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Ιερές Μνήμες από τα 

σκλαβωμένα χώματα μας 

Η ΚΩΜΟΠΟΛΗ 

ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

« ... Δεν ξεχνούμε 

τα σκλαβωμένα χωριά 

και τις πόλεις μας, 
δεν ξεχνούμε 

τους σκλαβωμένους τόπους, 
που πάνω τους 
είναι κτισμένοι 
βωμοί και εστίες μας 
και μέσα τους 
είναι θαμμένοι 

γονιοί και πρόγονοι μας ... >> 

20 Ιουλίου 1977 ΜΑΚΑΡΙΟΣ r· 

Η κωμόπολη της Κυθρέας χτισμένη στους 
πρόποδες του Γέρο Πενταδάκτυλου, που σαν 
τείχος προστατευτικό ορθώνεται μπροστά 
της, έχει μια πανάρχαια ιστορία. Σε τούτο εδώ 
τον τόπο άκμασε το βασίλειο των Χύτρων Εδώ 
i:ζησαν πολλοί ·.Α γιοι που λάμπρυναν και αγία
σαν την Επισκοπή Κυθρέας, όπως ο ·Α γιος 
Δημητριανός Επίσκοπος Χύτρων καθώς και 
πολλοί άλλοι μάρτυρες και ήρωες των διαφό
ρων εθνικών αγώνων. 

Μια αξιόλογη αρχαιολογική περιοχή. όπου 
βρέθηκαν πολλά αρχαία Αναρίθμητα είναι τα 
αντικείμενα τέχνης που βρέθηκαν στον Κα
τσουρκά, τον ·Α γιο Δημητριανό, τον ·Α γιο 
Επιφάνεια, την Μάνδρα του Κουνιά, την 
Μάνδρα του Βασίλη Πηπόνη και αλλού, όπως: 
Κύπελλα οινοχόες, κάλαθοι, αμφορείς, αμφο
ρίσκοι κορμοί αγαλμάτων. ειδώλια, λαγήνοι, 
κιονίσκοι, βέλη, βλήματα. επιγραφές. νομί
σματα. εργαλεία. 

Στα χώματα της είναι σπαρμένα αρχαία μνη
μεία όπως η Ακρόπολη των Χύτρων, οι βωμοί 
στο «Σκαλί" και τα αγάλματα της: Το υπέροχο 
άγαλμα του θεού Απόλλωνα που βρέθηκε 
στην Βώνη, καθώς και πλήθος από άλλα αρ
χαιολογικά ευρήματα, που φανερώνουν πως 

Τού ΓΙΩΡΓΟΥ Στ. ΠΕΤΑΣΗ 
Φοιτητή της Νομικής 

οι κάτοικοι της είχαν σπουδαίο πολιτισμό, κο
σμούν το Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Η Κυθρέα, φημίζεται για τα δροσερά νερά 

του ξακουστού Κεφαλόβρυσου, που την έκα

με γνωστή από τα παλιά χρόνια, τους τριαντα
δυό νερόμυλους της που δούλευαν ασταμά

τητα νύκτα-μέρα, για να αλέσουν το σιτάρι 

όλης της Κύπρου και να εξυπηρετήσουν 
όλους τους πελάτες τους που κατέφευγαν σ· 

αυτούς, τα εσπεριοειδή, τις εληές και τα λαχα

νικά της. Αξιοσημείωτη η ιστορικά μαρτυρημέ
νη πληροφορία πως το κραμβί διαδόθηκε στην 

ΕυρώπηαπότηνΚυθρέα. 

Κυθρέα, μια κωμόπολη με ιστορία πολλές 

παραδόσεις, ήθη και έθιμα. · Ενας κόσμος, ερ
γατικός, φιλοπρόοδος, φιλόθρησκος, φιλόξε

νος και aξιαγάπητος. 

Στις γραμμές που ακολουθούν, θα κάνουμε 

μια σύντομη ιστορική και αρχαιολογική επι
σκόπηση και θα αναφερθούμε στο ετυμολογι

κό της Κωμόπολης Κυθρέας, του άλλοτε βασι

λείου των Χύτρων όπως θα δούμε στην συνέ
χεια, το χτίσιμο του βασιλείου των Χύτρων, 

την ανάπτυξη και την διατήρηση του στο πέ

ρασμα των αιώνων, την καταστροφή του από 

την ληστρική επιδρομή των Αράβων για να 
καταλήξουμε στην σημερινή Κυθρέα. 

Α. ΧΥΤΡΟΙ-ΚΥΘΡΕΑ (Οι πρώτοι κάτοικοι της) 
Η κωμόπολη της Κυθρέας, το άλλοτε βασί

λειο των Χύτρων όπως πολλοί ιστορικοί ανα

φέρουν, πήρε το όνομα της από τον ιδρυτή 
της βασιλιά Χύτρο (Χυτρέα=Κυθρέα και Χυ

τριά=Κυρκά= Τζιuρκά) αρχηγό των μετανα

στών, όταν μετά τον Τρωίκό πόλεμο, το 1200 
προ Χριστού, μαζί με χιλιάδες · Ελληνες μετα
νάστες από την ηπειρωτική Ελλάδα πλημμύρι
σαν την Κύπρο. Ο Χύτρος καταγότανε από την 
οικογένεια του μυθικού βασιλιά ιων Αθηνών 
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Θησέα. · Ηταν γυιός του Αλέδρου και εγγονός 
του Αθηναίου Ακάμαντα. γυιού του Θησέα και 
της Αριάνδης. 

Θα πρέπει εδc;) να αvcιφεpοuμε ότι ανασκα
φές που διεξήχθηκαν στη νεκρόπολη της πό
λης έφεραν στο φως πολιτισμόν κατά πολύ 
αρχαιότερον του Τρω"ίκού πολέμου, πολιτι
σμόν αναγόμενο στην ορειχάλκινη περίοδο 
Από αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 
θεση κατελήφθη πολύ πριν από τον Τρω"ίκόν 
πόλεμον. αλλά το όνομα της πόλης αυτής σβή
στηκε στο πέρασμα των προ·ίστορικών χρό
νων. επικράτησε δε το νεώτερο Χύτροι. 

Σύμφωνα με μια άλλη ιστορία για την ονομα
σία της πολιτείας. δεν αποκλείεται το ενδεχό
μενο ο Χύτρος πιθανώτατα να έδωσε το ό"'''JΟ 
Χύτροι στην πολιτεία που ίδρυσε, λόγω της 
παρουσίας της γνωστής περίφημης πηγής του 
Κεφαλόβρυσου κατ· αναλογίαν προς τη~ 'Jνο
μασία Χύτροι των λουτρών της Λοκρίδας. Η 
άποψη αυτή λαμβάνει υπόψιν την πληροφο
ρiαν από τον πατέρα της Ιστορίας Ηρόδοτο 
κατά την οποίαν αυτός μηνημονεύει τα "Θερ
μά Λουτρά·· στην Λοκρίδα κοντά στες Θερμο
πύλες (στην είσοδο της Οίτης) και ειδικώτερα 
το γραφόμενα από αυτόν "έστι δε εν τη εισό
δω ταύτη θερμά λουτρά. τα χύτρους καλέουσι 
οι εχχώριοι και βωμός ίδρυται Ηρακλέος επ· 

αυτοίσι". Την άποψη αυτή δεν αποκλείει και ο 
Βυζαντινολόγος Γκρεκουάρ. 

Πολλοί συγγραφείς αναφέρονται στην πόλη 
των Χύτρων. Η πρώτη αναφορά για την πόλη 
των Χύτρων φαίνεται παρά τω Λυσία τω Κεφά
λω (458-378 π.χ.). Μετά το Λυσία ο · Ελληνας 
ιστορικός Αναξαγόρας. ο οποίος ήκμασε στις 
αρχές της δευτέρας π.χ εκατονταετηρίδας 

αναφέρεται στην πόλη των Χίιτρων. Μετά τον 

Αναξαγόραν. ο Διοφάνης από την Νίκαια της 
Βιθυνίας ο οποίος αναφέρει τα εξής για το 
εξαιρετικό μέλι των Χύτρων: "· Αριστον μεν 
μέλt το Αττικόν και του Αττικού το Υμήττιον 
και του Κυπρίου το Χύτριον" Ο Αλέξανδρος 

Κορνήλιος (ο Εφέσιος) ο επικαλοιjμενος Πο
λόίστορ αναφέρει την πόλη των Χύτρων στηρι
ζόμενος στον Ξεναγό ρο. Ο Πλίνιος (23-1 02 
μ.χ.) γράφοντας το 61 μ.χ. αναφέρει την πόλη 
των Χύτρων ανάμεσα στες 15 πόλεις της 
Κύπρου. 

Ο Αρποκρατίων, γνωστός λεξικογράφος της 
δευτερας μ .χ εκατονταετηρίδας. αναφέρει εν 
τη λέξι "χύτροι" ως πηγήν αυτού τους Λυσίαν 
και Ξεναγόραν Ο Ιεροκλής ο γραμματικός 
(500 μ.χ.) εις το Συνέκδημο αυτού αναφέρει 
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την πόλιν των Χύτρων μεταξύ δεκαπέντε άλ

λων σημαντικών πόλεων της νήσου καλών αυ

τήν «Κύθροι" με την Ιωνική ν ονομασίαν της. 

Εξ' άλλου ο Στέφανος Βυζάντιος (500 μ.χ.} 
στηριζόμενος επί του Αλεξάνδρου Εφεσίου 
αναφέρει: «Χύτροι Κύπρου Πόλις, ην ωνόμασ
θαι μεν Ξεναγόρας φησίν από Χύτρου του Αλέ
δρου, του Ακάμαντος ο πολίτης Χύτριος· Αλέ
ξανδρος εν τω περί Κύπρου. Την δε Γοργίαν 

αποδούναι Χυτρίοις". Σε άλλα σημεία τονίζει: 
"Ευρυνόην των Χύτρων βασιλεύς έγημεν, 
αναλογεί το εθνικόν προς το Χύτρος ενικός 
ως Κύπριος. προς το Κύπρος". 

Β. ΧτΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΥτΡΩΝ 

Για την εκλογή της τοποθεσίας έπ<< ,,η
μαντικό ρόλο ο Πενταδάκτυλος που χρησί
μευε όχι μόνο σαν τείχος προστατευτικό, με 
τις απότομες πλαγιές και τα κοφτερα βράχια 
του αλλά και σαν εξαιρετικό παρατηρητήριο. 
Αναμφισβήτητα όμως για την εκλογί1 της θέ
σεως και στην περαιτέρω ανάπτυξη του βασι

λείου των Χύτρων, της σημερινής Κυθρέας ο 
κυριώτεpος παράγοντας στάθηκε το νερό της 
aστείρευτης πηγής του Κεφαλόβρυσου που 
πότιζε όλη την γύρω περιοχή. Με το άφθονο 
αυτό νερό ποτίζονται ακόμα και σήμερα τερά

στιες εκτάσεις από λεμονόδενδρα, ελαιό
δενδρα και λαχανικά. 

Ο Βασιλιάς Χύτρος ενθουσιάστηκε με την 
τοποθεσία ώστε έδωσε διαταγή να αρχίσουν 

το χτίσιμο του βασιλείου του.Πρώτα-πρώτα σε 

μια πέτρα στο Πεζουναριό πιο κάτω από την 

Χαλεύκα. σκάλισαν την μορφή του Δία και 

ακριβώς κοντά στα πέντε δάκτυλα. τις πέντε 

κορφές του Πενταδάκτυλου. στην τοποθεσία ν 

"Αθκιαόκρεμμος, έχτισαν βωμό προς τιμή του 

Δία. Την λατρεία του Δία στους Χύτρους επι

βεβαιώνει και το γεγονός όπως χα ρακΊ ηριστι

στικά τονίζει ο IK Περιστιάνης στο σύγγραμ
μα του. ότι στο μεγάλο τέμενος του Απόλλωνα 
που ανΓJκαλύφθηκε στην Βώνη. από τον κ. Ρί

κτερ. βρέθηκαν αγάλματα που έφεραν τον αε-
τόν, αναμφισβήτητον σίψβσλο του Δία. ·Ε να 

από τα κολοσσιαία τούτα αγάλματα το οποίο 
βρίσκεται στο Κυπριακό Μουσείο φέρει στον 

καρπό του αριστερού του χεριού τον αετόν. 

c•ποδίδεται δε στον Θεόν Απόλλωνα υπό την 

Ιδιότητα του ως "Διός Προφήτου". 

Στην τοποθεσία "Κατσουρκάς" (έτσι ονομά
στηκε γιατί τον έκαμαν οι · Αραβες) έχτισε την 
Ακρόπολη για να επιτηρά όλη την πεδιάδα του 

νότου από τους επιδρομείς. Μέσα στην Ακρό-
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πολη "έχτισε το άγαλμα και τον βωμό της Αθη
νάς και στο «Σκαλίν, βωμό προς τιμή του Ερ

μή. Πιο κάτω από το Σκαλίν έκαμε το νεκροτα

φείο για να θάβει με τιμές τους ήρωες και τους 

νεκροι)ς του. Μέχρι σήμερα η τοποθεσία λέγε

ται Οικόσαρκος (οίκος της σαρκός). 

Ανάμεσα στους ναούς επίσης που ενδείξεις 

και ερείπια τους διασώζονται θα πρέπει να 

αναφέρουμε και τον ναόν τη (Κυθερείας) 

Αφροδίτης στην περιοχή Σκαλίν. Ο ίδιος πιθα

νώτατα που αναφέρει ο Βιργίλιος στην Αινειά

δα και τον ναόν του Απόλλωνα στην Βώνη. Την 

ύπαρξη ναού αφιερωμένου στην Αφροδίτη, 

εκτός των τειχών της Ακρόπολης ενισχύουν 

τα πήλινα και λίθινα ειδώλια που βρέθηκαν σε 

κάθε βήμα διεσπαρμένα στις πλαγιές και τους 

πρόποδες της Ακρόπολης. 

Το βασίλειο των Χύτρων σιγά-σιγά επεκτά

θηκε. με σύνορα ανατολικά το βασίλειο της 

Σαλαμίνας, νότια τους Γόλγους και το Ιδάλιον, 

νοτιοδυτικά την Λήδρα, δυτικά και βόρεια τα 

βασίλεια της Λαπi1θου και της Κερίινειας. Η 

έκταση του βασιλείου των Χύτρων ήταν ση

μαντική· μέχρι την Άρτεμη και την Άλκαν

θον (Ακανθού). την Πέτρα του Διγενή, το κου

ρού Μοναστήρι. την Επηχώ και την Συκά, Πα

λαίκυθρον · Εξω Μετόχι, ΕJώνη, Μπέη-Κιογιού, 
ΤρσχιiJνι. Νέο χωριci Κεφαλόβρυσο, την τοπο

θεσίαν Κο rσινίJλανταν, Ασηρόμaνδραν. Φιλ

λz:ρι. ΠενταδcΊκτυJω Κάτω Δίκωμο 1') ιωr Μπο
γι)(ι Πλατανιιiηισαο κ οι J\ρμενομονάυ ι η ρο. 

ισιιοθι:σία Πλί1κα, i\ι1Δνδρα του Κκουνιά κω 

Χαλεύκαση.Η κυρίως πόλη βρισκόταν στο λό-

φο πάνω αηό την σημερινή εκκλησία του Αγίου 

ΔημητριονοίJ. ένα μίλι νοτιοδυτικά της μεγά

λης πηγής του Κεφαλόβρυσου. 

Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την καλλιέρ

γεια της γης το εμπόριο των γεωργικών και 
βιομηχανικCJν προ'ίόντων που παρήγαγαν και 

την αγγειοπλαστική, που μαζί με άλλα είδη της 

κεραμικής τι':χvης, είχε φθάοει σε επίπεδα 

υψηλής περιωπής. Αυτό αποδεικνύε ωι από 

διάφοpu αν ι ικείμι:να ηου βpέ:θιικuν οι; τά

φους της περιοχής όπως για rιαράδειγμα αμ

φορείς. Σήμερα ακόμα περπατώντας κανένας 

σ· 6λο το λεκανοπεδω των αρχαίων Χύτρων 

δεν έ.χει nαρό να σκι!ψει και να πάρει δεκάδες 

ι~ι:ραμικά όστραιω που μαρτυροίιν αδιάψευ
οτσ μιο ηολrτεiΓΊ ηου f.σφu(,FC cιrrc'J Γ,ιι>ή. i5ράση 

και πολιτιστική ανέλι~η. 

Μεγάλο λοιπ6ν το βασίλειο των Χύτρων και 

Οικονομικά Ισχυρό. Ο βασιλιάς Χύτρας κτίζει 
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νέα κτίσματα, νέους βωμούς, κτίζει σχολή για 
την εκμάθηση των γραμμάτων και ο ισχυρός 
στρατός του προστατεύει με επιτυχία το βασί
λειο από τις επιθέσεις των βαρβάρων. Διά

σπαρτα είναι μέχρι σήμερα σ' όλη την περιοχή 
του βασιλείου, τα βλήματα των τόξων. 

Το βασίλειο των Χύτρων διατηρήθηκε για 

αιώνες, γιατί ήταν δυνατό και πλούσιο λ6γω 
της aστείρευτης πηγής του Κεφαλόβρυσου 
που άρδευε και δρόσιζε την περιοχή και που 
εξακολουθεί και σήμερα ακόμη να την αρ

δεύει και δροσίζει με τα κρυστάλλινα νερά 
του. Το νερό του Κεφαλ6βρυσου Κυθρέας 
χρησίμευε όχι μ6νο για την άρδευση της πό
λης των Χύτρων αλλά και της αρχαίας Σαλαμί

νας της π6λης του Ευαγόρα. Στην τοποθεσία 
«Σελλάς" βρίσκονται ακόμα και σήμερα υπο
λείμματα των κτισμάτων των μεγάλων εκείνων 
πετραυλάκων που μαρτυρούν αδιάψευστα την 
μεταφορά του νερού στην μακρινή Αμμόχω
στο για την ύδρευση της πόλης. Υπολείμματα 
επίσης των πετραυλάκων υπάρχουν στις τοπο
θεσίες "Κατσουρκάς" και "·Α γιος 
Δημητριανός". 

·Ο λα πήγαιναν όμορφα και ωραία και ο ένας 

βασιλιάς διαδεχότανε τον άλλον με λαμπρές 

τελετές και θυσίες στα είδωλα. Μετά τον Χι!
φον τον ι δρυ rrι και βασιλιά της πόλης, στην 

ηριομαιική επιγραφή ιου Εσαρχaδι.ίJν ro 6'12 
rι,χ., αναφέρcται ο μόνος γνωστός βασιλιάς 
των Χύτρων, ο Πυλαγόρας (Ασσυριακά Πυλο

γούρα) που συνέ:βαλε χμ η μα ιικά σι ην ανοικο
δόμηση της Γιόλης Νινευ'ί. 

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΩΝ ΧΥΤΡΩΝ 

Οι κάτοικοι των Χύτρων όπως προαναφέρα
με πίστευαν στους δώδεκα θεούς του Ολι!μ
που και πρόσφεραν θυσίες στα ψεύτικα είδω

λα, είναι δε από τους πρώτους κατοίκους της 
Κύπρου που ασηάστηκαν τον Χριστιανισμό, 
στους πρώτους Αποστολικούς χρόνους, από 
τους Αποστόλου ς Παύλο και Βαρνάβα 

Το 45 μχ. όπως είναι γνωστ6 από την Ιστο
ρία, οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας επι
σκέφτηκαν rην Κύπρο για να διδάξουν τον 

Χριοηανισμ6. Κατά την διαδρομή τους arτ6 
τον πρώτο σταθμό τους την Σαλαμίνα 6που 

έβαλαν τα θεμέλια της νέας θρησκείας - mη 
Πάφο, πέρασαν από την πολιτειαν των Χι!τρων 
κπι δίδαξαν τον Χριστιανισμό' 

Οι Ι<άτοικοι των Χύτρων ασrιάστηκαν τον 
Χριστιανισμό, κατεδάφισαν τους ειδωλολατρι

κοι)ς ναούς και τα Ιερά τους και κατέστρεψαν 
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τα ψεύτικα είδωλα. Η ειδωλολατρεία παραμε

ρίζεται από την περιοχή και η πρώτη εκκλησία 
και επισκοπή επίσημα πια θεμελιώνεται στην 
καρδιά του βασιλείου των Χύτρων. Χειροτο

νείται ο πρώτος Επίσκοπος. Θα πρέπει εδώ να 
σημειωθεί πως η πόλη των Χύτρων ήταν μετα

ξύ των 16 πόλεων της Κύπρου που είχαν Επί
σκοπο. Ο πρώτος Ιεράρχης διακηρύττει πως η 

νέα αληθινή θρησκεία του νησιού, θα βασι

λεύει πάντοτε στους Χύτρους. Πως μετά από 

αυτόν πολλοί Ιεράρχες θα τον διαδεχθούν, για 
να καθοδηγούν το ποίμνιο του στους αιώνες 

των αιώνων και πως όσο υπάρχει κόσμος, η 

εκκλησία του Χριστού θα ζει και θα καθοδηγεί 

πάντοτε. 

Δεν είχε άδικο ο Ιεράρχης αυτός γιατί πράγ

ματι στους Χύ:ρους, την μετέπειτα Κυθρέα, η 
Χριστιανική θρησκεία στο πέρασμα των αιώ

νων δεν χάθηκε και διατηρήθηκε μέχρι σήμε

ρα και πολλοί Ιεράρχες λάμπρυναν και αγία

σαν την Επισκοπή Κυθρέας όπως: (1) ο Πάπ
πος ο οποίος χειροτόνησε τον Επιφάνειον Α· 

Επίσκοπον της Σαλαμίνας και Αρχιεπίσκοπον 

πάσης Κι)πρου (368-403 μ. χ), (2) ο .Αθανάσιος, 
ο οποίος υπήρξε διάδοχος και συγγενής του 

Πάππου. (3) ο Φωτεινός, ο οποίος παρέστη 

στην Δ· οικουμενική σύνοδο της Χαλκηδόνος 

(451). (4) ο Σπυρίδων (Ο Κυθήρε.ιος) ο οποίος 
παρέστη στηνΖ· (εικονομαχική) Οικουμενική 

Σύνοδο της Νίκαιας (787) και υπέγραψε ως 

Επίσκοπος "Παλαιάς και Κύθρων", (5) ο Ευ
στάθιος που προηγήθηκε του Αγίου Δημητρια

νού στο θρόνο ν των Χύτρων, τον οποίον εγκα
τέλειψε περί το 885 (6) ο ·Α γιος Επίσκοπος 

Δημητριανός που διαδέχθηκε στα 885 τον Ευ
στάθιον όταν ο τελευταίος εξελέγη (Αρχ1) 

Επίσκοπος Σαλαμίνος με ψήφον όλων των Κυ
πρίων Επισκόπων. Ο ·Α γιος Δημητριανός 

υπήρξεν ο ενδοξότερος επίσκόrίΌς Χύτρων 
ένδοξος σε μια περίοδο τραγική σαν την δική 

μας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. (7) Ο Νική
τας. για τον οποίο δυστυχώς δεν γνωρίζομεν 

πότε πρέπει να χρονολογηθεί, (8) ο Γερμανός 
(;) ο οποίος μετέσχεν της 8ης Οικουμενικής 
Συνόδου. 

Δ. ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ 

Η Πολιτεία των Χύτρων ζούσε ειρηνικά και οι 

κάτοικοι της ασχολούνταν αμέριμνοι με τις 

γεωργικές και άλλες εργασίες τους, μέχρι το 
έτος 911-12 μ.χ. οπότε καταστράφηκε μετά 

από μια ληστρική επιδρομή Αράβων εναντίον 
της Κύπρου, με αρχηγό ένα aρνησίθρησκο 

· Ελληνα που ονομαζόταν Δαμιανός. Αυτοί 

αφού λεηλάτησαν τις παράλιες πόλεις της Κύ-
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πρου προχώρησαν στο εσωτερικό και έφθα
σαν στους Χύτρους. Οι κάτοικοι παρά την σθε
ναρή αντίσταση, στο τέλος όμως υπέκυψαν 
στην δυναμική υπεροχή των επιδρομέων. Οι 
βάρβαροι ΕΠίδpομείς κατέστρεψαν το βασί
λειο των Χύτοων, έσφαξαν αθώους νέους, γέ
ροντες γυναίκες και νήπια ακόμη. Βίασαν γυ
ναίκες, άρπαξαν περιουσίες από φτωχούς και 
πλούσιους και κατέκαψαν τα σπίτια. Στο τέλος 
αφού πήραν αρκετά λάφυρα και πλήθος από 
αιχμαλώτους ξεκίνησαν για την Βαβυλώνα, 
την σημερινή Βαγδάτη. Αλήθεια 1000 χρόνια 
αργότερα ακριβώς τα ίδια πράττει ο Αττίλας. 

Επίσκοπος τότε των Χύτρων ήΊαν ο · Αγιος 
Δημητριανός από την Συκά, τοποθεσία κοντά 

στο σημερινό Παλαίκυθρο. Ο ·Α γιος Δημη

τριανός "Ιδίοις όμμασι και μετά πόνου ψυχής, 
είδε την απερίγραπτη τραγωδία στην επισκο

πή του. Αναστέναξε και «δάκρυσι πολλοίς τον 

του θεού επεκαλείτο έλεον, εις ανάρρυσιν της 
υπό λύκων διεσπαρμένης και διεφθαρμένης 
ποίμνης, του. 

Ο Γέροντας Ιεράρχης δεν έχασε την πίστη 

και την ελπίδα του. Παρά την προχωρημένη 

ηλικία του (ήτανε 80 χρονών) ακολουθεί το 
ποίμνιον του με την απόφαση ή να συμμε

ρισθεί τα δεινά των απαχθέντων Κυπρίων και 
να παρηγσρi]σει αυτούς ή να τους aπολυτρώ

σει και να τσυc; επαναφέρει στην πατρίδα. 

Αφού έφθασεν στην Βαβυλώνα της Μεσο

ποταμίας ζήτησε αμέσως και πέτυχε να πα

ρουσιασθεί ενcίJπισν του αρχηγού των Αρά

βων. Σε τούτον με δάκρυα περιέγραψε την 

ληστρική επιδρομή. που έγινε εναντίον της 
Κύπρου από τον εξωμότη Δαμιανό, η οποία 
κατά τις τότε συνθήκες μεταξύ Βυζαντινών 
και Αράβων. απελάμβανε ενός ιδιότυπου κα

θεστώτος αυτονομίας, πλήρωνε φόρους 
ίσους και στο Βυζάντιο και στο Ισλάμ και όταν 
οι δυο μεγάλες δυνάμεις ήσαν εμπόλεμοι, 

έπρεπε να παραμείνει ουδέτερη. Ο Δημητρια
νός ανέπτυξε στον αρχηγό των Αράβων ότι οι 

Κυπραίοι δεν έπραξαν τίποτε που να μπορεί να 
θεωρηθεί παράβαση των υφισταμένων συνθη

κών διότι και τους φόρους πλήρωναν ανελλι

πώς και ουδετερότητα αυστηρή έδειξαν στις 

τότε συγκρούσεις Αράβων και Βυζαντινών. 

Ενώ το αντίθετο έπραξε ο aρνησίθρησκος Δα

μιανός με την ληστρική επιδρομή του στο νη
σί. Για τοίπο, ο Κύπριος Ιεράρχης εξώρκισε 
τον · Αραβα αρχηγό να σεβασθεί τις συνθήκες 
και να επανορθώσει την αδικία ν που έγινε στο 

νησί, με την απελευθέρωση των Κυπρίων αιχ-
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μαλώτων. · Ετσι και έγινε. Ο · Αρχοντας των 
Αράβων συγκινήθηκε με τα δάκρυα και τις Ικε

σίες του Δημητριανού και εξεπλήρωσε την 
παράκληση που του ζητήθηκε. Διέταξε αμέ-
σως την aπολύτρωση των άδικα αιχμαλωτι-

σθέντων και την απόδοση σε αυτούς των αρ
παγέντων. Και έτσι ο Δημητριανός τους επα
νέφερε όλους στην πατρίδα. 

Ο Σεβάσμιος γέροντας λίγο καιρό μετά την 
επιστροφή του πέθανε σε ηλικία 81 ετών στις 6 
Νοεμβρίου του 915 μ.χ.: μετά ποιμαντορία 25 
ετών και 40 ετών aσκητική ζωή. Για τις μεγά
λες υπηρεσίες του προς την εκκλησία, κατε
τάχθηκε δίκαια και επάξια μεταξύ των μεγά
λων Αγίων της Κύπρου. 

Τα · Αγια λείψανα του, που πριν από την 
Τουρκική εισβολή φυλάσσονταν στην Εκκλη

σία της Παναγίας Χαρδακιώτισσας, της Κυ
θρέας κατόρθωσε να τα διαφυλάξει από τα 
χέρια των βαρβάρων ο άξιος Ιερέας της 

Εκκλησίας Παπά Κώστας Παπαναστασίου και 
έτσι σήμερα βρίσκονται ασφαλισμένα στην 
Ελεύθερη Κύπρο. 

Τοποθεσία της Καμάρας Κυθρέας κειμένη στα 

ανατολικά της Κωμόπολης. Στο βάθος βρί

σκονται τα ερείπια της εκκλησίας του Α.γίου 

Δημητριανού. Η κυρίως πόλη των Χύτρων βρι

σκότανε στο λόφο πάνω από τα ερείπια της 

εκκλησίας. Στις 6 του Νιόμβρη κάθε χρόνο, 
μέρα γιορτής της μνήμης του Α.γίου Δημητρια

νού, γινότανε λειτουργία στο χώρο των ερει

πίων. (ΠΩΡΓΟΣ Στ !lΕτΑΣΗΣ) 

Ε. ΧτΙΣΙΜΟ ΝΕΑΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Οι κάτοικοι των Χύτρων, όσοι επέζησαν από 
ιην μεγάλη καταστροφή που προαναφέραμε, 
χωρίστηκαν σε μεγάλες ομάδες και έκτισαν τα 

σημερινά χωριά της Κωμόπολης Κυθρέας. 
·Ε τ σι έχουμε: Από τους Χύτρους την Κωμόπο
λη Κυθρέας που χωρίζεται στις ακόλουθες έξη 
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ενορίες 1) Την Συργανιά, 2) την Χαρδακιώτισ
σα, 3) τον ·Α γιο Γεώργιο, 4) τον ·Α γιο Ανδρόνι
κο, 5) την Αγία Μαρίνα και 6) την Χρυσίδα. 

Πολλές είναι Οί απόψείς που έχουν εκφρα

στεί για την Συρκανιά που είναι η ακροτελεύ

τια ενορία της Κυθρέας προς τον Κεφαλόβριι

σο. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη που είναι 
και η πιο πιθανή η ενορία αυτή πήρε το όνομα 
της από την λέξη Συριάνι που σημαίνει περίπα

το, γιατί τόσο οι υπόλοιπες ενορίες της Κυ

θρέας, όσο και τα γειτονικά χωριά πήγαιναν 

τις γιορτάσιμες μέρες και τις Κυριακές να 

«Συργιανίσουν" να πάνε δηλαδή περίπατο 
στον Κεφαλόβρυσο. Σύμφωνα με την δεύτερη 

άποψη η Συ ρ κανιά πήρε το όνομα της από τον 
μύλο Συρκάνο που βρίσκεται στην ενορία. Την 
ονομασία του ο μύλος πιθανόν να την πήρε 

από την κυκλωτική φτερωτή που εκεί πρώτα 

απ' όλους τους άλλους μύλους είχε εφαρμο

σθεί. Από το λατινικό circυs, που σημαίνει 

κύκλος, ονομάστηκε κι ο μύλος Συρκάνος· 
από το μύλο Συρκάvο, προχωρά η ίδια άποψη, 
πήρε και ολόκληρη ενορία το όνομα Συρκάνα

Συριάνα-Σηρκανιά-Συρκαvιά. 

Η άποψη πως η ενορία πήρε το όνομα της 
από τους Συριάνους (δηλαδή · Αραβες) οι 

οποίοι ήρθαν να υπερασπίσουν τις βόρειες κο

ρυφογραμμές της Κύπρου είναι αστήρικτη, 

γιατί μικρή μόνο μειονότητα τέτοιων φρουρών 
είχε εγκατασταθεί στην βόρεια οροσειρά του 

νησιοι). 

Για το ετυμολογικό της ενορίας υπάρχει τέ

λος και η πιο κάτω άποψη που φαίνεται όμως 

πιο αδύνατη από τις προηγούμενες απόψεις. 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή η λέξη Συρκανιά 

προήλθε από το Τζυρκά+νειά (Νέα Κυθ

ρέα)~ Συρκσνιά. 

Για τήν δεύτερη ενορία της Κυθρέας την 

Χαρδακιώτισσα υπάρχουν διάφορες εκδοχές 

όσο αφορά την ετυμολογία της Ενορίας. Η μια 
εκδοχή αναφέρει πως τούτη η ενορία βρισκό

ταν χτισμένη στην χαράδρα. που βρίσκεται μέ

σα ως τα σήμερα, πήρε την ονομασi.α της λέ

ξης Χαράδρα και ονομάστηκε αρχικά Χαραρ

δακιώτισσα και μετά Χαρδακιώτισσα. Η άλλη 
εκδοχή που κατά την άποψη μας είναι κι η πιο 

σωστή, η ενορία Χαρδακιώτισσα πήρε το όνο

μα της αηό ''άηοιο επίσημο rου Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου, ο οποίος ονομαζότανε Χορδά

κης που μετά την άλωση της Βασίλισσας των 

Πόλεων, έφερε το εικόνισμα της Παναγίας και 

έχτισε την ομώνυμη εκκλησία της Παναγίας 
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Στην φωτογραφία μια άποψη ~ης ενορία~ Χαρ
δακιώτισσας Κυθρέας. Διακρινονται σπιτια, η 

εκκλησία της Παναγίας Χαρδακιώτισσας, ό~ου 
φυλαττόντουσαν τα Ιερά λείψανα το~ Αγ_ιου 
Δημητριανού μαζί με την θαυματουργη εικονα 

του και στο βάθος ο Κοκκινόκρεμμος. (ΓΙΩΡ
ΓΟΣ Στ. ΠΕτΑΣΗΣ) 

Χορδοκιώτισσας και μετά Χαρδακιιληισσος 

ιωτά προληπτική αυξομείωση του ο οπό το οι 

· Αλλωοτε αν κοιτΔξουμε στο Καδιλλίκι του 
1825 της περιοχής Κυθρέας επί Τουρκοκρα
τίας. με τα ονόματα των φοοολσγουμένων που 

κατήρτισε η Αρχιεπισκοπή και που δημοσι.εύε

rαι στο περιοδικό «Ελεύθερη Κυθρ~:ο,, ανα-

φέρεται στα έγγραφα σαν Χορδακιώτισσα και 

όχι Χαραδρακιώτισσα ή έστω Χuρδακιώτισσα, 

ονομασία την οποία πήρε αργότερα επί 
Αγγλοκρατίας. 

Το ίδιο αδύνατη με την πρώτη εκδοχή θεω

ρείται και η τρίτη εκδοχή, πως το όνομα της 

πήρε γιατί το εικόνισμα της Παναγίας βρέθηκε 

μέσα σε "Χαρτζιήν, γι' αυτό και Χαρτζιατώ

τισσα. 

Οι ενορίες ·Α γιος Γεώργιος ·Α γιος Ανδρό

νικος και Αγία Μαρίνα πήραν το όνομα τους, 

από την ονομασία των ομωνύμων ναών. 

Η ενορία Χρύσιδα πήρε το όνομα της από το 

Χρυσίς που ήτανε κατΔ την παρΔδοση η βασι 

λοπούλα, κόρη του Χύτρου βασιλιά των Χύ

τρων, της σημερινής Κυθρέας. 

Εκτός από τις ενορίες αυτές η κωμόπολη 
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Κυθρέας περιλαμβΔνει: 1) Το Νέο Χωριό, γιατί 
χτίστηκε αργότερα από τα Δλλα χωριΔ της 
περιοχής 2) Το Τραχώνι που του δόθηκε το 
όνομα από το σκληρό και Δγονο έδαφος 3) Την 
Βώνη. λείψανο του παλιού ονόματος Δωδώνη, 
που σημαίνει τόπος στον οποίον ο θεός Αττόλ
λωνας φανερώνει την θέληση του σωυς 

ανθρώπους, όπως γινόταν και στην Δωδώνη 

της Ηπείρου. Υπήρχε δηλαδή στον ναό του 

Απόλλωνα μαντείον που έδινε χρησμούς. Από 

το Δωδώνη έφυγε το ένα δ κι έμεινε Δωώνη. 

Ύστερα έφυγε και το ένα ω, κι έμεινε Δώνη. 

Το αρχικό γρΔμμα Δ αντικαταστΔθηκε με το Β 

κι έγινε Βώνη. Η Βώνη είναι περίφημη για το 

Ιερό του θεού Απόλλωνα όπως προαναφέρα
με, που βρέθηκε εκεί το έτος 1883 και ήταν 
γεμάτο από διc'ιφορα αγΔλματα. τα οποία στο

λίζουν σr)μερα το Κυπριακό Μουσείο. Το πιο 

σπουδαίο εύρημα είναι το άγαλμα του θεοι:ι 

Απόλλωνα. 4) Το · Εξω Μετόχι που πήρε το 
όνομα του από την λέξη μετόχι δηλαδή φέου

δο γιατί παραχωρήθηκε το έτος 1391 -εποχή 
των Φράγκων στην Κύπρο- σαν φέουδο σ· ένα 

φράγκο φεουδΔρχη. από τον ΦρΔγκο βασιλιΔ 

της Κύπρου. 5) και 6) Την Εηιχώ και το Μπέη
Κκιογιού αμιγιi.1ς τουρκικΔ χωριά 7) Το τσιφλι
κούδι, χη)ματα που ανήκαν στο μετόχι της 

Ιεράc; Μονής Αγίου Ιωάννου τοιι Χρυσοστό
μου, rτou με την βία πήραν οι Τούρκοι, αφού 

καρατόμησαν τον ηρωϊκόν ηγούμενον -rης και 

8) ΤΟ 

Παλαίιωθρο από το Παλαιοί-Χίιτροι. Παλαiχυ· 
τροι, Παλαίκυθρο. 

Στην κωμόπολη της Κυθρέας είναι χτισμέ

νες όπως προαναφέραμε έξη ενοριακές 

εκκλησίες. δυο άλλες εκκλησίες που λειτουρ

γούσαν μια φορά τον χρόνο και δέκα περίπου 
παρεκκλrΊσια. Θα παραλείψουμε όμως, να δού-
με της καθεμιάς την ιστορία και τις παραδό

σεις, κατάλογο και πληροφορίες των οποίων 

έχει ο κ. Στυλιανός Πετάσης. Αντισυνταγμα

τάρχης Πεζικού, γιατί αυτό αποτελεί μια ξεχω

ριστή ειδικότερη έρευνα και μελέτη. 

Στις εκκλησίες αυτές φυλάσσονταν ιστορι

κές θαυματουργές εικόνες όπως: Του Αγίου 
Αντωνίου στην Συρκανιά, του Ιωάννου του 

Προδρόμου και του Αγίου Δημητριανού, μαζί 
με τα οστά του Αγίου στην Χαρδακιώτισσα, 

του Χριστού και της Παναγίας στην Θεοτόκο. 

της Λγίας Μαρίνας του Λρχαγγέλου Μιχαήλ, 

καθώς και τοιχογραφίες στις εκκλησίες Αγίας 
Μαρίνας και Αγίου Ανδρονίκου. 

Από το έτος 1855 άρχισαν να λf:ιτουργούν 
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δυο σχολεία στην Κυθρέα. · Ενα στην ενορία 
Αγίου Ανδρονίκου και άλλο mην ενορία Χαρ

δακιώτισσα. Στα 1868 η εκκλησία Αγίου Ανδρο
νίκου έκτισε με δικά της χρήματα στον περίβο

λο του ναού το πρώτο σχολικό κτίpίο καί δίόpί

σε δάσκαλο τον αδελφό του Χριστοδούλου 

Σεβέρη που ονομαζόταν Μιχαήλ και σπούδασε 

στην Σμύρνη. Τον ίδιο χρόνο κτίστηκε με έξο

δα της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας άλλο κτί

ριο για Παρθεναγωγείο mον περίβολο του 

ναού και διορίστηκε δασκάλα mo Παρθεναγω
γείο αυτό η Πσλυξένη Παπαζαχαρία. 

Σήμερα υπάρχουν στην Κυθρέα τρία Δημο· 

τικά σχολεία όπου τα παιδιά έπαιρναν τις πρώ
τες βάσεις για την ζωή και ένα Γυμνάσιο που 

χτίστηκε πριν ατrό την Τουρκική εωβολή. 

Η κωμόπολη της Κυθρέω:; χάρη στο φυσικό 

της πλοι)το. το νερό του Κεφαλόβρυσου της. 

ολοένα και ηροόδευε. Το νερό αυτό χρησιμο

ποιόταν για την άρδευση και ύδρευση της Κυ

θρέας. της γειτονικής περιοχής και 13 άλλων 
χωριών της Ανατολικής Μεσαορίας. Παράλλη

λα με την ύδρευση χρησιμοποιόταν και οαν 

κινητήρια δύναμη παλιά. των 32 αλευρόμυλων 
της. Το νερό του Κεφαλόβρυσου υπήρξε επί-· 

σης ο κυριc\Jτερος παράγοντας για την γεωργι-

κή κω περαιτέρω την κτηνοτροφική ανάτπυξη 

στην Κυθρι~α Mc το νcρ6 α ωό ποτίζονταν τε
ράστιες t:κ ι~iσειc;, από Λεμονόδενδρα, ελαι6· 

δενδρακαιάλλακαρποφόραδένδρο. Ιπγ~ορ 
γικά και κτηνοτροφικ(ι προ.ίόντα επέφεραν ση

μαντικά κέρδη στους γεωργούς και τους ιση

νστρόφσυς και συνέβαλλαν στην οικονομικi1 

ανάπτυξη και cυμάρεια τους. 

Τεράστια λοιπόν υπήρξε η συμβολή του Κε
φαλόβρυσου Κυθρέας στην ανοδική ανάπτυ

ξη της κωμόπολης. που μαζί με την αλληλεγ

γίιη. την ομόνοια, την αδελφότητα και την ερ-

γατικότητα που χαρωπήριζε τους κατοίκους 

της περιοχής Κυθρέας. στάθηκαν εξ ίσου 

αποφασιστικοί παράγοντες για την περαιτέρω 

κοινωνική, γεωργική και οικονομική ανάπτυξη 

και ευμάρεια των κατοίκων της Κυθρέαc;. 

Σπουδαία συνετέλεσε στον εξωρα·ίσμό της 

Κυθρέας και ο νέος δρόμος, που έγινε λίγο 

πριν από την εισβολή. Λευκωσίας-Κερύνειας 

μέσω Κεφαλόβρυσου. Υπήρχαν αρχιτεκτονικά 

σχέδια αξιοποίησης του δρόμου αυτού προς 
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το φιλλέρι, τον Κεφαλόβρυσο. την Χαλεύκα 
και την Κερύνεια. Δυστυχώς μεσολάβησε η 

εισβολή κι' έμειναν όλα aπραγματοποίητα. 

iv1εγαλύτερη ακόμη Οα γινόταν η επίσκεψη 
του Κεφαλόβρυσου εάν aξιοποιείτο η πλατεία 
του όπως προγραμματιζόταν επέκταση της και 

ιδρύοντΌ σύγχρονα κτιριακά συγκροτήματα 
για κατάλυση, ανάπαυση και φιλοξενία των ξέ:
νων επισκεπτών. 

Οι κάτοικοι της κωμόπολης Κυθρέας ζούσαν 
ειρηνικά και διατηρούσαν τις παραδόσεις. τα 
ήθη και έθιμα -ιους. Αλλοίμονο όμως η προδο· 

σία και το έγκλημα παραμόνευαν χίλια χρόνια 
αργότερα από την άδικη ληστρική επιδρομή 
των Αράβων με αρχηγό όπως είχαμε αναφέρει, 
τον aρνησίθρησκο · Ελληνα που ονομαζόταν 
Δαμιανός. μια άλλη εισβολή ε Ε,' ίσου βάρβαρη 

και όδικη, αυτi1 τη φορά από τον Αττiλα ήρθε 
να καταστρέψει την όμορφη κωμόπολη της 

Κυθρέας. 

Οι νεώτεροι Δαμιανοι ουστυχώς δεν έλει
ψαν. · Ανοιξαν τον δρόμο οτις 15 Ιουλίου του 
74 στους νέους βαρβάρους αηό την Ανατολή. 

Η ιστορία εηαναλαμβάνεται. Οι βάρβαροι του 

Αττίλα λεηλατούν, κατακαiουν, βιάζουν και 

σκοτώνουν αθιίJους νέους, γέροντα~. γυναί

κες ιωι vriπω ακ6μη. Αρκετοί οι πρόσφυγες, 

πολλοί οι σγvοοίψενοι. 

Οι Ι·;άω•:''''' ι ης κωμόπολης Κυθρέας για εν
νιά xpόvu:l !:\ίJρπ ζούνε στην πικρή πpοσφuγιό.. 

Όμως η ,,κ,c;ψη τους εivω στρυμμένη πόντο 

οτον ΒορρrΊ. σιιc; μίζες τους. στην 6μορφη κω .. 
μόπολη τους την Κυθρέα. 

Δεv ξεχνούν έστω και αν έχουν ηερcωcι εν

νιά ολ6κληρο χρ6νια, τις ρίζες τους, τα ήθη και 

Η:ι έθιμα τους, την σκλαβωμΕ:νη αηό τον Τούρ

κο εισβολέ:α όμορφη κωμόπολη τους, τους ηΊ

φους των προγόνων τους κω τους ηρω·ίκούς 

νεκρούς Ίου ς Αλλά δίνουν την υπόσχεση πως 

όσο και ενός ξεριζωμένου Κυθρεώτη η καρδιά 
θα κτυπά στα στήθια, η πάλη και ο αγιίJνας για 

την λευτcριά και την λύτρωση της Κυθρέας 

και της Κύπρου ολόκληρης δεν πρόκειται να 

σιγήσει. 

ΠΩΡΓΟΣ Στ. ΠΗΑΣΗΣ 

Φωτητής Νομικής 




