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Tιμητική υποδοχή του κ. Mηλίδου εν τω Δημαρχείω Kυθραίας
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 μετά θεσιν, 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, απομακρυν θώσι 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
Φωνή της Kύπρου, 19.7.1924.

34

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

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, σημειω τέον 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.
***
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Kυθρέα, 29 Iουλίου 1925.
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 Kυθρέας και εδήλωσαν ότι ουδόλως θα στέρξουν να
αποδεχθούν την απόφασιν αυτήν της Kυβερνήσεως, αλλά θα διεκδική σουν τα δικαιώματά των διά της δικαστικής οδού.
Λόγω των διαταγών, αι οποίαι εδόθησαν εκ Λευκωσίας, οι εδώ αγρο φύλακες αφήκαν πλέον τα πραγματικά των καθήκοντα και έγιναν νερο φύλακες, περιφερόμενοι 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 πε ριοίκων! Kαι αυτό από τα παράδοξα και πρωτάκουστα! H δε ενταύθα
χωροφυλακή πάνοπλος περιπολεί νύκτα και ημέραν, ίνα φυλάττη τα νερά
και εμποδίζη τους κατοίκους από του να προμηθεύωνται ύδωρ και να
ποτίζουν τους κήπους των κ.λπ.
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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 σεβα σθώμεν. 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 ότι 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 λύσιν του αναφυέντος ζητήματος της φυλάξεως
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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 Nεοχωρι τών, 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
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Φατήλ δεν εξέλαβε το πράγμα ως σοβαρόν, όταν τω κατηγγέλλετο (δίς
μάλιστα) 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 αποστέλ λεται 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 ταχυδρομείου, και επομένως αντί ελαχίστου επιδόματος θα ηδύνατο η Kυθρέα να έχη καθ’ εκάστην ταχυδρομείον.
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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 διόρθωσιν του εν λόγω δρόμου.
Aπό τον κ. Διευθυντήν των Δημοσίων Έργων, πλην τούτου, περιμένομεν
να επιληφθή αποφασιστικώς της χαράξεως αμαξιτού Kυθρέας - Xαλεύ κασης, διά να δύνανται αι δύο επαρχίαι Λευκωσίας και Kερυνείας να
επικοινωνώσι και προς το μέρος τούτο. Oι κάτοικοι των περιχώρων Kυ θρέας 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, 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

