίρια δύναμn των πολλών νεpομύλων. 

Ήταν n μόνn κωμόπολn που είχε τους πε
ρισσότερους νερόμυλους που έφθαναν 

τους 32 σε σύγκρισn με τn Λόπnθο που είχε 
7-8 και τον Καραβό που είχε 3-4. 

Τούτο οφειλόταν στο πολύ ψnλό υψό

μετρο που είχε n πnγn και στnν εκτεταμένn 
διαδρομn που έκανε το νερό κόπου 4 μίλια 
μέχρις ότου φθόσει στον ομαλό πια κόμπο 

που δεν όφnνε πλέον δυνατότnτες εγκατό

στασnς νερομύλων. 

Οι 32 νερόμυλοι τnς Κυθρέας όλεθαν 
ακατόπαυστα το σιτόρι και το κριθάρι, το 

δε αλεύρι χρnσιμοποιόταν για τnν παρα

σκευn ψωμιού, το δε κριθάλευρο χρnσιμο

ποιόταν και για τnν κτnνοτροφία ιδίως για 

τnν εκτροφn των χοίρων. Η βιομr1χανία του 

αλεύρου ι'Ίταν μια πρώτnς τόξεως βιομnχα-

Από το ΧΡΙΠΟΔΟΥ ΛΟ ΠΕrΣΑ 

νία ανέξοδος ( αποφυγι'Ί καυσίμων) και 

πολύ προσοδοφόρος σε εποχn μάλιστα 

που ελάχιστες nταν οι βιομnχανίες στnν 

Κύπρο. Αυτn έδιδε ζωι'Ί και κίνnσn στnν Κυ

θρέα και απασχολούσε αρκετό εργατικό 

προσωπικό μέσα και έξω από τnν Κυθρέα. 

Μυλωνάδες και χαράκτες των μύλων, αγω

γιότες αρχικό με: ζώα και κόρρα μονό και 

διπλό (με ένα και δυο όλογα αντιστοίχως) 

βραδύτερο με αυτοκfνnτα για μεταφορά 

των σιτnρών και των αλεGφων στον προορι

σμό τους, γυναίκες για το πλύσιμο, το στέ

γνωμα και το κοσκίνισμα του σιταριού, ψω

μάδες στις πόλεις, παρασκευn, ψnσιμο, 

δΙανομι'Ί και διόθεσn των ψωμιών στα μπακ

κάλικα. 

Η Κυθρέσ τροφοδοτούσε με αλεύρια 

τn γεπονικn Μεσσορία για ποροσκευn ψω

μιού στις οικογένειες των παραγωγών και 

τις τρεις πλπσιέστερες πόλεις προ τnν Κυ

θρέα. Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο. 

Οι πολλοί νερόμυλοι έγιναν αφορμn να επι

δοθούν πολλοί Κυθρεώτες στn βιομnχανία 

του αλεύρου. r-.Ja έχουν Ιδιόκτnτους μύλους 
και να εργάζονΓαι αποκλειστικό για λογα

ριασμό τους και να σuvτnρούν πρατnρια 

στn Λευκωσία και το Βαρ<.,;)σι για διόθεσn 

του αλεύρου σrους ψωμόδες απ' ευθείας 

από το μ(Jλσ 

Διατπρούσαv ακόμn αποθnκες από 

τις οποίες τροφοδοιούσαν με αλεύρια 

τους κουλλουρόδες, -:οuς ζαχαροπλάστες 

και τους μπακόλnδες. 
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Ανόμεσα στους 32 τούτους νερόμυ
λους είναι ο «Κεφαλόβρυσος» που απέχει 

από τnν πnγn μόλις 100 μέτρα γι' αυτό 

πnρε και το όνομα τnς nπγrΊς. Δεχόταν για 

τnν κfνnσn του όλn τnν ποσότnτα του 

νερού γι' αυτό είχε μεγόλn δύναμn και μπο

ρούσε ταυτόχρονα να γυρίσει δυο φτερω

τές με δυο σιφούνια. Η μια φτερωτn κινού

σε τις μυλόπετρες που όλεθαν το σιτόρι κι 

n όλλn τις μυλόπετρες που όλεθαν το κρι
θόρι. Παρόμοιος σε δυναμικότnτα nταν και 

ο πιο κότω μύλος «Γιατρός» γιατί και αυτός 

είχε δυο σιφούνια με δυο φτερωτέςπου όλε

θαν ταυτόχρονα σιτόρι και κριθόρι αφού 

δεχόταν και αυτός όλn τnν ποσότnτατου 

νερού τnς πnγnς. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε τα ακό

λουθα για να πόρει ο αναγνώστnς τnν ιδεό 

των δυο δυνατών νερόμυλων τnς Κυθρέας, 

ενώ όλοι οι όλλοι νερόμυλοι μόνο ένα σι

φούνι με μια φτερωτn είχαν και όλεθαν ένα 

μόνο εfδος σιτnρών. 

Το νερό τnς πnγnς μόλις ξέφευγε από 

τnν κίνnσn του μύλου Κεφαλόβρυσου χωρι

ζόταν αμέσως με χαραn σε δυο αρτnρίες 

μια στnν αριστερn και μια στn δεξιό μεριό 

με κατεύθυνσn τn Χαρδακιώτισσα. Ο διαχω

ρισμός τούτος nταν αναγκαίος για να 

δώσει τn δυνατότnτα εγκατόστασnς περισ

σότερων νερόμυλωνπου nταν τόσο πολύη

μοι και να μπορέσει το νερό να αρδεύσει 

όλn τnν περιοχr'Ί τnς Συρκανιός πρόγμα 

που δε θα επιτυγχόνετο με μια μόνο δια

κλόδωσn. 

Στnν αριστερn μεριό βρίσκονταν οι 

μύλοι: 

1 Κεφαλόβρυσος, 

2 Παρτελεμές 

3. Συρκόνος 
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4. Μύλος τnς Στρότας 

5. Μύλος του Ποταμού 

6. Μύλος τnς Συκαμιός 

7. Μύλος τnς Τερατσιός. 

Στn δεξιό μεριό που προχωρούσε στα 

«Πλατανούθκια και στους Χ"Πιερίδες» βρί

σκονταν οι μύλοι: 

8. Μύλος του Αμπελιού 

9. Μύλος τnς Ελιός 

10. Μενεβύσος 

11. Πόνω Ρnότικος 

12. Κότω Ρnότικος 

13. Μύλος του Λουτρού 

Μετό το μύλο του Λουτρού υπnρχαν 

τα δrlμματα, το μεγόλο και το μικρό όπου 

ενώνονται τα νερό και των δυο αρτnριών. 

Τα δnμματα έκλειαν με σιδερένια πόρταλλα 

που ανοfγονταν σε καιρό ραγδαίων βροχών 

και τα νερό τnς πnγnς διοχετεύονταν στον 

παρακείμενο «Ξεροπόταμο»που προχωρού

σε εκτός κατοικnμένnς περιοχnς κι έφιθανε 

στον κόμπο για όρδευσn των σιτnρών. Έτσι 

αποφεύγονταν καταστρεπτικές πλrlμμυρες 

και μοθεύσεις των μύλων που είχαν αποτέ

λεσμα τnν αδρόνεια των μύλων και υποβο

λrl των μυλωνόδων σε εργατικό έξοδα για 

το καθόρισμα τnς μόθnς από τους ποτα

μούς. 

Από τα δnμμετα το νερό τnς πnγnς 

έφθανε στο μύλο. 14. Γιατρό που όπως έχει 
αναφερθεί πιο πόνω rlταν τnς ίδιας δυναμι

κότnτας με το μύλο Κεφαλόβρυσο. Και οι 

δυο τους μετό τnν παρακμr'Ί των μύλων κα

τόρθωσαν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλό και 

να αναβαθμιστούν, αφού ο Γιατρός το 1948 
έγινε ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο ο δε Κεφα

λόβρυσος ένα υπερσύγχρονο εργοστόσιο 



αλευροποιΊας. 

Μετό to Γιατρό το νερό χωριζόταν σε 
2 αρτnρίες με χαραn που λεγόταν 

ιιΤραππερκό» γιατί αυτn nταν καθισμένn 

πόνω σε διπλό γεφύρι που επερνούσαν οι 

σπαλέτες στο μύλο Κορόμυλο και στο Για

τρό όπως και οι ιδιοκτnτες στα παρακείμε

να κτnματό τους. 

Η αριστερn αρτnρία προχωρούσε για 

να δώσει δύναμn στους μύλους και να ξε

χωρισθούν με χαραn απ' αυτn τα κατέμια 

που θα ποτίσουν τnν περιοχn τnς Κυθρέας, 

τnς Βώνnς και του Μπέn Κιογιού και να 

δώσει ακόμn κίνnσn στους μύλους: 

15 Μαχαιρός 

16. Βούππος 

17. Ξυλεύρικος 

18. Τρινόλnς 

19. Μαρμαρέτnς. 

Στn δεξιό αρτnρία που προχωρούσε 

για να ξεχωρίσουν οι νομές των γειτονικών 

χωριών τnς Κυθρέας βρίσκονταν οι μίJλοι: 

20. Κορόμυλος 

21. Πλουμίστnς 

22. Αλακότα Καπόμn 

23. Συρκανούδι 

24. Καραμεμέτnς 

25. Μαρρnς 

26. Στέφανος 

27. Κορώνας 

28. Χόβρικα Αντωνότζn 

29 Πετονότζι 

30 Μύλος του Χρυσοστόμου. Σ' αυ-
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τούς να προστεθούν και οι δύο διπλοί (Κε

φαλόβρυσος και Γιατρός) συμπλnρώνονται 

οι μύλοι σε 32. 

Ο νερόμυλος «Κεφαλόβρυσος» είχε 

αγοραστεί από το Νικόλα Χ" Μοιραίο πιθα

νό το 1910 που τον εκμεταλλεύετο ο ίδιος 
με υπεύθυνο το γυιό του Χριστόγγελο. Με

γόλn πελατεία προσέλκυε από τα χωριό 

Άγιος Αμβρόσιος και Καλογραία. Μετό το 

θόνατο του Νικόλα Χ"Μοιραίου οι κλnρονό

μοι του Χριστόγγελος και Χαρόλαμπος 

Χ"Μοιραίου ο Μουσουλιώτnς και ο Χριστό

δουλος Κωνσταντίνου (ττερλικκός) τον πού

λnσαν στο Χρίστο Χριστίδn το 1948 για 

f:2.100. 

Όταν τον αγόρασε ο Χριστίδnς ο σι

ταρόμυλος μόνο nταν πόνω σε ξύλινο 

πόγκο ενώ ο κριθαρόμυλος βρισκόταν 

ακόμn στο πότωμα κι έπαιρνε τnν κίνnσn 

του απ' ευθείας από τn φτερωτn. Οι φτερω

τές όπως και τα σιφούνια nταν ακόμn από 

ξύλο. Ο Χρ. Χριστίδnς έκλεισε το ένα σιφού

νι κι έβαλε φτερωτn μεταλλικn. Ακόμn 

έκαμε εκτεταμένες επιδιορθώσεις στο κτί

ριο και έκτισε νέο δωμότιο στο οποίο ετοπο

θέτnσε μnxaνn εμφιαλώσεως αναψυκτικών, 

γαζόζας που ελειτούργπσε από το 1949-55. 
Ήταν n εποχn του μοναδικού αναψυκτικού n 
γαζόζα και είχε ευρεία κατανόλωσn. Προ

μ r'1θευε αναψυκτικό όχι μόνο στnν Κυθρέα 

και τα γειτονικό τnς χωριό, αλλό και στnν 

. ευρύτερn περιοχr'1 τnς Μεσαορίας και στον 
Άγιο Αμβρόσιο και Καλογραία. Το εξαίρετο 

νερό του Κεφαλόβρυσου με το οποίο κατα

σκευόζονταν συνέτεινε να έχουν ιδαίτερn 

προτίμnσn. Ο Χρίστος Χριστίδnς απασχο

λούσε στnν υπnρεσία του το Νίκο Τσακό 

από τα μέρn τnς Αμμοχώστου και τον Αν

δρέα Σόββα Παντέλα από τnν Κυθρέα. 

Στnν aρxn τnς δεκαετίας του '50 είχε 
κυκλοφορnσει σ' όλn τnν Κύπρο n Coca 
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Co/a προϊόν εξαfρετnς ποιότnτας και όρι
στnς γεόσnς, οι γαζόζες εγκατελείφθnσαν 

και αποκλειστικn προτfμnσn είχε το νέο 

αναψυκτικό. 

Αυτn τnν εποχn που οι γαζόζες είχαν 

μεγόλn κρfσn ο Χρίστος Χριστίδnς συνερ

γόζεται με τους αδελφοός του Γεώργιο και 

Σόββα και κόμνουν νέες μετατροπές στον 

Κεφαλόβρυσο. Προσθέτουν καινοόργιους 

πόγκους, αντικαθιστοόν τις μυλόπετρες με 

γQλλικές για το σιτόρι και συνθετικές για το 

κριθόρι και κόνουν εγκατόστασn πλυντn

ρfου των σιτnρών με στεγνωτnρι. Το σιτόρι 

έπεφτε σε μεγόλn λεκόνn με όφθονο νερό 

και αφαιροόνταν απ'αυτό οι πέτρες γιατί 

σαν βαρύτερες εμαζεύονταν στον πυθμέ

να τnς λεκόνnς ενώ το πλυμένο σιτόρι 

επροχωρούσε στο στεγνωτnρα παρασυρό

μενο από το νερό. Μετό το πλύσιμο το ακό

θαρτο νερό εδιοχετεύετο στον ποταμό με 

αποτέλεσμα τn μόλυνσn του περιβόλλο

ντος. Οπωσδnποτε όμως με τnν εγκατόστα

σn τούτn του πλυντnρίου - στεγνωτnρίου 

αποφεύχθnκε κόπος υπερβολικός με το 

πλάσιμο από ανθρώπινο χέρι και εξοικονο

μnθnκε αρκετός χρόνος στnν μεταποίnσn 

του σιταριού σε όλευρο. 
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Με το συνεταιρισμό των τριών αδελ

φών ο Κεφαλόβρυσος λειτούργnσε σαν πε

τρόμυλος μέχρι το 1956. Παρόλλnλα συνέ
χισε τn λειτουργία γραφείου στn Λευκωσία 

για τn διόθεσn του αλεύρου.Το γραφείο 

τοότο είχε ιδρυθεί προnγουμένως στnν πε

ριοχn Παλαιού Δnμαρχείου σε οδό παρόλ

λnλο τnς οδού Ερμού από τα δυο αδέλφια 

Χρίστο και Γιώργο.Πρέπει ακόμn να ανα

φερθεί πως ο πατέρας τους Παύλος Χριστί

δnς είχε ιδιόκτnτο το μύλο τnς Ελιός, εμπο

ρεύετο το αλεύρι, εκμεταλλευόμενος τn 

λειτουργία του μύλου με τακτικό προσωπι

κό. Απέθανε νέος σε nλικία 48 χρονών και 
μετό το θόνατό του οι γιο(ιδες του Χρίστος 

και Γιώργος αγόρασαν το μύλο τnς Τερα

τσιός και nταν εμπορευόμενοι το αλεύρι. 

Το γραφείο συνέχισε και με το συνεταιρισμό 

των τριών Χρίστου, Γιώργου και Σόββα. 

Δίπλα στο γραφείο υπnρχε αποθnκn για 

τnν εξυπnρέτnσn ψωμόδων και μπακκόλn

δων τόσο από τn Λευκωσία όσο και από 

τnν ύπαιθρο. Για τακτικούς πελότες ψωμό

δες στn Λευκωσία και στα χωριό εγένετο n 
παραλαβn αλεύρου απ' ευθείας με αυτοκί

νnτα από τα μύλο στον τόπο. 

Το έτος 1956 οι τρεις συνεταίροι απε

φόσισαν να εκσυγχρονίσουν τον αλευρόμυ

λο με νέα μnχανnματα κυλινδρομύλου και 

μόλιστα n εγκατόστασn τούτων να γίνει 

στο κτίριο του Κεφαλοβρύσου αφού προn

γουμένως γίνουν οι αναγκαίες τροποποιn

σεις και βελτιώσεις στο κτίριο και προσαρ

μοσθεί για τnν όνετn εγκατόστασn των 

νέων μnχανnμότων. Προτιμnθnκε το νέο ερ

γοστόσιο αλευροποίϊας να γίνει στnν Κυ

θρέα με τnν προοπτικn πως nταν δυνατόν 

να χρnσιμοποιnθεf μαζί με τον nλεκτρισμό 

και n δόναμn του νερού για εξοικονόμnσn 
καυσίμων. Δυστυχώς n ιδέα αυτn με τnν 

απόσπασn σnμαντικnς ποσότnτας νερού 

από τnν πnγn γιο ύδρευσn 13 χωριών τnς 
Ανατολικnς Μεσαορίας, εγκαταλείφθnκε, 

γιατί ολιγόστευσε το νερό και n δύναμn του 
ελαπώθnκε και n συμβολn του στnν κίνnσn 
του εργοστασίου nταν ελόχιστn. 

Τα νέα μnχανnματα του κυλινδρόμυ

λου παρnγγέλθnκαν στο γαλλικό εργοστό

σιο SOCAM. Τα σχέδια τnς οικοδομnς έγι
ναν με βόσn τις διαστόσεις του 

υφισταμένου κτιρίου από αρχιτέκτονα τnς 

SOCAM και οι υπολογισμοί και n επίβλεψn 
aπό τον πολιτικό μnχανικό Κωνσταντίνο Ιω

αννίδn από τn Λευκωσία. Εργοδnγός από 

τnν αρχn μέχρι το τέλος τnς οικοδομnς 

(παν ο Σόββας Χρυσοστόμου και χρnσιμο

ποιnθnκαν αρίστnς ποιότnτας υλικό. 



Η μια πλευρό του κτιρίου απετελείτο 

από πέντε πατώματα συνολικού ύψους 17 
μέτρων και σ' αυτn nταν εγκατεστnμένα τα 

καθαριστnρια. Δύο πατώματα και μπαλκόνι 

διατέθnκαν για τον κυλινδρόμυλο με τα 6 
κύλινδρο και τα 3 plansisters στο πρώτο 

πότωμα και σιμιδαλιέρα. 

Η εγκατόστασn των μnχανnμότων 

έγινε από το Γόλλο μnχανικό του εργοστα

σίου Francois Secco. 

Η δυναμικότnς του μύλου nταν 36 
τόννοι αλεύρου στο 24ωρο, ενώ εκείνn των 

καθαριστnρίων nταν διπλόσια δnλ. 72 τόν
νοι στο 24ωρο. 

Ικανότnς παραλαβnς σιταριού σε 

χύμα 15 τόννοι τnν ώρα. Σιλό καθαρισμέ

νου σιταριού 70 τόννοι. Σιλό αλεύρου 30 
τόννοι. Σιλό ακατέργαστου σιταριού 70 τόν
νοι. Σιλό ακατέργαστου σιταριού χωρnτικό

τnτας 140 τόννοι. Τα πλυντnρια του καθαρί
σματος του σιταριού αντικαταστόθnκαν το 

1969 με νεώτερα καθαριστnρια με ξnρό 
καθόρισμα. 

Ο διαχωρισμός τnς πέτρας εγένετο 

με ειδικό μnχόνnμα n λειτουργία του 

οποίου είχε βόσn τn φυγόκεντρο δύναμn. 

Άλλες ξένες ουσίες που είχε το σιτόρι aφαι

ρούνταν όλες με όλλο μnχόνnμα δια τnς 

τριβnς και δια ρεύματος αέρα σε τρόπο 

που στο τέλος το σιτόρι nταν πιο καθαρό 

και από εκείνο που έβγαινε με το παλιό σύ

στnμα του πλυσίματος. Εκτός τούτου με το 

νέο σύστnμα απεφεύγετο το ακόθαρτο 

νερό που διοχετευόταν στον ποταμό που 

μόλυνε το περιβόλλον. Εδώ πρέπει ν(ί] σn

μειωθεί πως το νεοσύστατο τούτο εργοστό

σιο nταν το πρώτο που εχρnσιμοποίnσε τέ

τοια μnχανnματα νέου τύπου καθαρί

σματος σ' όλn τnν Κύπρο. 

Επίσnς ο αλευρόμυλος του εργοστα-
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οίου στnν Κυθρέα nταν το πρώτο υποστατι

κό που nλεκροδοτnθnκε στnν Κωμόπολn. 

Τούτο συνέτεινε πολύ να nλεκροδοτnθεί n 
Κυθρέα πολύ πιο ενωρίτερα απ' όη οvεμέ

νετο. 

Παρ' όλο που σnμερα εδώ και 20 σχε
δόν χρόνια ευρίσκεται υπό τnν κυριότnτα 

των Τούρκων εισβολέων όπως και όλn n κα
τειλnμμένn περιοχn τnς Κύπρου μας, εντού

τοις νόμιμοι ιδιοκτnτες του εργοστασίου 

εξακολουθούν να είναι τα τρία αδέλφια Χρί

στος, Γεώ ργιος, Σόββας που το ίδρυσαν 

και κατέβαλαν κόπους και θυσίες για να 

φθόσει cτο στόδιο τnς πλιlρους λειτουρ

γίας του. Έκαστος δικαιούται το 1/3 του ερ
γοστασίου. 

Μια ακόμn λεπτομέρεια που αξίζει ν' 

αναφερθεί για να δειχθούν οι αντιξοότnτες 

και οι ταλαιπωρίες μέχρις ότου φθόσει στο 

στόδιο που το βρnκαν και όρπαξαν οι πει

ρατές τnς Άγκυρας και το καρπούνται κατό 

παρόβασn θείων και ανθρώπινων νόμων. 

Όταν αγορόστnκαν τα μnχανnματο 

από τn Γαλλία και εισnχθnκαν οτnν Κύπρο, 

ο Άγγλος διευθυντnς του Τμnματος Εμπο

ρίου και Βιομnχανίας εθεώρnσε τnν αγορό 

από τn Γαλλία σαν μποϋκοτόρισμα των Αγ

γλικών προϊόντων. Ήταν τότε n εποχn του 
απελευθερωτικού αγώνα τnς ΕΟΚΑ '55-59 
και υπnρχε σχέδιο παθnτικnς αντίστασnς 

από μέρους όλου του Κυπριακού Ελλnνι

σμού ενόντια στα αγγλικό προϊόντα με 

απαίτnσn του αρχnγού Διγενn. 

Μα n ενδιαφερόμενοι ιδιοκτnτες προ
σπόθnσαν να πείσουν το διευθυντn ότι το 

γαλλικό εργοστόσιο προτιμnθnκε για τις ευ

κολίες που παρείχε στους αγοραστές σχεη

κό με τις πλnρωμές τις οποίες καθόρισε να 

εξοφλnθούν σε 5 χρόνια, πρόγμα που τα 
αγλλικό εργοστόσια αρνnθnκαν να κόμοuν 

σε τόσο μακρό διόστnμα. Ήταν όμως αμε-
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τόπειστος και ψόχνοvrας βρnκε κόποιο 

σχετικό κανονισμό και τους υποχρέωσε να 

εξαpΜσουν όλο το χρέος σε 18 μnνες. Η 
απαίτnσn τούτn δυσκόλεψε αφόvrαστα τα 

περιθώρια του δανεισμού. Κατόπιν πολλών 

προσπαθειών κατόρθωσαν να εξασφαλί

σουν δόνεια από διόφορους και διευθέτn

σαv τnν όλn εξόφλnσn σε 18 μnνες. 

Η μεταποίnσn του σιταριού που γινό

ταν στο εργοστόσιο παρnγαγε 4 εfδn προϊ
όvrων: κοινό αλεύρι, σιμιδόλλι, φαρίνα και 

πίτυρο. Ήταν όλα εξαιρετικό και είχαν ιδιαί

τερn προτίμnσn. Στο εργοστόσιο παρέμεινε 

ο Χρίστος Χριστfδnς που επέβλεπε τα μn

χανnματα και όλn τn λειτουργία του εργο

στασίου. Επέβλεπε ακόμn το προσωπικό 

του εργοστασίου. Οι όλλοι δυο συνεταίροι 

Γεώργιος και Σόββας εργόζοvrο επf των 

πωΜσεων ο ένας σrο γραφείο για τnν 

πόλn τrις Λευκωσίας και ο όλλος στnν απο

θnκn για τις πωΜσεις στα χωριό. 

Ήταν πραγματικό μια επιχείρnσn με 

περιορισμένα κέρδη εξαιτίας των διατιμn

σεων και του ελέγχου από τnν Κυβέρνnσn, 

αλλό σίγουρα και σταθερό. Εξαρτώvrο τα 

κέρδn πολύ από τον κύκλο πελατείας που 

μπορούσαν να κινnθούν. Μεγόλn πελατεία 

απέκτnσαν οι Χριστίδnδες τnν περίοδο τnς 

Τουρκαvrαρσίας του 63-64. Λόγω τnς ανα
ταραχnς που προκόλεσαν τότε οι Τούρκοι 

όλα τα αλευροποιεία τnς Λευκωσίας στα

μότnσαν τn λειτουργία τους σε αvrίθεσn με 

το εργοστόσιο τnς Κυθρέας που ειργόζετο 

ασταμότnτα γιατί δεν υπnρχε κανένας 

φόβος. Όλα αυτό τα κέρδn διετίθεντο για 

αποπλπρωμn των δανείων, για απόσβεσn 

μnχανnμότων και αυτοκινnτων και για αντι

κατόστασn μnχανnμότων και μοτέρνων συ

στnμότων όπως του καθαρίσματος δια τρι

βnς και τnς φυγοκέvφου δυνόμεως. 

Το προσωπικό που aπασχολείτο στο 
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εργοστόσιο nταν οι σιωφέρnδες Λοτζος Γε

ωργίου Νικολαlδnς και Κώστας Σοφοκλέους 

(του Σοφόκλn τnς Ππίνας), ο Μιχόλnς Λόρ

τας, ο Γαδουρκώτnς, ο Μιχόλnς Καλογnρου, 

από τnν Κυθρέα,ο Σόββας Ρnγας, ο Γεώιv

γιος Χ" Μόρκου, ο Γιόννnς Παυλίδnς και οι 

τρεις από το Παλαιχώρι. 

Υπεύθυνος αρχικό για τα μnχανnματα 

και για τn λειτουργία του εργοστασίου 

nταν ο Δnμnτρnς Αρετnς από τn Συρία που 

εργόσθnκε για 4 - 5 χρόνια. Μετό απ' αυτό 
ανέλαβε ο Γλαύκος Παπαγιόννnς από το Δf

κωμο. Μόλις τέλειωσε το Γυμνόσιο στόλnκε 

με υποτροφία του εργοστασίου στn Γαλλία 

και ειδικεύτnκε για 2 χρόνια στn ΣχοΜ Αλευ
ροποίί'aς στο Παρίσι για τn λειτουργία του 

μύλου. Μετό τn συμπΜρωσn τnς ειδίκευσnς 

του ανέλαβε τα καθnκοvrό του στο εργοστό

σιο, όπου παρέμεινε μέχρι τnς εισβοΜς. 

Το εργοστόσιο τον καιρό που κτίστnκε 

στοίχισε με τιμές τnς δεκαετίας του 50 
f:40.000. 

Μnχανnματα - Ηλεκτρικό, Μοτέρ, εγ-

χώριες κατασκευές f:28.000 

Έξοδα οικοδομrΊς 12.000 

Ολικό 40.000 

Το εργοστόσιο λειτούργnσε από τις 

28. 2.1958 - 14.8.74 λειτούργnσε περίπου 
16.5 χρόνια. 

Τα πιο πόνω κόστα του εργοστασίου 

των f:40.000 μnχανnματα και οικοδομn είναι 
με τις τιμές τnς δεκαετίας του 50. Εόν έλ
θουμε στις τιμές του 1974 που το βρnκε n 
εισβοΜ n αξία του εργοστασίου ανατιμόται 
τουλόχισrο στο τριπλόσιο από τnν αρχικn 

του αξία δnλ. τις f:120.000. 

Το εργοστόσιο λειτούργnσε 16.5 χρό
νια μέχρι τnν εισβολn. Μόλιστα τον καιρό 

τnς Τουρκαvrαρσίας με εvrατικn λειτουργία 



και διευρnμένn πελατεία. Τα κέρδn όλα διε

τίθεντο για δόνεια, απόσβεσn μnχανnμό

των και αυtοκινι'πων και αντικατόστασn μn

χανnμότων και qυστnμότων. Υπολογίζοντες 

όλα τούτα μαζί με τnν υπεραξία όλων των 

ειδών κατό 2.5 φορές μέχρι τnν εισβολn 
φθόνουμε στο ασφαλές συμπέρασμα n 
αξία του εργοστασίου φθόνει τις Ε300.000. 

μαζί το στοκ που r'παν γεμότα όλα τα Cilo 
σε ακατέργαστο σιτόρι και σε καθαρισμένο 

και σε είδn αλεύρου. Μα στα 20 χρόνια 
που πέρασαν από τnν εισβολn μέχρι σtιμε

ρα με τnν ανατίμnσn όλων των ειδών στο 

τριπλόσιο καταλnγουμε συμπερασματικό 

πως n αξία φθόνει τις Ε900.000 

Το πιο τραγικό για τους συνεταίρους 

τnς αλευροποιΤας είναι εγκαταλείποντας το 

εργοστόσιο δεν είχαν ούτε σε Τρόπεζα ούτε 

στο χέρι ρευστό χρtιμα. Αντί ρευστού χρtι

ματος όφnναν τα Cilo γεμότα σε σιτόρι και 
όλευρα, και μερικό τιμολόγια που παρέδω

σαν σε πελότες όλευρα είτε με πίστωσn 

είτε σε πρόσφατο χρόνο και δεν εισπρόχθn

καν. Και όμως αν και είχαν καταγραφtι των 

ονομότων με τα σχετικό μπλόκ ανείσπρα

κτων τιμολογίων κανένας δεν προθυμοποιtι

θnκε να πλnρώσει τnν υποχρέωσn που είχε. 

Και τούτοι μερικοί είναι μn πλnγέντες από 

τnν εισβολtι. 

Σύμφωνα με πλnροφορίες από εγ

κλωβισμένους που απελύοντο τότε κι έφθα

ναν στις ελεύθερες περιοχές, οι Τούρκοι 

προέβnσαν σε aρπαγές από τα αποθnκευ

μένα στο εργοστόσιο προϊόντα. Αυτοκίνnτα 

φορτώνονταν με σιτόρι κι όλευρα που με

ταφέρονταν σε διόφορα μέρn τnς κατει

λnμμένnς περιοχtις. Ένα μεγόλο μερίδιο 

αλεύρου παραλnφθnκε από το εργοστόσιο 

για παρασκευtι ψωμιού για τους 600 περί-
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που Ε/Κυπρίους όνδρες και γυναίκες που 

μεταφέρθnκαν από τους Τούρκους στn 

Βώνn και παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέχρι 4 
μtινες μετό τnν εισβολιl. Καθnμερινό auτoκf-

. νnτο από τn Βώνn με 5 - 6 εγκλωβισμένους 
παραλόμβανε το όλευρο και το μι::τέφερε 

στn Βώνn. Συστόθnκαν τότε συνεργεία από 

γυναίκες εγκλωβισμένες που παρασκεύαζαν 

ψωμιό σε σπίτια τnς Βώνnς και έτρεφαν μ' 

αυτό όλους τους εγκλωβισμένους. 

Σύμφωνα με πλnροφορίες που είχαν 

οι ιδιοκτtιτες του εργοστασίου οι Τούρκοι 

μετέφεραν ειδικούς από τnν Τουρκία και 

έθεσαν σε λειτουργία τούτο από τους πρώ

τους μtινες τnς εισβολnς. 

Κόποι και μόχθοι μιας ολόκλnρnς 

ζωtις τριών οικογενειών γίνονται λόφυρα 

πολέμου των πειρατών τnς Άγκυρας μα n 
αδικία τούτn συνεχίζεται για 20 σχεδό χρό
νια και δε τελειώνει γιατί οι ισχυροί τnς γnς 

αντί να δικαιώσουν το θύμα τnς τραγωδίας 

επιβραβεύουν τον θύτn κaJ με τις ενέργειες 

τους προσπαθούν όσα με τn δύναμn των 

όπλων όρπαξε να τα νομοποιtισουν στον ει

σβολέα, διαινίζοντας έτσι τnν προσφυγιό 

των 200 χιλιόδων Ε/κ προσφύγων. 

Υπερόνω όμως όλων τούτων υπόρχει 

ο δικαιοκρίτnς Δnμιουργός. Το δίκαιο όλο 

είναι με το μέρος των αδικουμένων, των αν

θρώπων, που διώχθnκαν από τα σπίτια και 

τις περιουσίες τους από τον Ασιότn επιδρο

μέα. Το δίκαιο μπορεί να καταπατείται σtιμε

ρα από τους ισχυρούς τnς γnς. Θα έλθει 

όμως ο Πανόγαθος να το αποδώσει γιατί 

αργεί αλλό δε λnσμονεί να το αποκαταστtι

σει οπότε οι κρατούντες σtιμερα τα εδόφn 

μας εκόντες όκοντες θα τα εγκαταλείψουν 

και θα αποκατασταθούν στα σπίτια και τις 

περιουσίες τους οι νόμιμοι ιδιοκτtιτες τους. 

Σnμ: Αρκετές πλnροφορίες για τnν μελέτn που αυτtι πtιρα απ~ τους συγχωριανούς μου κ. κ. 

Σόββα Χριστίδn και Κώστα Αιμιλιανίδn τους οποίους ευχαριστω. 




