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EXCERPTA CYTHRIA 
I 

(ΧΥΤΡΟΙ, ΚΥΘΡΟΙ=ΚΥΘΡΙΑ 

ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΝ: Ι.Κ.Περιστιάνη 

Η αρχαιοτάτη αύτη πόλις, τlτις υπήρξεν εν 
εκ των 9 βασιλείων της Νήσου, ιδρύθη υπό του 
Χύτρσυ, υιού του Αλέδρου, εγγόνου του Αθη
ναίου Ακάμαντος, όστις και έδωκεν αυτή το 
όνομα του και υπήρξεν ο πρώτος αυτής βασι

λεύς αμέσως μετά τον Τρωϊκόν πόλεμον. ότι α ι 

εξ Αττικής και άλλων της Ελλάδος μερών 

μεταναστεύσεις των Ελλήνων κατέκλυσαν 

την Κύπρον. 

Το όνομα "Χύτροι, όμως έφεραν και τα υπό 

του Ηροδότου μνημονευόμενα "θερμά λου
τρά" κείμενα εν Λοκρίδι, ου μακράν των Θερ

μοπουλών, εις την είσοδον της Οίτης. Ο πατήρ 

της Ιστορίας λέγει "" Εστι δέ έν τfj έσόδω ταύ
τη θερμό λουτρά τά Χύτρους καλέουσι οί έγ
χώριοι καί βωμός tδρϋται 'Ηρακλέος έπ' 

αUτοίσι". 1 ·Ο θ εν ενδέχεται ο Χύτρος να έδω
κε τη υπ' αυτού ιδρυθείση aποικία το όνομα 
των-Χύτpων.ως-εκ .της υπάρξεως-της--μεγάλης-

Πηγής του ύδατος εν τη θέσει ταύτη αντί του 
ιδίου αυτού ονόματος. 

Αι εν τι νι όμως νεκροπόλει της πόλεως ταύ
της εσχάτως διεξαχθείσαι ανασκaφαί και οι 
υ φ' ημών εν τοις ερειπίοις αυτής γενόμενοι 

έρευναι ήγαγον εις φως πολύ αρχαιότερον 
του Τ ρω'ίκού πολέμου πολιτισμόν αναγόμενον 

εις την χαλκο-ορειχαλκίνην περίοδον. Εκ τού
του εικάζομεν ότι η θέσις κατελήφθη πολύ 

προ του Τρωϊκού πολέμου αλλ' όπως το όνομα 

της εν η νυν η Σαλαμίς κείται θέσει αρχαιοτέ

ρας πόλεως, ούτω και το της θέσεως ταύτης 

ορχαιότερον όνομα εσβέσβη εν τω ε ρέβει των 

προϊστορικών χρόνων, επικρατήσον το νεώτε

ρον "ΧUτροι". Πολλοί συγγραφείς εποιήσaντο 
βραχείαν μνείαν της πόλεως ταύτης, εφ' ου δε 
παροθέσωμεν τος μαρτυριος ουτων Ηα προσ

παθήσωμεν να παράσχωμεν όσον οίον τε πλή

ρη εικόνα της ιστορίας της λίαν ενδιαφερού

σης ταύτης θέσεως, βασιζόμενοι επί των ημε

τέρων επανειλημμένων επιτοπίων ερευνών 

και των κατά Μάρτιον του 1909 ενθάδε υπό 
του Εφόρου των Αρχαιοτήτων δια το Κυπρια
κόν Μουσείον διεξαχθεισών ανασκαφών, ας 
εκ του σύνεγγυς πορηκολουθήσομεν. 

Η πρώτη περί της πόλεως Χύτρων μνεία φαί
νεται παρά τω Αττικώ Ρήτορι Λυσία τω Κεφά-

λου (458-379π.Χ.) 2Μετά τον Λυσία ν ο Ξεναγό
ρας, 'Ελλην ιστορικός, όστις ήκμασε περί τος 

aρχάς της 2 π.Χ. εκοτοντ. ποιείται μνείον 
αυτής. 3 Μετά τον Ξεναγόρον ο Διοφάνης, εκ 
Νικαίος της Βιθυνίας, όστις συνέτομε το γεω
πονικό ν του Κασσίου Διονυσίου έργον προς 

χρήσιν του βασιλέως Δειοτάρου, (1 η π. Χ. εκα
τοντ.) αναφέρει τάδε περί του μέλιτος των 

Χύτρων: "Άριστον μεν μέλι το Απικόν και 
του Αττικού το Υμήττιον και του Κυπρίου το 

Χύτριον» 4 Ο Αλέξανδρος Κορνήλιος (ο Εφέ
σιος) ο επικαλούμενος Πολυίστωρ, Έλλην 
συγγραφεύς σύγχρονος τω Σύλλα, και αιχμά

λωτος αυτού τω 86 π. Χ. ποιείται μνείαν της 
πόλεως Χύτρων ερονιζόμενος εκ του Ξεναγό

ρου. Ο Πλίνιος (23-102 μ. Χ.) γράφων τω61 μ.Χ. 
αναφέρει την πόλιν ταύτη ν μεταξύ των 15 άλ
λων ακμαζουσών τότε πόλεων της Κύπρου. 5ο 
Αρποκρατίων ,Αεξtκογράφος-της-2ας-μ.Χ.- εκ-α~---

τοντ., αναφέρει εν τη λέξει «Χύτροι, ως πηγή ν 

του τον Λυσίαν και Ξεναγόραν. Ο Ιεροκλής ο 

Γραμματικός (500 μ.Χ.) εν τω Συνεκδήμω 
αυτού 6αναφέρει την πόλιν ταύτην μεταξύ 15 
άλλων σημαντικών της Ν~σου πόλεων καλών 
αυτήV «Κύθροι" Ιωνικώς. Ο Στέφανος ο Bu-

1. Ηροδ. Vli, 176. 
2. Όρα Λεξικόν F. Passow, 1857, ενλέξει 
«Χύτροι». 

3.0μοίως. 
4.Διοφ. Γεωπον. βtβλ. 5. Ο Α. Σακελλ. Τόμ. 1. 
σελ. 203 αναφέρει τον Διοφάνην ως την 
πηγή ν του χωρίου τούτου, ο Αρχιμ. Κυπρια
νός όμως τον Διοσκουρίδην (όρο σελ. 66 
της !στορ. Χρονολ.) Ο Διοσκουρίδης ήκμα

σε την 1ηv μ.Χ. εκατοντ. 

5. Πλιν. 5, 31, 130. 
6.1εροκλ. Συνεκδ. σελ. 707, 4. 
7.0 Engel, Kypros, τομ. 1. σελ. 147 παραθέτει 
εν υποσημειώσει τάδε: «Wesseling. Hierocl. 
707. «Κύπρος κοινώς Χίτρι .. (?)Μελέτιος ο 
Αθην. Γεωγρ. σελ.229. Ο Ουέσσελιγγ εις 
τον Ιεροκλή αναφέρει ακόμη Σύνοδον εν 

Χαλκηδόνι σελ. 671. Ο Σπυρίδων ονομάζε
ται Επίσκοπος Παλαίας ήτοι και Κύθρων. Εν 
Νικαία 2. σελ. 351 και 571 "· 
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ζάντιος (500 μ.Χ.) ερανιζόμεvος εκ του Αλε~ 
ξάνδρου του Εφ ε οίου λέγει τάδε: «Χύτροι· Κύ
πρου πόλις, ην ωνομάσθαι μεν Ξεναγόρας φη

σίν από Χύτρου του Αλέδροu, του Ακάμαντος· 
ο πολίτης Χύτριος· Αλέξανδρος εν τω περί Κύ
πρου. Την δε Γοργίαν απσδούναι Χuτρίοις». 
Αλλαχού δε λέγει: «Ευρυvόην των Χuτpίων 

βασιλεύς έγημεν, αναλογεί το εθνικόν προς 
το Χύτρος ενικώς ως Κύπριος, προς το ΚU

προς". Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, διάσημος 

· Ελλην μαθηματικός, ο aστρονόμος και γεω
γράφος, όστις έζησε κατά την 2αν μ. Χ. εκατον
ταετηρίδα, αναφέρει την πόλιν τούτη ν ενικώς 

και εν τω θηλυκώ γένει μεταξύ των άλλων ση

μαντικωτέρων της Νήσου πόλεων λέγων: «Χύ

τρας, Τρεμιθούς, Ταμασσός". κλπ. 80 δε Σοuί
δας (970 περίπου μ.Χ.) παρ' Αρποκρατίων λέ
γει «Χύτροι· πόλις έστιν εν Κύπρω ούτω κα

λουμένη, καθ' άφησι Ξεναγόρας εν τοις Νή

σοις". Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος {Ζ') ο 

Πορφυρογέννητος (911-959) πρώτος αναφέ
ρει την πόλιν ταύτην υπό το όνομα "Κυθή
ρεια" μεταξύ των 15 πόλεων της Νήσου. 9 Η 
Notitia Episcoρatum (813 μ.Χ.} και ο Φώτιος, Πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, αναφέρον
τες τος εν Κύπρω Επισκοπάς κατά τον 9ον 

αιώνα, σημειούσι την πόλιν ταύτη ν υπό το όνο
μα «Κύθροι". Ο Νείλος Δόξα Πατρί, νομομα
θής του Εκκλησιαστικού 'Δtκaίou·t·1143 μ. Κ) 
και Γεώργιος Κύπριος (1289 μ.Χ.) παρέχουσιν 
ομοίους καταλόγους τω της Notitia Episco
patum κατά τε τον αριθμόν και την τάξιν των 
ονομάτων 100 Λ. Μαχ. (1426 μ.Χ.) απσριθμών 
τους Επισκόπους και Επισκοπάς της νήσου λέ

γει: «Νικήτα Επισκόπου Κυθηρέων", και παρα
κατιών αναφέρει "προς την Κυθρίαν ο άγιος 
Επιφάνιος,. 11 Ο Χρονογρ. Φραγκίσκος Αμαδή 
(1566 μ.Χ.) αναφέf:ει την πόλιν ταύτην υπό το 
όνομα «Χυτρίσ., 2 Ο Φλώριος Βουστρώνιος 
(1570 μ. Χ.) επίσης αναφέρει aυτήν υπό το όνο
μα «Χυτρία". Ο Λε Κουr'}ν (Le Ouien) εν τω 
συγγράμματι του .,Qriens Christianus" 1740 
μ. Χ. τομ. 2, αναφέρει την πόλιν ταύτην υπό το 
όνομα «Χύτροι" μεταξύ 16 πόλεων της Κύ
πρου αίτινες έ~ον Επισκοπής κατά διαφό
ρους περιόδους. 3 
Ο Ιωάννηςμαθητής και βιογράφος του Επισκό

που Επιφανίου, περιγρόφει ως εξής την πόλιν 

Χυτρίαν: "ήν δέ τις τών 'Επισκόπων δσιος 
όνήρ όπό σημείων εΙκοσιπέντε τών Σαλαμι

νίων πόλεως, χειροτονηθείς έν πόλε ι οiκτρςι 
Χυτρίςι καλουμένn. Τούτον έλεγον έχειν έν τfj 
· Επισκοπn πεντήκοντα όκτώ ένιαυτούς". 140 
Αρχιμ. Κυπριανός {1788) φρονεί ότι ο Επίσκο
πος ούτος ήν ο Δημητριανός. Ο Κυπριανός 
λέγει τάδε περί της πόλεως ταύτης: .. χύτρη· 
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ήτον και αυτή χώρα μακράν της Λευκοσίας 
κατά ανατολάς ως τρεις λένγες. Είνε κειμένη 

προς τους πόδας του όρους κατά τον βορέαν· 

τώρα λέγεται πολιτεία Κυθραία". 15 Ο Αββάς 
Μαρίτη όστις επεσκέφθη την Κυθραίαν τω 
1767 μ. Χ. παρέχει βραχείαν περιγραψήναυτής 
και του βουνού Πενταδακτύλου περί ου λέγει 

ότι ως έχει η ιστορία ούτος έλαβε το όνομά 
του εκ 5 πελωρίων χαλκίνων δακτύλων οiτινες 
ετέθησαν επί εκάστης των 5 κορυφών του 
βουνού προς απόκρουσιν των σφοδρών βο

ρείων ανέμων. Ο Μαρί τη προσθέτει ότι οι χαλ

κοί ούτοι δάκτυλοι κατεβιβάσθησαν υπό του 
βασιλέως Ιακώβου του νόθου και εχρησίμευ

σαν προς νομισματοκοπίαν μεe· όλων των λε
βήτων και λουτρών όπως αντιμετωπίση τος 

ανάγκας του. Ο αυτός συγγραφεUς παρακα

τιών εκφράζει την εξής παράδοξον γνώμην: 
"Citerea (Η Κυθέρεια) (ή Κυθραία) πράγματι 
δεν κέκτηται αρετάς πλην του προϊόντος της· 
και ας μη φαντασθεί τις ότι αυτή ή το η αρχαία 

πόλις Cythera (Κύθηρα!) ένθα υπήρχε ναός της 
θεάς Αφροδίτης, καθ" ο εκείνη κείται μεταξύ 

Πάφου και Λεμεσού. Τ ο περi συ ομιλώ χωρίον 
ωνομάζετο Citri (Κύθροι) και νυν υπό των Ευ
ρωπαίων Citera (Κυθήρα:) και υπό των Ελλήνων 
Cirga (Κυρκά.)» 16 

Παραδοξοτέρα όμως είναι δήλωσις του Αρ

χιμ:-Κuπριονού: ··Κυθέρεια πόλις παλαιά, απέ., .. 
χει της νέας Πάφου λέγες δυο, παραθαλάσ
σιος προς την μεσημβρίαν. Εις αυτήν την χώ

ραν έφεραν την Αφροδίτην από το Αφροδίσιον 

ούσα ν προς τα μέρη τα βόρεια. -Ο θ εν από του 

ονόματος της χώρας εκαλέσθη και η θεά Κυ
θέρεια, ως λέγει ο Ποιητής Ησίοδος· εξ αυτής 

της αιτίας λέγεται να ωνομόσθη και όλη η νή

σος με αυτό το όνομα. Αυτg λέγεται την σήμε
ρον το χωρίον Κούκλια.,! 1 

Ο Αθανάσιος Σακελλάριος, έτι τολμηρότε
ρος ων θέλει την νυν Κυθραίαν (Κυρκάν, πα-

8. Πτολεμ.S, 14, 6. 
9. Κωvστ. Πορφυρ. 1, 39. 

10.J Hackett p. 242. 
11. Λ. Μ αχ. Xpov. σελ. 68. 
12.Amadi, pp. 85-86. 
13. Le Ouien, Or. Chr. ρaris, 1740 vol. ii. 
14.1ωάνν. εν βίω Επιφανείου κεφ. 34. 
15. Αρχιμ. Κυπρ. Ι στορ. χρονολ. της Νήσου Κύ

πρου σελ. 66. 
16. G. Marίti, Traνels in the lstand of Cyρrus 769, 

μετάψρ. C. Ο. Cobham 1895, σελ. 74 και 
Abbe Mariti, Voyages dans !' isle de Chypre, 
Tom. i.1791, σελ.126-128. 

17.Αρχιμ. Κυπρ. σελ. 28. 
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ρεφθ. Τσυρκάν) ως τα Κύθηρα (Cytt1era), άτινα 
εξυπνεί ο Βιργίλιος. εφαρμόζωv εις αυτήν τα 

εξής δυο χωρία του ποιητού: 
Hune ego soρitιιm sοιηιω suρer alta Cythera aut 

Super· Jdaliωη sacrata Sede recoπdaιn 18 και Est 
Aιηclthus. est cels~, n1icl1i paphus atque Cythera 
Jdalιaeque doπus. ·-1 

Γλαφυράν μετάφρασιν των άνω χωρίων ευ~ 

γενώς δοθείσαν ημίν παρά του εν τω Παγκυ

πριω Γυμνασiω Καθηγητού της Φιλολογίας κ. 

Δ. Τριαvταψυλλίδου. παρέχομεv εν τω του 
Ιδαλίου Κεφαλ. σελ. 580-81. Ο Σακελ. παρακα
τιών παραθέτει και τος εξής πηγάς εις ενίσχυ

σιν της γνώμης του λέγων: «Και ο σχολιαστής 
δε του Ησιόδου 20 εν τη αυτού Θεογονία την 
Κυθήραv πόλιν της ΚιJπρου λέγει: «Κυθήρα 
εστί πόλις Κύπρου». Επίσης και ο Κωνσταντί

νος ο Πορφυρογέννητος αναφέρει aυτήν 
μετά των άλλων πόλεων της Κύπρου Κυθή~ 

ρειaν καλών: πόλεις (Κύπρου) δεκαπέντε 
Κωνστάντεια μητρόπολις. Κίτιον, Αμαθούς, 

ΚυρήVειa. Πάφος. Αρσινόη, Σόλοι. Λάπηθος. 
Κερμια ή Λευκουσία. Κυθήρειa. Τάμασσος." 21 

Εκ της Κυθηρείας δε ταύτης ευκόλως μετέ

πεσε το όνομα εις την νυν Κυθραίαν και έτι 

επιτομιiηερον Κυρκάν καλοuμένην. Τέλος το 

Γοuδιανόν ετuμολογικόν αναφέρει αυτήν οu

δετερως λέγον: "Κύθηρα· πόλις μικρά 
. Κυηρου,,_._2_2. 

Ο ευπσίδευτος φίλος μου καθηγητής Σ. Με

νσρδος εξετάζων εν τω Τοnωνομικώ του. 1907. 
σελ. 324. τους διαφόρους τύπους της γραφής 
της «ΚUρκάς» σποψαίνετσι ότι "ο συνήθως 
γραφόμενος τύπος Κυθραίσ είνε' αμάρτυρος 

καισψαλερός.Κατάτονlεροκλή(Συνέκδημος, 

707. 4) υπήρχε πόλις "Κύθροι", έχει δε ο τύπος 
ουτος προς το Κυθριά ως το αρχαiον Σόλοι 

προς το Σολιά. Φσίνεται δε ότι Κύθροι κυρίως 
ησαν το λεγόμενον Παλαίκυθρον, ου η σύνθε

σις αποδεικνύει παλαιόν ήδη την μετωνυμίαν 

και επομένως την μετοικεσίαν". Παρακατιόν
τες δια μακρών σνοιρούμεν το τελευταίον 
τουτο συμπέρασμα του φίλου κ. Μενόρδου. 

περιοριζόμεθα δ' ενταύθα εις την δήλωσιν ότι 
οτε ο Ιεροκλής έγραψε (500 μ.Χ.) ενόει την 
κυρίως αρχαία ν πόλιν των Χύτρων ήτις έκειτο 
εν τη περιοχή τη νυν "αγ. Δημητpιανός" κο~ 

λοuμένη και ουχί το "Πσλαί-κυθρον". 

Οπόσον σφάλλεται ο Αθαν. Σακελ. περιορί

ζων την μεν πόλιν των Χύτpων εις Παλaίκυ

θρον και αποδίδων την Κυθέpειαν ή τα Κύθη
ρα (ήτοι το Τσιρίγο) εις την νυν κωμόπολιν 

Κυθρσίαν θα αποδειξωμεν παρακaηόντες. Και 

εν πρώτοις διΙοχυριζόμεθα ότι ειδική πόλις αρ

χαια Κύθηρα. Κυθήρεια ή Κυθέρεια καλουμέ
νη δεν υπήρξέ ποτέ εν Κύπρω. Αυτή αύτη η 
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πόλις Κύθρων, ως ήδη ερρήθη ανωτέρω, πα

ρεφθάρη υπό του Κωνστ. Πορφυpογ. εξ ου και 
πολλοί μεταγενέστεροι συγγραφείς περιέπε

σον εις πλάνην. Δεύτερον λέγομεν ότι όπου ο 
Βεργίλιος αναφέρει Cythera, εννοεί τα Κύθηρα 
της Ελλάδος {Τσιρίγο) και ούχι πόλιν τινά εν 
Κύπρω. 

Ο Ρωμαίος ποιητής έχων υπ' όψιν αυτού αρ
χαιοτέρους -Ελληνας ποιητάς, οίτινες εξύ
μνησαν την Αφροδίτην, εδημιούργησε τους 

ωραίους εκείνους στίχους εν τη Αινειάδι του 
εν οίς απαντά η λέξις Κύθηρα αναφερομένη 

αναντιρρήτως εις το Τσιρίγο όπου υπi]ρχε διό-

18. Vergii.Aen 1.680. 
19.Vergii,Aen.10,51. 
20. Σχολ. Ησιόδ. Θεογον. 192 
21. Κωνσταντ. Προ.φυρογ. 1. 39. 
22.Ετυμ. Γουδ. σ. 352, 19. Αθαν. Σaκελ. Κυ

πριακά Τ ο μ. Α· σελ. 204. Πάντη aσύστατος 
τυγχάνει ο υπό του Κωνστ. Πορψυρ. γενό
μενος συνταυτισμός της ·πόλεως Κερμίας 
με την Λευκοσίαν, καθ' ότι η πόλις Κερμία 

αναφέρεται υπό του Ιεροκλέους εν τω Συν
εκδ. μδ, 707, 3, ως Κιρβοία κεχωρισμένος 
της Λευκοσίας και επομένως είναι aνaμφι
σβήτητον ότι αύται ήσαν δυο διαφορετικοί 

.. πόλεις,.Ο Πορφυρεγένvητος,-όσης προφα~ 
νώς ηρανίσθη τον κaτάλογον των πόλεων 
εκ του Συνεκδ. του Ιεροκλέους, παρεμόρ· 
ψωσε δυο πόλεις την των Κύθρων, ην μετε
ποίησεν εις Κυθαιρίαν ή Κυθήρειαν και την 
της_ Κιρβοίας ην έκαμε Κερμίαν ή Κέρβειαν 
υπολαβών αυτήν ως την Λευκοσία. Η παρα
φθορά των Κύθρων του Ιεροκλέους εις Κ υ~ 
θήρειαν ήγαγε τον Αββάν Μαρίτη, Κυπρια
νόν, Σακελλάριον και άλλους εις την ανω
τέρaν υποδειχθείσα ν πλάνην. 

Ως προς την Κερβείαν ή Κιρβ~ίaν έχομεν 
την μαρτυρίαν του δ' Αμβίλ, άρα Engei,Ky
pros, i. ρ. 78, ότι αύτη έκειτο εις την βορειο
δυτική ν ακτήν της Κερυνείας παρά το 
Κρόμμυον Ακρωτήριον. Ερείπια μεγάλης 
αρχαίας παραλίας πόλεως μετά κεχωσμέ
νου υπό της άμμου μικρού λιμένος, ης η 
ακμή φαίνεται και μέχρι των Βυζαντινών 
χρόνων, σώζονται εις απόστασιν 1 περίπου 
μιλίου βορείως του σημερΊνού χωρίου Αγ. 
Ειρήνης νοτιοδυτικώς των Λιβερών και του 
Κρομμύου ακρωτ. δεν διστάζομεν δ' ουδό
λως να αποδώσωμεν ταύτα εις την πόλιν 
του Ιεροκλέους Κερβοίαν. ( 'Ορα Κεφά
λαιον Κερυνείας σελ. 123-4). Εν τη θέσει 
ταύτη πολλοί λαθραίοι ανασκαφαί διενηp
γήθησα, τάφοι δε ελληνικοί λαξευτοί από 
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σημοv της Αφροδίτης ιερόν. 

Η πρώτη περί Κυθήρων μνεία aπαντά παρ· 
Ησιόδω εν τοις εξής; 

πρώτον δε Κυθήροισι ζαθέοισιv 
έπλητ' ένθεν έπειτα περίρρυτον ίκετο 

Κύπρον· 23 

εξ ου και η Αφροδίτη εκλήθη Κυθέρεια και 
Κυπρογένεια. 

Πως εκ του ανωτέρω χωρίου ο σχολιαστής 
του Ησιόδου επήδησεv εις το συμπέρασμα ότι 
τα Κύθηρα ήσαν πόλις μικρά της Κύπρου ομο~ 
λογούμεν ότι αδυvατούμεν να ενvοήσωμεν. 
-Ι να μη αφήσωμεν όμως ίχνος καν αμφιβολίας 
ότι εν Κύπρω δεν υπήρξε ποτ ε πόλις Κύθηρα ή 
Κυθήρεια θα παραθέσωμεv προς τοις ανωτέ
ρω και τα εξής αποσπάσματα εκ των ελεγείων 
του Θεόγvιδος 24 . 
1335. 
"Ουκέτ' ερώ παιδός, χαλεπός δι' απελάκτισ· 

ανίας. 
μόχθους τ· αργαλέους άσμεvος εξέψυγον. 
εκλέλυμαι δε πόθου προς ευστεφάvου 

Κυθερείης· 
1385. 
Κυπρογενές Κυθέρεια δολοπλόκε, σοίτι 

περισσό ν 
Ζευς τάδε τιμήσας δώρον έδωκε ν έχειν· 
δαμνάς (δ') ανθρώπων πυκινάς φρένας, ουδέ 

..... ης.εστιν 
ούτως ίφθιμος και σοφός ώστε φυγείν. 

Και εκ των του Πλάτωνος Επιγραμμάτων 
παραθέτομεν τα εξr']ς: 

27. 
Η Παφίη Κυθέρεια δι' οίδματος ες Κνίδον 

ijλθεν. 
βουλομένη κοτιδείν εικόνα την ιδίην. 25 

Εκ δε των της Σαπφούς προς την Αφροδίτην 
ύμνων παραθέτομεν τους δε: 

63 (128) 
"Κατθναίσκει, Κ υ θέρη", άβρος Άδωνις. τι 

κεθείμεν: 
·κaττύπτεσθε, κόροι, και κατερείκεσθε 

χίτωνας". 
Και εκ των της ποιητρίας αποσπασμάτων, 6. 

"η σε Κύπρος ή Πάφος ή Πάνορμος". 
Εκ δε των Ανακρεοντεiων αποσπώμεν τα 

εξ!jς: 

3, 16sqq, cod. Paris 
Και Κυθr']ρων γελώσαν 

Ομού καλώ Λυαίω 
· Ερωτα κ' Αφροδίτη ν. 

19 (30) 
Και νυν η Κυθέρεια 

ζητεί λlιτρα φέρουσα 
λύσασθαι τον · Ερωτα. 

20 (66) 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Και Διόνυσος ελθών 

και Παφίη λιπαρόχροος 

καυτός Ερως αν εκπιείν. 
27α (41) 

της ορειχολκίνης περιόδου μέχρι των Βυ~ 

ζαντινών χρόνων εσυλήθησον. Προ 6ετίας 

έτι εις μέγας λαξευτός τάφος ηνοίχθη υπό 
των χωρικών ούτινος το περιεχόμενον 

κατασχεθέν ευρίσκεται εν τω Κυπριακώ 

Μουσείω. Μεταξύ των πηλίνων αγγείων 

μετά συγκεντρικών κύκλων της αρχαιοτέ
ρας ελληνοφοινικής περιόδου συγκαταλέ

γεται και Κυπριακός κύλινδρος, πολύ εφ

θαρμένος ως εκ της μεγάλης χρήσεως, πα

ριστών τον κώνον της Αφροδίτης στεφώμε
νον υπό ακτινωτής αψίδος και περιβολλό

μενον υπό 4 ελικοειδών κοσμημάτων. Γρυ ψ 
πτερωτός ίσταται aντιμέτωπος ιερέως ή 

θύτοu φέροντος πλατύγυρον κωνοειδές 

κάλυμμα, μιαν mέρυγα και πλοτύν ποδήρη 
χιτώνα. Ο κύλινδρος ούτος, καθαράς Κυ
πριακής τέχνης και παραστάσεως ων, φαί

νεται αναγόμενος εις πολύ απωτέραν ή την 

Ελληνο-φοινικικήν περίοδον εάν κρίνωμεν 

εκ της μεγάλης αυτού χρήσεως και φθο
ράς. Το γεγονός δε της ευρέσεως αυτού 

μετό αντικειμένων της ειρημένης περιό-

.δου δύναται.να εξηγηθή δια της δευτέρας 
νεωτέρας ταφής εν τω αυτώ τάφιιJ ή. Κ."αi ·διci 
διατηρήσεως αυτού από γενεάς εις γενεάν 

ως οικογενειακού κειμηλίου εν τέλει δε τε

θέντος μετά του τελευταίου νεκρού· της 
οικογενείας εκείνης. Ο κύλινδρος ούτος 
ομοιάζει εις όλος σχεδόν τος λεπτομε
ρείας του προς τον εκ Σολαμίνος κύ

λινδρον όστις δημοσιεύεται εκ Πίνακι 12ω 
Αρ. 2 σελ.120-121 του έργου «Salaminia" 
υπό Α. Π. δι Τσεσνόλα, 1882, πλην της δια
φοράς ότι ο εν τω ημετέρω κυλίνδρω ιε

ρεύς ή θύτης είναι αντιμέτωπος τω γρυπί 
όστις έχει όπισθεν αυτού το ιερόν σύμβο

λον εν ω εν τω του Τσεσνόλα κυλίνδρω 
αμφότεροι οι μορφαί αύται ατενίζουσι το 

σύμβολον. - Όρο «Salaminia .. Α. Ρ. di Ces
nola Fig. 20. Pl. Xii, 2- Ο ιερεύς ή θύτης του 
ημετέρου κυλίνδρου δεν φαίνεται να φέ

ρη, ως ο του Τσεσνόλο, υποδήματα με ανε

στραμμένα τα άκρα (τσαρούχια). 

23. Ησιόδ. Θεογον. 192. 
24. · Ορα Anthologia Lyrica, Ed. Hiller, Lipsiae, 

1897, σελ. 120-121 
25. Όρο Antho1ogia Lyrica, Ed. Hiller, Lipsiae, 

1897 σελ. 142. Εκ του χωρίου τούτου κατα
φαίνεται ότι η Αφροδίτη υπήρξε πρώτον εν 

Πάψω και έπειτα μετέβη εις Κύθηρα. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ο ανηρ ο της Κυθήρης 

παρα Λημνίαις καμίνοις 

τα βελη των Ερωτων 

Εποίει λαβων σιδηρον 
ακίδας δ' έβαmε Κύπρις 

μέλι το γλυκυ λαβουσα. 

Οταν ο Πατήρ των Ποιητών οπεκαλει εν τη 
Οδυσσεια την Αφροδίτην .. ευστεφανον 
Κυθερειην .. 26βεβαιοτατα δεν ειχεν υrι όψιν 
αυτου την σημερινήν Κυθραιαν του Σακελλα
ριου και Συντροφιας . Ο Παυσανιος λεγει : .. το 
ιερον της Ουρανίας (εν Κυθήροις) αγιωτατον 
και ιερων οποσα Αφροδιτης παρ · Ελλησιν 
εστιν αρχαιότaτον ... 27 Παρ Αλκίφρονι. 3. 60. 
aνογινωσκομεν τάδε : .. καιτοι γέφοσι την 
Αφροδίτην εκ Κυθήρων ανασχούσaν την 
Ακροκορινθον αοηάοασθαι .. Εν δε τοις Ομη

ρικοις έπεσι . 1 Ο. 1. α πα ντα η χαρακτηριστικω
τατη αυτη διττή προσωνυμία της Αφροδιτης 
.. κυπρογενri Κυθέρεια ν αεισομαι .. εξ ου κατa

δεικνυται ότι η Αφροδιτη της Κυπρου . και εrιο
μενως η λατρεια αυτης. ην αρχαιοτέρα εν Κυ

πρω εντευθεν δε μεταβασο εις Κυθηρα εστη
σεν υψηλα το ιερόν αυτής. 

Εν σχεοει προς την υπο των Κυθηρεων και 

Κυπριων διεκδικησιν των πρωτειων της γενέ

σεως της Αφροδιτης και της λατρείας αυτής 

θα παραθεσωμεν το του Ησιόδου γνωστον χω

ρ ι ον εκ της Θεογονιας 192-3 μετά των εις 
αυτο σχολιων του Καρόλου Σίπλ των εκτιθε

μενων εν τη νέα εκδόσει των Απαντων του 

Ησιοδου εκ της Ζωγραφειου Ελλην. Βιβλιοθ 
Αθηνηοιν. 1889. σελ. 93 ... εθρέφθη πρωτον δε 
Κυθηροισι ζαθέοισι έπλητ · ενθεν επειτα 

περιρρυτον ικετο Κυπρον ... 
Σχόλια. " Κύθηρα) Κείται προς μεσημβρίας 

της Λακωνικής και ην ποτε έδρα της Ελληνι

κ ής λατρείας της θεου ταυτης. Ζαθέοισιν) 

επειδή η νησος της Αφροδιτης ην ιερά. πρβλ. 
2. 193. επλητο) 

Επλησίαζεν ίδε 151 · Αρμονικώς 
ο Ησίοδος προθυμείται συμβιβάσω τος 
αξιωσεις των Κυθηρίων και των Κυπρίων 
οπερ αμφότεροι διίσχυρίζονται ότι επί την 
α υ των νήσον πρώτον ανέβη η του 

Ερωτος μήτηρ. Ηροδοτος γουν. ω έπεται 
Παυσανιας (3 . 23. 1 ). το εν Κυθήροις 
ιερον ενομισεν αρχαιοτερον ( 1.1 05). Ησιοδος 
ομως του τω ου δεν προτέρημα απονέμει 

ειμη το οτι ειδε την νήσον πρωτην πασων 
χωρων ... 
Τα ανωτέρω σχόλια του σοφού Γερμανου 

ειναι εκ διαμέτρου αντίθετα πρός τα του αρ
χαιοτερου Σχολιαστου του Ηοιοδου όστις λέ-
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γει : .. κυθηρα· πόλις μικρά Κύπρου ... άτινα και 
πολλούς μεταγενεστερους ε ις πλάνην ήγα
γαν. 

Το ανωτέρω μνημονευθέν του Ηροδότου 
χωρίον ( 1. 1 05) εσχολιάοθη εν εκτάσει υ φ 
ημών εν τω περί Πολοιπάρου Κεφολοίω (σελ 
321. 323- 327). Χαίρομε ν δε ότι εν τω προσώ
πω του νέου σχολιαστού του Ησιόδου ευρι
σκομεν τον ένθερμον πρόμοχον των ημετέ· 
ρων ιδεών εν τω υπό συζήτησιν θέματι και εν 
τη Ελληνι κ ή λατρεία της Κυθερείας και Πα
φίας Αφροδίτης και ουχί της Φοινικικης η Ασ
συριοκής ως ο Ηρόδοτος και Παυσονιας 
εσφαλμένως έγραψαν. Η Αφροδίτη άλλως τε 
ελατρεύετο εν Χύτροις. ως Ποφία και ουχί ως 
Κυ θέρεια, ως δι ' επιγραφων. εyθαδε ευρεθει
σων. θ ' αποδείξωμεν εν οικείω χώρω. 
Ως κορωνίδα των ημετέρων επιχειρηματων 

θα παραθέσωμεν το εξής ολίγο ειλημμένα εκ 
του πολυτιμότατου Λεξικού της Ελλην ικής 
γλωσσης υπό Φράνσις Πάοσω. Τομ. 2 σελ . 
1849-50 .. κυθερεια. επίθετον της Αφροδίτης 
εκ της πόλεως Κύθηρα της Κρήτης. ήτοι της 
Νησου Κυθηρο αποικια Λακωνικ ή . Οδ. Β. 288 
18. 193. Ησιοδ 193. Αισχύλ. Παράρτ. 1033 
Σοφ. Αποοη. 879. Κυπρογενής Κυθέρεια. Ομ. 
9. 1. 

.. κυθηρα . Νήσος αποικιοθείσα υπό Λακω· 
νων . Ηροδ. 1. 8 1 Στράβ. 11 . 15. 438 ... 
Και ενταύθα ως βλέπομεν ουδε λόγος περί 

κυπριακής πόλεως Κυθήρης ή Κυθήρων γίγνε
ται · Ο θ εν προτείνομεν όπως η πόλις αύτη 
διαγραφή εκ των χαρτων της Κύπρου. παλαιών 
και νέων και εκ των άχρι τούδε γραφέντων 
συγγραμμάτων ξένων και ημετέρων ως ουδέ
ποτε υπάρξοσα εν Κύπρω. 
Αλλ' επιληψει ημίν ο χρόνος και χώρος εάν 

απεπειρωμεθο να ανοφέρωμεν έστω και συν· 

τομως το διάφορα των ποιητών και λογογρά
φων χωριο δι' ων κατάδηλον γίνεται ότι η 

Αφροδίτη ωνομάσθη Κυθέρεια εκ των παρά 
την Κρητην Κυθήρων. εξ ου δήλον καθ ισταται 

οτι εν Κύπρω τοιούτη πόλις δεν υπήρξεν. Εν 
τουτοις δεν θεωρούμε ν άοκοπον να παροπέμ

ψωμεν τους ημετέρους οναγνώστας εις την 
Ελλην. Μυθολογίαν του L Preller. Berlιn 1875. 
Τομ . 1. σελ. 272. 273 και 275 ένθα ανοmυοσε
ται εν εκτασει και σαφώς. η εκ της νήσου Κυ

θηρων (Τσιρίγου) προέλευσις της επωνυμίας 
της Κυθερείος Αφροδίτης. Το θέμα της εν Κύ
πρω υπάρξεως ή μη πόλεως Κυθήρης ή Κυθε
ρειος πραγματεύεται επίσης εν εκτάσει ο · Εγ
γελ εν Τομ. Α · σελ. 154- 5. αλλά και ούτος 

26. Ο δ. 8, 288. 
27. Πα υ σ. 3, 23. 1 πρβλ. Preller. tom. 1, ρ. 272. 
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επηρεασθείς εκ των του σχολιαστού του Ησιό
δου σχολίων φαίνεται παραδεχόμενος . μετά 
τινας περιελιγμούς, την ύπαρξιν τοιαυτης πό
λεως εν Κύπρω ούχι όμως και εν τη θέσει της 

Κυθρίας. επόμενος τη του Μαρίτη γνώμη . 
Ανωτέρω εποιησάμεθο μνείαν του τύπου 

υφ · ον ο χρονογρ. Λ . Μαχαιράς γράφει την 
Κυθραίαν. νυν δεν θα παραθέσωμεν χωρίον 
αυτού αναφερόμενον ειδικώς εις το Παλοίκυ
θρον όπερ ούτος καλεί .. παλόκυθρον .. αφη
γούμενον δ ' εκκλησιαστικόν γεγονός αξιο

μνημόνευτον λαβόν χώραν επί της Ποτριρ
χείας Ιγνατίου του Β ·. Ελληνο-Σύρου . Πα

τριάρχου της Αντιοχείας . και της βασιλείας 
Ούγωνος του Δ · (1324-1359) . .. ομοίως ο Ιγνα
τιος. ο Πατριάρχης Αντιοχείος γροικώντα την 

μεγάλην ζημίαν την επήκεν η ακρίδα. είπεν 
του ρε Ούγκε κα ι ωρισεν και εζωγραφήσον 

έναν εικόνισμαν τον αγ. Χριστόψαρον μάρτυ

ραν. και τον αγ. Ταράσιον Ποτριαρχην 

Κωνσταντινουπόλεως. και αγ. Τρυφον μορτυ 

ραν. και εγκαινίασεν ο αυτός Πατριαρχης και 
εστείλαν το εις ro Παλόκυθρον. ότι εκει εγε

νετο και είπεν τους εις το γέννημον της να 
λιτανεύουν το εικόνισμα και να λειτουργα και 
ο κύριος να φυλάπη τους καρπούς καθως μου 

το είπεν ο κυρ παπά Φιλιnπος .. (Λ . Μαχ. σελ 

73). 
Υπό τον αυτόν τύπον αναφέρει το ΠαλοίκιJ

θρον και ο Φλώριος Βουστρώνιος και ο Στραμ

βάλδης (σελ. 17). 
Ο Ι . Χάκκεττ εν τη Ιστορία της Εκκλησίας της 

Κύπρου σελ. 321 λέγει το εξής περί των Χύ
τρων : .. χύτροι ... Ποιά τις αβεβαιοτης επικρα

τεί περί της πόλεως ταύτης. Ο Λουζινιανός 

συνταυτίζει αυτήν προς την Κυθραίαν 
(Δεγιρμενλίκ) 2~ ή. ως την καλεί ούτος. Χι 
τρίαν (Chιlrιa) 29κειμένην δύο ή τρεις λεύγας 
ανατολικώς της Λευκοσίας εις τους πρόποδας 
της βορείου οροσειράς. Αλλά νεώτερος τις 

τοπογράφος (Σακελλάριος. Κυπριακό. ταμ. 1. 
σελ. 1 85.) θεωρεί ερείπια τι να παρά το χωρίον
Μελούσιαν, · Α γιος Φώτιος καλούμενα. εκ τι
νος ομωνύμου κατερειπωμένης Εκκλησίας . 

υφισταμένης έτι εκεί. ως την ορθήν θέσιν. 30 

Ο Ιωάννης. μαθητής και βιογράφος του Επι

φανίου. περιγράφει αυτήν ως ούσαν οικτράν 
πολίχνην περί τα 25 μίλια της Σαλαμίνας απέ
χουσαν. Η Επιτροπή αυτής ήτο μια των κατά το 

1222 βία καταργηθεισών ... Η οικτρά πολίχνη 
περί ης ομιλεί ο του Επιφανίου μαθητής αναμ
φιβόλως είναι το νυν Παλαίκυθρον και ουχί ως 

ο Σακελλάριος φρονεί. η κωμόπολις Κυθραία. 
διότι αύτη μόλις τότε εκτίζετο. ή η κυρίως θέ

σις της αρχαίας πόλεως των Χύτρων όπου σώ

ζονται έτι και νυν τα ερείπιο αρχαίας Βυζαντι-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

νης Εκκλησιας καταστραφείσης υπό των Αρό

βων μεταξύ του 802 και 975 μ.Χ. 
Ο Α Ηaιηιιιοη Lang εν τω εργω αυτου .. cy

prus 1878. σελ. 43. συνταυτίζει .. την Κυθροίαν 
ή Χυτρους με το νυν χωρίον Παλαίκuθρον (Pa
leokιlhre) όπερ θετει εις τους πρόποδας των 

νοτιων κλιτύων του Πενταδακτύλου .. ! Και οιΊ

τος ευρίσκεται εν τη πλάνη φρονών οτι η Cιιh 
rea (Κυθρέα) είναι η υπο των αρχαίων συγγρα
φέων πολύ εξυμνηθείσα δια την θέσιν και το 
τη Αφροδίτη αφιερωμένον τέμενος της. 
Ο Ιν1 dc Mas Lalrιe. ι · lle de .. Chyρre .. 1879. ρ 

36- 37 καλεί το διαμέρισμα Kylhrca η Kythιι 
(Κυθρέαν ή Κυθρους) και λέγει τάδε : .. το γενι
κόν φρόνημα των κατοικων του τόπου διαβλέ
πει εν τη ωραία περιοχή ή τις τερματίζεται δια 

του δ ιαμερίσματος προς βορράν και ήτις έδω
κε ν αυτώ το ονομα της. ως την αρχαία ν Κυθή
ρην της Αφροδίτης ... Παροκατιών αναιρεί την 
του Αρχιμ . Κυπριανού σφαλεράν απόδοσιν της 

φανταστικής, καθ' ημάς. πόλεως Κυθερείος 

εις τα νυν Κούκλια της Πόφου. αλλ' ο Μας 
Λατρη δεν λαμβανει τον κοπον v' αvαιρέση 
ταυτοχρονως κaι την ετι παραδοξωτερωv και 

επισης σφαλεράν γνωμην του Αββα Μαριτη 

διότι ισως ουτος ην Λατίνος ! Προχωρων εις 
την περιγραφή ν της ειρημένης θέσεως ο Μας 
Λατρή λέγει : .. Αφ' ετέρου το βασίλειον του 
Κύθρου (Kythros) ή Κύθρων (Kylhr ι) είχε δια 
πρωτεύουσαν πόλιν ης τα ερείπιο δικαιούται 
τις να αναγνωρίση εν τη θέσει του σήμερον 

ονομαζομένου Παλαιο-Κύθρου (Palaeo Kythro) 
εις το κάτω μέρος της χώρας πλησίον του Πε

διοιου. Τέλος ο τύπος Κυθαιρεια ( Kyt11aerιa) 
απαντά παρ Ιεροκλεί και εν τοις Θέμασι του 
Κωνσταντίνου Πορφυρογεvvήτου ... Πaροκα

τιών δε λέγει : .. κατά τους Λουζιvιονικούς χρό
νους. η Κυθρaίο ή το εν εκ των aρίστων κτημά
των του στέμματος. Αύτη εκaλείτο .. ι~ Ουι!h 

rιe .. (Η Κυθρίa) ... Ο τύπος ούτος. όστις ει ναι και 
ορθότερος απαντά παρά Λ. Μαχαιρά. ως είδο-

28. Εκλήθη ούτω ως εκ των πολλών υδρομύ
λωναυτής. 

29. Lusιgnan ρ 16 
30.0 Αθ. Σακελ. Κυπριακά .. Τομ. Α' σελ. 191 , 

1890, μνε ίαν ποιούμενος περί της Μηλου
χίας και των ερειπιων του Α γ. Φωτίου λέγει: 
«Αύτη πιθανώτατα και παρό τοις αρχαίοις 
εκαλείτο Μηλοuχία κλπ ... Εκ τούτου φαίνε
ται ότι ο I. Χόκκεπ είχεν υπ' όψιν αυτού 
αρχαιοτέραν τινό έκδοσιν των Κυπριακών 
του Σακελλαρίου καθ' ότι η παραπομπή και 
η · δήλωσις δεν συμφωνούσι με την του 
1890. 
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μεν ανωτέρω, και παράγεται εκ του ιωνικού 
τύπου Κυθροι αντί Χύτροι. 
Εκ του άνω χωρίου του Μας Λατρή φαίνεται 

ότι ούτος δεν εivαι διατεθειμένος και πολύ 
ορθώς να αναγvωρίση εν τη νυν κωμοπόλει 

της Κυθρίας τα Κύθηρα ή Κυθήρηv. ως τιvες 
έπραξαν. αλλ αφίησι την τοιαύτηv ευθύνηv 

εις το "γενικον φρόνημα των κατοίκων του 

τόπου". Αφ· ετέρου όμως και ούτος. ως πολλοί 
άλλοι θεωρεί. μετά τινος επιδεξίου περιστρο~ 

φής. το νυν Παλαίκυθροv. όπερ κοινώς καλεί
ται Παλότζυτροv. Παλαίτζυτρον και Παλαπζυ
θροv. ως την πρωτεύουσαν του αρχαίου βασι

λειου των Χύτρων. Τούτο είναι πλάνη και θα 
την αποδείξωμεν αμέσως 

Ανωτέρω εν υποσημειώσει ειλημμένη εκ του 

Έγγελ. (ταμ. 1 σελ. 147) γίνεται μνεία ότι ο 
Σπυρίδων, Επίσκοπος Χύτρων, παρέστη εν τη 
εν Νικαία 2α Συνόδω (τω 797) και υπέγραψεν 
«Επίσκοπος Παλαίας και Κύθρων". 
Κατά την εποχήν εκείνην η Επισκοπική έδρα 

ήτο εν τω κέντρω του Βασιλείου των Χύτρων 
ένθα τα ερείπια μεγάλης Βυζαντιακής Εκκλη
σίας εισέτι σώζονται και τμήμα του τpικόγχου 

ιερού ευκρινώς διακρίνεται μετά των ερειπίων 

των πέριξ μοναστικών συναφών οικημάτων. Η 
. Εκκλησία ως και η όλη περιφέρεια καλείται 

.· Ay~qς __ 4ημητριgyQς .. ηqpQ .. :rων: .. περιοίκων ... 
· · Οπισθεν του ιερού κείται πελώριος μαρμαρί
νη λάρναξ ήτις κατά την σωζομένην παράδο
σιν εδέχθη τα ιερά οστά του Αγ. Δημητpιανού, 
Επισκόπου της πόλεως ταυτής. Η Επισκοπή 
αύτη, ως και η αρχαία πόλις των Χύτρων κατε
στράφη κατά τος μεγάλος των Αράβων επι

δρομάς επί Χαρούν-ελ-Ρασίδ από του 802 και 
επέκεινα. Το αρχαίον βασίλειον των Χύτpων 
περιελάμβανεν, ως θέλομεν παρακατιόντες 
αποδείξει, και την θέσιν του νυν Παλαικύθρου 

η δ' όλη περιοχή ωνομάζετο συλλήβδην Χύ
τροι. ·Ο θ εν οι εναπομείναντες μετά την κατα

στροφήν της πόλεως της Επισκοπής αυτών 

κάτοικοι aνίδρυσαν την νυν κωμόπολιν. Κu
θρίαν δώσαντες αυτή το αρχαίον όνομα της 
πόλεως των αλλ' εν τω μεταξύ οι κάτοικοι του 
πεδινού τμήματος της Επισκοπής ταύτης aνί
δρυσαν μέγαν Βυζαντινόν ναόν εν τη νυν θέ
σει του Παλαικύθρου και ανεβίωσεν ούτω η 
Επισκοπή των Χύτρων, του ονόματος της αρ

χαίας πρωτευούσης διατηρηθέντος εν τη μι

κρά ταύτη πολίχνη απαραλλάκτου. 
Η πόλις Παλαία περί ης μνεία γίνεται εν τοις 

Πρακτικοίς της εν Νικαία Συνόδου είναι η νυν 
Παληά Χώρα= Παλαιά Χώρα καλουμένη ης τα 

εκτενή ερείπια βλέπομεν περί τα 2 Κυπριακά 
μίλια νοτιοδυτικώς του Παλαικύθρου και 1 μί-
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λιον Κυπριακόν από της Λευκοσίας επί της 

δεξιάς πλευράς της αμαξιτού Λευκοσίας-Αμ
μοχώστου. Ας μη νομισθεί όμως προς στιγμήν 
ότι η ειρημένη πόλις Παλαία είναι η υπό του 
Στράβωνος μεταξύ του Κιτίου και Αμαθούντος 
μνημονευομένη πολίχνη Παλαιά. •<Εiτ' Αμα

θούς πόλις και μεταξύ πολίχνη Παλαιά καλου

μένη και όρος μαστοειδές Όλυμπος". 31 

Ημείς αναγνωρίζομεν την πόλιν ταύτη ν ως την 

τοποθεσία ν "Τζάρουκας", πλησίον της θαλάσ

σης νοτίως του Ψεματισμένου κω Μαρωνίου 
ένθα τω 1897 διενηργήθησαν ανασκαφαί και 
ανεκαλύφθη νεκρόπολις της νεωτέρας Ορει

χαλκίνης περιόδου μετά Μυκηναϊκών αγ
γείων. Δεν αποκλείετω όμως, νομίζομεν, η 
ιδέα ότι η του Στράβωνας πολίχνη Παλαιά εν

δέχεται να είναι η αρχαία θέσις του χωρίου 

Μαρί ή η επί λόφου τινός μεταξύ του Ψεματι
σμένου και Μαρωνίου θέσις εν η αρκετά ερεί

πια σώζονται και τάφοι της αρχαιοτέρας ορει
χαλκίνης περιόδου ανοιχθέντες τω 1885 ήγα
γον εις wως αρχαιότητας παναρχαίου πολι
τισμού. 3 Αι θέσεις αύται κείνται μικρόν aπό 
του Τετίου ποταμού του Πτολεμαίου και απέ
χουσι περί τος 2 ώρας ανατολικώς της Αμα
θούντος σχεδόν ακριβώς εν τω μέσω Κιτίου 

και της θέσεως ταύτης . 
Ο R. Rococke, μεταβαίνων εξ Αμaθούvτος 

εις- ΚίτtοΨτην ·13ην Οκτωβρίοu·1738"λέγέf ότί" 

έφθασεν εις το Ακρωτήριον του Malzoto (?) 
=Μαζωτού όπερ χωρίον λέγει, υπολογίζεται 

απέχον 9 ώρας aπό της Λεμεσού και κείται 
ευθύ νοτίως της κορυφής του όρους του 
Σταυρού (Σταυροβουνίου). Δυτικώς του Μα

ζωτού, λέγει ο Ποκώκκιος, υπάρχει στενή κοι

λάς κατάφυτος ένθα είδε ν ερείπια τινά. Παρα
κα·τιών δε λέγει: "η Παλαιά ήτις υπό του Στρά

βωνος αναφέρεται (Στράβ. 14, 683) ως μεταξύ 
της Αμαθούντος και Κιτίου ενδέχεται να έκει

το εν ταύτη περίπου τη θέσει". 33 
Η υπόθεσις αύτη του Ποκωκκίου προσεγγί

ζει πως προς την αλήθειαν, υποστηρίζει δε 
μάλλον την ημετέραν γνώμην ή την του Σα

κελλαρίου και άλλων φρονούντων ότι τα νυν 

Παρασόλια άτι να κείνται νοτιοανατολικώς του 

Μαζωτού, μικρόν από της θαλάσση5:ttρος το 

Ακρωτήριον των Δαδών (Κιτίου), αντιπροσω

πεύουσι την του Στράβωνος Πολίχνην. 

31. Στράβ. ΙΔ. 6. 683. 
32. 
·Ο ρο Catalogue of Cyprυs Museυm, pp. 11 και 
187. 
33. · Ορα R. Rococke «Α Description of the East, 

Vo!. ii,p. 212. 
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Ο · Εγγελ γράφει τα εξής σχετικά: "Επί της 
οδού εις την Αμαθούντα ονομάζει ο Στράβων 

την πολίχνην Παλαίαν, πλην αυτού όμως ου

δείς αναφέρει αυτήν, πλην αν τις εκ των μετα
γενεστέρων θ έλη να εισαγάγη θέσιν τινά ένθα 

ο Σπυρίδων Παλαίας και Κύθρων Επίσκοπος 

ωνομάζετο. Επί του Ενετικού χάρτου του δ' 
Αμβίλ εν εκείνη τη περιφορείά. σχεδόν 1/2 
ώραν μακράν της θαλάσσης, σημειούται χώ
ρος Παλιό-Ολισό. ίσως είναι ούτος. Αι υπώ

ρειαι του Ολύμπου εκτείνονται μέχρις ενθάδε 
και η μια ράχις καθήκει μέχρι του χωρίου Μα
ζωτού κατερχομένη εις την θάλασσαν ... Εάν ο 
· Εγγελ εγίνωσκεν επιτοπίως την Κύπρον δεν 
θα εριψοκινδύνευε την σφαλεράν ιδέαν ότι η 
εν τω χάρτει του δ' Αμβίλ σημειουμένη θέσις 

ηδύνατο να n η πόλις Παλαιά ης ο Σπυρίδων 
ήτα Επίσκοπος. διότι οι μεσόγειοι Κύθροι απέ

χουσι παρασάγγας ολοκλήρους από της παρα
λίου ταύτης θέσεως και μεσολαβούσι 2 άλλαι 
Επισκοπικοί περιοχαί, η της Τρεμιθούντος και 
η του Κιτίου . Φρσνούμεν δ' ότι η του δ' Αμβίλ 

Παλιό-Ολισό δεν είναι άλλη ή η Παλαιά 

Λεμεσός. 
Εν σχέσει προς το ανωτέρω παρατεθέν χω

ρίον του Στράβωνας αναγινώσκσμεν τα εξής 
τη του J . Hacketl Εκκλησιαστική Ιστορία της 
Κύπρου σελ. 440 ... πολλοί είναι διατεθειμένοι 

να απσδώσωσι τα ς λέξεις του Στράβωνας μάλ
λον εις το Τρόοδος καθ ' όσον η υπ· αυτού 

μνημονευομένη πολίχνη Παλαιά , ως κειμένη 

μεταξύ Αμαθσύντος και Ολύμπου , δύναται. 
κατά την γνώμην των. να ευρεθή ειόέτι εν τη 
περιφερεία του Τροόδους υπό το όνομα Πε

λένδρια. Αλλά προς απόδειξιν της ορθότητας 

της άλλης θεωρίας οι συνήγοροι αυτής αναφέ
ρουσιν ότι εν τοις πέριξ του Σταυροβσυνίου 
φαίνονται εισέτι τα ερείπια χωρίου καλουμέ

νου Ολύμπια, η Λύμπια , εν θεωρούσι τα Πα ρο
σόλια , την Παλιό-Ολισό του Δαμβίλ. ως την 

νεωτέραν αντιπρόσωπον της Παλαιάς .. . Δεν 
υπάρχει ελαχίστη, καθ' ημάς, αμφιβολία ότι ο 
· Ολυμπος του Στράβωνας είναι το νυν Σταυ
ροβούνι, ένθα η Αγία Ελένη κατέθηκε τεμά

χιον του Τιμίου Σταυρού. Επίσης φρονούμεν 

ότι το σημερινόν χωρίον Λύμπιο (Ολύμπια) 
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ότι ο Στράβων δεν επεσκέφθη τα μεσόγεια της 
Κύπρου ειμή μόνον περιέπλευσε την Νήσον. 
αφ' ετέρου δε τα Παρασόλια. κείμενα ου μα

κράν του Κιτίου , παρά το Ακρωτήριον Δάδες, 
δεν συμφωνούσι προς το πνεύμα της του 

Στράβωνας περιγραφής , εξ' ης εξάγομεν ότι η 
πολίχνη Παλαιά έκειτο μάλλον πλησιέστερον 

τη Αμαθούντι ή τω Κιτίω. ·Ο θ εν η του Στράβω

νας Παλαιά έκειτο, ως ανωτέρω είπομεν, εις 

την παρά το Μαρώνιον θέσιν Τζάρουκας ή εις 

την μεταξύ του χωρίου τούτου και του Ψεμοτι

σμένου περιφανή θέσιν. ή εν τη παρά τωχωρίω 
Μαρί θέσει, ένθα εξ ανασκαφών ήδη γνωρίζο

με ν την ύπαρξιν αρχαίου aποικισμού. 

Μετά την μακράν. αλλ ' αναγκαίαν ταυiην 
παρέκβασιν, επανερχόμεθα εις το κύριον 

θέμα. 

Το νυν Παλαίκυθρον λοιπόν προήλθεν εκ 

της συνθέσεως της γειτνιαζούσης πόλεως Πα
λα ία ς και των Κύθρων, ήτις σύνθεσις φαίνεται 

το πρώτον εν τοις Πρακτικοίς παρά της εν 
Νικαία Συνόδου και μετέπειτα παρά Λεοντίω 

Μαχαιρά ως Παλόtωθρον. Η σύνθεσις αύτη 
δεν υποδηλοί βεβαίως την αρχαιότητα της θέ
σεως του χωρίου τούτου διότι ως θ' αποδείξω

μεν εν τω οικείω τόπω αι νεκροπόλε ις των αρ
χικών εγκαταστάσεων κείνται βορειότερον 

επί των ανατολικών και βορειοδυτικών οροπε
δίων του αρχαίου βασιλείου. 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΥΤΡΩΝ 

Κατά τος ημετέρας επανειλημένας επισκέ
ψεις ανά την αρχαία ν θέσιν ταυ βασιλείου των 

Χύτρων και των πέριξ και μετά επισταμένας 
μελέτας μας ηδυνήθημεν να εξακριβώσωμεν. 

μετά τινος βεβαιότητος, δυνάμεθα ειπείν, τα 

όρια του ειρημένου βασιλείου. Τούτο ωρίζετο 
ανατολικώς υπό του βασιλείου της Σαλαμίνας, 

νοτίως υπό του των Γόλγων και Ιδαλίου , νοτιο

δυτικώς υπό του της Λήδρας , προς δυσμάς και 
βορράν υπό των βασιλείων της Λαπήθου και 
Κερυνείας. Το ανατολικόν απώτατΌν όριον 

φαίνεται ημίν ότι ή το το Στενόν της Ακανθούς 
(Αλκάθου) 34 εις την δυτικήν πλευρόν του 

όπερ κείται επί των ερειπίων αρχαίας τινός ---- ------
θέσεως ήτις θα εκαλείτο Ολύμπια ή Ολυμπία 
απέχον 8 μίλια βορειοδυτικώς του Σταυρο
βουνίου και περί τα 2 μίλια νοτίως του Ιδαλίου . 

ενδέχεται να έδωκε το όνομα του εις το μα
στοειδές του Στράβωνας όρος. Δεν δυνάμεθα 

όμως να υποστηρίξωμεν την γνώμην ότι τα 

Πελένδρια (!) ή τα Παρασόλια αντιπροσω
πεύουσι την Παλαιόν, διότι αφ' ενός μεν τα 

Πελένδριο είναι μεσόγειο και είναι γνωστόν 

34. Η · Αλκαθος αναφέρεται ως κώμη εν Κύnρω 
υπό του Πολυδεύκσυς 2, 95. λέγοντας : 
.. περί δε την Αλκάθου κώμην εν Κύπρω Μή
στορι τω Κυπρίω τοιούτον βρέφος , τιχθέν, 
εκτεθείναι τε υποψία, αίγα δ' ουτώ μαστόν 
παρασχείν, και κληθήναι τραφέντο μεν 
πρώτον Αιγινόμαν, αύθις δ' Ευρυπτόλεμον 
και βασιλεύσαι Κυπρίων ... 
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οποίου κείται το νυν Τουρκικόν χωρίον · Αρτε
μη ( · Αρτεμις) εν ω τάφοι της ορειχολκίνης 
περιόδου μετά ορειχaλκίνων aντικειμένων και 

Μυκηναϊκών αγγείων ηνοίχθησaν και εσυλή
θησaν κατά διαφόρους περιόδους. Ενταύθα 
βεβαιότατα ελατρεύετο η θεά · Αρτεμις ης το 
όνομα εδόθη και τη πολίχνη ταύτη και διετη
ρήθη μέχρι ημών. Η ρομαντική άμα τε και 

αγρία φύσις ήτις περιστοιχίζει την θέσιν τού
την ην πράγματι λίαν πρόσφορος προς ίδρυσιν 
της λατρείας της θεάς του κυνηγίου. Το πλη

σιέστερον aνaτολικόν όριον των Χύτρων είναι 

το νυν χωρίον Πέτρα του Διγενή. Το νοτιοaνα
τολικόν περιελάμβανε το Κουρού Μονaστή

ριο. την Επιχώ και την Συκάν (τόπον της γεννή

σεως του Α γ. Δημητριaνού). το νότιον την Πα

λαιόν χώραν. το Πολαίκυθρον. · Εξω Μετό
χιον. Βώνην και Βέη Κιόγου το νοτιοδυτικόν 

το Τραχών ι. Νέον Χωρίον. και την νυν κωμόπο

λιν της Κυθρέας. το βορειοδυτικόν την μεγά· 

λην πηγήν του Κεφaλοβρύσου την τοποθε

σίaν .. κοτσινόλaνταν ..... Ασπρόμaνδρaν .. μέ
χρι της θέσεως του Φυλλερίου και του όρους 

Πεντaδaκτύλου , και ίσως μέχρι του Κάτω Δι
κώμου ή του Στενού της Κερυνείaς, το βό
ρειον την Πλaτανιώτισσαν, και ίσως το Αρμενι
κόν Μονaστήριον μέχρι της τοποθεσίας .. πλά
κας .. επί της βορείου ακτής, δυτικώς του Αγ. 

Αμβροσίου , το δε βορειοανατολόν περιελάμ
βανε την τοποθεσίaν .. Μάνδρα του Κκουνιά" 
ε ις τους πρόποδας της οροσειράς του Πεντα

δακτύλου και την Χaλεύκασιν. 
Τα όρια της πρωτευούσης των Χύτρων κείν

ται μεταξύ των Αλωνίων εις τοποθεσίaν .. κο
νόμηδες .. του χειμάρρου των αλωνίων τούτων 
προς δυσμάς και του της .. sίκλaς .. χειμάρρου 
προς ανατολάς, περιελάμβαναν δε τα νυν χω· 
ρίa Πολαίκυθρον, Βώνην, Επιχώ, Βέη Κιογιού, 
Τaχωνιον, Νέον χωρίον και την νυν κωμόπολιν 
της Κυθρίας ως και τας τοποθεσίας Ασπρό
μανδρaν, Κοκκινόλaντaν και Μάνδροντου Κυ

κονιά. Η μεταξύ των δυο ειρημένων χειμάρ
ρων επιμήκης έκτασις καλείται Αγ. Δημητρια
νός εν aυτή δε πολλά ερείπια φαίνονται και 
πολλά ευρήματα κατά διαφόρους εποχάς ανε
κaλύφθησαν. Τα άνω περιγραφέντα όριο περι
ήλθομεν επανειλημμένως μεταξύ του μηνός 
Νοεμβρίου 1908 και Φεβρουαρίυ 1910. Το έδα
φος του μεταξύ των ειρημένων χειμάρρων 

υψηλοτέρου τμήματος της αρχαίας πόλεως 

ως κοννώδες ή αργιλλώδες υπέστη καθιζήσεις 
εις aς, ως επί το πλείστον οφείλεται η μεγάλη 

αλλοίωσις ή παραμόρφωσις της αρχικής δια
πλάσεως του εδάφους της πόλεως όπερ τανύν 
διασχίζεται υπό πολλών χειμάρρων. Ούτω με
γάλα τμήματα της πόλεως αποσπασθέντα απε-
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μον<~θησaν ε ίτε επί aποτόμων κορυφών και 
κλιτύων λοφίσκων ή παρεσύρθησαν εις τας 
όχθος και κοίτaς των χειμάρρων. Πλην τούτου 
παρετηρήσαμεν ότι το έδαφος των Χύτρων 
είναι κογχυλιοβριθές όπερ μυριοστήν ταύτην 
φοράν επικυροί την εκ των υδάτων. κατά aπω
τάτους χρόνους ανάδυσιν της Κύπρου. 

·Εν σπουδαίον σημείον της ιστορίας των 
Χύτρων περί ου ακροθιγώς πώς τινές προ 
ημών γράψaντες εποιήσαντο μνείαν είναι και 
το ζήτημα της υδρεύσεως της πόλεως των Χύ
τρων. Η κυρίως πόλις κείται υπερ το 1 Αγγλι
κόν μίλιον νοτιοaνατολικώς της μεγάλης πη
γής του Κεφaλοβρύσου. Εκ της πηγής ταύτης 
ακριβώς πaρaκολουθούμεν τα λείψανα του 
μεγάλου υδραγωγείου της Ρωμαϊκής περιό
δου όπερ βεβαίως ή το και το υδραγωγείον της 
aρχαιοτέρας περιόδου επιδιορθωθέν και με
γεθυνθέν ως εκ της ανάγκης της διοχετεύ
σεως μέρους του ύδατος τούτου εις την Σαλα
μίνα . Το υδραγωγείον από της πηγής ακολου
θεί νοτίαν διεύθυνσιν προς το υψηλόν βουνόν 
«Σελλάς .. παρά τους πρόποδας του οποίου 
διερχόμενον διaκλαδούντaι εις δυο μεγάλος 
aρτηρίας λιθοκτίστου υδραγωγείου. Εκ τού
του η μια λαμβάνουσα νοτίαν διεύθυνοιν 

ύδρευε την υψηλήν Ακρόπολιν ένθεν κατερ
χομένη εχύνετο εντός μεγάλης υδραποθήκης 
εις το aνaτολικόν της πόλεως πaρό τον χεί

μαρρον Καταρρόκτην. Τα λείψανα της μεγά
λης ταύτης υδραποθήκης και του υδραγω
γείου δι' ου το ύδωρ εν αυτή διωχετεύετο επε
σκέφθημεν την 14ην Μαρτίου 1909. Παρακο
λουθqύμεν τα ίχνη νοτιοανατολικώς μικρού 
υδραγωγειου δι' ου διωχετεύετο το uδωρ εις 
το κάτω άκρον της πόλεως. Από του βουνού 
«Σελλάς .. φαίνεται ότι πλην της εις Ακρόπολιν 
αρτηρίας υπήρχε και έτερον μικρόν υδραγω
γείον φέρον το ύδωρ εις τον εν τη τοποθεσία 
«Σκαλί .. ναόν της Πaφίας Αφροδίτης εις το 
δυτικόν τμήμα της πόλεως. Η ετέρα μεγάλη 
aρτηρία ακολουθούσα βορειοaνατολικήν 
διεύθυνσιν ύδρευε το υψηλότερον βόρειον 
τμήμα της πόλεως μέχρι σημείου τινός κάτωθι 
της τοποθεσίας «Μάνδρα του Κκουνιά .. ένθα 
υπήρχε συνοικία τις περί ης εν εκτάσει θέλα
μεν πραγματευθεί εν οικείω τόπω. 

Εκ δε της συνοικίας ταύτης το υδραγωγείον 
λαμβάνον νοτίαν και νοτιοανατολικήν διεύ
θυνσιν διήρχετο βορείως της Πέτρας του Δι
γενή, νοτίως του Τζάδους, κατήρχετο εις Βιτ
ζάδαν και διερχόμενον νοτίως της Μονής Αυ
γασίδος και ανατολικώτερον μεταξύ της Μο
νής του Αποστόλου Βαρνάβα και Αγίου Σερ
γίου απέληγε ν ε ις την Σαλαμίνα. Πλησίον του 
αγ. Σεργίου σώζονται aψίδες του υψηλού τού-
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του υδραγωγείου και εν τη πόλει της Σaλaμί· 
νος μεγάλη υδρaποθήκη . 

Κατά τος εν Σaλaμίνι τω 1890 διεξaχθείσaς 
μεγάλος ανaσκαφάς εξεχώθησαν τα λείψανο 
του υδραγωγείου δι ' ου διεκλαδούτο το ύδωρ 

των Χύτρων ανά την πόλιν του Ευαγόρου. 

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 

Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως των Χύτρων 

υπέστησαν. μετά τος Αρaβικός επιδρομός. 
καθ' ας η πόλις κατεστράφη , την πρώτην επί· 

θεσιν υπό των περιοίκων δια λογaριaομόν του 

Πάλμα δι Τσεσνόλα των 1869- 74. Ούτος 
εφήρμοσε και ενταύθα τος aυτός μεθόδους 

οlας εφήρμοσε και εις άλλος της Κύπρου aρ· 
χαίας θέσεις. Η μέθοδος του αύτη συνίστατο 
εις το να χορηγή ή υπόσχηται χρήματα εις 
τους εμπείρους τυμβωρύχους και δη εις τον 

Θεοχάρην Κωνσταντίνου. μονόχειρα , όπως 
διενεργήσωσι δια λογaριασμόν αυτού και βε· 

βαίως εν τη aπουσία του aνασκαφός φέρον

τες εις Λάρνακα τα ευρήματα. Εν τη περιπτώ· 
σε ι των Χύτρων είμεθα ενήμεροι όλων των υπ' 

αυτού διατεθέντων μέσων προς ανασκαφάς. 
Εν σελ. 242- 244 του έργου αυτού .. cyprυs" 
1877, ο Τσεσνόλας λέγει ότι αυτός aνεκάλυψε 
την θέσιν δυο τεμενών, χωρίς να ορίζη όμως 
και τος τοποθεσίας, αλλά τούτο δεν είναι εν 

τω συνόλω ορθόν διότι το ερείπια αυτών εξε· 
χώθησaν υπό των εγχωρίων και δη του κ. Σ τού· 
ρου Οικονομίδου, εν τη απουσία του Τσεσνό· 
λα. Τα υπό του Τσεσνόλα υπαινιπόμενα τεμέ
νη κείνται το μεν εν τη υψηλή τοποθεσία "Σκa· 
λί" , επί της εις τον Κεφaλύβρυσον aγούσης 
ατραπού , βορειοδυτικώς της αρχαίας Εκκλη· 
οίας του αγ. Δημητριανού. το δε επί της Ακρο· 

πόλεως των Χύτρων, βορείως της ειρημένης 
Εκκλησίας. Το εν τη πρώτη τοποθεσία τέμε
νος, αντεπροσώπευε , κατά τος εκείσε ανοκα

λυφθείσας επιγραφάς εν επιχωρίω Κυπριακή 
γραφή , τον εν Χύτροις κυριώτερον της Πο

φίας Αφροδίτης Ναόν μετά των συναφών αυτώ 

στοών και εκτενών εξαρτημάτων. ως ηδυνή
θημεν μετά επιστaμένην και επανειλημμένην 
επιτόπιον έρευναν. επί παρουσία του κ. Σ . Οι

κονομίδου , του πρώτου εξερευνητού αυτών, 
να εξακριβώσωμεν. Ο κ . Οικονομίδης πληρο

φορεί ημάς ότι τα ενθάδε ανακaλυφθέντa 
αγάλματα μετά των ενεπιγράφων βάθρων 

επωλήθησαν τω Τσεσνόλa ε ις Λάρνακα. Εν τω 
αυτώ τεμένει ηυρέθη υπό του ειρημένου κ . 

Σταύρου και η εν σελ. 416 του άνω μνημονευ· 

θέντος έργου του Τσεσνόλα δημοσιευομένη 
επιγραφή. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Αρσινόη Φιλαδέλφω Νaϊόδι 
Αριστοκλής Αριστοκλέους 

Αλεξανδρεύς .. . 
Ο Τσεσνόλας ποείται τος εξής παρατηρή· 

σεις : «ΕΚ Κυθραίας. Προφανώς εκ του βόθρου 
ανδριόντος τη Αρσινόη, θυγaτρί Πτολεμαίου 
του Λάγου . aφιερωμένου . υπό Αγαθοκλέους. 

υιού του Αριστοκλέους, Αλεξανδρέως. πλην 
αν ο Αριστοκλής ούτος η ο γλύmης. Ο τύπος 
και η διάταξις των γραμμάτων είναι εν των 

αρίστω ρυθμώ της Μακεδονικής περιόδου .. . 
Εκ των aνωτέρω καταφαίνεται ότι ο Τσεσνό· 

λας δεν ήτο παρών κατά την ανaκόλυψιν του 
Τεμένους τούτου διότι εάν ήτο με1ά κομπa· 

ομού θα έγραφεν ότι επί του ειρημένου βά· 
θρου εύρε ν ιδρυμένον έτι το γυνaικείον aγαλ· 

μότιον ότε τούτο aνεκαλύφθη τω 1870. 
Ο κ. Σταύρος διηγείται ότι ότε ούτος εκόμι· 

σεν εις τον Τσεσνόλαν το βάθρον τούτο και 

τον όγκον του μολύβδου δι' ου το αγαλμάτιον 
εστερεούτο επ' αυτού τω επέστρεψε τον μό
λυβδον λέγων αυτώ .. πώλησε τον δια να αγο· 
ράσεις παστέλλι " I! 
Δοκιμαί επίσης εγένοντο υπό των εγχωρίων 

επί της κορυφής του υψηλού βουνού .. κa
τσουρκός" εφ ' ου κείται η περιφανής των Χύ· 
τρων Ακρόπολις, ην επανειλημμένως επε
σκέφθηκεν και ης λεπτομερή περιγραφήν πα· 
ρέχομεν κατωτέρω. Τα εντεύθεν προκύψαντα 

ευρήματα μετά των Κυπριακών επιγραφών 
εκομίσθησαν επίσης πορό των εγχωρίων εις 
Λάρνακα και επωλήθησαν τω Τσεσνόλα. Μετά 
τος ανακαλύψεις ταύτας ο Τσεσνόλας επε

σκέφθη την θέσιν και έγρaψεν ότι ούτος ονε

κάλυψε το τεμένη!!! 
Ο εν τη θέσει .. Σκαλί" aνακαλυφθείς Ναός . 

απέχει περί τος 500 υάρδας δυτικώς του της 
Ακροπόλεως τεμένους ή ιερού ανήκει δ' αναμ· 

φισβητήτως τη Παφία Αφροδίτη εις ην ανήκει 
και το επί της Ακροπόλεως τέμενος ως επιΟlΟ· 
ποιήθη δια των εν αμφοτέραις τούτοις τοις 
θέσεσι (καθ · ομολογίαν του κ. Σταύρου ) ευρε
θεισών 13 Κυπριακών επιγραφών μνημο
νευουσών του της θεού τούτης ονόματος και 

δημοσιευθεισών εν τω .. sammlung der Grιechs· 
chen Dialekl -lnscllriften .. υπό του Καθηγητού 
Δέεκε. τω 1883, Αρ. 1- 14. 35 

35. Τος επιγραφάς ταύτας ανέγνωοεν αρχικώς 
ο aοίδιμος Δ. Πιερίδης ος εδημοσίευσεν 
αυτός εν τω .. τransactιons of the Sociely of 
Biblical Archaeology, London. 1872. αλλ' αύ· 

ται ανεδημοσιεύθησαν εν τω του Dr. Deec· 
ke .. sammlυng .. κλπ, 1883, μετά τινων επι

διορθωμένων ερμηνειών. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μια εξ αυτών τρίγραμμος ούσα έχει ούτως : 
1 ... nρωτοτίμω ημί, τα ς Παφίας τω ιε-
2. ρέFος , κας με κατέθηκε ταί 
3. Παφίαι Αφροδίται. 

Εν τι νι των τεμενών τούτων ο κ. Μ.Ο. Ρίχτερ 
ανεκάλυψε δυο άλλος εν επιχωρίω Κυπριακή 
γραφή επιγραφάς οναφερομένας επίσης εις 
την Παφίαν Θ εάν και ίσως και εις τον Δία, ανα
γνωσθείσας δ" υπό του Δ. Πιερίδου και Ρ. 
Μάιστερ. 36 

Δεν είναι ουδόλως απίθανον να ελατρεύετο 
και ο Ζευς εν Χύτροις και δη επί της Ακροπό
λεως . του υψηλοτέρου μέρους της πόλεως. 
άτε εν τω εν Βώνη υπό του κ. Ρίχτερ ανακα

λυφθέντι μεγάλω Τεμένει του Απόλλωνος ευ
ρέθησαν αγάλματα φέροντα τον αετόν. οναμ
φισβήτητον σύμβολον του Διός. Εν εκ των κο

λοσσιαίων τούτων αγαλμάτων όπερ είναι ήδη 
ιδρυμένον επί βάθρου εν τω Κυπριακώ Μου
σείω φέρι; ι επί του καρπού της αριστεράς χει
ρός τον αετόν. αποδίδεται δε τω θεώ Απόλλω
νι υπό την ιδιότητα αυτού ως .. Διός 
Προφήτου .. 37 

Την εντός των τειχών της Ακροπόλεως 
ύπαρξιν τεμένους. τη Αφροδίτη αφιερωμένου , 
ενισχύουσι τα ενθάδε ευρεθέντα πήλινα και 
λίθινα ειδώλια και θραύσματα ειδωλίων απαν
τώντα και σήμερον έτι ανά παν βήμα εγκατε

σπαρμένα εις τος κλιτύς και τους πρόποδας 
της Ακροπόλεως. 
Παρακατιόντες θέλομεν πραγματευθή περί 

των επί της Ακροπόλεως υφ' ημών αυτών και 
των συνοδοιπόρων ημών ανακαλυφθέντων 
διαφόρων αντικειμένων. 
Μετά τος υπό των εγχωρίων εική και ως έτυ

χε δια τον Τσεσνόλα μεταξύ του 1869 και 1874 
γενομένας ανασκαφάς έχομεν να αναγράψω
μεν τας υπό του κ. Μ. Ο. Ρίχτερ εν τη αρχαία 
πόλει των Χύτρων τω 1883 διεξαχθείσας δια 
λογαριασμόν του Μουσείου ανασκαφάς. Ού
τος λέγει ότι ανέσκαψε το δυτικώς των Χύ
τρων ( !)επί υψηλού βουνού κείμενον τέμενος 
της Παφίας Αφροδίτης όπερ επί Cesnola εσυ
λήθη. Ο κ. Ρίχτερ λέγει ότι ενταύθα εύρε πήλι
να αγαλμάτια της Αφροδίτης, άτινα ούτος 
ανάγει εις 7-6ην π.Χ. εκατοντ. ως και άλλα 
πήλινα και λίθινα αγαλμάτια 38 

Ο κ. Ρίχτερ λέγει επίσης ότι ανέσκαψε και 
άλλο ιερόν όμοιο τω ανωτέρω. ένθα όμως δεν 
εύρεν επιγραφάς, κείμενον εις την νοτιο
ανατολικήν γωνίαν της πόλεως. ότι δ' εκ των 
ενθάδε υπ' αυτού ανακαλυφθέντων ειδωλίων 

ε ικάζει . ότι εκει ελατρεύετο μετά της 
Αστάρτης-Αφροδίτης και ο Ταμμούζ- · Αδωνις. 

Εν πρώτοις ας επιτρέψη ημίν ο κ. Ρίχτερ να τω 
υποδείξωμεν μίαν διαφωv(aν ήτις υφίσταται 
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μεταξύ της δηλώσεως του εν τω Κυπριακώ 

Καταλόγω σελ.5, της εν τω έργω αυτού .. κύ
προς. Βίβλος και Όμηρος .. σελ. 14. Αρ. 24. 
(Αγγλ. Κειμ. ) και Αρ. 24 του Γερμ. Κειμ. Και εν 

μεν τω ειρημένω Καταλόγω λέγει ότι το ιερόν 
τούτο κείται εν τη νοτιοανατολική γωνία της 

πόλεως εν δε τω Αγγλ. Κειμ. εν τη Νοτιοδυτική 
και εν τω Γrρμ . εν τη Ν.Α. γωνία του άνω τμή
ματος των Χύτρων! 

Ποία εκ των δηλώσεων αυτών είναι αληθής ο 
ίδιος ας εξηγήση. · Οσον δ' αφορά εις την ετέ

ραν αυτού δήλωσιν ή έκφρασιν ότι εν Χύτροις 

ελατρεύετο η Παφία Αφροδίτη ως Αστάρτη
Αφροδίτη και ο · Αδωνις ως Ταμμούζ- · Αδω
νις. ήτοι ως Φοινικο· Ελληνικοί θεότητες λέγο
μεν τω κ. Ρίχτερ ότι προφανέστατα σφάλλεται 
εάν εννοεί ν· αποδώσει έστω και ίχνος Φοιν ικι

κής ιδιότητος εις την Κύπριδα και τον υιόν 
αυτής ων την λατρι;ίαν αμιγώς Ελληνικήν Κυ

πριακήν ούσα ν ηκολούθησαν οι εν Κύπρω Φοί
νικες άνευ της ελαχίστης παραφθοράς έστω 
και των εξωη:ρικών τύπων της λατρείας ώντι

νες εισήχθησαν εκ Μικράς Ασίας ταυτοχρό

νως μετά της λατρείας της Ελληνικής Θεού 
και άλλοι εδημιουργήθησαν και εσυστηματό
ποιήθησαν εν τη Νήσω πολύ προ της αφίξεως 

των Φοινίκων και άλλων βαρβάρων λαών, οίτι
νες. με θ ' όλον τον όγκον αυτών, δεν ηδυνήθη

σαν, ως πολλάκις ανεmύξαμεν, να εισαγάγωσι 
παρά τω αυτόχθονι λαώ τας των εαυτών θεών 

λατρείας αίτινες ταχέως εξωβελίσθησαν και οι 

ξένοι λαοί ηκολούθησαν την λατρείαν της Κυ
πρίδος. Απορούμεν τη αληθεία πως ο κ. Ρίχτερ 

ε τόλμησε , παρά την αψευδή μαρτυρίαν τόσων 
Κυπριακών επιγραφών πιστοποιουσών την εν 

Χύτροις λατρείαν 

της Παφίας Αφροδίτης, ήτις διακηρύττομεν 
ότι δεν ήτο η lστόρ=Ashtoreth (Αστάρτη) των 

Ασσυρίων ή των Φοινίκων, και ουδεμίαν είχε 

σχέσιν με αυτήν, ετόλμησε, λέγομεν, να ποιή
σηται τον συνδυασμόν της Αστάρτης και του 
Ταμμούζ προς την Παφίαν, την Αναδυομένην 

Αφροδίτην και τον Κύπριον · Αδωνιν! 
Εν Χύτροις ελατρεύετο, ως άνω ελέχθη, και 

ο θεός Απόλλων ως Διός Προφήτης, ως εκ του 
συμβόλου του Διός, του αετού, όστις επικάθη
τα ι του αριστερού καρπού του εν Βώνη υπό 
του κ. Ρίχτερ ανακαλυφθέντος αγάλματος 

36. Όρο, .. catalogυe of Cyρrυs Mυseυm .. σελ. 

152 Αρ. 5390-1. 
37. Όρο .. catalogυe of Cyρrυs Mυseυm .. σελ. 

140 και 145 Αρ. 5048. 
38. Όρο Cyρrυs Μυs. Catalogυe ρ. 149-152 και 

Κ. Β. Η. ρ . 18. 
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περί ου μνείαν εποιησάμεθα ανωτέρω,· κaι ως 
Απόλλων Καθάρσιος ήτοι ως θεός αποκαθαί
ρων τας αμαρτίας, ως εκ του καθαρτηρίου 

ραντίστρου (κλώνουν ή δεομίδος εκ μυρσί
νης) όπερ οι ιερείς του Απόλλωνος φέρουσιν 
ως σύμβολον. Κατά τας ανασκαφάς. ας ο κ. 
Ρίχτερ δια το Κυπριακόν Μουσείον εποιήσατο 
τω 1883 εν τω χωρίω Βώνης . περί τα 20 λεmά 
από της Ακροπόλεως των Χύτρων απέχοντι, 
ανεκαλύφθη μέγα ιερόν του Απόλλωνος εν ω 
ηυρέθησαν πολλά Κολ"'σιαία αγάλματα. ως 5 
είναι aνιδρυμένα επί βάθρων εν τω Κυπριακώ 
Μουσείω και μέγας αριθμός λιθίνων αγαλμά
των ων τινα παριστώοι νεωκόρους. έτερα ιε

ρείς ή ιερείας. άλλα παριστώσι τον Ηρακλέα, 
την Αρτέμιδα, Σατύρους. Σφίγγα και τινα τος 
ενθάδε λατρευομένας θεότητας. 39 

Εν τω Τεμένει τούτω του Απόλλωνος ανεκα· 

λύφθησαν πολλά βάθρα φέροντα Ελληνικός 
επιγραφάς αναφερομένας υπό του κ. Ρίχτερ 
εν τω Kyρros. Bible and Homer. σελ. 8-5 εκ. τού

των μεταφέρομε ν τινός ενθάδε. 
Κάρυς Ονυσαγόρου 

Απόλλων ευχήν 
Την επιγραφήν ταύτην ως και όλος τας όλ

λας επιγραφάς τας ενθάδε ανακαλυφθείσας 
ανέγνωσε πρώτος ο κ. Ευστ. Κωνσταντινίδης. 
Ο κ. Ρίχτερ παρατηρεί τάδε : .. Επί της άνω 

επιφανείας υπάρχουσι 3 κοιλότητες. Προφα
νώς ο λίθος υπεστήριζε σύμπλεγμα 3 μικρών 
αγαλμάτων .. ! 
Ας επιτρέψη ημίν ο κ. Ρίχτερ να διορθώσω

μεν την εσφαλμένη ν ταύτην υπόθεσιν του . Το 
βάθρον, κ . Ρίχτερ, υπεστήριζεν εν των υφ ' 
υμών χαμοί ευρεθέντων κολοσσιαίων αγαλμά
των όπερ δια να ανιδρυθή κα ι στερεωθή επί 
του βάθρου του έδει να έχει τρία εκ μολύβδου 
ή σιδήρου υποστηρίγματα εντεύθεν δε και οι 3 
κοιλότητες. 

Α(γ)αθή( ι Τύχη 
Κράτεια Αγορά Α( ρ) 
τέμιδι ευχ(ήν). 

Η επιγραφή αύτη ευρέθη επί τετραγώνου 
βάσεως βεβλαμμένης ή το δε εκτισμένη εντός 
του νοτίου τοίχου του τετραγώνου χώρου του 
βωμού και η επιγραφή ήτο κεκρυμμένη . 

Εκ της επιγραφής ταύτης αγόμεθα να πι
στεύσωμεν ότι εν Χύτροις ελατρεύετο και η 
· Αρτεμις. είτε εν τω αυτώ μετά του Απόλλω
νος Τεμένει ή εν χωριστώ τοιούτω. Η εν Χυ· 
τροις ύπαρξις λατρειας της Αρτέμιδος όλλως 
τε διαπιστούται και δια των εν τω Τεμένει του· 
τω ευρεθέντων αφιερωματικων αγολματιων 
Εν σελ. 5 του Καταλόγου του Κυπριακου 

Μουσείου οι Συντάκται αυτου λεγουσιν οτι 
.. εις τας πηγάς του Κεφαλοβρυσου υπαρχει 
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νεκροπολις της νεωτερας Ορειχαλκ ίνης περι· 

οδου μετά Μυκηναίκων αγγειων και κυ· 
λινδρων .. . Παρακατιοντες δε λεγουσι τάδε: 

.. Η aρχαια θέσις των Χυτρων κειτοι ι:.ν ay. 
Δημητριaνώ. ήμισυ μιλιον δυτικώς και νοτιο· 
δυτικώς της Κυθραιaς I μιλιον βορειως της 
Βωνης ... 
Εν δε τω έργω aυτου Κυπρος. Βίβλος και 
Ομηρος (Αγγλ. Κειμ . ) σελ. 61-62 ο έτερος των 

ειρημενων Συντaκτων . ο κ . Ριχτερ. παραθε
τουν δυο κυλινδρους προερχομένους. ως ου 

τος διϊσχυρίζεται. εκ Κυθραιaς λέγει : .. Αι εικο
νες 69 και 70 δεικνυσιν . εν φυσικώ μεγεθει. 
αποτυπώματα δυο λιθινων κυλινδρικών σφρa
γιδων υπό των χωρικων aνaκολυφθεισων εν τη 

νεκpοπολει της προ Ελληνο-Φοινι κ ικής 
Χολκο-ορειχσλκίνης Περιόδου ύπερθεν του 

χωριου Κυθραιας και πληοιον της πηγης του 

Κεφολοβρύσου .. ι 

Ας επιτρέψωσιν ημιν οι κ . κ . Rιcflleι και Myres 
να διορθωσωμεν τας εν τω Κατολόγω του Κυ
πριακού Μουσείω και εν τω Κ.Β.Η. ανωτερω 

δηλωσεις των ας . υποθετομεν. εποιηοαντο 

aνευ ανασκαφής της νεκροπολεως του Κεφο
λοβρυσου . Και εν πρωτοις δηλουμεν οτι οι 

κατα Μάρτιον του 1909 διεξαχθείσα ανασκα
φαι πλησίον της πηγής του Κεφαλοβρύσου . εν 

τη τοποθεσία Κοτσινόλαντα. ιiγαγον εις φως 
μόνον Ρωμαϊκής περιόδου αρχαιότητας. Την 
θεσιν ταύτη ν ως και τους ανοιχθέντας τάφους 

επεοκεφθημεν επανειλημμένως και τόσον τα 
ερείπια του τμήματος τουτου της πολεως 
οσον και οι ταφοι οντιπροοωπεύουσι την 

Ελληνο-Ρωμαlκήν περίοδον και ουχι την 
Χαλκο-ορειχαλκινην ή την νεωτέρα ν Ορειχαλ
κινην περίοδον. Περί τουτων θα πραγματευ

θώμεν εκτενέστερον. 
Περί το 1 Αγγλικόν μίλιον δυτικώς του Κεφα

λοβρύσου . εν τη τοποθεσία Ασπρολαντα. 
υπάρχουσι τάφοι Ελληνικοι εν βράχοις λελα

τομημένοι ων το στόμιον είναι εστραμμένον 
προς βορρά ν ακριβώς ως είναι οι της αγ. Παρα

σκευής και Μελανδρίνης. οίτινες αντιπροοω
πεύουσι την Χαλκο-ορειχαλκίνην περίοδον. 

καιουχίοιπαράτονΚεφαλόβρυσον.ουςυπο
θετομεν. οι κ . κ . Ρίχτερ Μαϋρς εννοούσι . 
Περι των τάφων τουτων θα πραγματευθω

μεν εκτενεστερον εν οικείω χώρω. Οσον δ 

αφορά εις την άλλην δήλωοιν αυτων λέγομεν 

οτι η αρχαία πολις των Χύτρων καταλαμβαίνει 
το ολον ανατολικόν μετωπον της Κυθραίας 

39. Όρο C. Μυs Catalogυe ρρ. 140-148 και Rιch· 
ter Κ.Β.Η . ρρ . 2-5 
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εκτεινομενη ετι βορειοδυτικώς και νοτιοανα
τολικως ταύτης. 
Ημεις πορακολουθησaντες εκ του συνεγ

γυς τος ανaσκαφός του 1909 και ποιησaμενοι 

την εν τω Μουσειω κaτότaξιν των εκ τούτων 
ληφθεντων ευρηματων ειμεθα εις θέσιν να δη
λωσωμεν. μετά τινος θετικότητας . ότι η νε
κροπολις της Ρωμαικής και Βυζαντιακής περι
οδου του κάτω η νοτιου τμηματος της πολεως 

των Χυτρωv κείται μεταξυ των ερειπιων της 

Εκκλ. του Αγ. Δημητριανού . Βωνης και του 

χωριου Βέη Κιόϊ . ήτοι βορείως και ουχι ανατο
λικως της Βωνης. Επί δε των ανaτολικιiJν ορο

πεδιων κειται η νεκρόπολις της Χαλκοορει
χαλκινης. Ελληνοφοινικικης και Πτολεμαίκής 
περιοδου του νοτιου και ανατολικού τμήμα

τος των Χύτρων. 
Μετά τος υπό του κ. Ριχτερ τω 1883 διεξαχ

θείσας ανaσκαφας περίοικοι εξηκολούθουν. 
και εξακσλουθουσιν ετι δυστυχως. τος λα

θρaιας ανοσκαφάς εν τη πόλει των Χυτρων 

καθ ' ας πολλά πολυτιμα πραγματa 

ανεκαλυφθησαν. 

Σήμερον. 25 Φεβρ. 191 Ο επεσκεφθημεν την 
εν τω δυτικώ όκρω του χωριου Βώνης θεσιν εν 
η ο κ. Ριχτερ τω 1883 ευρε τα εν τω Μουσειω 

κολοσσιαία αγάλματα και οφιερωμοτικο αγαλ

μάτιο ήτις νυν ευρίσκεται υπό καλλιέργειον 
και έχει μικρον ελαιωνα. Ακριβώς ε πι της ανα
τολικής πλευράς της θέσεως εν η τα μεγάλα 
αγάλματα ηυρέθησaν εκτισθη νέο τις οικία. 
υπό του Θεμιστοκλέους Βλάμη . Μετά τος ει
ρημένaς ονασκοφός ο εκ Βώνης Σάββας Τε
βές εύρε κaτωθεν της νοτίου όχθης του μέ
ρους ένθα το μεγaλa αγάλματα ηυρέθησαν 
εκτίοθη νέο τις οικία. υπό του Θεμιστοκλέους 
Βλάμη. Μετα τος ειρημένος ανασκaφας ο εκ 
Βώνης Σαββας Τεβες εύρε κάτωθεν της νο

τίου όχθης του μέρους ένθα τα μεγάλα αγάλ
ματα ευρεθησον και του αύλακος του υδατος 
κορμόν μεγαλου αγάλματος ον έθεσε ν εις τον 
οδον της θύρας της οικίας του. 
Ο aυτός εύρε πολλά ε ιδωλια πήλινο νοτιως 

του αυλοκος τουτου και 1 γυναικείαν αρχοι
κης τέχνης πήλινον ειδωλιον εντός ουτου 
όπερ είδομεν εν τη οικια του . Ο δε Θεμιστο

κλής Βλάμης προ 40 ημερων εύρε ν εντος του 
ειρημένου αύλακος δυο λιθίνας μικρας κεφα

λάς αγαλματίων ων την μιαν. την και μεγαλυ
τέραν φέρουσον ίχνη ερυθρός βαφής επί της 
κόμης. εδωρήσατο, τη προτροπή ημών. τω Κυ
πρ. Μουσείω. Εν τω κέντρω της οδού ήτις κεί
ται νοτίως του αύλακος πορετηρήθη υφ· ημών 
τεμάχιον ασβεοτολίθου και τη διαταγή 
ημών ονορυχθέν ευρέθη αποτελουμενον εκ 

δυο θρουσμοτων ανηκόντων εις το οριστερόν 
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κο τω άκρον ογaλματιου εξ ασβεστολίθου . φέ
ροντος υπόδημα εν τω οριοτερώ ποδ ί . του δε

ξιου ελλείποντος. Ταύτα κοτεθήκαμεν εν τω 

Κυπριακω Μουσείω. Εξ όλων των δεδομένων 

τουτων και των νοτίως και δυτικώς του δρό

μου τούτου αποκaλυφθέντων ερειπίων αγό

μεθο εις το aσφαλές συμπέρασμα ότι το υπό 
του κ . Ρίχτερ ανασκοφέν μέρος . οπερ ατέ μεν 

ουτος aποκαλεί Τέμενος. ατέ δε Ιερόν, είναι 
ελαχιστον τμήμα μεγολου Ναού όστις εκτείνε
ται νοτίως πέραν του αύλακος και δυτικώς 

μέχρι του υψώματος πέραν της οτραπου . Επο

μενως ο κ. Ρίχτερ εξηρεύνησε μόνον το ονο
τολικον μέρος του Ναού όπου ήσαν συγ

κεντρωμένα τα λίθινο αφιερώματα. Εν τόσω 
μεγολω Νοώ αναμφιβόλως υπηρχον και πήλι

νο ως και ορειχάλκινο αφιερώματα ων. ορει
χολκινων . ουδέν ιχνος ευρεν ο κ. Ρ ίχτερ. Η 

ειρημένη θέσις παρέχει μεγάλος ελπίδας απο
κολυψεως πληθυος άλλων λιθίνων και πηλί

νων αγαλμάτων και αγαλματίων . ωσαύτως δε 

και ορειχολκίνων aφιερωμάτων, φρονούμεν δ' 
οτι το Μουσειον ηδυνοτο επωφελώς να ανο

λοβη ονοσκαφήν εν τη περιοχή ταύτη. 
Κατα Ιανουάριον του 1908 κάτοικοι τινες 

της Κυθρέας ανεκόλυψαν μέγαν εν βρόχω λε
λοτομημένον τάφον εν τη τοποθεσία Μάνδρα 

ταυ Κουνιο ον εσυλησον. Τον Ταφον τούτον 

επεσκέφθη μεν δις και δυνάμεθα να πορόσχω
μεν λεmομερείας περί τούτου. Το του τάφου 

στομιαν ανοιγει προς νότον. προσπελάζεται 
δε δια μακρού δρόμου λελαξευμένου εν βρά

χω. ε ις την οριστερόν πλευρόν του οποίου. 
έξωθεν του στομιου . υπάρχει τομή τις εν τω 
βρόχω ήτις φαίνεται ότι ην aρχικώς προορι

σμένη δια μικρόν μνημείον. Το κονονικόν και 
ολίγον οψιοειδές στόμιον του τάφου ήτα κε
καλυμμένον δια πλακός όπισθεν της οποίας 

υπηρχε μορμάρινον κιονόκρανον εξ' υπερύ

θρου μαρμάρου όπερ είδαμε ν εις δυο τεθραυ
σμένον. Οπισθεν του κιονόκρανου . εντός του 
τάφου και έμπροσθεν του στομίου υπήρχε μέ

γας πήλινος σαρκοφάγος όστις περιείχεν 

οστό νεκρού και κοσμήματα. Ο Τόφος περιέ
χει 12 νεκρικός θήκας ή μνημεία. ήτοι 6 εν 
εκατέρα πλευρό λελοξευμένος εντός οργιλ
λωδους εδάφους. Ο τόφος ούτος ανήκεν εις 

μεγάλην και πλουσίον οικογένειαν των Χύ
τρων . εκ δε των ενθάδε ευρεθεισών πολλών 

επιγραφών αγόμεθο εις το συμπέρασμα ότι ο 
οίκος ούτος ήκμασε κατά τους Πτολεμοϊκούς 

μέχρι των πρώτων Ρωμαϊκών Χρόνων. Εν τω 
Πaρορτήματι των Επιγραφών του παρόντος 

Κεφαλαίου πaροθέτομεν κατά γενεαλογικήν 

τάξιν τα μέλη της ειρημένης οικογένειας εν 
οις συγκαταλέγεται εις Ιατρός και εις Φιλόσο-
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φας Επικούρειος. Ο εν λόγω τάφος είναι εις 
των μεγαλυτέρων τάφων. των άχρι τούδε εν 
Κύπρω ανακαλυφθέντων έχει δε μήκος 33 πα· 
δών. πλάτος 9 ποδών. και ύψος 7 ποδών. Ο 
δρόμος aυτού είναι 4 μέτρο. Το στόμιον έχει 
πλόrος 75 εκaτ. μ . και ύψος 125 εκ. μ . Το πρώ· 
τον προς το δεξιά μνημείον έχει μήκος 1 μ. και 
86 εκ. μ . ύψος 98 και πλάτος κατά το στόμιον 
58 εκ . μ . 
Κατά την aυτήν περίπου αναλογίαν είναι και 

το άλλο μνημείο. ων τινο κατεστράφησαν και 
τι να επληρώθηοaν δια λίθων και χώματος υπό 
των τυμβωρύχων των συλησάντων τους θη· 
σουρούς του τάφου τούτου. Κaτο τος ημετε· 
ρaς πληροφορίας εν τω τάφω τούτω ηυρεθη 
χρυσούν στρογγύλον aντικείμενον εν είδει 
σκήπτρου φέρον έγκaυστα κοσμήματα και άλ· 
λα χρυσό aντικείμενα. Εν τω μνημείω του la· 
τρού ευρέθησαν ορειχάλκινα διάφορα εργο· 
λείο χειρουργικής. Μικρά ωραίο υάλινο εξ 
αδιαφανούς υάλου αγγεία μεταξύ των οποίων 
και 1 οπερ καταχρηστικώς και εσφαλμένως κο· 
λουσι φοινικικόν. όπερ είδομεν. επίσης ηυρέ· 
θησaν. Είναι ευτύχημaτa ότι χάρις εις τος εν· 
εργείaς του κ. Ευστaθ. Κωνστοντινίδου . Εφ. 
των Αρχαιοτήτων και τος ημετέρας. ως και τος 
του κ. Σταύρου Οικονομίδου . εξηοφολίσθη· 
σον τω Κυπριaκώ Μουσείω τουλάχιστον οι ε πι· 

τύμβιοι πλάκες του μεγάλου τούτου τάφου . 
Εν τη τοποθεσία Μάνδρα του Κκουνιά πορε· 

τηρήσaμεν ·ίχνη αρχαίου κτιρίου ούτινος το 
εδaφος είναι εστρωμένον δια χονδροειδούς 
ψηφοθετήματος. Πλησιον του δαπέδου τού· 
του υπάρχει στρογγύλον φρέαρ πλήρες χώμα· 
τος και λίθων ουτινος οι πλευρaί είναι δι · 
aσβεστοπηλού κεκονιaσμένaι. Περί το 8 βή· 
μaτa βορειοδυτικώς τούτου φαίνεται εντός 
βρaχου λελοξευμένη τετράγωνος μικρά λεκά· 
νη φέρουσα εις την βάρειον πλευρόν οπήν 
στρογγύλην ωσεί σωλήν ή κρουνός τις εφηρ· 
μόζετο εν aυτή. Εντεύθεν εικάζομεν ότι εκεί 
υπήρχε πηγή ης το ύδωρ διωχετεύετο εις το 
ρηθέν φρέαρ όπερ εχρησίμευεν ως υδροπο· 
θήκη . Πaρόμοιον φρέαρ ή υδρaποθήκη aνεκα· 
λύφθη προ δυο εβδομάδων (10 Φεβρ. 1910) 
βορειότερον της πρώτης. Δεν aποκλείεται 
όμως. νομίζομεν. η ιδέα ότι οι λάκκοι ούτοι 
εχρησίμευον και ως σιτοποθήκαι. ως οι σημε· 
ρινaί βούφαι. Πλησίον της υδρaποθήκης 
υπάρχει μικρόν ύψωμα ενω πορετηρήσaμεν 
θραύσματα αγγείων της Ελληνιστικής περιό· 
δου . Η θέσις αύτη ήτα καθ · όλο το φαινόμενο. 
ιδιωτική έπαυλις ανήκουσα τη ειρημένη μεγά· 
λη οικογένεια. χρησιμοποιουμένη δ" ως 

θέρετρον. 
Πaρόμοιον φρέαρ ή υδραποθήκην παρετη· 
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ρήσομεν και εν τη τοποθεσία Σκαλί εντός του 
περιβόλου του Νοου της Ποφίας Αφροδίτης. 
Εν τω τελευταίω τούτω φρεατι ανεκολύφθη· 
σον πολλά θραυσματa aγaλμοτων λιθίνων και 
πηλινων ριφθένrων εν aυτώ κατά την βία 

κaτaστολήν της ειδωλολατρίας. Εν τη περιφε· 
ρειa και ου μακρaν νοτιως του ειρημένου 

νaου ηυρέθη η πορο του κ. Χορολ. Αιμιλιονί· 

δ ου τω Κυπριακώ Μουοειω δωρηθείσα Φοινικι· 
κη επιγραφή επί πλακός εξ οmής γης. η επι 
γωνιaς καλύμματος σαρκοφάγου εξ ασβεστο· 

λίθου Κυπριακή επιγροφη και η επί θρουσμο· 
τος κιχητού (θυμιστηριου) εξ οσβεστολίθου 
επίσης Κυπριακή επιγραφή η υπό του κ. Σ. Οι· 
κονομίδου τω Μουσειω δωρηθείσα. Ερμη· 
νείaν των επιγρaφων τούτων πσραθέτομεν εν 
rω Πaρaρτήματι του παρόντος Κεφαλαίου . 
( · Ο ρο εικόνα 7 και 8). 
Ο κιχητός φέρει ίχνη aοβόλης εκ των ανθρά· 

κων ους μεταχειρίζοντο προς θυμίασιν. Την 
θεσιν εν η ο κιχητός ευρέθη επεσκέφθημεν 
και σκάψαντες προχειρως πορετηριiσαμεν 
aνθρaκaς και οστο ζωων. Εντaυθα θα ητο βω· 
μας τις ανήκων τω της Αφροδίτης Νοώ ή τά· 
φας τις Περι τος 50 υάρδας νοτιώτερον του 
μεγάλου τούτου ναού ο κ. Σ . Οικονομίδης ον ε· 
κάλυψε θραύσματα κcλοσσιοίου γυναικείου 
aγaλματος θαυμaσιας τέχνης. Μέρος του γυ· 
μνού στήθους σώζοντας τον ένα μαστό ν και το 
πρόσθιον ήμισυ της κεφολιiς του αγάλματος 
τούτου είδομεν και μετά προσοχής εξητάσο· 
μεν. Το επί του δεξιού ωμου εκ της κόμης 
πίπτοντa πλούσιο κοσμήματα και οι βόστρυχοι 
της κόμης . τα μεγολα και πολύτιμο ενώτια και 
το πλατύ και πλουσιον περιδέραιον το τον λα ι· 
μόν κοσμούν. εν τω κεντρω του οποίου υπάρ· 
χει μεγaς δοκτυλιος. το μέγα και πλούσιον 
περιδέραιον οπερ πίπτει επί του στήθους. η 
ωρaιοτης των σωζομένων χαρακτηριστικών 
του προσώπου του aγaλμοτος άγουσιν ημάς 
εις το να ριψοκινδυνεύσωμεν την ιδέαν ότι ο 
κολοσσός ούτος ο πηλινος παρίστα άγαλμα 
της Παφίας Αφροδίτης εξαισίας τέχνης του 
1 ου ημισεος της 4ης π.Χ . εκατονταετηρίδας. 
Το θρaυσμα του γυμνού τουτου δεξιού θώρa· 
κος φέροντος. ως ειρητοι. τον δεξιόν μοστόν 
γυμνον πολύ όμοιον τοις μοστοίς του εκ Σό· 
λων προερχομένου και εν τω Κυπριοκώ Μου· 
σείω νυν ανιδρυμένου ωροιοτάτου μορμορί· 
νου γυμνού aγολμοτίου έργου της Σχολής του 
Πραξιτέλους ποριστώντος την Παφίον Αφρο· 
δίτην ως ανaδυομένην εκ της θαλάσσης. καθ · 
ημετέραν γνώμην. εμετρήσομεν σήμερον 25 
Φεβρ. 1910 και ευρομεν ότι έχει ύψος 30 εκο· 

τοστών του μέτρου και μήκος 20 εκατ. μ. Ο 
έτερος μαστός του αγάλματος τούτου ευρε· 

Ί 
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θεις παρουσία ημών εν τη αυτή τοποθεσία έν

θα και το άνω θραύσμα μετεκομίσθη τη ημετέ

ρα διαταγή, εις το Κυπριακόν Μουσείον και 
κατετάχθη υφ ' ημών εν τω Τμήματι των Διαφό

ρων αντικειμένων των Χύτρων υπ· Αριθ. 46 
(6592). Το ειρημένον θραύσμα rης κεφαλής 
του αγάλματος τούτου φέρει πλιiρη σχεδόν 

την δεξιάν πορειαν. πλήρες το δεξιόν ους 

μετα του μακρού ενωτιου. πλήρη τον πώγωνα 
{πηγουνι) πλήρες το προσθιον μέρος του λαι
μου φεροντος πλατύ περιδέραιον μετά μεγα

λου δακτυλίου εν τω κέντρω και μερος της 
aριmερaς παρειάς. Το απο του πωγωνος άνω 

μερος του προσώπου ως και το όπισθεν της 
κεφαλης δυmυχώς ελλειπει. Το θρουσμο του
το εχει υψος aπο του πωγωνος μέχρι του κατω 

άκρου του λaιμου 11 ε κατ μ . διάμετρον δε απ ο 
δεξιου ωτός μέχρι της αριmεράς παρειας 27 
εκοτ. μ . 

Εν τη περιφερείο της Ακροπόλεως και επ 

α υ της ανεκαλυφθησaν υπό του κ. Στου ρου Οι

κονομίδου τα εξriς αξιοσημειωτο αντικείμενα. · 

1. Τεραmίa λιθινη κεφαλή αγάλματος ευρε
θεισο ε πι της όχθης του δυτικώς της Ακροπο

λεως κειμένου χειμάρρου. Η κεφολη αύτη πο
ριmο άνδρα πωγωνοφόρον φέροντα υψηλήν 

περικεφαλaιaν η κίδaριν φέρουσα ν δυο καθέ

τους εν aνaγλυφω γρομμος οίτινες δηλούσιν 

ότι η περικεφολαιο εκ δυο μερών συγκειτοι. 
Η τεχνη. καθ ' ημάς. είναι Κυπριοκη αρχαικη 

της 6ης π.Χ. εκοτοντ. Η κεφαλή εχει υψος 41 
εκ α τ. μ . διομετρον δε 63 εκοτο. μ . είναι δε μια. 

αν μη η πρώτη . μεγαλυτέρα λιθίνη κεφαλή εξ 

όσων άχρι τούδε ονεκαλυφθησαν εν Κυπρω. 
2. Επι των ανατολικών κλιτύων της Ακροπό
λεως ευρεθη. υπό του ειρημένου κυριου κυ

λινδρικον ή οωληνοειδες χaλκουν δοχειον 
έχον οξυτενή βάσιν mεφωμένην υπό δοκτυ

λιου εν aνaγλύφω. απολήγον δε εις στόμα ολι· 
γον χωνοειδές . Εν τω κέντρω υπaρχουσι δυο 

δακτυλιοι ή κυκλοι εν οναγλύφω. Το aντικεί

μενον τούτο εικαζομεν οτι εχρησίμευεν ως 

aγιaσματοδόχον δοχείον (s1ουρ) εν τη εισοδω 

του επι της Ακροπόλεως ιερού ή τεμένους της 

Αφροδίτης και του Διός. περί ου ήδη διελάβο
μεν. Τούτο εχει ύψος 23 εκaτ. μ. διόμετρον 
του χονδροτότου μέρους του σώματος 13 
ε κατ. μ . και διαμετρον του χείλους 11 εκατ. μ . 

Εν τη aυτή θέσει ο ειρημένος κύριος εύρεν 

ενωπιον ημών κατά την 25ην Δεκεμβρ. 1909 εν 
ωρaιον μικρον χαλκού ν νόμισμα της Αρσινόη ς 

Γ · Φιλοπάτορος . (222-204 π. χ. ) ουτινος περι

γρaφήν πaρέχομεν εν τω κεφaλαίω των νομι
σματων. Επί των κλιτύων της Ακροπόλεως ο 

ιδιος εύρε μικρον σφαιροειδές mίλβωθρον 
(Polιshcι ) εκ μέλανος ποταμολίθου ή διορίτου 
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λίθου κaτamικτου εκ ζωηρών φυσικών λευ
κων κηλίδων διαφόρων σχημάτων. 

Η μια πλευρό της σφαίρας είναι ολίγον λεία 
ως εκ της χρήσεως ήτοι της προς τα αγγεία 
της χαλκής περιόδου προς aποmίλβωσιν αυ

τιίιν προmριβής. Η σφαίρα έχει διόμετρον 16 
εκατ . μ . Πορόμοιον . ολίγον ωοειδές όμως. 
mίλβωθρον εκ του aυτου μελανολεύκου λί
θου . πaριmωντος το αυτό σχήματα aνεκα· 

λυφθη εντός τάφου τινός εν τω χωρίω Α γ. Επι
κτήτω. επί των βορείων κλιτύων της βορείου 
οροσειράς της Νήσου . όπερ είδομεν εις την 
κaτοχην χωρικού τινος. 

Εν τη συλλογή του εκ Λευκοοίaς κ. Τζιλατ

ζιόν είδομεν κατά την 15ην Μαρτίου 1910 1 
μικρόν πεπλaτυμένον της πρωτογόνου των 
Κυπρίων τέχνης ειδώλιον εκ του αυτού ως άνω 

είρητaι λίθου , υποπρασίνου μάλλον ή μέλανος 
χρώματος. Το ειδώλιον τούτο έχει ύψος 0.9 
εκοτ. μ . δaκτ. και πλάτος aπό της μιας άκρας 

της χειρός μέχρι της ετέρας 0.6 ενδέχεται δε 
να προέρχητοι είτε εξ aγ. Επικτήτου ή εκ Χύ
τρων. πάντως όμως εκ Κύπρου κ aτό την διοβε
βaίωσιν του κατόχου αυτού. Το ανθρωπόμορ
φον τούτο ειδώλιον έχει σχήμα maυροειδές 
φαίνεται δε ότι πaριmά όνδρa κοθημένον και 
εκτείνοντa οριζοντίως τaς χείρας. Τα σκέλη 
είναι ευκρινώς κατεσκευaσμένa, εν είδει μι
κρού σκιaδίου ολίγον ωοειδούς· χορaκτηρι
mικά του προσώπου ήτοι οφθαλμοί, ρις , ρώ
θωνες κλπ. δεν κατεσκευάσθησον υπό του 

γλύπτου . 
Υψος της κεφαλής 0.1 2/1 Ο 

Διάμετρος της κεφαλής 0.4 
Πλάτος της κεφαλής 0.2 
Πλάτος κατά τους μηρούς 0.1 1f2 
Μήκος οπό των γονάτων μέχρι των 

άκρων των ποδών 0.2 
Το ειδώλιον είναι ομολόν έμπροσθεν και 

όπισθεν και είναι του τύπου των .. P!anksha
ped ... σανιδοειδών η πλακωτών. πηλίνων 

τοιουτων ευρεθέντων εν τη νεκροπόλει της 
Λήδρος (ογ. Παρασκευής) 40κοι ευρέως συζη
τηθέντων εν σελ. 108 και 192 του έργου του κ. 
Ρίχτερ ... κύπρος. Βίβλος και · Ομηρος ... (Αγγλ. 
Κειμ.) Ο κ . Ρίχτερ ανάγει το ειρημένο πήλινα 
ανθρωπόφορφο ειδώλια ε ις την 2ον ή 3ην χι

λιετηρίδα π.Χ. ήτοι εις την ορειχολκ ίνην περί
οδον. αλλά το του κ. Τζιλοτζιάν λίθινον aνθρω
πόμορφον ειδώλιον ανάγεται αναμφιβόλως 
εις την λιθίνην περίοδον. Το ειρημένον λίθ ι

νον ειδώλιον είδεν ο εκ. της Αγγλικής Αρχαιο-

40. · Ορα Κaτάλογον του Κυπριακού Μου

σείου. 1899, σελ. 51. Αριθμ . 462-13. 
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λογικής Εταιρίας Αθηνών κ. Thorηpson κατα 

Φεβρουάριον του 1909 όστις εδήλωσεν οτι εί
ναι όμοιον τοις εκ διορίτου λίθου ειδωλίοις 
τοις υπο της ειρημένης Σχολής υπό την επο· 

πτειαν του Dr Eνans εν Κνωσσώ ανακαλυφθεί
σιν αναγομένοις δ " εις περίοδον 10000 πεpί-

που ετών π .Χ. ήτοι εις την Παλαιολιθικήν περι
οδον. Του το ει ναι μια επί πλέον τρανη aπόδει
ξις ότι η Κpήτη και Κύπρος είχαν κοινην την 
τεχνην αναγομενην ουχί εις το 4000 ετος π .Χ. . 

ως μέχρι προ τινος ενομίζετο. αλλά πολυ πpο 
της περιόδου ταυτης. 

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Στο προηγούμενο ( I 5o) τεύχος του περιοδι
κού μας από αβλεψία διαχωρίσθηκε σε ξεχωρι
στές σελίδες η μελέτη του συνεργό του μας κ. 
Γεωργίου Κορέλλη-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΝΗΜΕΣ 
ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ (4. Η ΧΑΒΡΙΚΑ και 5. Η ΠΛΑrΕΙΑ 

ΣΕΡΑΓΙΟΥ). Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν ενι
αία μελέτη και δέον να σημειωθούν αδιάσπα
στα θέματα. 

Από τη Συντακτική Επιτροπή. 




