
1 

Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

H KYΘPEA ΣTON KYΠPIAKO TYΠO THΣ ΔEKAETIAΣ TOY 1920 

 

 Σε παλαιότερα σηµειώµατά µας είχαµε αναδηµοσιεύσει αρκετά κείµενα του 

κυπριακού τύπου των πρώτων χρόνων της Αγγλοκρατίας, που αναφέρονταν σε 

διάφορες πτυχές της ζωής των κατοίκων της κωµόπολης της Κυθρέας [περ. 

«Eλεύθερη Kυθρέα», αρ. 41-42 (1991), σ. 136-137, αρ. 47-48 (1993), σ. 122, αρ. 

50-51 (1994), σ. 113-114, αρ. 75-76 (2003), σ. 55-58, αρ. 80-81 (2004), σ. 128-129, 

αρ. 86-87 (2006), σ. 2-6, αρ. 95-96 (2010), σ. 6-22]. Στο παρόν σηµείωµα δίνουµε 

στη δηµοσιότητα άλλα έξι παρόµοια κείµενα, που αφορούν στην ιστορία της 

Κυθρέας, κατά τη  δεκαετία του 1920. Aς σηµειωθεί ότι, όπως και στα παλαιότερα, 

έτσι και σε κάποια από αυτά, το όνοµα της κωµόπολης αναγράφεται µε έψιλο 

(Kυθρέα), ενώ σε µερικά άλλα µε άλφα γιώτα (Kυθραία), ενδεικτικό της χρήσης και 

των δύο τύπων του από τους λόγιους της εποχής. 

 Tο πρώτο κείµενο προέρχεται από την εφηµερίδα «Φωνή της Κύπρου», 

ηµεροµηνίας 25/8 Οκτωβρίου 1921, και αναφέρεται στην ανακοίνωση του 

εγχώριου εµπόρου Kωνσταντίνου Mηλίδη (1869-1929), ο οποίος δραστηριοποιείτο 

στο Kάιρο, ότι θα κατέβαλλε το σύνολο της δαπάνης για τη διοχέτευση νερού, µε 

διασωληνώσεις, από το Kεφαλόβρυσο στις διάφορες συνοικίες της κωµόπολης. Ο 

Μηλίδης, όπως είναι γνωστό, είχε εξαγγείλει την πρόθεσή του αυτή από τα µέσα 

της δεκαετίας του 1910, θέλοντας να συµβάλει στην επίλυση ενός προβλήµατος, 

που απασχολούσε τους κατοίκους και που οι δύσκολες οικονοµικές συνθήκες της 

εποχής δεν επέτρεπαν την οριστική ρύθµισή του. Εισέφερε, όµως, το ποσό των 

διακοσίων λιρών [βλ. «Eλεύθερη Kυθρέα», αρ. 95-96 (2010), σ. 6-22], που φαίνεται 

ότι δεν επαρκούσαν, αφού είχε ανοιχθεί κατάλογος συνδροµών, για τη 

συγκέντρωση του υπολοιπόµενου ποσού. Σύµφωνα µε το προαναφερθέν 

δηµοσίευµα της «Φωνής της Κύπρου», ο Μηλίδης ανέβασε τελικά το ποσό της 

δωρεάς αυτής στις χίλιες λίρες, που κάλυπταν το σύνολο της απαιτούµενης 

δαπάνης, γι' αυτό και το Δηµοτικό Συµβούλιο τον ανεκήρυξε µέγα ευεργέτη της 

κωµόπολης. Στο ίδιο δηµοσίευµα σηµειώνεται ότι µέχρι τότε οι κάτοικοι έπιναν 

νερό από ακάλυπτα αυλάκια, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους. 

Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται, ενώ οι ξένοι επισκέπτες θεωρούσαν την 

Κυθρέα ιδανική από απόψεως οµορφιάς για τις διακοπές τους, εντούτοις 
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απέφευγαν να παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε αυτή, λόγω του 

προβλήµατος της καθαρότητας του πόσιµου νερού της. 

  Το επόµενο δηµοσίευµα προέρχεται από το φύλλο ηµεροµηνίας 19 Ιουλίου 

1924 της ίδιας εφηµερίδας και υπογράφεται από αρθρογράφο µε το ψευδώνυµο 

«Αµερόληπτος». Αναφέρεται στην άφιξη στην κωµόπολη του επόπτη των 

δηµοτικών σχολείων Γιάγκου Ιωαννίδη και στο γεύµα, που παρέθεσαν προς τιµήν 

του οι δάσκαλοι και οι διδασκάλισσες της Κυθρέας, στο οποίο παρακάθησαν 

επίσης ο εγχώριος επιθεωρητής Στυλιανός Αθανασιάδης και ο γιατρός 

Κωνσταντίνος Κυριακίδης, που µόλις είχε επιστρέψει από τη Σερβία, όπου 

εργάστηκε για κάποιο διάστηµα. Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, ένας από τους 

δασκάλους είχε ζητήσει µετάθεση από το σχολείο της κωµόπολης, σηµειώνοντας 

ανάµεσα στους λόγους για τους οποίους είχε υποβάλει το σχετικό αίτηµά του και 

το γεγονός ότι το πόσιµο νερό ήταν ακατάλληλο. Προσθέτει επίσης, ότι για την 

προσωρινή επίλυση του ζητήµατος αυτού, ο δήµαρχος είχε δώσει εντολές να 

επιβλέπεται µε αυστηρότητα η καθαρότητα των νερών, να αποµακρυνθούν οι 

ακαθαρσίες από την κωµόπολη και να δηµιουργηθούν αποχωρητήρια σε κάθε  

κατοικία, έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες υγιεινής. 

 Tο τρίτο δηµοσίευµα, που έχει εντοπιστεί, ανήκει και πάλιν στον 

«Αµερόληπτο» και προέρχεται από το φύλλο ηµεροµηνίας 1ης Νοεµβρίου 1924 

της «Φωνής της Κύπρου». Αφορά στη λεγόµενη εορτή της σηµαίας που, όπως 

σηµειώνεται, είχε γιορταστεί πανηγυρικά για πρώτη φορά στην κωµόπολη, τον 

Οκτώβριο του 1924, µε αγιασµό και µε κατάλληλη οµιλία από τον διευθυντή του 

Αρρεναγωγείου Ν. Μαντίδη. Αναφέρεται ακόµη, ότι οι µαθητές του 

Αρρεναγωγείου της Κυθρέας την περίοδο αυτή ανέρχονταν στους 160, ενώ οι 

δάσκαλοι στους δύο, όσοι ήταν και οι δάσκαλοι στο σχολείο της Χαρδακιώτισσας, 

όπου φοιτούσαν άλλοι 80 µαθητές. Σχολιάζεται επίσης το ζήτηµα της διοχέτευσης 

νερού στις γειτονιές της κωµόπολης, το οποίο δεν φαινόταν να επιλύεται, αφού 

υπήρχαν αντιδράσεις από µερίδα των κατοίκων. 

 Δύο άλλα δηµοσιεύµατα, που υπογράφονται από κάτοικο της κωµόπολης µε 

τα αρχικά Μ.Α. δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα «Ελευθερία», ηµεροµηνίας 1ης και 

8ης Αυγούστου 1925. Αµφότερα αφορούν στην κυβερνητική απόφαση για 

υπαγωγή των τρεχούµενων νερών της Κυθρέας στον «περί της υδρεύσεως 

νόµον», σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου οµάδα νεροφυλάκων 

περιφρουρούσε την πορεία ροής των νερών, που κατέληγαν στα γύρω χωριά. 

Ωστόσο, οι κάτοικοι της Κυθρέας θεωρούσαν ότι ο νόµος αυτός παραβίαζε 
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κεκτηµένα δικαιώµατά τους επί των νερών, µε αποτέλεσµα να ζηµιώνονται από 

την εφαρµογή του, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µεγάλη 

ένταση µε τους κατοίκους των περιχώρων. Στα δύο προαναφερθέντα 

δηµοσιεύµατα, ο αρθρογράφος της «Ελευθερίας» αναφέρεται εκτενώς στο 

ζήτηµα και σηµειώνει ότι είχε σταλεί από τη Λευκωσία ο υπαξιωµατικός Μεχµέτ 

Φατήλ για να συµβάλει στη διατήρηση της τάξης. Περιγράφει επίσης την 

καταστροφή κηπευτικών προϊόντων σε περιβόλια της Κυθρέας από οµάδα 

κατοίκων από το Νέο Χωρίο και στον κίνδυνο δηµιουργίας και πολλών άλλων 

επεισοδίων, αφού το νερό αποτελούσε πηγή ζωής στη γεωργοκτηνοτροφική 

Κύπρο της εποχής. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι κάτοικοι της Κυθρέας δεν είχαν 

καµία διάθεση να παραχωρήσουν τα δικαιώµατα που είχαν στη διαχείρισή του, γι' 

αυτό και, όπως αναφέρεται, είχαν σκοπό να καταφύγουν στα Δικαστήρια για να 

επιτύχουν τη διατήρησή τους.  

 Tο τελευταίο δηµοσίευµα για την Kυθρέα, που αναδηµοσιεύουµε στο 

τρέχον σηµείωµα, προέρχεται από την εφηµερίδα «Φωνή της Κύπρου», 

ηµεροµηνίας 11 Αυγούστου 1925. Έχει τίτλο «Η Κυθρέα παρηµεληµένη» και 

υπογράφεται από αρθρογράφο µε τα αρχικά «Α.Γ.Α.», ο οποίος αναφέρεται 

εκτενώς στα διάφορα προβλήµατα, που παρουσιάζονταν στην κωµόπολη, όπως το 

σχετικό µε το ταχυδροµείο, το οποίο δεν είχε τακτική λειτουργία. Επίσης, ένα 

δεύτερο και σηµαντικότερο, όπως αναφέρει, αφορούσε στην πολύ άσχηµη 

κατάσταση του αυτοκινητόδροµου, που ένωνε τη κωµόπολη µε τη Λευκωσία και 

στην αναγκαιότητα χάραξης δρόµου προς την περιοχή της Χαλεύκας, έτσι ώστε 

να καταστεί δυνατή η οδική σύνδεση της πρωτεύουσας, µέσω Κυθρέας, µε την 

Κερύνεια. Σηµειώνεται ακόµη, ότι ανάµεσα στα προβλήµατα της κωµόπολης, που 

έπρεπε να επιλυθούν, ήταν και αυτό της δεντροφύτευσης των γύρω λόφων, το 

οποίο, στην περίπτωση που υλοποιείτο, θα την καθιστούσαν θελκτικότερη για τους 

ξένους επισκέπτες και θα συνέτεινε ώστε να εξελιχθεί σε εξοχικό θέρετρο. Τέλος 

τονίζεται, ότι έπρεπε να επιλυθεί το συντοµότερο και το ζήτηµα της διοχέτευσης 

πόσιµου νερού στις συνοικίες της Κυθρέας, που χρόνιζε εξαιτίας των αντιδράσεων 

των ιδιοκτητών των µύλων των πάνω ενορειών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι µε τη 

διακλάδωση θα µειωνόταν η ισχύς του νερού, µε άµεσα καταστροφικά 

αποιτελέσµατα για την εργασία τους. Ας σηµειωθεί ότι, όπως είναι γνωστό από 

άλλες πηγές, η αξιοποίηση της προαναφερθείσας δωρεάς του Κωνσταντίνου 

Μηλίδη και η µεταφορά διασωληνοµένου νερού στις γειτονιές της κωµόπολης 

πραγµατοποιήθηκε τελικά στις αρχές της δεκαετίας του 1930. 
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 Tα έξι δηµοσιεύµατα του κυπριακού τύπου, που αναφέρονται στην Kυθρέα 

της δεκαετίας του 1920, είναι τα ακόλουθα: 

 

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

* * * 

1 

MEΓAΛH ΔΩPEA TOY κ. K. MHΛIΔOY ΠPOΣ THN ΓENETEIPAN TOY KYΘPAIAN 

 O εν Kαΐρω, διακεκριµένην µεταξύ των µελών της Eλληνικής Kοινότητος 

κατέχων θέσιν και νυν παρ’ ηµίν παρεπιδηµών, έγκριτος συµπατριώτης µας κ. K. 

Mηλίδης ανεκοίνωσε την παρελθούσαν εβδοµάδα εις τας Δηµοτικάς Aρχάς 

Kυθραίας ότι, συµπληρών προηγουµένην του δωρεάν, αναλαµβάνει άπασαν την 

δαπάνην, ήτις θα απητείτο, διά την εκ του Kεφαλοβρύσου, διά σιδηρών σωλήνων 

διοχέτευσιν του ύδατος εις τάς διαφόρους συνοικίας της κωµοπόλεως, µετά της 

κατασκευής κρήνων εις τα διάφορα αυτής κέντρα, διά την εύκολον ύδρευσιν 

απάντων των κατοίκων. 

 H δωρεά αύτη, ήτις ανέρχεται εις χιλίας περίπου λίρας, θεραπεύει µίαν 

µεγίστην της Kυθραίας ανάγκην και µαρτυρεί περί της ευγενείας των αισθηµάτων 

του κ. Mηλίδου και περί του θερµού ζήλου και ενδιαφέροντός του υπέρ της 

προαγωγής της γενετείρας του καί της υγείας των κατοίκων· πρόκειται δε 

αξιόζηλον εις πάντας παράδειγµα αγαθής χρήσεως του πλουτού. 

 H Kυθραία, κωµόπολις κατάφυτος και κατάρρυτος και µε απαράµιλλα 

φυσικά θέλγητρα και καλλονάς, σοβαρώς εµειονέκτει εκ του ότι µέχρι σήµερον 

ηναγκάζετο να αντλή το ύδωρ, το οποίον έπινεν, από τα ακάλυπτα αυλάκια, τα 

κατά φυσικόν λόγον τοσούτων ακαθαρσιών γέµοντα. Eκ τούτου και η υγεία των 

κατοίκων διετέλει εκάστοτε υπό σοβαρούς κινδύνους, και οι ξένοι δε ακριβώς διά 

τον λόγον τούτον απέφευγον την εν Kυθραία µακροχρόνιον διαµονήν. 

 Σήµερον µε την δωρεάν ταύτην εκλείπει πας κατά της υγείας των κατοίκων 

κίνδυνος, ως επίσης και ο λόγος δι’ ον ηδύνατο η Kυθραία να θεωρήται άξενος. Θα 

έχη εντός ολίγου η Kυθραία εκείνο το οποίον της έλειπε και θα αποβή κέντρον 

τερπνόν και υγιεινόν διά πάντας, και τους κατοίκους και τους ξένους, οίτινες θα 

ευλογώσι το όνοµα του δωρητού και θα µακαρίζωσι το µακαριστόν όνοµα της του 

δωρητού αοιδίµου θυγατρός Mαρίκας, εις µνήµην αΐδιον της οποίας εγένετο η 

δωρεά αύτη. 

* * * 

Tιµητική υποδοχή του κ. Mηλίδου εν τω Δηµαρχείω Kυθραίας 
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 Eπί τη αναγγελία της δωρεάς ταύτης, ο Δήµαρχος, µετά του Δηµοτκού 

Συµβουλίου και άλλων προκρίτων της Kυθραίας, προσεκάλεσαν τον κ. Mηλίδην εις 

το Δηµαρχείον, όπου και παρετέθη επίσηµον προς τιµήν του γεύµα, καθ’ ό  ο εκ 

των µελών του Συµβουλίου κ. Mιλτιάδης Kυριακίδης, διδάσκαλος, εν ευγλώττω 

προσφωνήσει εξέφρασε τας θερµάς ευχαριστίας και την αΐδιον ευγνωµοσύνην 

του Συµβουλίου και απάντων των κατοίκων της Kυθραίας επί τη δωρεά και 

ανεκοίνωσεν, ότι το Δηµοτικόν Συµβούλιον, εν εκτάκτω ειδική συνεδρία, υπό την 

προεδρείαν του Δηµάρχου, εψήφισεν: 

 1ον. O κ. K. Mηλίδης ανακηρύσσεται µέγας ευεργέτης της Kυθραίας, 2ον. 

Nα αναρτηθή η εικών του εις την αίθουσαν του Δηµαρχείου, 3ον. Nα στηθή 

µαρµαρίνη προτοµή της αοιδίµου θυγατρός του Mαρίκας, παρά µίαν των 

ανεγερθησοµένων κεντρικωτέρων κρηνών. 

 

Φωνή της Kύπρου, 25/8.10.1921. 

2 

EK KYΘPAIAΣ 

17 Iουλίου 1924. 

 Tην παρελθούσαν Kυριακήν αφίκετο εις την κωµόπολίν µας ο επόπτης των 

σχολείων κ. Γιάγκος Iωαννίδης, εις ον εδόθη υπό των διδασκάλων και 

διδασκαλισσών Kυθραίας και περιχώρων τιµητικόν δείπνον, µετ’ εκδηλώσεων 

ευγνωµοσύνης και ευαρεσκείας προς το αναµορφωτικόν έργον του. Kατά το 

δείπνον παρήσαν και ο εκ Kυθραίας επιθεωρητής κ. Στυλιανός Aθανασιάδης, ως 

και ο κ. Kωνσταντίνος N. Kυριακίδης, καλλίστης φήµης ιατρός, άρτι επανακάµψας 

εκ Σερβίας, όπου εξήσκει το επάγγελµά του. 

 H σχολική εφορεία συνέστησε άπαν το διδακτικόν προσωπικόν, αλλ’ εις των 

διδασκάλων εζήτησε παρά του Eκπαιδευτικού Συµβουλίου µετάθεσιν, λόγω της 

µακρυνής αποστάσεως εκ του χωρίου του, της ακριβείας του βίου και του 

ακαθάρτου ύδατος. 

 Xάριν της υγείας των κατοίκων λέγεται ότι ο κ. Δήµαρχος διέταξεν, όπως η 

καθαριότης του ύδατος επιβλέπεται αυστηρότερον, αποµακρυνθώσι αι ακαθαρσίαι 

εκτός της κωµοπόλεως και ιδρυθώσιν εις όλας τας οικίας αποχωρητήρια. Tα µέτρα 

ταύτα είναι απαραίτητα, και ελπίζεται ότι θα καταβληθή πάσα προσπάθεια, προς 

επίτευξίν των 

 Aµερόληπτος. 
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Φωνή της Kύπρου, 19.7.1924. 

3 

EK KYΘPEAΣ 

26 Οκτωβρίου 1924. 

 Tο παρελθόν Σάββατον, 25.10.1924, εωρτάσθη εν µεγαλοπρεπεία και διά 

πρώτην φοράν η εορτή της Σηµαίας. Kατ’ αυτήν ετελέσθη αγιασµός, µεθ’ ό ο 

διευθυντής του αρρεναγωγείου, κ. N.K. Mαντίδης, απηύθυνε προς τους µαθητάς 

και µαθητρίας την νενοµισµένην προσφώνησιν και παρώτρυνε τους µαθητάς, όπως 

ως όνειρον του βίου των κάµωσι την απελευθέρωσιν των υποδούλων αδελφών και 

προσπαθήσωσι να εκπλύνωσι το αίσχος, το οποίον προσήψεν εις τα τιµηµένα 

µέτωπα των υπέρ υψηλών ιδανικών αγωνισαµένων πάντοτε Eλλήνων, η τελευταία 

ήττα εν Mικρά Aσία, συνεπεία της οποίας, είπε, 2 ολόκληρα εκατοµµύρια αδελφών 

µας τείνουσι σήµερον ικέτιδα χείρα, προς εκείνους οίτινες τόσον ατίµως τους 

κατεπρόδωσαν. 

 Eφέτος ενεγράφησαν εις το αρρεναγωγείον µας 160 µαθηταί, σηµειωτέον 

δ’ ότι ούτοι διδάσκονται υπό 2 µόνον διδασκάλων, καθ’ ον χρόνον το γειτονικόν 

σχολείον Xαρδακιωτίσσης, µε 80 µόνον µαθητάς, απασχολεί πάλιν 2 διδασκάλους. 

Tα σχόλια περιττά. 

 Θα ήτο µέγιστος ευεργέτης της Kοινότητος Kυθρέας εκείνος που θα 

κατώρθου τέλος να κατανικήση τας αντιδράσεις και πραγµατοποιήση το τόσον 

απασχολήσαν την κοινότητά µας ζήτηµα της υδρεύσεως των κατοίκων, ίνα 

αποφεύγωνται αι τόσαι ασθένεια αι προερχόµεναι εκ της πόσεως ακαθάρτου 

ποταµίου ύδατος, εις το οποίον τοσάκις ευρέθησαν εν αποσυνθέσει κύνες και 

γάτοι και τόσαι άλλαι ακαθαρσίαι, τας οποίας πιστεύοµεν να είδον και οι 

αντενεργούντες. 

 Aµερόληπτος. 

 

Φωνή της Kύπρου, 1.11.1924. 

4 

EK KYΘPEAΣ    

Tο ζήτηµα των υδάτων Kυθρέας. Διορισµός νεροφυλάκων. Kυβερνητική 

επέµβασις. Kαταπιεστικά µέτρα. Aγροφύλακες και χωροφύλακες µετεβλήθησαν 

εις νεροφύλακας. Eρεθισµός των κατοίκων. Eνδεχόµενα δυσάρεστα. 

* * * 

Kυθρέα, 29 Iουλίου 1925. 
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 Aπό ηµερών σπουδαίον και σοβαρόν ζήτηµα, το της φυλάξεως των υδάτων 

Kυθρέας, κρατεί  ανάστατον την Kοινότητα και µέγας αναβρασµός παρατηρείται 

παρά τω λαώ. Προ δύο περίπου µηνών, ο κ. Διοικητής Λευκωσίας διενήργησεν 

ενταύθα ψηφοφορίαν µεταξύ των κατοίκων Kυθρέας - ιδιοκτητών νερού - και των 

περιχώρων, προς υπαγωγήν των ενταύθα υδάτων εις τον περί υδρεύσεως νόµον, 

και η πλειονοψηφία, καταπληκτική µάλιστα, απεφάνθη κατά του µέτρου τούτου. 

Σήµερον δέ η Kυβέρνησις, άδηλον που στηριχθείσα, διώρισε δύο νέους 

αγροφύλακας προς φύλαξιν του ύδατος, έδωκε δε διαταγάς και εις την εδώ 

αστυνοµικήν δύναµιν, όπως βοηθή καθ’ οιονδήποτε τρόπον αυτούς, να 

χρησιµοποιή δε προς τον σκοπόν τούτον και τους αγροφύλακας Kυθρέας και των 

περιχώρων. 

 Eις τους εν λόγω νεροφύλακας εδόθησαν διαταγαί να εκτιµώσι και ζηµίας 

επί προσώπων τα οποία ήθελον διοχετεύσει ποσότητα τινα ύδατος εκ του 

κεντρικού ρεύµατος - ως έκπαλαι είθισται - προς άρδευσιν ή άλλην τινα χρήσιν, εις 

δε την αστυνοµίαν εδόθησαν αυστηρόταται διαταγαί, όπως συλλαµβάνη τους 

ζητούντας να προµηθεύονται ύδωρ, διά τον προλεχθέντα σκοπόν και να 

στέλλωνται ως κακούργοι στην Λευκωσίαν, διά τα περαιτέρω. Mε τοιαύτας λοιπόν 

δρακοντείους διαταγάς ανέλαβον οι νεροφύλακες καθήκοντα από της 

παρελθούσης Πέµπτης. 

 Oι κάτοικοι Kυθρέας, προ της αυθαιρέτου αυτής πράξεως επανέστησαν, 

διότι διά των µέτρων τούτων παραγνωρίζονται και παραβλάπτονται αναπόφευκτα 

δικαιώµατα αυτών, τα οποία από αιώνων πολλών απέκτησαν επί των υδάτων 

Kυθρέως και εδήλωσαν ότι ουδόλως θα στέρξουν να αποδεχθούν την απόφασιν 

αυτήν της Kυβερνήσεως, αλλά θα διεκδικήσουν τα δικαιώµατα των διά της 

δικαστικής οδού. 

 Λόγω των διαταγών, αι οποίαι εδόθησαν εκ Λευκωσίας, οι εδώ 

αγροφύλακες αφήκαν πλέον τα πραγµατικά των καθήκοντα και έγιναν 

νεροφύλακες, περιφερόµεοι νυχθηµερόν προς φύλαξιν των νερών. Oι αγροί και τα 

διάφορα προϊόντα µένουσιν ούτω αφύλακτα και καθηµερινώς συµβαίνουν 

σηµαντικαί ζηµίαι, διά τας οποίας οι αγροφύλακες ουδόλως φροντίζουν. 

Tοιουτοτρόπως, ενώ οι κάτοικοι Kυθρέας πληρώνουν τους αγροφύλακάς των, 

όπως φυλάττωσι τους αγρούς των, η Kυβέρνησις τους διατάσσει να φυλάττουν τα 

νερά των Παλαικυθριτών και των άλλων περιοίκων! Kαι αυτό από τα παράδοξα και 

πρωτάκουστα! H δε ενταύθα χωροφυλακή πάνοπλος περιπολεί νύκτα και ηµέραν, 
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ίνα φυλάττη τα νερά και εµποδίζη τους κατοίκους από του να προµηθεύωνται 

ύδωρ και να ποτίζουν τους κήπους των κλ.π. 

 Tούτων όλων ένεκεν επικρατεί µέγας ερεθισµός παρά τοις κατοίκοις 

Kυθρέας και φόβος υπάρχει µήπως συµβούν απευκταία, πράγµα όπερ απευχόµεθα. 

Xθες απεστάλη εκ Λευκωσίας ενταύθα ο υπαξιωµατικός κ. Mεχµέτ Φατήλ, όπως 

εξετάση επί τόπου τα πράγµατα και προβή εις την διακανόνισιν αυτών. Δυστυχώς 

όµως ουδεµία διευθέτησις επήλθεν. Iσχυρίζεται ότι έγινε νόµος προς φύλαξιν των 

νερών και πρέπει να τον σεβασθώµεν. Eκάλεσε τους παράγοντας της Kοινότητος 

και εζήτησε την γνώµην των επί του προκειµένου ζητήµατος. Oύτοι δε του 

εδήλωσαν ρητώς και απεριφράστως, ότι τα απαράγραπτα δικαιώµατα ηµών επί του 

ύδατος Kυθρέας επ’ ουδενί  λόγω θα στέρξωµεν να τα παραχωρήσωµεν εις 

άλλους και εν πάση περιπτώσει θα τα διεκδικήσωµεν µέσον του δικαστηρίου. 

Aκολούθως εκάλεσε τους διδασκάλους της Kοινότητας και τους συνέστησεν ότι 

δεν πρέπει να αναµειγνύωνται εις το ζήτηµα τούτο, άλλως θα επιδιώξη την 

µετάθεσίν των. Διότι, ως επληροφορήθη από µερικούς διαζευγµένους προς την 

αλήθειαν, οι διδάσκαλοι είναι εκείνοι, οίτινες ωθούν τον λαόν, όπως διεκδικήση τα 

δικαιώµατά του επί του ύδατος, τα οποία η πάροδος του χρόνου κατεκύρωσεν εις 

αυτόν. 

 Nοµίζοµεν ότε εκείνοι οίτινες εδηµιούργησαν την ανώµαλον αυτήν 

κατάστασιν πρέπει να συστήσουν, όπως ανασταλώσι τα ληφθέντα µέτρα, αι 

καταπιέσεις και αι καταδιώξεις, και προ παντός της αστυνοµίας, µέχρις ότου η 

υπόθεσις αχθή ενώπιον του δικαστηρίου προς τελικήν διακανόνισιν. 

 Μ.A. 

 

Eλευθερία, 1.8.1925. 

5 

EK KYΘPEAΣ 

Δευτέρα αποστολή του υπαξιωµατικού κ. Mεχµέτ Φατήλ. Nέα διαβήµατα αυτού 

προς διακανόνισιν των υδάτων. Nυκτερινή επιδροµή Nεοχωριτών. Kαταστροφή 

κηπουρικών προϊόντων. 

* * * 

Kυθρέα, 6 Aυγούστου 1925. 

 Προχθές κατήλθεν και πάλιν ενταύθα ο υπαξιωµατικός κ. Mεχµέτ Φατήλ, 

αποσταλείς µε ωρισµένας φαίνεται διαταγάς, όπως εργασθή, µετά των ενταύθα 

παραγόντων και της επί τούτω εκλεγείσης επιτροπείας εκ των περιχώρων, διά την 
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λύσιν του αναφυέντος ζητήµατος της φυλάξεως των υδάτων. Παρ’ όλην δε την 

αισιοδοξίαν του προς οριστικήν διακανόνισιν του πολυθρυλήτου αυτού ζητήµατος, 

κάποιον απρόοπτον συµβάν εχαλάρωσε τας ελπίδας του. 

 Περί την 9ην δηλαδή µ.µ. ώραν της προχθές, οµάδες τινες Nεοχωριτών, µε  

χονδρά ρόπαλα και τις οίδε µε ποίου είδους άλλα όπλα, επέδραµον ενταύθα και, 

αφού παρήλασαν διά του «Σεραγίου», ετράπησαν προς διαφόρους διευθύνσεις. 

Eρωτηθέντες ούτοι περί του σκοπού της τοιαύτης εν ακαταλλήλω ώρα απροόπτου 

επισκέψεώς των, εδήλωσαν εις µερικούς φίλους των, ότι το πρόγραµµά των είναι 

να καταστρέψουν τα προϊόντα των Kυθρεωτών. O µουχτάρης Aγίας Mαρίνης κ. 

Kυπριανός Σάββα, λαβών γνώσιν του πράγµατος, ειδοποίησεν αµέσως τον κ. 

υπαξιωµατικόν περί τούτου και τον παρεκάλεσε να διατάξη την αστυνοµίαν, όπως 

συναντήση τους ανθρώπους αυτούς και τους αποπέµψη όθεν ήλθον, διότι ήτο 

ενδεχόµενον να συµβή δυσάρεστόν τι, και ήτο ανάγκη να προληφθή. Παρεκάλεσε 

µάλιστα ο κ. µουχτάρης, όπως συστηθή εις την αστυνοµίαν να ποιήσηται έρευναν 

επ’ αυτών, διότι ενδεχόµενον να φέρουν µετ’ αυτών κεκρυµµένα φονικά όργανα. 

 Πραγµατικώς µετ’ ολίγον ο διευθύνων τον ενταύθα αστυνοµικόν σταθµόν κ. 

Tαχίρ, µεθ’ ενός ιππέως χωροφύλακος, µεταβάς συνήντησε τους ανθρώπους 

τούτους και, αφού τους συνώδευσε µέχρι της πλατείας του «Σεραγίου», τους 

απέλυσε. Δεν παρήλθε δε πολλή ώρα και οι επιδροµείς, ενωθέντες µε άλλους εν 

εφεδρεία διατελούντας, επανέκαµψαν πάλιν και διαιρεθέντες εις οµάδας 

διενυκτέρευσαν εις διάφορα µέρη, µετά των ενταύθα χωροφυλάκων, προς 

φύλαξιν δήθεν των νερών! Kατά την ιδίαν νύκτα ευρέθησαν, κατά τας πρωϊνάς 

ώρας, εκριζωµένα διάφορα κηπουρικά προϊόντα, ανήκοντα εις Kυθρεώτας (φυτά 

ντοµάτων, φυτά συκιών κλ.π.). Oι ιδιοκτήται των καταστραφέντων προϊόντων 

διεµαρτυρήθησαν σήµερον προς τον κ. υπαξιωµατικόν και η αστυνοµία συνέλαβε 

δώδεκα υπόπτους και τους ωδήγησεν εις το κρατητήριον διά τα περαιτέρω. 

 Aυτά λοιπόν είναι τα χάλια µας. Eκτός δηλαδή των αγροφυλάκων, 

χωροφυλάκων και των νεροφυλάκων προσετέθησαν προς φύλαξιν των νερών και 

κακοποιά στοιχεία των περιχώρων. Πόθεν άραγε υποθάλπονται ούτοι και διά ποίον 

σκοπόν, πας τις δύναται να εννοήση. Tο µόνον ευχάριστον είναι ότι οι εκ Kυθρέας 

ιδιοκτήται των νερών της νυκτός, καθ’ ην διεδραµατίσθησαν τα ανωτέρω, οίτινες 

διανυκτέρευον προς φύλαξιν των νερών των και οίτινες πολλάκις συνήντησαν 

τους εν λόγω επιδροµείς, συµπεριεφέρθησαν προς αυτούς ευγενώς και ουδεµίαν 

σηµασίαν έδωσαν εις τας προκλήσεις των. Aξιοπαρατήρητον είναι ότι ο κ. Mεχµέτ 

Φανήλ δεν εξέλαβε το πράγµα ως σοβαρόν, όταν τω κατηγγέλλετο (δίς µάλιστα) 
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υπό του µουκτάρου Aγίας Mαρίνης και δεν έδωκε την δέουσαν σηµασίαν και 

προσοχήν εις αυτό. 

 H κοινή γνώµη ενταύθα δυσανασχετεί, διότι η αστυνοµία και οι 

αγροφύλακες παρεµέλησαν τα οικεία των καθήκοντα και αφοσιώθησαν εις την 

φύλαξιν των νερών. Kαθ’ εκάστην νύκτα ακούονται πυροβολισµοί εις τα πλησίον 

δάση κυνηγών, θηρευόντων εξ ενέδρας, και οι ζαπτιέδες µας διανυκτερεύουν 

επάνω εις τας όχθας των ποταµών, διά να συλλάβουν κανένα που θέλει να ποτίση 

τον κήπον του. Kαθ’ εκάστην συµβαίνουν ζηµίαι στα προϊόντα των αγρών και οι 

αγροφύλακες ηµών κοιµώνται, διά να µπορούν να παραµένωσιν άγρυπνοι την 

νύκτα και να εκτελούν χρέη νεροφυλάκων. 

 O αστυνοµικός Mεχµέτ Φατήλ προσεκάλεσε τους παράγοντας Kυθρέας και 

την επί τούτω εκλεγείσαν επιτροπείαν εκ των περιχώρων προς συµβιβαστικήν 

διακανόνισιν. Eις ουδέν, όµως, αποτέλεσµα κατέληξαν τα διαβήµατά του, διότι αι 

απαιτήσεις των αντιπροσώπων των περιοίκων είναι παράλογοι και συνεπώς 

απραγµατοποίητοι. Oι αντιπρόσωποι Kυθρέας εδήλωσαν και πάλιν, ότι τα 

δικαιώµατα και προνόµια ηµών επί των υδάτων Kυθρέας, τα οποία από 

αµνηµονεύνων χρόνων αποκτήσαµεν, ουδέποτε θα τα παραχωρήσωµεν προς 

όφελος άλλων. Εν πάση δε περιπτώσει θα διεκδικήσωµεν αυτά διά της νοµίµου 

οδού. 

 M.A.  

 

Eλευθερία, 8.8.1925. 

6 

H KYΘPEA ΠAPHMEΛHMENH 

 H Kυθρέα, η ωραία αύτη νύµφη του Πενταδακτύλου, η οποία χάρις εις το 

άφθονον και διαυγές αυτής ύδωρ και εις την φιλοπονίαν των κατοίκων της 

κατέστη µικρός παράδεισος, θα απέβαινε το καύχηµα της αγγλικής κατοχής, εάν 

δεν ήτο αξιοθρηνήτως παρηµεληµένη, ως είναι δυστυχώς σήµερον. Kαι εξηγούµαι: 

H Kυθρέα απέχει µε τα σηµερινά µέσα της συγκοινωνίας από την πρωτεύουσαν 

µόλις 10-15 λεπτά, και εποµένως ηδύνατο να έχη και δις της ηµέρας 

ταχυδροµείον· και όµως ταχυδροµεί τις επιστολήν την Tετάρτην διά την 

Λευκωσίαν και αποστέλλεται αύτη, πότε νοµίζετε; Tο Σάββατον δηλαδή µετά 

τέσσαρας ολοκλήρους ηµέρας! Kαθ’ εκάστην αναχωρούν πολυάριθµοι άµαξαι και 

αυτοκίνητα διά Λευκωσίαν, τα οποία µάλιστα διαµένουν έξωθι του κεντρικού 
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ταχυδροµείου, και εποµένως αντί ελαχίστου επιδόµατος θα ηδύνατο η Kυθρέα να 

έχη καθ’ εκάστην ταχυδροµείον. 

 Ένεκεν της σηµερινής καταστάσεως ηµείς πολλάκις ηναγκάσθηµεν να 

αποστείλωµεν ιδιαίτερον απεσταλµένον επί πληρωµή εις Tραχώνι, διά να 

ταχυδροµήση επιστολάς και κερδίσωµεν τας τέσσαρας ηµέρας, καθ’ ας θα 

παρέµενον εις το ταχυδροµείον Kυθρέας. Eλπίζοµεν ότι ο διευθυντής των 

ταχυδροµείων θα θελήση να λάβη υπ’ όψει του τας δυσκολίας του κοινού και 

διορθώση τα κακώς έχοντα, διά να έχωµεν καθ’ εκάστην ταχυδροµείον. 

 Έπειτα ο δρόµος Λευκωσίας - Kυθρέας ευρίσκεται εις ελεεινήν και 

αξιοθρήνητον κατάστασιν και επί τοσούτον, ώστε αι άµαξαι και τα αυτοκίνητα να 

αποφεύγωσι να ανέλθωσι, διά του εστρωµένου µέρους αυτόν. Iδιώται πτωχοί, µη 

δυνάµενοι άλλως πως να πορισθώσι τα πρός το ζην, υποθηκεύουσι το σπίτι των, 

την αυλήν των και ό,τι ακίνητον έχουσι, διά να αγοράσωσι εν αυτοκίνητον, διά να 

το ίδωσι µετ’ ου πολύ εν αχρηστία, λόγω της αθλίας καταστάσεως των δρόµων. 

Nοµίζει πράγµατι κανείς, ότι οι δρόµοι αφήνονται να περιέλθωσι εις την ελεεινήν 

αυτήν κατάστασιν προς πείσµα κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ήτις σπεύδει διά 

των τελειοτέρων µέσων της συγκοινωνίας, των αυτοκινήτων, να αναπληρώση την 

έλλειψιν τράµ και σιδηροδροµικών δικτύων, µε τα οποία έπρεπε η Kυβέρνησις να 

είχεν απ’ άκρου εις άκρον διεσταυρωµένην την νήσον. 

 Πιστεύοµεν, ότι ο έντιµος κ. Διευθυντής των Δηµοσίων Έργων θα 

αναγνωρίση το δίκαιον των παραπόνων των Kυθρεωτών και ότι πολύ συντόµως θα 

δώση τας δεούσας διαταγάς, προς  διόρθωση του εν λόγω δρόµου. Aπό τον κ. 

Διευθυντήν των Δηµοσίων Έργων, πλην τούτου, περιµένοµεν να επιληφθή 

αποφασιστικώς της χαράξεως αµαξιτού Kυθρέας - Xαλεύκασης, διά να δύνανται αι 

δύο επαρχίαι Λευκωσίας και Kερυνείας να επικοινωνώσι και προς το µέρος τούτο. 

Oι κάτοικοι των περιχώρων Kυθρέας και των όπισθεν της Xαλεύκασης χωρίων της 

Kερυνείας δοκιµάζουσι πλείστας δυσχερείας, διά την µεταξύ των επικοινωνίαν, 

ελλείψει αµαξιτού.  

 Έτερον ζήτηµα περί το οποίον η Kυβέρνησις δέον να στρέψη σύντονον το 

ενδιαφέρον αυτής είναι και η υγεία των κατοίκων της κωµοπόλεως ταύτης, ήτις 

υποσκάπτεται διά της πόσεως ακαθάρτου ύδατος. H Kυθρέα έχει αφθονώτατον και 

διαυγέστατον ύδωρ και όµως οι κάτοικοί της δεν δύνανται να πίωσι καθαρόν 

τοιούτο. Kαι εγένοντο αληθώς σοβαραί ενέργειαι και έρανοι συνηθροίσθησαν, διά 

την µεταφοράν ύδατος εκ της πηγής διά σωλήνων, πλην τα πάντα απέβησαν µέχρι 

τούδε εις µάτην. Oι κάτοικοι των άνω ενοριών αντιδρώσι πάντοτε εις τούτο, 
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διατεινόµενοι ότι διά της διοχετεύσεως ύδατος προς πόσιν εις τας διαφόρους 

ενορίας θα ηλαττούτο η δύναµις των µύλων των, αν και οι περισσότεροι, ή µάλλον 

οι πλείστοι εξ αυτών, δεν έχουσι µύλους. Eν τούτοις, διά να αποφευχθώσι µακραί 

δίκαι, αι ενέργειαι διεκόπησαν. Eάν η κυβέρνησις φείδεται πραγµατικώς της 

υγείας των κατοίκων, δύναται δι’ ειδικού νοµοθετήµατος να ευκολύνη την 

ύδρευσιν της κωµοπόλεως. 

 Kαθήκον νοµίζοµεν, της κυβερνήσεως είναι να επιληφθή και της συντόνου 

καταπολεµήσεως των ελωδών πυρετών. Oι κώνωπες και τα λιµνάζοντα νερά 

παρέχουσι πρόσφορον έδαφος εις την µετάδοσιν της ελονοσίας. Kαι είναι µεν 

αληθές, ότι διωρίσθησαν υπάλληλοι, οίτινες περιέρχονται και φονεύουσι αρκετάς 

κάµπας των κωνώπων, αλλά το µέτρον τούτο δεν είναι επαρκές. Tα χειλαύλακα 

των ποταµών, δι’ ων διέρχεται καθ’ εκάστην ύδωρ, δέον να κτισθώσι µε πέτρας και 

άσβεστον και να µη καλύπτωνται υπό βάτων, κάτωθεν των οποίων εναποτίθενται 

τα ωά των κωνώπων. Tο τοιούτο δεν είναι δύσκολον· εν τούτοις αυτοβούλως δεν 

είναι δυνατόν να εκτελεσθή, δέον να επιβληθή. Πέτραι και άσβεστος υπάρχουσιν 

άφθονα εις Kυθρέαν και 1000-1200 µέτρων πετραύλακα, διά τους κατόχους των 

µύλων πρώτον και τους ιδιοκτήτας νερών κατά δεύτερον λόγον, εντός δύο ή 

τριών ετών θα ήτο, δυνάµεθα να είπωµεν, παιγνίδι. 

 Tο κλίµα της Kυθρέας θα εβελτιούτο τελείως και θα καθίστα ταύτην 

λαµπρόν θέρετρον διά τους γείτονας Λευκωσιάτας, εάν κατωρθούτο να 

δενδροφυτευθώσιν οι λόφοι αυτής. Ως είναι ούτοι γυµνοί, κατά το θέρος, 

ανακλώσι προς τας συνοικίας την ζέστην, ήτις µε την υγρασίαν καθιστά το κλίµα 

σήµερον όχι και πολύ ευχάριστον. H φυτεία δύναται να γίνη ευκόλως. Aρκεί να 

απειληθώσιν οι κάτοχοι λόφων, ότι εάν εντός 10ετίας δεν προβώσιν εις φυτείας 

δασικών δένδρων, πάντες οι γυµνοί λόφοι θα κατασχεθώσι και θα περιέλθωσι εις 

το Δηµαρχείον. Διά τοιούτων µέτρων και διά των καλλιµαρµάρων σχολικών 

κτηρίων, τα οποία θα έχη οσονούπω η Kυθρέα, ελπίζοµεν ότι θα λάβη επίζηλον 

µεταξύ των κωµοπόλεων της νήσου θέσιν. 

 Kυθρέα, 11 Aυγούστου, 1925. A.Γ.A. 

 

Φωνή της Kύπρου, 15.8.1925. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελεύθερη Κυθρέα, τχ 102 (Λευκωσία 2012), σ. 29-40. 


