
από τον Καναδό, τπ Γαλλία, τις Ηνωμένες Πο

λιτείες, τπν Ιταλία, τπ Ρωσία τπν Αργεντινn 

κ.ό. Σε πολύ ψnλό επίπεδα βρισκόταν π μέσπ 

παραγωγn τnς Κύπροv στο κριθάρι και ιδιαί

τερα στn βρώμn. 

Ανεπτυγμένn ιΊταν και n κτπνοτροφία. 
Ιδιαίτερα σnμαντικn nταν π εκτροφn προβά

των (249 598 πρόβατα) και αιγών (193 854 

143 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ισοζύγιο παρουσιαζόταν ως επί το πλείστο 

ισοζυγισμένο. Οι εισαγωγές σχεδόν πάντοτε 

καλύπτονταν από τις εξαγωγές. Το σύνολο 

τπς αξίας των εισαγωγών κατά τnν περίοδο 

1910-1916 καλυπτόταν από το σύνολο τnς 
αξίας των εξαγωγών, μάλιστα υπnρχε και 

ένα μικρό πλεόνασμα ( 1 .58%) των εξαγωγών 
έναντι των εισαγωγών. 

Τα νομί-

Περιοχή Σεραyiου Κυθρέας. Διακρίνονται τα σπίτια Πολύδωρου (Πουλiκα) 

Μιχαηλίδη, Αντώνη Ανθούλη, Νίκου Ρούσου και Ανδρέα Ελευθερίου. 

σματα που κυ

κλοφορούσαν 

νόμιμα στnν 

Κύπρο κατά τnν 

πιο πάνω περίο

δο r'ηαν: n χρυσn 
αγγλικn λίρα, 

που ισοδυναμού

σε με 180 χάλκι
να κυπριακό γρό

σια, το ασnμένιο 

διπλοσέλινο, που 

ισοδυναμούσε με 

18 χάλκινα γρό

σια, το ασnμένιο 

σελίνι, που ισοδυ

ναμούσε με 4 1/2 
χ' άλκινα γρόσια 

και το ασnμένιο 

τρίγροσο, χάλκι-

να νομίσματα 

αίγες). Όμως εκτός από τα βοσκnματα εκ

τρέφετο και σnμαντικός αριθμός ίππων, 

nμιόνων και όνων (63 493) καθώς και κόμn
λοι ( 1 351) που χρnσιμοποιούνταν ως υποζύ
για. 

Από το πιο πάνω πίνακα συνάγεται 

πως ένα ακόμn πολύ βασικό χαρακτnριστικό 

τπς οικονομίας τnς Κύπρου τnς περιόδου 

πριν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου πολέ

μου, nταν και το γεγονός ότι το εμπορικό 

nταν το κυπριακό γρόσι, που είχε 40 παρά
δες, το μισό κυπριακό γρόσι (n λεγόμενn ει
κοσάρα) που είχε 20 παράδες, και το 1/4 του 
κυπριακού γροσιού (n λεγόμενε δεκάρα), 

που είχε 1 Ο παράδες. 
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ- Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

Η Παφλαγονία τnς Μ. Ασίας ι'παν n πα
τρίδα του οσίου Στυλιανού. Από νεαρnς nλι

κίας έδειχνε ότι επρόκειτο ν' ακολουθnσει τον 

ακανθώδn αλλό σωτnριο δρόμο του θεού, 

που οδnγεί στnν κλnρονομιό τnς αιώνιας 

βασιλείας των ουρανών. Δεν τον συγκινού

σαν τα παιγνίδια και οι όλλες μικροδιασκε

δόσειςτων συνομnλfκων του, αλλό οι ασχο

λίες εκείνες που φέρνουν ψυχικό όφελος και 

καλλιέργεια του πνεύματος. 

Παραμέλιlσε όλα τα εγκόσμια, τις τέρ

ψεις, nδονές και aπολαύσεις και προτίμnσε 

ν' ακολουθnσει τον ακανθώδn δρόμο που 

οδnγεί στnν ουρόνια βασιλεία, εκεί όπου 

"ουκ έστι πόνος, ου λCιπn ου στεναγμός αλλό 

ζωn ατελεύτnτος". 

Για να αξιωθεί όμως τnς επουρόνιας 

βασιλείας ο Στυλιανός, δεν αρκούσε μόνο να 

ζει βίον ενόρετον. Έχοντας υπόψn τnν απο

στομωτικn απόντnσn που έδωσε ο Χριστός 

στον πλούσιον εκείνον τnς παραβολιlς, που 

τον ερώτnοε πως θα κλnρονομnσει τnν αια

ώνιο ζωn, επούλnσε τnν περιουσία του και τn 

διεμοίρασε στους φτωχούς. Ο Πλούσιος τnς 

παραβολιlς εχλώμιασε όταν όκουσε τnν πα

ραγγελία του Χριστού "πώλnσον τα υπόρχο

ντα και δος τοις πτωχοίς", ενώ αντιθέτως 

μετό χορός τn διέθεσε ο όσιος Στυλιανός. 

Διότι κατενόnσε ότι στnν πλειονότnτα των 

ανθρώπων ο πλούτος δεν οδnγεί στο δρόμο 

τουθεού, αλλ' αντιθέτως διαφθείρει. 

Η επιγραμματικn απόντnσn του Κυρίου 

"ευκολώτερον εστίν εισελθείν κόμnλον δια 

τριμαλιός .... 'n πλούσιον εις τnν Βασιλείαν 
των ουρανών", βοούσε στα αυτιό του. Επίσnς 

και n προσταγn το "μn θnσαυρίζετε υμίν 
θnσαυρούς επί τnς γnς όπου σnς και βρώ-

Α. Βασιλείου 

σις αφανίζει και όπου κλέπται διορύσσουσι 

και λέπτουσι. Όπου γαρ εστίν ο θnσαυρός 

υμών, εκεί έσται και n καρδιό υμών". 

Μοίρασε λοιπόν, τnν περιουσίαν του 

στους φτωχούς και έκοψε δεσμόν με τα πρό

σκαιρα αγαθό και τις εφnμερες aπολαύσεις 

που δίνει n ζωn και με όλn τnν καρδιό και 

τnν ψυχn εδόθn στn λατρεία του Θεού και 

τnν εκτέλεσn των εντολών του. 

Για να κόψει κόθε δεσμόν και συνόφεια 

με τον κόσμον, για να είναι μακριό απ' το θό

ρυβο και απ' τις ανθρώπινες αδυναμίες και 

πόθn., εγκατέλειψε τον κοσμικό βίο, πnγε σε 

μοναστnρι, περιεβλιlθnκε το μοναχικό σχnμα 

και ζούσε μελετώντας τις γραφές και εκτε

λώντας τις aποστολικές παραγγελίες και τα 

ευόρεστα στον θεόν. 

Ο Άγιος Στυλιανός σε Σπήλαιο 

Ο Άγιος Στυλιανός με τον υπέρμετρο 

ασκnτισμό του, το φιλόχριστο βfο του και τις 

προσευχές του, ξεπέρασε όλους τους μονα

χούς στnν όσκnσn τnς χριστιανικnς αρετnς, 

n οποία αποτελεί το πραγματικό στόλισμα 
του ανθρώπου και οδnγε ί στnν ουρόνια βα

σιλεία. 

Κόθε nμέρα που περνούσε δεν πnγαινε 

μόταια για το Στυλιανό. Τον ανέβαζε περισσό

τερο προς το θεόν. Οι από βόθους καρδίας 

προσευχές του, ο υποδειγματικός ασκnτικός 

βίος του, τον απrlλλαξαν από κόθε ανθρώπινn 

αδυναμία και πόθος. Μα δεν αρκέσθnκε ούτε 

σ' αυτόν τον τόσο μακριό από τον εγκόσμιο 

βίον. Ηθέλnσε να φθόσει στο απόλυτο. Να 

απομακρυνθεί από κόθε όνθρωπο. Να μn 

βλέπει κανένα, να μn συνομιλεί με κανένα, 

παρό μόνον να αναπέμπει προσευχές προς 




