
cίlcvθcριι 

-
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΩΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

XPONIA 17η ΜΑΊ"ΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994 Αρ. ΤΕΥΧΟΥΣ 50-51 

Πρόσφατη φωτογραφία του Κεφαλόθρυσου Κυθρέας. Απεικονίζει τη στέρεψη του, 
λες και δεν θέλει να παρέχει στους Τούρκους εισθολείς τα πλούσια αγαθά του. 



ΤΡΑΠ. 
ΚΥΠΡΟΥ 

> ' • 



ελεύθερη υ 
, 

ρε 
τΙΞΤΡΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΙΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΚΥΘΡΕΑ 

Ετήσια συνδρομή: t2.00 σεντ. Τιμή τεύχους ε1.00 σεντ 
Δια το εξωτερικό: t4.00 σεντ 

XPONIA 17η ΜΑtΌΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994 Αρ. ΤΕΥΧΟΥΣ 50Β51 
ΣΥΝΤΑΚτΙΚΗ ΕΠΠΡΟΠΗ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕΤΣΑΣ- ΚΛΕΙΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ- ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ 

ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΤ. ΠΕΤΑΣΗΣ- ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ- ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΩΡΓΗΣ 

ΕΠΙτΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΥ 

Εκτύπωση: Offset: Τυπογραφεία «ΚΩΝΟΣ» Τηλ. 465910, Τ .Κ. 287 

ΧΡ.ΠΕτΣΑ: 

Τ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗ: 
Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΗ: 

Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

Κ.Ζ. ΓΙΑΝΝΟΣ: 

Κ .. Ζ. ΓΙΑΝΝΟΣ: 
Γ.Π.ΚΟΚΗ: 

Κ.Ζ.ΓΙΑΝΝΟΣ: 

Γ.Π.ΚΟΚΗ: 

Κ.Ζ.ΠΑΝΝΟΣ: 

Ν.ΦΑΛΑ: 

Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

Κ.ΚΟΚΚ!ΝΟΦΤΑ: 

Γ.Π.ΚΟΚΗ: 

ΣΥΝ.ΕΠΙΠ~ΟΠΗ: 

ΣΩΜ. ΕΛ.ΚΥΘΡΕΑ: 

Κ.ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ: 

ΧΡ.ΠΕτΣΑ: 

Γ.Π.ΚΟΚΗ: 

Ν.ΚΑΡΥΔΗΣ: 
Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

Γ.ΚΩΝ/ΔΗΣ: 
Γ.Π.ΚΟΚΗ: 

ΣΩΜ.ΧΥΤΡ.ΚΥΘΡ. 

Π.ΠΥΛΙΑΝΟΥ: 

Π.ΣίΥΛΙΑΝΟΥ: 

ΑΡΧ. ΣΕΡ.ΚΥΚΚCΠΗ: 

Α.ΠΑΝΑΠΔΗ: 

Α.Μ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ: 
Γ.ΚΩΝ.ΗΑΝτΙΝΙΔΗ: 

ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΠΑΝΑΠΔΗ: 
!.τΖΩΡτzΗΣ: 
Τ. ΝΙΚΟΛΑJ'ΔΗ: 
ΧΡ.ΠΕτΣΑ: 

ΧΡ.ΠΕτΣΑ: 
Α 'fτOI ΠΟΥΦΕΥΓΟΥΝ: 

ΧΡ. ΑΡΙΗΕΙΔΟΥ: 

ΙΊΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελ. 

ΚαπjΥορiες νερομύλων Κuθρέας-0 μύλος Σuρκάvος ....................................... 83-92 
Ποίημα-Βάστα καρδιά μου .... ., .................................................................................. 92 
Έτσι έζησα με τους Τουρκοκι;πρίοuς ................................................................. 93·100 
Ποίημα-Ψόχνω να σε βρω ........................................ ., ............................................ 100 
Η σuμμετοχrι της Κuθρέας στο πατριωτικό δάνειο της Ελλάδος .................. 10ΗΟ2 
Από πιv ιστορία του Κεφαλόβρυσου Κυθρέας ............................................... 103-104 
Ποίημα-Πρόσφυγες ................................................................................................ 104 
Το σαρίκι των αστυνομικών ΠJς Κύπρου επί Αγγλοκρατίος ........................... 105-106 
Πο[Ι]μα • ΓιορηΊ του Σταuρού ................................................................................. 106 
Ιστορικές ηληροφορ\ες για την Κυθρέα .............................................................. 107 

108-112 
Ποίημα-Κό.λλιονάμοuνστοχωρκόμου ................................................................... 112 

113-114 
Ποίημα-Δάνειο ........................................................................................................ 1 14 
ΣuμβολικήπορείαπροςτηνπεριοχήΚuΘρέας ................................................. 115-117 
Ετήσιοεθνικόμνημοσυνο τωνθuμότωv της Τ σuρκική<~ Εισβολής .................... 118-120 
Η Πολιτιστική ζωή καιο Πνευματικός μαςπολιτισμός ........................................ 121-123 
ΟμιλίαστηvαγρuηvίαστονιερόvαόΑποστόλουΑνδρέοΠλατύΑγλαντζιάς 

στις26.11.94, εορτή του Α γ. Στuλιανού ............................................................ 124-125 
Ποίημα-Όρκος ........................................................................................................ 125 
Ονούφριος Κληρ!δης 

Ποίημα-Τυραννισμένη Κόπρο μας .......................................................................... 121 
128-129 

129 
130-135 

Διήγημa-ΡοuΎΙά ταπ!ρ-Ντοuνιά ταπΊρ ...................... ,. .................... ,. ................. 136-142 
Ποίημα-Στον πατέρα, Σάββα Στυλιανού ........................................................... ; ..... 142 
Ε!κοσι χρόνια από την εισβολή: Προβλι)ματιομο! και προοπτικές ..................... 143-148 
Ποίημα-Ο Πρόσφυγας ............................................................................................. 146 
Περίζωήςκαιθανάτοu ............................................................................... "' ............ 141 
Χαραγιάδες-Δοξασίες, Μουσταφά ς του Σιεκκέρ Χασάνη ................................ 148-150 
Ποiημα-Φεuγσuνταχρόνιa ..................................................................................... 150 
ΟΆγιοςΔημητριανός,εηίσκοποςΚυΘρέας ..................................................... 151-152 
Ποίημα-Πaτρίδομοu ................................ , ............................................................... 152 
Ομιλία στη Συνδιάσκεψη Αποδήμων 26.8.94 .................................................... 153-155 

Μηλίτσα Στuλιavίδοu, Ανδρέας Τ σικκάς, Θεοπ!στη Ακαθιώτη, 

Λάμπρος Νικολάου. Βιογραφικά σημειώματα, επικήδειοι. ................................ 156-163 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ............................................................................................................... 164 



Από την εκδήλωση που έκαμε η Σχολική Εφορεία Κuθρέας για βράβευση 
με αναμνηστικές nλακέττες των αριστούχων μαθητών- μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων 

της Κuθρέας με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 1993-1994. 

Πρόσφατη φωτογραφία του Κεφαλόβρυσου Κuθρέας. Διακρίνεται η στήλη του ηρωομάρτuρα 

Σπύρου ΧατζηΓιακοuμή με κατάξηρα γύρω του δένδρα και πρασινάδα τα λίγα αγριόχορτα 



83 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ε λ ε u θ ε η υ ρ ε α 

XPONIA 17n ΜΑΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1994 Αρ. ΤΕΥΧΟΥΣ 50-·51 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Αναφορά στο μύλο Σuρκάνο με ιδιοκτή-rες 

Αντώνη και Σοφοκλή Ακαθιώτη 

Τον καιρό που οι νερόμυλοι π1ς Κu

θρέας βρίσκονταν σε έξαρση λειτουρ

γίας και ειργάζονταv ασταμάτητα νύκτα 

και μέρα κάποιος μπορούσε να τους χω

ρίσει σε δυο κατηγορίες. Στην κα

τηγορία στην οποία περιλαμβάνονταν οι 

περισσότεροι ήταν εκείνοι που άλεθαν τα 

σιτηρά των γεωργών της περιοχής Κυ

θρέας και μεγάλου της Μεσαο-

για οικογενειακή τους χρήση. Στους 

"''"''''""''"' αυτούς όλεθαν και οι 
που εμπορεύονταν το 

ντας το σε το 

πλησιέστερες πόλεις Λευκωσία, Λάρνα

κα, Αμμόχωστο για να το προμηθεύσουν 

στους ψωμάδες για παρασκευή ψωμιού 

για τ~υς πολίτες. Οι κιρατζήδες 
ραν το σιτ<Ίρι και το αλεύρι κατ' 

τετράποδα και βραδύτερο με 

σης πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. 

Πέρασε εnoxri που η είχε περισ

σότερα από 100 κόρρα μονά και διπλά (μ' 
ένα και δυο αντίστοιχα) κι όλα 

ειργάζονταν καλά και με αμειτπι-

f<ό μεροκάματο. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν με

ρικοί ιδιοκτήτες μι)λων rιou 

ονταv το σιτάρι που άλεθαν σε αλεύρι 

στο μύλο τους και το μετέφεραν στις rιό-

Χριστόδουλος Πέτσας 

λεις όπου διατηρούσαν πρατήρια προμη

θεύοντας τους ψωμάδες και μπακάληδες 

και τους χωρικούς των ορεινών μερών Πι

τσιλιάc και Μαραθάσας για παρασκευή 

ψωμιοό για οικογενειακή κατανάλωση. 

Οι μυλωνάδες της πρώτης κατηγο

αποκλειστικά στα αλε

που πληρώνονταν 

είτε σε που δεν 

τα 3-4 σελ για κάθε γομάρι των 
5 κοιλι\.Jν σιτάρι ή των 120 οκάδων αλεύ
ρου. Πέρα από τα αλεστικά δικαιώματα ο 

μυλωνάς έπαιρνε ακόμη υποχρεωτικά μια 

οκά για κάθε γομάρι. Ήταν το κα

λούμενο συστειλιάτικο για τη φροντίδα να 

ψηλά στην αβάτζη το σιτάρι για 

να αλεστεί σης Ακόμη φρό-

να παραληφθεί το σε σάκ-

κοuς που έμπαινε σω σακκί όταν τούτο 

άδειαζε από το σιτάρι. Το συστει· 

λιάτικο πληρωνόταν και από τους παρα

γωγούς και τους κιρατζήδες. 

Οι μυλωνάδες της δεύτερης κατηγο-· 

που εμπορεύονταν το αλεύρι είχαν 

περισσότερα κέρδη από τους πρώτους 

γιατί στην αξία του αλεύρου πρόσθεταν 

τα πιο πάνω αλεστικά και συστειλιάτικο κι 
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ακόμη τα μεταφορικό τους έξοδα, το 

ενοίκιο που πλήρωναν για το πρατήριο 

στις πόλεις και ακόμη ένα πρόσθετο κέρ

δος. Εάν δε διατηρούσαν και φούρνο 

σης πόλεις, όπως παλαιότερα Λεμεσια

νοί και Καπόμηδες τότε τα κέρδη ήταν 

ακόμη πιο πολλά από εκείνα της πρώτης 

κατηγορίας. 

Έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα 

του περιοδικοίι «Ελεύθερη Κυ

θρέα» υπ' αριθ. 47-48 για το μύλο 

«Κεφαλόβρυσο» με ιδιοκτήτες τους 

αδελφούς Χριστίδη (Χρίστο, Γειί)ργιο, 

Σάββα) που το μετέτρεψαν σε σύγχρονο, 

αυτόματο αλευροποιείο. Στη συνέχεια 

αναφερθήκαμε στην Αλακάτα ή Μηχανή 

του Καττάμη στο τευχ. υπ' αρ. 49 που 
από το 1925 μετατράπηκε σ' ένα πρώτης 

αλευροποιείο. Ακόμη αναφερθή

καμε πιο προηγούμενα στο μύλο 

«Γιατρό» που συγκρινόταν σε απόδοση 

με τον "Κεφαλόβρυσο, γιατί κι' οι δυο 

τους δέχονταν για την κίνησή τους ολό· · 
κληρη την του νεροιJ της πη

γής. Ο «Γιατρός» αγοράσθηκε το 1948 
από τους ιδιοκτήτες κληρονόμους Αττα

λίδη από τη Συνεργατική Ελαιουργία Κυ

θρέας ΛfνΠ για f:2000 και μετατράπηκε 
σ' ένα σύγχρονο ελαιουργείο. 

Στο υπό έκδοση τεuχος αρ. 50-51 
θα ασχοληθούμε με το μύλο Σuρκόνο με 

ιδιοκτήτες Αντώνη Ακαθιώ1η και το γuιο 

του Σοφοκλή Ακαθιώτη. Θα συνεχίσουμε 

''"'''τc.,-,π με το μύλο με ιδιο-

κτήτες Γεώργιο Νουσκά και Τάκη Νου

οκά. Το μι1λο Μαρρή με ιδιοκτήτες το Γε

ώργιο Χ' Νικόλα (Γιώρκος της Χατζη

vούς) και τους γιούς Βάσο και Νίκο Νικο

λαί"δη. Το μύλο Στέφανο με ιδιοκτήτη το 

Χρίστο Χριστοδοuλίδη και το μύλο Μαχαι

ρά με ιδιοκτήτη το Χρίστο Χριστοφορίδη 
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που το μετέτρεψε σε αρτοποιείο που 

τροφοδοτούσε ψωμιά αρχικά την περιο

χή Κuθρέας και βραδύτερο τα στρατόπε

δα της Εθνικής Φρουράς που βρίσκονταν 

στην επαρχία της Λευκωσίας. Τελευταία 

με το μύλο της Ελιάς με ιδιοκτήτη τον 

Παύλο Χρίστου. 

Αρχίζουμε με το μύλο Σuρκάνο με 

ιδιοκτήτη τον Αντώνη Ακαθιώτη. Ο Αντ6}

νης Ακαθιώτης άρχισε μυλωνάς στα τέ

λη της δεκαετίας του 30 με το μύλο Ξu
λεύρικο. Ο μύλος τούτος ήταν ιδιοκτησία 

του Μιλτιάδη Κυριακίδη Κολλίτοη που 

τον είχε δώσει προίκα στην κόρη του Νί

να που είχε υπανδρεύσει με τον Ανδρέα 

Χριστοδούλου Παυλίδη. Ο Ανδρέας 

aσχολείτο με άλλα επαγγέλματα χασά

πης, καφετζής, κτηνοτρόφος, μεταξάς γι' 

αυτό το μύλο το διέθετε στο ενοίκιο. 

Βρισκόταν σε κεντρική θέση κοντά στο 

Δημαρχείο Κuθρέας στην ενορία Αγίου 

Γεωργίου και το ενοίκιο του κυμαινόταν 

f:6-8 το μήνα. Προηγουμένως ανήκε 

στους Αρμένηδες που τον είχαν πουλή

σει στους Χαμπή Χαραλάμπους και στο 

Χαράλαμπο Γιαννή γαμβρό τους Κονόμη

δες. Από τους τελευταίους τον είχε αγο

ράσει ο Μιλτιάδης για f:1500. Είχε αρκετό 
γκρέμισμα και είχε καλήν απόδοση. Ήταν 

δυναμικός αφού δεχόταν σχεδόν το ημι

σu της ποσότητας του νερού Κεφαλο-

βρίισοu αφαιρουμένου μόνο του πρώτου 

ταξιμιοu (νομής) με το όνομα «Ττοπψιού, 

που πότιζε τη Ν.Α έκταση της Κuθρέας κι 

έφθανε μέχρι την περιοχη του τούρκικου 

χωριού Μπέη Κιογιού. Αλεθε περίπου 7 
κοιλά σιτάρι, 150 οκάδες την ώρα. 

Πολύ κοντά σε τούτη την περιοχη 

βρισκόταν ο μύλος Σuρκάνος. Εκινείτο 

με το νερό τη:ς άλλης αρτηρίας Κεφαλο

βρύσοu μόλις· ξέφευγε από τη Μηχανή 



του Καπάμη και προχωρούσε να δώσει 

την κίνηση σε σειρά άλλων μύλων του 

Καράμεμετη, Μαρρή, Στέφανου, Κορώνα 

Χάβρικα Αντωνάτζη, Πετοvάτζι, μύλος 

του Χρυσοστόμου. Από την αρτηρία τού

τη έβγαιναν τα κατέμια των γειτονικών 

χωριών Κυθρέας, Νιοχωρίτικο, Τραχωνίτι

κο, Τσιφλικώτικο, Εξωμετοχιανό, Ποτα

μός Παλαικύθρου. 

Ο Συρκάνος για χρόνια έμεινε 

αδρανής γιατί δεν είχε προτίμηση οίιτε 

από τους μυλωνάδες, οι:ιτε από τους πα·· 

ραγωγούς και τους κιρατζήδες για την 

πενιχρά του απόδοση που δεν υπερέβαι

νε τα 3 κοιλά σιτάρι (65οκ) την ώρα. Βρι
σκόταν στην ενορία Αγίου Ανδρονίκου, 

στο Φραγκομαχαλλά αντίκρυ από το σπίτι 

του Χαράλαμπου Γεωργιάδη. Ανήκε 

στους Τούρκους, λείψανο της πρώτης 

κατάκτησης της Κύπρου το 1571. Όλα 
όμως χωράφια νερά, μύλοι, αγοράσθηκαν 

από τους Έλληνες Κυθρεώτες και δεν 

έμεινε και η ελάχιστη περιουσία στα 

ρια των Τούρκων. Μόνο μια μεγάλη έκτα

ση το Ναίζά τσιφλίκ 1000 περ!ηοu σκά
λες μ' ένα κατέμι νερού Κεφαλοβρύσοu, 

το Τσιφλικώτικο, (ανήκε στο Εβκάφ) έμει

νε στα χέρια των Τούρκων, γιατί ήταν Βα

κούφικο, και δεν πουλιόταν αλλά κληρο

νομόταν. Τόσο οι Άγγλοι στην Κύπρο 

όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία, σεβά

στηκαν τον ιερό νόμο. Το κτήμα τούτο 

βρίσκεται Ν.Α της Κuθρέας και ανάμεσα 

στα χωριά Νιόχωριο, Βώνη, Τραχώνι και 

φθάνει μέχρι τα κρ<'ισπεδα Παλαικύθροu, 

Έξω Μετοχίοu και Επηχοι1ς (τούρκικο 

χωριό). 

Για χρόνια ο μύλος Σuρκάvος βρι

σκόταν υπό τη διαχείριση του Ιωσήφ Γε

ωργίου Κόκου που τον περιοποιόταν και 

το χάραζε τακτικά. Φαίvεται πως μετά το 
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θάνατο του κανείς δε βρέθηκε να τον 

ενοικιάσει και βρισκόταν αμελητέος και 

αδρανής. 

Ί-:ιταv ευκαιρία για τον Αντώνη Ακα
θιιίηη να τον αγοράσει να τον ανακαινίσει 

και να τον έκμεταλλεuθεί. Άλλωστε με 
την εκμετάλλευση του Ξuλεύρικου είχε 

στα χέρια του το ποσό για την αγορά 

του. Βρήκε τον υπεύθυνο Τούρκο διαχει

ριστή και τον αγόρασε στην εξευτελιστι

κή τιμή των 5::250 (διακόσιες πενιΊντα λi· 
ρες)σε αντίθεση με τους άλλους μύλους 

που πουλιόνταν f: 1000, f: 1500, f:2000, για 
να συνεχίσει την εμπορία του αλεύρου 

και να κρατήσει και το πρατήριο στο χάνι 

του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία και 

όλη την πελατεία που στα χρόνια που μι

λούμε ήταν από ης καλύτερες επιχειρή

σεις. Προηγουμένως ο Αντώνης ήταν 

τσαγκάρης, επάγγελμα που είχε να κά

μει με τη φτωχότερη τάξη της κοινωνίας. 

Με την αγορά που έγινε το 1938 ο 
Αντώνης έκαμε κι γεννή-

τριας που με πετρέλαιο και 

κινούσε δεύτερα λιθάρια, παράλληλα με 

τα υφιστάμενα που κινοίινταν με τη δύνα

μη του νερού. Έτσι η απόδοση υπερδι

πλασιάστηκε κι έφθασε τα 8-1 Ο κοιλά σι
τάρι ή 175-200 οκ. αλεύρι την ώρα. Μαζί 

με την εγκατάσταση της γεννήτριας έγι

νε κι εγκατάσταση πλυντηρίου του σιτα

ριοιj που κατασκευάζονταν στην εποχή 

αυτή στην Κύπρο. Το στη διαδρομrΊ 

του στο πλυντήριο περνούσε από κόσκι

νο και aφαιρούνταν οι πέτρες. Στη συνέ

χεια περνούσε από τριέρι nou το απά
λασσε αrιό ξένους σπόρους λαψάνας κρι

θαριού. Απαλλαγμένο έτσι από ξένες ου
σίες έφθανε στο πλυντήριο, όπου 

επλένετο με άφθονο νερό και κατέληγε 

στο στεγvωτήρι, όπου εστέγνωνε με την 
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ένταση του αέρα. Προχωρούσε κατόπιν 

με αναβατόριο που το έστελλε σε κοχλία 

για να το μεταφέρει σε ειδικό μέρος 

όπου έμενε 6-7 ώρες για να τραβήσει το 
νερό και να μπορέσει ν' αλεστεί. Αναβα

τόριο κατόπι με κάδους παραλάμβανε το 

στεγνωμένο σιτάρι και το μετάφερε σε 

ειδικό χώρο διαμορφωμένο στο ύψος 

της αβάτζης όπου έπεφτε συνεχώς σ' 

αυτή που το έστελλε στις μυλόπετρες. 

Όταν ο σωρός του σιταριού απομακρυνό

ταν από την αβάτζη ο μυλωνάς με ξύλινο 

φτυάρι έσπρωχνε το σιτάρι να πλη

σιάσει την αβάτζη. Όταν δε όλος ο σω

ρός του σιταριού πλησίαζε να σωθεί νέο 

στεγνωμένο σιτάρι διοχετευόταν με το 

αναβατόριο με κάδους στον έιδικό χώρο 

στο ύψος της αβάτζης. 

Τ ο αλεύρι που έπεφτε από τις μυ

λόπετρες συσσωρευόταν σε εκτεταμένο 

χώρο διαμορφωμένο με τσιμενττοκουγ

κρί. Ο μυλωνάς τότε το έβαλλε σε σάκ

κους των 40 οκκάδων γιά να φορτώνεται 
εύκολα στη μεταφορά. Σε αντίθεση με 

τους μυλωνάδες της πρώτης κατηγορίας 

που το παραλάμβαναν με σάκκο που 

αναρτούσαν κατάλληλα στο στόμιο των 

δυο μυλόπετρων. 

Στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πο

λέμου 1939-44 η Κυβέρνηση έκαμε επί
ταξη όλους τους μύλους και τα αλευρο

ποιεία και άλεθαν για λογαριασμό της. 

Τ ους προμήθευε σιτάρι από τους σπή

λιους της Αγίας Παρασκευής και περιοχή 

του P.I.K που ήταν ιδιοκτησία του Μάκη 
Χρίστου οι τελευταίοι. Πάνω από 1 Ο κάρ
ρα την εποχή αυτή ειργάζοντο στην υπη

ρεσία του Αντώνη Ακαθιώτη. Άλλα να 

μεταφέρουν το σιτάρι από τους σπήλιους 

στο μύλο Συρκάνο και άλλα να παραλά

βουν τα αλεύρια και να τα μεταφέρουν 
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στις αποθήκες της Κυβέρνησης κοντά 

στο σιδηροδρομικό σταθμό ανάμεσα 

Ομορφίτας και Λευκωσ(ας. Απ' εδώ η Κυ

βέρνηση τροφοδοtούσε τους ψωμάδες 

της Λευκωσtας για παρασκευή ψωμιών 

για ικανοποίηση των πολιτών. 

Η κυβέρνηση παραχωρούσε κάθε 

μήνα στους οικογενειάρχες των χωριών 
ανάλογα με τα άτομα τους σιτάρι αντί 

άλευρο και τούτο για αποφυγή του σιτα

ριού σε άλευρο από την Κυβέρνηση. Στη 

διάρκεια μάλιστα του Πολέμου η Κυβέρ

νηση υποχρέωσε ψωμάδες και οικογε

νειάρχες να προσθέτουν στο ζυμάρι 5% 
σταφίδα για εξοικονόμηση αλεύρου και 

διάθεση της σταφίδας που έμενε αδιάθε

τη εξαιτίας του Πολέμου. Το μέτρο όμως 

τούτο δε βάσταξε επί πολύ γιατί η σταφί

δα γλυκιά που ήταν δε συμβιβαζόταν με 

τη γεύση του ψωμιού και ο κόσμος τις 

απέρριπτε από το ψωμί. Έτσι η Κυβέρνη

ση με άλλο της νόμο επέβαλλε οι παρα

σκευάζοντες ψωμιά να προσθέτουν στην 

ποσότητα του σιταλεi:ιρου και 10% κριθά
λευρο και τούτο για εξοικονόμηση του σι

ταρένου αλεύρου. 

Αμαξάρηδες ποιι εργάζονταν με 

κάρρα στην υπηρεσία Ακαθιώτη ήταν: Δή

μος Κωνστάντινου, Ανδρέας Μαρούλής, 

Σταύρος Πετρή, Κυριακούλης, Χρίστος 

Σκουλιάς, Ανδρέας Πύροκκας, Μιχάλης 

Τσαγκάρης Τζυρκαλλής, όλοι από την 

Κυθρέα, Κούμας, Πόλλας απο το Νιοχω

ριό και άλλοι. Βραδύτερο που η μεταφο

ρά γινόταν με αυτοκίνητα, σιωφέρης για 

πολύν χρόνο ήταν ο Νικολής που αργό

τερα προσλήφθηκε από τους Παρασκευ

αϊδηδες. 

Μυλωνάδες που εργάστηκαν ήταν: 

Σάββας Καλλή, Ματθαίος Κωστή Χ" Φι-



λιππή, Πέτρος Κωστή Χ" Φιλιππή που ερ

γάστηκαν για πολύν χρόνο και άλλοι, 

όλοι απο την Κυθρέα. 

Το 1942 μπήκε στην επιχείρηση ο 
γιος του Σοφοκλής. Είχε τελειώσει την 

τετρατάξια Εμπορική Σχολή Σαμουήλ στη 

Λευκωσία. Προτίμησε αντί άλλης εργα

σίας να ασχοληθεί με την επιχείρηση του 

πατέρα του. Προτίμησε μάλιστα να μείνει 

στο μύλο σε αντικατάσταση ξένων μυλω

νάδων που είχαν εργασθεί στον Αντώνη 

Ακαθιώτη επί πολλά χρόνια. Ο Αντώνης 

ανέλαβε το πρατήριο στη Λευκωσία σαν 

γνωστός στον κύκλο της πελατείας και 

έμπειρος στην πώληση του αλεόρου αξαι
τίας της πολύχρονης απασχόλησης του. 

Ο Συρκάνος λειτοypγησε με μυλό

πετρες μέχρι το Μάιο fου 1955. Το έτος 
τούτο ο Σοφοκλής ταξίδευσε στην Αγ

γλία και προμηθεύθηκε κυλινδρόμυλο από 
τη Βιρμιγχαμ μαζί με κόσκινο τύπου plan
sister που κοσκίνιζε το σιτάρι και με τη 
βοήθεια και άλλων μηχανημάτων aφαι

ρούνταν όλες οι ξένες ουσίες που περιεί

χε. 

Με τον ερχομό του στην Κύπρο ο 

ίδιος ο Σοφοκλής έκαμε την εγκατάστα

ση όλων των νέων μηχανημάτων στο 

Συρκάνο σε αντικατάσταση όλων των πα

λαιών υφισταμένων με μόνη τη βοήθεια 

δυο τεχνιτών του Περικλή Πελεκάνου 

από την Κυθρέα και του Ανδρέα Βρακά 

από το Νιοχωριό. Στοίχισαν όλα τα μηχα

νήματα 81/2 χιλ. λίρες και η απόδοση 

ήταν αρίστη σε άλευρο. Με τη νέα ανα

καίνιση παρήγαγε ένα τόννο αλεύρι την 

ώρα ή 24 τόννους στο 24ωρο. Ήταν ικα
νοποιητική η απόδοση και κάλυπτε όχι 

μόνο την πελατεία των ψωμάδων και των 

μπακάληδων, της Λευκωσίας και των άλ-
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λων ορεινών περιοχών της Μαραθά

σας, αλλά έστελλαν και σημαντικές πο

σότητες σε δυο Τούρκους εμπορευόμε

νους το αλεύρι, ένα στη Λεύκα και σ' άλ

λο στην Πάφο τον Αχμέτ Ρασίτ. 

Τ ο 1957 πέθανε ο Αντώνης Ακαθιώ
της ύστερα από 4-5 χρόνια ανάπηρος με 
ημιπληγία. Σ' όλο τούτο το διάστημα απο

κλειστικός διαχειριστής της επιχειρήσε

ως ήταν ο γιος του Σοφοκλής. Πριν πε

θάνει, το 1955 είχε μεταβιβάσει όλη την 
επιχείρηση στους δυο του γιους Σοφοκλή 

και Ανδρέα Ακαθιώτη που είχε μετανα

στεύσει πολύ νέος στην Αγγλία και απο

καταστάθηκε εκεί. Τ ο επόμενο έτος 

1956 ο Σοφοκλής αγόρασε το μερίδιο 

του αδελφού του πληρώνοντας του 

f:1500 και αναλαμβάνοντας προς τούτοις 
να εξοφλήσει και υφιστάμενο χρέος της 

επιχείρησης συμποσούμενο κεφάλαιο με 

τόκους 4 χιλ. λίρες. 

τ ο 1956 ο μεγαλοεπιχειρηματίας 

Κωστάκης Σεβέρης ίδρυσε μεγάλο υπερ

σύγχρονο εργοστάσιο αλευροποιϊΌς στο 

τουρκικό χωριό Μιντζέλι που βρίσκεται 

στο δρόμο Λευκωσίας Κυρηνείας πριν 

από το Κιόνελι έπίσης τουρκικό χωριό. 

Θέλοντας λοιπόν ο Σεβέρης να αδρανή

σει και εκτοπίσει όλους τους μύλους που 

λειτουργούσαν τότε και τα μικρότερα ερ

γοστάσια αλευροποιίας που λειτουργού

σαν στη Λευκωσία και τα χωριά της επαρ

χίας και να καταλάβει την παραγωγή 

τους το δικό του εργοστάσιο πρότεινε να 

επιχορηγήσει τον καθένα ανάλογα με την 

παραγωγή του με μηνιαία επιχορήγηση 

για τρία χρόνια και με τον όρο να καλύ

πτει όλες τις ανάγκες τους σε άλευρο 

για ικανοποίηση της πελατείας εκάστου. 
\ 

Έτσι πρότεινε και δέχτηκαν την επι-
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χορήγησή του και σταμάτησαν τη λει

τουργία τους οι ακόλουθοι: Συρκάνος, 

ιδιοκτήτης Αντώνης Ακαθιώτης και υι

ός Σοφοκλής Ακαθιώτης Ε150 μηνιαίως 

για τρία χρόνια και προμήθευε 5-6 τόν
νους άλευρα ημερησίως. Καράμεμετης, 

ιδιοκτήτης Γεώργιος Νουσκάς και υιός 

Τάκης Νουσκάς Ε180 μηνιαίως για τρία 

χρόνια. Αλευροποιείο στη Λευκωσία στην 

οδό Ερμού, ιδιοκτήτης Μίκης Κουλλαπής 

L200 μηνιαίως για τρία χρόνια. Αλευρο
ποιείο στη Λευκωσία, στην περιοχή Τζα

μής Εμεργέ Ε200 μηνιαίως για τρία χρό

νια, ιδιοκτήτης Χριστόφορος Κιτρομηλί

δης. Αλευροποιείο στο Λευκόνοικο με 

ιδιοκτήτη τον Πήτρο Ιγνατίου και Υιός 

Στασής Πήτρου Ιγνατίου Ε200 μηνιαίως 

για τρία χρόνια. 

Μετά τη λήξη των τριών ετών ο Σε

βέρης δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του 

καθενός και η επιχορήγηση σταμάτησε 

σ' όλους. Με την ευκαιρία τούτη οι τέσσε

ρις πρώτοι Ακαθιώτης, Νουσκάς, Κουλ

λαπής και Κιτρομηλίδης συνεταιρίσθη

σαν, ιδρύσαντες Συνεταιρισμό για εκμε

τάλλευση του αλευρόμυλου που είχε ο 

Χριστόφορος Κιτρομηλίδης στο χάνι 

Εμεργέ στη Λευκωσία. Ο Συνεταιρισμός 

λειτουργούσε στην εντέλεια και πήγαινε 

πολύ καλά μέχρι το 1963. Το έτος τούτο 
ο Γαλανός ξεκίνησε κυλινδρόμυλο στο 

Βαρώσι με παραγωγή 100 τόννους στο 
24ωρο σε σύγκριση με το εργοστάσιο 

των Σεβέρηδων στο Μιντζέλι που παρή

γαγε 150 τόννους στο 24ωρο. 

Μπροστά στην καταπληκτική πα-

ραγωγή των μεγάλων τούτων εργοστα

σίων τα κέρδη του κυλινδρόμυλου Κιτρο-
ι 

μηλίδη δε μπορούσαν να ικανοποιήσουν 

τους τέσσερις συνεταίρους και πήραν 

την απόφαση να ιδρύσουν Τουβλοποιείο 

στο Τραχώνι, μια επιχείρηση βιώσιμη και 

επικερδής, αφού τα τούβλα αυτή την επο

χή είναι περιζήτητα εξ αφορμής της έξαρ

σης της οικοδομικής βιομηχανίας. 

Προτιμήθηκε το Τραχώνι εξαιτίας 

πρώτο του καλού χώματος που υπήρχε 

στην περιοχή Παλαικύθροu κοντά στο 

τ ραχώνι. τ ο χώμα παραλαμβανόταν από 

χωράφια που τα πλημμυρούσε ο χείμαρ

ρος Πηδιάς. Ακριβώς αυτή η μόθη ήταν 

το πιο κατάλληλο χώμα για τούβλα. Γι' αυ

τό οι ιδιοκτήτες τουβλοποιείων ενοικία

ζαν τέτοια χωράφια παραπλήσια του Πη

διά για να πάρουν μόνο το χώμα και μετά 

το χωράφι ανήκε στον ιδιοκτήτη του. 

Αναφέρεται ότι αγοράσθηκε τέτοιο χώμα 

από τους ιδιοκτήτες του τουβλοποιείου 

στο Τραχώνι από χωράφι στο Παλαίκυθρο 

εκτάσεως 40 σκαλών από το γαμβρό του 
Μεμεταλή για Ε1000. Μετά την μεταφορά 

του επιφανειακού χώματος με τις προ

σχώσεις του χειμάρρου επανήρχετο και 

πάλι στην επιφανειακή του όψη και ήταν 

πλήρες καλλιεργήσιμο. Προτιμήθηκε ακό

μη το Τραχώνι κατά δεύτερο λόγο εξαι

τίας του νέου δρόμου Λευκωσίας-Αμμ/ 

στου που έγινε στις αρχές της δεκαετίας 

του 50 στην ίδια πορεία του καταργηθέ
ντος σιδηροδρόμου μέσον Τραχωνiου

Πραστειού-Βαρωσίων. Με το νέο τούτο 

δρόμο διευκολυνόταν η συγκοινωνία και 

εξασφαλιζόταν η μεταφορά και η διάθεση 

των τούβλων στις πόλεις Λευκωσία και 

Βαρώσια. Ο δρόμος διευκόλυνε και τη με

ταφορά εργατών και εργατριών στο εργο

στάσιο και στην επιστροφή στα χωριά 

τους. 

Οι συνεταίροι για την οικοδόμηση 

του εργοστασίου αγόρασαν χωράφι 30 
σκάλες που ανήκε στον Κώστα Τελεβά

ντο από το Νιόχωριο προς t50 τη σκάλα. 



Βρισκόταν στην τοποθεσία «Ασσος» και 

απείχε από το Τ ραχώνι μόλις μισό μίλι. 

Στο χωράφι ανηγέρθηκαν αρκετά υπο

στατικά και εγκαταστάθηκαν τα σχετικά 

μηχανήματα τουβλοποιίας το 1963-64 και 
στοίχισαν 50 χιλ. λiρες συμπεριλαμβανο
μένης και της αξίας του χωραφιού. Απα

σχολούσε 40 εργάτες-τριες από διάφορα 
χωριά της περιοχής: Παλαίκυθρο, Τραχώ

νι, Βώνη, Έξω Μετόχι, Αγκαστίνα, Μαρα

θόβουνο, Βιτσάδα, Δίκωμο. Οι εργάτες 

πληρώνονταν προς t5-6 την εβδομάδα, 
τα δε τούβλα πουλιόνταν προς t12 τη χι
λιάδα. 

Το 1969-70 έγινε ανασχηματισμός 
του τουβλοποιείου με τελειότερα μηχα

νήματα τελείως αυτόματα. Εζυμώνετο 

στην αρχή ο πηλός με ειδικό μηχάνημα 

και φρέσκος που ήταν εκόπτετο με άλλο 

μηχάνημα σε τούβλα που έμπαιναν σε ρά

φια, τα οποία με ειδικό μηχάνημα που λε

γόταν φόρκλιφ μεταφέρονταν στους θα

λάμους, τα καλούμενα αποξηραντήρια 

όπου έμεναν 44 ώρες για να ξεράνουν. 
Μετά την αποξήρανση με το ίδιο μηχάνη

μα το φόρκλιφ τα έπαιρνε σ' άλλο μηχά

νημα που τα ξεφόρτωνε για να σχηματι

σθούν σε κύβους. Στη συνέχεια το ίδιο 
μηχάνημα που μπροστά έφερε μπρότσα 

τα έβαζε στους φούρνους για να ψηθούν 

όπου κάθε φούρνος έψηνε 800 τούβλα, 
τα οποία παραλαμβάνονταν έτοιμα να 

σταλούν στις οικοδομές. Μετά το ψή

σιμο κάθε φούρνος ανεφοδιαζόταν με 

άλλα νέα τούβλα. 

Με τον εφοδιασμό με τελειότερα 

μηχανήματα η αρχική παραγωγή αυξήθη
κε από 3 εκατομμύρια το χρόνο σε 9 εκα
τομμύρια ήτοι τριπλασιάσθηκε. Στοίχισε 

συνολικά με τα προ του ανασχηματισμού 

έξοδα συνολικά το ποσό 220 χιλ. λίρες. 
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Οι συνεταίροι είχαν στα χέρια τους 50 
χιλ. και οι υπόλοιπες 170 χιλ. έμειναν 
χρέος στην Τράπεζα το οποίο κατόρθω

σαν να aποπληρώσουν μαζί με τους δε

δουλευμένους τόκους. Η τουβλοποιία 

ήταν μια πρώτης τάξεως επιχείρηση και 

προοιώνιζε αισιόδοξο μέλλο εάν δε συνέ

βαινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύ

προ το 1974 που δυστυχώς ανέκοψε τη 
λειτουργία της. Στο συνεταιρισμό δόθηκε 

το όνομα ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. 

Με την εισβολή για 6 μήνες οι συνε
ταίροι ειργάζονταν τον κυλινδρόμυλο Κι

τρομηλίδη στη Λευκωσία στο χάνι Εμερ

γέ. Με την πάροδο όμως του χρόνου φά

νηκε η ανεπάρκεια των κερδών να ικανο

ποιήσουν όλους. Στη δύσκολη αυτή θέ

ση αποφασίζουν να ιδρύσουν την εταιρεία 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΕ1Α ανάμεσα 
στην Καλσπεργκ και το χωριό Νήσου το 

1975. Την εταιρεία αποτελούσαν οι τεσ
σερις συνεταίροι ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ και οι 

ακόλουθοι: Χαράκης Πέτσας, (Μια Μηλιά) 

Σωτήρης Καϊάφας, (Μια Μηλιά) Λάμπρος 

και Υιός, (Μια Μηλιά) Αλέξανδρος Δημη

τρίου (Μια Μηλιά) και η Εταιρεία Ιωάννου 

και Παρασκευαiδη (Λευκωσία). 

Τ ο εργοστάσιο τούτο των Ηνωμέ

νων Τουβλοποιείων εξακολουθεί να λει

τουργεί μέχρι σήμερα, όμως απεχώρη

σαν: Ο Κεραμεικός, ο Αλέξανδρος Δημη

τρίου, η εταιρεία Ιωάννου και Παραqκευ
αίδη και ο Χαράκης Πέτσας. Η αποχώρη

ση τους οφείλεται στο ότι με την πάροδο 

του χρόνου δημιουργήθηκαν πολλά τέ

τοια τουβλοποιεία περίπου 8 και άρχισε 
ένας τρομερός συναγωνισμός αναμεταξύ 

τους εξαιτίας της υπερβολικής παραγω

γής που ήταν διπλάσια από τη ζήτηση με 

αποτέλεσμα τα κέρδη να μη ικανοποιούν 

τους συνεταίρους. 
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Ο Κεραμεικός πουλήθηκε στους 

υπόλοιπους εναπομείναντες συνεταί

ρους για 60 χιλ. λίρες. Με τα χρήματα 

αυτά αγοράσθηκε κτήμα 6 σκάλες στην 
Αραδίπποu προς f:500 τη σκάλα. Σ' αυτό 
κτίστηκαν υποστατικά εργοστασίου αλευ

ροποΙίας και εγκατεστάθηκαv σ' αuτ6 τα 

σχετικά μηχανήματα το 1976 που στοίχι
σαν όλα 40 χιλ. λίρες. Σ' αυτό εργάζο
νταν αρχικά 30 άτομα και είχε παραγωγη 
25 τόννους άλευρο στο 24ωρο. 

Το 1990-91 έγινε ανακαίνιση του 

εργοστασίου με υπερσύγχρονα μηχανή

ματα που στοίχισαν 800 χιλ. λίρες. Με 

την ανακαίνιση τούτη το εργατικό δυνα

μικό περιορίσθηκε στα 20 άτομα από τα 
αρχικό 30. Το εργοστάσιο ήταν δυναμικό
τητας των 120 τόννων στο 24ωρο ή 1000 
τόννους το μήνα αλλά αλεθε μόνο 500 
τόννους το μήνα όση ήταν και η δυνατή 

διάθεση του αλεύρου. Εργάζεται από τη 

Δευτέρα το πρωί' μέχρι την Πέμπτη το 

πρω"ϊ. Τις άλλες μέρες της εβδομάδας δε 

λειτουργεί αλλά περιορίζεται στη συντή

ρηση των μηχανημάτων και σε μερικές μι

κροδουλειές στο και απασχο

λεί και τις μέρες τούτες το εργατικό δυ

ναμικό και το άλλο -γραμματειακό προσω

πικό. 

Μένουν στο συνεταιρισμό του ΚΕ

ΡΑΜΕΙΚΟΥ οι τέσσερις αρχικοί συνεταί

ροι που για 35 τώρα χρόνια συνεργάζο

νται χωρίς τη παραμικρή διαφωνία και 

αντιπαράθεση ανάμεσα τους. Πρωτάκου

στο στα χρονικά του σuνεταιρισμοι:ι στην 

Κύπρο. Και να σημειωθεί ιδιαίτερα 

εδώ για τους δυο συνεταίρους Σοφοκλή 

Ακαθιώτη και Τάκη-Νουσκά από την Κυ

θρέα, οι πατέρες τους Αντώνης Ακα

θιώτης και Γεώργιος Νουσκάς ήσαν ιδιο

κτήτες νερομύλωv στην Κυθρέα, ο πρώ-

τος το μύλο Συρκάνο και ο δεύτερος το 

μύλο Καράμεμετη. Αμφότεροι άλεθαν 

στους μύλους τους σιτάρι εμπορευόμενοι 

το αλεύρι με πρατήρια στο χάνι του Αγίου 

Αντωνίου στη Λευκωσία. Και οι δυο τους 

αντιπάλευαv και συναγωνίζονταν στην 

τιμή του αλεύρου και στην εξεύρεση πε

λατών. Και σήμερα οι δυο γιούδες τους 

να συνεργάζονται με άλλα δυο άτομα για 

35 χρόνια και να τους διακρίνει όλους η 
σύμπνοια και ομοφωνία, η συναίνεση και 

ομογνωμία. Πού οφείλεται άραγε η τέ

τοω αγαστή συνεργασία; 

Αποδίδεται εξάπαντος στην ειλικρί

νεια και εντιμότητα και των τεσσάρων συ

νεταίρων. Πώς θα τολμήσει ένας απ' αυ

τούς να αντιδικήσει με τους άλλους τη 

στιγμή που ξεκαθαρίζουν με κάθε λεπτο

μέρεια τα κι~ρδη και τα μοιράζονται εξί

σου χωρίς να γεννηθεί η παραμικρή υπό

νοια η καχυποψία εφόσο τα διέπει η ακρί

βεια και η πραγματικότητα και δεν έχει να 

κερδίσει ή να χάσει σε βόρος του συνε

ταίρου και συναγωνιστή του. 

Πως είναι δυνατό ένας από τους 

συνεταίρους να κάμει ολίσθημα από την 

όλη συνεργασία αφού βλέπει από χρόνο 

σε χρόνο πως η αξία γης και εργοστασίου 

συνεχώς ανέρχεται με τον καλπασμό της 

ανόδου της ακίνητης περιουσίας στην Κύ

προ. Η τελευταία ανακαίνιση που γ!vηκε 

στο εργοστάσιο στοίχισε 800 χιλ. λίρες 
και με προηγούμενες εγκαταστάσεις και 

την αξία της γης και με τον uψωμό που 

πήραν υπολογίζεται ότι στο!χισαν στον 

KEPAMEIKO ένα εκατομμύριο λίρες. 
μερα η αξία του εργοστασίου υπερβαί

νει τα 2 εκατομμύρια λίρες σύμφωνα με 
τους μετριοτέροuς υπολογισμούς. 

Η αρχική γη των έξη σκαλών που 



αγοράσθηκε από τους συνεταίρους στην 

Αραδιπποu προνοούσε πολύ εύστοχα 

μελλοντική επέκταση αφού σήμερα δίδει 

την ευχέρεια και άνεση να επεκτείνουν 

το αλευpοηοιείο με την εγκαθίδρυση μιας 

θυγατρικής εταιρείας προς την αλευρο

ποιία λ.χ. ένα μακαρονοποιείο το οποίο 

θα δώσει την ευκαιρία στο αλευροποιείο 

να εργάζεται ολόκληρη την εβδομάδα για 

να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σε άλευ

ρα δημιουργώντας έτσι πρόσθετα κέρδη 

κοντά στα κέρδη που θα αποφέρει η λει

τουργία του μακαρονοποιείου. 

Σήμερα τον αυτοματισμό της 

εξέλιξης της βιομηχανίας αποφεύγεται 

το πρόβλημα της εξεύρεσης εργατικού 

δυναμικού που αντιμετωπίζει η Κύπρος 

μας και είναι ένας ανασταλτικός παρά, 

γων στην επέκταση των βιομηχανιών στη 

νήσο μας. 

Ο Κεραμεικός οργανισμός στην πο

ρεία της επιχειρησιακής του ζωής αντιμε

η.i>πισε αλλεπάλληλα πλήγματα. Ολόκλη

ρη επιχείρηση τοuβλοποιfας στο Τ ραχώνι 

καταλαμβάνεται από τους Τούρκους ει

σβολείς. Επιχείρηση ό.χρεη που είχε 

ασχολία να επεξεργάζεται το χώμα και να 

το ψήνει στη φωτιά. Επιχείρηση που Θα 

προσπόριζε όλο κέρδη στους μετόχους 

στην κατοχή των Τούρκων 

ενώ οι νόμιμοι ιδιοκτήτες βρίσκονται 

στην προσφυγιά. Μα και στην προσφυγιά 

δε μένουν αδρανείς και δεν τα βάλλουν 

κάτω. Δραστηριοποιούνται με τα Ηνωμένα 

Τοuβλοποιεία και όταν αντιμετώπισαν και 

σ' αυτά κρίση ιδρι:ιοuvτην αλευροποίί"α της 

Αραδίππου nou πραγματικά αποδείχθηκε 
επικερδής και βιώσιμη με πολύ ευοίωνες 

προοπτικές. Πάλαιψαν μ' όλεςτιςαvτιξοό

τητες που συνάντησαν μα στο τέλος βγή

καν νικητές και θριαμβευτές. 
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Χωρίς να υποτιμούμε τις ικανότητες 

και το επιχειρηματικό πνεύμα που διέπει 

και τους τέσσερεις συνεταίρους δε μπο

ρούμε να μη εξάρουμε την ιδιαιτερότητα 

του Σοφοκλή Ακαθιώτη και την πιστή 

αφοσίωση του στο επάγγελμα του αλεu

ροποιού. Έχει αναμειχθεί πολύ νέος στην 

αλευροποιΙα και κατέχει τεχνικές ικανό .. 
τητες στην ανάμειξη του σιταριού έτσι 

που και τα 4 είδη αλεύρου σιμιδάλλι, φαρί
να, κοινό άλευρο, πίτυρο να είναι εξαιρε

τικής ποιότητας που να συναγωνίζονται 

τους άλλους αλευροποιούς και να έχουν 

ιδιαίτερη προτίμηση. 

Προσέχει ακόμη την υγρασία που 

πρέπει να έχει το σιτάρι ανάλογα με την 

κάθε εποχή. Η υγρασία αυτή του σιταριού 

να μη είναι ούτε υπερβολική ούτε χαμηλή, 

αλλά κανονική έτσι που το κάθε είδος 

αλεύρου να βγαίνει σε άριστη ποιότητα . 
'Ελέγχει ακόμη τη λειτουργία των μηχα

νημάτων ώστε κάθε κυλινδρόμυλος να 

. αλέθει κανονικά και να αποδίδει το είδος 
του στην εντέλεια. 

Επιβλέπει ακόμη τη συντήρηση και 

καθαριότητα των μηχανημάτων που αφιε

ρώνεται γι' αυτά όλος ο ελεύθερος χρό

νος στον οποίο το εργοστάσιο μένει αλει

τούργητο. 

Τελικά το περιοδικό «Ελεύθερη Κu

θρέα» εύχεται σ' όλους τους συνεταί

ρους να συνεχίσουν τη και αρμονι

κή τους συνεργασία και vά' ναι βέβαιοι 

πως η επιχείρηση τους θα εξακολουθήσει 

την ανοδική της πορεία προς την οποία 

εύχεται κάθε επιτυχία. 

Σχετικά με τις ακίνητες περιουσίες 

μύλους. εργοστάσια , νερά περβόλια αρ

χαιολογικό και θρησκευτικό πλούτο και 

άλλα που εγκαταλείψαμε στην κατειλημ

μένη μας Κuθρέα και στην υπόλοιπη 


