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σότερα δένδρα, αν nτσ πιό φυσικό μ' άλλα λόγια, θα tiταν πιο ωραίο, ας tiταν πιο
άγριο. Θα tiταν φυσικά πιο παρθενικό από μεγαλείο και μυστtiριο.
Η Κυθραία έχει όσα χρειάζονται νια να ονομασθti ένα μέρος κωμόπολις στnν
Κύnρον. Ανάμικτα όλα μεταξύ πόλεως και χωρίου. Ήθπ, έθιμα, τρόποι ζωιlς
κ.λ.π. Είναι μέρος πλούσιο φυσικά. Έχει πολλούς πόρους εκμεταλλευσίμους και

ππγάς πλούτου ανεκμεταλλεύτου. Οι κάτοικοι δεν κάμνουν τίποτε παραπάνω
από ό,τι τους χρειάζεται και για ό,τι με ευκολία τους βοnθεί

n

Φύσις. Οι άνθρω

ποι είναι οι συνπθισμένοι τύποι. Αν συμπεράνω από μερικούς που πλησίασα
συναντά κανείς τύπους πολύ περιέργους, ευπροσδέκτους για κάθε εισι'iγnσn.
αλλά και μ' αρκετό πείσμα, πολλtiν ισχυρογνωμοσύνnν και λίγnν επιπολαιότητα.
Έχει και

n

Κυθραία τους έχnδές τnς, όπως κάθε μέρος ... που απομυζούν σαν

βδέλλες ό,τι μπορέσουν.
Αι γυναίκες φαίνονται πολύ

-

πολύ επηρεασμένες από το μέρος που κατοικούν.

Είναι πολύ tiσυχες και λίγον αγαθές από τnν επίδρασιν του τόπου, τα θωπεύμα
τα του δροσερού αέρα, τα κακαρίσματα των αφθόνων νερών και τας απεράντους

πρασίνους εκτάσεις, από τους κtiπους τους πολλούς. Παραπάνω απ' αυτά δεν
θάθελα να γράψω, ούτε να προχωρnσω. Άλλως τε

n

διαμονn μας nτο μόνον

τριακοντάωρος.

Η εκδρομn μας nτο πολύ ώμορφn. Στnν παρέαν είχαμε ποικίλους τους τύπους.

· καττουςμεγαλοσχnμους καιτους

aνισοσκελείς και τους παχuδέρμους και τους

κωμικούς. Ήτο ένα σύνολο πολύ διασκεδαστικό. ο ένας με το αστείο του. ο
άλλος με το πείραγμά του, ο παρεκεί με τc ~οίμισμά του. ο άλλος με το σοβα
ρόν του. ο άλλος με τn γέρικn του εμφάνιση. ο άλλος με τnν υπερβολn του

και όλοι με πολλtiν διάθεσιν για γέλιο και γλέντι και χαρά και τραγούδι και
φωνές. Περάσαμε θαυμάσια. ώστε να ευχαριστούμεν τον αίτιον τnς εκδρομtiς
μας.
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Αυγούστου

Ελευθερία,

1917.

Νικ. zυγαδnνός.
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ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝ ΚΥΘΡΕΑ
Ως είχομεν αναγράψει και εν προnγουμένω φύλλω τnς «Ελευθερίας»,

n

Α.Μ. ο

Αρχιεπίσκοπος κατά τnν εν Κυθραία διαμονtiν του εκάλεσε τους επιτρόπους των
Εκκλησιών και τους προκρίτους τnς Κυθρέας και τnς Χρυσίδος και εισnγnθn
αυτοίς τnν ίδρυσιν Σχολαρχείου. Η εισtiγnσις τ π ς Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου εγένε
το ασπαστι'i ου μόνον υπό των προκρίτων αλλά και υφ· απάσnς τnς κοινότητος

