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Η Κυθρέα στην πορεία του χρόνου μέσα από τα μάτια 

ξένων επισκεπτών της 

τnς Ανθιiς Πέτσα · Σαββ(δου 

''Ανέκαθεν, n καίρια γεωγραφικn θέσn τnς Κύnρου οδnγούσε στα λιμάνια τnς τα τολμn
ρά καράβια που ταξίδευαν μεταξύ Ανατολιiς και Δύσnς, που αντιμετώπιζαν τnν οργn 

του υγρού στοιχείου και τn μανία των πειρατών. Πολλοί από όσους πέρασαν από τnν 

Κύπρο αισθάνθnκαν τnν ανάγκn, γράφοντας τις εμπειρίες των ταξιδιών τους, να περι

λάβουν σ· αυτές και κείμενά τους νια το μεγάλο και ωραίο και εξωτικό για τnν παλαιά 

Ευρώπn νnσί τnς Ανατολικnς Μεσογείου. Μερικοί έγραψαν ειδικά δοκίμια και άλλα κεί

μενα για τnν Κύπρο. και των μεν και των δε τα γραπτά συνθέτουν μια μοναδικn, εκπλn· 

κτικn και ανεκτίμnτn συλλογn". 

Αυτά αναφέρει προλΟγίζοντας το έργο του 'Ή Κύπρος ανά τους Αιώνες μέσα από τα κεί

μενα ξένων επισκεπτών τnς" ο Άντρος naυλίδnς. Στnν πλούσια ανθολόγnσn των τεκ

μnρίων βρίσκουμε τnν Κυθρέα να αναφέρεται από αρκετούς επισκέπτες που κατά και

ρούς περιδιάβαζαν τι1 χώρα μας, τα δε σχόλιά τους όσον αφορά τον "καταπράσινο παρά

δεισό" τnς δε θα διέφεραν από τα σχόλια οποιουδι1ποτε σύγχρονου επισκέπτn. 

Διαχρονικn n Κυθρέα, παραμένει για μας n αΦετnρία και το τέλος τnς γήινnς πορείας 

μας. Όποιο και αν nτον το όνομα τnς στο πέρασμα των αιώνων, είτε αυτn ονομαζόταν 

Χύτροι n Chyterea, είτε άκουε στο όνομα Κυθρέα n τnν φώναζαν Τζυρκά, επρόκειτο 
πάντα για το ίδιο σκnνικό ... ο ίδιος κεΦαλόβρυσος, τα ίδια καθάρια νερά, τα ίδια πλατά
νια, οι ίδιοι μύλοι.. 

Ένας από τους πρώτους, που περιόδευσαν συστnματικά κσι διερευνnτικά σχεδόν ολό

κληρο το νnσί μας, ιiταν ο Άγγλος περιnγnτnς Ρίτσαρντ Πόκοκ <Richard PockockeJ. Ο 
Πόκακ έφτασε στnν Κύπρο στις 28 του Οκτώβρn το 1738 και έΦυνε το Δεκέμβρn του ίδι
ου χρόνου. 

Στις περιγραφές του για τnν Κυθρέα, αναφέρει μεταξύ άλλων, πως ... "τnν 21n του μnνός 
ταξιδεύσαμε nρος τα βορειοδυτικά, σε ένα χωριό nου ονομάζεται Κυθρέα ICitraea!J 
αnό τους Γάfltιους ... Ε/ναι όμορφα τοποθετnμένο ανάμεσα σε κιinους από μουριές για 
τους μεταΕ;οσκώflnκες. Οι άφθονες nnγές νερού που τροφοδοτούν το υδραγωγε(ο τnς 

ΣαflαμιVος ευρ(ακονrαι σε υnοflογ(σιμn απόστασπ, ανάμεσα στους flόΦους". 

ο επίσnς Άγγλος περιnγnτnς Αλεξάντερ Ντράμμοντ <Aieχander DrummondJ επισκέ
Φθnκε τnν Κύπρο δυο φορές, το Μάρτn του 1745 και τον Απρίλn του 1750, το 1754 δε 
εξέδωσε σε βιβλίο τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις. 

" ... Καθ' οδόν προς το μέρος αυτό. δεν συνάνrnσα τίποτε το ενδιαφέρον που ν· αξίζει 
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να αναφέρω, μέχρις ότου διασταύρωσα τους tιόφσυς και έφθασα ornν κυeρέα ΙCitraeaJ 

που είναι μια συνεχιiς αtιυσίδα από περιβόtιια και καtιοκαιρινά ΙεΕ.σχικάJ σπίrια μεγάtιων 

διαστάσεων. Όtια ιiσαν σε μεγάtιπ ανθοφορία και χαρσύμενn βtιάοrnσπ, όντας αρδευ

όμενα από τρεχούμενο νερό ρυακιών, διοχετευόμενο σε κάθε χωράφι μέσω μικρών 

καναtιιών". 

ο Ιταλός Αββάς Τζιοβάννι Μαρίπ υπnρέτnσε στο εδιδ προξενείο τπς Τοσκάνπς και έζιl

σε στπ χώρα μας για 7 χρόνια περίπου. Ήταν άνθρωπος μορφωμένος και καλλιεργπμέ
νος, υπιiρξε δε αντεπιστέλλον μέλος τnς Ακαδπμίας των Ειδικών περί τις καλλιέργειες 

τπς Φλωρεντίας καθώς και φυσιοδίφnς. Τα κείμενά του για τn Κύπρο μας είναι τα απμα

ντικότερα που έχουμε από ξένο επισκέπτn κατά τn μακρά περίοδο τπς Οθωμανικιiς 

κατοχιiς τnς. 

Έφτασε στπν Κύπρο στις 2 του Φεβράρn το 1760 και έφυγε επιστρέφοντας στπν Φλω
ρεντία στις 6 του Οκτώβρn το 1767. 

Στο εκτενές κείμενο του "1Όξίδια στο νπσί τπς Κύπρου" έβρισκε ο μελετπτιiς πλιiθος 

πλnροφοριών για τπν Κύπρο και τπν κατάστααn στnν οποία βρισκόταν κατά το 18ο αιώ

να και για τους θεσμούς που ίσχυαν τότε, καθώς και για πολλά σύγχρονό του σnμαντι

κά ιστορικά γεγονότα- κίνnμα κατά του Χαλιiλ Αγά, επιδπμία πανώλnς το 1760, κλπ. 

Στο ενδέκατο κεφάλαιό του διnγείται τα τnς αναχώρπσιiςτου από τον Άγιο Χρυσό1στο

μο και τπν άφιξιi του στπν Κυθρέα, περιγράφοντας τπν κωμόnολιi μας: 

"Κατεβιiκαμε άγονους και γεμάτους πέτρες tιόφσυς, και προσεwίσαμε ro χωριό Κυθρέα 
ICitereaJ, πέντε μίtιια ανατοtιικά του Αγίου Χρυσοστόμου, Το χωριό ευρίσκεται κάτω από 
μια κσρυφιi τnς βόρειας οροσειράς, που ονομάζεται Πενταδάκτυtισς IPentadactγlouJ". 

'Ή Κυθρέα απστεtιείται από διάφορα χωριά που το ένα είναι κοντά στο άflflo. οι συκα

μινιές σflόγυρά τους, σχπματίζσυν πραγμαrικό δασάκι. Αυrιi n περισχιi είναι μία από rις 
πιο παραγωγικές oro νnσί, είναι πtιούσια ιδιαίτερα οrπν παραγωγιi μεταξιού και βαμβα
κιού και σι εκτάσεις τnς αρδεύονται αδιάκοπα από μια πnγιi οrα βόρεια του χωριού, σνσ

μαζόμενn Κεφαtιόβρυαον ICefalofrisoJ, δntιαδιi κεφαtιιi rnς βρύσnς, και σ' αυτιiν τρεις 
μεγάtισι πίδακες ρίχνουν έΕ,ω τόσο ποtιύ νερό, ώοrε tιίγα μόνο βιiματα από τnν πnγιi 

γυρίζει έναν νερόμυtιο. Υπάρχουν πσtιύ περισσότεροι νερόμυflοι χαμntιότερα, που αflέ

θσυν το σιτάρι για τις γύρω περιοχές και για τnν πόtιπ τnς Λευκωσίας που ευρίσκεται 

οκτώ μίtιια μακριά. Κατά rnν αρχαιότnτα, το νερό αυτό μεταφερόταν μέχρι και τη Σαflα

μίνα μέσω υδραγωγείων από τα οποία είναι ακόμη ορατά μερικά κατάtιοιπα. 

Και ας μπ αΦεθεί κάποιος να φαντάζεται ότι εδώ βρισκόταν η αρχαία πόtιn Κύθηρα ornν 

οποία βρισκόταν σ ναός της θεάς Αφρσδίτnς - διότι αυτιi η πόtιn βρισκόταν μεταΕ,ύ 

Λεμεσού και Πάφου. το χωριό για ro οποίο τώρα σμιtιώ ονομαζόταν Χύrρσι ΙCitriJ και 
τώρα σι Ευρωπαίοι το απσκαtισύν Σίτερα ΙCiteraJ και σι Eflflnνες το tιένε Τζυρκά ICirgaJ. 
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Από τnν πnγιi, απ' όπου αρχίζουν σι καtιtιιέργειες των συκαμινιών, μέχρι τnν πεδιάδα 

όπου τεtιειώνσυν, n απόστασn είναι περίπου δύο μίflια ... " 

Στο εικοστό πάλι κεφάλαιο του Μαρίτι βρίσκουμε τnν Κυθρέα να παίζει, λόγω του κεφα

λόβρυσού τnς, σnμανrικό ρόλο στnν εξέγερσn του 1764 εναντίον του Χαφίζ Μεχμέτ 
EΦέvrn, Κυβερνιiτn τnς Κύπρου, για τους αβάσταχrους φόρους που επέβαλε στους 

κατοίκους του νnσιού. 

" ... Μερικές εκατοντάδες από αυτούς ανrέδρασαν ανοικτά και, με μαχnτικές διαθέσεις, 
συγκενrρώθnκαν στο χωριό Κυθρέα στο σπσrσ ευρίσκονται σι αtιευρόμυtισι που πρσμn

θεύσυν με αtιεύρι τnν Λευκωσία, έκοψαν το νερό και το κατnύθυναν σε άflfla κανάtιια, 

έτσι ώστε να πρσκαtιέσσυν τnν διακσnιΊ τnς εργασίας των μύtιων και τnν διακσπιΊ τnς 

καθnμερινιΊς πρσμιΊθειας τnς Λευκωσίας. Η Λευκωσία βρέθnκε σε ξεσnκωμό και σ 

κυβερνιiτnς, βflέπσνrας ότι σ tιαός ιΊταν έτοιμος για μια σσβαρότερn εξέγερσn, διευθέ

τnσε το Ζ:ιΊτnμα όσο καtιύτερα μπορούσε και έπεισε τους δυσαρεστnμένσυς να απσχω

ριiσσυν από τnν Κυθρέα, δίνσνrάς τους υποσχέσεις όrι δεν θα υπιΊρχε περαιτέρω απαί

τnσn για τnν πtιnρωμιi των 14 πιάστρων". 

Ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 1765, σε παρόμοια εξέγερσn νια άρνnσn πλnρωμιiς 
του κεφαλικού φόρου, 2000 στασιαστές κατέλαβαν ξανά τους μύλους τnς Κυθρέας. 

Στο επόμενο !21oJ κεΦάλαιο του Μαρίτι, που πραγματεύεται τα "περί του εμπορίου του 
νnσιού τnς Κύπρου" δεν ιiταν δυνατό να μnν γίνει αναφορά στnν κωμόπολιi μας για το 

μετάξι που παριiγαγε: 

"Το δεύτερο σnμανrικότερσ πρσίον είναι το μετάξι. Τον Μάιο σtισκtιnρώνεται π διαδικα

σία παραγωγιiς του και είναι έτοιμο για εξαγωγιi δια θαflάσσnς. ο μεrαξσσκώtιnκας τυγ

χάνει μεταχειρίσεως ακριβώς όπως σmν τσσκάνn, aflflά διατρέχει flιγότερσυς κινδύνους 

από τnν αστάθεια του καιρού, σ οποίος, κατά τnν άνσιι;n στnν Κύπρο, είναι πιο σταθε

ρός. Η πσιότnτα του μεται;ισύ πσικίfltιει ανάflσγα με τον τόπο όnσυ υφαίνεται. τ σ καtιύ

τερσ και tιευκότερσ προέρχεται από τnν Αμμόχωστο και τnν Καρπασία, εκείνο με flεμσ

νί ιi ωχρσκίrρινσ χρώμα από τnν Κυθρέα και τα χωριά στnν ίδια πtιευρά τnς ίδιας ορο

σειράς, τα χρυσοκίτρινα ιi πσρτσκαflιά κσυκσύtιια από χωριά στnν επαρχία ΠάΦσυ". 

ο Κωνστάντιος Αρχιεπίσκοπος Σινά επισκέΦΒnκε τnν Κύπρο το 1765 ιi 1766 και πολύ 
παραστατικά περιγράφει τnν "κεκαλλωπισμένnν" Κυθρέαν: 

«ΕΚ των tισιπών μεσογείων σι επισnμότερσι εισίν αύται Κυθρέα, ιi Κυθέρια. Αύτn διαφυ

flάπει μέχρι ταύτnς τας χάριτος αυτιΊς, κεκαtιflωπισμένn με τσσσύτσυς ευθαflείς tιιμώ

νας και οίκους τέρψεως και ευφρσσύνnς και πστιz:σμένn δια πσflflών ύδατος καθαρού 

ρυάκων, n δε Φίtιεργασrα, αυτός σ καταβιάΖ:ων τnν φύσιν rρόπσς, νικάται και υποχωρεί, 

παραβαtιflόμένσς με το εύγσνσν και εύκαρπσν, το δωρnθέν και βραβευθέν τn γn ταύτn 

παρά τnς φύσεως, ιirις εν τούτω δn τω χώρω, rρόπσν τινά αμιfltιωμένn, υπεμφαίνει 
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όf!ους τους οrοflισμούς, όflaς τος χάριτος και τα θέflγπrρα αυτιΊς>. 

Στο οδοιπορικό του ο Μιχαήλ Ντε Βεζέν που για αρκετά χρόνια κατοικούσε στnν Κύπρο 

<πέθανε μάλιστα α' αυτήν το 1792) σε αναφορά για τα 16 διαμερίσματα στα οποία διαι
ρείτο τότε n Κύπρος αναφέρει για τnν Κυθρέα <CithereaJ που ήταν εκείνn τnν εποχή 

ένα από τα διαμερίσματα, πως αυτή "παράγει ωραίο flευκό μετάξι και flίγο flάδι, έχει 32 
νερόμυflους για άflεσμα σιτπρών". 

Κάτω από το ψευδώνυμο Αλή Μπεn ελ Αμπασσί <Βeγ el AbbassH κρυβόταν ένας Ισπα
νός περιnγnτnς, ο Ντον Ντομίνκο Μπατία-υ-Λεϊπλίχ <Don Domingo Badia-y-LeyblichJ, ο 
οποίος ξεκίνnσε ένα μεγάλο ταξίδι και πέρασε από τnν Κύπρο ornν οποία παρέμεινε και 

περιnγήθnκε από τις 7 του Μάρτn ως τις 12 του Μάn του 1806. 

ο Ισπανός αυτός περιnynτής περίμενε πως θα βρει τnν κωμόπολn μας όπως τnν είχε 

σχnματίσει στο μυαλό του από κείμενα προπγουμένων περιnγnτών ... Όμως n τυρρανία 
και το βάρος του τούρκικου ζυγού δεν άΦnσαν τnν Τζυρκά και τους κατοίκους τnς ανε

πnρέαστους ... Βαθειά ήταν n απογοήτευαή του για το τί συvάντnοε σ' αυτό τον επίγειο 
παράδεισο που περίμενε πως θα βρισκόταν, οε σnμείο που όταν έφευγε από τnν κωμό

πολή μας να γράψει πως εγκατέλειψε "με αδιαφορία ψυχιΊς τπ ΦτωχιΊ Κυθρέα, που έχει 

διατπρrίσει ποflύ flίγπ από τπν ομορφιά π οποία τπν διέκρινε κάποτε ως τόπο διαμσνιΊς 

τπς θεάς όf!ων των Χαρίτων". 

«Αναχώρπσα από τπ Λευκωσία σrις οκrώ το πρωί τπς 3πς Απριflίου, για τα Κύθπρα 

ι =Κυθρέαi ΙCvtheraJ. Ταξιδεύοντας με βορειοανατοflικιΊ κατεύθυνσπ, πέρασα οrις 

εwέα από ένα χωριό ονομαζόμενο Μια Μπflιά ΙDiamigliaJ και τρία τέταρτα τπς ώρας 

αργότερα έφθασα oro οrόχο μου. Η μεγάflπ πεδιάδα τπς Λευκωσίας εκτείνεται μέχρι τα 
κράσπεδα τπς Κυθρέας, που περιβάflflεται από flοφίσκους αργιflώδους εδάφους. Ω, 

πόσο π ποιπrικrί φανrασία θα θερμαινόταν με τπν θέα αυτών των σπμείων, των αφιε

ρωμένων από παflαιά οrπ μπτέρα του Έρωτα. Είχα συνανrrίσει οrπ Λεμεσό ένα Ά wno 
ταξιδιώτπ, τον κ. Rooke, ο οποίος είχε επισκεΦθεί τπν Κυθρέα και μου είπε όrι π φανrα
σία του είχε συμπflπρώσει τα κενά τπς πραγμαrικιΊς σκπνrίς, ώοrε είχε απεικονίσει για 

τον εαυτό του τπ θεά, περιοrοιχιζόμενπ από τπν αυflιΊ τπς, ως να rίταν παρούσα. το 

μυαflό μου, εflάxιora παραδομένο οrις ψευδαισθιΊσεις, δεν κατόρθωσε εδώ να μου 

προσφέρει οράματα, σε ανrίθεσπ με αυτό που πρόσφερε οrις αισθrίσεις μου: οι Χάρι

τες, οι Νύμφες και οι Έρωτες δεν δάνειζαν τπ γοπτεία τους οrπν όψπ τπς φτωχrίς 

Κυθρέας τπν οποία μπορώ να συγκρίνω μόνο με το αξιοθρrίνπrο χωριουδάκι του comte 
Veπaisiπ, ιΊ το Limagπe του Auνergπe. Είναι απflώς μια flωρίδα γπς ακανόνιοrου αχιΊ

ματος, με κrίπους και συκαμινιές, περίπου μια flεύγα από βόρεια προς τα νότια, aflflά 

αρκετά οrενrί ". 

Η ύπαpξπ του μέρους αυτού εξαρτάται από μια ππγrί ora βόρεια που χωρίζεται σε δύο 
ρυάκια και χύνει άΦθονο νερό οrπν άκρπ μιας κοιflάδας που ευρίσκεται μεταξύ flόΦων 
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από καθαρό άργιrιο. οι οποίοι είναι αρκετά γυμνοί και δεν ιiσαν ποτέ πιο εύφοροι από 

όσο είναι τώρα. Μερικά σπrτια ει\ιαι σκόρπια στnν κοιflάδα, καθώς και μερικοr μύrιαι που 

προμnθεύου τnν Λευκωαrα με αrιεύρι το έδαφος δεν είναι ιδια(τερα καflό, αflflά π 

έflflειψn νερού στο νnσ( καθιστά αναγκαία τnν αl;ιοποίnσπ όflων των δυνατών τρόπων 

άρδευσnς, π δε κοιflάδα, όπου το νερό μπορεr να Φθάσει. είναι καrιά καrιrιιεργnμένn. 

Υπάρχουν nαχανόκnποι και πoflflές συκαμινιές. Αυτά τα δέντρα δεν ε/ναι απομονωμένα 

ιi φυτευμένα χωριστά, όπως στnν Ευρώπn, αnnά συγκεντρωμένα μαζί σε ένα είδος 

συστάδας, που μοιάζει με φυτώριο. Παραμένουν μικρές και rιιγνές, αflflά υποτίθεται όrι 

παράγουν περισσότερα Φύflflα, και αυτά μπορούν να συtιflεγούν με το χέρι από το 

χαμntιότερο μέχρι το υψnflότερο κnαδ( του χαμόδεντρου·~ 

"Μετά το δείπνο, αποχαιρέτnσα τον οικοδεσπότn μας και αναχωριiσαμε προς τα βόρεια 

και βορειοανατοnικά για να δούμε πρώτα τnν πnγιi που προμnθεύει με νερό τnν 

Κυθρέα. 

Στους πρόποδες των αργιflωδών nόφων, που ευρίσκονται στα νότια μιας αnυσίδας 

βασαrιτικών βουνών. το νερό κυnά άφθονο σε πέντε μέρn, και σε flιγότερες ποσότnτες 

μέσω άflflων αυflακιών, και σχnματfζει συγχρόνως ένα μικρό ποταμό. Είναι διαυγές, εrια

φρό, απόflυrα καθαρό και ποflύ ψυχρό !όπως ΠένεJ το καrιοκαίρισ, μια απόδειΕ;n όrι 

εκρέει από μεγάflο βάθος μέσα στα βουνά είναι αρκετά έκδnflο όrι n πnγιi του δεν είναι 
στους αργιflώδεις ΠόΦους. Οι ντόπιοι πιστεύουν όrι έρχεται από ra βουνά τπς Καραμα
νίας στnν nπειρωτικιi χώρα, και όrι περνά κάτω από τnν θάflασσα. Αυστnρά ομιrιούντες, 

αυτό δεν είναι αδύνατο, αflflά είναι περισσότερο πιθανό ότι πnγάζει από τnν καρδιά των 

βασαnrικών βουνών και περνά, σε μεγάflο βάθος, κάτω από τους αργιtιcδδεις ΠόΦους 

αflflά χωρίς να τους αγγίζει, αflflιώς θα έχανε τnν καrιιi ποιότnτα του. ιδ(ως διότι αυτοί 

οι ΠόΦοι είναι μεταγενέστεροι και έχουν προστεθεί στ π ν πρωτογενιi μάζα των βουνών". 

Η περιέργεια μου ικανοποιιiθnκε και εγκατέtιειψα με αδιαΦορ(α τn φτωχιi Κυθρέα, που 

έχει διατπριiσει ποnύ flίγn από τnν ομορφιά n οποία τπν διέκρινε κάποτε ως τόπο δια
μονιiς τnς θεάς όtιων των Χαριί:ων». 

τα ίδια περίπου με τον Aλri Μπειi είχαμε ακούσει κι εμείς μωρά σαν είμαστε να μας διn

γούνται για τον κεφαλόβρυσο ... Και το δεχόμαστε νια αλnθινό και κάποιο μυστnριο 

τότε περιέβαλλε το νερό που πίναμε.. Σαν μεγαλώσαμε μάθαμε πως τα ασβεστολι

θικά πετρώματα του Πενταδάκτυλου απορροφούν τα νερά τnς βροχnς και σαν σφουγ

γάρι τα μεταφέρουν στα παρακάτω πετρώματα, πούναι σκλnρά. Σχnματίζεται έτσι υπό

γεια μεγάλπ λίμνn, τα νερά τnς οποίας βρίσκουν διέξοδο από το στόμα του κεφαλό

βρυσου. Τότε γελάσαμε .. Ησυχάσαμε. Σιγουρευτnκαμε πως το νερό ιiταν δικό μας, 

κατάδικο μας και δεν μπορούσε κανείς να μας πάρει ... 

Ένας ακόμα αξιόλογος επισκέπτnς τnς Κύπρου ιiταν και ο βρεττανός Μπαζίλ τσιούαρτ 

!Basil Stewart> που από το 1904 μέχρι το 1906 περιδιάβασε τnν Κύπρο και εnιστρέφο-
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ντας στnν Αγγλία έγραψε το βιβλίο Μγ exρeriences from Cγprus ιοι εμπειρίες μου οπό 
τnv Κύπρο> που εκόόθnκε στnν Αγγλία το 1906 και στnν Νέα Υόρκη το 1908. Γράφει για 
τnν Κυθρέα στο 6ο κεφάλαιο Κυθρέα και Λευκωσία: 

Η Κυθρέα ΙKγthreaJ, εζαιρσυμένnς βέβαια τnς Λευκωσίας, είναι ο μεγαflύτερσς οικισμός 

στnν Μεσασρία. Είναι ένα μεγόflσ και εκτεταμένο μέρος, που απtιώνεται σε μιiκος περί

που τριών μιflίων σε μία κσιflόδα n οποία οδnγεί στnν ρίζα του Πενταδακτύflσυ και 
υδρεύεται από ένα ρυάκι που γενικά τρέχει σε ένα αυtιάκι και που δίνει στnν περισχιi 

τnν γσνιμότnτά τnς και τnν καταπράσινιi τπς εμφάνισπ, ακόμπ και όταν π υπόflσιππ 

χώρα είναι κατάζερn. 

Ένας γριiγσρα αντιflαμβάνεται τα σπμάδια τπς αυl;ανόμενnς ευπμερίας τπν οποία π 

Κυθρέα απσtιαμβάνει σε αντίθεσπ προς τσ σflιγότερσ ευνσσύμενσ, από άπσψπ τσπσθε

σίσς, χωριά τπς Μεσασρίας. 

τα σπίτια ιστπν Κυθρέα! είναι πσrιύ μεγαtιύτερα, συνιiθως δύο ορόφων, μερικά με γυα

flί στα παράθυρα και με στέγες από κεραμίδια, ενώ σι κάτοικοι είναι καflύτερα βοflεμέ

νοι. 

Υπάρχουν αρκετά εκτάρια κιiπων φυτεμένων με αμπέflια, εflαιόδεντρα και συκαμινιές, 

και το όflo μέρος θυμίζει σε κάποιον πάρα ποflύ τις εflβετικές πόflεις στπν κοιflάδα του 

Ριiνου. Η Κυθρέα είναι επίσπς κέντρο τπς βισμnχανίας βαφιiς ρούχων και σχεδόν ένα 

στα δύο σπίτια έχει ένα μαυρισμένο ποταμάκι να τρέχει από αυτό κατά μιiκος του δρό

μου. 

Αυτό το ινδικό rισυflάκι βαΦιΊς είναι το χρώμα εκείνο που κυριαρχεί στα σχέδια τόσο των 

ανδρικών όσο και των γυναικείων ενδυμάτων, ακόμπ και χαμπflά στα υποδιiματά τους, 

και κάθε ζύflινπ κατασκευιΊ στα σπίτια τους βάφεται πάντοτε σflόκtιπρπ με μπflέ χρώμα. 

Υπάρχουν ποflυάριθμοι νερόμυrιοι στπν Κυθρέα, που εργάζονται με τπν δύναμπ του 

νερού το οποίο προμπθεύονται από το ρυάκι που ρέει μέσα από το χωριό, και το σιτά

ρι μεταφέρεται εδώ για άflεσμα, ακόμπ και από αρκετά μακρινές αποστάσεις, και μετα

φέρεται πάflι πίσω ως αflεύρι. 

το αντικείμενο το οποίο μας έφερε να περάσουμε μέσα από τπν Κυθρέα, ιiταν το ύψω

μα του πενταδάκτυrιου ΙPeπtedactγloπ! ένα βουνό με πέντε κορυφές που εκτείνονται 

προς τα επάνω σαν δάκτυflα ενός ανοικτού χεριού, όπως σπμαίνει και το όνομά του. 

Ένα άflflo ενδιαφέρον γεγονός είναι όrι στπν ρίζα του πενταδάκτυflου υπάρχει ένα 

ρυάκι με χtιιαρό νερό. το ρυάκι που τόσο γενναιόδωρα ποτίζει τπν Κυθρέα, tιέγεται από 

τους ντόπιους ότι έρχεται, περνώντας κάτω από τον βυθό τπς θάflασσας, από τnν ορο

σειρά του Ταύρου στις απέναντι ακτές τnς Μικράς Ασίας." 
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Γράφει η βρεττανίδα περιηγnτρια Εθελντρετ Μ. Άλλεν στο 6ο κεφάλαιο Letters 
from Cγprus 1912 του έργου της Letters writteη duriηg Foreigη Traνel: «Οδnγnσα

με τnν άμαξά μας μέχρι τους πρόποδες τnς πflαγιάς και τnν αφnσαμε κάτω από ένα 

τεράστιο nflάτανσ, όπου σι άνδρες κάπνιζαν τεtιετσυργικά τον ναργιflέ τους και σι 

γυναίκες έπαιρναν νερό από μια [Jρύσn με δοχεία σε κtιαααικό αχnμα. Ακσflσύθως 

αναρριχnθnκαμε για περισσότερο από μία ώρα μέσω του χωριού, nου είναι απflωμέ

νο ατnν nflαγιά του βουνού. Ήταν εξ ofloκflnρoυ γοnτευrικό και με μια θεία γαfln

νn, όnως πρέπει να είναι τα χωριά οnουδnποτε για τον δια{Jάτn .... Λίγο μετά τα 
τεtιευταία σnίτια [Jρnκαμε το «κεφάtιι του ποταμού» Ικεφαtιό{JρυσσνJ, που nταν ο 

στόχος μας. Εδώ το νερό nαφtιάζει [Jγαίνονrας κατ· ευθείαν από το έδαφος σε μια 

αατείρευτn nnγn. Ήταν θεσπέσια εκεί το ρυάκι κεtιάρυζε κατεβαίνοντας από τον 

flόφο κάτω από εμάς και όtιες οι χαράδρες nσαν καtιυμμένες με δένrρα. Πίσω μας οι 

flόΦοι υψώνονταν άγριοι και γυμνοί, αflflά εμείς είμασταν ατnν άκρn ενός τόπου 

παραμυθένιας ομορφιάς, με μικρές μώ{J ίριδες, [Jοrρύανθους και tιεπτεπίflεπτα flου

flούδια γύρω μας» ... 

τα χρόνια τα δίσεκτα για την Κύπρο και για το χωριό μας πέρασαν ... Η Κυθρέα στη περίο
δο της Αποικιοκρατίας και μετά απέκτησε ξανά την παλιά της αίγλη. Έτσι βρίσκουμε την 

Κυθρέα από τότε ίσαμε το 1974, να τραβά το δικό της ρυθμό ζωι'iς, με τους ελιόμυλους, 
τα ασβεστοκάμινα, τα λεμονόδεντρά της, με ένα ψηλό βιοτικό επίπεδο και με πανάκρι

βο στολίδι τον Κεφαλόβρυσο. πνιγμένη στις λεύκες και στην άγρια πρασινάδα της ... 

Η Κυθρέα μας εμπνέει ποιητές και ζωγράφους να εξυμνι'iσουν ο καθένας με το δικό του 

τρόπο τα κάλλη της ενώ η λαϊκι'i μούσα θα τραγουδι'iσει: 

Ούλλος ο κόσμος τζι αν χαθεί, Τζυρκά μου. μη κακό σου 

που έοhιεις τον Τζιεφαλόβρυσο τζιαί πίννω το νερό σου». 

Ηλθε όμως ο βάρβαρος κατακτητnς και τη χάλασε ... Ξανά τα χρόνια τα δίσεκτα ... ξανά 
η ερι'iμωση. η αθλιότητα. η μιζέρια. τα ξεραμένα δέντρα, ξανά η «Φτωχι'i Κυθρέα» του 

ισπανού περιηγητι'i Ντόν Ντομίνκο Μπατία. 

Όμως ... 

έχει ο καιρός τα γυρίσματά του ... 

τα σημερινά χαλάσματα και οι ξεραμένες ελιές και πορτοκαλιές, ο στερεμένος κεΦα

λόβρυσος, οι ξεριζωμένοι πλάτανοι και οι λεύκες, θα δώσουν τη θέση τους στα ψηλά 

σπιτικά και στα καταπράσινα δέντρα, το νερό θα τρέξει ξανά στα αυλάκια και στις χα ρα

γιάδες, θα ξαναβλαστι'iσουν οι ποταμογείτονες για να γίνει πάλι π Τζυρκά aρχόντισ

σα και κυρά! 




