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Η Κυθρέα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας

της δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1570-1878) η Κυθρέα διε -
τέλεσε πρωτεύουσα ομώνυμου διαμερίσματος (κατηλλικιού) και αποτε -
λού σε μια από τις πλέον εύφορες περιοχές της Κύπρου. Τα προϊόντα που
παρήγε, εκτός από το πολύ καλής ποιότητας μετάξι, ήταν το λάδι, οι φη -
μι σμένες της ελιές, το βαμβάκι, το σησάμι και τα λαχανικά, όπως το κρα -

μπί που, σύμφωνα με μια αναφορά, στην Ευρώπη εισήχθη αρχικά από
Κυ θρεώτες εμπόρους το 1604. 

Η θέση της Κυθρέας στη σιτηροπαραγωγική πεδιάδα της Μεσαορίας
και ιδιαίτερα κοντά στο μεγάλο καταναλωτικό κέντρο της Λευκωσίας και
το άφθονο νερό του Κεφαλόβρυσού της που αποτελούσε τη μοναδική κι -
νητήρια δύναμη για τη λειτουργία πολυάριθμων νερόμυλων κατά τον
Μεσαίωνα και την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπως φυσικά και προ η -
γου μένως, συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της αλευροποιίας. Η
Κυθρέα, από τα πολύ παλιά χρόνια διέθετε πολλούς αλευρόμυλους, ο
αριθμός των οποίων κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια ξεπερνούσε τους 35.
Από αυτούς μέχρι τα τέλη της Τουρκοκρατίας και συγκεκριμένα το 1879
βρίσκονταν σε χρήση 32 νεροκίνητοι αλευρόμυλοι. Η κίνηση των ανθρώ -
πων που έρχονταν να αλέσουν το σιτάρι τους στην Κυθρέα ήταν πολύ
μεγάλη και το χωριό εξελίχθηκε σταδιακά στο σημαντικότερο κέντρο α -
λευ ροποιίας σε ολόκληρη την Κύπρο. Η Κυθρέα καθόλη τη διάρκεια της
Τουρκοκρατίας αποτελούσε το κεφαλοχώρι της ευρύτερης περιοχής της.
Το 1881, τρία μόνο χρόνια μετά το τέλος της Τουρκοκρατίας, μη συμπε -
ριλαμ βανομένων των κατοίκων της Χρυσίδας, οι κάτοικοι της Κυθρέας
ανέρχονταν στους 1.630. Με αυτό τον αριθμό κατοίκων η Κυθρέα απο -
τελούσε το δεύτερο σε πληθυσμό χωριό της επαρχίας Λευκωσίας μετά τη
Μόρφου. Περί τα τέλη της Τουρκοκρατίας, το άφθονο νερό του κεφαλό -
βρυσου της Κυθρέας, εκτός της τεράστιας σημασίας που είχε ως κινητή -
ρια δύναμη των πολυάριθμων αλευρόμυλών της που για την εποχή εκείνη
έφερναν σημαντικά εισοδήματα στην κοινότητά της, αποτελούσε και τον
σημαντικότερο παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης για όλη τη γύρω
περιοχή στην οποία βρίσκονταν κήποι και περιβόλια με πολύ μεγάλες
εκτάσεις καλυμμένες με ελιές, συκαμινιές. οπωροφόρα δένδρα και κάθε
λογής λαχανικά και βιομηχανικά φυτά, ανάμεσα στα οποία σημαντική
θέ ση κατείχε το βαμβάκι. Με όλη αυτή τη βλάστηση η περιοχή γύρω από
την Κυθρέα αποτελούσε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. 



Στα νότια της Κυθρέας και μέσα στα διοικητικά της όρια βρίσκεται η
Χρυσίδα, η οποία αρχικά ήταν ανεξάρτητος οικισμός, αργότερα όμως
απετέλεσε μια από τις έξι ενορίες της Κυθρέας (Συρκανιά, Χαρδακιώ -
τισσα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ανδρόνικος, Αγία Μαρίνα και Χρυσίδα).
Οι κάτοικοι της Χρυσίδας άρχισαν να συνυπολογίζονται στον πληθυσμό
της Κυθρέας μετά την απογραφή του 1931. Το χωριό υφίστατο με την
ίδια ονομασία και κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια, όπως πληροφορούμαστε
από τους Χρονογράφους. Ο χρονογράφος Γεώργιος Βουστρώνιος το
αναφέρει με την ίδια ακριβώς ονομασία, στα γεγονότα που συνέβησαν
το 1460. Αναφέρει ότι τότε η Χρυσίδα ήταν φέουδο που ανήκε στον
Γουίλλιαμ ντε Γκαί (Γουλιέλμο ντ’ Ακρ). Αυτός ήταν υποστηρικτής της
Λουζινιανής βασίλισσας Καρλόττας, γι’ αυτό και οι άνδρες του αντίπαλού
της Ιακώβου Β΄ του Νόθου επέδραμαν στο αρχοντικό του Γουίλλιαμ ντε
Γκαί στη Χρυ σίδα και κατέσχαν ασήμι και χρυσάφι: «…Τότες επήγαν εις

την Χρου  σίδαν εις του σιρ Γιλιάμ Τακρέ, και επήραν το δικόν του,

ασήμιν, χρου  σάφιν, εις τιμήν δύο χιλιάδες δουκάτα». 

Ο χρονογράφος-ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) ση -
μειώ νει ότι η Χρυσίδα ήταν ένα από τα χωριά που υδρεύονταν από τον
Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται και στη λεηλασία
της Χρυσίδας από οπαδούς του Ιακώβου Β΄ το 1460. Ο τότε ιδιοκτήτης
του χωριού, Γουλιέλμο ντ’ Ακρ, υπήρξε αντίπαλος του Ιακώβου Β΄ και
θερ μός υποστηρικτής της ετεροθαλούς αδελφής του Καρλόττας. Ο Γου -
λιέλμο ντ’ Ακρ διέμενε μόνιμα στη Χρυσίδα όπου είχε και την κύρια κα -
τοικία του. Τούτο επιβεβαιώνεται και από την αναφορά ότι κατά τη
λεη λασία που οι υποστηρικτές του Ιακώβου διενήργησαν σε βάρος της
οικίας του στη Χρυσίδα, εκεί βρήκαν και πήραν από αυτή «αρκετό
χρυσά φι».

Στα τέλη του 16ου αιώνα, ο ιστορικός Στέφανος Λουζινιανός κάνει
λόγο για τους ωραίους κήπους της Κυθρέας και το νερό του κεφαλό βρυ -
σου που κινούσε τους νερόμυλους και πότιζε τις βαμβακοφυτείες.

Οι διάφοροι περιηγητές που επισκέφθηκαν την Κυθρέα κατά τη διάρ -
κεια της Τουρκοκρατίας αναφέρονται με κολακευτικά λόγια στα περιβό -
λια, τα δένδρα και τους νερόμυλους της Κυθρέας. Ο περιηγητής Van
Bruyn, που επισκέφθηκε την Κύπρο το 1683, μνημονεύει την Κυθρέα
και περιγράφει το Κεφαλόβρυσο.

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός στην περίφημη Ιστορία Χρονολογική της

νή σου Κύπρου αναφέρεται στο «Κεφαλόβρυσο της Κυθραίας πολιτείας,

ήτις ποτίζει πολλά περιβόλια μετάξης, βαμπάκια, και όσα άλλα, αρκε τήν
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ποσότητα χωραφίων και διά των αυτής υδάτων δουλεύουσιν υπέρ τους

τριάκοντα αλευρομύλους εκεί» (Βλ. Αρχιμ. Κυπριανός, Ιστορία Χρο νο -

λογική της νήσου Κύπρου (Ενετίησιν 1788, ανατ. Λευκωσία 1971), σ. 15). 

Το μετάξι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αποτελούσε ένα από
τα κυριότερα προϊόντα της Κύπρου και από την αξιοποίησή του, ως πρώ -
της ύλης για την ύφανση περίφημων μεταξωτών υφασμάτων, η Κύπρος
απεκόμιζε σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η παραγωγή μεταξιού στην Κυ -
θρέα και την περιοχή της καθόλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας ήταν
άφθο νη και καλής ποιότητας. Ο Michael de Vezin, πρόξενος του Αλέπο
στην Κύπρο, που πέθανε στη Λάρνακα το 1792, γράφει ότι από τα 16
δια μερίσματα της Κύπρου μετάξι παρήγαν τότε κυρίως τα διαμερίσματα
της Κυθρέας, της Πάφου, της Αυδήμου, του Κοιλανίου και της Αμμοχώ -
στου-Καρπασίας. Ιδιαίτερα για την Κυθρέα, γράφει ότι παρήγε ωραίο
άσπρο μετάξι. 

Στη μεγάλη σημασία του κεφαλόβρυσου αναφέρεται και ο περιηγητής
Αλή Μπέη που επισκέφθηκε την Κύπρο στα 1806. Μεταξύ άλλων, ση μει -
ώ νει: «Η Κυθρέα (την οποία αποκαλεί Κύθηρα) οφείλει την ύπαρξή της
στην πηγή προς βορράν που χωρίζεται σε δυο ποταμούς και χύνει άφθονο
νερό ως το άκρο της κοιλάδας… μερικά σπίτια είναι σκορπισμένα στην
κοιλάδα και λίγοι μύλοι που προμηθεύουν αλεύρι στη Λευκωσία. …
Υπάρχουν λαχανόκηποι και πολλές συκαμινιές. … Εκείνο που μπορείς
να δεις στην Κυθρέα είναι φυτείες συκαμινιών για την εκτροφή μεταξο -
σκώ ληκων, λίγες χαρουπιές, ελιές, καρποφόρα δένδρα και λαχανικά»
(Βλ. C. D. Cobham, Excerpta Cypria, Cambridge 1908 (ανατ. Nicosia
1969), σ. 398).

Μετά την κατάκτησή της η Κύπρος ενσωματώθηκε στην Οθωμανική
αυτοκρατορία ως ξεχωριστό beylerbeylik που είχε επικεφαλής τον
beylerbey και περιελάμβανε τις στρατιωτικοδιοικητικές περιφέρειες σαν -
τζά κια, καζάδες και ναχιγέδες. Οι ναχιγέδες αποτελούσαν τη μικρότερη
διοικητική περιφέρεια, υποδιαίρεση του καζά. Στις αρχές της Τουρκο -
κρατίας στην Κύπρο υπήρχαν 17 ναχιγέδες. 

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η Κάτω Χρυσίδα, μαζί με τον
Άγιο Ανδρόνικο, τον Άγιο Δομέτιο, τη Δευτερά, το Καϊμακλί, την Κάτω
Δευ τερά, το Κιόνελι, την Κλήρου, τη Λακατάμια, το Παλαίκυθρο, τον
Στρό βολο, το Τραχώνι και τη Ψιμολόφου ανήκε στον Καζά Λευκωσίας (Ι.
Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, τόμ. Α΄, Λευκωσία 1993,
σ. ΧV, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 7 έγγραφο, ημερ. 23 Ιουλίου 1774, που
δημοσιεύεται στην παρούσα μελέτη). 
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Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας σ’ ολόκληρη την Κύπρο στον το -
μέα της εκπαίδευσης επικρατούσε βαθύ σκοτάδι. Ωστόσο η Κυθρέα απο -
τελεί μια από τις περιοχές όπου ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα άρχισαν
να εμφανίζονται τα πρώτα οργανωμένα σχολεία, στα οποία διδάσκονταν
τα κοινά γράμματα και στη συνέχεια να ιδρύονται ιδιωτικά αλληλο δι -
δακτικά σχολεία. Ο Ιερώνυμος Περιστιάνης γράφει ότι στην Κυθρέα το
1856 υπήρχε ιδιωτικό σχολείο στο οποίο διδάσκονταν τα κοινά γράμμα -
τα. Το 1860 ο ντόπιος Χατζή Χριστόφορος Χατζή Πετρή ίδρυσε ιδιωτική
αλληλοδιδακτική σχολή. Το 1868 η εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου
έκτισε το αλληλοδιδακτικό σχολείο μέσα στον περίβολό της και ταυτό -
χρο να η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας ίδρυσε παρθεναγωγείο μέσα στον
δικό της περίβολο. Το 1868 κτίστηκε αλληλοδιδακτικό αρρεναγωγείο στην
ενορία Χαρδακιώτισσας. Ο Λοΐζος Φιλίππου γράφει ότι τα δυο πρώτα
σχολεία της Κυθρέας ήταν του Αγίου Ανδρονίκου και της Χαρδα κιώ τισ -
σας που ιδρύθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, το 1855. Από τη δεκαετία του
1870, στα σχολεία της Κυθρέας (Αρρεναγωγείο του Αγίου Ανδρονίκου
και Αρρεναγωγείο της Χαρδακιώτισσας) δίδασκαν προσοντούχοι δάσκα -
λοι. Και τα δυο προαναφερθέντα σχολεία, γράφει ο Λ. Φιλίππου, ήταν
αλληλοδιδακτικά και κάθε μαθητής πλήρωνε δίδακτρα 60 γρόσια τον
χρόνο. Όπως και για το σχολείο της Χαρδακιώτισσας, έτσι και για το
σχολείο του Αγίου Ανδρονίκου ο Ιωσίας Σπένσερ (επόπτης των σχολείων)
στην αρχή της Αγγλοκρατίας, 1880, γράφει πολύ ευνοϊκές κρίσεις. 

Σημαντική αρχειακή πηγή για την ιστορία της Κυθρέας και των γει το -
νικών χωριών της περιοχής για την περίοδο της Τουρκοκρατία απο τε λεί
η τετράτομη έκδοση τουρκικών εγγράφων από το Αρχείο της Ιεράς Μονής
Κύκκου, από τον χαλκέντερο ιστορικό-τουρκολόγο Ιωάννη Θεοχαρίδη
(Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, τόμ. Α΄-Δ΄, Λευκωσία 1993), καθώς
και ο πολύτιμος πέμπτος τόμος της έκδοσης αυτής που περιλαμβάνει
γλωσ σάρια, χάρτες και ευρετήρια. Από το σημαντικό αυτό έργο επιλέξαμε
μερικά έγγραφα όπου υπάρχουν σημαντικές αναφορές για αγοραπωλη -
σίες διάφορων δένδρων, κυρίως συκαμινιών, ελαιοδένδρων, για το τρε -
χού μενο νερό, και φυσικά για τους νερόμυλους της Κυθρέας που οι
Έλληνες αγόραζαν από Τούρκους. Ο νερόμυλος Μενεβίσι (Μενεβίσος από
το τουρκ. Menevisli=τα κύματα, τα νερά) πληροφορούμαστε ότι ανήκε
στον Γιαννάκη Λιπέρτη, πατέρα του ΧατζηΔημητράκη και του Φραντσέ -
σκου, που αυτοί αργότερα τον πώλησαν στον Αντώνη Αναστάση (Αναστα -
σιάδη), το δε όνομα του νερόμυλου παρέμεινε το ίδιο μέχρι τις μέρες μας.
Και άλλοι νερόμυλοι διατηρούν το όνομά τους από τα βυζαντινά χρόνια
(Μοσχοπόδας) ή τη Βενετοκρατία (Τρινάλης) (Βλ. Αικ. Αριστείδου, «Η
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Κυθρέα κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας. Σημαντικά στοιχεία από
το Κρατικό Αρχείο Βενετίας για την ενοικίαση νερόμυλων της Κυθρέας,
Ελεύθερη Κυθρέα, αρ. τεύχ. 100, Λευκωσία 2011, σσ. 17, 19). Ο Γιαν -
νάκης Λιπέρτης πιθανόν να ήταν εξάδελφος του Χατζηγιαννάκη Λιπέρτη,
γενάρχη της οικογένειας του ποιητή μας Δημήτρη Λιπέρτη. Η οικογένεια
αυτή είχε μεγάλη κτηματική περιουσία στην επαρχία της Κερύνειας,
ιδιαίτερα στο Πέλλα Πάις. 

Τα έγγραφα αυτά, παρέχοντας άγνωστες πληροφορίες, αποτελούν ση -
μα ντική, αυθεντική και πρωτότυπη ιστορική πηγή και τεκμηριώνουν ανε -
ξερεύνητες πτυχές της οικονομικής κυρίως ζωής της Κυθρέας και της
Κύπρου γενικά. Τα οθωμανικά έγγραφα του Αρχείου της ιεράς Μο νής
Κύκκου είναι αρκετά αποκαλυπτικά ως προς τα ζητήματα γαιοκτη σίας
και αγροτικών σχέσεων. Τεκμηριώνουν συμπεράσματα αναφορικά με
τους μηχανισμούς και τη διαδικασία παραχώρησης προς εκμετάλ λευ ση
γαιών, που ανήκαν στα στρατιωτικά-υπηρεσιακά φέουδα (τιμά ρια, ζιαμέ -
τια, χάσια) ή στα ευαγή ιδρύματα (βακούφια) και παρέχουν σημαντικές
πληροφορίες για τις αγοραπωλησίες σπιτιών, μύλων και άλ λης ακίνητης
ιδιοκτησίας, καθώς επίσης του τρόπου λειτουργίας του συ στήματος
υποενοικιάσεων κατ’ αποκοπή μισθωμάτων. Εκτός από τα τιμάρια και τα
ζιαμέτια, στα υπηρεσιακά φέουδα υπάγονταν και τα χάσια «ελεύθερα
τιμάρια» ή «βεζιρικά χάσια». Το ετήσιό εισόδημα από αυτά τα κτήματα,
τα οποία στην Κύπρο τα κατείχαν οι ανώτατοι Τούρκοι αξιωματούχοι,
άρχιζαν από τα 100,000 άσπρα και άνω. Τα αυτοκρα το ρικά ή σουλτα -
νικά χάσια ανήκαν στην κατηγορία των μη υπηρεσιακών στρατιωτικών
φέουδων. Αυτοκρατορικά χάσια υπήρχαν στις περιοχές της Λεύκας, της
Μεσαορίας, της Πεντάγειας, του χωριού Ελιά, της Κυ θρέας και της
Πάφου, στα χωριά Αμαργέτη και Άγιος Νικόλαος, δηλαδή σε διάφορες
περιοχές της Κύπρου, που ήταν περισσότερο εύφορες και περισσότερο
προσοδοφόρες. Μεταξύ αυτών η Κυθρέα κατείχε εξέχουσα θέση.

Στις πράξεις αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας και μεταβίβασης
δικαιωμάτων γαιοκτησίας αναφέρονται διάφορα τοπωνύμια της Κυ -
θρέας. Δεν αναφέρονται μόνο οι ονομασίες των μεγάλων κατοικημένων
περιοχών της Κυθρέας, αλλά και ονομασίες τοποθεσιών, όπως Μύωπες,
Μενεβίσι κ.ά. Από την άποψη της επιστήμης της ονοματολογίας, τα έγ -
γραφα αυτά είναι σημαντικά και για τις πληροφορίες που περιέχουν σε
σχέση με τα ονόματα των κατοίκων της Κυθρέας και των γύρω χωριών.
Aξίζει να γίνει μια μελέτη για τα ονόματα τα οποία συναντούμε στα έγ -
γραφα, όπως Κυριάκος Ζένιου, Πέτρος Κυριάκου, Χ΄΄ Δημητράκης, Αντώ -
νης Αναστάση, Σάββας Χρίστογλου, Αννεζού Αντώνη, Αντώνης Άντρου,
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Πέτρος Πιερή, Αγγελής Χ΄΄ Αντώνη, Σάββας Λευτέρη, Χ΄΄ Λευτέρης Μι -
χαήλ, Χ΄΄ Ιωσήφ παπά Χριστοδούλου, Σάββας Ιωάννη, Χ΄΄ Κωνσταντής,
Χ΄΄ Γιωργής, Χριστόδουλος, Πιερής, Ανδρέας παπά Ηλία, Κατουλού (Κα -
τελού=Κατερίνα-Κατίνα) Πιερή, Χριστοφής, Τσαγγάρης, Χ΄΄ Πασχάλης,
Μαρκαντώνης, Μιχαήλ, Ορφανός Μπέκος, Συμεών, Χελιδόνα, Μαρία,
παπά Σάββας, αλλά και Άντζουλος, Λουρέντζος, Φραντζέσκος, Λουρεν -
τζού και άλλα (Βλ. Σ. Μενάρδου, «Περί των ονομάτων των Κυπρίων», Αθη -

νά, τόμ. ΙΣΤ΄, Αθήνησιν 1904, σσ. 264-267) αλλά και για τα ε παγ γέλ ματα,
ράπτης, γραφέας, μυροπώλης, αργυραμοιβός, δραγομάνος δικαστηρίου,
και άλλα. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται αξιόλογες πληροφορίες για την
προσωπογραφία αξιωματούχων της εποχής που κατέχουν τόσο εκκλησια -
στικά όσο και διοικητικά αξιώματα. Σημαντικές πληροφορίες παρέχουν
και οι υπογραφές των μαρτύρων, ιδιαίτερα όταν αυτές δηλώνουν τα
αξιώ ματά τους, όπως ότι το 1689 ιερέας στη Χρυσίδα ήταν ο παπά Γιάν -
νης Άντωνα. 

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν σημαντική και έγκυρη πηγή για πληρο -
φορίες σχετικά με τα ονόματα των προγραφέντων κατοίκων του 1821
τόσο της Κυθρέας όσο και των γειτονικών της χωριών, όπως του Έξω Με -
τοχίου και της Βώνης, και τις λεηλασίες, τις αρπαγές και τις δημεύσεις
των περιουσιών τους. Η Κυθρέα, το 1821 είχε δυο θύματα από τους
Τούρκους, τους Χατζή Ιωνάν και Χατζή Ατάλλαν: «Αυθημερόν (10 Ιου -
λίου 1821) απήγαγον εις Λευκωσίαν και εκαρατόμησαν τους εκ Κυ θραίας

διαπρέποντας επί κτήμασι και πλούτω Χατζή Ιωνάν και Χατζή Ατάλλαν,

τον εκ του χωρίου Έξω Μετοχίου Πρωτοπαπάν Χριστόδουλον, και τον εκ

του χωρίου Βώνης παπά Ιωάννην» (Βλ. Γ. Ι. Κηπιάδου, Απομνημονεύ -

μα τα τα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών, Εν
Αλε ξανδρεία 1888 (1972), σ. 20.

Ταυτόχρονα από τα έγγραφα αυτά πληροφορούμαστε ότι ένας από
τους προγραφέντες, ο Γιωργάκης Οικονόμου, κατώρθωσε να δραπετεύσει
και να σώσει τη ζωή του (έγγρ. 16). Επίσης πληροφορούμαστε ότι οι
Τούρκοι, όπως συνήθιζαν σ’ αυτές τις περιπτώσεις, δήμευσαν το καμη -
λοστάσιο και το τρεχούμενο νερό που είχε στο Τραχώνι (έγγρ. 16, 17).

Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας στις περιπτώσεις ορισμένων
μύλων, ο λαός «κόλλησε» στην ονομασία τους το τουρκικό όνομα του Τούρ -
κου ιδιοκτήτη ή του τοπωνυμίου στο οποίο αυτοί βρίσκονταν. Οι ο νο -
 μασίες αυτές σε μερικές περιπτώσεις παρέμειναν αναλλοίωτες μέχρι τις
μέρες μας, όπως ο μύλος Μενεβίσος και Καραμεμέτης (Βλ. Χρ. Πέτσα,
«Το εργοστάσιο αλευροποιίας στην Κυθρέα, Ελεύθερη Κυθρέα, αρ, τεύχ.
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