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Παλαίκυθρον, Μόρα και ύδωρ ... 

Κατά τος απογευματινός ώρας τnς χθες 

nπειλnθn n διεξαγωγn συρράξεως των 
κατοίκων των χωρίων Μόρας και 

Παλαικύθρου εξ αιτίας του ποταμού δι' 

ου αρδεύονται αμφότερα τα χωρία. 

Κατά τος πλnροφορίας μας, ομάς εκ 

των κατοίκων του χωρίου Μόρα μετέβn 

τnν 2αν μ.μ. ώραν και ανέκοψε τον 

ρουν του ποταμού, διό του οποίου τnν 

ώραν εκείνnν υδρεύοντο οι αγροί 

Παλαικύθρου και διοχέτευσε τούτον 

εις Μόραν. Ταυτοχρόνως 100 περίπου 
κάτοικοι του τελευταίου τούτου χωρί

ου ώδευον προς τον χωρίον 

Παλαίκuθρον, διό να εμποδίσουν τους 

κατοίκους αυτού από του ν· αλλάξουν 

τnν διεύθυνσιν του ποταμού. Εκ τού

των περί τους δέκα έφεραν μαζί των 

πλnρn κυνnγετικά όπλα, άλλοι δε πτύα 

και ογκώδεις ράβδους. Μόλις εγνώσθn 

εν Παλαικύθρω το ανωτέρω διάβnμα 

των κατοίκων Μόρας, ομάς εκ 50 προ
σώπων φερόντων ρόπαλα και πτύα 

εξεκίνnσαν προς το χωρίον Μόρα, δια 

να διεκδικnσουν τα δικαιώματά των. 

Κατά τnν κρίσιμον ακριβώς τούτnν 

στιγμnν ο Μουκτάρnς του ενός εκ των 

δύο χωρίων έσπευσε και ειδοποίnσε 

τnν Αστυνομίαν Κυθρέας, πάραυτα δε 

κατέΦθασεν ο Διευθύνων τον 

Αστυνομικόν Σταθμόν Κυθρέας, Λοχίας 

τεφίκ εφ. με ένοπλον αστυνομικnν 

δύναμιν. Ούτως διέταξεν αμφοτέρας 

τος παρατάξεις να διαλυθούν, τουθ' 

όπερ και εγένετο, προέβn δε ακολού

θως εις συλλnψεις των οπλοφορού

ντων, τους οποίους και aφόπλισε. 

Μόλις εγνώσθnσαν εν Λευκωσία τα 

ανωτέρω γεγονότα, ανεχώρnσαν αμέ

σως εις Παλαίκυθρον ο Αστυνόμος 

Λευκωσίας κ. Σέλλις, και ο 

Υπαστυνόμος κ. Σάββας Παύλου. Οι 

συλλnφθέντες και μεταφερθέντες εις 

Λευκωσίαν, ένθα ετέθnσαν υπό κράτn

σιν, είναι οι ακόλουθοι τέσσερεις οθω

μανοί εκ του χωρίου Μόρα: Χασάν 

οκτέιλ χατζnχαλίλ, χασάν Ιμπραχnμ 

Σαλλαχόρ, ιμπραχnμ Αρίφ Σαλn και 

Μουλλά Μεχμέτ Χαλίλ. Κατόπιν αστυ

νομικnς ερεύνnς εξnκριβώθn , ότι τα 
αίτια, τα οποία nπείλnσαν τnν διεξαγω

γnν αιματnράς συρράξεως μεταξύ των 

κατοίκων Μόρας και Παλαικύθρου το 

παρελθόν Σάββατον, έχουν ως ακο

λούθως: Εις τnν τοποθεσίαν «Πενι'iντα 

Σκάλες», παρά το χωρίον Παλαίκυθρον, 

υπάρχει εν φράγμα εντός του Πεδιαίου 

ποταμού, το οποίο ανnγέρθn υπό των 

κατοίκων Παλαικύθρου, προς παροχέ

τευσιν των υδάτων του ποταμού εις 

τους αγρούς των. Οι κάτοικοι του χωρί

ου Μόρας παρεπονούντο ότι το εν 

λόγω φράγμα είναι κατά τοιούτον τρό

πον κατασκευασμένον, ώστε δεν αφn

νει τα ύδατα του Πεδιαίου να διοχετευ

θούν προς άρδευσιν και των αγρών 

του χωρίου Μόρας, και ως εκ τούτου 

από τινος χρόνου nρχισαν να σnμειού

νται μικροφιλονεικίαι μεταξύ των 

κατοίκων αμφοτέρων των χωρίων. 

Κατά τnν 11.30π.μ. ώραν τnς 2Οnς 

Ιανουαρίου, 100 και πλέον κάτοικοι 

του χωρίου Μόρα, μεταξύ των οποίων 

nταν Αζάδες και προύχοντες, εξεκίνn-




