
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕ.Α. 151 
--------~~----~----------~--~-------------~-~------------------- --------- ---~-

ΚΥΘΡΕΑ 

ή 6ασfλισσα τής Μεσαριάς 

Τοϋ Δ«σκάλου ΚΛΕΙΤΟΥ ΣΙΜΕΩΝΙΔΗ 

«. .. Δεν ξε.χνοομε 
τα σκλαβωμένα ΧO>Qti'L 

και τlς πόλει~ μας, 

δ8ν ξεχνοϋμε 

τουι;; σ~λα6ωμένουι;; τ6πους;, 

που πάνω το-ι;ι;; 

εί,ιαι κτισμένοι 

6ιομοl και έστίει;; μας; 

και μΘσα το'ΙCς; 

ε{,,αι θαμμένοι 

j'OVιot καl πρόγονοί /!-«1,; ... 1) 
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.,__ __ 
Ή &δεια καpέ.κλα στι'!ν άvοιχτη πορτα: πά
νω άτrΌ το Κεφαλοορuσο θά περιμΘvει φαί
νεται το Θωμcχ, τον τελευταίο δια:χειρισriΊ 

l\ 1'-{li:z κι:.λαριστά, ψηλι'ι ;τλατάνια 
γίγαννει;; τ' άλοyάριιαστου καιρού 
τfιν ~άσινη τινάζο'L"V περηφάνεια 
κάτιο άπ' το γαλάζιο τ' ούρανοϋ. 

Mιit φύση έξωτικ·i') καl πανωραία 
λόφοι κυματιστοi. σ' ϊδω ρυf)μο 

τοΟ κέντ•ροv ... 

κι' άνάμεσα ν' άπλώνεται 1i Κυθρέα 
σι'ι.ν κόσμημα τfjg Κύπρου διαλεκτό. 

• Λrτόσπασμα άπο τό ποiryμα cΚυθpαία» 

τiiς Χpvσάνθης Ζιτσαία:. 

ΚτισμΔνη στr.ι πόδια τού Π~ρο ΙΙενταδάκτυλου, eχει μιit πανάρχαιια 
ίστο{!ία. Ό Κεφαλόϋρυσος, μεγάλη 6ρυσομάνα που τροφοδοτούσε με νιε(!Ο 
τιΊν άρχαία Σα/vwμίνα, τρά6ηξιε :τολλοiχ; άπ' τα παλιi'.ι χρόνια. 'Εδώ aκ.μα
σε τu οοσίlλειο τών Χύτρων. Έδώ εζησε καΙ. ό ,μεγάλο~; c'iyιo~ τη~; Κύπρου 
{ι "Α γιος Δημητριανός. Μι<'t άξιόλο-yη πεeιοχη έδώ, δπου 6ρέθηκαν πολλa 
άρχαία. 
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Ό Κεφιιλ66ρ"L-σοg έκαμε "ι'νωση) τt)ν ΚυθQέα, οχι μόνο στfιν Κόπρο, 
άλλα. καΙ. στο έξωτερικό. 'Η ταν ή ζωfι τού τόπου. Πότιζε τεράστιεs έκτά
αειs λΘμονοδέντρων, έλαιοδέντρων, λαχανικών, ίίχι μόνο τiis Κυθρέαs, άλ
λa καl τών -νύ.ρω χωριών. Ηόσεs χι.λιάδεs άνθρώπων ξεδιψούσαν άπο το'' 
ΚεφαλόΒρυσο! "Οιλη rι Μεσαορία έπι\-1ε το καθάριο, χωνευτικο νερό του. 
Τρια,•ταδόο νερόμυλοι δούλευαν νύ"ιτα - μ6ρα ν' άλέσουν το σιτάρι δλης 
τfίs Κύ.ι-τρου. Και ποιος δεν έζησε στιyμει; ήQεμ(αι; και γαλήνηs κάτω άπο 
τουs αϊωνό6ιοη; πλάτανουι; στη ιμεγάλη πλατεία τfίι; πηγfίs! Άλλοίμονο 
δμωι;. 'Η πeοδοσία και το έ"ι'κλη'μα παρ~μόν,ευαν. Και τώρα; 

Τζιείν τa νεeά σου τα κρuά, 
ι'iϊστα να 'tlζιυλήσουν 
να πάσιν ώs τα μνήματα 
καλα ν<ι τα δροσίσουν. 

Στα μνf~ματα που θάψασι ν 
τ' άντρεία τα παιδκιά σου 
που μείναν τζιαι θαφτ·ήκασιν 
m' άγκάλια τα δικά σου. 

'Απόσπασμα άπο το ποίημα cΤζu!)ι'Φ 

Σ τέλιοu Πετάση 

Ή κωμιόπολη τfίς Κ"L'θρέας ξεχύνεται ύ.πο τους πρόπαδει; τοϋ Πεντα
δάκτυλου και φτά\>ει μέΧΙρι Κιάτω στfιν πε~δ~άιδα, σε μια άπόσταση πέραν 
τών τριιον μι,λ(ων. Πολi1 άραιοκατοικημέ·νη, :με τα π.αν~,μοeφα σπιτάκια 
χωμένα στα δλοπράσι-ν'α πε.ρ~6όλια. Σπιτάκια νοικοκυρεμένα, με τουι; ε\Jω
διαστου!; κήποιίf:. με τρια\-'ταq;υλιές, -vιασεμια και liλλα λουλοi"<δι'α. 

οι τρεί.<;:. χιλιάδΕι;, κ<zτοικοι τήι; Κυθρέαι;, έ.ρ')'ατικοi, φιλοπ·ρόοδοι, μο
χθοiϊσαν για η)ν π.ρόοδο τοϋ τόπου τουι;. "Ολοι μορq;ωμένοι, Ο'ί.κιry.ενειάρ
χες, ά(απημ}:νοι μεταξύ τουι;. Καl φιλόθρησκοι. Κά,θε Κυ,ρωκη γεμάτες 
οί έξι έκκληισί!:'ς που λειτο-ι:ρj'οiSσαν. 'Η '~\γiα l\1αι:ίνα, ό 'rΛj'. Άνδρύνικο\;, 
() "Α..,. Γεώ.ρj'ιος, fJ Χαρδακιι;ηισσ-α, 1) 'Αγία Ν Λ'\•να, t} Χρι:ισίδα, μ~νουν τιο
ρα βοι·t)f·ς. Δeν άκοfον'Ι'αι οί ·ψα.λιμωδίη;, δεν κτυπο\S-ν οί καμπάνες. 

Tfιt; Κι:Ηιραίας Gου6η ιΊ καμπάνια τ.ρ(α χρόνια τωρά 'ν,αι, 
i> νλυ?~ός της σκοπ-ός, δεν άκοtγεται στου χωρωiS μας τiς στ(ιγες,; 
"Αχ! ΙΙότ' :εύλαGικa Ο' άπλωθοiJνε και πάλι τα χέρια 
να κτι--πήσοι;ν ξα,•ι'ι τις κιαμ.-τάνες. ν'' άναφτούν τ' άγιοκέρια! ! 

Στα τρία Δημοτικα σχολεiα της Κυθρέας, τα παι,διa επ.αιρνrιν ψ; Πρ(!}· 
τεs 6άσεις; για τη ζωή. ΊΌ μορφωτικό έπίπειδο πολυ ψηλό. Και τl:ι l!ιλοκαί
νο'tϊQΎιο Γυμνάσιο Κυθρέας στολίδι "ι'tα δλη η)ν Πε{!ιοχή. 

Τ1Ί-ν παe,άδοση καl τα έθuμα συντηροϋσαν οί Κ υθριεώτες. 

Τι) νύχτα τηg Άνάστασηι; οί <<Λα:μπρ.ατζιες» φαίνονταν ά.πο τη Λεt)
κωσία. τις σήκωσεs Οί ψωνει; Και τι\ τραj'Οi1δtα της νεολαίας ΟτL~ <<σΟii
σεf_;>) Ιi\>τηχούσαν στi.~ Π•λανιtς τών λόφων. 

Καί ξιιιφνικι'ι 1'ι καλημt..ρα '~'!!εμάστηκ1:~ στι'.t χ~~ί.λη μας σaν πέτQα. 'Ένα 
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'Χιι:ίποιο καλιrχαί(!ι κάποιο Ίούλιο, τα μυραιμένα δέντ.ρα σκόρπιισε το μαϋ
(!Ο qmσημα τοϋ (}άιρuαρου Ά ττίλα. τη χιλιόχρονη ζωη έρχόταν να σβήσει 
·iι πσοδοσία και ή ΙΗα. Τfιν Κυθρέα η'ιν άέρι,,η, Oa. μόλυνε ή θρησκεία τοf 
τσεκοι:ριοϋ καl τού μαχαl.{!ιοϋ. 

'Α6άστακτοf; ό καημός. Ιlικρfι 1Ί :τεθ\'Ιμιιi. 

Ιlώς να ;μη πονέσει ή καρδια 
ή ψυχη να μη ματώσει 
σaν ό νοi5ς το χωριο θυμηθεί! 
Όλοπράσινο χωριό, εύωδιeς νεμάτο! 
Κυθιρέα, μ~~ριολοiJ,ουδη. στα νιασ·εμια πνινμένη. 

θΌμηση! "Αχ! θύμηση, του νoiS βάσανο 
μα τijb κ!ΧQδιίiς έλπίδα. 
Έσυ νλι,'Κ-ειa τρέφειb το νου 
ετσι που νa χαρ(σει σε νεϋρα 
καl μπράτσα δύναμη 
νια Λ\'Ιτεριά, νι' Άνώνα. 

'Απόσ-πασμα άπο το τrοίημα Γ. Κονfι 

«Κυθριέ.cn 

'Ένα το σ(ψθημά μας. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Ιlοτε δεν θα σε ~εχάσοuμε Κι;;
θριl:α μας. Δεν ξεχνούμε τα σκλα6ωμέ.να μι'-.ρη μαf:,, το\1f:. τάφο-ι'~ τών ήρό)ω'' 
μ.ας; καl τών πρ.ονόνων μας. 

Μάνα, ι.ι1)ν κλαίς λοιπόν. 
θa Ύι:ρίσοι;.με. να(, ση) σκλα(iωμένη νfί μ~ 
Το 6ιός μας θa ξαναφτιάξουμε καl πάλι άπ' την Uρχfι. 
Και τlς πληνes θa κλ:ε(σοιψε με τοϋ καιροϋ το διάβα. 
Κι aν χρειαστεί. το σπίτι μας θί'ι κτίσουμε ξανά. 
Καl στi)\' αύλή του όλόκ.ληρο~ θa λουλουδίσει ό κfjπος;. 
Θε ,,α ξ«''ά'{!!θ-ει ή ayοιξη στο·rς κάμπm::.ς καΙ τa δέντρα. 




