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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡίΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ 

(ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 1925) 

Τον Μάιο του 1925, ο Άγγλος διοι
κητής Λευκωσίας, διενήργησε ψηφοφο

ρία μεταξύ των κατοίκων Κυθρέας (ιδιο

κτητών νερού) και των περιχώρων, για 

να υπαγάγει τα νερά του Κεφαλοβρύσου, 

στον νόμο περί υδρεύσεως. Η συντριπτι

κή πλειοψηφία των ιδιοκτητών νερού ψή

φισε κατά του μέτρου αυτού. Τον Ιούνιο 

του ίδιου έτους, η Λγγλική κυβέρνηση 

της Κύπρου, για άγνωστο λόγο, διόρισε 

δύο νέους αγροφύλακες, για φύλαξη του 

... νερού! Έδωσε δε διαταγές και στην 
αστυνομική δι)ναμη Κυθρέας, όπως βοη

θά με οποιοδήπτοε τρόπο τους δύο συ"· 

τούς αγροφύλακες και όπως χρησιμο

ποιεί για το σκοπό αυτό και τους άλλους 

αγροφι)λακες της Κυθρέας και των περι

χώρων. 

Στους νεροφύλακες δόθηκαν δια

ταγές να εκτιμούν τις ζημιές για τα πρό

σωπα εκείνα, που θα διοχέτευαν κάποια 

ποσότητα νερού από το κεντρικό ρει'ψα

όπως από πολύ παλιά συνηθίζετο για άρ

δευση ή για κάποια άλλη χρήση. Στην 

αστυνομία δόθηκαν aυστηρότατες δια

ταγές, να συλλαμβάνουν, όσους ποομη

θεύοντο νερό για τον πιο πάνω λόγο και 

να τους στέλλουν σαν κακούργους στη 

Λευκωσία, για τα περαιτέρω. 

Με βάση τις διαταγές που δόθηκαν 

από τη Λcυκωσία, οι αγροφύλακες εγκα

τέλειψαν το πραγματικά τους καθτ']κο-
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ντα και έγιναν ... νεροφύλακες, περιφε
ρόμενοι ημέρα και νύχτα, για φύλαξη των 

νερών. Οι αγροί και τα διάφορα προ ιόντα 

έμειναν aφύλακτα και καθημερινά συνέ

βαιναν σημαντικές ζημιές, για τις οποίες, 

οι αγροφύλακες, δεν έδειχναν καμμιά 

φροντίδα. Έτσι, ενώ οι κάτοικοι της Κυ

θρέας πλήρωναν τους αγροφύλακες 

τους, όπως φυλάγουν τους αγρούς 

τους, η Αγγλική Κυβέρνηση τους διέτασ

σε, να φυλάγουν τα νερά των Παλαικυ

θριτών και των άλλων περιοίκων! Και αυ

τό, από τα παράδοξα και πρωτάκουστα! 

Η αστυνομική δύναμη Κυθρέας, πάνο

πλη, περιπολούσε νι)χτα και ημέρα, για 

να φυλάγει τα νερά και να εμποδίζει τους 

κατοίκους, από του να προμηθει)ονται 

νερό και να ποτίζουν τους κήπους τους. 

Το ζήτημα της φύλαξης των νερών 

του Κεφαλοβρύσου Κυθρέας, αναστάτω

σε τους Κυθρεώτες και δημιούργησε με

γάλο αναβρασμό σ' αυτούς. Μπροστά 

στην αυθαίρετη αυτή πράξη της Αγγλι

κής διοίκησης, οι κάτοικοι της Κυθρέας 

επαναστάτησαν, διότι με τα μέτρα αυτά 

παραγνωρίστηκαν και παραβλάφτηκαν 

αναφαίρετα δικωώματά τους, τα οποία 

από αιώνων απέκτησαν πάνω στα νερά 

της Κυθρέας και δήλωσαν ότι ουδέποτε 

θα εδέχοντο την απόφαση αυτή, αλλά θα 

διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους, δια 

της δικαστικής οδού. 



Την 1 η Αυγούστου 1925, η αποικιο
κρατική διοίκηση της Κύπρου, έστειλε 

τον Οθωμανό υπαξιωματικό της Αστυνο

μίας Μεχμέτ Φατήλ, για να εξετάσει επί 

τόπου τα πράγματα και να προβεί στο 

διακανονισμό τους. Δυστυχώς όμως, 

καμμιά διευθέτηση δεν έγινε. Ο Οθωμα

νός αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι, έγινε 

νόμος για φύλαξη των νερών και έπρεπε 

οι Κυθρεώτες να τον σεβαστούν. Οι πα

ράγοντες της κοινότητας, δήλωσαν τό

τε, στον Μεχμέτ Φατήλ, ρητά και απερί

φραστα, ότι τα απαράγραπτα δικαιώματά 

τους πάνω στα νερά της Κυθρέας, για κα

νένα λόγο, δεν τα παραχωρούσαν σε άλ

λους και θα τα διεκδικούσαν από το δικα

στήριο. Ακόμη, ο Μεχμέτ Φατήλ, κάλεσε 

τους δασκάλους της κοινότητας και 

τους συνέστησε, να μην αναμειγνύονται 

στο ζήτημα αυτό, διαφορετικά, θα επε

δίωκε τη μετάθεσή τους διότι είχε πληρο

φορίες - σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
του- ότι οι δάσκαλοι ήταν εκείνοι, που ξε

σήκωσαν τον κόσμο, να διεκδικήσει τα δι

καιώματά του πάνω στο νερό, τα οποία, 

με την πάροδο του χρόνου, κατεκυρώθη

καν στους Κυθρεώτες. 

Οι κάτοικοι της Κυθρέας ζητούσαν 

από την Αγγλική Διοίκηση, όπως ανα

στείλει τα μέτρα που έλαβε, για τη φύλα

ξη του νερού, γιατί δημιούργησαν ανώ

μαλη κατάσταση. Ζήτησαν ακόμη να στα

ματήσουν οι καταπιέσεις και οι καταδιώ

ξεις - προ παντός της αστυνομίας - μέ

χρις ότου δικαστεί η υπόθεση από το δι

καστήριο. 

Στις 4 Αυγούστου 1925, στάληκε 
για δεύτερη φορά στην Κυθρέα, ο Μεχ-
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μέτ Φατήλ, με συγκεκριμένες διαταγές 

από την Αγγλική Διοίκηση, για να εργα

σθεί με τους παράγοντες της Κυθρέας 

και με την επιτροπή που εκλέχθηκε από 

τα περίχωρα, προκειμένου να λύσει το 

πρόβλημα της φύλαξης των νερών. Παρ' 

όλη την αισιοδοξία του, για οριστικό δια

κανονισμό, του σπουδαίου και σοβαρού 

αυτού ζητήματος, κάποιο απρόοπτο γε

γονός, χαλάρωσε τις ελπίδες του. 

Την ίδια ημέρα ( 4-11-1925) και περί 
την 9η μετά μεσημβρινή ώρα, κάποιες 

ομάδες κατοίκων του Νέου Χωρίου Κυ

θρέας,μεχονδράρόπαλα,πέρασαναπό 

την πλατεία «Σεραγίου» και προχώρη

σαν σε διάφορες κατευθύνσεις. Όταν 

ρωτήθηκαν οι Νιοχωρίτες, για τον σκοπό 

της απρόοπτης επίσκει.j.Jής τους, απά

ντησαν σε μερικούς φίλους τους, ότι το 

πρόγραμμά τους ήταν, να καταστρέ

ψουν τα ηροιόvτα των Κυθρεωτών. Ο 

μουκτάρης της Αγίας Μαρίνας Κυπρια

νός Σάββα, όταν έμαθε το περιστατικό, 

ειδοποίησε αμέσως τον Μεχμέτ Φατήλ 

κω τον παρακάλεσε να διατάξει την 

αστυνομία, για να συναντήσει τους αν

θρώπους αυτούς και να τους οδηγήσει 

στο χωριό τους, προκειμένου να απο

τραπούν δυσάρεστα πράγματα. Έτσι, ο 

υπεύθυνος του αστυνομικού τμι'1ματος 

Κυθρέας Ταχίρ, μαζί με ένα ιππέα χωρο

φύλακα, αφού σuνάvτησc τους ανθρώ

πους αυτούς, τους συνόδευσε μέχρι την 

πλατεία «Σεραγίου» και τους άφησε 

ελεύθερους. Δεν πέρασε πολλή ~Jρα και 

οι Νιοχωρίτες επανήλθαν και πάλιν και 

αφού διαιρέθηκαν σε ομάδες, διανυχτέ

ρευσαν σε διάφορα μέρη, μαζί με τους 

χωροφι'Jλακες, για να φυλάξουν τάχα τα 
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νερά! Κατά την ίδια νύχτα βρέθηκαν τις 

πρωίνές ώρες, εκριζωμένα, διάφορα κη

πουρικά προιόντα, που ανήκαν σε Κυ

θρεώτες (φυτά ντοματών, φυτά συκιι\Jν 

κ.τ.λ.) Οι ιδιοκτήτες των καταστραφέ

ντων προιόντων, διαμαρτυρήθησαv 

στον Μεχμέτ Φατήλ και η αστυνομία συ

νέλαβε δώδεκα ι~Jποπτους και τους οδή

γησε στο κρατητηριο, για τα περαιτέρω. 

Εκτός δηλαδή πυv αγροφυλάκων, χω ρο 

φυλάκων και των νεροφυλάκων προστέ

θηκαν για φύλαξη των νερών και κάτοικοι 

των περιχώρων Κυθρέας. Είναι εύκολο 

να καταλάβει κάποως, ότι όλη η υπόθε

ση δημιουργήθηκε, από την Αγγλική Διοί

κηση της Κύπρου, για να προκληθούν 

αντιπαραθέσεις, ανάμεσα στους Κυθρε

ώτες και τους κατοίκους των περιχώ

ρων, δείγμα και αυτό της πολιτικής του 

«Διαίρει και βασίλευε» Ειηυχώς όμως 

που οι Κυθpεc!πες, συμπεριφέpθη:<::αν f.ΙF: 

ψυχραιμία και ευγένεια και δεν έδωσαν 

σημασία στtc; προκλήσεις. Ο Μεχιιtτ Φα

τήλ δεν θεώρησε το γεγονός σοβαρ6 Ιωt 

δεν έδωσε σημασία και προσοχή σ' αυτό, 

παρόλο ότι ο μουκτάρης της Αγίας Μαρί

νας το καηΊγγειλε δυο φορές, πράγμα 

που αποδεικνύει, την υπόθαλψη n.ιJV 

προκλήσεων, rιπό την ΑγγλικfJ διοίκηση. 

Οι Κυθρεώτες δυσανασχετούσαν 

πολύ, με αυη'Ί που συνέβωναν. Η αστυ

νομία και οι αγροφύλακες παραμέλησαν 

τα καθήκοντα τους και αφοσιιί.Jθηκαν στη 

φύλαξη των νερών. Και ενώ, κάθε βράδυ 

ωωύοντο πυροβολισμοί λαθροκυνηyιί)V 

στα γι:φω δάση, οι αστυνομικοί διανυκτf.:

ρεuαν πό.νω στις όχθες των ποταμc.ίJv για 

να συλλάβουν κανένα που ήθελε να ηοτί-
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σε ι τον κrΊπο του. Και ενώ ακόμη, κάθε μέ-

ρα εγίνσvτο ζημιές στα προΊCιντα των 

aγpc!..1v, οι αγροφύλακες κοιμόντουσαν, 

για να μπορούν να παραμένουν άγρυ

πνοι την νύκτα και να εκτελούν χρέη νε

ροφυλάκων! 

Ο αστυνομικός Μεχμέτ Φατήλ, 

προσκάλεσε τους ΓΊαράγοvτες Κυθρέας 

και την επιτροπή που εκλέχθηκε από τα 

περίχωρα, για το σκοπό αυτό, προκειμέ

νου να βρεθεί συμβιβαστικός διακανονι

σμός. Τα διαβήματά του όμως, δεν κατέ

ληξαν πουθενά, διότι οι απαιτήσεις των 

αντιπροσώπων των περιχι~ρων, rΊταν 

παράλογες και κατά συνέπεια aπραγμα

τοποίητες. Οι αντιπρόσωποι Κυθρέας, 

δr']λωσαν και πάλιν 6τι το δικαιώματα ι<αι 

τα ηρον6μι(J τοι;ς, πόινω στα νερά IA(u 

θρέας, που απέι·πησαν από αμνημονεύ· 

των χρόνων, ουδέποτε θα τα παραχω

ροt:ισαν προς όφελος 6λλων :ωι εν 

περιητc!..,σει, θα τα δtεκδικούσαν με την 

νόμιμη οδό και όχι με καταπιέσεις, απcι-

λές κω σκηνοθεσ 1.~;ι;. 
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