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Ο ΡΟΛΟ

"Οφτωσ ζςτω, άλασ ασ παράγθ εφεξισ θ γθ αφτθ, oυχί τov θδφv τoυ oίvoυ χυμόv...". Αυτι
ιταv κατά τθv κυπριακι παράδoςθ θ κατάρα τoυ Αγίoυ Λαηάρoυ όταv φκάvovτασ ςτo vθςί,
ς'ζvα αμπελϊvα κovτά ςτθ Λάρvακα, εξoυκεvωμζvoσ από τo ταξίδι, ηιτθςε από μια γυvαίκα
πoυ ςυvάvτθςε εκεί ζvα τςαμπί ςταφφλι για vα ξεδιψάςει και κείvθ τoυ ζδωςε αλάτι (Η
παράδoςθ αυτι ςϊηεται ςε διάφoρεσ παραλλαγζσ και απόδειξθ τθσ παλαιότθτάσ τθσ είvαι θ
αvαφoρά τθσ από τov περιθγθτι ιερζα Denis Possot τo 1533: Cobham 1908, 64. Για τθv
παράδoςθ τoυ Αγίoυ Λαηάρoυ βλ. επίςθσ Νεoφφτoυ 1988, 286, και Ρoυςoυvίδθσ 1996, 385 386). 'Ετςι δθμιoυργικθκε, ςφμφωvα με τθv τoπικι κρθςκευτικι δoξαςία, θ αλυκι τθσ
Λάρvακασ. Η κατάρα αυτι τoυ Αγίoυ ςτθv πραγματικότθτα ιταv μια καυματoυργόσ ευχι,
εφόςov θ αλυκι απoτζλεςε ςθμαvτικι πθγι πλoφτoυ, γvωςτι από τθv αρχαιότθτα και με
διαχρovικι εκμετάλλευςθ. Η αλυκι τθσ Λάρvακασ βρίςκεται voτιoδυτικά και ςε απόςταςθ
τριϊv χιλιoμζτρωv από τθv πόλθ, απαρτίηεται από τζςςερεισ λίμvεσ γvωςτζσ με τθv ovoμαςία
Salines και ιταv θ πρoςφoρότερθ για εκμετάλλευςθ. Εκτόσ από αυτι υπιρχε και δεφτερθ
αλυκι ςτθ χερςόvθςo τoυ Ακρωτθρίoυ, κovτά ςτθ Λεμεςό. Κατά τo Μεςαίωvα και ειδικότερα
κατά τθv περίoδo τθσ Βεvετoκρατίασ (1489 - 1571) τo κυπριακό αλάτι ςυλλεγόταv ςε πoλφ
μεγάλεσ πoςότθτεσ και ιταv ζvα από τα κυριότερα πρoϊόvτα εξαγωγικoφ εμπoρίoυ. 'Ηταv
ελεγχόμεvo και φoρoλoγoφμεvo είδoσ πρϊτθσ αvάγκθσ, όχι μόvo βαςικό ςυςτατικό τθσ
διατρoφισ αλλά επιπλζov χριςιμo ωσ ςυvτθρθτικό, για τθv παραςκευι ηωoτρoφϊv και για
τθ βιoμθχαvία. Γιαυτό απoτελoφςε μovίμωσ κρατικό μovoπϊλιo. Η Βεvετικι Δθμoκρατία είχε
αvάγκθ μεγάλωv πoςoτιτωv αλατιoφ για vα ικαvoπoιιςει τισ αvάγκεσ τθσ και vα αξιoπoιιςει
τισ δυvατότθτεσ πoυ πρoςφζρovταv για εξαγωγι κυρίωσ ςε περιoχζσ τθσ oκωμαvικισ
αυτoκρατoρίασ. Γιαυτό εκμεταλλεφτθκε τo κυπριακό αλάτι πρoςδίδovτάσ τoυ αvάλoγθ
ςθμαςία με κείvθ τθσ ηάχαρθσ και τoυ ςιταριoφ. ( Αριςτείδoυ 1984, 344 - 345).
Ο γλωςςoλόγoσ κακθγθτισ John Heyman, πoυ επιςκζφκθκε τθv Κφπρo μεταξφ τωv ετϊv 1700
και 1709, ςθμειϊvει ότι κατά τθv περίoδo τωv Βεvετϊv o δαςμόσ τoυ αλατιoφ πoυ
πoυλoφςαv ςτoυσ ξζvoυσ ζφκαvε ςυvικωσ τισ 30,000 δoυκάτα τo χρόvo (Cobham 1908, 247).
χετικά με τθ διoίκθςθ και τoυσ τίτλoυσ τωv εξoυςιαςτϊv Βεvετϊv, o Αρχιμαvδρίτθσ
Κυπριαvόσ αvαφζρει ότι "Εισ Κυρθvίαv και εισ Αλικαίσ εςτζλλovτo Ευγεvείσ Βεvετηιάvoι δια
καπετάvoι..." (Κυπριαvόσ 1788 (1902), 402 - 403).
τθv ζκκεςι τoυ o Ascanio Savorgnaro, πoυ ςτάλθκε τo 1562 ςτθv Κφπρo για vα μελετιςει τισ
oχυρϊςεισ και vα γvωμoδoτιςει για τθv άμυvα τoυ vθςιoφ εvόψει τθσ τoυρκικισ απειλισ,
περιγράφει τθ μεγάλθ λίμvθ, περιφζρειασ 12 μιλίωv πoυ ςχθματίηει αλάτι ςτθv επιφάvειά
τθσ, διευκριvίηovτασ ότι θ αλυκι πoυ παράγει αλάτι λεπτό και ελαφρό ιταv 2 1/2 μιλίωv. Σo
αλάτι αυτό, πoυ ovoμαηόταv αλάτι τθσ βαςίλιςςασ, ιταv τόςo άφκovo ϊςτε μπoρoφςαv vα
φoρτϊvovται 70 φoρτθγά πλoία και τo κακζvα είχε κζρδoσ 1800 περίπoυ δoυκάτωv (βλ.
αvτίγραφo χειρoγράφoυ ζκκεςθσ Savorgnaro ςτo Κυριαηισ 1936, 96).
Για τισ αλυκζσ και τo αλάτι τoυ vθςιoφ κατά τθv περίoδo τθσ oκωμαvικισ κυριαρχίασ (1571 1878) ζχoυμε εvδιαφζρoυςεσ πλθρoφoρίεσ από κείμεvα περιθγθτϊv και πιo ςυγκεκριμζvα
ςτoιχεία από τισ αvαφoρζσ τωv πρoξζvωv.
Κατά τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ μετά τθv κατάκτθςθ από τoυσ Οκωμαvoφσ, τo αξίωμα τoυ
διoικθτι τωv αλυκϊv τθσ Λάρvακασ διατιρθςε o Iταλόσ Claude Cechi, πoυ αργότερα, τo 1600,
ιρκε ςε ςυvεvvoιςεισ με τo Δoφκα τθσ αβoϊασ για τθv απελευκζρωςθ τθσ Κφπρoυ (Hill
1972,65). Σo 1598 o Cotovicus βρικε κάπoιov Emin ωσ υπεφκυvo για τθ ςυλλoγι τoυ άλατoσ
πoυ απoτελoφςε πθγι μεγάλωv πρoςόδωv και ωσ αυτoκρατoρικό δικαίωμα αvικε ςτo

oυλτάvo (Cobham 1908, 192), εvϊ τo 1603, τθ κζςθ κατείχε o 'Αγγλoσ Pervis, με
διαφoρετικι όμωσ ιδιότθτα, ωσ εvoικιαςτισ τωv πρoςόδωv τωv αλυκϊv (Hill 1972, 61 - 62,
και Κφρρθσ 1965, 173 - 176). Σo ςφςτθμα τθσ εvoικίαςθσ ςτov υψθλότερo πρoςφoρoδότθ
αvαφζρεται και πoλφ αργότερα από τov Mariti (Mariti 1769 (1971), 78) και ιταv ίςωσ ζvασ
από τoυσ κφριoυσ παράγovτεσ τθσ πτϊςθσ τθσ παραγωγισ. Αξιoθμείωτα είvαι τα ςυγκριτικά
ςτoιχεία πoυ παρζχει o Drummond ςτα μζςα τoυ 18oυ αιϊvα αvτιπαραβάλλovτασ τθv
εκμετάλλευςθ τωv αλυκϊv τθσ Λάρvακασ από τoυσ Βεvετoφσ παλαιότερα, και από τoυσ
Οκωμαvoφσ ςτα χρόvια τωv επιςκζψεϊv τoυ ςτθv Κφπρo (1745 και 1750): θμειϊvει ότι ςτθ
λίμvθ αυτι , ι μάλλov ςυςτάδα από λίμvεσ, παράγovταv τεράςτιεσ πoςότθτεσ αλατιoφ τόςo
παλαιότερα όςo και όταv κατείχαv τo vθςί oι Βεvετoί. Οι παλαιότερoι αυτoί κατακτθτζσ,
ζχovτασ επίγvωςθ τθσ αξίασ τoυ αλατιoφ, είχαv περιβάλει τθ λίμvθ με πετρόκτιςτo ι
πλιvκόκτιςτo τoίχo πoυ κατάλoιπά τoυ ιταv ακόμθ oρατά. Ο κόπoσ άξιηε κατά τov περιθγθτι,
γιατί, ςφμφωvα με τισ εγκυρότερεσ πλθρoφoρίεσ, oι πρόςoδoι τoυ αλατιoφ ζφκαvαv τότε τo
1,000,000 γρόςια ετθςίωσ εvϊ ςτα χρόvια τoυ θ oκωμαvικι διoίκθςθ παραχωρoφςε τισ
αλυκζσ με ετιςιo εvoίκιo 1600 ωσ 2,000 γρoςίωv πoυ δίδovταv ωσ απoλαβι τωv γεvιτςάρωv.
Οι εvoικιαςτζσ είχαv κακαρό κζρδoσ 500 ωσ 1,000 γρόςια. Σθ μεγάλθ πτϊςθ τθσ παραγωγισ
απoδίδει o περιθγθτισ ςτθ vωκρότθτα και oκvθρία τωv κατoίκωv, ςτθv αvαςφάλεια τθσ
περιoυςίασ, ςτισ ςυvκικεσ καταπίεςθσ, αλλά κυρίωσ ςτθv αμζλεια και αδιαφoρία τωv Αρχϊv.
Τπoγραμμίηει τθv ζλλειψθ φρovτίδασ και τθv απρόςεκτθ καταπάτθςθ τoυ αλατιoφ από
αvκρϊπoυσ και ηϊα ςτo ςτάδιo τθσ κρυςταλλoπoίθςισ τoυ, με απoτζλεςμα vα αvαμειγvφεται
με λάςπθ και μεγάλεσ πoςότθτεσ vα αχρθςτεφovται. Οι Οκωμαvoί δεv φρόvτιηαv, κατά τθ
γvϊμθ τoυ, oφτε καv για τθ λoγικι διάκεςθ αυτoφ τoυ δϊρoυ τoυ oυραvoφ και άφθvαv
περιoχζσ vα τo πρoμθκεφovται από αλλoφ, εvϊ oι Βεvετoί υπoχρζωvαv όλoυσ τoυσ υπθκόoυσ
τoυσ vα παίρvoυv τo αλάτι τoυσ από αυτό τo απόκεμα τθσ φφςθσ (Cobham 1908, 275, 277).
Σθv τελειότερθ και από τεχvoλoγικι άπoψθ εκμετάλλευςθ τωv αλυκϊv από τoυσ Βεvετoφσ
και τθv υπoβάκμιςι τoυσ κατά τθv περίoδo τθσ oκωμαvικισ κυριαρχίασ τόvιςαv και άλλoι
περιθγθτζσ υπoγραμμίηovτασ ταυτόχρovα τθ δυvατότθτα μεγάλθσ παραγωγισ αλατιoφ
ςτθv αλυκι τθσ Λάρvακασ.
Χαρακτθριςτικζσ είvαι oι παρατθριςεισ τoυ Cotovicus τo 1598, ότι oι χριςτιαvoί πoυ κατείχαv
παλαιότερα τo vθςί φρόvτιηαv vα κακαρίηoυv κάκε χρόvo τo βυκό τθσ αλυκισ από τθv άμμo
και ρφκμιηαv με φράγματα τθv πoςότθτα τoυ vερoφ πoυ ιταv απαραίτθτθ. Λόγω τθσ
αδιαφoρίασ τωv vζωv κυριάρχωv τα φράγματα και τα καvάλια είχαv καταςτραφεί, τo ζvα
τρίτo τθσ περιoχισ ιταv καμμζvo ςτθv άμμo και θ κατάςταςθ ςυvεχϊσ χειρoτζρευε (Cobham
1908, 192). Παρόμoιεσ ιταv oι διαπιςτϊςεισ τoυ Della Valle to 1625 o oπoίoσ εv τoφτoισ
παρατιρθςε ότι υπιρχε μεγάλθ ηιτθςθ αλατιoφ, ςχεδόv κάκε πλoίo ζπαιρvε αλάτι για ζρμα,
ιδιαίτερα τα βεvετςιάvικα πλoία, και θ ετιςια πρόςoδoσ από τo αλάτι ζφκαvε τισ 10,000
γρόςια (Cobham 1908, 212; πρβλ. και πλθρoφoρίεσ τoυ Constantius τo 1766, ό.π., 309 και τoυ
Light τo 1814, ό.π., 419). 'Οπωσ απoδεικvφεται από ςειρά ςωηoμζvωv εγγράφωv τoυ 16oυ
αιϊvα από τo Αρχείo τθσ Ραγoφηασ, όχι μόvo θ Γερoυςία τθσ Βεvετίασ αλλά και τθσ Ραγoφηασ
υπoχρζωvε τα πλoία τoυσ vα φoρτϊvoυv αλάτι από τθv Κφπρo ( Αριςτείδoυ 1980, 18 - 19, 49,
59, 74, 76, 162, 185).
Αξιoςθμείωτα είvαι oριςμζvα αρικμθτικά ςτoιχεία ςχετικά με τθv παραγωγι τoυ αλατιoφ. Ο
Drummond αvεβάηει τθv ετιςια παραγωγι ςε 5,000 περίπoυ φoρτία κάρωv τωv 300 oκάδωv
τo κακζvα (Cobham 1908, 284), εvϊ o πρόξεvoσ Michael De Vezin (+1792) αvαφζρει ρθτά ότι
oι αλυκζσ τθσ Λάρvακασ απoδίδoυv ετθςίωσ 10,000 αραμπάδεσ κακαρoφ αλατιoφ. Κάκε
αραμπάσ περιείχε 1,000 oκάδεσ και θ επί τόπoυ τιμι τoυ ιταv 5 1/2 γρόςια. Οι αλυκζσ τθσ
Λεμεςoφ απζδιδαv 15,000 αλλά τo αλάτι ιταv κατϊτερθσ πoιότθτασ και γιαυτό θ τιμι κάκε
αραμπά ιταv τρία γρόςια. Καταλιγει παρατθρϊvτασ κι αυτόσ ότι με περιςςότερθ φρovτίδα
oι πoςότθτεσ κα μπoρoφςαv vα είvαι πoλφ μεγαλφτερεσ και ςτισ δφo αλυκζσ (Cobham 1908,
371).

Σα ςτoιχεία πoυ καταγράφει o Turner τo 1815 ςυμφωvoφv με εκείvα τoυ Drummond ςτα
μζςα τoυ 18oυ αιϊvα: Ετιςια παραγωγι και τωv δφo αλυκϊv 4,000 ι 5,000 αραμπάδεσ τωv
1,000 oκάδωv ςτθv τιμι τωv 10 - 15 παράδωv τov ζvα. Γιvόταv εξαγωγι ςτθ υρία και ςτθv
Κωvςταvτιvoφπoλθ, χωρίσ όμωσ απoρρόφθςθ oλόκλθρθσ τθσ πoςότθτασ (Cobham 1908, 426).
υςτθματικότερεσ και ακριβζςτερεσ είvαι oι ετιςιεσ αvαφoρζσ τωv Βρεταvϊv πρoξζvωv,
κυρίωσ κατά τo δεφτερo μιςό τoυ 19oυ αιϊvα, πoυ φαvερϊvoυv τo ιδιαίτερo εvδιαφζρov τωv
Βρεταvϊv για τoυσ πόρoυσ τoυ vθςιoφ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ πριv από τθv ζvαρξθ τθσ
Βρεταvικισ διακυβζρvθςθσ.
φμφωvα με πρoξεvικι ζκκεςθ τoυ 1844, 4,000,000 - 5,000,000 oκάδωv αλατιoφ (5,524
τόvoι) εξάγovταv από τθ Λάρvακα και τθ Λεμεςό, κυρίωσ ςτθ υρία και τθv Καραμαvία
(ζκκεςθ πρoξζvoυ Niven Kerr, Παπαδόπoυλλoσ 1980, 21).
Μζχρι τo 1863 θ oκωμαvικι κυβζρvθςθ εvoικίαηε τισ αλυκζσ για πoςά πoυ πoίκιλλαv από
200,000 - 300,000 γρόςια τo χρόvo. Σo 1863 θ πoςότθτα τoυ αλατιoφ ιταv 20,000
αραμπάδεσ, δθλαδι 20 τόvoι κακαρoφ αλατιoφ αξίασ 8,000,000 γρoςίωv. Η κυβζρvθςθ
πoυλoφςε πρϊτα τθv παλαιότερθ παραγωγι πριv αγγιχκεί εκείvθ τoυ vζoυ ζτoυσ (ζκκεςθ
υπoπρoξζvoυ White, Παπαδόπoυλλoσ 1980, 80).
'Ομωσ ςτισ πρoξεvικζσ εκκζςεισ για τα ζτθ 1871 και 1872, επιςθμαίvεται θ μείωςθ τθσ
ηιτθςθσ τoυ αλατιoφ ςτo εξωτερικό με επακόλoυκθ πτϊςθ τωv πρoςόδωv πoυ
απoκoμίηovταv από τθv εξαγωγι τoυ. Η μείωςθ oφειλόταv ςτo γεγovόσ ότι θ υρία, πoυ
πρoθγoυμζvωσ πρoμθκευόταv αλάτι εξ oλoκλιρoυ από τθv Κφπρo, άρχιςε vα τo παίρvει
φκθvότερα από τθ Βεγγάηθ. θμειωτζov ότι θ ειςαγωγι τoυ αλατιoφ, πoυ απoτελoφςε
μovoπϊλιo και τθ ςθμαvτικότερθ πρόςoδo τθσ κυβζρvθςθσ, απαγoρευόταv και oι αλυκζσ τoυ
vθςιoφ εξακoλoυκoφςαv vα απoδίδoυv απεριόριςτεσ πoςότθτεσ (Παπαδόπoυλλoσ 1980, 137
- 138, και 151 - 152).
Σα ζςoδα από τθv εξαγωγι τoυ αλατιoφ από τo λιμάvι τθσ Λάρvακασ, κυρίωσ πρoσ τθv
Σoυρκία, κατά τα τελευταία χρόvια πριv από τθv ζvαρξθ τθσ βρεταvικισ διακυβζρvθςθσ,
παρoυςιάηoυv ςυvεχι μείωςθ, ωσ εξισ:

1870 28,000
1871 27,000
1874 20,000
1875 13,760
1876 6,500
1877 14,140
(Παπαδόπoυλλoσ 1980, 192, 183 - 184, 203 - 204, 219 - 220, 237 - 238).
Κατά τθv περίoδo τθσ βρεταvικισ διακυβζρvθςθσ (1878 - 1960) και ςτα επακόλoυκα χρόvια
τθσ Κυπριακισ Δθμoκρατίασ δεv γιvόταv εξαγωγι αλατιoφ και θ ςυλλoγι από τθv αλυκι τθσ
Λεμεςoφ διακόπθκε. Επιπλζov θ πoςότθτα πoυ ςυλλεγόταv από τθv αλυκι τθσ Λάρvακασ
παρoυςίαςε ςτακερι μείωςθ. Εvδεικτικά αvαφζρoυμε ότι τo 1922 ζφκαvε 14,022, τo 1957
6,336, και τo 1976 3,266 τόvoυσ.
Από τo 1987 τo αλάτι τθσ αλυκισ τθσ Λάρvακασ ςταμάτθςε vα χρθςιμoπoιείται ωσ εδϊδιμo
γιατί δεv αvταπoκριvόταv πλζov ςτα υπoχρεωτικά διεκvι πρότυπα, λόγω τθσ αvάπτυξθσ τθσ
περιoχισ και τθσ επακόλoυκθσ ρφπαvςθσ.
Παράλλθλα άρχιςαv ειςαγωγζσ αλατιoφ τόςo για oικιακι χριςθ όςo και για βιoμθχαvικoφσ
ςκoπoφσ (Tatiannos 1978, 5 - 6).
Οι πρόςoδoι από τo αλάτι πρoςτατεφovται από ειδικό vόμo (the Salt Law, Cap. 88 πoυ

αvάγεται ςτo 1933 και είvαι παρόμoιoσ με vόμo τoυ 1889), πoυ απαγoρεφει τθ ςυλλoγι ι
επεξεργαςία τoυ αλατιoφ, εφόςov πρόκειται για κρατικό μovoπϊλιo, και θ διαχείριςθ τθσ
αλυκισ τθσ Λάρvακασ υπάγεται ςτo Σμιμα Σελωvείωv (Tatiannos 1978, 5).
Σo κυπριακό αλάτι ζχει χάςει πλζov τθv oικovoμικι ςθμαςία πoυ είχε άλλoτε, όμωσ θ μεγάλθ
αλυκι τoυ Ακρωτθρίoυ και τo ςφμπλεγμα τωv αλυκϊv τθσ Λάρvακασ απoτελoφv ςιμερα δφo
από τoυσ ςθμαvτικότερoυσ υγρoβιότoπoυσ τθσ Κφπρoυ, όπoυ διαχειμάηoυv χιλιάδεσ
Φλαμίγκo ζχovτασ ωσ τρoφι τθ γαρίδα τθσ άλμθσ, τθv Artemia salina (Δθμθτρόπoυλoσ 1998).
Πρoζλευςθ και δθμιoυργία αλατιoφ
Σo ερϊτθμα από πoφ πρoζρχεται και πϊσ δθμιoυργείται τo αλάτι τθσ αλυκισ τθσ Λάρvακασ
απαvτικθκε με διαφoρετικζσ απόψεισ και κεωρίεσ.
Κατά μία κεωρία τo αλάτι πρoζρχεται από καλάςςιo vερό πoυ διαπερvά τα μεταξφ καλάςςθσ
και αλυκισ πoρϊδθ πετρϊματα. Σθv ερμθvεία αυτι δίvει o Drummond ςτα μζςα τoυ 18oυ
αιϊvα (Cobham 1908, 275 - 276, 283 - 284) και υπoςτιριξαv πoλλoί vεότερoι ερευvθτζσ ωσ
τισ μζρεσ μασ (π.χ. Gaudry, Unger, Bellamy. Βλ. ταςισ 1980, 6 - 7). Η άλλθ άπoψθ απoδίδει
τo αλάτι ςτα απoκζματα άλατoσ πoυ υπάρχoυv κάτω από τθ λίμvθ. Γεωτριςεισ πoυ ζγιvαv τo
1976 από τo Σμιμα Αvαπτφξεωσ Τδάτωv ςε βάκoσ 10 μζτρωv, ζδειξαv ότι τα απoκζματα τoυ
αλατιoφ κάτω από τov πυκμζvα υπερβαίvoυv τα 8,000,000 τόvωv. Η απόπλυςθ και διάλυςθ
τoυ oρυκτoφ άλατoσ από τo vερό τθσ βρoχισ και θ εξάτμιςθ κατά τθ κεριvι περίoδo
καταλιγoυv ςτθv απόκεςθ ςτρϊματoσ αλατιoφ ςτθv επιφάvεια τθσ αλυκισ (Tatiannos 1978,
6, 8, και Kypris 1976, 17 - 18, 32).
υλλoγι τoυ αλατιoφ
Σθ φυςικι διαδικαςία ςχθματιςμoφ τoυ αλατιoφ και τθ ςυλλoγι τoυ περιζγραψε με
γραφικότθτα o Ioannes Cotovicus τo 1598:
"Σo vερό, πoυ όπωσ ςυλλζγεται ςτθ λίμvθ από τθ βρoχι ι από πθγζσ είvαι γλυκό, λόγω τθσ
φφςθσ τoυ εδάφoυσ και με τθ κερμότθτα τoυ ιλιoυ απoκτά ςταδιακά αλμυρότθτα και ςτo
τζλoσ κατά τoυσ μιvεσ Μάιo, Ioφvιo και Ioφλιo, χωρίσ oπoιαδιπoτε τζχvθ ι μόχκo, παρά
μόvo με τθ κερμότθτα και τισ ακτίvεσ τoυ ιλιoυ, πυκvϊvει, πιηει και γίvεται ςκλθρό
λευκότατo αλάτι.Σo κζαμα είvαι καυμάςιo και αξίηει μια επίςκεψθ.Μπoρεί vα voμίςει καvείσ
ότι είvαι μια παγωμζvθ κάλαςςα με τθ λευκότθτα τoυ χιovιoφ.Σov Αφγoυςτo τo αλάτι είvαι
εvτελϊσ ςχθματιςμζvo και ςκλθρό ςαv μάρμαρo. κλάβoι τo βγάηoυv ςκάβovτάσ τo με
ςιδερζvιεσ αξίvεσ και τo τoπoκετoφv ςε ςακκιά πoυ δζvovται και μεταφζρovται ςτθ ράχθ
γαϊδoυριϊv ςτισ ψθλότερεσ παρυφζσ τθσ κoιλάδασ. Εδϊ αvoίγovταικαι τo αλάτι ςτoιβάηεται
ςε τεράςτιoυσ ςωρoφσ. τά τζλθ τoυ επτζμβρθ μπoρείσ vα δεισ oλόκλθρθ τθv κoιλάδα
κακαριςμζvθ από τo αλάτι, εκτόσ από αυτoφσ τoυσ ςωρoφσ πoυ παραμζvoυv κάπoτε ζvα
χρόvo ι περιςςότερo αvάλoγα με τθv εξαγωγι τoυ αλατιoφ..." (Cobham 1908, 192).
Εκατόv πεvιvτα περίπoυ χρόvια αργότερα o Drummond μασ μεταδίδει παρόμoιεσ εικόvεσ
από τθv αλυκι τθσ Λάρvακασ:
"Κακϊσ περπατoφςα ςτθv καλυμμζvθ με κρoφςτα κάλαςςα, o ατμόσ πρoκαλoφςε τρoμερι
vαυτία και μφριηε ςαv χαλαςμζvo ψάρι. Σo αλάτι ςτo μεγαλφτερo μζρoσ ιταv
ςτερεoπoιθμζvo ςε κoμμάτια πoυ ζμoιαηαv με λευκό πάγo όταv χάvει τo vερό τoυ, και
αμζςωσ από κάτω υπιρχε πθγμζvo αλλά όχι εvτελϊσ ςτερεoπoιθμζvo vερό. Σo αλάτι τθσ
επιφάvειασ αφαιρείται ςε κoμμάτια πoυ απoκόπτovται με φτυάρια και τoπoκετείται ςε
μικρoφσ ςωρoφσ για vα εξατμιςκεί ι vα τρζξει τo vερό. Κατόπιv μεταφζρεται με γαϊδoφρια
ςτθv ακτι όπoυ ςχθματίηovται μικρoί ςωρoί. Αυτό πoυ ovoμάηω πθγμζvo vερό γίvεται ςε
λίγεσ μζρεσ ςτερεό κoμμάτι και ζτςι oι άvκρωπoι εργάηovται oλόκλθρθ τθv περίoδo κατά τθv

oπoία o ιλιoσ αςκεί τθv αvαγκαία επίδραςθ. Η εργαςία αυτι μπoπρεί vα ςυvεχίηεται μζχρι
τα τζλθ τoυ επτζμβρθ και μερικζσ φoρζσ ακόμθ πιo αργά..." (Cobham 1908, 284).
υμπλθρϊvovτασ τθv εικόvα o Mariti μασ λζει ότι φρόvτιηαv vα ςυλλζξoυv τo αλάτι πριv από
τισ πρϊτεσ βρoχζσ πoυ κα τo ζλειωvαv. χθμάτιηαv με αυτό ςωρoφσ ςε ςχιμα πυραμίδωv
ςτισ παρυφζσ τθσ λίμvθσ. Εκεί τo άφθvαv και γιvόταv ςκλθρό, αvκεκτικό ςτισ βρoχζσ τoυ
χειμϊvα, και τθv άvoιξθ άρχιηαv vάρχovται τα πλoία από τθ υρία για vα τo φoρτϊςoυv..."
(Mariti 1769 (1971), 78).
Η ςυλλoγι αλατιoφ εξακoλoφκθςε vα γίvεται με τov ίδιo πρωτόγovo τρόπo ωσ τισ μζρεσ μασ,
εφόςov θ λάςπθ πoυ βρίςκεται ςτov πυκμζvα τθσ αλυκισ, κάτω από τo αλάτι, δεv επιτρζπει
τθ χριςθ μθχαvικϊv μζςωv. Χϊριηαv τθv επιφάvεια τθσ αλυκισ ςε μεγάλα oρκoγϊvια
τμιματα και, για vα διευκoλφvoυv τθv κίvθςθ αvκρϊπωv και ηϊωv, oι εργάτεσ ζφτιαχvαv
μovoπάτια με ςακκιά και κoμμάτια αλατιoφ. Οι ίδιoι πατoφςαv ςτθ λάςπθ φoρϊvτασ μόvo
κάλτςεσ για καλφτερθ πρoςταςία τωv πoδιϊv. Επί δφo εβδoμάδεσ μάηευαv τo αλάτι
ςχθματίηovτασ μικρoφσ ςωρoφσ ςτισ δφo πλευρζσ τωv μovoπατιϊv.
Κατόπιv τo ζρριχvαv με φτυάρια μζςα ςε ελαφριά διπλά αvoιχτά κoφίvια, τισ "ςυρίηεσ", πoυ
τoπoκετoφςαv πάvω ςτθ ςαμαρωμζvθ ράχθ γαϊδoυριϊv, και τo μετζφεραv ζξω από τθ λίμvθ,
ςχθματίηovτασ ςωρό, θ κάκε oμάδα εργατϊv τo δικό τθσ.
Σισ "ςυρίηεσ" ζπλεκαv με "κάvvεσ" υδρόβια φυτά πoυ ςυvζλεγαv ςτα ζλθ τθσ Λάρvακασ και
ςτθv περιoχι τθσ αλυκισ.
Σo αλάτι από τoυσ ςωρoφσ μεταφερόταv με τρακτζρσ πάvω ςε αυτoκίvθτα και, αφoφ τo
ηφγιηαv ςτθ ηυγαριά, τo ξεφόρτωvαv ςτo "αλϊvι" όπoυ ςχθμάτιηαv ςωρό ςε ςχιμα
πυραμίδασ. Εδϊ ζμεvε περίπoυ ζvα χρόvo, ζωσ ότoυ πoυλθκεί.
Οι εργάτεσ πoυ ςυvζλεγαv τo αλάτι, oι "αλυκάτoυρoι" (τθv ovoμαςία αυτι, όπωσ και άλλεσ
πλθρoφoρίεσ για τθv αλυκι, oφείλω ςτov κ. Δαίδαλo Κυπρι), πρoζρχovταv από διάφoρα
χωριά τθσ περιoχισ, κυρίωσ από τθv Αραδίππoυ, δoφλευαv ςε oμάδεσ με τα δικά τoυσ ηϊα,
και πλθρϊvovταv αvάλoγα με τθv πoςότθτα τoυ αλατιoφ (ταςισ 1980, 11).
Σo αλάτι ςτθv παραδoςιακι ηωι
Σo αλάτι είχε πoλλαπλζσ χριςεισ ςτo παραδoςιακό voικoκυριό, εφόςov τα περιςςότερα
είδθ διατρoφισ δεv υπιρχαv ζτoιμα ςτθv αγoρά αλλά ζπρεπε vα παραςκευαςκoφv ςτo ςπίτι
και μάλιςτα ςε μεγάλεσ πoςότθτεσ για πoλφμθvθ χριςθ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ τo αλάτι
ιταv τo κυριότερo ςυvτθρθτικό, παράλλθλα με τo κραςί/ξφδι, υπoκακιςτϊvτασ τα ςφγχρovα
μζςα πoυ δεv υπιρχαv τότε. 'Ετςι, τo κoιvότατo κακθμεριvό ζδεςμα τoυ αγρoτικoφ
πλθκυςμoφ και τωv λαϊκϊv ςτρωμάτωv γεvικότερα, θ ελιά, μπoρoφςε vα διατθρθκεί
oλόχρovα ςτθv αλάρμθ, vερό με τόςo αλάτι ϊςτε vα επιπλζει αυγό. Σα χαλλoφμια και τα
τυριά για τισ φλαoφvεσ διατθρoφvται επίςθσ χάρθ ςτo αλάτι.
Από τα διάφoρα μζρθ τoυ χoίρoυ πoυ ζκρεφαv oλόχρovα και ζςφαηαv ςυvικωσ τα
Χριςτoφγεvvα, παραςκεφαηαv λoφvτηα, χoιρoμζρι, λoυκάvικα και άλλα, για τα oπoία ιταv
απαραίτθτo τo αλάτι, όπωσ και τo κραςί. Ακόμθ ςυvικιηαv vα απoξθραίvoυv ςτov ιλιo
αλατιςμζvα κoμμάτια κατςικιϊv, φτιάχvovτασ ζτςι τθv "τςαμαρζλλα", ι τo "απόχτιv",
κoμμάτια από ψαχvό χωρίσ κόκκαλo. Σα είδθ αυτά παραςκευάηovται μζχρι ςιμερα.
Ο Seigneur de Villamont, πoυ επιςκζφκθκε τθv Κφπρo κακ'oδόv πρoσ τoυσ Αγίoυσ Σόπoυσ τo
1589, αvαφζρει ότι o καπετάvιoσ τoυ πλoίoυ τoυσ αγόραςε από τo άςπρo ςαv αλάβαςτρo
αλάτι τθσ αλυκισ τθσ Λάρvακασ για vα αλατίςει 18 ι 20 βόδια και αγελάδεσ πoυ είχε
αγoράςει για πρoμικειεσ τoυ ταξιδιoφ (Cobham 1908, 175).
Εκτόσ από τθ διατρoφι, ςθμαvτικι ιταv θ χριςθ τoυ αλατιoφ ςτθv παραδoςιακι κατεργαςία
τωv δερμάτωv πoυ ιταv πoλφ διαδεδoμζvθ ςτθv Κφπρo (Κυριαηισ 1944, 99 - 101). Σα
δζρματα ςφαγμζvωv ηϊωv αλατίηovταv για vα διατθρθκoφv μζχρι vα φκάςoυv ςτo

βυρςoδεψείo για κατεργαςία (Παυλίδθσ 1985, λ. βυρςoδεψία).
ε oριςμζvεσ περιoχζσ, π.χ. ςτθv Πάφo, άπλωvα αλάτι και ςτα δϊματα, τισ επίπεδεσ ςτζγεσ
τωv ςπιτιϊv, για vα γίvovται αδιαπζραςτεσ από τθ βρoχι (Παπαχαραλάμπoυσ 1968, 12). Σo
αλάτι επιπλζov εμπόδιηε τθ βλάςτθςθ χόρτωv πάvω ςτθ ςτζγθ.
Οι ιδιότθτεσ τoυ αλατιoφ vα ςυvτθρεί, vα κακαρίηει, vα λειϊvει, εvεργθτικά και πακθτικά, vα
απoλυμαίvει, κλπ. αξιoπoιικθκαv από τθ λαϊκι ιατρικι αλλά ακόμθ ζδωςαv ςτo αλάτι τθ
δυvατότθτα vα διειςδφςει ςτo χϊρo τθσ μαγείασ και vα περιβλθκεί με πoικίλεσ πρoλιψεισ
και δειςιδαιμovίεσ.
Σo αλάτι περιλαμβάvεται ωσ ςυςτατικό ςε πoικίλα γιατρoςόφια. Εvδεικτικά αvαφζρoυμε από
τo Iατρoςoφικόv τoυ κευoφφλακoσ τθσ Μovισ Μαχαιρά Μθτρoφάvoυσ (1790 - 1867),
ζμπλαςτρov "δια τα βυηιά τθσ γυvαικόσ" από "κραςίv μαφρov και άλασ" βραςμζvα με "πίτερα
ςιταρζvα", και "ζμπλαςτρα δια τα πρίςματα" από κρεμμφδια κoπαvιςμζvα με κάμπoςo αλάτι
και ραvτιςμζvα με ρακιv ( Φιλάρετoσ (εκδ.) 1924, 113, 147).
Η χριςθ τoυ αλατιoφ ςτθ γθτεία για "τo ζβκαρμαv τoυ φόoυ" (Φαρμακίδθσ 1938, 181 - 182)
μασ μεταφζρει ςτθ ςφαίρα τθσ μαγείασ. υμβoλικό/μαγικό χαρακτιρα είχε και o αλιςμόσ τoυ
vεoγζvvθτoυ βρζφoυσ, ζκιμo με ευρφτατθ τoπoχρovικι διάδoςθ ( Βλ. Παπακαvαςίoυ Μάρω
ςτθv παρoφςα ζκδoςθ). τθv Κφπρo μετά τθv κoπι τoυ αφαλoφ ετoίμαηαv "τov voυv" τoυ
μωρoφ, δθλαδι κoπάvιηαv βϊλo αλατιoφ, για vα απoτρζψoυv τα πovθρά πvεφματα, και
διαλφovτάσ τo ςε κραςί άλειβαv τo βρζφoσ. Σo αλάτι ζπρεπε vα κoπαvίςει ζξυπvo άτoμo
γιατί πιςτευόταv ότι τo παιδί κα τoυ ζμoιαηε. Σo αλάτι ζπρεπε vάvαι πoλφ για vα βγει ςφικτό
και δυvατό τo παιδί. τθ δoξαςία αυτι oφείλεται θ φράςθ "είςαι τζλεια αvάλατoσ" πoυ
λζγεται όταv κάπoιoσ δεv καταφζρvει vα τελειϊςει κάτι ςωςτά. Μετά όμωσ από λίγεσ ϊρεσ
ζλoυηαv τo παιδί γιατί πίςτευαv ότι κα μαφριηε από τo αλάτι (Για τo αλάτιςμα τoυ βρζφoυσ
βλ. Παπαχαραλάμπoυσ 1965, 46 - 47, Φαρμακίδθσ 1938, 130 - 131, Ρoυςoυvίδθσ 1996, 381 382).
τθ μαvτικι τo αλάτι είχε επίςθσ κάπoιo ρόλo:
Σθv Κακαρά Δευτζρα vεαρζσ κoπζλλεσ ετoίμαηαv τθv "αρμυρoκoυλλoφρα" κoςκιvίηovτασ τo
αλεφρι και ηυμϊvovτάσ τo αvάπoδα με τo αριςτερό χζρι. Σθv ζψθvαv ςτo "ςάτηιv",
θμιςφαιρικό μεταλλικό ςκεφoσ. 'Ετρωγαv ζvα κoμμάτι και τo άλλo ζβαηαv κάτω από τo
μαξιλάρι για vα ovειρευτoφv τo μζλλovτα ςφηυγo. Αvάλoγo ζκιμo απαvτάται και ςτov
ελλαδικό χϊρo (Ρoυςoυvίδθσ 1996, 385).
Σθv παραμovι τoυ Πρoφιτθ Ηλία (19 πρoσ 20 Ioυλίoυ) εκκζταvε τθ vφχτα ςτo φπαικρo 12
φφλλα ςυκιάσ, ζvα για κάκε μιvα, με αλάτι πάvω τoυσ. Οι μιvεσ πoυ αvτιςτoιχoφςαv ςε όςα
φφλλα διαλυόταv τo αλάτι, κα ιταv βρoχερoί ( Παπαχαραλάμπoυσ 1968, 223).
Αξίηει τζλoσ vα αvαφζρoυμε μερικζσ από τισ δειςιδαίμovεσ ςυvικειεσ πoυ ςχετίηovται με τo
αλάτι και ζχoυv τθ ρίηα τoυσ ςτθv πίςτθ ςτθ μαγικι τoυ δφvαμθ:
'Οταv o επιςκζπτθσ είvαι αvεπικφμθτoσ ρίχvoυv αλάτι κάτω από τθv καρζκλα τoυ για vα
φφγει.
Σo αλάτι δεv επιτρζπεται vα πατθκεί ι vα διαςκελιςκεί γιατί τότε κα χωρίςει τo αvτρόγυvo
τoυ ςπιτιoφ πoυ τo ζχει.
'Οταv βράηoυv τo γάλα, ρίχvoυv λίγo αλάτι ςτθ φωτιά για vα εξαςφαλιςκεί θ επιτυχία τωv
χαλλoυμιϊv (Παπαχαραλάμπoυσ 1968, 238, 241, 243).
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