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·κυθρέα: 'Η "'ύ<pη τού Κεφαλόβρυσου 

τό d:ιjΗέpωμα τι·α) 

)(<>!pιά μας θα ώj;ιεv~· 

1:!ς ση'\λει; μαι; σt. μιCι ξaκov-

η'jv Τήv κατα-

πράσινη πόλη τοv Κεφαλό6ριισοv ·ιrοο κάτω 

άπο το ΠQ\iιi.j.ΙέΙΙΟ 6λέμμα τοο Πεvrαδάκ-nι

λΟ'.! σ-τενάζει ι<a1 σi,ρνει μοφολ6ϊ μέσα ό:πο 

το αΙώνΙΟ κελάρυσμα τοu Κεφι::ιλοορυσοv. 

ΠΟΡΕ!Α ΜΕΣΑ 

:ΗΗΝ Ι:ΗΟΡΙΑ 

λόγων, ι::tναι πόλη μt πανάρχαιο πολι-

Ή σημερινiΊ Κωμόπολη Κuθρέα μαζl 

μi. τά yι:χrοvιιο5ι της χωριό: (Νέο Χωριό, Βώ

vιη, ,Παλαi«uθρο, Τραχώ.ιι, wΕξω Μετόχι, 

Μπέη- Κι~ηιοο, Κοοροο Μοναστήρι, Έπηχώ, 

Πέτ.ρα τοu Διyεvi\), εΤναι διάδοχοι μιcχς τrα

λιι:Χς ΠQλιτείας ποο τJΊν fλrγαν Χύ

η.κιι, Το Ονομά της το πήρε ό:πο τον κτή

η::φά της, ,.,:, &pχηyο τC)v μεταναστων ~ 

too. ΤΟν έγγονο τοv Άκάμαντα άπο 

ποv λεyόταν Xinpoς. Το δνομ<:< 

Βi!:.ν παρζr ΎΟ cνσμα 

καΙ Xυrplα "'' Κιιρκά = 

• ~.!γμQ:Ία: ηw ό;ρχαία.• πολιrησμοv το ά-

γαλμα τ-οu Σεπτiμιοu Σεδijροιι, Ρωμαίου 

'1!'00 t\piσκετσι σήμερα στο 

ίιπό 

rroo να τοuι; έμπο-δiοοvv και νό: 
μαζεύοι;ν αίχμαλώτσιις. ~Ηταν μι& ό:πο τΙς 

μεγαλύτερες rov Σαρακηvι2Ιv με 

ά:ρχηγ6 το Σ οuλτάνο τους • Αλ Ρα

σiδ. Ό σοολτάνος μi: αι:.τον τΟν τρόπο 

σε va b<:δικηθεl &γρια τον τοv 

Βvζαντ!οu, brειδi') νό: τού πληρώ-

σει το ποο εΤχαν συμφωνήσει τrροη.yοu
μέvως. Σ τό: 1ψοηγοομενα χρδvια ο! Σαρα

κηνοl εfχαv καταστ-ρέψει δλες τΙς παράλιες 

πόλεις καi ;ι'ι; χωριό: τi]ς K&ιrpov. Καi 

yιό: 110: δείξοοv τr)ν b<:δίκησή τοuς προχώρη-· 

σαν καΙ στο έσω;εpικό καi έφτασαν μέχρι 

•·οος Χύrροuς. Ήταν τότε ή μέση μεγάλ·η πο
λι·π:ία ποu εΙχε μείνει ·ο,τι πολίι

τιμο 6ρij.καν μέσα στα';ς Χίί-τροuς το πή

ραν. Κοπάδια άνδρt::}v, γvvαικ&w κο:i παιδιi.iw 

μάζεψαv στο στρατόιπιδό τοvς, το\.ις ίέ&σαv 
τησθόγικωνα καΙ τοl.ις πιϊραν στα καράβια 

τοΙJς στi'Jv 'Αμ.μόχωστο μαζ1 μt τά λάφυρα 

Σ·τά ιmfηα Ιεβα..\αν φωηά καΙ 

πόλη έyιrν.: ι:nάκτη. ι<<:ιl έρεiπια, 
TrΙV ήμέρα τrou άπο τοος 

τijς πολιτείας 

εΤπε: -ι:Τi vdι 
&11; τίνος t'Πiσκσι'fος Θ& ι:Τμαι 

μvιδ μοο τr6:ε1 αl;ςμαλωσ!σ; Θδι πάω 

κι tγω μαζi τοος» . 
Ό Άγιος τa παρωο;άλια 

τοο στ·ο Σοολτάvο ι<αi τ1ς δλοvίικηει:; προ-

'Αpχαι-ι:>λcγι!!(ο Μοουε'iο τijς κα·· σεuχές τοο ,-yτδ Θεδ καταψι:pε va λευrεριiχη:ι 
Ά:.τ6λλ<.:ινa ποο ταJι; ΧρισηοrνοVς τα.ι καΙ ·;;Ο; ;·ο.Jι; 

ΚΑΤΟ Ο I ΊΏΝ XYT,f'f'.<N 
!NONT.t\1 ΧΡ!Ι:τΙΑΝΟi 

'Η τών X(rrfκ.."' δέιο•ηκε χριστι .. 

δ1δαι:n<αλiα κι όκολοwησε ri'jν 1<αι

vοvpyια 't•ηι; ώς τά 806 μ.Χ. 'Εκεί\'{) 

το χρόνο ξέσ'f!·ασr θύελλα &πάνω 

11·Qλ~1"f,·ί{:t γiJJv X{,·1:.f)-VJ'V ~αi σ~ια)ς ί(,(t·ιο~-~ 

~ους της, Ξ;ένa·Ν:χστο~ κατ,αγirν{)·\<'"f"<Ιν στ~ς έp~ 

γασϊες 700ς κcri δtv mρί,με~~αrv καινένα ά'να

ξεχΟΟηι<ο:ν μέσα ση)ν πό

στρατιω1~ν οΙ όποΙοι άρχισαν vό: 

τά σ'Πίηα, vά σφάζοvv κατοίκοΙJς 

σι:;.ι σταlς ~Ο μ ως δii:'J 

πιa .-;.-την παλιό: ποληεiα. ΟΙ 'ΠΙ(! wολλο\ 

Κ υ-

θρέα, ένf.::ι oi irnόλοιποι σκόpτrι(ιαν σrτά γει

τονικό: )(<-)ρtά άπο ξαvαγuρiοοον 

ο\ Σr.φακην-ο!, Τότε. άκ.ριδ{:::.ι; κτίστrr.&ε ι\ Κu

θ.ρέα· καi τa γ>ιι:!ΊΟVΙΚά της χωριά. 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ 

Α:ΠΕΙ ΡΕΥΊΉ ΠΒΓΗ 

Κ.ι:Φαλt..ιSα;σ<)ι:: ε1ναι &:ίο Ή Κuθpέα καΙ δ 

όνόματα -ποο δέΙΙονται 

ποιό εΤιναι πι;:ιδ. 

φα.\.66ρvσο ι<:rαi ξέρεις δη 

άλλο ιια! 

Μιλάς γιά Κε-

.μιλaς γιa 



Κuθρέα. Το ιώJ.ισμα τοίί νεροίί ρ,έσα aτούς 

α~ς ~ι mιγi\ 6οτείρεvτη θUμησης καΙ 

μνήμης τής Κατεχόμενης Κuβρέας. 

Ή πα:ροvσlα τοίί νερού έφτιαξε μια Κu

θρέα κατ<mρόσινη μέ tλιές, λεμονόδεντρα, 

λαχανικ4, δαμ&Χκι, σησ4μι, κ.ά. 'Υ.mϊρξε t-
11"0xiι ttoύ τροφο&τοiίσε μέ κονσερδΟttοιημέ

νες tλιές' τΙς ttεpκιχές τής Λεuί<ωσίας καί 
τά χωριά 'tής 'Ανατολικής Μεσαορίας. Το 

νερδ "1\"~(Χ χρήαιμοttοιάτ<ΧΙ\/ καi σαν κι
νηιτ(j.ρια δύναμη των ό:λεuρομύλων '1\'oU άλε-

' &αν' τα άλεόρια τl'ίι; γύρω ttεpιoxiic; καi 
...CW σιτ01mρ<ΧΎωtyΙΙ<ών χωριών τής Μεσαο-

ρίος. 

τα ttσδtστο.λιh«Χ 'ΙΙ'Ετρώματα η1ς ttεpιo

)(iiι.; 'fxouν 'iψ tδιότητα να άπορροφοCιιν ,ην 
δρο~ ~Cαi να ,η.ν Ι'εταφέροuν ίm'όγεια καΙ 
να σχηματiζοιιιται Στ<rι iιπάγειες dστείpεvτες 

aεgαptνlς. 

ΕΦΤΑ ι:!ΝΟΡΙΕιΣ 

0\ κάτοι«οι κατανέμονται σε έ"ΙΙ"τα tνιορίες 

'Πού τrαί·ρνονν τi\Υ όνομασία τους άπο τΟν 
• Αyιο τής m:ριοχή~Τ 1 ) 'Αγία Ά,ννσ., 2) 
Παllαyία fι ΧcφSαιcιώτισσα, 3) r Αyιος Γε

ώργιος, 4) *Αγιος 'Ανδρόνικος, 5) 'Αγία 

Mcpi....a, 6) Θεοτ6κος, 7) τίμιος ΣταυρΟς 

(Χρυαtδα). 

Ή Κ~ εfιvαι ή ttρώτη άπό τΙς κωμο
'R'όλεις ttoύ fδρυαε δημαρχείο ttοίι χροvολο
yείται Q'l\'ό το t 915 με πρώτο δήμαρχο τόΥ 
Νικόλαο Κ<Πr<Jμη. Δίψα για μάθηση διέκρι

νε τούς κατοίκους γι' αιίτ? γρήγορα Ιδρύθη

κε ΎtJμ116σιο. Έ'ΙΙ"ίQ'ης σημcwτικα fρyα για 

-rt\v ό;νQ'ΙΙ"τu§η τής Κυθρέας καi τών γύρω 

χωριών ~ταν δ νέος δρόμος Λευκωσίας -
Β.αρωαιοίί μwω Μια Μηλιάς, Μεσαορίας. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

<ΕΑΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕ~ 

·ο ξεp~ '1\'oU σταμάτησε ,η;ν aλμα
τώδη d:νάοπτυξη τής Κυθρέας, των γύρω πε

ριοχών tco:i 'Ι'ών κατοίκων, γέννησε τrjv ά

vάyκη yια τΟ .-τι4ξιμο ένόc; άyωνιστικοϋ σω

ματείου. Τό σωμmεiο πραyματΟttοιήθηκε με 

,η ~, 'l'oU ttρώτου Παyκύπριου Σw
ε6ρίου Κιιθρεωτών κο:i 'Ι'ών κατοίκων τi\ς πε
p$0~ Κ~ρ6ας,,οτlι; 24.8;1975 στο κιτημα
~ρο Ι!Μιμόζω στή Λευκωσία. Μέσα ά-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

πο τούς δασικώ'Ι'ερους στόχους τi\ς ίδρυσης 

τού σωματείου έπελέξαμε τούς '!l"tό κά'Ι'ω: 

Σvντ011ισμος tνερyειών σέ συνερyαΙσία ·μέ 
δλο τόΥ προσφv-γικο κόσμο, yια μεθόδευση 

'Ι'οίί άyC:ιοια yια έπιστροφή, Σκδοση διαψω'Ι'ι

στΙΙ<οίl ίιλικοίl yύρω άπο τα προ6λήματα τ~ 

προσφύyων, διορyάνωση έΚ'δηλώσεων yιά: 

διατήρηση σέ hπικαιρόιτηrτα τοίί πολιτικού 

καΙ όιvθρω'Πιστικοίί μας προδλήματος. 

Πpοσ'ΙΙ'άθεια για να κρατηθεί ζωντανfι fι 

μνήμιη τής Κuθρέας βγαίνει μέσα άπό 'l'iς 

προσπάθειες καΙ τής ποδοσφαιρικής της δ

μάδαc;. Σέ μια κου6έντα πού είχαμε μέ 

τον πρόεδρο τής ΑΕΚ Κυθρέας πήραμε 1'ά: 

πιό κά'Ι'ω στοιχεΊα, yιά: τήν πορεία τής ό

μάδας: Τό σωματεΊο ΙδρΟΟηκε το 1950 καΙ 
συμμετεΊχε στο άyροτικό 'ΙΙ"οδόσφαιρο καΙ 

aτούς Παyκύπριοuς ά!yώνες. 

Στt1ν ΚΟΠ eα μ'II"Ei yύρω στο 1970 μ& 
άξιόλοyα ά'Ποτελέσμα'Ι'<Χ. ΕΤ~ έ<ντευκτή,ριο 

μ& 150 μέλη μέ κοινωvικη δράση πού Σδιναν 
ζωiι στήν m:ριοχή. 

Μετά: την εiσ6ολη 'Ι'ό Σωματείο προσφυ

yοποιήβηκε καΙ τα μέλη του σκορπίσθηκαιν 

σ' όλα τa μέρη τi]c; Κύπρου καΙ το έξωτε

ρικδ. 

ΝΕγι\ΙQΙ\/ δμως πάρα πολλές προσttάθειες 

yιa va άνασwrαχθοίίν καΙ τrάλι οΙ Κιιβρεώ

τες γύρω ά'ΙΙ"ό το σωματεΊο τους. 

ΟΙ προσ'Πάθειι-;ς καρποφόρησαν tcι bσι 

σαν ffiρα τοίl σωματείου έπελέχθιηκε το Καϊ

μακλi καθώς οΙ πιό πολλοl κατοικοίίν τώρα 

σΠι Λευκωσία. Τό έvτεvκτήριο τού σωμα

'Ι'είου στήθηκε στν όδό ΆρχαyyΟ..ου 66Β στό 

Καϊμακλi μέ ,.ην έλπίδα νa σvyκειντρωθοίίιν 

καΙ να δραστ,ηριοποιηθοίίν καΙ τrάλι τα μέλη 

'I'OV. 

τα προβλήματα 'ΠοU συνάντησε τό σωμα

τείο ήσαν πάρα πολλά, ξεπεράσθηκαν i'\ βελ
τιώθηκαν ,.α πιο τrολλά: χάρις ,ην yενναιόδω

pη προσφοpa τοίί ΚU'Ι\'ριακοϋ Όpyανισμοϋ 

'Αθλητισμού. 

Βασικώτερος σκοτrόc; τοίί σωματείου εΤναι 
l\lcX έκπροσωπεΊ, δσο τό δuνατό καλύ'Ι'ερα καΙ 
να μνη.μονεύει ,.η γένέ,.ειρα κωμδτrολη Κι,ι

θρέα. 

ΜΗΛΙΤΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΗ 




