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ΑΛΑΚΑΤΑ Ή ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΤΑΜΗ 

Η Αλακότα ι'παν νερόμυλος στnν Κυ

θρέα που βρισκόταν ανόμεσα στις ενο

ρίες Αγίου Ανδρονίκου και Αγίου Γεωρ

γίου. Πnρε το όνομα Αλακότα γιατί κινόταν 

με τn δύναμn του νερού όχι με φτερωτn 

αλλό με τον ίδιο τρόπο που εκινείτο το πα

ραδοσιακό αλακότι που έβγαζε νερό από 

το βαθύ πnγόδι και συγκεντρωνόταν σε 

δεξαμενn που όρδευε δέντρα και εποχια

κές καλλιέργειες λαχανικών σε περιορι

σμένn έκτασn. 

Για τnν κίνnσn του νερόμυλου χρnσι

μοποιόταν ένας μεγόλος τροχός που μπο

ρούσε να περιστρέφεται πόνω σε όξονα 

και στnν nμιπεριφέρεια του έφερε κατό 

διαστnματα κόδους. Στερεωνόταν ο τρο

χός τούτος πόνω από τnν επιφόνειό του 

τρεχότου νερού. Η κίνnσn του τροχού όρ

χιζε με το βόρος των κόδων που γέμιζαν 

με νερό σαν βυθίζονταν στο νερό. Η συνε

χιζόμενn αυτn κίνnσn του τροχού μεταφε

ρόταν στις μυλόπετρες που ανόγκαζαν 

τnν όνω μυλόπετρα να περιστρέφεται και 

να αλέθει το σιτόρι που έπεφτε ρυθμικό 

στnν κότω μυλόπετρα από τnν υπερκείμε

νn αβότζιn. 

Από τον τρόπο λοιπόν που ο μύλος 

έπαιρνε τnν κίνnσn πnρε και το όνομα 

Αλακότα. Βραδύτερον n αλακότα αντικα
τεστόθnκε με τn φτερωτn που κινείτο με 

σιφούνι. Ο μύλος δεχόταν τnν κίνnσn του 

από τn δεξιό αρτnρία όταν συμμαζεμένο 

και ολόκλnρο το νερό του Κεφαλοβρύσου 

χωριζόταν στο «Τραππερκό» σε δυο αρτn

ρίες. Η δεξιό αρτnρία προχωρούσε για να 

δώσει τnν κίνnσn με τn σειρό στους μύ

λους: Κορόμυλο, Πλουμίστn, Αλακότα Κατ

τόμn, Συρκόνοq;, Καρόμεμετn, Μαρρn, 

Στεφανο, Κορώνα, Χόβρικα Αντωνότζιn, 

Του Χριστόδουλου Πέτσα 

Πετονότζι, Μύλο του Χρυσόστομου. Από 

τnν αρτnρια τούτn έβγαιναν παρόλλnλα 

και το κατέμια που όρδευαν τn γn των γει

τονικών χωριών: Νιοχωρίτικο, Τραχωνίτικο, 

Τσφλικιώτικο ( όρδευε τnν έκτασn τnς γnς 
του Ναϊζόμ Τσιφλίκ) Εξωμετοχιανό, Ποτα

μός Παλαικύθρου. 

Η αριστερn αρτnρία μετό το διαχω

ρισμό τnς στο «Τραππερκό» προχωρούσε 

να δώσει τnν κίνnσn, στους μύλους: Μαχαι

ρό, Βούππο, Ξυλεύρικο, Τρινόλn, Μαρμα

ρέτn. Παρόλλnλα από τnν αρτnρία τούτn 

έβγαιναν τα κατέμια για να aρδεύσουν τn 

γn τnς Κυθρέας, Βώνnς, Μπέn Κιογιού: 

Τοπ-ψιού, Ξυλευρίτικο, Νομn Εμnρ, Νομn 

Βώνnς (Βωνιότικο). 

Ο νερόμυλος Αλακότα nταν ανόμε

σα στους aποδοτικούς μύλους τnς Κυθρέ

ας, αφού κινόταν μετο nμισυ τnς ποσότn

τας του νερού Κεφαλοβρύσου. Η απόδοσn 

του κυμαινόταν ανόμεσα σε 40-60 σόκ
κους n 2-3 τονους στο 24ωρο, ανόλογα 
βέβαια μετnν εποχn και τnν ποσότnτα του 

νερού του οποίου n υψnΜ στόθμn έδιδε 
τn δυνατότnτα ενισχυμένnς πίεσnς και 

υψnΜς ιπποδύναμnς και απόδοσnς. 

Σοβαρό μειονέκτnμα του μύλου τού

του nταν μια τρύπα που βρισκόταν κοντό 

στο βεργί του μύλου εκεί που προχωρού

σαν τα νερό να διοχετευτούν στο μύλο για 

να του δώσουν τnν κίνnσn. Η τρύπα με τnν 

επωνυμία «Τρύπα του Συρκαλέ» όνοιγεμε 

τίτλο ιδιοκτnσίας 2 φορές τnν εβδομόδα 
Κυριακn και Τρίτn για τρεις μόνο ώρες από 

τnν ανατοΜ του ι"ιλιου. 



Οι πρώτες δυο Κυριακές ανnκαν 

στnν εκκλnσία Αγίου Γεωργίου και μετο 

νερό τους ποτίζονταν λιοχώρια που ανn

καν στnν εκκλnσία και συμποσούνταν σε 9 
σκόλες με τις ακόλουθες ονομασίες: 

Αέρας, Λούρα, Φιτανίκκι, Στρογγυλό Με

γόλο, Στρογγυλό Μικρό, Αλωνούδι (Αππn

δούι). Ήταν όλα τα κτnματα πολύ :<οντό 

στο μύλο και σε λίγα λεπτό το νερό έφθα

νε σ' αυτό. Η επιτροπn τnς εκκλnσίας ενοι

κίαζε τα κτnματα και το νερό στους: 

Μαρία τnς Φροσούς και Μυρού τnς Φρο

σούς, στο Γιακουμn Χ" Ιωσnφ και όλλους. 

Ενοικιόζονταν με πενταετn συμβόλαια και 

το ενοίκιο για τα λιοχώρια κυμαινόταν ανό

λογα με τον καρπό που είχαν τα δένδρα 

κόθε χρονιό. Οι ενοικιαστές καλλιεργού

σαν εκτός από τα ελαιόδεντρα κουκιό, 

φαρρό, σιτόρι και όλλα. 

Το νερό τnς τρίτnς Κυριακnς nταν 

ιδιοκτnσία του Αγίου Ανδρονίκου και όρ

δευε το κτnμα υπό τnν επωνυμία 

«Μούγκρος» που nταν και τούτο 9 σκόλες 
και ανnκε στnν εκκλnσία. Ενοικιαστές των 

κτnμότων τούτων νερού και λιοχωριών 

nταν: Αριστόδnμος Μαλαός, Χρίστος Χα

ραλόμπους, ΠαντεΜς Φραγκούδnς και 

όλλοι. Το ενοίκιο που πλnρωνόταν nταν με 

τους ίδιους όρους που αναφέραμε πιο 

πόνω για τnν εκκλnσία του Αγίου Γεωρ

γίου. Και τα κτnματα αυτό nταν στον περί

γυρο τnς εκκλnσίaς και nταν κοντό στο 

μύλο. Καλλιεργούσαν κι εδώ οι ενοικια

στε'ς εκτός από τα ελαιόδεντρα καλοκαι

ρινό λαχανικό, τομότες, κρεμμύδια, κολο

κύθια, πιπέρια και όλλα. Ο ΠαντεΜς 

Φραγκούδnς μόλιστα καλλιέργnσε στα 

κτnματα πολλό λεμονόδεντρα. 

Η «Τρύπα του Συρκαλέ» όνοιγε και 

κόθε Τρίτn. Η πρώτn Τρίτn ανnκε στnν οι

κογένεια Παπαγιακούβnδες. Ήταν n οικο-
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γένειεα του Παπαϊκώβου από τnν οπο!α 

κατόγονταν: Ο Γιακουμnς Χ" Ιωσnφn, n 
Ελένn τnς Στυλούς του Γιόπα, ο Χρίστος 

Χαραλόμπους και όλλοι. Πότιζαν επίσnς 

τα κτnματα με ελιές του Χ" Νικόλα. Χ" Σε

βέρn, τnντζιαμί, του Γεώργιου Νnστικού, 

τnς Θεοπίστnς Νικόλα Ακαθιώτn, του 

Κώστα Χ" Πέτρου και των Λαρτούδων. 

Η δεύτερn Τ ρίτn ανnκε στnν εκκλn

σία του Αγίου Γεωργίου και αφιερούτο και 

αυτn για τα ίδια κτnματα που αναφέραμε 

προnγουμένως. Τα κτnματα όλα που ανα

φέραμε προnγουμένως βρίσκονταν σε τέ

τοια θέσn που κανένα κατέμι τnς Κυθρέας 

δεν μπορούσε να τα αρδεύσει. Γι' αυτό 

στnν όλn ρύθμισn του Αρδευτικού τnς Κυ

θρέας παραχωρnθnκε ποσότnς νερού με 

τις τρύπες. Παρόμοιες περιπτώσεις όρ

δευσnς κτnμότων με το σύστnμα τnς τρύ

πας υπόρχουν και σ' όλλες περιοχές τnς 

Κυθρέας. Τρύπα του Μαρρn, Τρύπα του 

Κορώνα, Τρύπα του Τρινόλn και όλλες. 

Ο μύλος Αλακότα ανnκε στο Νικόλα 

Καπόμn, γενόρχn των σnμερινών Καπό

μnδων τnς Κυθρέας, που είχε χρnματίσει

πρώτος δnμαρχος Κυθρέας το 1915 που 
είχε τότε ιδρυθεί ο Δnμος Κυθρέας. Ο Νι

κόλας Καπόμnς τον είχε αγορόσει από 

τους Λεμεσιανούς Γιόννn και Μnτσο Βα

σιόδn που τον κατείχαν από τις πρώτες 

δεκαετίες του αιώνα μας. Οι Λεμεσιανοί 

εξεμεταλλεύθnσαν το μύλο σε συνδυα

σμό με φούρνο που είχαν κόμει στn Λευ

κωσία. 

Με τα κέρδn αυτό τnς εκμετόλλευ

σnς και τα ποσό τnς πώλnσnς μύλου και 

φούρνου οι Λεμεσιανοί ίδρυσαν το τερό

στιο εργοστόσιο αλευροποιίας αντίκρυ 

στnν Πύλn Αμμοχώστου, στn Λευκωσία. 

που σnμερα ανnκει εξ ολοκΜρου στnν οι

κογένεια Μιτσίδn. 
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Μετό το θόνατο του Νικόλα Καπόμn 

που συνέβnκε στα πρώτα χρόνια τnς δε

καετίας του 20, ο αλευρόμυλος περιι'1λθε 
στn δικαιοδοσία των παιδιών του που ίδρυ

σαν τότε τnν εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΠΑΜΗ. 

Με τnν πόροδο του χρόνου ο μεγαλύτε

ρος γυιος Χρίστος αγόρασε όλα τα μερί

δια των αδελφιών του, αλλό διατι'φnσε τnν 

αρχικn επωwμία τnς εταιρείας και όφnσε 

τους αδελφούς Αντώνn, Γεώργιο και Ζnνω

να να εργόζονται στο μύλο, Όταν ο Χρn

στος Καπόμnς έγινε αποκλειστικός ιδιο

κτnτnς του μύλου ίδρυσε στn Λευκωσία 

φούρνο στnν οδό Μιτχότ Ππασιό, δρόμος 

παρόλλnλος με τnν οδό Χρυσοχόων με 

αδιέξοδο κατεύθυνσn καθέτως προς τnν 

οδό Ερμού όπως και n οδός Χρυσοχόων. 
Τα κτίρια ανnκαν στο ΕΒΚΑΦ. 

Ο μύλος αλέθει νυχθnμερόν το σιτό

ρι που προμnθεύεται κυρίως από τn Με

σαορία. Κόρρα στnν υπnρεσία για τn με

ταφορό σιταριού, όλλα κόρρα να 

μεταφέρουν το αλεύρι στn Λευκωσία για 

τροφοδότnσn του φουρνου για προμn

θεια σε ψωμόδες και μπακόλnδες στnν 

πρωτεύουσα. Άλλες ποσότnτες αλεύρου 

να μπουν στnν αποθnκn δίπλα στο φούρ

νο για προμnθεια αλεύρου στους χωρι

κούς τnς Πιτσιλιός και τnς Μαραθόσας. 

Έτσι ο νερόμυλος τnς Κυθρέας δεν ικανο

ποιεί τn μεγόλn ζnτnσn. 

Γι' αυτό το 1924 ο αδελφός του Χρί
στου, Γεώργιος Καπόμnς επισκέπτεται τn 

Γαλλία για αγορό κιλινδρόμυλων για εγκα

τόστασn στον υφιστόμενο χώρο του νερό

μυλου. Προς τούτοις έγιναν προσθnκες, 

επεκτόσεις και όλλες διαμορφώσεις του 

κτιρίου για να μπορέσει να γινει πιο όνετn 

n εγκατόστασn των νέων μnχανnμότων. 
Μετό τnν εγκατόστασn n κίνnσn στα νέα 
μnχανnματα εγίνετο με τn δύναμn του 
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νερού ενισχυμένn όμως με τn λειτουργία 

μnχανnς εσωτερικnς καύσnς που είχε ει

σαχθεί και εγκατασταθεί συγχρόνως μ' 

όλα τα όλλα μnχανnματα. Ταυτόχρονα 

έγινε και εγκατόστασn πλυντnρίου για το 

πλύσιμο και το καθόρισμα των σιτnρών 

από ξένες ουσίες. Παρόλλnλα γινόταν και 

το στέγνωμα αυτών για να προχωρnσουν 

στnν αβότζn από τnν οποία θα διοχετεύο

νταν στις μυλόπετρες για το όλεσμα σε 

όλευρο. Τnν εγκατόστασn των μnχανnμό

των έκαμε Γόλλος ειδικός και στοίχισε 5-ό 

χιλιόδες λίρες μαζί με τις κτιριακές μετα

τροπές και με όλα τα εισαχθέντα μnχανn

ματα. Ήταν ένα σύγχρονο εργοστόσιο 

αλευροποιίας και παρnγαγε 5 είδn αλεύ
ρου. Σιμιδόλλι, φαρίνα, όλευρο σιταρένιο 

και κριθαρένιο και πίτυρα. Το κριθαρένιο 

εκτός από τnν εκτραρn χοίρων χρnσιμο

ποιόταν στnν εποχn που μιλούμε πολύ 

πλατιό και για κατασκευn ψωμιού. Η ποσό

τnτα σε απόδοσn με τnν ανακαίνισn έφθα

νε τους 10-11 τόνους στο 24ωρο. 

Με τnν ευκαιρία τnς ανακαίνισnς ο 

Χρnστος σαν μοναδικός ιδιοκτnτnς εγκα

τέστnσε στο εργοστόσιο nλεκτρικn γεννn

τρια με αποκλειστικό στόχο τnν nλεκτρο

δότnσn του σπιτιού του που απείχε από το 

εργοστόσιο περίπου 250 μέτρα. 

Στο εργοστόσιο εκτός από τα αδέλ

φια του Χρίστου εργόζονταν ακόμn ο Κώ

στας Λόρτας, ο Λίλλας, ο Χρίστος Παντα

ζnς, ο Γιόννnς Κομ ματός n Πέντας, n 
αδελφn του Τουμπού, γυναίκα του Χριστό

φορου Τούμπα, ο Βαρνόβας Στυλιανού και 

όλλοι. Όλοι τους nταν εργότες του εργο

στασίου και φόρτωναν και ξεφόρτωναν 

τους σόκκους αλεύρου και σιταριού. Η 

Μυροφόρα Μανταλένια που έραβε τις 

σακκούλες και τροφοδοτούσε με σιτόρι 

τnν αβότζιn. Σωφέρnδες που μετέφεραν 



το σιτόρι και το αλεύρι ι'παν ο Ανδρέας 

Χαραλόμπους, ο Πέτρος Πετρίδnς και ο 

Κώστας Μα ραθεύτnς. 

Μεγόλο πρόβλnμα αντιμετώπισε το 

εργοτόσιο στn διόρκεια του Β' Παγκο

σμίου Πολέμου, όταν οι εισαγωγές σιτn

ρών εγίνοντο από τnν Αγγλικn Κυβέρνnσn 

τnς Κύπρου και διανεμόταν με δελτία σε 

περιορισμένες ποσότnτες στους αλευρο

ποιούς και οικογενειόρχες. Με τn Μξn 

όμως του πολέμου ο Χρίστος Καπόμnς 

πnγε στο Ιρόκ και έκαμε παραγγελίες ο 

ίδιος τερόστιες ποσότnτες σιτnρών και 

μόλιστα σε πολύ χαμnλές τιμές σε σύγκρι

σn μ' αυτές που πΜρωνε n κυβέρνnσn 
στn διόρκεια του πολέμου. 

Το 194ξ3 πέθανε ο Χρίστος Καπόμnς 

και το εργοστόσιο κλnρονόμnσαν n σύζυ
γός του Χρυσταλλένn και τα παιδιό του 

Νίκος και Κούλλα Καπόμn. Διαχειριστnς 

nταν ο Νίκος που διατnρnσε τnν αρχικn 

επωνυμία τnς εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΠΑ

ΜΗ και κρότnσε τους θείους του Αντώνn 

και Ζnνωνα Καπόμn (ο Γεώργιος είχεν 

αποθόνει) να συνεχίσουν τnν εργασία 

τους στο εργοστόσιο. Υπό τn διαχείρισn 

του Νίκου το εργοστόσιο συνέχισε τnν 

ανοδικn του πορεία με εκτεταμένο κύκλο 

εργασίας στο φούρνο και στn γενικn διό

θεσn του αλεύρου. Ο Νίκος με τn δραστn

ριότnτα και τnν ειλικρίνεια που τον διακρί

νουν κατόρθωσε να αγορόσει τα μερίδια 

από τn μnτέρα και τnν αδελφn και να πε

ριέλθει υπό τnν κυριότnτό του όλn n επι
χείρnσn. 

Το 1950 ο Νίκος εγκατέστnσε στο ερ
γοστόσιο νέα μnχανnματα κυλινδρομύλων 

που εισnγαγε από τnν Αγγλία. Αποτέλε

σμα τnς νέας ανακαίνισnς nταν το εργο

στόσιο να αναβαθμιστεί σε απόδοσn και 

να φθόσει τους 24 τόνους αλεύρου το 
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24ωρο. Μnχανnματα και εγκατόστασn 

στοίχισαν τότε Ε30.000. 

Η πατρογονικn τούτn κλnρονομιό 

των Καπόμnδων, το εργοστόσιο που τίμn

σε με τn δρόσn του τρεις γενιές Καπόμn

δων, που αναβίωσε με τn λειτουργία του 

τnν παλιό αίγλn τnς βιομnχανίας του 

αλεύρου που παρείχαν οι 32 νερόμυλοι 
τnς Κυθρέας, που εξυπnρέτnσε τnν Κυ

θρέα και το ευρύτερο κοινό τnς πρωτεύ

ουσας είχε τnν ατυχία το 1957, χρονιόρα 
μέρα, το Σόββατο του Λαζόρου να κατα

στραφεί από φωτιό και να μnν μπορέσει 

να ανασυσταθεί πια. 

Tn μέρα λοιπόν τnς πυρκαγιός το 
εργοστόσιο λειτουργούσε κανονικό μ' όλο 

το προσωπικό που είχαμε αναφέρει προn

γουμένως σε κίνnσn και δρόσn και κανέ

νας δεν υποπτευόταν το αναπόντεχο κακό 

πως καραδοκούσε να κόμει τnν εμφόνισn 

του. Εστία τnς πυρκαγιός nταν n υπερθέρ
μανσn τnς μnχανnς που παρnγαγε τnν κι

νnτnρια δύναμn και μεταδιδόταν στα κύ

λινδρο εξαιτίας τnς συνεχούς και 

ασταμότnτnς λειτουργίας τnς. Με τnν 

υπερθέρμανσn έπαθε έκρnξn με αποτέλε

σμα n πυρκαγιό να μεταδοθεί αστραπιαία 
σ' όλο το εργοστόσιο. Η φωτιό μεταδόθn

κε με μεγόλn ευκολία εξαιτίας των εύφλε

κτων υλικών που υπnρχαν διασκορπισμένα 

σ' όλο το εργοστόσιο. Ντεπόζιτο πετρελαί

ου και μnχανέλαια, πόγκοι και καππόκια 

από ξύλο, σόκκοι στοιβαγμένοι, όλλοι 

κενοί και όλλοι γεμότοι από σιτόρι και 

όλευρο. 

Tn στιγμn τnς εκρnξεως εργόζονταv 
στο εργοστόσιο οι δυο θείοι του νέου ιδιο

κτnτου του Νίκου, όλοι οι εργότες και όλοι 

οι σιωφέρnδες. Όλοι τους κατόρθωσαν να 

διαφύγουν κατότnν ώρα τnς εκρnξεως και 

να εξέλθουν σώοι και αβλαβείς με εξαίρε-
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σn τn Μυροφόρα Μανταλένια που βρισκό

ταν στο όνω πότωμα για τροφοδότnσn 

τnς αβότζnςμε σιτόρι και για επιδιόρθω

σn και μπόλωμα φθαρμένων σακκούλων. 

Τnν ότυχn Μυροφόρα ευθύς με τnν έκρn

ξn έζωσαν οι φλόγες και ε'γινε παρανόλω

μα τnς φωτιός. 

Όλοι οι γείτονες παρεπονούντο για 

τn συνεχn λειτουργία νύχτα καιμέρακαι 

προειδοποιούσαν με τους φόβους τους 

πως θα κατέλnγαν σε πυρκαγιό. Ήταν 

βλέπετε το έτος 1957, n διόρκεια του 

αγώνα τnς ΕΟΚΑ και εξαιτιας τnς ανατα

ραχnς που επικρατούσε (aστραπιαίες 

έρευνες σε σπίτια, εργοστόσια, κατ' οίκον 

περιορισμός των κατοικων και όλλα) οι ερ

γότες των εργοστασίων από φόβο δεν πn

γαιναν στn δουλειό τους με αποτέλεσμα 

οι εργοστασιόρχες στις πόλεις να κλεί

σουν τα εργοστόσιό τους. Τουναντίον τα 

εργοστόσια στnν ύπαιθρο εργόζονταν πυ

ρετωδώς για να ικανοποιnσουν τn μεγόλn 

ζnτnσn που είχε το αλεύρι. Οι φόβοι και τα 

παρόπονα των γειτόνων επαλnθευσανκαι 

το εργοστόσιο καταστρόφnκε απο τnν 

έκρnξn και τn φωτιό. 

Μετό τnν αποτέφρωσn όμως του ερ

γοστασίου όταν πια είχαν σιγnσει οι μnχα

νές. κόποιοι γείτονες παρεπονούντο για τn 

στέρnσn του θορύβου τον οποίον είχαν 

συνnθίσει και τους aποκοίμιζε. 

Το εργοστόσιο παρέμεινε για χρόνια 

σε σωρό υπολειμμότων τnς πυρκαγιός και 

δεν ανοικοδομnθnκε από τον τελευταίο 

ιδιοκτnτn. Παρέμεινε μια όμορφn μόζα 

για να θυμίζει το ένδοξο παρελθόν τnς 

λειτουργίας του και το όδοξο μοιραίο που 

το βρnκε με τnν έκρnξn και τnν πυρκαγιό. 

Αργότερα το 1971 πουλιΊθnκε από 

τον ιδιοκτnτn του στον πλnσιέστερο του 
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γείτονα το Γεώργιο Ορφανίδn αντί του 

ποσού των ~400. Με τnν αγορό ο Ορφανί

δnς το καθόρισε απ' όλα τα λείψανα τnς 

πυρκαγιός και έκαμε τnν εμφόνισn του να 

είναι εκτεταμένο οικόπεδο. Πριν όμως 

προχωρnσει στnν αξιοποίnσn του συμβου

λεύθnκε τα σχέδια τnς ρυμοτομίας που 

τον απεθόρρυναν τελείως γιατί το μεγαλύ

τερο μέρος του οικοπέδου το οικειοποιεί

το n Πολεοδομία για διεύρυνσn του δρό
μου που nταν από τους πιο στενούς 

δρόμους τnς ΚωμόπολιΊς μας. Το λαϊκό 

γνωμικό - κόθε εμπόδιο για καλό- βρίσκει 

τnν εφαρμογn στnν προκειμένn περίπτω

σn. Εόν ο Ορφανίδnς δεν έυρισκε εμπό

διο τα σχέδια τnς Πολεοδομίας και έκτιζε 

σπίτι ένα υπολογίσιμο ποσό χρnμότων θα 

οικειοποιείτο από τον Ασιότn επιδρομέα 

κοντό στα τόσα όλλα που όρπαξε από το 

Γeώργιο Ορφανίδn και όλους τους πρό
σφυγες με τn δύναμπ των όπλων. αφού 

μετό τρία χρόνια έγινε n εισβολιΊ του 

τουρκικού Απίλα στnν Κύπρο, τον Ιούλn 

1974. 

Γι' αυτό χρnσιμοποίnσε το οικόπεδο 

για επέκτασn τnς αυλnς του που nταν 

ασφυκτικό περιορισμένn. Ανnγειρε ακόμn 

σ' αυτό πολύ πρόχειρα παραπnγματα που 

χρnσιμοποίnσε για τοποθέτnσn βαρέλλες 

για αλότισμα του μαύρου ελαιόκαρπου 

και διόφορα εργαλεία τnς τέχνnς του οικο

δόμου. 

Το εργοστόσιο αλευροποιΤας στnν 

Κυθρέα nταν ασφαλισμένο σε Ασφαλιστι

κn Εταιρεία Πυρός που αντιπροσώπευε 

τότε στnν Κύπρο ο Κλεόνθnς Χριστοφίδnς 

(Κκετζιnς). Πnρε τότε ο ιδιοκτnτnς Νίκος 

Καπόμnς από τnν Εταιρεία το ποσό των 

~15.000, που nταν το μεγαλύτερο ποσό 

. που μπορούσε να εισπρόξει σύμφωνα με 
τουςόρους του σχετικού συμβολαίου. 



Πr'φε λοιπό το ποσό τούτο και δεν το επέν

δυσε στο οικόπεδο . όπως θα έκαμνε κά
ποιος άλλος στn θέσn του ανεγείροντας 

ένα νέο οίκnμα για το εργοστάσιο αλευρο

ποιϊaς στnν Κυθρέα. 

Η δnμιοιυργία νέων και πολύ μεγά

λων . εργοστασίων αλευροποιίας στις πό
λεις Λευκωσία και Λεμεσό απέτρεψε το 

Νίκο Καπάμn στnν ανοικοδόμnσn του ερ

γοστασίου τnς Κυθρέας μετά τnν αποτέ

φρωσn και αποζnμίωσn των Ε15.000 που 

εισέπραξε σύμφωνα με τους όρους του 

σχετικού συμβολαίου. Πnρε λοιπόν το 

ποσό τούτο και δεν το επένδυσε στο οικό

πεδο όπως θα έκαμνε κάποιος ά'λλος στn 

θέσn του ανεγείροντας ένα νέο οίκnμα για 

το εργοστάσιο αλευροποιΊας στnν Κυ

θρέα. 

Αντί τούτου ο Νίκος Καπάμnς 

έσπευσε μ' όλλους συνεταίρους κι έκτισε 

το εργοστάσιο παραγωγnς ζωοτροφών 

και το εξόπλισαν μ' όλα τα σχετικά μnχα

νnματα. Πριν ακόμn τελειώσει το οικοδό

μnμα και μπουν σ' αυτό τα μnχανnματα 

βρέθnκε ο Συνεργατισμός και το αγόρασε 

από τους συνεταίρους και σnμερα φέρει 

τnν επωνυμία ΣΟΠΑΖ (Συνεργατικός Ορ

γανισμός Παρασκευnς Ζωοτροφών) και 

βρίσκεται κοντά στnν αγορά Χονδρικr'Ις 

Πώλnσnς Γεωργικών Προϊόντων, στn Λευ

κωσία. 

Ο Νίκος Καπάμnς το 1963 ίδρυσε με 
άλλους συνεργάτες τnν εταιρεία CRHA 
VE ι TD που εισάγει κεραμικά και είδn 

υγιεινnς. Έχει τα καταστι'ψατά τnς πολύ 

κοντά στn Δnμοτικn Αγορά Αγίου Αντω

νίου στn Λευκωσία επί τnς λεωφόρου που 

οδnγεί από τnν Αγορά στnν Παλλουριώτισ

σα. Παράλλnλα στα ίδια καταστnματα δια

θέτει μπογιές για βάψιμο πορτοπαραθύ

ρων, επίπλων και εσωτερικών και 
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εξωτερικών τοίχων σπιτιών. Τις μπογές πα

ρασκευάζει δικό του εργοστάσιο που βρί

σκεται στnν Περιοχn Λα κατά μιας. 

Από τις πιο πάνω επενδύσεις που 

έκαμε ο Νίκος Καπάμnς στn Λευκωσία, 

χάρις στnν επιχειρnματικn του οξυδέρκεια 

βγnκε πράγματι Πολύ τυχερός, γιατί κάθε 

επένδυσn στnν Κυθρέα θα εγίνετο κατά

κτnσn από τον εισβολέα, θα προστίθετο 

στα τόσα και τόσα άλλα κrνnτά και ακίνn

τα του Νίκου Καπάμn σπίτι μ' όλο το νοι

κοκυριό, έπιπλα, νερά, λιοχώρια, περβόλα 

που άρπαξε ο πεrρατnς. Ορισμένως θα γι

νόταν και αυτός θύμα του Ασιάτn Μσταρ

χου όπως όλοι οι πρόσφυγες του τουρκο

πατnμένου τμnματος τnς Κύπρου μας. 

Με τις επενδύσεις του στn Λευκωσία 

που έμειναν άθικτες διατnρnσε τnν επιχεί

ρnσn του και παράλλnλα έχει τnν οικονο

μικn άνεσn και ευρωστία που ασφαλώς 

τον οδnγεί σε εμπορικn και επιχειρnματικn 

ανέλιξn. 

Tn μεγαλύτερn συμφορά τnν είχε 

πάθει n άτυχn Μυροφόρα που έχασε τn 
ζωn τnς με τον πιο φρικτό τρόπο και εγκα

τέλειπε πίσω τnς σύζυγο, τέκνα, αδέλφια 

για να πιουν το ποτnρι τnς πίκρας του 

τραγικκού τnς θανάτου. Όλοι οι κλnρονό

μοι τnς άμοιρnς Μανταλένιας πι'φαν 

αποζnμίωσn από τον ιδιοκτnτn Νίκο Κατ

τάμn το ποσό των Ε800, το μεγαλύτερο 

ποσό που προνοούσε τότε n σχετικn νομο
θεσία για παρόμοια ατυχnματα εργάτn. 

ΣΗΜ.: Για τn μελέτn μου τούτn πnρα 

πλnροφορίες από τους συγχωριανούς 

μου κ.κ. Κώστα Αιμιλιανίδn, Νίκο Καπάμn 

και Γεώργιο Ορφανίδn στους οποίους εκ

φράζω τις ευχαριστίες μου. 




