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Η κυeρέα στον κυπριακό τύπο της δεκαετίας του

1910

του κωοτή κοκκινόφτο

Όπως είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερα σπμειώματά μας, στις κυπριακές εφπ
μερΓδες, που άρχισαν να εκδίδονται αμέσως μετά τnν καθεστωτικn μεταβολn του

1878

και οι οποίες αποτελούν μία από τις σnμαντικότερες πnγές μελέτnς τnς

ιστορίας τnς εποχής, περιλαμβάνονται πολλά και ενδιαφέροντα δnμοσιεύματα,

που αφορούν στn ζωn των κατοίκων των χωριών και των πόλεων του νnσιού.
Ορισμένα από αυτά, που σχετίζονται με τnν κοινότnτα τnς Κυθρέας, είχαμε ανα
δnμοσιεύσει, με σύντομα σχόλια, σε παλαιότερα κείμενά μας ιπερ. «Ελεύθερn

Κυθρέα», αρ.

41-42119911, σ. 136-137, αρ. 47-48119931, σ. 122, αρ. 50-51119941,
σ. 113-114, αρ. 75-76120031, σ. 55-58, αρ. 80-81120041, σ. 128-129, αρ. 86-87
120061, σ. 2-61. Στο παρόν σnμείωμα δίνουμε στn δπμοσιότnτα δεκατέσσερα
δπμοσιεύματα, που αφορούν διάφορες πτυχές τnς ιστορίας τnς κωμόπολπς,
κατά τn δεκαετία του

Ας σnμειωθεί, ότι σε κάποια από αυτά το όνομα τnς

1910.

κωμόπολnς αναγράφεται

με έψιλο

ΙΚυθρέαΙ

και σε άλλο

με άλφα γιώτα

ΙΚυθραίω, ενδεικτικό τnς χρnσnς και των δύο τύπων του.
Το πρώτο από τα δπμοσιεύματα αυτά εντοπίστπκε στπν εφnμερίδα «Πατρίς»,
nμερομnνίας
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Ιουνίου

1912,

και αναφέρεται στα εγκαίνια του ναού τnς

Παναγίας τnς Χαρδακιώτισσας από τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Β'

11909-19161,

τα

οποία έγιναν με δαπάνες του εμπόρου Μιχαnλ Ατταλίδn. ο ναός αυτός, όπως

γνωρίζουμε από σχετικn επιγραφn, είχε περατωθεί το
nμερομnνίας 18/31Ιουλίου

1913,

1878.

Η ίδια εφnμερίδα,

δnμοσίευσε επίσnς ένα σύντομο σnμείωμα για

τnν πανnγυρn τnς Αγίας Μαρίνας, κατά τnν οποία είχαν προσέλθει στnν Κυθρέα
κάτοικοι τπς πρωτεύουσας και των περιχώρων.
Αρκετά άλλα δnμοσιεύματα αναφέρονται στnν πρόθεσn του εγκώριου εμπόρου
Κωνσταντίνου Μnλίδn

11869-19291,

ο οποίος δραστnριοποιείτο στο Κάιρο, να

αναλάβει τις δαπάνες για τn διοχέτευσn νερού από το κεφαλόβρυσο με διασω
λπνώσεις στις συνοικίες τnς κωμόπολnς. Επιλύετο έτσι ένα μεγάλο πρόβλnμα,

το οποίο σχετιζόταν με θέματα υγείας και απασχολούσε τους κατοίκους για
πολλά χρόνια και που οι δύσκολες οικονομικές συνθnκες τnς εποχnς δεν επέ
τρεπαν τnν οριστικn ρύθμισn του. Σύμφωνα με τnν εφnμερίδα «Φωνn τnς

Κύπρου», πμερομπνίας
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Σεπτεμβρίου

1914, n

είδnσn τnς άφιξnς του Μnλίδπ

στnν Κυθρέα είχε γίνει δεκτn με ενθουσιασμό και πολλοί κάτοικοι με τους ιερείς,
τους δασκάλους και τους μαθnτές εξnλθαν σε αρκετn απόστασn για να τον προ-
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ϋπαντnσουν. Όπως ανσφέρεται. ο Μnλίδnς θεωρούσε ότι προϋπόθεσn ανάπτυ
ξnς τnς κωμόπολnς nταν

n ίδρυσn

Δnμαρχείου. που θα μεριμνούσε για τnν επι

σκευn και τnν καθαριότnτα των δρόμων και θα τnν καθιστούσε θελκτικό θέρε
τρο, ιδίως για τους κατοίκους τnς πρωτεύουσας. Γι' αυτό και κατά τnν εκεί δια

μονn του περιέφερε σχετικn αίτnσn προς υπογραφn από τους κατοίκους, τnν
οποία ακολούθως θα προωθούσε προς τnν Κυβέρνnσn για υλοποίnσn τnς.
Πράγματι,

n

ανακnρυξn τnς Κυθρέας σε Δnμο έγινε μερικούς μnνες αργότερα,

οπότε εστάλn, τον Μάρτιο του

1915,

ο γραμματέας τnς Διοίκnσnς Νικολόπου

λος, για να εποπτεύσει τnν υποβολt'i υποψnφιοτnτων και τn διεξαγωγn εκλογών
για τnν ανάδειξn του πρώτου Δnμοτικού Συμβουλίου. Συμφωνα με τnν εφnμερί
δα «Ελευθερία», nμερομnνίας

14/27

Μαρτίου

1915,

ο Νικολόπουλος κατάφερε

να συμβιβάσει τις διάφορες αντιμαχόμενες ομάδες, με αποτέλεσμα να υποβλn·
θούν τελικά μόνο οκτώ υποψnΦιότnτες, όσες και τα μέλn του Δnμοτικού Συμ
βουλίου, γεγονός που συνέτεινε ώστε να αποφευχθούν οι εκλογές. Σύμφωνα με
το δnμοσίευμα τα πρώτα μέλn του Δnμοτικού Συμβουλίου nσαν οι Χρύσανθος
Κωνσταντίνου, Παύλος χατζnχρnστου. Μιχαtlλ Ατταλίδnς, Νικόλαος καττάμnς,
Κυριάκος ΛεμονοΦίδnς, ΧριστοΦάκnς Κολιός, πετράκnς χατζnλουκάς και Ευγέ
νιος Ζαμπακίδnς. Αναφέρεται δε, ότι θα συνέρχονταν σε συνεδρία, τnν

1n Απρι

λίου του ίδιου έτους, για να εκλέξουν τον πρώτο Δnμαρχο τnς κωμόπολnς, που

όπως γvωpίζοl.ιιJε aπό μεταγενέστερα δnμοσιεύματα nταν ο Νικόλαος καττάμnς.
Είναι αξιοσnμείωτο, ότι, σύμφωνα με τnν εφnμερίδα. είχε καταβλnθεί προσπά·
θεια για να πειστεί ο προύχοντας τnς Κυθρέας Γιάγκος Θεμιστός να αποδεχθεί
εκλογn του στο Δnμοτικό Συμβούλιο και ανάλnψn τnς προεδρίας του. αφού εθε·
ωρείτο ο πλέον ενδεδειγμένος για τn θέσn αυτn. ο Θεμιστός, όμως, αρνnθnκε

λόγω άλλων υποχρεώσεών του. που δεν του επέτρεπαν να διαθέτει τον απα
ραίτnτο χρόνο. για τnν εξάσκnσn των καθnκόντων του Δnμάρχου.
Όπως αναφέρεται σε δnμοσίευμα τnς εφnμερίδας «Κυπριακός Φύλαξ», nμερομn

νίας

29

Σεπτεμβρίου

1915,

το Δnμοτικό Συμβούλιο προσεκάλεσε σε συνεδρία

του τον Κωνσταντίνο Μnλίδn, ο οποίος βρισκόταν τότε στnν Κύπρο, στον οποίο
εκφράσθnκαν θερμές ευχαριστίες για τn συμβολt'i του στnν ίδρυσn του Δnμαρ
χείου. ο Μnλίδnς επαναδιατύπωσε τnν πρόθεσn του να προσφέρει

200

λίρες, για

τnν υλοποίnσn του έργου τnς διοχέτευσnς νερού από το κεφαλόβρυσο στις γει
τονιές τnς Κυθρέας.

Πράγματι, σύμφωνα με τnν «Ελευθερία», πμερομnνίας
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Ιουνίου

1916,

οκτώ

περίπου μnνες αργότερα, ο Μnλίδnς εξουσιοδότnσε τον δικnγόρο τnς Λευκω
σίας Δnμοσθένn Σεβέρn να καταθέσει το ποσό αυτό εντόκως στnν εκκλnσία του
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Αγίου Ανδρονίκου τnς κωμόπολnς προς όφελος του Δnμαρχείου κάτω από ορι
σμένους όρους, τους οποίους το Δnμοτικό Συμβούλιο απεδέχθn. Στο μεταξύ
ανοίχθnκε κατάλογος συνδρομών, για τn συγκέντρωσn του υπολειπόμενου

ποσού, για τnν ολοκλrlρωσn του έργου.
Σε άλλο κείμενο τnς «Ελευθερίας», nμερομnνίας
ταν ότι

n

4/17

Ιουλίου

1915,

σnμειωνό

διοχέτευσn πόσιμου νερού στις γειτονιές τπς Κυθρέας θα συνέβαλλε

στnν περαιτέρω ανάπτυξή τους, αφού αποτελούσε δnμοφιλή προορισμό για τις

κυριακάτικες εκδρομές των κατοίκων τnς πρωτεύουσας και ειδικότερα των λαϊ
κών τάξεών τnς. Στο κείμενο γινόταν, επίσπς, εισήγnσn για τnν κατασκευή αμα

. ξιτής

οδού μέχρι το κεφαλόβρυσο, έτσι ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να μετα

βαίνουν σε αυτό.
Αρθρογράφος τnς ίδιας εφnμερίδας, στο Φύλλο nμερομnνίας

30/13

ΜαΤου

1916,

επαινούσε τον γραμματέα του Δnμαρχείου για τnν ευεργετική για τnν Κυθρέα

δραστnριότnτά του και σnμείωνε ότι είχαν αρχίσει να γίνονται κάποια έργα στnν
κωμόπολn, όπως πλακόστρωσn δρόμων και καθαρισμός του ποτάμιου δικτύου.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα σnμείωνε, χρειάζονταν να γίνουν και πολλά άλλα,
όπως

.

n

μετακίνnσn του κοιμnτnρίου σε απομακρυσμένο από τnν κωμόπολn

χώρο, ώστε να σταματήσουν να θάπτονται οι νεκροί στα προαύλια των εκκλn
σιών και παραπλεύρως των σχολείων. Ακόμn, εισnγείτο τn σύστασn, με πρωτο-

. · βουλία του Δnμαρχείου, Ί:ων εκκλnόιdσtικώv επιtρόnων και των δασκάλων,
Φιλόδενδρου ομίλου, που θα μεριμνούσε για τn δενδροΦύτευσn των γύρω
γυμνών λόφων, ιδίως με χαρουπιές και αμυγδαλιές. Τέλος, διερωτάτο τι είχε

απογίνει

n

δωρεά του Μnλίδn, που είχε εξαγγελθεί με πανnγυρικό τρόπο, τόσο

πριν όσο και μετά τn σύστασn του Δnμαρχείου. Όπως είναι γνωστό από άλλες
πnγές, τελικά

n

αξιοποίnσn τnς δωρεάς και π μεταφορά του νερού στις διάφο

ρες γειτονιές τnς Κυθρέας προαγματοποιήθnκε μερικά χρόνια αργότερα, στις
αρχές τnς δεκαετίας του

1930.

Για το ζήτnμα τnς ταΦnς των νεκρών στο προαύλιο των εκκλnσιών τnς κωμόπο
λnς aρθρογράφος και πάλιν τnς «Ελευθερίας», nμερομnνίας

1917,

7/20

Οκτωβρίου

επέκρινε το Δnμοτικό Συμβολίου για τnν καθυστέρnσn τnς ίδρυσnς κατάλ

λnλου κοιμnτnρίου. Διερωτάτο δε πώς και ο διοικnτnς τnς Λευκωσίας δεν είχε
επιλnΦθεί του θέματος εφαρμόζοντας τn σχετικn νομοθεσία, που υποχρέωνε
τους κατοίκους, νια λόγους προστασίας τnς υγείας τους, να ιδρύσουν κοιμnτή
ρια σε αρκετn απόστασn από τις κατοικnμένες περιοχές.
Το επόμενο σχετικό με τπν Κυθρέα δnμοσίευμα προέρχεται και πάλιν από τnν

ίδια εφnμερίδα, nμερομnνίας
Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ'

15/28 Ιουλίου 1917, και αφορά τnν επfσκεψn του
<1916-19331 στnν κωμόπολn, στα πλαίσια περιοδεί-
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ας που πραγματοποιούσε στα χωριά τπς αρχιεπισκοπικnς περιφέρειας. Όπως
αναφέρεται. τον Αρχιεπίσκοπο προϋπάντπσαν έξω από τπν κωμόπολπ οι πρόκρι

τοι, οι ιερείς, οι δάσκαλοι και οι μαθπτές. Στις περιοδείες αυτές, που διαρκούσαν
από τις αρχές τπς άνοιξπς μέχρι τα τέλπ του φθινοπώρου, οι Αρχιερείς του νπσι

ού επιλαμβάνονταν διαφόρων προβλπμάτων που αντιμετώπιζαν οι τοπικές
εκκλπσιαστικές επιτροπές και οι κάτοικοι του νπσιού. Στπν περιοχn τπς Κυθρέας,
ο Αρχιεπίσκοπος διέμενε για μερικές μέρες στο μοναστnρι τπς Θεοτόκου και επι
σκεπτόταν καθπμερινά είτε μία από τπς ενορίες τπς, είτε ένα από τα γύρω χωριά,

όπως το Τραχώνι, το Νέο Χωρίο, τπ Βώνπ και το Έξω Μετόχι.
Σύμφωνα με αρθρογράφο τπς εφπμερίδας «Πατρίς», πμερομπνίας

στου

1917,
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Αυγού

ο οποίος υπογράφει με το ψευδώνυμο «Φοίβος», κατά τπν επίσκεψn

του αυτn, ο Κύριλλος είχε εισπγπθεί στους κατοίκους τπς Κυθρέας να μεριμνn
σουν για τπν ίδρυσπ ανώτερπς διτάξιας Σχολnς. Ας σπμειωθεί, ότι παρόμοιες

Σχολές είχαν λειτουργnσει τπν ίδια περίοδο και σε αρκετές άλλες κωμοπόλεις
του νπσιού, όπως στπ Λάππθο, τπν Ευρύχου, το Ριζοκάρπασο και αλλού, σε μια

προσπάθεια διάδοσπς των ελλπνικών γραμμάτων στο νπσί. Όπως αναφέρεται, οι
δαπάνες λειτουργίας τπς Σχολnς θα καλύπτονταν από συνδρομές τπς Αρχιεπι
σκοπnς και των ενοριακών ναών τπς Κυθρέας, καθώς και από τα εισιτnρια των

μαθπτών. Αναμενόταν δε, κατά το επόμενο έτος, να λειτουργnσει π πρώτπ τάξπ,

όι aπόφοιτοι τπς οποίας θα αποτεnούσαν στπ συνέχεια τπ δευτέρα τάξπ. ο «Φοί
βος, εισπγείτο να τεθεί αρχικά π Σχολn υπό τπ διεύθυνσπ του διευθυντn του

Αρρεναγωγείου του Αγίου Ανδρονίκου, έτσι ώστε να περιοριστούν οι δαπάνες
λειτουργίας τπς.

Περαιτέρω πλπροφορίες για τπν προσπάθεια σύστασπς τπς Σχολr'iς αυτnς δίνο
νται σε σχετικό δπμοσίευμα τπς εφπμερίδας «Ελευθερία», πμερομπνίας
Αυγούστου

1917.
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Όπως σπμειώνεται, π Σχολn θα λειτουργούσε τον Σεπτέμβριο

του ίδιου έτους και π εξαμελr'iς εφορευτικn επιτροπn τπς θα αποτελείτο από
εκπροσώπους των πέντε ενοριών τπς Κυθρέας και τπς ενορίας τπς Χρυσίδας. Τπν

ευθύνπ για τπν εκλογn των μελών ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ανέθεσε στον
δr'iμαρχο τπς κωμόπολπς, ο δε διορισμός του Σχολάρχπ αναμενόταν να γίνει αμέ

σως μετά, σε σύσκεψπ υπό τπν προεδρία του.
Φαίνεται, όμως, ότι π γενικότερπ οικονομικn κρίσπ, που μάστιζε τότε τπν Κύπρο,
τόσο εξαιτίας τπς αποικιοκρατικnς πολιτικnς τπς Μεγάλπς Βρετανίας, όσο και

λόγω του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου. δεν ευνοούσε τπν ανάλπψπ τπς δαπά
νπς για τπ λειτουργία τπς Σχολr'iς. Το γεγονός επεσnμανε aρθρογράφος τπς εφπ
μερίδας «Πατρίς», πμερομπνίας
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Σεπτεμβρίου

1917,

ο οποίος πρόσθετε ότι

σε αυτό συνέτεινε και π έλλειψπ τπς απαιτούμενπς θέλπσπς εκ μέρους των

