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ΚΥΘΡΕΑ 
Γη της ελιάς και 
της πορτοκαλιάς 

Λίγα μίλια έξω από τη Λευκωσία, βρίσκε

ται κτισμένη μέσα σ' ένα ολόδροσο κατα

πράσινο περιβάλλον η κωμόπολη της 
Κυθρέας. 

Σήμερα 17 Ιουλίου, μέρα που η εκκλησία 
της γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας, 

η Κυθρέα έρχεται πιο ζωντανή στο νου και 

στην καρδιά, μιας και τέτοια μέρα γιόρταζε 

η ομώνυμη εκκλησlα της. Μια από τις έξι 

που είχε! 

Τριγυρισμένη από λαχανικό, ελαιόδεν

τρα και εσπεριδοειδή η Κυθρέα αποτε

λούσε πριν την Τουρκική εισβολή του 1974 
έναν επίγειο παράδεισο. 

"Λαχανόκηπο της Λευκωσlας", ονόμα
ζαν την κωμόπολη και δεν είχαν άδικο 

εκείνοι που την έλεγαν έτσι. Στους δροσε

ρούς της κήπους φύτρωναν όλων των 

ειδών τα λαχανικό, που μ' αυτά προμη
θευόταν η πρωτεύουσα. Τα πιο ονομαστά 

της ήταν το κραμπί και το κουνουπίδι. 

Όπως υποστηρίζουν οιΚuθρεώτες, το κου

νουπίδι πρωτοβγήκε από τα δικό τους περι
βόλια γύρω στα 1600 μ.Χ. κι από κει μετα
φυτεύτηκε ύστερα στην Ευρώπη. 

ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

Η κωμόπολη της Κυθρέας, αποτελείται 

από έξι ενορίες και είναι γεμάτη εκκλησίες 

με ιστορική αξία. Οι ενορlες της είναι: Η 

Αγία Μαρίνα, (ή Σερόγιο), ο "Α γιος Ανδρόνι

κος, ο Αη Γιώρκης, (ή Τζουμαγιό), η Χαρδα

κιώτισσα, η Συρκανιά και η Χρυσίδα. 

Κάθε ενορία έχει τη δική της εκκλησία. Οι 

πιο πολλές απ' αυτές, έχουν ιστορική αξία. 

Χαρακτηριστικό αναφέρουμε πως στην 

εκκλησία της Αγίας "Αννας, υπάρχει ένα 

εικονοστάσι που χρονολογειται από τον ΙΖ' 

αιώνα και μια εικόνα που απεικονίζει την 

Παναγlα με το θείο βρέφος κι είναι του 

1675. 
Η εκκλησία της Παναγίας είναι κτισμένη 

στα θεμέλια αρχαfου ναού και έχει σαν 

κυριότερη ιστορική .aξία μιαν εικόνα του 

Αγίου Ιωάννου του βαπτιστή χρονολογού

μενη στα 1763. 

Μια θαυμάσια τοιχογραφία, του 1720 
βρίσκεται επfσης στον Άγιο ΑνδΡόνικο, 
ενιί) στην ει'Ικλησία της Αγίας Μαρίνας, που 

το κτfσιμο της χρονολογείται στα 1734, 
υπάρχουν τοιχογραφίες της ίδιας εποχής. 

Το τέμπλο της ίδιας εκt<λησίας προέρχεται 

από παλιό ναό που χρονολογε{ται στα 1634. 
Πολύ μεταγενέστερη από τις άλλες 

εt<Ι<λησlες της Κυθρέας, είναι η εκκλησlα 

του Λγίου Γεωργίου. 

Θόταν παράλειψη μ~λ6Ντας για τις 

εκκλησίες της ι~ωμόπολ! 1ς να μην αναφέ· 

DOΙ.lJJ..ε ότι στηy εκκλησία της Οc.ιvογίας ΊΊJ~ 
Χαρδακιό:;τισσας, φυλαγόταν με πολλt') 

ευλάβεια το λείψανο του Αγίου Δημητρια

νού, του επισκόπου των Χύτρων. 

Κατά την Τ ουρκιt<ι) εισβολή, τα λέίψανα 

του Αγίου, κατάφερε και περιέσωσε ο 

ιερέας της εκκλησίας παπα~Ι<ώστας Παπα

ναστασίου κι έτσι σήμερα βρίσκονται στις 

ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. 

Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ 

Ο Κεφαλόβρυσος της «Τζιυρt<άς", όπως 

λέγεται στην τοπολαλιό της Κυθρέας, 

κατεβαίνει από τα Ριζοβούνια του Πεντα

δόtπuλου Ι<ι σ' αυτόν χρωστά η Κυθρέα τη 

δροσιά ιωι την rφασινόδα της. 

Λ π' τη ρίζα του βουνού το νερό, ξεχύνε

ται άφθονο κι αποτελε( τη μεγαλύτερη 

πλουτοπαραγωγιι<ι) πηγή, τόσο της κωμό

πολης, όσο Ι'\αι της γύρω π~ριοχής που 

eυεργετείτω από τα νερά του. · 
Μεγάλες ειηόσεις λεμονόδεντρα, ελιό-· 

δεντρcι Ι< ι όλλcι t<αpποφόρο δέντρα ξεδίψα· 

γαν με τη δροσιά του, ενώ παλιό ήταν η 

κινητήρω δίJναμη για τους 32 αλει.ιρόμυ
λους της Ι<υθρέας. 

Οι κάτοικοι της ηεριοχr'ις για να εξηγή

σουν το εντυηωσιω'\ό φαινόμενο του ανε

ξάντλητου νερού του Κεφαλόβρυσου, 

έπλασαν γύρω απ' αυτόν διάφορους 

μύθους και δοξασίες. 

Βέβαια εμείς ξέρουμε, πως το Ι<εφαλό~ 

βρuσο της Κυθpέας, όrιως και κείνο της 

Λαπήθου Ι<αι του Κcιραβά, πηγόζουν απ' τις· 



μεγόλες υπόγειες υδατοδεξαμενές που 

υπάρχουν στα έγκατα του Πενταδάκτυλου. 

Ο Πενταδάκτυλος είναι γεμάτος από 

τέτοιες δεξαμενές λόγω της φύσης των 

πετρωμάτων του, όπως είναι επίσης γεμά

τος από υπόγειες σπηλιές με σταλακτfτες. 

Το τοπίο γύρω από τον Κεφαλόβρυσο 

είναι χόρμα οφθαλμών. ·οποιος το αντί

κρυσε μια φορό, ποτέ δεν το ξεχνό. Μια 

τσιμεντένια σκάλα σε κατεβάζει απ' το 

δρόμο κοντό στη ξακουστή νερομόνα της 

Κυθρέας. Το θέαμα του νερού που τρέχει 

μέσα οπό μια χτιστή κιγκλιδωτή καμόρα 

είναι υπέροχο. 

Ένα πλατύ αυλάκι οδηγεί το νερό ανά

μεσα σε δυο πετρόχηστα πεζούλια κι 

εκείνο γόργαρο, κελαρυστό, κρύο, χαρίζει 

γύρω τη δροσιά και την ομορφιά του. 

Κοντό στην νεροπηγή υπόρχει μια μικρή 

γραφική πλατε[α μ' ένα κεντράκι. Βαθύ

σκιωτα καταπράσινα πλατάνια την αγκα

λιόζουν στοργικό. Ο Πενταδόκτυλος με την 

πέτρινη όψη του διέπει το τοπίο, ορθώνον

τας τον· επιβλητικό του ίσκιο, ενώ μερικές 

πάπιες κολυμπούν, αμέριμνες, παίζοντας 

με το κρυστάλλινο νερό και aρπάζοντας 

λαίμαργα τα ψωμάκια που τους ρίχνουν οι 

θαμώνες του κέντρου. 

Η γραφικότητα του τοπίου συμπληρώνε

ται μ' ένα ξύλινο γεφυρόκι, κτισμένο πόνω 

από το αυλάκι του νερού. 

Το νερό του ξακουσμένου Κεφαλόβρυ

σου διοχετευόταν κατά την Ρωμαϊκή επο

χή, από κτιστό υδραγωγείο, στον κόμπο της 

Μεσαορ!ας κι από κει έφτανε στη Σαλαμί

να. 

Στην τοποθεσία «Σελλός)) βρίσκονται 

μέχρι σήμερα υπολείμματα των μεγόλων 
εκείνων πετραυλάκων, που μαρτυρούν 

αδιόψευστα την μεταφορό και την παροχή 

του νερού στην Σαλαμίνα για την ίδρυση 

της πόλης. τέτοια υπολείμματα, υπάρχουν 

ακόμα και στις τοποθεσίες «Κατσουρκός» 

και «Άγιος Δημητριανόςιι. 

ΟΙΧΥΤΡΟΙ 

Η Κυθρέα μaζί με τα γειτονικό χωριό της, 
δεν ειναι τlhοτε άλλο από την αρχαία πολι

τεfα των Χύτρων μια από τις πιο ξακουσμέ-
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νες πολιτείες του νησιού.μας. 

Οι αρχαιολόγοι λένε πως η πόλη κτίστηκε 

από τους Θρακόφρυγες της Μ. Ασίας, 

πολλό χρόνια προ Χριστού. Οι Θρακόφρυ

γες έκτισαν κι άλλες πολιτείες στο νησi. 

Το πρώτο όνομα των Χύτρων δεν διασώ

θηκε πουθενά, πρώτον λόγω του αναλφα

βητισμού και δεύτερον γιατί δεν είχε ανα

καλυφθεί ακόμα μέχρι τότε η γραφή. 

Μετό τον Τρωϊκό πόλεμο, πλήθος Ελλή

νων μετανάστευσαν στην Κύπρο, οπότε 

αρχίζει και η ιστορία της περιοχής 

(1200π.Χ.). 

Αρχηγός των μεταναστών ήταν ο 

Χύτρος, που καταγόταν από την οικογένεια 
του μυθικού βασιλιό Θησέα. 

Από το Χύτρο πήρε η πολιτεία τ' όνομό 

της που το διατήρησε μέχρι σήμερα, μ' όλο 

που η τότε πολιτεία ~αταστράφηκε. τ' 

όνομα Κυθρέα, δεν είναι παρά μια· ·κατά
ληξη από το Χ υ τρία, Χυτρέα-Κυθρέα. 

Μόλις ττpωτοπό_τησε εκεί ο Χύτρος 

μαγεύτηκε από την περιοχή και την βρήκε 

ιδανική! Φυσικό τείχος ο Πενταδόκτυλος 
πlσω! Τα κοφτερό του βρόχια, αποτελού

σαν κι οχυρό μα και θαυμάσιο παρατηρη

τήριο. 

Απ' την όλλη το αστείρευτο νερο tου 

Κεφαλόβρυσου, που πρασίνιζε και δρόσιζε 

τον τόπο, έκαναν τον Χύτρα να δώσει αμέ-. 

σως διαταγή για το κτίσιμο του νέου βασι

λείου, που έμελλε να παίξει σημαντικό 

ρόλο στην ιστορία του τόπου. 

Τα θαυμόσια αpχαιολογικό ευρήματα 
που ανακαλύφθηκαν από κατοπινές ανα

σκαφές στην περιοχή . μαρτυρούν την 

εύμόρεία και τη δόξα της πολιτείας. 

ΕΚΧΡΙΣτtΑΝΙΣΜΟΣ 

Το 45μ.Χ., οι απόστολοι Παύλος και Βαρ

νόβας έφτασαν στο νησί για να διδόξουν 

τον ~ιοτιανισμό. 

Η πΟλιτεία τώρα μπαίνει σ' ένα καινούρ
γιο στόδιο ζωής. 

Οι κότοικοι της ασπόζονται τη νέα θρη

σκεία και καταστρέφουν οτιδήποτε ειδω

λολατρικό, όπως ναούς; βωμούς, αγόλματα 

κλπ. 

Από τότε μέχρι το 806μ.Χ. βρίσκουμε 
στους Χύτρους τους πιο πιστούς οπαδούς 

της Χριστιανικής θρησκείας ενώ μια σειρό 
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από ευσεβείς επισκόπους διαδέχονται το 

θρόνο της εκκλησίας της. Ανόμεσα τους ο 

Δημητριανός, μια εξέχουσα Φυσιογνωμlα 
που η εκκλησία μας αργότερα τον κατά

ταξε στις τόξεις των αγlων. 

Γύρω στα 911-12μ.Χ. όρχισαν οι Αραβικές 

επιδρομές στο νησl. Η Κύπρος μαστιζόταν 

από τις αλλεπόλληλες επιθέσεις των Σαρα

κηνών που οι ορδές τους κατεδάφιζαν 

πόλεις και εξολόθρευαν πληθυσμούς. 

Εξαlρεση δεν μπορούσαν φυσικό να απο

τελέσουν και οι Χύτροι. Οι βόρβοροι κατέ
στρεψαν και κούρσεψαν ανελέητα τη 

ξακουσμένη πολιτεlα, κι έσυραν αιχμαλώ

τους τους κατοίκους της, στη Βαβυλώνα

σημερινή Βαγδότη - για να τους πουλή

σουν σκλόβους. 

Παρ' όλο που οι Σαρακηνοl δεν αιχμαλώ
τισαν τον Άγιο Δημητριανό εντούτοις 

εκείνος ακολούθησε το ποίμνιό του κι οι 
επιδρομείς τον άφησαν! 

Φτόνοντας στη Βαβυλώνα ο Άγιος 
ζήτησε να δει τον σουλτάνο, και πέφτοντας 

στα γόνατα με δόκρυα στα μότια, τον εκλι
πόρησε ν' αφήσει ελεύθερο το ποlμνιότου, 

μια κι οι Κύπριοι κρατούσαν ουδέτερη 

στόση στις διαμόχες μεταξύ Αρόβων

Βυζαντινών και πλήρωναν πάντα τους 

φόρους τους. 

Ο Σουλτάνος πείστηκε από τα λόγια του 

Δημητριανού κι έτσι έδωσε διαταγή ν' 

αφήσουν τους αιχμόλωτους Κυπρlους και 

ταυτόχρονα να τους επιστρέψουν κι όσα 

τους είχαν αρπόξει. 

Ο επlσκοπος Δημητριανός γύρισε μαζl με 
το ποίμνιό του στην πατρίδα του και 

πέθανε σε ηλικlα 81 χρόνων στις 6 του Νιό
βρη, ημέρα που η εκκλησία μας τιμό τη 

μνήμη του. 
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Όταν οι κάτοικοι των Χύτρων γύρισαν 

στο νησl, δεν ξανόκτισαν την παλιό τους 

πολιτεlα. Διασκορπlστηκαν στην πεδιόδα 

και για μεγαλύτερη ασφόλεια έκτισαν την 
Κυθρέα και τα χωριό που την περιβόλλοuν. 

Με το πέρασμα των χρόνων τόσο η 

Κυθρέα, όσο και τα γύρω χωριό προόδευ

σαν και άκμασαν ξανά. 

Ξαφνικό όμως το 1974 μια όλλη ορδή 
βορβόρων, Τούρκων αυτή τη φορό, ξανα

πάτησαν τ' άγια χώματα του τόπου μας, και 

ξαναβεβήλωσαν τις πολιτεlες και τα χωριό 

μας. 

Η πεδιόδα της Κυθρέας, όπως και τότε, 

ξαναγέμισε αδικοχαμένα κοuφόρια και σ' 
όλη τη μισή Βόρεια Κ'!ιισο ξαναζωντάνε

ψαν τα στοιχειωμένο r:νκλήματα αιώνων 

μαύρων αδικlας και επιβολής του ισχυρού 

nόνω υrον αδύνατο. 

Σπαρόζει ο Πενταδόκτuλος αλυσοδεμέ

νος απ' την αδικlα. Η νερομάνα του Κεφα~ 

λόβρυοου κάθεται στις όχθες του κι ανα

στενόζει! 

Οι ασημόφυλλες ελιές θροϊζουν με 
παράπονο στο κόθε παιγνίδισμα ανέμου π' 

αναδεύει στα φύλλα τους. 

Όμως στην ψυχή βαθειό κρυφοκαlει η 

ελπίδα για την ώρα του λυτρωμού κι ο 
πονεμένος λυρόρης της Κύπρου που ζει 

στην προσφυΥιά, όσο κι αν τον γονάτισε ο 
πόνος, τραγουδό για μια Καλύτερη μέρα 

λευτεριάς και δικαίωσης, τούτα τα λόγια. 

Κουράγιο Πενταδάκτυλε, με τ' ανοικτό 

σου χέρύόσες κιαν μπόρες, βόσανα, ο χρό

νος σούχει φέρει/ κι εσύ Κυθρέα της ελιός, 
του κάμπου νερομόνα,/Βάσταl Σε λlγο θ' 

ακουστει, της λευτεριάς καμπάνα. 

Τούλα Κακουλλή 




