
ΕΛ:ΕΥΘε.ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 211 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΔ.Σ 

ΕΤναι ίστσρικ&>ς παpαδεικτον δτι :) 

π,ρiJrος σuιvσικι·σμος ίδρύθη:κε aπο 'Έλλη:ν;;ς 

κατa τον 12ον αiώvα π.Χ. Το 6vομά TOJ 

(;Παλαισ\ Χύτροι» εΤvαι το σημ:ε,pινον Πα

λαiκvθιp.σv. 

Σή:μερα ό έπισ:κέπτης δw 6λέιrrει τί

ποτε το όποί'σν va έχη ό::pχαιολογι:κη,ν ό

ξiαν. Το συμπέρασμα εΤναι δτι δλα σuλή

θη.καv καΙ οί πέτi~ς ό::κ:άμη χ,ρησιμοτrο11i

θηκαv γΝJ: μεταγενέστερες κατοικίες. Το 

,μόνο ση:μ:εϊο ποu εΤχε ίσrορικη.ν aξίαν ήσαν 

/Jvα κομψd:τι χαλασμiινσς τοΊχος καi λ :-μ 

.μάρμαρα a·vάiμεσα στf:ς κοπpιtς ποu ή πα

ράδοση λέy€ι πwς θκεί' ήτα η μητρόπολη 

τijς άyίας ΑΙκατερίνης. Έκ'ΕΊ στf;ς 25 Νοc:μ-
6,ρίοu παίρνουν τΟ: παιδιa οί δασκ:άλοι καΙ 

<ΟUς έξη,yοϊιν το iστοpι:κον τσίι μ.έροvς. 

"Ας έ:λθωμε τώρα στην Κuθρέαν. ΚαΙ έδι';:, 

τίποτε το aξιόλογο άπο ίστοpικijς και καλ

λιτεχνικij.ς Ο:πόψεως δf:cν θa δοίlμε. "θια έκ

κληΡ"όκι τi]·ς Θεοτόκου μΕ μιa πτέριιyα δω

μ·Ο:τια λέγουν πwς ί]το ό τάπας nαpαθε,pι

D'μοu aνωτέρων κληρικωv. Έ.δω ίιπijρχε μιa 

aρχαία εΙκόνα τi]ς Παναγίας καΙ τijς 'Α

γίας Μαί.οpη·ς ποu fjτo eαu•ματου.ρyός. '.i 

έπιτ,ραπη προστασiας .ων aρχαίων εiκ6-

νων τf:ς σή:κ.ωσε δλες διa προστασία, κ: 

<'χς φώwχζσν oi yείτοvες. 

Μι Ο: ό:λλη έκκλησία •οίι 'Αγίω 'Αντω

vίοu δεν ίιπά:ρχει τώρα. 'Η πρώτη πηyη 

6pέθη:κ.ε στο ΠαλαίκuθΙρον. Οί άνΘρωποι μi: 

το σκάψε- 01Κάψε πij:γαν ψηλa 4- 5 μίλια, 

ψηλa κά"τω aπο τον Πενταδόκτu:λοv καΙ 

6,ρij:καν -rιl·ν pωγ'μ.ην aπο τιlν όοnοiαν ξεnηδά 

το πεvτσ:~:ΧΘα,~ον καΙ δρ·οσεαο νφο •ilς μ?.

yαλίπ~ρης πr"γijς τflς Κίrπροο. Ή τελεuτα:,, 

γειτονιό: κοντa στ·ιlv πηyi'J λέγεται Σ t/•-

ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

:καvιa (τζιη,ρκa- ΝιΟ: = Νέα Κuθρέα). 

Λόγω τώv ό::ποστά:σι:Jωv κτίστηκαν 5 
έ,κ:κλησ:ε;ς: 1) Της άγίας ~ Αwας, 2) τfις 

Παναyiαζ τijς Χαριδακιώτισσας, 3) ή Εκκλη
σία τοu ayίov ΓΕJωρyίοu έξω τnρΟς τΟ: Δu

ττκα τοlι χωρισίι, όποu καΙ τΟ vεκροταφεϊσ.:, 

Π'οU δf:ν §έJpο~tμε κατc'χ τrό.σοv οί τ ούjριωι 

σε6ά:στηκαv τοuς σταu,ροuς καΙ τοv ι)cπv'J•V 

τ&>ν :κοψηθ'έντων, 4) ό άγιος Άνδρόνικος, ή 

μεγαλίπεJρη καΙ 5) η άγία Μαρίνα. ·ολες 

κσSλές, ε&rrαpουσίαστες, &λλa ταπεινΕ:ς χω

ρiς πολuτέ:λπες, στολίδια καΙ ρυθμούς. 

'Αρχαία πσU θa μείνσu:v γιΟ: το μέλ

λα:ν eα εfvαι: α) τΟ: έλαιοτpι.δεία τοu πα

λια•ίι καφσ'J ποu το λιθάρι το γύριζε cnov 

μύλο aλoyo καΙ ΤΟ; κα:χλίαν oOU ΠIΟΟΤΊ·· 

ρίοο &vβρωποι. Α&τα εΤ·vαι τρία: 1) Τοϊι 

Χ::υσανθ~, 2) τc:Cι Γr,ώ.;:~:<ΟJ τοίJ ΓιavvC-r:rζη 

:καΙ 3) τοϊι , Αιρτέμου τοCι Λοίίκα. Καί στά 

τ:ρία λιΘάρια, κσχλίε.ς κσi μ~yάλα πιθά

ρια βa μέJvouv σav άρχαί'α. 'Απο χρόνια 

πολλa δtν δοιιλείιοvv γιατi τόσον εiς τιlν 

Kv9;Jiaν δσον καΙ στο Νέο Χωρίο ίδρύθΊ

σαv έλαιατρι6εϊα συγχρονισμένα μt διc:

χωριστij,ρα έπl σuνε.pγατικfl,ς 6άσεως. 

β) Οί ό:λεuρόμuλοι με τf:ς μυλόπετρες, 

-rές φτεp:ωτΕ:ς, τες 6αy:ένες (λάΚJκσvς) καΙ 

τΟ: «i6ε.pκιa» πετρι.)κτιστα ψηλa αύλ6κια 

σ-τ'εpεώτατα μ.έ πολλιlv άσ6έστη, τού llc> 
-rαδακτίιλοu ποu δtν θa χα.λά.σοο..<v στον 

αi~Jvα τον Ctτrαντα. τ ώρα κανένας μίΜος δΕ: ν 

έρyά:ζε•αι έκτος ό::πο έκεϊν:σν τΟΟ Κεφαλο

βρύυοv ποu έγινε κvλι·vδpόμιιλος καΙ λει

τοu.:::rγεϊ μi: ήλΕJκτρισμδν. 

ΟΙ πο:λιο1 άλεu:;)6μιιλοι μδ:ς Ειδιναv 6-

λοσίτινσν ά:λεύ:;:>ι, ένw ο1 κuλινS:ρSμu""οι το 
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χωρίζοvν σΕ. 5 εΤδιη: Α, Β, Γ, φαρί·να, σι

μιδά.λλι καi ό:λεvρι μέ τa πίτεpά τοv. 

πολJλa αίπακίινητα. 

δ) O.i δοUΙΚάr.ιες ί:γινα:ν γεφύρια η κάη,

καν. Τά θρυλιΙGa άλώvια Ε;γιναν πεpι66λια 

λεμσvοδέι.ιδρι.w. 

γ) Κό;ποu - κόmοv θ(χ 6λ.έπτωμε καi eχ

μό!ξια ποv ΙCOUIOO!λoiJσαv το ό:λεύρι σΕ. δλα 

τa σryμεία τftς Κύπρου. Ta έξετ&ιrιησαv τ::C 

ΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ 
ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡ I Ο ΤΗΣ ΧΑΡΔΑΚ I QTI ΣΣΑΣ 

Ή 8κκλησι0: τιϊς Χαρδακιώησσας (Κuθρέας) χωη1ς 

κα;μπαναριό. 'Αφαιρέθηκε ΚΙ αuτο άπο τοlις Τούρκους ΕΠi

δρσμείς. Σχετικι'ι καταγγελία §καμε το Κ.Σ. τσίί σω,ματείου 

«'Ελείtθερη Κvθ<ρέα», στο Παγκόσμιο Σuμ6ούλισ Έκκλησι

τwv, τι'ιv Οuν{σκο κ.Ο:. δι·Εθ\Ι.εlς Όργαvισμοuς, ζητώντας 

ταυτόχρονα τ,ilν aποστοίλ.iι στiιv Κύπρο έρεu·111ητικι'jς έπιτpο

πι'jς, ποlι va πισταποιήση' επιτόπια τiς σuΛιήσεις κα1 τiς 

λοιπΕ:ς 6cφ6α:ρ&τψες ποu σ! έπιδρομ.εί'ς δι•έ:πρα'ξαv σε 6ά

ρος τfις πολι,στικf\ς η:<ληροvομιδ:ς μας. 

(Π. ΣΤ.) 




