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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 
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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. 
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ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μετά τnς nρεπούσnς τάξεως επανnγυρίσθn χθες, εν τn ευάνδρω κωμοπόλει 

Κυθραίας, n επέτειος εορτn του φερωνύμου ναού τnς αγίας Μαρίνnς. Αρκετός 
κόσμος εκ τε τnς Πρωτευούσης και των περιχώρων προσr'ίλθε προς πανnγυρι

σμόν τnς π μέρας. 

Πατρίς, 18/31.7.1913. 
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ΓΕΝΝΑΙΑ ΔΩΡΕΑ ΥΠΟ ΤΟΥ κου ΜΗΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΩΜΟΠΟΛΙΝ 

ΚΥΘΡΑΙΑΣ 

ο εν καΤρω άριστα εγκατεστημένος ευγενnς και διακεκριμένος συμπατριώτης 

μας κ. κ. Μnλίδnς, ο εκ Κυθραίας έλκων τnν καταγωγr'ίν, μεταβάς τnν προπα

ρελθούσαν Πέμπτnν εις Κυθραίαν έτυχεν εκ μέρους των κατοίκων τnς κωμοπό

λεως ταύτnς ενθουσιώδους και αξίας αυτού υnοδοχnς. Προς προϋπάντnσιν 

αυτού εξr'ίλθον εις ικανr'ίν από του χωρίου αnόστασιν οι ιερείς, πλείστοι κάτοικοι 

και n μαθnτιώσα νεότnς μετά δύο των διδασκάλων, οίτινες και ευγλώττους εποι
r'ίσαντσ προσφωvnσεις προς τον κ. Μnλίδnv, όστrι; aιϊaντών Εδιlλ(ο)σεν σriότnς 

στιγμnς εκείνnς, ότι επιθυμών να Φανr'ί χρnσιμος εις τnν γενέτειράν του, θεωρών 

δε ότι μεγίστn και nρωτίστn αυτr'ίς ανάγκn είνε n εκ του ΚεΦαλοβρύσου διό 
σωλr'ίνων διοχέτευσις ύδατος εις τας διαφόρους συνοικίας τnς κωμοπόλεώς, τnς 

οποίας n υγεία εκ τnς ελλείψεως ευρίσκετο εν διαρκεί κινδύνω, αναλαμβάνει ιδί
οις εξ ολοκλιlρου δαπάναις το έργον τούτο. Τnν δr'ίλωσιν του κ. Μnλίδου εδέ

χθησαν εν ζnτωκραυγαίς και επευφnμίαις οι κάτοικοι και μέναν, πολύ δικαίως, 

ανεκnρυξαν αυτόν τnς κωμοπόλεως των ευεργέτnν. 

Ούτως, ό,τι από ετών πολλών r'ίτο ο πόθος των κατοίκων τnς Κυθραίας, οίτινες 

μόνοι διό τον ένα r'i τον άλλον λόγον nδυvάτουν να επαρκέσωσι διό τοιούτον 
έργον, καίτοι πολλάκις παροτρυνθέντες πρός τούτο υπό του παρ' nμίν διακεκρι

μένου ιατρού κ. Ν. Δέρβn, ου μόνον διαγνόντος τπν ανάγκnν ταύτnν, αλλά και 

μεγάλnν υποσχεθέντος υποστr'ίριξιν, r'iδn νυν πραγματοποιείται, τn ευνενεί μερί

μνn και τn μεγόλn γενναιοφροσύνη του κ. Μnλίδου. 

Πλr'ίν τούτου ο κ. Μnλίδnς κατιδών, ότι πλείων καί κρείττων μέριμνα περί τr'ίν επι

σκευnν και καθαριότητα των οδών θα καθίστα τnν ωραίαν και κατάφυτον κωμό

πολιν υνιεινόν κέντρον και θελκτικόν θέρετρον παρώτρυνε τους κατοίκους να 

ζnτr'ίσωσιν αμελλητί παρά τnς Κυβερνr'ίσεως τnν ίδρυσιν Δημαρχείου, τούτο δε 




