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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ 

(ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 1909) 

Το έτος 1909, η Λευκωσία αντιμε
τώπιζε μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. Η 

Αγγλική αποικιοκρατική διοίκηση της Κύ

πρου, το έτος αυτό, αποφάσισε να κάμει 

δοκιμές στην τοποθεσία «Φιλέρι, της 

Κuθρέας, για να βρει νερό, το οποιο θα 

χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες της Λευ

κωσίας. 

Οι κάτοικοι της Κuθρέας και των 

περιχώρων, φοβούμενοι ελάττωση του 

νερού του Κεφαλοβρύσου, πραγματο

ποίησαν συλλαλητήριο. Προσκάλεσαν 

μάλιστα, τον προσωρινό Διοικητή κ. Μπέ

ϋλη, για να παρευρεθεί στο σuλλαλητή· 

ριο, στην Κuθρέα, για να αντιληφθεί αυ

τοπροσώπως τις ομόθυμες και ομόφω

νες διαμαρτυρίες των κατοίκων της Κu

θρέας και των περιχώρων. Ο κ. ΜπέΟλη 

αρνήθηκε και έστειλε, να τον αντιπροσω

πεύσει, κάποιον αστυνομικό urτόλληλο. 

Στο σuλλαληηΊριο, ζηυ)θηκε με ψή

φισμα, η προσωρινή αναστολή των εργα

σιών και παρακλήθηκε η Αγγλική κυβέρ

νηση, να αναθέσει σε κάποιον ειδικό, τη 

μέτρηση του νερού του Κεφαλόβρυσου, 

έτσι ώστε, να εξακριβωνόταν η μείωση 

στο νερό, στην περίπτωση, που θα συνε

χίζονταν οι εργασίες στο «Φιλέρι" 

Το ψήφισμα με ημερομηνία 15 Αυ
γούστου 1909, δόθηκε - από την Επιτρο
πή που ορίστηκε στο συλλαλητήριο -
προς τον Μ. Αρμοστή, στην εξοχική του 

κατοικία, στο Τρόοδος. Η Επιτροπή, συ

νοδευόταν από τον τότε βουλευτή Λευ

κωσίας, Θεοφάνη Θεοδότου. 

ΚώσταςΖ. Γιαw6ς 

Ο Μ. Αρμοστής δήλωσε στην επι

τροπή, ότι λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα 

μέτρα για τις δοκιμές. ΠροτοιJ προβεί στις 

δοκιμές η τότε κυβέρνηση της Κίιπρου, εί

χε τη γνώμη του διάσημου Βρετανού γεω

λόγου κ. Ρηδ, ο οποίος αφού επισκέφθηκε 

την Κύπρο, διαβεβαίωσε, ότι οι δοκιμές 

παρά το «Φιλέρι», δεν θα επηρέαζαν κα

θόλου το νερό του Κεφαλόβρυσου, διότι 

το νερό αυτό - κατά τους ισχυρισμούς του 
- πηγάζει μεταξύ του Πενταδάκτυλου και 

των βουνών της Καρπασίας, ενώ οι δοκι

μές εγίνονταν στο δυτικό μέρος. Επιπλέ

ον, ο Μ. Αρμοστής, τόνισε προς την Επι

τροπή ότι, έγιναν συστάσεις στους μηχα

νικούς, όπως, κατά την διάρκεια των δοκι

μών μετρείται το νερό του Κεφαλαβρύ

σοu. Στην περίπτωση, που θα αποδεικνυό

ταν, ότι θα ελαττωνόταν στο ελάχιστο η 

ποσότητα του νερού, οι δοκιμές θα σταμα

τούσαν αμέσως. 

Εκτός από τις προφορικές διαβεβαι

ώσεις του Αρμοστή, η αποικιοκρατική 

διοίκηση, έστειλε στην Επιτροπή του συλ

λαλητηρίου, δια του Αρχιγραμματέα, την 

ακόλουθη απάντηση: «Ενετάλην ν' αναγ

γείλω παραλαβήν της από 15 Αυγούστου 
1909 αναφοράς υμών και εις aπάντησιν 
να πληροφορήσω υμάς ότι, η Κυβέρνηση 

συναισθάνεται τα καθήκοντά της, εν σχέ

σει προς την ύδρεuσιν της Κuθρέας». 

Οι πληροφορίες της Εφημερίδας 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της εποχής εκείνης, που 


