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Η Κυθρέα και η αρχαία 

πολιτεία των Χύτρων 

Στην αρχαία πολιτεία των Χύτρων από ης 

ανασκαφές που ενήργησε ο Μ.Ο. Biclιter το 

1883 απεκαλύφθηκε ένα ιερό της Παφiας 
Θεάς με απεφάpιθμα aφιερωτικά αγαλμά
τια και φιγούρες που δεiχvοντω από τις επι

γραφές 5390- 5391, 
Α· Λίθινα αγαλμάτια: Συνήθη επiπεδα 

στη ράχη με τέχνη όπωςεκεiνα που αναφέρ

θηκαν στη Βώvη προηγουμένως cf 5282, 
5296. 

(α) Κύπτοvτα αγόρια cΓ Βώνη 5112. 

5201 Αριστερό χέρι πάνω σε πάτερα. Ο 
χιτώνας συρόμενος επάνω υπεράνω ενός 

βουβώνος. 

5202 - 5207 Πτηνό κρατούμενο στο δεξί 
ΧέρΙ. 

5208 Με χαρακτηριστικό περιδέραιο της 
σφραγίδας δακτυλιδιού με κεφαλή ταύρου 
σαν κρεμαστό κόσμημα. 

5209 - 5216 Κεφαλές αγοριών που εivαι 
όμοια. 5211 φορεί ένα επίπεδο κύπελλο 

5212 - 5213. Eva στεφάνι; Μια γυναικεJα 
κεφαλή. 

(β) Τροφοί μητέρες. Η θεά καθισμένη επί 

θρόνου με υψούμενη ράχη και βραχίονες. 

Βαρέως σκεπασμένη με ύφασμα. Τ ο βέλος 

υπεράνω της κεφαλής. Στο αριστερό γόνατο 

κρατεί ένα σπαργανωμένο πωδί μέσα σε 
δεικνυόμενο σκούφο. Ολα βρίσκονται σε 

ομαλό ορθογώνιο πλαίσιο. 

5217 - 5219 Ιθαγενής πρώιμος τύπο.ς 
Υφασμα χωρίς διπλώσεις, άτεχνο και βαρύ. 

5220 - 5222 Αιγυπτιακή επίδραση στην 
περιποίηση της κεφαλής. Υφασμα χωρiς δι
πλώσεις Φορούν ένα απλούν περιδέραιο. 

5223 Ελληνική επίδραση αισθητή στην 
κεφαλή. Υφασμα ακόμη χωρίς διπλώσεις 
αλλά ωραιότερο υπόδειγμα. 

5224 Ελληνική επίδραση. Διπλούν περιδέ
ρωο. · Υφασμα διπλώσεων χρωματισμένο 
κόκκινο. 

5225 Κεφαλή μόνο. Ελληνική επίδραση. 
5226- 5240 Ελληνική επίδραση αυξανό

μενη. Διπλώσεις του υφάσματος εμφανείς, 

εκτός στο 5230, 5227. Λεπτομέρειες χρω-

(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 
αρ. 22-23). 

ματισμένες κόκκινο. 5228 υψηλά παιγνίδια 
υπεράνω βέλους. 

5241 - 5252 Κεφαλές όμοιες. 5248 υψη
λό κτένισμα υπεράνω του βέλους. 

5241 - 5246 υψηλό κτένισμα. 5244 -
524 7 ιδιαίτερα αγνός αρχαίκός ελληνικός 
τύπος. 

Β· Τερρακόττες 

γ. Γυναίκες αφοσιωμένες ανεγείρουν: 

(α) Τεχνική χιονανθρώπου 

5253- 5254 Κυλινδρικός κορμός. Αμφό
τΕροι οι βραχίονες υψούμενοι στην κεφαλή. 

5255-5257 Κεφαλές ίδιου τύπου. Μύτη, 
βλέφαρα, παρειές πηγούνι και φτιά εξέχον

τ σ. 

(β) Πεπιεσμένης τέχνης. Αιγυπτιακά χα

ρακτηριστικά και βαρετό ντύσιμο κεφαλής, 

γυμνό ή μέσα σε διαφανές ύφασμα. 

5258 Χέρια κοντά στα πλευρά. Διπλούν 
περιδέραιο. 

5259 Χέρια κοντά στα πλευρά. Κόμη τα
κτοποιημξνη σε πλεξίδες. 

5259 Χέρια κοντά στα πλευρά. Κόμη τα
κτοποιημένη σε πλεξίδες από πίσω προς τα 

εμπρός και καταβαίνουσα χαμηλά στο μέ

τωπο Αιγυπτιακής μόδας. Επεξειργασμένα 

περιδέραια με κρεμαστούς δίσκους. Παρό
μοια δείγματα στα Κούκλια 4377 και στο 
AslHηolean Museωη, OxΓord. 

5260 - 5265 Χέρια κοντά στα πλευρά. 
Κόμη σε ευρείες ομάδες πλοκάμων μπροστά 
από τους ώμους (Αρχή ελληνισηκriς επί

δρασης). 

5266 Χέρια κοντά στα πλευρά. Ο ίδιος 
τύπος που συνηθίζεται στον Ελληνικό τύπο. 

Χιτώνιο με δίπλωση που ζώνει δια μέσου τα 

στήθη. Βαρύ περιδέραιο. 

5267 Αμφότερα τα χέρια υποστηρίζουν 
τα στήθη. Αιγυπτιακή επίδραση. Υφασμα 

χωρίς διπλώσεις. 

5268 - 5273 Αμφότερα τα χέρια στηρί
ζουν τα στήθη. Προχωρημένη ελληνική επί

δραση. Χιτώνιο εμφανές. Υψηλό ντύσιμο 
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κεφαλής με το βέλος να πέφτει όπισθεν. Πε

ριδέραιο κρεμάμενο, όμοιο με το 4346 (τύ
πος 5ου και αρχές 4ou αιώνος). 

β· τροφοί μητέρες 

5274- 5275 Τεχνική χιονανθρώπου. 
5276 - 5280 Αιγυπτιακή τεχνική (μέθο-

δος). 

5281 Ελληνική τεχνική. Δεικνυόμενο κύ
πελλο. Πλεξίδες μαλλιών επi των ώμων. 

c. Γυναικείες λάτρεις διαφόρων τύπων. 
5282 Αιγυπτιακά χαρακτηριστικά, ντύσι

μο κεφαλής, περιδέραιο στο λαψό και ύφα

σμα χωρίς διπλώσεις. Αριστερός βραχίονας 
κρεμάμενος δια μέσου της κοιλότητας του 

βραχiονος του χιτωνίου. 

5283 Το iδιο. Οι βραχίονες μέσα σε αδει-
ανά μανίκια. , 

5284 Πυξίδα μέσα στο αριστερό χέρι. 
5285 Iμάτιο δεικνυόμεvο υπεράνω του 

χιτώνος. 

· 5286: !δια στάση με 'το ως.άvω υπ' αρJθ. 
5260.. . 

5287 Tύμriavo μέσό αΤό α,ριστερό χέρι. 
5288 Atrό "ένα ιωκλικι,) ;(ορό." . 
5289 Κομωtής aνθέωνc Αρχαϊκή Ελ~ηνJ- · 

κή επίδραση. 

5290 . 5295 Από κυκλΙκούς χορούς. 
Ενωμένοι στους ώ"μόuς εκτός του 5295. · 

5296 Τυμπανοκρούστης. Το τύμπανο στο . 
αριστερό χέρι, κτυπούμενο με τό δεξi. 

5297 . 5300. Τυμπανοκρούστης. ΑΙγυ
πτιακού τύπου. Το .τ4μπανο επiπέδο με τον 
αριστερό ώμο. 

5301 Τυμπανοκρούστης. Υφασμα άνευ 
διπλώσεων. Τύμiτανο·κολόκύνθης αντί συ-
yηθισμέ_νο τύμπανο~ . 

53.02 _Πάίκ"τες ·διτiλciύ- ψλάb_υip~.- Αιγ_υ
πηακού Τ.ύπ_ου .. · 

-5303 Πς.ιiκτες- διπλού· Φλάουτρυ_ · 
5304· Σάτυροξ πωγων_ο{pόρος,_·αι)χάϊκού 

Ελλήνικόύ'τύπaύ cΓ51'53 Βώνη. 
5.305 Συμβαηκό . δέiιδρα .[κυπόρΙσσω] 

στο Κέ~τΡο ενός-~ύ-κλιΚ_ού_ χορού·.· 
53Q6- 5314 Αποσπασμένοι έκφυλοι σε 

μια- απλή μορφ(ι(Jυι\Λόγοίι.' · 
g. κυ-κλικοi χοροί των τρΊιiJν_η περiσσότέ

ρων καλΟπιασ_μΕVω_ν._μορq)ών: ο λα_ τμήμ~τrι---
κά. ' 

5315- 5322 ΑιγυπΤιακό ο:τυλ. Ολα περJ-
βαλλόμενα από στεφάνι. · 

5323. 5332Αρχaϊκή ΕλληνΙκή έπίδραση. 
Κορυφώδης σκούφος, χέρια ενωμένα. 

5333- 5339 Αρχαϊκή ΕλληνΙκή επίδραση. 
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Υψούμενο ύφασμα ραβδώσεων και με τα 

δυο χέρια. 

f1. Ζώα και πτηνά. 
5340 Περιστερά, πολύ μικρά. Τεχνική χι

ονανθρώπου. 
5341 Κεφαλή πετεινού. Λiθος. Λοφίο 

χρωματισμένον κόκκινο. 

5342 Κεφαλή λιονταριού, όμοια με ροδι
ακή εργασία. Σιαγόνες ανοικτές: γλώσσα 

κρεμάμενη κάτω μπροστά. Μακρύς σωλη

νοειδής λαιμός. Στόμα παρόμοιο με στόμα 

οχετού. 
5343- 5344 Κεφαλές iππων διπύλου τύ

που. 

5345 Κεφαλή ίππου. Επεξεργασμέ\ι-ος 
χαλινός προσαρμοσμένης εργασίας. 

ί Διάφοροι τύποι. 

5335. Μορφές σκεπασμένες με ύφασμα. 
Αρι'στε;ρός βραχίονας ακουμβών επi στήλης 
(είδος κολώVας), Αριστερή_ κνήμη διασταυ
ρούμενη μπροστά επi της_δεξιάς. 

5336 Μικρή κεΦαλή με κυματίζουσα κό
. μη ~α ι" με Κορυφώδη σΚούφο κεφαλής. Ελ
ληνική {τανάγj:)α) επίδραση. 

5337·ΚάλΟ:ύπι για τερρΟκόττες Αιγυπτια
κού τύπου. 

5337α Μορφή_ κομiζοuσα μεγάλη επίπε
δη λεκά_νη επi της κέΦαλής υποστηριζομένη 
από το αριστερό χέρι Ενώ το δεξί είναι κοντά 

στο πλευρό. 

5338 · 5339 Αρχαiκός ελληνΙκός τύπος. 
Λiθινα τεμάχια. Σπειροειδή σκουλαρίκια στο 
ακρότατο του λοβού των αυτιών. 

5340 • 5345 Ζώα κω πτηνά. 
5346 Κρεμαστό κόσμημα. 
5 347Πολεμιστής τύπου ομοiου με κολώ

να . 
. 5348 Μορφή μικρού Όγοριού μέσα σε 
κορυ.φώδη .σ-κqύφο. 

5349' Ράβδος αργίλλQυ ομοίου· με κολώ
. να. Σειρές εντυπωσιακών κύκλων πέριξ της 
·βάσεως. · 

· 5350 ΔιάΦι;>ρες κεφαλές προηγμένων τύ
πων. 

5398 Μεγάλη κεφαλή τερρακόττας όμοιο 
με την υπ' aριθμ. 5719 που βρέθηκε στο 

Ιδάλιο. Κυπριακού·, στύλ-με τετράγωνο μάλ
λοy τ:tΡόσωπο ~σι πλαΤειά ανοικτά μάτια με 
προτεταμένη μύτη. 

Βλέφαρα πτερωμένα με χαραγμένες 
· γραιJμές.-ΙχνΓ) μαύρου _χρώμα.τος. 

5399 Ανώτατο μέρος κοίλης μορφής τερ
ρακόττα όμοιΌ·ιιε το υπ~ αριθ. 5557. 
- · Ατεχνη εργqσία. Πqλύ πλατύ πρόσωπο 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

χωplς καμμιό διακριτική προσπάθεια στον 
τύηο. 

Κυπριακές επιγραφές. 

5390 Πλάκα από ασβεστόλιθο με την κο
ρυφή και το δεξί άκρο προστατευόμενα. Επι
γραφή σε κυπριακά χαρακτηριστικά, οπι
σθοδρομική σε τρεΙς γραμμές. 

ta- se- te- ο- e- mi- ta- se- pa- pi [- a- se 
-Ka- se- me 
τας θεώ ημί τας πα φι [ας κας(και. με 

ka - te - te - ke - ka - rί - ti - mo - se - ο - [ 
κατέθηκε χαρίτιμος ο [ 
ί- tu- ka- i- [-]- te [- -]- i- te- i 
i [ν] τυ χα [i (ν)] τε Διί! 
Plate VIII δημοσιευμένο υπό D. Pierides, 
The Cyprus Museum, Ι (Λάρνακα 1883) R. 
Meister Gz. Dialekt- Inschr. 
5391 Βάση αγάλματος με κοίλωμα, από 

ασβεστόλιθο. Κορυφή, βάση και αριστερή 
πλευρά διατηρούμενες. Επιγραφή σε κυ
πριακό χαρακτήρα, οπισθοδρομική σε τρεΙς 
γραμμές. 

ta- se- te- ο- e -] mi- ta - se - pa- pi 
τας θεώ ημi τος Παφί 
a- se- a- u]ta- ra- me- e- ve- se 
ασ αυ ταρ με εΦε σε 

] mi - se - i - tu - Κα - i 
- Θέ]μις ί(ν) τύχα 

Πιάτο VII δημοσιευμένο uπό D. Pίerίdes 
R. Meister. 

Πήλινα ειδώλια. Αρχαϊκής περιόδου 
700- 500 π .Χ. 
Η μελέτη της εξελίξεως των πηλlνων ειδω

λίων και αγαλμάτων στην περίοδο τούτη δι~ 
ευρύνθηκε πολύ με την ανακάλυψη και 
έρευνα στο Ιερό της Αγίας Ειρήνης (Σουηδι
κή αποστολή, τα ευρήματα του οποiου βρί
σκονται στη IV σελ. 73). Η μελέτη των δια
δοχικών στρωμάτων του ιερού τούτου διευ~ 
κρiνισε την εξέλιξη της πλαστικής σε πηλό 
στην περlοδο τούτη και εβοήθησε την χρο
νολόγηση παρομοlου υλικού που βρέθηκε 
προηγουμένως και σ· άλλα ιερά. Χαρακτη

ρισηκό της περιόδου τούτης υπήρξε η κα
τασκευή πηλlνων αγαλμάτων μεγάλου μεγέ
θους παράλληλα προς την κατασκευη μι~ 
κρών ειδωλίων. Τούτο έγινε στο τελευταίο 
τέταρτο του 7ου π.Χ. αιώνα και συνεχίσθηκε 
σ' όλο τον 6ο αιώνα και στους επόμενους 
αιώνες. 

Τμijμα VI (23) Ειδώλιο γυμνής γυναίκας 
που φέρει δακτύλιο δια του διαφράγματος 
της ρινός βρέθηκε στο ναό της Παφiας 
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Αφροδiτης στην αρχαία πόλη των Χύτρων 

(Κυθρέα)1883. 

Η Κύπρος υπήρξε ιδιαίτερα πλουσία σε 

Φοινικικές επιγραφές απ' όλες δε ης αρχαi~ 

ες πόλεις της Κύπρου απέδωσε το πλείστο 
μέρος 80% των γνωστών εκ Κύπρου Φοινι~ 
κικών επιγραφών. η.τοιες πόλεις που βρέ
θηκαν παρόμοιες επιγραφές ήταν το Ιδάλιο, 

η Ταμασσός, η Λάπηθος, οι Γόλγοι (Αθηαί
νου) οι Χύτροι (Κυθρέα) και η Πάφος. 

Οι περισσότερες των επιγραφών τούτων 

ανήκουν στον τέταρτο αιώνα και στις αρχές 
των Πτολεμαϊκών χρόνων, αλλά το Μου~ 
σεiο κnτ.ε:χε~ σπουδαιοτάτη επιγραφή του 

πρωτσυ ημίσεος του 9ου αιώνος π.Χ. (Α ρ. 1) 
που είναι η αρχαιότερη των επιγραφών που 

βρέθηκαν έως τώρα. Είναι τούτη μεγάλης 
σημασίας, γιατί αJ!Οδεικvύει την ύπαρξη 
Φοιvικικών στοιχείων ήδη στον 9ο αιώνα 
δηλ. κατά ένα περίπου αιώνα προ της Φοινι~ 

κικής διεισδύσεως κατά τον Βο αιώνα. Στο 
δεύτερο ήμισυ του αιώνος τούτου ανήκουν 
τα γνωστά κύπελλα από τη Μούττη Σινόα (7 
μίλια στα Βόρεια της Αμαθούvτας) που βρί
σκονται τώρα στην Εθνική Βιβλιοθήκη των 
Παρισίων στον 7ο δε αιώνα ανήκουν δυο 
αγγεlα της συλλογής Cesnola που φέρουν 
φοινικικές επιγραφές. 

Εκτός. από τις Φοινικικές επιγραφές το 
Μουσείο κατέχει πληθώρα επιγραφών σε 

Κυπριακή συλλαβική γραφή που ερχησιμο
ποιεiτο από τους Κυπρίους από τον 6ο αιώνα 
ίσως και ενωρίτερα μέχρι του 3ου αιώνα π.Χ. 
για την Ελληνική γλώσσα. Η Κυπριακή συλ
.λαβική γραφή αποτελείται από 60 σημεία 
και καθένα απ' αυτά αντιπροσωπεύει συλ
λαβή π.Χ. πα -κα-τε- λε κ.λ. Ε τ σι το όνομα 
Αφροδίτη εγράφετο ως εξής: Α - πα - ρο - τι 
~τέ το δε ΠαΦiα: Πα· πι~ α. το όνομα Στασi
κυπρος: Σα - τα - σι - κυ - πο · ρο ~ σε και 
ούτω καθεξής. Γι' αυτό η ανάγνωση καθl
στατο δύσκολος. Οι επιγραφές διαβάζονταν 
από δεξιά στα αριστερά ενίοτε δε και αντί
στροφα. τα δε σημεία ήταν διαφορετικά 
από τη μια πόλη στην άλλη. 

τ ο μεγαλύτερο μέρος των επιγραφών τού
των που βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο 
βρέθηκαν: Στην τοποθεσία «Ραvτίδι» Πάφου 
από τις ανασκαφές του Δρας Zahn ( 1910) 
και οι περισσότερες απ' αυτές είναι ανα.θη
ματικού περιεχομένου και αναφέρονται 
στον Απόλλωνα και στην Αφροδiτη. Αλλες 
επιγραφές σε Κυπριακή γραψή προέρχονται 
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από το Μάριο, τους ΧUτρους και την Πάφο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επi των 
Ελληνικών επιγραφών στην Κυπριακή γρα~ 
φή ο αναγνώστης παραπέμπεται στα συγ

γράμματα του W. Deecke, Β. Meister Ο. Hof
fman και Myres (Handbook of Cesnola CoJ
lection). 

Ο τiτλος του αρχιερέως προστέθηκε εις 
τον του στρατηγού στις αρχές της βασιλεiας 
του Πτολεμαlου του Επιφανούς, ήταν δε 

aρχιερεύς αρχηγός όχι μόνο της λατρεlας 
του βασιλέως, αλλά και γενικά της λατρεiας 
στη Νήσο. 

( 17) Τεμάχιο επιγραφής επί γρανίτου εκ 
Χύτρψν (Κυθρέα): Τούτο βρέθηκε στην πε

ριοχή του Αγίου Δημητριανού κοντά στην 
Κυθρέα, όπου βρέθηκε και το χάλκινο άγαλ
μα του Σεπτιμlου Σεβήρου, που ήταν aυτο
κράτορας της ΡιίJμης στο πρώτο ήμισυ του 
δεύτερου π. Χ. αιώνος. 

[Βασιλεί Πτολεμαl]ω και βασιλlσση Κλε

οπάτρα [ι] 
[Θεοίς Φιλομητ]ορσι και Ερμεl και Ηρακλε 

[ί και] [τυχ -
[ο δείνα Αστuά) νακτος παισl λαμπαδαρ

χιω [ν]. 

Πρόκειται περί αναθηματικής επιγραφής 
υπό του υιού του [Αστυά] νακτος του λαμ

παδαρχούντος παισίν κατά τους αγώνας 

λαμπαδηδρομιών. Η αφιέρωση γίνεται 
πρώτο προς τον Πτολεμαίο και Κλεοπάτρα 
Φιλομήτορας, προς τον Ερμή και Ηρακλή 
ως Θεούς των αγώνων και προς την Τύχη 
των Χυτρiων. Τούτη είναι η πρώτη μνεία 
λαμπαδηφοριών στην Κύπρο και δείχνει 
επίσης την Uπαρξη γυμνασlοu στους Χύ
τρους. 

Τμήμα 19 Μέση Σειρά. ' 
Χειροποίητα αγγεία που ανήκουν στο ρυ

θμό των μελανών αγγείων με ερυθρό κοσμή
ματα. Τούτα μοιάζουν στην ποιότητα με τα 
αγγεία, που έχουν μελανό επίχρισμα. Το πιο 
κύριο χαρακτηριστικό τοuςεlναι η γραμμική 
διακόσμηση με ερυθρό χριiιμα. Μερικές 
φορές τα αγγεία τούτα έχουν σχήμα το 
onolo απομψεiται τα μελανά και λευκά αγ
γεία. Η τάση για απομίμηση προτύπων από 
μέταλλο διαφαJνεται καθαρά de · πολλέ:ς 
υδρlες ως π. Χ. στο υπ' αριθ. (88) Πlναξ ν3. 
Τούτο εlναι φανερό από τη λεπτότητα των 
τοιχωμάτων, των αιχμηρών χειλέων, των 
λαβών και εκ του όλου εν γένει σχηματισμού 
του αγγεlου. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Τα αγγεία του ρυθμού τούτου (μελανά 
μετ' ερυθρών κοσμημάτων) εμφανίζονται 
περί τα μέσα της Μέσης Εποχής του χαλκού 
και αρχίζουν να επικρατούν στα τελευταlα 
έτη του 18ου και 17ου αιώνος. Πιθανότατα 
δε τούτα να εlναι καθαρά κυπριακής προε~ 
λεύσεως παρ· όλο που μερικοί των ειδικών 
πιστεύουν ότι εiναι ξένης εμπνεύσεως. 

Τ α δεlγματα της συλλογής τούτης προέρ
χονται από τις τοποθεσlες Κλαυδιάς ( 1899) 
Χύτρων και Άρπερας (1914). (89) Οινοχόη 
μετά γραπτών κοσμημάτων εκ γεωμετρικών 

οχημάτων και παραστάσεων Φοινlκων: 

Ανευρέθηκε εντός τάφου στη Μηλιά 
(επαρχ. Αμμοχιiιστου) μεταξύ άλλων αγγεl
ων του ρυθμού των μελανών μετ' ερυθρών 
κοσμημάτων αγγεlων, που ανάγονται στον 
18ο και17ο αιώνα π.Χ. Μοιάζει και τούτη με 
τα λευκά κυπριακά αγγεlα και πιστείιεται 
πως εισήχθηκε πιθανιiις από τη Συρlα ή την 
Παλαιστίνη. 

Αίθουσα vii. Κοσμήματα από χρυσάφι και 
σμάλτο. Πινακις VII (4). Σύμπλεγμα εξ ελε
φαντοστούν: Λέων φονεύων έλαφο. Βρέ~ 
θηκε στους Χύτρους και ενθυμlζει παρά
σταση νομισμάτων του Κιτίου που κόπηκαν 
επl του βασιλέως Αζβάαλ (445 - 425 π.Χ.) 
που είναι γνωστή και στην Ανατολική εικο
νογράφηση. Ο Babelon (διάσημος συγγρα
φέας) δίδει ιδιαlτερη ερμηνεlα στην παρά
σταση τούτη του νομίσματος και φρονεί πως 

συμβολίζει τον θρίαμβο των Περσών εναν
τίον των Ελλήνων. Αγορόσθηκε το 1930. 

Επιγραφές εις Κυπριακή συλλαβική γρα
φή. 

Αναθηματικές. Δυο επιγραφές από το ναό 
της Παφlας Αφροδlτης στους Χύτρους. Αυ
τές βρέθηκαν μέσα στο ναό της Παφlας 
Αφροδlτης στους Χύτρους (σημερινή Κuθ
ρέα) στις ανασκαφές που έκαμε ο Ο. Richter 
το 1883. Εlναι γραμμένες στη συλλαβική 
γραφή και διαβάζονται εκ δεξιιiιν προς τα 
αριστερά. 

(5) Η πριiιτη επιγραφή εlναι πάνω σε πλά
κα από α.σβεστόλιθο και έχει ως εξής: 

Τος Θειiι ημl τος Παφί[ας κο ς με 
κατέθηκε χαρlτιμος ο[ ....... 

i (ν) τύχα [α] ξαταί 
Πρόκειται όθεν περl αγάλματος της 

Αφροδlτης κατατεθέντος υπό Χαριτlμου υι
ού του .... εν τύχη αγαθή. 

(6) Η δεύτερη επιγραφή εlναι επl βάσεως 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

αγάλματος εξ ασβεστολiθου και έχει ως 

εξής: 

Τ ας Θεώ ημi τας Παφi -
ας αυτάρ με έFεσε 

....... εμίς εν τύχα. 
Και πάλιν άγαλμα της Αφροδiτης κατατε

θέν υπό τιvος του οποίου το όνομα λήγει εις 

.... εμiς. 
Αίθουσα IX 

(23) Μιλιάριο του Ρωμαίου Αυτοκράτο
ρος Μακρiνου. 

- Κίων εκ φαιού ασβεστολiθου μετά δι
γλώσσοu (Λατινικής και Ελληνικής επιγρα
φής - εκ τοποθεσίας που απέχει ήμισυ μίλι 

από το λόφο πάνω στον οποίο βρίσκεται το 
Ανάκτορο του Βουνιού (Αiπεια) παρά τη ση

μερινή οδό μεταξύ Σόλων (Καραβοστασiοu) 

και Πόλεως Χρυσοχούς (κατειλημμένη από 
τους Τούρκους). Η επιγραφή έχει ως εξής: 

Imp (eratori) Caisari Μ (apco) Opellίo Se
vero Mactino Ρίο 

Felici Aug (usto) et Μ (arco) Opelli(o). 
Antonίo Diaduιnenia (no) 
nobilissimo Caisari. 
Αυτοκράτορι Καiσαρι Μ(άρκω) Οπελλίω 
Μακρεiνω Ευσεβή Ευτυχή Σεβασ(τώ) 
Και Μ{άρκω) Οπελλίω Αντωνεiνω Δι(αδυ) 
μενιανώ Καiσαρι Ευσεβή Ευτυχή 
τω uιώ τοu Σεβαστού (έτους) β· επί Τιβερίου 

(Κλαu] 
δiου Αττάλου Πατερκλιανού ανθ [υπάτου] 
η πόλις Σολiων. 

Από την επιγραφή τού τη φαίνεται ότι το 
μιλιάριο τούτο τοποθετιiθηκε στο δεύτερο 
έτος της βασιλείας αυτοκράτορος Μα κρίνου 
και του υιού αυτού Διαδουμιδιάνου ήτοι το 

217 ~ 8 μ.Χ. κω επί της Ανθυπατiας Αττά
λου. Στο κάτω μέρος της επιγραφής δηλού
ται η απόσταση ήτοι μίλια τέσσερα. Τα ρω
μαϊκά μίλια ήταν 1 000 διπλά βήματα (pasω 
sus) ήτοι 5.000 πόδια (1748.50 μέτρα). Το 
σημερινό Αγγλικό μίλι είναι 1609 μέτρα. 

Το οδικό σύστημα που δημιούργησαν οι 
Ρωμαίοι στην Κύπρο είναι γνωστό εκ μιλια
ρiων που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία 
στην Κύπρο και εκ χάρτου Tabula Pentingew 
riana) του 13ου αιώνος μ.Χ. ο οποίος αντι
γράφει χάρτη των Ρωμαίων αυτοκρατορι
κών χρόνων (2ου - 4ου μ. Χ. αιώνος). Εκ 
του χάρτου φαίνεται πως υπήρχε οδός κατά 
το μάλλο ή ήττο γύρω από την ακτή της 
Κύπρου πλην όμως τούτη παρέκαμπτε τη 
χερσόνησο του Ακάμαντος όπου και κατευ-

87 

θύνετο δια της οροσειράς της Κερύνειας 

προς Νότο στους Χύτρους και κατηυθύνετο 

προς τη Σαλαμίνα. Εκτός από την παραλιακή 

τούτη οδό ο ίδιος χάρτης δείχνει οδό που 

διέσχιζε τη νήσο από το Κiτιο δια της Τρεμι
θούντος και Ταμασού και καταλήγουσα 
στους Σόλους. Το οδικό τούτο σύστημα θα 

περιλάμβανε και οδό διασχίζουσα την πεδιά
δα της Μεσαορίας οπό τη Σαλαμίνα στους 

Σόλους με πλευρικές οδούς που ξεκινούσαν 
από το Κiηο και την Αμαθούντα. Επί πλέον 

μιλιάριο του έτους 80 μ.Χ. που βρέθηκε 
στον Αγιο Θεόδωρο (Καρπασiας) και που 

δείχνει 18 μίλια από ΤΩ Σαλαμίνα δηλώνει 
πως υπήρχε και οδός κατά μήκος της Κορ
πασίας. 

Κότσος κεφαλής που βρίσκεται σήμερα 

στο Nicholson Museum Sydneγ I ην. Ν ο. 4 7 
-50 βρέθηκε στην Κυθρέα. Παρόμοιο βρέ
θηκε και σε τάφο κοντά στο Πολιτικό. 

Κομβία κεφαλής, το ένα λεπτό και το άλλο 

παχύ βρέθηκαν από τη Σουηδική Αποστολή 
κοντά στην Κυθρέα και βρίσκονται στο Κυ

πριακό Μουσείο αντίγραφο τούτων βρίσκε
ται στο Nicholson Musenn Sidney Αυστρα
λίας. 

Συγγενική Ορειχάλκινη εποχή. Καρφίτσα 

κεφαλής που βρέθηκε στην Κυθρέα, που 
βρίσκεται στο Μουσείο Νικολσον στο Σίδ
νεϋ της Αυστραλίας, έφθασε στο Μουσείο 

μας σαν δώρο συνοδευόμενο από μύκητα 
κρίκο κεφαλής με καρφίτσα και καρφίτσα 

του τύπου 7. Εμπόρευμα με διακόσμηση 
του ερυθρού στο μαύρο προήλθε οπό την 
ίδια τοποθεσία. Καρφίτσα τύπου κομβίου με 

μύκητα κρίκου κεφαλής δεν μπορούν να εί
ναι ενωρίτερα αλλά μπορούν να είναι αργό
τερα M.C 11 Μέση Κυπριακή Εποχή Il L
C-I. Αργά Κυπριακή I. 
Λευκά χρωμαησμένο εμπόρευμα. Μερι

κές από ης υδρίες Megiddo σε τούτο τον 
τύπο δεν είναι Κυπριακής προελεύσεως 
αφού τα κυπριακά δείγματα δενεγένοντο με 

τροχό. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία πως η 
Κυπριακή καταγωγή των αγγείων σε τούτο 
τον τύπο δεν είναι Κυπριακής προελεύσεως 
αφού τα κυπριακά δείγματα δεν εγένοvτο με 
τροχό. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία πως η 

Κυπριακή καταγωγή των αγγείων σε τούτο 
τον τύπο που βρέθηκε στην Κύπρο όπου 
είναι δυνατό να βλέπουμε μια βαθμιαία ανά
πτυξη από τον τύπο Pendent Line St)'ie to tl1e 
Cross ιίne Style. 

Πιθανό το αγγείο του οποiου η εργασία 
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διετηρεiτο στον τάφο Ι στην Κυθρέα ο κατα
σκευαστής τούτου να ήταν και ο εφευρέτης 
του τύπου σταυροειδούς γραμμής. Εάν ο 
τύπος της σταυροειδούς γραμμής βρέθηκε 
στη Ras SJ1anπa είναι ντόπιου αργiλλου πρέ
πει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα όη οι 
σχέσεις μεταξύ Ανατολικής Κύπρου και Ras 
Sl1a111ra ήταν πολύ κοντά και δεν είναι εκ
πληΙ<ηκό εάν οι αγγειοπλάστες της Κυθρέας, 
Καλοψίδας και Νηοβίκλας (στη Καρπασία) 
κατασκευάζαv αγγεία στον ίδιο τύπο με 
εκείνα της Ras SJ1aιnra στην aντικρινή ακτή 
της Ανατολικής Κύπρου. Υπήρχε πιθανότη
τα ένα Κυπριακό εργοστάσιο αγγείων να ευ
ρίσκετο στη Ras Sl1aωra. 
Διασταυρούμενοι δεσμοί aπαντούν κω 

στο εμπόρευμα αγγείων της Καππαδοκίας 
αλλά είναι αμφίβολο εάν υπάρχει συγγένεια 
μεταξύ της Κυπριακής και Καπποδοκιακής 
διακόσμησης αφού οι μορφές είναι διαφο

ρετικές. 

Στο βιβλίο OlinefaJscli Ric!Iter Κύπρος 
Κυθρέα εικόνες 69 και 70. Στις δυο αυτές 
εικόνες, που έχουν το μέγεθος των αρχικών 
προτύπων, φαίνονται εντυπώσεις δυο λιθi
νων κυλινδρικών σφραγίδων. Οι σφραγίδες 
αυτές ανεσκάφησαν υπό χωρικών στη Νε
κρόπολη της προ Ελληνοψοινικής περιόδου 
πάνω από το χωριό Κυθρέα και πολύ κοντά 
στον Κεφαλόβρυσο Κυθρέας. 

Στην εικόνα 69 ένας άνθρωπος στέκεται 
με μακράν ενδυμασία υψώνει το δεξi του 
χέρι σε στάση που δείχνει να παίρνει ένα 
όρκο ή να κάμνει μια προσευχή. Με το αρι
στερό του χέρι αρπάζει τον κορμό του ιερού 
δένδρου. Ενα ανάκλιντρο τετράποδο, ένα 
bucraniιιn1, κεφαλή βοδιού με κέρατα και 
ένα πτηνό γεμίζουν πλήρως το υπόλοιπο του 
χώρου. 

Η ταυτότητα στον τύπο της εικόνας 70 
μαρτυρείται από την πρώτη ματιά. Ο άν
θρωπος ο οποίος είναι στην περίπτωση αυτή 
στέκει σ· ένα αμάξι που το σύρει ένας μόνο 
ίππος και φορεί το ίδιο κουστούμι όπως και ο 
άνθρωπος στην εικόνα 69. Κοπάζει στην 
ίδια διεύθυνση, η κεφαλή του είναι φορμα

ρισμένη στον ίδιο τύπο και το δεξί του χέρι 
υψούται με τον ίδιο τρόπο. Ο οδηγός του 
δίφρου (άρματος) είναι εδώ ο ίδιος ο κυνη

γός ή πιθανό η παρουσία κάποιου απουσιά

ζοντος κυνηγού δηλούται από το τόξο και το 

βέλος. Μια aρσενική έλαφος, ένα μικρό τε
τράποδο και δυο μικρά πτηνά παρουσιά
ζουν το θήραμα τους. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Εκθέσαμε λεπτομερειακά όλα τα ευρήμα
τα που βρέθηκαν στη πολιτεία των Χύτρων 
που περιλάμβανε τις ανασκαφές που έγιναν 
στη Βώνη και εκείνες που έγιναν στους Χύ
τρους στην περιοχή που λέγεται Α γιος Δη
μητριανός που εκτεινόταν Βορειοανατολικά 
της σημερινής κωμόπολης της Κυθρέας. 

Ο πως φαίνεται από τα t::υρήματα που βρέ
θηκαν στις ανασκαφές στην Περιοχή της 
Πολιτείας των Χύτρων, η Βώνη παρουσιάζει 
πλουσιότερη συλλογή από εκείνη που βρέ
θηκε στους aρχαίους Χύτρους. Τούτο οφει
λόταν στη πλεονεκτική θέση που ήταν κτισμέ

νο το χωριό Βώνη και την εγγύτητα που είχε 
προς τους αρχαiους Χύτρους. Η Βώνη ήταν 

κτισμένη στον ανοικτό κάμπο ενώ η αρχαία 
πολιτεία των ΧύΤρων εκτεινόταν στις υπώ
ρειες της οροσειράς του Πενταδακτύλου. Η 

πλεονεκτική της θέση στον κάμπο ήταν βο
λικός τόπος για κάθε επισκέπτη. Γι' αυτό και 
στη Βώνη ηταν κτισμένο το ιερό του Απόλ
λωνος στον οποίο οι Αρχαίοι έτρεφαν πε
ρισσότερη λατρεία εξαιτίας των πολλών ιδι
οτήτων που απέδιδαν στο θεό του ήλιου. 

Ηταν ένας unό τους δώδεκα θεούς του 
Ολύμπου. Η ταν γ ιός του Διός και της Λητώς 
η οποία εξαιτίας της ζηλοτυπίας της Ηρας 
και τοu όφεως Πύθωνος διωκομΕνη κατέ
φυγε στην νήσο Δήλο και εκεi κάτω από το 
όρος ΚUθνο γέννησε τον Απόλλωνα και την 
Αρτεμη, θεούς τον μεν του ηλίου την δε της 
σελr)vης. Σαν θεός του φωτός ο Απόλλων 
απεκαλεiτο και Φοiβος και Λοξίας και Λύν
κος. Παρίστατο δε πάντοτε ως ωραίος νεα
νίας με ωραία κόμη κατά το πλείστο γυμνός. 
Επειδή κατετόξευσε τον Πύθωνα που είχε 
καταδιώξει την μητέρα του έφερε συνήθως 
τόξο και βέλη ότε επικαλείτο τοξότης, εκατη
βόλος. Στο μέρος δε που εξολόθρευσε τον 

όψιν στους Δελφούς είχε χρησμό που τον 
κατέστησε περίφημο σ' όλη την περίοδο της 
αρχαιότητος γι' αυτό κι επικαλείτο Πύθιος. 
Σε μερικά μέρη της Ελλάδας είχε χρηστήρια, 
λιγότερα επίσημα, από τα οποία ελάμβανε 
τα επίθετα Αβαiος, Ισμήνιος, Κλάριος, Θυμ
βραίος Παταρεύς. Μάλιστα του απεδiδετο 
και θεραπευτική δύναμη κaι εθεωρείτο ότι 
προήλθε από το Βορρά (υπερβόρειος) γι' 
αυτό είχε τα επώνυμα αλεξiκακος, Ακέσιος, 
Σωτήρ, Ποιόν. Σε μερικές πόλεις της Ελλά
δος ελατρεύετο και σαν κτίστης, aρχηγέτης 
του λαού, αγuιεύς ή προστάτης των οδών. 

Η το ακόμη και θεός παντός καλού και ευ-



γενούς εν τη διavoia, έφερε στα χέρια του 

avτi του τόξου ή κω κοντά σ· αυτό την λύρα 
της ποιήσεως και της μουσικής (κιθαρωδός) 
και ενίοτε υπό ταύτην την ιδιότητα παρiστα

το δαφνοστεφής και ποδήρης φέρων χιτώ
να. Ητο δε η δάφνη το ιερόν αυτού φυτόν 
γιατί προήλθε δήθεν από την μεταμόρφωση 
της νύμφης Δάφνης που ο Απόλλων αγαπρύ
σε. Στους Δελφούς και σ' όλη την Ελλάδα 
κάθε τέσσερα χρόνια ετελούντο οι περίφη

μοι αγώνες που ελέγοντο Πύθια προς τιμήν 
του. 

Με τέτοιες ιδιότητες που εiχε ο Απόλλων 

έπρεπε να συρρέουν απ· όλη την Κύπρο οι 
θιασώτες και οι λάτρεις τούτου για να προ

σφέρουν τα αναθημαηκά τους δώρα που 

βρέθηκαν με το ξεσκέπασμα του ιερού του 
στη Βώνη από την αρχαιολογική σκαπάνη 

του Richkter το 1883 και να βρεθούν τα 
τόσα που έχουμε περιγράψει στο προηγού

μενο τεύχος του περιοδικού μας που αποτε
λούν πράγματι τα πολύτιμα και πλούσια εκ

θέματα του αρχαιολογικού μας θησαυρού 
στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία. 

Ας ελπίσουμε να ελευ_θερωθεi η καreι
λημμένη Πολιτεία των Χύτρων μαζί μ' ολό

κληρο το Βόρειο Τμήμα της Κύπρου μας 
οπότε να συνεχισθεί το έργο του αρχαιολό
γου Rίchkter, από Ευρωπαiκές Αρχαιολογι
κές αποστολές οπότε εξάπαντος θα αποκα
λυφθούν νέα ευρήματα στο Βασίλειο των 
Χύτρων που θα ρίξουν άπλετο φως στην 

ιστορία και τον πολιτισμό που ανέπτυξαν οι 
αρχαίοι μας πρόγονοι στην ένδοξη πόλη του 
Αλέ:δρου που διάλεξε την δροσόλουστη πε
ριοχή της Κυθρέ:ας να θέσει τα θεμέλια_ μιας 

πολυάνθρωπης πόλης που ήταν τής τύχης ν' 
αποβεί βασίΧειο με εmσκοπή για να γίνει όχι" 
μόνον προπύργιο tού Ελληνισμού αλλά και 
θεμέλιο Της διδασκαλίας του Νάζωραίου 
που εν_ωρiς οι θείοι Απόστολοι κάι Flάύλος 
και. Βαρνάβας. έσπευσαν λίγα χρόνια μετά 
τη\l ανάληψη του Κυρiομ να σκορπίσουν 
ανα τα πέρατα της Κύπρου μας και να θεμε

λιώσουν την Αυτοκέφαλη Εκκλησία ΤΙ) ς Κύ
πρου μας. 

Εχει αναφερθεί πως η Κυθρέο είναι σύμ
πλεγμα χωρίων που βρίσκονται κτισμένα 

στο βάθος μιας κοιλάδας και ξεχωρίζουν το 
ένα από το άλλο με ένα στένωμα που σχημα

τίζουν οι γύρω λόφοι της κοιλάδας. Αρχi

ζοντεςΌπό τον Κεφαλόβρυσο η περιοχή του 
λέγεται Συρκανιά και κοντά σ· αυτό είναι 

μικρό αρχαίο παρεκκλήσι με την επωνυμία 
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Α γιος Αντώνιος που ανήκει στους Μαρωνί
τες. Η εικόνα του Αγίου Αντωνίου έχει μια 

μακράν επιγραφή στ· Αραβικά που χρονο
λογείται από το 1681. Αλλη εικόνα είναι της 
Θεοτόκου που είναι καλό υπόδειγμα άθι
κτου δεκάτου έκτου αιώνα. Υπάρχει επίσης 

και μια του Αγίου Μακαρίου που υποβαστά
ζεται από δυο αγίους κat χρονολογείται στο 

έτος 1692. 
Στην αντίθετη πλευρά της κοιλάδας είναι η 

εκκλησία της Αγίας Αννας. Είναι μια αρχαία 
θολωτή οικοδομή στην πλευρά ενός λόφου 

που γρήγορα εξαφανίζεται. Ο βόρειος τοί
χος έχει πέσει εξαιτίας κατολίσθησης του 

εδάφους. Η εκκλησία χρονολογείται από την 
αρχή του 16ου αιώνα και από το σχήμα της 

οικοδομής φαίνεται πως πιθανό να ήταν λα
τινική. Στην άλλη πλευρά του ρυακiου είναι 
η νέα εκκλησία που περιλαμβάνει ένα οικο

νοστάσι του δεκάτου έβδομου αιώνα που 
πιθανό να μετακινήθηκε από την αρχαία εκ
κλησία. Στο υπερώο βρίσκονται δυο εικόνες 

μια της Θεοτόκου κat μια του Χριστού που 
χρονολογούνται το έτος 1675. 

Παναγία Χαρδακιώησσα: Είναι το πιο 

σπουδαίο αρχαίο μνημείο στην Κυθρέα. Τού
τη η εκκλησία είχε γίνει μια από τα ατυχή 
θύματα μιας ανεξήγητης επιθυμίας όλων 

των Κυπρίων να κατεδαφίζουν κω επανα

κτiζουν τιξ aρχαίες εκκ:λησiες με μοναδ1κή 
δικαιολογία διότι είV01 αρχαίου ρυθμού. Τού

το το αρχαίο οικοδόμημα είναι τελείως aπο
γυμνωμένα κω υ.Λικά του εξωτερικού-- λιθi
νου κτιρίου έχουν μετακινηθεί. Το εσωτερι

κό στέκει άθικτο εκτός από τη μετακίνηση 

του εικονοστασίου. Είναι "σχ~διασμένο με 
τρείς π.τέρυγες Και μια κεντρική αψίδα. Η 
κύρια αίθουσα π~ριλαμβάνεt 1\.Ομάρες σε κά
θε πλευρά στηριζόμενες σε κοντινές στρογ

\ιUλες ~ολώ\7εζ με 'κιονόκρανο. Ο βαρελλω
τός θόλος των τριών καμάρων ενδι,.ιναμώνε

τω με πλευρές οι οποίες στη νότιο. πλευρά 
κατεβαίνουν επi ημίάεων κολονών σε τρόπο 
που σχηματί~ουν μια στοά. Το εσωτερικό 
aπεικόνισμα εiνω αρχαίο αλλά είναι δύσκο

λο να καθορίσουμε την· χρονολογία ενός τέ
τοιου οικοδομήματος .. Εαν όμως κρίνουμε 
από την παρακείμενη θέση του μπορεί να μη 

είναι αρχαιότερο του δεκάτου έκτου αιώνα. 
Παραπλεύρως αυτής της αρχαίας εκκλησίας 
στέκει ένα νέο οικοδόμημα σε μια ατέλειωτη 

κατάσταση σε μια παράδοξη και διδακτική 
αντιπαραβολή. Τούτο το νέο οικοδόμημα 
κτίσθηκε στις αρχές του παρόντος αιώνος 
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για να ικανοποιήσει τον διακαή πόθο των 
κατοίκων της εξαφάνισης των αρχαίων οι~ 

κοδομών, με μοντέρνες τέτοιες. 

Στο άκρο της στενόμακρης κοιλάδας κι 
εκεί που αφήνει τα στενά της όρια κι επιτρέ
πει να ξανοιχτεί διάπλατος πια ο κάμπος εί

ναι το παρεκκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
ένα πτωχό και ταπεινό οικοδόμημα, στη βά
ση του κωδωνοστασίου έχει οικοδομηθεί μια 
μαρμάρινη Βυζαντινή πλάκα με ένα σταυρό 
και φύλλωμα σαν ανάγλυφο που πιθανό να 
χρονολογείται στο δωδέκατον ωώνα. Τούτο 
πιθανό να μπορούσε να σχημάτιζε το κατώ
τερο φάτνωμα του εικονοστασίου. Κοντά 
στο παρεκκλήσι τούτο ο GeorgeJeller)'OVO
κάλuψε στο πλευρό του δρόμου ένα παρά
δοξο τεμάχιο στερεού λίθου. Ο λίθος τούτος 
αποσκοπούσε να σχηματίζει ένα πρότυπο 
μέτρων παρόμοιο με τα πρότυπα εκείνα που 
συχνά βρέθηκαν μπροστά από το Pallazzo 
PupJico μιας μικρής Ιταλικής πόλης. Λέγεται 
πως εiχε μεταφερθεί από την αρχαiα τοπο
θεσία του Αγίου Δημητριανού που αναμφί
βολα εχρησιμοποιεiτο από τους μυλωνάδες 
των μεσωωνικών χρόνων να ελέγχωσι τα 

μέτρα του σηαριού. Συνίστατω από κυβικό 
στερεό λίθο με προσεκτικό βύθισμα στις ακό
λουθες διαστάσεις: 1) 24 εκατόμετρα τε
τραγωνικά, 12 εκατοστόμετρα βάθος. 2} 
Ε να ς κύκλος 16 εκατοστομέτρων διάμετρος 
25 εκατοστομέτρων βάθος. 3} Ενας κύκλος 
12 εκατοστομέτων διάμετρος 25 εκατοστο
μέτρων βάθος. 4) Ενας κύκλος 1 Ο εκατο
στομέτρων διάμετρος 15 εκατοστομέτρων 
βάθος 5) Ενας κύκλος 7 εκατοστομέτρων 
διάμετρος 8 εκατοάτομέτρων βάθος. 

Εκκλη.σiα του Αγίου Γ εωiJγiου (όποΙJ το 
Νεκροταφείο της Κάτω Κυθρέα.ς) Μονόχω
ρη εκκλrισία είναι οικοQόμημα του πqρόντος 
αιι.ί!.νος. Οι τοίχοι είναι κατασκευασμ~νοι 
εσωτερικά με τέτοιο τρόπο που δίδουν την 
όψη φλεβώδους μαρμάρου και τα παράθυ
ρα είναΙ γεμισμένα με λαμπρότάτα ακατ~ρ
γαστη χρώματα. 

Η εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου έχει 
σχεδόν συμπληρωματικά α-νοικοδομηθεί και 
μόνο ο νότιος τοίχος της εναπομένει από το 
παλιό οικοδόμημα. Οι τοιχογραφίες στο 
εσωτερικό πιθανό να χρονολογούνται τα 
1720. Στη αψίδα φυλάττεται μια εικόνα της 
Παναγίας υποστηριζομένη από δυο αγίους 
και χρονολογείται το 1742. Εδώ επίσης βρί
σκεται η επιτύμβια πλάκα μιας Ελληνίδας 
κυρίας κάποιας AL VINAS η AKYLINAS 
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MERLIN η SMERLIN που χρονολογείται 
στο έτος 1 556. Επίσης στην εκκλησία είναι 
μια Βυζανηνή μαρμάρινη πλάκα που είναι 
αφιερωμένη στο ίδιο ανωτέρω ζεύγος 

MERLIN ή SMERLIN. 
Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνης οικοδομή

θηκε το 1734. Οι μικρές μαρμάρινες κολώ
νες και κιονόκρανα στη νότια στοά προήλ
θαν από κάποιο αρχαίο οικοδόμημα. Η εικο
νογράφηση των τοίχων είναι σύγχρονες με 
την εκκλησία άνκαι το εικονοστάσι χρονο

λογείται το 1634 και αναμφίβολο προέρχε
ται από κάποιο προηγούμενη εκκλησία. Στο 

κέντρο του πατώματος παρεμβάλλεται ένα 
βυζαντινό μαρμάρινο φάτνωμα, μ' ένα πο

λύπλοκο διακριτικό και δυο άλλο που είναι 
τοποθετημένο μπροστά στο εικονοστάσι. Η 
μόνη εικόνα ενδιαφέροντος είναι μια του 
Χριστού που χρονολογείται το 1861, και 
έχει ζωγραφισθεi οπό ένα μεταγενέστερο 
και κατώτερο χέρι. 

Στο ακρότατο τέλος του χωριού και πολύ 
κοντά, στον κύριο δρόμο που προχωρούσε 
από Λευκωσία μέσον Κuθρέας προς Λευκό

νοικο, Τρiκωμο, Κορnάσι είναι το μοναστήρι 
της Θεοτόκου ιδιοκτησία της Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου. Σύμφωνο με μια επιγραφή, η εκ
κλησία οικοδομήθηκε εκ νέου υπό του Αρχι
επισκόπου Χρυσάνθου το 1771. Το εικονο
στάσι είναι ένα υπέροχο δεiγμα (baroque) 
μετά το Γοτθικό ρυθμό) σκαλίσματος του 
ξύλου. Ο χρόνος έχει αφανίσει τα λαμπρά 
του χρώματα και το επίχρυσο αυτού, αλλά 

και οι περιστρεφόμενες κολώνες και τα φαν~ 

τοσηκά- ζώα, περιπλεκόμενο ανάμεσα στ· 
αμπέλια υπενθυμίζουν την πρόσοψη ενός 

δεκάτομ ογδόου αιώνα Νεαπολiτικης Ε-Κ
κλησίας. Οι εικόνες εrriσης είναι ενδιαφέ~ 
ρόυσες, μια ανήκει στην Αγία Μούρη και 
χρονολογείται το -1561. Η αγία έχει ένα έν
δυμα κεφαλής και είναι παρόμοιο με το πορ
τραίτΟ της Βασίλισσα(; Αικατερίνης έργο του 
Holbein. Είναι αλήθεια πως το πρόσωπο·της 
Αγίας έχει βελτιωθεί αλλά το χρυσάφι και ο 
μπλε μανδύας είναι τα αρχικά και δεν δεl
χνουν σημεία ζωγραφικής οπό πάνω τους. 

Υπάρχουν. ακόμη δυο εικόνες, του Χριστού 
και της Παναγίας που χρονολογούνται το 
1680. Στο υπερώο ευρίσκεται μια μικρή και 
μάλλον ξύλινη της Madonna and Child περι
κλεισμένη σ· ένα αξιοσημείωτο Ιταλικό 
πλαlσιο με επεξεργασμένες γιρλάντες που 
καταλήγουν σε ανθρώπινα προσωπείο κάτω 
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από κάθε πλευρά. Ελαφρά έχει υποστεί βλά

βη από πuρκαlά και παρ· όλο τούτο στην 

κατάσταση που βρiσκετω εiναι ένα πολύ 

ωραίο πράγμα και είνω δύσκολο να μη πα
ραδεχθούμε πως τούτη η κατασκευή χρονο

λογεiτω από την Βενετική Περίοδο. 

Στις ενορίες που αναφέραμε πιο πάνω της 

Κυθρέ:ας μπορούν να συμπεριληφθούν καr 

τα πλησιόχωρα χωριά που εκτείνονmι στην 

διάπλατη πεδιάδα: Χρυσίδα, Βώvη, Τ ραχώ
vι Παλαiκυθρο. 

Η Χρυσίδα είναι ένα μεσαιωνικό χωριό 
που αναφέρεται από τον Βουστρώvιο. Η εκ

κλησία της είναι αφιερωμένη στον τίμιο 

Σταυρό και πανηγυρiζει σης 14 Σεπτεμβρί
ου προς τιμήν της Υψώσεως. Είναι μια μικρή 

μονόθολη εκκλησία που κτίστηκε το 1836 
επί της αρχιερατεiας Παναρέτου 1828 
1840. Από το προηγούμενο οικοδόμημα 
σώζεται μόνο η νόηα θύρα της εκκλησίας 
που είναι καθαρά μεσαιωνικό σχέδιο κατα
σκευής. Τ ο εικονοστάσι είναι τεμαχισμένη 

εργασία διαφόρων περιόδων. Στο νότιο τοί

χο είναι κτισμένη μια μαύρη μαρμάρινη βά
ση ενός αγάλματος της κλασσικής περιόδου. 
Η επιγραφή που υπάρχει σ' αυτή είναι πολύ 
καταστραμμένη αλλά φαίνεται ν' αναφέρε

ται σε κάποιο Jason. Αλλη βάση αγάλματος 
βρίσκεται έξω από τη δυτική θύρα της εκ
κλησίας. Χρησιμοποιείτο η μεγάλη τούτη πέ
τρα για ανάβαση του ιερέα ύστερα από λιτα

νεiα γύρω από την εκκλησία και έλεγε το 

Ευαγγέλιο της Ανάστασης του Κυρίου την 
Κυριακή της Λαμπρός. Πιθανό κω τα δυο 
αυτά λείψανο των μεγάλων βάσεων προέρ
χονται από τα ερείπια των αρχαίων Χύτρων 
στην περιοχή του Αγίου Δημητριανού. Ενας 
μύθος αναφέρει πως ένας πολύτιμος χρυ

σαφένιος και θαυματουργός Σταυρός βρί
σκεται θαμμένος σε μεγάλο βάθος κάτω από 
το πάτωμα της εκκλησίας. Συχνές προσπά
θειες έχουν γίνει για τη ανεύρεση του αλλά 
έχουν καταλήξει σε αποτυχία. 

Το χωριό Βώνη είναι ένα από τα χωριά της 

Κύπρου που κατέστησαν περίφημα στη δι
άρκεια της περιόδου της αρχωολογικής 
δραστηριότητος του 19ου αιώνα με την 
ανασκαφή ενός αρχέγονου ναού σε έγκλει
στο μέρος υπό του Κυπριακού εξερευνητι
κού Ταμείου το 1883. Η τοποθεσία μιας χα
ρακτηριστικής εποχής του χαλκού ήλθε σε 
φως και ένας αριθμός μεγάλων αγαλμάτων, 

όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δια
φόρων τύπων βρέθηκαν και μετακινήθηκαν 
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στο Κυπριακό Μουσείο και αποτελούν τα 
κύρια εκθέματα του. Η τοποθεσία του ναού 

που ερευνήθηκε ως ανωτέρω και λυτρώθηκε 

μπορεί ακόμη ν' αναγνωρισθεί στη βόρεια 

πλευρά του χωρίου όπου πολυάριθμες μεγά

λες πέτρες επιδΕΙκνύονται επειδή έχουν 

σχηματίσει μέρος του εγκλεiστου ναού. Εί

ναι πολύ λυπηρό πως τέτοιο σπουδαίο και 
σχεδό μοναδικό παράδειγμα ναού της ορει
χάλκινης εποχής με την επακόλουθο ιστορία 
της δεν επιφυλάχθηκε για μια aργότερη πε

ρίοδο ανακάλυψης οπόταν ήταν δυνατό να 
μη έχει φυγαδεύσει η μοίρα τόσων πολλών 
Κυπριακών αρχαιοτήτων στη διασπορά. Τέ

τοιος ναός θα είχε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον 
σαν τα λείψανα και περιεχόμενα του μπορού

σαν να διατηρηθο.ύν άθικτα ως έχουν ευρε
θεί. 

Ε να έγκλειστο μέρος Κυπριακού ναού έχει 
μικράν ομοιότητα με τα μεγάλα πλήθη των 

θαυμασίων αρχιτεκτονικών οικοδομημάτων 
τα οποία εμείς οι νεώτεροι συνδέουμε με τιs 
θρησκείες της Ελλάδος και της Ρώμης με τις 

δόξες τι)ς Ακροπόλεως των Αθηνών ή με την 
αγορά της Ρώμης. Συχνάκις ένας απλούς 
τοίχος με πηλό έγκλειστου μέρους με ένα 
μικρό βωμό της επιτόπιας θεότητας στη μια 
πλευρά της περιοχής αποτελούσε το ιερό 
παλάτι. Στην είσοδο που οδηγεί στη θύρα θα 
είναι μια ή δυό μεγάλες πέτρες ή πήλινες 
στάμνες για εξαγνισμό του νερού. Μέσα άπό 
το περιφραγμένο μέρος ο χώρος ήταν σχε

δόν εντελώς διαμορφωμένος με ανώμαλες 

πέτρες βάθρα υποβαστάζοντα παράξενες 
μορφές ανθρώπων οι οποίες παρίσταναν τα 
πρόσωπα των aφοσιωμένων οι οποίοι είχαν 

επισκεφθεί το βωμό και ήλπιζαν να εξευμε
νίσουν την θεότητα με τα αφιερώματα τους. 

Το αφιερώματα αυτά ποικίλλουν στο μέγε
θος του φυσικού, μέχρι του κολοσσιαίου 

τύπου. Τα αγάλματα σε περιορισμένους να
ούς στην Κύπρο ήταν σχεδό καθ' ολοκληρί
αν aφιερωματικά. Αυτά παρουσιάζουν τον 
θιασιίιτη από τον οποίο αυτά aφιερώνονταν 

συνιiθως σε συγκεκριμένη στάση, απασχο

λούσαν σε χαρακτηριστικές πράξεις ευλα
βεiας ή τέλετουργικές, παiζ.οντα, κατάλληλα 
όργανΟ μουσικής ή φέροντα προσφορές 
ανθέων, πτηνών, ζώων για θυσiα. Πολλές 
φορές το πορτραίτο ενός αφιερωτή επεχει
ρείτο, αλλά πολύ συχνά η θεότητα εγένετο 
ανάλογα με την επιθυμία του αφιερωτή. Οι 
σειρές των αγαλμάτων από τη Βώνη διευ
κρίνιζαν τούτη τη σύγχυση. 
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Η εκκλησία του χωρίου Αγιος Γεώργιος 
είναι νεώτερη κτίστηκε περίπου το 1900αλ
λά περιέχει μιαν εικόνα που χρονολογείται 
το 1687. Αλλο παρεκκλήσι στο χωριό είναι 
αφιερωμένο στον Ανιο Δημητριανό. Ανατο
λικά της Βώνης είναι η νεκρόπολη των Ρω
μαϊκών και Buζavτιvώv χρόνων που ανασκά
φηκε το 1883. 
Τραχώνι: Τούτο το χωριό στους παλιούς 

χάρτες αναφέρεται με το όνομα «Τροκάνι». 

Τα ονόματα Τράχωνας και Τραχώνι πιθανώς 
αποδίδονται από προηγούμενα λατομεία 
ενός σκληροτέρου λίθου που ευρέθηκαν 
εδώ. Φαiνεται να είχε γίνει ένα φέουδο των 
Ναϊτών. Διατηρεί μια ενδιαφέρουσα εμφά
νιση αρχαίου κόσμου και οι δυο του εκκλη

σίες που είναι μεσαιωνικών χαρακτηριστι
κών παραμένουν σε αξιοσημείωτη θέση δια
τηρήσεως. 

Η ορθόδοξη εκκλησία του χωρίου είναι 
αφιερωμένη στην Παναγία και στην εικόνα 
της αναγράφεται η χρονολογία 1680 η 
οποία πιθανόν είναι επίσης και χρονολογία 
οικοδομήσεως του ναού. Είναι πραγματικά 
ένα ευχάριστο θελκτικό θολωτό οικοδόμημα 
του δεκάτου εβδόμου αιώνος. Είναι γραφικό 
παράδειγμα του μικρού σταυροειδούς ναού 
με θόλο uψούμενο υπεράνω που συναντών
ται τα δυο σκέλη του σταυρού. Ο νάρθηκας 
έχει δυο ωραία γοτθικά κιονόκρανα. 

Πολύ κοντά στο χωριό είναι το παρεκκλή
σι του Αγίου Νικολάου·το οποίο αρχικά ήταν 

λατινικό και αργότερα έγινε τζαμί. Είναι κτί
σμα του δεκάτου πέμπτου αιώνα, μικρόν οι
κοδόμημα όπως είναι η πλειονότητα τέτοιων 
αγροηκών παρεκκλησίων και στο τελευταίο 

στάδιο της παραμελήσεως του έχει χρησι
μοποιηθεί σαν δημόbιος σταύλος. Είναι 
απλούς μονόθολος με περιστοιχiζουσα αψί
δα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, 
αλλά είναι ο aντιπροσωπευτικός τύπος του 
οικοδομήματος που εκτiζετο στα κτήματα 
του φεουδαρχικού συστήματος για την χρή
ση των Λατίνων και των ακολούθων τους. 

Παλαίκυθρο. Καθώς το όνομα του φανε
ρώνει τούτο το χωριό πιθανό να ήταν η 
πλευρά της αρχαίας επισκοπής των Χύτρων 
και πιθανό μια σπουδαία εγκατάσταση .κατά 
τους aρχαίους χρόνους. Εδώ σε μια από τις 
εκκλησiες εφυλάσσετο μια θαυματουργή ει
κόνα που εχρησιμοποιήθηκε ενάντια στα 
σμήνη των ακρiδων η οποία παραχωρήθηκε 

με την ιδιαίτερη ευλάβεια του Βασιλιά Ού
γου του 4ου. Πιθανόν η εκκλησία αυτή εi;(ε 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

την θαυματουργική εικόνα να ήταν η ερει

πωμένη εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης ιi 

Ειρήνης που μάλιστα στην εποχή των Τούρ

κων μεταβλήθηκΕ σε τζαμί. 

Αναφέρεται πως ο Πατριάρχης Αντιοχεiας 

Ιγνάηος είχε ακούσει για την μεγάλη βλάβη 
που έκαμε το σμήνος της ακρίδας στην Κύ

προ το 1344 παρήγγειλε στο βασιλιά Ούγο 
να δώσει οδηγίες να εικονογραφηθούν τρεiς 
εικόνες: Του Αγίου Χριστοφόρου του Μάρ

τυρος, του Αγίου Ταρασiου, Πατριάρχη 
Κων/πόλεως και του Αγίου Τρύφωνας. Πρά

γματι ο βασιλιάς Ούγος φρόντισε για τις εικό

νες αυτές που στάληκαν στο Παλαiκυθρο. 
Οταν οι ακρίδες ενεφανiζοντο περιέφερον 

τις εικόνες εν πομπή έψαλλαν την ακολουθία 
τους κι έτσι απηλλάγησαν οι κάτοικοι από 
ης ακρίδες. 

Mr Consul Drnιnιnond επισκέφθηκε το 
χωριό: 1750 και αναφέρει: «Τούτη τη νύχτα 
διανυκτέρευσα στο Παλαiκυθρο, που απέ
χει περίπου τρiα μίλια από την αρχαία Κύθη

ρα ή Κυθρέα αλλά δεν είδα ούτε ίχνος αρ
χαιότητες. Οδηγήθηκα σ' ένα μέρος όπου 

υπήρχαν τα θεμέλια ενός ναού που ήταν 

aφιερωμένος στη βασίλισσα της αγάπης. Ei~ 

χα ακούσει πως ο Καδής για να εξοικονομή· 
σ ει έξοδα εξόρυξης οικοδομικού υλικού από 

λατομείο διάταξε όλες οι πέτρες της ερημω
μένης εκκλησίας να μετακινηθούν για να 

χρησιμοποιηθούν στην οικοδόμηση οικίας 

για τις γυναίκες του. Δεν θα ελυπόμουν ν' 
ακούσω ότι το οικοδόμημα είχε καταρρεύ
σει και κατασυνέτριψαν τούτο στους εναγ· 

καλισμούς της ευνοϊκής παλλακίδας του, 
νοουμένου πως το αγνό κορίτσι μπορούσε 
να διαφύγει σώο και αβλαβές». 

Στην παρούσα μελέτη μου- Η Κυθρέα και 
η αρχαία πολιτεία των Χύτρων - που έχει 
αρχίσει να δημοσιεύεται από το προηγού
μενο τεύχος (αρ. 22-23) και στο παρό τεύ
χος 24 εδώσαμε μια λεπτομερή περιγραφή 
όλων των ευρημάτων που η αρχαJΟλογική 
σκαπάνη μπόρεσε να φέρει στην επιφάνεια 
στο περιώνυμο βασίλειο των Χύτρων και να 
δείξει όλη την ανάπτυξη και τον πολιτισμό 
που. έφθασαν οι αρχαίοι κάτοικοι του από 
τον καφό της ίδρυσης του μέχρι των σημε
ρινών φιλοπρόοδων κατοίκων της που διατή
ρησαν την σημερινή κωμόπολη της Κυθρέας 

σε aξιοζήλευτα επίπεδα πνευματικής, πολι

ηστικής και θρησκευτικής ανάπτυξης. 

Η Κυθρέα με τα γύρω χωριά και μ' ολό
κληρο το βορεινό μέρος της Κύπρου μας 
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εiναι σήμερα κατειλημμένη από τα Τούρκικα 
στρατείιματα που εισέβαλαν στην Κύπρο 

μας την αποφράδα εκείνη ημέρα της 20ης 
Ιουλlου 1974αΦού cξεδίωξαν από τις εστίες 
του 200 χιλ. κατοiκοuς που ζουν σήμερα 
πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρlδα και 
ατενίζουν από μακρυά τα σπίτια και ης περι~ 

ουσίες τους. Σκότωσαν εν ψυχρώ 6 χιλ. Ελ
ληνοκύπριους με 2 χιλ. αγνοούμενους και 
από τους εγκλωβισμένους που στην αρχή 
της εισβολής ήσαν 20 χιλ·. παρέμεtναν μόνο 
μερικές εκατοντάδες γιατί άλλους μεν σκό
τωσαν στη διάρκεια του εγκλωβισμού τους 
άλλους έδιωξαν σαν ανεπιθύμητους κ ω άλ
λοι εξαναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους από τα καταπιεστικά μέτρα της 
Τούρκικης διοίκησης (αρπαγή της κτηματι
κής τους περιουσίας από τους εποίκους της 
Ανατολίας, περιορισμός στη διακίνησή 
τους, ανασφάλεια της ζωής τους κ.λ.), 

Εκ το τε επιδίωξη τους συστηματική ή το και 
είναι μέχρι σήμερα ν' αλλάξουν τον Ελληνι

κό χαρακτήρα του κατειλημμένου τμήματος 
της Κύπρου μας και να τον ντίισουν με 
Τ οίιρκικο. Αλλαξαν τα ονόματα των χωριών 

και των πόλεων και των τοπωνυμίων. Εγκατέ

στησαν στην Βόρεια Κύπρο 40 χιλ. Τούρ
κους στρατιώτες και πέραν των 50 χιλ. 
Τούρκων εποίκων εκ Τουρκίας με το πρό
σχημα της έποικίσεως σαν προσωρινοί εργά
τες γης. Διένειμαν σ' αυτούς καt στους 
Τουρκοκυπρίους τις Ελληνικές περιουσίες 
και αναγνώρισαν τούτους ιδιοκτήτες δυνά
μει πιστοποιητικών ιδιοκτησίας που εξέδωσε 
το παράνομο καθεστιί.Jς Ντενκτάς. Εσύλη
σαν τις εκκλησίες μας αφού αΦαlρεσαν ό,η 
πολύτιμο έiχαν φυγάδευσαν aρχαίες και 
πολύτιμες εικόνες των εκκληuιιί.Jν μας στο 
εξωτερικό σε εξευτελιστικές τιμές και πλεί
στες μετάτρεψαν σε αποθήκες και σταύλους 
και πολλές άλλες σε τζαμιά αντικαθιστιί.Jντες 
με μιναρέδες τα κωδωνοστάσια με τους 
σταυρούς. Λειτουργούν τα ελληνικά ξενο
δοχεία καt τα εργοστάσια μας και προπα
γανδίζουν τούτα σε εκθέσεις και τουριστικά 
γραφεία του εξωτερικού σαν δικές τους πε
ριουσίες. Προάγου'V τον τουρισμό της «Βό
ρειας• Κύπρου και διαφημίζουν τις συλημέ
νες άρχαtότητές μας και την πανάρχωα 
Ιστορία μας, την κλεμμένη γη μας και τα 
ποικίλα και πλούσια προϊόντα μας σαν εξαί
ρετα σΕΎεύση και ποιότητα. Κυκλοφορούν 
γραμματόσημα και χάρτες της •Βόρειας• Κύ
πρου και έργα λαϊκής τέχνης (Λευκαρlτικα, 
Παφlτικα, Λευκονοιτζιάτικα) σαν δική) τους 
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επινόησης και κατασκευής, Σ' όλα αυτά τα 
προγράμματα η Κύπρος παρουσιάζεται ολό
τελα Τουρκική και δεν αναφέρεται καθόλου 
ο Ελληνισμός και η Ελληνικότητα της Κύ
πρου που αποτελούσε ανέκαθεν τα 4/5 του 
πληθυσμού της Κύπρου. Διπλωματικά 
αποφεύγεται η αναφορά στην εισβολή και 
κατοχή. Προπαγανδίζουν γενικά αρχαιότη
τες, ξενοδοχεία, γεωργικά και βιομηχανικά 
προϊόντα που δεν ανήκουν σ' αυτούς. Εiναι 
ξένα σ' αυτούς γιατί άλλοι ·~χυσαν μόχθο 
και αlμα, κόπο και ιδρώτα για Vα κερδηθούν 
και αυτοί τα άρπαξαν με τη δύναμη των 
όπλων, με το πυρ και το σίδερο, με την λη
στρική τους επιδρομή στ' όμορφο και ειρη
νικό μας νησί. 

Σ' ένα τους φυλλάδιο αναφέρουν πως το 

1571 η Κύπρος εντάχθηκε στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και έμεινε κάτω από την 
Τούρκικη Διοίκηση μέχρι το 1878. Δεν εξη
γούν όμως τον τρόπο που εντάχθηκε στην 
εξουσία τους. Δεν αναφέρουν την ΙστορικΓ 
αλήθεια πως και τότε έγινε εισβολή τω\ 
Τούρκων και κατέκτησαν και τότε την ειρη· 
νικ ή μας Κύπρο και πως κατάστρεψαν ό, τ 
λαμπρό και ωραίο βρισκόταν σ' αυτή πωr 

άρπαξαν και τότε τις ελληνικές περιουσiε, 
και τις οικειοποιήθηκαν. Πως η σκοτεινή δι 
οίκηση των τούρκων χαρακτηρίζεται η πιι 
βάρβαρη και aνήκουστη σε πράξεις βίας 
αρπαγής και λεηλασίας σε βάρος του Ελλη 
νικού πληθυσμού της. Οι ταλaιπωρημένο 
Ελληνες επειδή δεν υπέφεραν τα δεινοπαθή· 
ματα του Τούρκικου ζυγού έφευγαν από τc 
νησί και έφθασε καιρός που ο πληθυσμό~ 
του κατήλθε στις 50 χιλ. σε αντlθεση ποι 
στην εποχή των Πτολεμαίων έφθασε τc 
2.1/2 εκατομ. εξαιτlας της άρτιας και εξαi· 
ρετης διοίκησης και στη σημερινή μας εποχt 
τις 650 χιλ. 

Οι Τούοκοι παραχωρούντες την Κύπρο τc 
1878 στους Αγγλους δεν άφησαν τίποτε 
που να ρυθμίζει πολιτισμό. Αντίθετα όφη~ 
σαν ένα φτωχό και ταλαιπωρημένο λαό και 
Ενα έρημο τόπο. Αφαίρεσαν και τότε από 
τους κατοίκους τα εύφορα και πλούσια κτή
ματα και στους υποτελείς Ελληνες άφησαν 

τα φτωχά και τα άγονα. Καρπούνταν την 
παραγωγή ολόκληρη της Κύπρου ΟΙ τούρκοι 
κυρίαρχοι και από την πενιχρή παραγωγή 
των Ελλήνων έπαιρναν το μεγαλύτερο μέ
ρος , ης ~ΙΕ τη βαριά Φορολογiα που επέβαλ 
λαν. Με τέωια κακή διοlκηση που εφόρμο· 
ζαν οι Τούρκοι ήταν δυνατό ο τόπος ν' ανα 
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πτυχθεί και να προοδεύσει λαός που εργά
ζεται μόνο και μόνο για επιβίωση. 

Τα μόνα μνημεία που άφησαν στο πέρα
σμα τους οι Τούρκοι στην Κύπρο που κυρι
άρχησαν για 300 σχεδόν χρόνια ήταν μερι
κοί μιναρέδες που κι εκείνους, όπως και σή
μερα, τους Εκτισαν πάνω από Χριστιανικές 
εκκλησίες για να τις μετατρέψουν σε ιερά 

τέμενη του Ισλάμ. Αυτούς λοιπόν και μόνο 
να προπαγανδίζουν σαν δικά τους ιδρύματα 
και αυτούς να επιδεικνύουν στους ξένους 
σαν δική τους πολιτιστική κληρονομιά. Οχι 
να παρουσιάζουν την αρχαιότητα της Κερύ
νειας και της Λαnήθου της Λευκωσίας και 
της Αμμοχώστοu, τα Βυζαντινά φρούρια 

του Πεvταδακτύλου, τα μοναστήρια και τις 
aρχαίες μας εκκλησίες που είναι όλα ατόφια 
Ελληνική Πολιτιστική κληρονομιά να οικειο
ποιείται από το καθεστώς Ντενκτάς και να 
επιδεικνύεται στους ξένους επισκέπτες της 
Κύπρου μας σαν τουρκική. 

Η εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»που εκδίδεται 
στη Λευκωσία πρόσφατα δημοσίευσε το πιο 
κάτω διαστρεβλωμένο ιστορικό φυλλάδιο 

που κυκλοφόρησε η ούτω καλούμενη 
«τούρκικη Δημοκρατία της Βόρ~ιας Κύ
πρου» σε διάφορες εκθέσεις, σε τουριστικά 

γραφεία, σε ξεχωριστά περίπτερα όπου 

σκορπούσε τούτο κατά χιλιάδες: 

«Η Κύπρος εivαι ένα νησ1 παραδεισένιο, 
ένα νησί με φανταστικές ομορφιές και πλού
σια ιστορία. το νησί βρίσκεται ΊΟ χιλιόμετρα 
από την Τουρκία και είναι το τρίτο σε μέγε
θος νησί της Μεσογείου με πλούσια βλά
στηση, βουνό, πρασινάδες, κοιλάδες και 
χρυσές αμμουδιές. 

Πολυτελή ξενοδοχεία, αναλλοίωτες 

ακρογιαλιές με φυσικές αμμουδιές η πατρο
παράδοτη Τούρκικη φιλοξενία, τα μικρά και 

καθαρά εστιατόρια με τουρκοκυπριe:ικά εδέ

σματα κάνουν την Κύπρο ένα ιδανικό τόπο 
για διακοπές. Τις ρίζες του πολιτισμού στην 
Κύπρο τις βρίσκουμε πίσω στην 5η χιλιετη
plδα, στη περίοδο της νεολιθικής εποχής. 

Η στρατηγική θέση που κατέχει η Κύπρος 
JΠήρξεν η αιτία για να υποστεί το νησί πολ
λές εισβολές. Χετταίοι, Ασσύριοι, Πέρσες, 

Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Λουζινιανοί πέρασαν 
σ' όλη την μακραίωνη ιστορία του νησιού. 
Το 1571 η Κύπρος εντάχθηκε στην Οθωμα
νική Αυτοκρατορία. Το νησί έμεινε κάτω υπό 
την Τούρκικη διοίκηση μέχρι το 1878 οπότε 
ενοικιάστηκε στους Αγγλους. Μετά τον 
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Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τον οποίο η 
Τουρκία ήταν σύμμαχος της Γερμανίας, η 

Κύπρος ανακηρύχθηκε Βρεττανική Αποικία. 

Τ ο 1960 η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρ
τησία της και οι δυο Κοινότητες Ελληνική και 
Τουρκική θεμέλιωσαν την Κυπριακή Δημο
κρατία. 

Στις 3.2.1975 θεμελίωσαν το ούτω καλού
μενο «Ομόσπονδο Τουρκικό κράτος της Βό

ρειας Κύπρου» στο Βορεινό μέρος του νησι
ού μας και στις 15.11.83 το μετονόμασαν 
στην ούτω καλούμενη «Τούρκικη Δημοκρα
τία της Βόρειας Κύπρου». 

Ανάμεσα στους κατακτητές παραλείπουν 
ν' αναφέρουν τους Αχ α ιούς που έφθασαν 

από την Ελλάδα και ίδρυσαν πολιτείες που 
αναπτύχθηκαν σε βασίλεια με πρόοδο και 
ανάπτυξη Ελληνική όπως μαρτυρούν τα ευ

ρήματα που βρέθηκαν στην Κερύνεια και 
στη Λόπηθο, την Αίπεια, Χύτροuς, Ιδάλιο, 
Γόλγους, Σαλαμίνα και σ' όλους τους άλ
λους τόπους. 

Αποφεύγουν επιμελώς ν' αναφέρουν πως 
το Βόρειο Τμήμα της Κύπρου με τη βάρβαρη 
τους εισβολή το 1974 το απέσπασαν από το 
ενιαίο κράτος της Κύπρου για να το μετατρέ
ψουν σε Τούρκικο και να το ονομάσουν αρ

χικά«Τούρκικο κράτος της Βόρειας Κύπρου» 
και βραδύτερο «Τούρκικη Δημοκρατία της 
Βόρειας Κύπρου». Γιατί δεν εξηγούν τη μο

νομερή aποσχιστική τους ενέργεια που είναι 

τελείως αντίθετη με τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών και αντίκειται ολοφάνερα 
στις αποφάσεις του Συμβουλiου Ασφαλεί~ 

ας. Ποιός λόγος υπήρχε μετά που οι δυο 
Κοινότητες θεμελίωσαν την Κυπριακή Δη

μοκρατία να προβούν στις διχοτομικέςτους 
ενέργειες. 

Μιλούν για ιστορiα της Κύπρου 5 χιλιά
δων χρόνων, ενώ οι Τούρκοι εμφανίζονται 
σαν θρησκευτική οντότητα τον Ίο αιώνα 

μ.Χ. όταν ο Μωάμεθ τους δiδαξε τη δική του 
θρησκεία. Σ' αυτή την εποχή φάνηκαν από 
τις στΕ:πnες του Τουρκεστάν και με επιδρο

μές απέσπασαν χώρες από τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία για να ιδρύσουν το δικό τους 
κράτος. Ποιό μερlδα λοιπόν του αρχαίου 
πολιτισμού της Κύπρου που αναφέρουν στο 

διαστρεβλωμένο τους φυλλάδιο οι σημερι
νοί συλητές της προγονικής μας πολιτιστικής 
κληρονομιάς μπορούν ν' αξιώσουν. Αναφέ

ρουν πολυτελή ξενοδοχεία και άλλα που κά-
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νουν την Κύπρο ιδανικό μέρος για διαμονή. 
Μα που έχουν ανεγεiρ'~ι τέτοια πολυτελή 
ξενοδοχεία στην Κύπρο οι Τούρκοι που τα 
διαφημίζουν για να φιλοξενήσουν τουρί

στες από Ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός αν εννο
ούν τα ξενοδοχεία της Αμμοχώστου και της 

Κερύνειας. Μα αυτά άλλοι κοπίασαν να 
κερδίσουν για να κτιστούν. Τα βρήκαν έτοι

μα κ~ι τα άρπαξαν οι Τούρκοι κατακτητές. 
Αναφέρουν στο παραπλανητικό τους 

ιστορικό φυλλάδιο πως η Κύπρος το 1571 
εντάχθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Δεν αναφέρουν όμως με ποtό τρόπο οι 
Τούρκοι κατέλαβαν την Κύπρο. Δεν πιστεύω 

με το εντάχθηκε να εννοούν πως οι κύπριοι 

να τους εμήνuσαν να έλθουν να την καταλά

βουν σαν ελευθερωτές από τους προηγού

μενους κατακτητές της τους Εvετούς. Γιατί η 
τότε περίτρανη Οθωμανική Αυτοκρατορία 

ήταν η πλέον καταδυνασηκή και η πιο τυ~ 
ραννική απ· Αλ.uυς τους κα1 ακτητές που 

γνώρισε Πt.~.έ η ανθρωπότητα. Είχαν πικρή 

πείρα οι ταλαίπωροι Ελληνες της Κύπρου 
από την κακοδιοίκηση των Τούρκων από την 
κατάκτηση που (είχαν κάμει) στην ηπειρωτι~ 

κ ή Ελλάδα κ ω τα Ελληνικά νησιά, κάτω από 
την οποία στέναζαν παραπάνω από ένα ωώ~ 

να. 

Αναφέρουν ακόμη πως οι Τούρκοι παρέ~ 

μεινdν στην Κύπρο μέχρι το 1878 οπότε 
ενοικιάστηκε στους Αγγλους. Εδωσαν δηλ. 
τέλος οι Τούρκοι στην κατάΚτηση της Κύ~ 
πρου για μερικές χιλιάδες λίρες που τους 
παραχώρησαν οι Αγγλοι σαν συμβολικό 
ενοίκιο. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα όπως 

θέλουν να τα εξηγήσουν οι Τούρκοι. Οι 

Τούρκοι βρέθηκαν στην ανάγκη να παρα
χωρήσουν την Κύπρο στους Αγγλους. Βρέ~ 

θηκαν στrιν ανάγκη του Ρωσσοτουρκικού 
τότε πολέμου που η Αγγλία τους βοήθησε ν' 

απαλλαγούν από τον πόλεμο που είχαν εμ

πλακεί τότε με τους Ρώσσους. Πρόσθετα, η 

Αγγλία εγγυήθηκε την ασφάλεια τους από 
τους Ρώσσους. Στην ανάγκη αυτή η Τουρκία 

φιλοτιμήθηκε και της παραχώρησε την Κύ

προ που εποφθαλμιούσε για τη στρατηγική 
της θέση που είχε για την τότε Βρεττανική 

αυτοκρατορία. Για τη φιλοτιμία της αυτή η 

τ ουρκία δέχτηκε ένα σεβαστό ποσό που πλή
ρωνε η Αγγλία σ· αυτούς σαν ενοίκιο. Πόσο 

αχάριστη φαίνεται η Τουρκία στο μεγάλο 

της προστάτη, τους · Αγγλους, αποδεικνύε
ται από τη στάση της που τήρησε στο Πρι;J

το Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντί να πολεμήσει 
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στο πλευρό του Αγγλου που της φάνηκε 

σωτήρας στο πόλεμο με τους Ρώσσους, 

πλεύρισε την αντίθετη παράταξη τους Γερ
μανούς, πράγμα που η Αγγλία χαρακτήρισε 

επαίσχυντο ενέργεια και προέβηκε στην 
ανακήρυξη της Κύπρου σε Βρεττανική κτή

ση κω συνάμα σταμάτησε να παρέχει το 

συμβολικό ενοίκιο που της παρείχε. 

Τ ο βόρειο τμήμα της Κύπρου μας ήταν 

από τα πανάρχαια χρόνια Ελληνικό. Μαρ
τυρούν την Ελληνικότητα των τόπων οι 

αψευδέστεροι μάρτυρες οι αρχαιολογικοί 
μας θησαυροί που βρέθηκαν στα βασίλεια 
των Χύτρων, και της Σαλαμίνας της Αιπείας 

και των Σόλων της Κερύνειας και της Λαπή
θου. Το επιβεβαιώνουν οι εκκλησίες του Αν
τιψωνητή και τηςΛιθράγκωμης, τα μοναστή

ρια του Αγίου Χρυστοστόμου και του Παν

τελεήμονα, του Αποστόλου Βαρνάβα και 
του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία. Το 
διαλαλούν τα φρούρια του Αγίου Ιλαρίωνα, 
του Βουφαβέντου και της Καντάρας στην 

οροσειρr:'t του Πενταδακτύλου. -_Οποιαδήπο
τε μέσα και αν χρησιμοποιήσουν η Κυβέρ
νηση της Αγκυρας και οι πληρεξούσιοι της 

στην Κύπρο, το εγl\.άθετο καθεστώς_-Ντεν
κτάς, για αλλοίωση της εθνικότητας και της 
δημογραφικής ταυτότητας, ουδέποτε θα 
μπορέσουν ούτε να τα μετατρέψουν ούτε να 

τα οικΕΙοποιηθούν κω να τα σφετερωθούν 
σαν δική τους περιουσία. Οι νόμιμοι ιδιοκτή
τες τους είμαστε εμείς οι Ελληνες, εμείς οι 

πρόσφυγες που η βία του κατακτητή, οι 

ορδΕς του Αττίλα μας έρριξε στην προσφυ
γιά στην iδια μας την πατρίδα. Στα δικά μας 
χέρια θα περιέλθουν για να τα διαφεντέ
ψουμε να τα περιποιηθούμε να καρπίσουν 
και να θρέψουν όπως πρώτα την Ελληνική, 

γενιά. Το απαιτεί το δίκαιο και η ηθική, οι 
ανθρώπινοι και θείοι νόμοι. Το ζητεί ο δίκαι~ 
ος κριτής και εξουσιασtής των Πάντων, ο 

Πανάγαθος Δημιουργός, και δεν μπορεί να 
γίνει αλλιώτικα. 
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