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Το κεφαλόβρυσο της Κυθρέας [13.000 μ3 ημερησίως]*
της Καλλιόπης Πρωτοπαπά

Σύμφωνα με την παράδοση, το υφιστάμενο αρδευτικό σύστημα έγινε από
τους Φράγκους και τους Βενετούς και τα κτίσματα [π. χ. αυλάκια, δήμματα
κλπ.] είναι μεσαιωνικά.
Η μεγάλη ποσότητα του νερού επέτρεπε ώστε να εργάζονται οι 32 μύλοι της
Κυθρέας παράλληλα με την άρδευση. Διακοπτόταν η λειτουργία μερικών μύλων
μόνο στις πιο χαμηλές περιοχές της Κυθρέας την Κυριακή για να διοχετευθεί το
νερό στο πότισμα.
Η διανομή του νερού: Το νερό του κεφαλόβρυσου χωριζόταν σε δυο αρτηρίες,
ούτως ώστε να κινεί περισσότερους μύλους. Οι δυο αυτές αρτηρίες κινούσαν συνολικά δέκα μύλους στην πιο ψηλή ενορία της Συρκανιάς, ενώνονταν στην ενορία
της Χαρδακιώτισσας και ξαναχώριζαν στο Τραππερκόν. Στη συνέχεια άρδευαν
τις Κάτω ενορίες της Κυθρέας [Άγιο Γεώργιο, Άγιο Ανδρόνικο, Αγία Μαρίνα, Θεοτόκο και Χρυσίδα] ακολουθώντας το άνοιγμα της κοιλάδας και ενώνονταν πάλι
για να έχουν δύναμη να κινήσουν τους τελευταίους μύλους και να αρδεύσουν
τα χωριά της ευρύτερης περιοχής Κυθρέας, Βώνη, Νέο Χωρίο, Τραχώνι και Έξω
Μετόχι. Ο «ποταμός», δηλ. ο κύριος όγκος του νερού – περίπου τα ¦ του συνόλου
– κατέληγε στο Παλαίκυθρο. Σύμφωνα με την παράδοση, παλιά το νερό έβγαινε
στο Παλαίκυθρο, γι’ αυτό και ο κυρίως ποταμός του ανήκε.
Ο τρόπος διανομής του νερού για την άρδευση: Οι Πάνω ενορίες Συρκανιά
και Χαρδακιώτισσα είχαν προνόμιο να ποτίζουν δωρεάν χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την παράδοση, το προνόμιο αυτό τους δόθηκε από έναν
Τούρκο «ππασιά». Στη συνέχεια μετά το Τραππερκόν έβγαιναν τα ταξίμια [μερίδια νερού] από οκτώ χωρίσματα – τες χαραγιάδες. Η χαραή χωρίζει ένα μεγάλο
μέρος του νερού, όχι πάντα την ίδια ποσότητα.
Τα τρία κύρια χωρίσματα – το Ττοψιού, το Ξυλεβρίτικο και το Μιρ Χαράι –
ποτίζουν τις Κάτω ενορίες και τα υπόλοιπα πέντε αρδεύουν περιοχές της Κυθρέας και καταλήγουν αντίστοιχα στη Βώνη το Βωνιάτικο, στο Νέο Χωρίο το
Νιοχωρίτικο, στο Τραχώνι το Τραχωνίτικο, στο Έξω Μετόχι το Ξωμετοσιανό και
στο Τσιφλικούδι το Τσιφλικώτικο. Τέλος ο κυρίως ποταμός αρδεύει το Παλαίκυθρο. Το Τσιφλικούδι ήταν προηγουμένως μετόχι του Αγίου Χρυσοστόμου και
κατά την παράδοση το πήραν οι Τούρκοι αφού σκότωσαν τον ηγούμενο λιώνοντας το κεφάλι του στο χερομύλι.
*Απόσπασμα από το άρθρο Καλλιόπη Πρωτοπαπά, «Μορφές του αρδευτικού συστήματος στην παραδοσιακή κυπριακή κοινωνία [Αναφορά στις κατεχόμενες περιοχές]»,
Πρακτικά του Γ’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2001
Βλ. επίσης Καλλιόπη Πρωτοπαπά, «Συμβολή στην αρδευτική ορολογία της παραδοσιακής κυπριακής κοινωνίας [Κυθρέα-Λάπηθος-Καραβάς-Μεσαορία]», Επετηρίδα του
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 1996, όπου γίνεται αναφορά μόνο στην ορολογία.
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Εκτός από τις «χαραγιάδες», παίρνουν νερό και οι «Τρύπες» -ανοίγματα. Σχεδόν σε κάθε μύλο υπήρχε η Τρύπα που έπαιρνε νερό από το «βερκίν» [το αυλάκι]
του μύλου. Οι περισσότερες Τρύπες άνοιγαν την Κυριακή που δεν λειτουργούσαν όλοι οι μύλοι. Άλλες Τρύπες έχουν το προνόμιο να είναι ελεύθερη η ροή του
νερού και άλλες λειτουργούν με τίτλους ιδιοκτησίας.
Οι συνοικίες- μαχαλλάδες – είχαν λίγη ποσότητα νερού που έτρεχε συνέχεια
δωρεάν για τις ανάγκες τους [μικροί κήποι, οικιακή χρήση]. Τέτοιες Τρύπες
είναι η Τρύπα το Καραμεμέτη, η Τρύπα του Κορώνα, η Τρύπα του Στέφανου.
Άλλες Τρύπες ήταν προνόμιο, π. χ. η Τρύπα του Τρυνάλλη που άρδευε τον Φραγκομαχαλλά, η Τρύπα του Εμίν Εφέντη που άρδευε τα κτήματα του Εμίν Εφέντη, η Τρύπα του Λογιώτατου που άρδευε το ομώνυμο περιβόλι, η Τρύπα του
Βράγκου. Οι δυο άρδευαν παλιά περιουσία των Φράγκων και των Τούρκων και
η τέταρτη ανήκε στον Λογιώτατο που ήταν πρόκριτος της Κυθρέας και γλύτωσε
από τις σφαγές του 1821.
Μερικές Τρύπες ήταν με τίτλο ιδιοκτησίας και απορροφούσαν μεγάλη ποσότητα νερού επηρεάζοντας τη λειτουργία των αντίστοιχων μύλων [π. χ. η Τρύπα
του Μαρρή και η Τρύπα στο Πετονάτζιν]. Γι’ αυτό άνοιγαν μόνο Κυριακή. Την
Κυριακή το νερό λεγόταν «σακκάτικο» γιατί ήταν λίγο και δεν έφτανε στο Παλαίκυθρο.
Άλλα νερά της Κυθρέας ήταν μόνο μέρα ή μόνο νύκτα και άλλα άλλασσαν
μια μέρα και μια νύκτα. Στο Παλαίκυθρο άλλασσε και η ημέρα. Το νερό μια
φορά ερχόταν Δευτέρα, άλλη φορά Τρίτη κοκ.
Μέτρηση της ώρας: Βασικό σημείο αναφοράς στη μέτρηση του νερού ήταν η
ανατολή και η δύση του ήλιου. Όταν έλεγαν «ένα νερό της Κυθρέας» εννοούσαν
ένα «κατέμιν ή ταξίμιν από το γέννημαν ως το δύμμαν του ήλιου». Στις Τρύπες
μετρούσαν ώρες από «το γέννημαν» του ήλιου. Στο σπήλαιο της Στάζουσας – τοποθεσία Κοκκινόκρεμμος – είχε μια Τρύπα και ο ήλιος έπεφτε εκεί το μεσημέρι.
Παλιά χρησιμοποιούσαν για το μέτρημα της ώρας τη μιζαρόλλα.

Στο ατελιέ ραπτικής
της Άδας Νικολαΐδου.
Διακρίνονται από αριστερά
Μαρία Στυλιανίδου, η Άδα,
η Ευανθία Πέτρου, πίσω
της η Μαρία Ορφανίδου, η
Αντρούλα (εγγονή Μιλλουρή) και η Δέσπω Κολιού.
(Φωτογραφία και πληροφορίες
από Πανίκο Νικολαΐδη)

