ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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κατοίκων. Στο ίδιο δnμοσίευμα, αναφέρεται επίσnς, ότι καθnμερινά κατέφθαναν

για άλεσμα στους μύλους τπς Κυθρέας

soo

«γομάρια σίτου και κριθιiς» και πως

το Δnμοτικό Συμβούλιο μπορούσε να φορολογι'iσει τις ποσότnτες αυτές και να

εισπράττει αρκετά χρnματσ, που θα χρnσιμοποιούσε για διάφορα κοινωΦελι'i
έργα. Σnμειώνετσι επίσnς, ότι τnν περίοδο αυτι'i καταβαλλόταν προσπάθεια για
τn διόρθωσπ των δρόμων τπς κωμόπολnς και ο εντεταλμένος υπάλλπλος του

Δπμαρχείου φρόντιζε νια τπ διατnρπσn τπς καθαρότπτσς των νερών. Ακόμn,
αναφερόταν στnν έλλειψπ πετρελαίου, προφανώς λόγω των προβλπμάτων που
είχαν δnμιουργnθεί από τον Παγκόσμιο πόλεμο, γεγονός που συνέτεινε, ώστε οι

φανοί των δρόμων να παραμένουν σβπστοr κατά τπ διάρκεια τπς νύκτας.

το τελευταίό και εκτενέστερο δπμοσίευμα για τπν Κυθρέα τnς δεκαετίας του

1910

αφορά στις εντυπώσεις από επίσκεψι'i του σε αυτn του εξ Αγρού απόφοι

του του Ιεροδιδασκαλείου τπς Λάρνακας Νικόλαου zυγαδπνού, μετέπειτα διακε
κριμένου δικπγόρου των Αθπνών. ο Ζυγαδπνός Φιλοξενι'iθπκε σε σπίτι φίλου του
και στο κείμενό του εκθειάζει τις φυσικές ομορφιές τπς κωμόπολπς και περιγρά
φει τις εντυπώσεις του από τους μύλους τπς, απ μειώνοντας ότι ι'iταν ένα αρκε
τά πλούσιο μέρος, που μπορούσε να αποτελέσει τόπο εκδρομnς

n

ακόμn και

προσωρινι'iς διαμονnς, νια όσους κατοίκους των πόλεων θα ι'iθελαν ξεφύγουν

από τnv κοeπμεριvότητα.
τα δεκατέσσερα δnμοσιεύματα του κυπριακού τύπου, που αναφέρονται στπν
Κυθρέα τπς δεκαετίας του

1910,

είναι τα ακόλουθα:

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

***
1
ΕΚ ΚΥΘΡΑΙΑΣ
Τπν 2Οιiν ΜαΤου, Κυριακnν των Αγίων Πάντων,

n Α.Μ.

ο Αρχιεπίσκοπος εγκαινία

σε τον ναόν τπς ενορίας Χαρδακιωτίσσπς Κυθραίας, δαπάνn του εγκρίτου εμπό
ρου κ. Μιχαι'iλ Α. Ατταλίδου, ενοριάτου, και εχειροτόνπσε τον ιεροδιάκονον Κων
σταντίνον τπς ενορίας εις πρεσβύτερον, τπν δε επομένπν εορτιiν των Αγίων

Κωνσταντίνου και Ελένπς και επέτειον ονομαστικι'iν τπς

A.B.V.

του διαδόχου τπς

Ελλάδος Κωνσταντίνου π Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος ελειτούργπσεν εν τω Ναώ Αγίου
Ανδρονίκου, μετά δέ το τέλος τπς λειτουργίας εψάλπ π συνιiθπς δοξολογία.
Πατρίς,

31/13.6.1912.

