
μακραί δίκαι, αι ενέργειαι διεκόπησαν. Eάν η κυβέρνησις φείδεται πραγ -
ματικώς της υγείας των κατοίκων, δύναται δι’ ειδικού νομοθετήματος
να ευκολύνη την ύδρευσιν της κωμοπόλεως.

Kαθήκον νομίζομεν, της κυβερνήσεως είναι να επιληφθή και της συ -
ντόνου καταπολεμήσεως των ελωδών πυρετών. Oι κώνωπες και τα λιμνά -
ζοντα 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 αυτοβού λως δεν είναι δυνατόν να
εκτελεσθή, δέον να επιβληθή. Πέτραι και άσβε στος υπάρχουσιν άφθονα
εις Kυθρέαν και 1000-1200 μέτρων πε τραύ λακα, 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
ευ κόλως. 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.

Επίγραμμα

του Κώστα Μόντη

Κ’ η Ελλάδα τελευταίος θάμνος στο γκρεμό
να τον αρπάξει η λευτεριά να κρατιέται.
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