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ίδωμεν λειτουργούσαν τnν nρορρnθείσαν σχολιlν, nτις θα ανακαινίσn τnν Κυθρέ

αν και θα διανοίξn τον δρόμον προς τnν πρόοδον. Η σχολri αύτn θα λειτουργriσn 

κατά το προσεχές σχολικόν έτος, ένεκα ελλείψεως μαθnτών προς καταρτισμόν 

δύο τάξεων, με μίαν μόνnν τάξιν. Χάριν δε οικονομίας προτείνομεν, ίνα κατά το 

προσεχές σχολικόν έτος λειτουργriσn υπό τnν διεύθυνσιν του διευθυντού του 
αρρεναγωγείου «Αγίου Ανδρονίκου», διότι δεν είναι ορθόν χάριν 10·20 μαθnτών, 
οίτινες μέλλουσι ν' αnοτελέσωσι τnν πρώτnν τάξιν τnς σχολriς ταύτnς, να διορι

σθri ιδιαίτερος διδάσκαλος. Ωσαύτως προτείνομεν, ίνα ο μέλλων να διευθύνn τnν 

σχολriν ταύτnν διδάσκαλος n εκ Κυθρέας. Η Κυθρέα έχει πλείστους και ικανωτά· 
τους διδασκάλους. Εξ όλων δε τούτων ας διορισθri ο άριστος. Τον άριστον δε τού· 

τον n επιτροπεία θα εύρn προκnρύττουσα διαγωνισμόν μεταξύ των διδασκάλων 
Κυθρέας κατά το εnικρατriσαν από τινος χρόνου άριστον σύστnμα. 

Ελπίζομεν, ότι περί πάντων τούτων θα μεριμνriσn n μέλλουσα να συντάξn το πρό· 
γραμμα, επί τn βάσει του οποίου θα λειτουργriσn n εν λόγω σχολri, επιτροπεία. 

Φοίβος. 

πατρίς, 26/8.8.1917. 
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ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ ΣτΗΝ ΚΥΘΡΑΙΑΝ 

Μίαν δειλινriν τnς προπερασμένης εβδομάδος, με πέντε άλλους φίλους, μέσα σε 

μια άμαξα αρκετά ευκίνnτn, χάρις εις τα ωpηία και δυνατά ζώα που τnν έσυραν, 

ξεκινriσαμεν από τnν Λευκωσίαν για τnν Κυθραίαν. ο riλιος επriγαινε να βασιλέ· 

ψn. Είχαμε αρκετό φρέσκο. Με τραγούδια και φωνές και ρεμβασμούς σε πέντε 

τέταρτα εΦθάσαμεν εις τnν Κυθραίαν. Πρώτn φορά πηγαίναμε. 

Μέσα σε ένα λεκανοπέδιο πεδινόν, άνισον, ολσπράσινον και ολόδροσον από τα 
πολλά νερά και τα πολλά δένδρα, που γίνεται ψnλότερον όσο ανεβαίνεις προς 

τα πάνω υψώματα, αμφιθεατρικώς είναι ξαπλωμένη n περίφnμn Κυθραία. Το 
σπίτι του Φίλου μας, που μας είχε προσκαλέσει και εις το οποίον θα μέναμεν, riτo 

ψnλά και γι' αυτό αναγκασθriκαμεν να περάσωμεν από τον κεντρικόν δρόμον και 

έτσι να δούμεν σχεδόν όλnν τnν Κυθραίαν. Είναι αρκετά μεγάλn n Κυθραία. Απο
τελείται από συνοικίες, που φέρουν n καθεμιά το όνομα του εγκαινίου τnς 
εκκλησίας τnς. Όσο βγαίνει κανείς ψηλότερα ευχαριστείται περισσότερον. 

Ό,τι ώμορφο έχει να θαυμάσn κανείς στnν αρχriν είναι οι πανύψηλοι πλάτανοι, 

που στολίζουν κάθε κέντρον των γειτονιών και ξενίζουν με τnν παχειάν σκιάν 

των τους Φίλους των καφενείων. Γιατί είναι γνωστόν βέβαια, πως σ' εμάς πολύ 

σπάνια μπορεί να νonθri κέντρον χωρίς καφενείον με τα ομόπυλά του, όπως 
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είναι μερικά κακοφτιασμένα τραπέζια με ανάλογα μαυροπινακίδια, κάμποσες 

μάτσες χαρτιά και άλλα τινά δευτερεύοντα! Για καλό και για κακό τα χαρτιά είναι 

αναγκαία! Μα γιατί πηγαίνει κανείς στο καφενείο; Για να παίξn βέβαια λίγα χαρ

τιά και έτσι να ξεσκάσn, να το ρίξn έξω! Είναι τρόποι διασκεδάσεως και αναπαύ

σεως! Αφού υπάρχει αυτt'ί n aντίληψις γιατί όχι σεβαστt'ί; Πόσον ψηλά και περt'ί
φανα είναι τα μεγάλα αυτά δένδρα και πόσον αλλοιώτικοι είναι εκείνοι που ξενί

ζουν! Και όμως των καϋμένων των δένδρων αυτt'ί είναι n καταδίκη. Η αποστολt'ί, 
όμως, μπορούσε νάνοι πιό μεγάλη. 

Κάθε λίγο μέρος συναντά ο επισκέπτης κι' ένα μύλον να αλέθn. Είναι κάμποσοι 

στην Κυθραίαν. Βέβαια ανάλογοι είναι και οι μυλωνάδες. Κάποτε κάποτε πουδρα

ρισμένοι - ολόασπροι από την περίφπμnν πασπάλαν = παιπάλπν, κάμνουν τας 

εμφανίσεις των εις τας θύρας των καταστπμάτων και χαιρετούν μειδιώντες. και 

αυτt'ί n δουλειά έχει βέβαια τπν επίδρασίν της. Δnλαδt'ί οι μυλωνάδες είναι με όλπν 
την σπμασίαν τπς λέξεως μυλωνάδες εις όλα τους. Όση διαφορά υπάρχει από τους 

κυλίνδρους και τας αλευρομπχανάς τας Ευρωπαϊκός υπάρχει και τόση διαφορά των 

ανθρώπων τούτων. Δεν πταίουν, όμως, αυτοί. Θα ξυπνt'ίσουν όταν κι εμείς εδώ 

αναγκασθώμεν να χαλάσωμεν τους νερομύλους και να έχωμεν μnχανάς. Βέβαια 

πολλοί μύλοι υπάρχουν, γιατί υπάρχει και πολύ νερό που τους γυρίζει. 

Τα εσωτερικά χάλια της Κυθραίας δεν είναι και πολύ αξιέπαινα. Καθαριότης 

μετρία ..... και ...... ακαθαρσία .. αρκετt'ί ..... συνnνωμένες.κάμνουν .... τπν .... ακαθαρσίαν την 
μετρίαν. Χάρις εις το Δημαρχείον της n Κυθραίσ θα Φθάσπ ίσως καμμιά φορά εις 
πλέον αξιοζt'ίλευτον θέσιν από μερικός πόλεις, σι οποίοι απαστράπτουν από 

καθαριότητα. το Δnμαρχειακόν μέγαρον υψούται υπερnφανον εις το κέντρον 

περίπου των γειτονιών. Ολίγα βt'ίματα σαν προχωρt'ίσn κανείς απ' αυτό μια ώμορ

Φn και μεθυστικt'ί μυρωδιά από ποικίλες αναμίξεις θωπεύει την όσφρnσιν εις 

σημείον που να Φέρn κανείς το μανδt'ίλι στην μύτη ... Αφού nμπορούσε να υπάρ
χn περισσοτέρα καθαριότης, γιατί να μπ υπάρχn; Ή μnπως είναι περιττn; 

Η Κυθραία είνε αξιοσύστατος ως τόπος εκδρομnς και προσωρινnς διαμονnς. Εξο

χικωτέρα και πιό ώμορφn από τις άλλες είναι n πάνω συνοικία, που λέγεται Συρ
γανιά. Εις το άνω άκρον αυτnς είναι το ξακουσμένο κεφαλόβρυσο. το όνομα 

είναι πολύ επιτυχημένο. Είναι ομολογουμένως π πρώτη, π μεγαλυτέρα, n κεφα
λt'ί των βρυσών. 

ο επισκέπτης του δεν μένει και ενθουσιασμένος. Χάνει από την έννοιαν που 

είχεν, όταν επισκεΦθt'ί το μέρος. Δεν είναι βέβαια παράδοξον εάν κανείς επερί

μενε το μέρος άλλως πως. Δεν μπορεί να ονομασθt'ί τοπίον. Πολύ ολιγώτερον δε 

μαγικόν κ. τ. λ .. όπως κατά συνt'ίθειαν καί ευφημισμόν το ωνόμασαν πολλοί. Άξιον 
επισκέψεως το μέρος για το νερό, που βγαίνει απ' εκεί και μόνο. Αν είχε περισ-




