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τπς λι'iξεως του ευρωπαϊκού πολέμου. 5. Το ποσόν των 200 λιρών να κατατεθιi 
εντόκως εις τπν εκκλπσίαν του Αγίου Ανδρονίκου προς όφελος του Δπμαρχείου 

και εις διαταγιiν του κατά καιρόν προέδρου του Δπμοτικού Συμβουλίου. 6. Η επι· 
τροπιi του Αγίου Ανδρονίκου να δπλώσπ δι' επιστολnς τπς προς τον δωρπτnν, 

ότι π πλπρωμn του παρ· αυτιi κατατεθποομένου ποσού θα γίνπ υπό τον όρον τπς 

εκπλπρώσεως των άνω όρων. 

το Δπμοτικόν Συμβούλιον απεδέχθπ ομοθύμως πάντας τους ανωτέρω όρους, 

τους οποίους προέβαλεν ο κ. Σεβέρπς εκ μέρους του δωρπτού, ο δε πρόεδρος 

του Συμβουλίου κ. Ν. Καττάμπς παρεκάλεσε τον κ. Σεβέρπν να εκΦράσπ προς 

τον κ. Μπλίδπν τας θερμός ευχαριστίας του Συμβουλίου. 

Είτα ο κ. διiμαρχος, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνπς προς τον δωρπτιiν, προέτεινεν 

όπως χαραχθιi το όνομα του κ. Μπλίδου επί τριών εκ των κατασκευασθπσομέ

νων κρπνών. Προς επίσπευσιν δε του έργου προέτεινεν. όπως διενεργπθιi κατά

λογος συνδρομών, διά το υπολειπόμενον ποσόν. να παρέχπται δε δικαίωμα εις 

τον δωρούντα 50 λίρας και άνω να αναγράφπ επί μιας εκ των κρπνών το όνομά 
του. και π τελευταία αύτπ πρότασις του κ. δπμάρχου έτυχε τπς επιδοκιμασίας 

του Συμβουλίου. 

Μετά το πέρας τπς συνεδρίας εβολιδοσκοπιlθπ καταλλnλως ο κ. Σεβέρπς, εάν θα 

ήτο και αυτός διατεθειμένοςνα συνδράμn εις το ζωτικόν toιJtoζιitfψd διά thll 
Κυθρέαν. καθ' ότι και ούτος κατάγεται εκ τπς κωμοπόλεως ταύτπς. ΑΦιlκε δ' ο κ. 

Σεβέρπς να εννοπθιi, ότι όχι μόνον ο ίδιος έχει τπν ευγενιi διάθεσιν να δωριiσπ 

διά τον σκοπόν τούτον πλείονα των όσων υποτίθεται. αλλ' ότι θα εξασφαλίσπ 

και πεντπκοντάλιρον δωρεάν εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου. και 

εκ μέρους άλλων επιλέκτων πολιτών τπς Λευκωσίας διάφορα ποσά. 

Ελευθερία, 21/3.6.1916. 
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Κυθρέα, 26 Απριλίου 1916. 

το Δπμαρχείο τπς Κυθρέας εργάζεται δραστπρίως χάρις εις τον ακαταπόνπτον και 

έμπειρον γραμματέα του. όστις απέβπ π ψυχιi του Δπμαρχείου, αντικαθιστών 

πολλάκις και συμβούλους και διiμαρχον και δικαιολογών ούτω πλήρως τον ψπφι

σθέντα δι' αυτόν μισθόν, ο οποίος εχαρακτπρίσθπ υπερβολικός διά νεοσύστατον 

και άνευ πόρων Δπμαρχείον. 
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Εν αντιθέσει, όμως, προς τπν ενεργnτικότnτα του γραμματέως, οι δnμοτικοί 

σύμβουλοι αδρανούσι και αδιαφορούσιν. Αδιαφορεί δε και ο διlμαρχος, ωσάν να 

nρκει να εκλεγn τοιούτος και το ζι'iτnμα ετελείωσε, αι πολλαnλαί δε ανάγκα ι του 

χωρίου θα εθεραπεύοντο αΦ' εαυτών. Δια χωρίον, όπως n Κυθρέα, ορεινόν και 
δύσβατον, διαρρεόμενον υπό άΦθόνων υδάτων και εστερnμένον κατ' εξοχnν 

δρόμων, χρειάζεται να τεθώσιν επί κεΦαλι'iς πρόσωπα, τα οποία να αφοσιωθώσιν 

εις τnν εξυπnρέτnσιν των αναγκών του διlμου. 

Και είναι μεν αλnθές, ότι εγένετο έναρξις τnς πλακοστρώσεως των οδών και του 

καθαρισμού των ποταμίων και ρυάκων, τούτο όμως δεν είναι αρκετόν. Νεκροτα

φείον n Κυθρέα, n οποία αριθμεί πλnθυσμόν 2000 και πλέον ψυχών, δεν έχει και 
εξακολουθεί θάπτουσα τους νεκρούς τnς εις τους περιβόλους των ναών, και 

παραπλεύρως των σχολείων. 

Αλλ' επί τέλους πόσn δαπάνn απαιτείται δι' εν νεκροταφείον, το οποίον δεν 

χρειάζεται τίποτε άλλο από ένα περίβολον και εν μικρόν δωμάτιον; Διότι χώρος 

προς τούτο υπάρχει αρκετός και δωρεάν. Ας πρωτοστατι'iσn ο κ. δι'iμαρχος να 

ανοιχθn κατάλογος εισφορών εις τας οποίας να μετάσχωσι και οι ναοί, ότε το 

ζι'iτnμα είμεθα βέβαιοι ότι θα λυθι'i ευκόλως. 

Πρό τnς ιδρύσεως του Δnμαρχείου και μετ' αυτι'iν είχε διαλαλnθι'i μία δωρεά του 

εν.ΚαΤρω άριστα εγκατεστπμένοu κυειρεώ"ι;ομκ,Κ. [1/Jηλίδου,διάτας ανάγκας του 

Δnμαρχείου και δn διό διοχέτευσιν ύδατος από τnς πnγι'iς ΚεΦαλοβρύσου εις τα 

κεντρικά του χωρίου μέρn και ίδρυσιν κρnνών. Επραγματοποιι'iθn n δωρεά αύτn 
r'i αναμένεται n λι'iξις του πολέμου διό να προβάλn, ότε θα είναι εύκολος και n 
προμι'iθεια προτομών του ευεργέτου, αίτινες θα στnθώσιν επί των κρnνών; 

Όλοι οι παρακείμενοι λόφοι εν αντιθέσει προς τnν κατάφυτον κοιλάδα, ιδίως εις 

τας άνω ενορίας, είναι κατάγυμνοι και aποψιλωμένοι, εν ω ευδοκιμεί θαυμάσια 

επ' αυτών n κερατέα και n αμυγδαλι'i. Ουδεμία, όμως, καταβάλλεται προσπάθεια 
προς δενδροΦυτείαν αυτών. 

Πόσον ωραίον θα r'iτo αν το Δnμαρχείον, από κοινού μετά των επιτρόπων των 

εκκλnσιών και των διδασκάλων, ελάμβανον πρόνοιαν προς ίδρυσιν Φιλοδένδρου 

ομίλου, όστις να εξυπnρετnσn και βonθr'iσn τnν καταφύτευσιν των λόφων; 

Αλλαχού τοιούτοι όμιλοι ευδοκιμούν θαυμάσια. 

Στ. 

Ελευθερία, 30/13.5.1916. 




