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aπό τά κατεχόμενα έδάφη

Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ
Τσϋ ΓιώργfJU Πεη~ση
Φοηητη Νομικής

Άν<χμεσα στα

ΠΙΟ άiξι•:>θέςη·α :μi/ρη

πφιοχijς Κυθρέας άλλa

v.o:i

τής

σας, γ:ό; vό: φθά<:ι'ΟUV στον Πεvταδάκwλο κ:::ιi

τής

vό: op<.)i}; διέξοδο στο σημεριvο

τcG

Κύπρου ολΛ:Χ<ληρης εiναι η yνωση] σ' OACHJς

Κεφαλόδ.ρv'ΙfJ"ΟV. Λέγετω συyκοφψέvα {] γvω

μας τrηyl'j τ<:>il Κεφαλόδρvσου Κuθρέας ποιl

στι]

ε!vaι η

ζητιάvι:vε ση],v

πηγij με τριεχο&μ.ενο

w.-

ro

Τόσο &πο ;Q: παλιό
πρόσψατα τrρ\v
Τοuριακi'ι ε!σδ<>λiΊ στήν

va

χρόνια οσο ικα!

&πο τiιν

"ΙτΙΟ1<έπτες ντόπιοι καi
γt(R

Τουpκί-.:χ

έχασε

τΟν

του ,με τ1ς έλη<l:ς σ' ένα πο-τ,αμο

ρο σπ)v Κ ι;,rp<"'.

τl'jv

πι::φό:δ,χrη πωι; κάποιος ζη-cιάνος

6ό:ρδαρη

Κ&πpο, χιλιάδες
ξένοι

ξεοκουpα'σΤΟUV κι'i:τω

τa α\ωyό6ια

t-

έπισv.έπτονταν

πλατάνια

όπο

κίας,

Κάτrοτε

δ

ζητιάνος

Κuθpέα οοτφα ι:χπο χρόνια,
ΠΟ» του στο <<ι'Jεpκί»

λάικι)

τοΟ

μύλου

πο»

τοίί ζητιάνου,

τής

Τουρκίας κα1

τοCι

μύλου τοu

ποu ά!<ολοvθοΟν θά ό:ναφερ-

σπ'Jv

δpi)kε τον «&π..

(πετpόικηστc ψηλο α.J.,

Μιό: &λλη

έικδοχι'J τf:ς 'ίδιας παράδοσης θέλει τi'w «άπ

'roO Κεφσ.λό

Σ τiς

τfiς 1Όυιr

ήλθε

Κεφαλ6δρuσοv,

δpvσο•J ικαi νό: ξεδ.ιψάσονν ό:πο τό κρύο καΙ
!Κ~ριο νε,pό "!ΌΙJ.

σάν

ποu

«iiππφ,

ποu επεσε

στον ποταμο

ποv βρέθηκε στο «6ερκi»

Κεφαλόβρυσου

τi'iς

Κvθρέας

νa 'vαι γεμάτος χρuσf:ς λίρες,

θοUμε στοί:ις μΟΟοοι; καΙ τiς mχραδόσεις σχε

Γ ιa τi'jv προέλευση τ&νν νερi:w τοΟ Κεφα..

τιι<a μt τi\ν προέλευση τοCι νεροCι τοu Κεφα:

λό<6ρuσοu, το ΠΙΟ 6έ6αιο ι:Τναι πώ<; το vερο

λσ6ρVσοο, !Κι κάνωμt: ιμιό: σVντομη Ίστορι
κα\ θα 6:ναφεpΘοi)με
άy~ιες

καi

τ1ς

η"\ς περιοχής

πpοσπι.'χθειες

Κυθρέσς ι<σ!
σra

χρόνια

,,;:;Jιv καη:ιίΙ<ΙΑW

Ιδιαίτερα

στα

τrροvάμια

τοίί

τής Τοvρκαφ~

τοlις τοορκοv<;

va

στοuς

va

€χουν

προέρχεται άπο η1v όpοσει_ρa -ιοΟ Πενταδά
κ-ιvλ·::>υ, πσu εtvαι άσ•6ε.<:ττολιθικά τό: πετρώμα
-ιά της καJ άποppιοφοίίν νερό, Μιό: καΙ δ Πεν
ταδάκτυλος εΤ,.ιαι πετικ:>δης τa νερό: τfις 6ρο ..
χής άποppοφοίr>'το:ι
τω ι'ι:rιΌ τrιν

σχηιματlζσ~<τας

Πεv-ιαδώ<τuλο

έτσι

μεγάλη

κά

λίμ,νη.

τwν νερών.

για

ΚαΙ

μ,εyόλη σu,μ6ολfj

τοΟ

στοuς

τής

έπειδη τό: στ,pώματα τ~οΟ κ•ώνοu στi;ν βόρεια

Κεφα.\όGρvσω στfιv 6:νοοικr1 ~uξt1
Κuβρέας.

6η::ιδί'j

ri

όροσι:φa τcu
της

εχει

Πενταδάκτυλου

κοκκινόχωμα .<α!

όροσειρό: εΤvαι ψηλότερα, tvω σηΊν ν6ηα χα

'Υτrάρχοιw η·ολλοi ιμί.ι(Ιοι καΙ π<φαδόσεις

μηλότερα, ET<JI το vεpo τijς ,μεγάλης αιiτής

yιa το νφο 1ou Κεφαλό6ρuσοο Κuθρέας. Δι

λίμνης 6ρήκι: διέξf.ιδο και χύνεται στο χαμη

πως άpχιο<ό στα παλιό: τa χρόνια

λότερο

6ρέθ,r.ι<ε στο σημεριιvό Πα,\αίκuθρο,

ϊαδακτ\Αοu, ~:Ι!<ε'i ποι:ι 6ρίσκεται

σημεΊο

τi'jς vόηας σεφΟ:ς

τοίί Πεν

δ Κεφαλό

'E.!i:εl !\ταν rι έκδολt) το\) σημερινοΟ

$puσος. ΕΤvα; yvωστο πως τa στρ<~ματα τοΟ

δρυqου τfjς

κώΙ'ΟU ετv,α, ά:διατrέραστα ι'ι:rι;i'ι τό

ηΊ πηγή,

Άπο τi'jv άpχιιοΊ α&

c1 κάτοιΙ<οι &ρχισαv το καθάρισμα

6άτων κ,αJ άvακάλυψαν πι~ς το ρέ'μΟ: ε!χε
δΙΙ:ίJΘuvση

βόρεια,

":Ετσι

μiio ποο

itφιθα>:1αν στο ση~

δ σιιμερΙV•Οζ Κεφαλό6ρv-

σος ,τής

δ με yσλίrrε.ροι:; δπως τrρο-

ΜΙa άλλr: έκδοχ!) Θέλει
,α vερcι

το vι;.po να ερχε·

Σύμφωνα .μιl η1v

t<.'iJ

ποpροφδ: vερο

άπο

τfιv

ΕΤ
ά

ι'πμόσφαφα

εΙδικό:

τa 6ρόδuα. Πολλi';ς φορίtς <~ργάπς πο;) σπά
ζαν

βρ!ο•κανε

σπ,.:r.ο·,μένες τrέτρες

σταγ6vες

μέσα

στ!ς

άτrο vε,pό,

'Απόδειξη 6η ό Κεφαλό6ρυσος παίρνει τό:

αvαΦ•έρl;!nκε τής Κ1:ιπpου

ται ό:1τό τft·v Τοvί=kία

vε.ρό.

vαι yνωστ•ο έπί<>ης πως ή

il<··

Κεφαλό5ρvσω &χωv

νερά του

an·o

τον

ilεvταδά!<πιλο εΤναι δη ή

τοv αίιξό:ev'εται ό:νά:λογα

μi: η'Jν έ

τή(:ηα βροχ6πηωση, Άπο παρατηρήσεις ποu

τρέχουν

έγιναν καη:Χ τά τελευταiα σαρανταπέ"ΙΠε χρό

ύn·όγεΗ:χ •καΙ ι<άτι.' όn'l"o τΟν 6υθο τi\ς θάλασ-

νια, διαπιστ•ώθηΙΚε δη ή ,μεγαλ6τερη άπόδο-

η')v

τrpοέλ'ιυιη1 ~,ους

τi'jv

Τουρκία,
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ση i'jταv το

J 945,

·ιτοu οταv ήταν έξαφεηκΥ,

ΠvλιJ()jJOp1α κai η μικρότερη i'iταv το

χής.

01 κάτοι«~:ιι σέ μιa σηγιμi'J εΤ1ταν:
δ

1964,

καΙ

Ό !Ίασό:ς &rrάντησε:

μεγάλη

Δέ•ν 6οήθησε.

το νερό.

Βοfιθησε δ Θεός;

'iΕγίiι FΊtίελα το

κσ1

το

πftι:χχ στiΊν

Cr.ro

κείνη η'μ•

τrε-rp:χvλακα κα1 ΤΟ
ση1ιv

V<:pO

σ1τάσαν~: τα
έμεΙνε yιa πάvrα

Κwρέα.

ΜΙά στι·άνια φω'!'οyραφία τρα>βηyμένη το 1966 όmο η'ΙV Κα Μάρι,> Μορyιάννη άπδ
Δισιφίvηαι το Ιδιωτικο κέ\Υiρο κσ1 rι κσγκελ61τορτα
πηγές το ιφί:ισ καi καθάριο vε·pb -rοίί Κεφαλοοριισοο.
έοcτάσειc; ό:rro λφσνδδενδpα, έλαιόδενδρα κει! λα-

λωv έ«εivν.>v τrετραυλάκωv, 1τοu ·μαpτuροίlν ά
μεταφορά τοi) vερoiJ στήν μα-

θcf..λησαv τό: νερό: τοιJ
ι<:άΙ.'Οuν κτfι·μα τοος.
Κωμόπολη

τfjς

νa

"!i!;ι

Θέλησαν

Κuθρέας -m:ι~)

όλιγό:.ριΘμοvς Τούpκοuς,

va

έVΙκa"nfurτΙ"Jiσ<Jιv

τι;;~uς πληθύvΟU'II

yιa νrJ. itχι.:ιuο.; δικωώματο: στά προl'όμια τ&ιv

νερών καΙ τ<>uς τριαvτ~δuό iΟ:λεu.ρόμuλ,οuς.
v6:
τοϋ vε·pou στην

έξ;σλαμiσοuν

να τΟ:

συγκεκριμένα πως δ Πασaς ηiν

μέρα

χpισησνοuς

τιχ

στΟ: Τ οορκικa χι.ψιa Μτrέ

κιογωv καl 'Επ,ηχω καΙ στο Τσιφλικούδ1, ποu

τrα1 fψG:1σε καΙ fτρεξε τ•ο νφδ στiiν 'Αμμό

με

χωστι;;~ fiη:xv

Με,-οχιοί:ι τής Ί εράς Μονf)ς Άγίοu Ίω&vvou

χσροίιμενος ι<αJ εuτv-

ηΊv

οία

πηpαν

τα

χτήματα

αότa

τοίι

-
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καρατάμηςταιι τον rιτης.

τη δ~ολη ση γ μη· ι)λθε
μιό; έξέχ-οvσα

v0:

σώσει

και έeνιι<η φu-

σιογνι.ηJ.~α τfiς
Ίωάvvοu

Χ''

821--1906).
Ό

Γkma·Ζα,χαρ!ας

πλούσια

έ-

καΙ
Kcr-1'(x τ(ι

καi δια·-

ιι:ρινόταν

τοu,

έιη6λη-

άyι2>vες τοu

ένάνηα

σvμ6οvλεuσε τΟν Παπά

νι! ΙΙ(τ!σει ~Πιννάv» το!χο δηλαδή,
yιά

δικαιώματα.

va

λοιτrόν δ

τό

Μάζεψε

άρκετ.οuς χρ;στια-

vοος καi iκησαv «τιιvνάν» μέ' πέ-τ-ρες

καί

άσδ·έστη καΙ
και τον ποτα
μ() .:hfo vάνω ιι;αl eτσι &σφάλισαν τa δι«;αι"Οταν ό:-ρ-yότερα οί Τούρκοι καΙ πάλι ζη

τοί!σσv δ~cηώμαια έrrl τijς πηyfiς, δ Παπάμε-ιέδ-η

καΙ

η;).v ·rι>σ.σά&.w καΙ

vou,

ιeai

έ-

Ιlλατεία τού
νι!

να
'Εντοίχισε

πλστεiαι;,
σφατα

τrμι

δit
η

yιό:

κάθεται

τιλώ<α:
ι/:ιτrοiα

ι/:ι

στον

σωζότανε

κόσμο_ς.
τοlχο

τijς

μέχρι

πρό-

τής Τ Olrf:KΙ'I<ης
έπi

εfσ6ολfις
'Αρχιειrι

τr:W

έπισκε-

έξε"<άσοuμε τrμι συμ
'fQi) !,>;φcιΛCΚ>:f>ΙΚΓQV ΚuΘρέας τόσο σηΊν·

K'OIVW\!Ι'Κq

σiκΟVΟμικη avό:τrτuτώ>; t<;-ctτolκ<.w τi'\ς τrεριοχijς

Το νερο τοίί

Οψ01'rΟΙόταν )'Ιό; τήν
aλλ~>v χωριωv

πηyfις τοίι Κιφα.\6φυuικr)ι:; έδαφικfiς τi)ς

δι<::ιJi.!•ό:>Φωσr:ιc -- δπως γιά παράδειγ-μα η ά
πορεία τοίι έδάφοuς

-·-

τn'""""'"'-όc•-r-o'v ό:πδλvτα στiι:; πανάρχ-αιες 6ιο-·
ό;νάyκες τi'\ς κα-

aρδεvση

κα! (ιδpωση

τi\ι:; Κuθpέας, τής yειτοvικ(jι; περιοχίjς καi
τίjι:;

Άvατολιι<fiι:;

J3

Μεσαοpίtιι:;.

τα χωριa αίιτά ήταν Τ(Χ όJ<6λοu~α: Πέτρα τοί!
ΔΙyενfi,
ραθόδοvvος,

Πupκά,
Τζιάοι:;,

Μοναστήρι,

Μδpα,

vαyρα καΙ

Όpνiθι.

Άyκαατiνα, Μα

Μοuσοuλ!,τα,

"Ασσια,

Kouρou

Άφάν<:ΗJΙ,

Γέ

Το vερο τοu ΚεφαλδΟρuσοu uτrήρξε. έπίσης
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δ κuριώτ&ροι; πα·ράyοvτος yια τijν yεωργι

πού συντηροCισε τό νερΟ τοίί Κεφαλόδ•ρuσου

ιcή ιc<ιlπεραιτέρω τι)ν κτηνοτροφική άνότrτvξn

άναφέραμε

α-Πιν Κuθρέα.

ι<αl

ΟΙ mοιι<οΙ τi\ι; περι-οχί]ς Κu&ρέος μέ το

πιο

πάνω Οτι

σιιyκοτσλέγοvται

oi σΙJΙΙ<αμιές. Αvτές ηταν ~μένει; στΙς

όχθες ολων τών χωραφιών κοi άναπτόσσον

ι'iφθο\110 νερό τοϋ Κεψ:χλό6ρvσοv, Θδωιcαν με

τοv ό:πό το άφθονο νεpδ τοίί Κεφσλό6ρvσοu

γάλη

ποο

Θμφαrοη στijν yεωρyικη κ<Χλλιέρyειο

Μέ

το

bσάσεις

ΥξpΟ

m

αvτο

άπορροφοίίσαν χωρiς κσμιμιά Ιδιαίτερη

περιποίηση.

κ?l στirν όςτροφτ) τώιι ζώων.
ποτίζονταν

τεράστιες

λεμονόδενδρα κοί έλαιόδεvδρα.

11λcύcrι<t ~!ξ !λλοv καΙ άστέρεvτα ηταν

τα

Τά φύλλα τών σuιcσμιών οίιτών χρησί·μειχχν
τόσο για

τijv έκτροφι'ι τοίί σκοvληκιοίί που

ό:πέδιδε το μετάξι, Ι5σο καΙ yια την έκτ.ροψη

όlτωpοκηΜΙ.ΠΙκ<Χ τf}ς Κuθρέας ποu τα σvvτη

των

ροί)σε καΙ τα αύyάτιζε δ άστεί.ρεvτος Κεφσ

χρησι·μοποιόταν γιά νcΧ κατQΟ!Κευαστοίίν διά-

λόδρvσος. 'Ανάμεσα στα όπωροκηπεuτικα ά

φορα ΕΠΙ'Πλα καΙ yεωργικα eργσλεία. Ίδιοί

~με κ<Χi τα άι<όλοu&α:
1'ΙΙ'τaιμάτες, ό;γγοvριές, yελeρμάσι,

τερα ή έκτροφη τοίί Μετοξοlσί<ώληκα

λοv-

ζώων.

Κvθρέα

Τό

ti<τός

ξύλο trrίσης τί]ς

τοu Οτι

ΣuιcαιιJιάς

oτijv

άπέδιδε σημαιντιι<a

6ιά, φσσδλι.<Χ, κολοκυθιές, πιπεριές,
μπάμιες, .μελι-τζάνες, πστάτες, μαϊτανό, δUοσιμο,
~ιά, ~μCιδιο, κοvνουπίδι άλλα ίδιοί'Ι"ε

κέρδη στijν yεωργικη παιpcχyωyή, σννέδ<Χλλε

ρα κραμ6ια (ή Κvθρέα θεωρείται σιΧν μάΙΙ<Χ

σ-μένα για τiιν ~αιρετική τοvς ποιότητα κο1

τοο κρcψ6ιο0}.

προτιμόντΟVΟ<ΧII στΙς άyορtς τiiς

'Απο τα &λα δένδρα άπωpοψόρα καΙ μι)
ΠοU ~pώvovv στα ποτάμια τοy Κεφαλόδρυ
σοu Κvθρiαι; Ιί κοντa σ' αύτa εΤΙΙ<Χι καΙ τα

κοi μάλιστο σέ πιο άμεi"Ι'Γfικές τιιμές.

πιΟ κάτω: ΠΜ:χτάνιο, κα6ά'Ι"ζι<ι, άyριοτριαν

κατόπιν στοος άρyσλειοιίς, τα πφίψημο

~αφvλλιές ο\ λεγόμενες 4'Ιμοvσιέττε<;», σvκα

φαvτα τοίί .άργσλειοίί, τα λεγόμενα CΙμ1:1"α

μιtς, άιwγδαλιές, εύκό:λΙJ'Π'τοι,

ξωτά:., τΟ: ~τοϊστά:. καΙ δλλα.

ζαμποuιcιές,

πολu στιlν -γwικότερη οh<ονομία τί]ς Κίιπροv,
γιοτl τα κοvκούλια τής Κύπρου ητCΧΥ φηιμι

Άπο τΟ: κουκούλιο δγάζαν τΟ μετάξι. Ά
πο αίιτο οΙ

μαuρa.μμάτες, κα.ρuδιές, σuιcιές, ροδιές, χρu

σομηλιές, .ποpτοκ<Χλιές, μανταρινιές,
λιές, ψ<ιινιι<ιές,

yλι.ιιcολεμονιές

μεσπη

κοl κιτρομη

λιtς.

Το νερό τοΟ Κεφσλόβρvσοv Κυθρέας σwέ

Εόρώ1Π)ς

ywσίκες τής Κuθρέας, Uφαιναν

Σ'τlς όχθες τοϋ ποταμοϋ τοίί Κεφσλόβρυ
σοu φίιτ.ρωvαν δ"Π"ως προαναφέραμε καΙ

πανύψηλο. τα δένδρα ούτlχ σvllδέοντσι
τΙς παραδόσεις μος.
ρα

τί]ς

μQ'IIτD<cX κέρ6η στοuς γεωργοος καΙ σwέδ<Χλ

(6

Αύyοίιστου)

λον στήν οk<ονόμικη &ιάπτvξη καΙ εύμάρειά

νια

τovlj.

άνθιpr.mος, κατα τα μεσάΙΙV'<τΟ δλέπει
Κεφαλόδρuσος

δαλε Qχι μόvο στijν άνάπτv§η

μέ

λένε σvγιcεi<ρι•μέ'ΙΙCΧ σ-rcX χωριά ότι τήν μέ

γiiς ι<αi τα γεωρyικa προϊόντα ό:πέδιδαν ση

πως δ

τά

περίφη.μο c:Καrδάτζια:. τα όποία γινόvτοuσαν

&αλε στijν &ιάπτvξη τf}ς yεωρyικί]ς παραyω

•Ανσφέραμε

6-

γιορτijς

κοi

άμο

τοϋ

ΧρuσΘσώτηρος

ιdι:II'Οίγοw
εΤΙΙ<Χι

τΟ:

έπουρά

κανεiς

δίκαιος

τα

σννέ

Έ'Ποvράvια. Ή uητέρσ λοιπΟν τοΟ Γιαγί<ου

τής γεωρyι

λij τοίί Σσκιcάτη ό:πο τη., Χαρδοi<ιώτισσα
τί]ς Κvθρέος θεωρεϊτο δίκαιο γwαίκα κο1
εΤδε τα 'εποvράνια. '·Επειδiι τΟ πρωt &ταν

κί)ς παραyωγiiς άλλα καΙ τiiς κτηνοτροφίος

oτijv Κιιθρέα. Μεγάλο κοπάδιο ό:πο αlγοπ·ρό
6λάο'τηση, Οπως χόρτσ καΙ άχυρο, ποο σw

θcΧ το έλεγε δεν θcΧ τi}<j πιστεύανε, ητcχν
yονατισμέΙΙ<Χ τα cΚΟ!δάτζισ> καi Θδγσλε τιlν

τηροίισε το άφθονο νερΟ τοίί Κεφσλό6·ρυσοv,

«Κοv·ρούκλσ> της, το μανδήλι δηλαδή,

καΘώς tι:αl άρικετα άλλα οlκισκa

το κεφάλι της καΙ τό έ.δεσε στήy μύτη έvός

βστα tι:αi Qγελάδες μεγάλωναν ό:πο τijv πuιcvή

ι;ωα

(κό

τες, ιι:οvνέλια ι<αl πφιστέριο).

«<Κ<Χ'6ατζιο0».

τα ζώα αύτά καΙ τα παραyόιμενα προϊ
όντά τοvς όπως αύyά, γάλα, χαλούμια, κρέ
ας,

brέψεραιιι ση·μαντικα κέ·piδη στοος

κτη

νοτρόφοvς.
'Ανάμεσα ~ άλλοv στα διάφορα δένδρα

Το

πρωί

είχανε i]δη σ.ηικωστεί)

ά'ΠΟ

(δταν τα καιβάτζιο

εΤ'Πε σΊ'οUς χωριανοUς

της δτι εΤδε τΟ: 'Εποv.ράνιο κοl τα «ι<αδά
τζιαι ηταν γονατισμέV<Χ καΙ τοUς έδειξε τijν
κοuρούκλο της ποu εΤχε δέσει, όταν αvτα η
τ<ΧΥ yονατιlσiμένα yιά να 6ε6σιωθοίίν.

·
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άλλη

M1a

έπίσηι:; άπο

&:ι.ικιώτισσ·α τi\ς

Κvβ.pέ.ας

δίκαια yιιvαίκα: 6yijκε

yεμ!σι::;
Αότο

το 6ρά5u

νερΟ α,..[) το αόλάκι

yιατ!

σ·τό:

τ~·σ:λιά

Λεόvηος Μαχαιpό:ς άvαφέpει

rrou θεω.ρ;;!το καΙ

τό:

va

σηΊν

τoiJ τrοτα·μοΟ.
χρόνια

πως ή

ταν ξακουστο το μέλι τοu Άyίοv 'Αvτωvίοu

Μέχρι

ou

tξ

τελεuταlα διατηροίlσαν

μελίσσια,

κα( «Μcλισσώvας» (όνομασία

νε,ρο ό:rro ϊό: α(;λό:κια νUκτα 1You ήταν κα'dα

Ύχχ; πάνω ά:πο τόν Κεφαλ66ρ;;σο τrοϋ δόθη

pό, yιο:τi τι'ι·v μi;ρα τι;} ν.ερΟ i\ταv &!<ό.ikcpτo,

κε

ό;ιτο

Κί"ΙσΙDς, δ Χpiατος, δ

rrό;πιες 'ΠΟ!J

,ω

ζοοοαv στa

ποτάμια

καΙ τό: σιτό:p<α ποο πλέ..

vonΨ στοος J.Αόλοvς. Το νερό αιίτό

πpοφο:w.i>ς

σrοί>ρο:ς,

η

αύτη το

vφο

σrαματηιμέvο. Δi:.v ιωλοΟσε μέuα στο αίιλά··
κι,

γισι;i i~ταv ή w:Jκrα το()

καΙ ήταν ό:νΝι<τό:
Τ& ποτάμω:

'Επουράνια.

yε.μ4;α

μως ι<αί

μέ κα6οιΊρια.

'!Εδώ

τά κοι5οόρια λιγά.ττεvσαν.

8-

Τά κα·

6ούρια αότό: 6;rrrε.J\o0trαv !!ιξαιpετιΙΚο

Τεράστια

δ

δ

λοιποv

τ·οϋ
6:-.ιά

πτυξη τής Κωμίmολης, πσ.) φαζ1 μt ηΊν άλ
ληλεyyίιη, τίΊν δμόvοια, η1ν

καΙ

μεpι ..

τού Άr1

κό'τι;ιικο;

Xpuoo..
πάvω έvο..

τών

yv~oiζαν:r:

ίσοο ά:ποφααισηκο1
ικ:ητέρω ~()Ινωvική,
&νάπτuξη καί

τ?}ν

γιά

τrε

yε{..ψγικη καi ο!κοvομιι<fι

είιμάρεκ.ι: τl>ν κατοίκων

τi]ς

Κιιθρέcις.

Σ'Ι·iς
ά:π6

qκό:ζουν τοuς ποταμοιJς

(y!

Κοονvής,

τοΟτο το νερο

εi•vαι

άyιcισ.μέvη

δροοος καΙ τοί) χάρισαν καΙ εΙδική γιορτή.

μf. ό:λείιρι,
πp!v

wετσι

δ

δ

Κεφαλόορυσοu Κυθpέας σηlν άνοδικiΊ

Λες κα1

ο\ ΚυθiJ<Ιi.&ιιες τά ψfι·vαvε στdc κάρβουνα

η']'ΙΙ νύκτα >f\ς ·r.αρι:;ψ'ί!Vής

μελίσσια),

το!κοος τf1ς περιοχiΊς Κuθρέας,

Ku··

20

στο τηγάνι

πολλa

η) ν

Κεφι"Χλόοpuσο•..ι 1:fiι:;

·rov

τα

το Ιt-

6αζαv μ:ετόι σε μεγάλα πιθάρια γιΟ: vό: καλonrov

δ

yιa

νύ~τα

στά λα-tσόμια κο:( στά πο-

29 Ίουνίου yι•ορτό:ζουν «το

Bpύcnl';;». TJ'ιv ;μέρα

ριοχής

Κυθρέο:ς

καθως καΙ

μt ΕΠΙΙ<εφαλής τοvς

προσκuνφtς τοiΊ

oi

ΧριJσόστομοιι

τijς

οΙ κάτοικοι τijς πε
w Αί

Ίφεi'ς

Γιό:ννΙΊ τοΟ

ά:πό δλrι

μαζεύι::ηι

Η<~

σπ'Jv

Κι:φαλ66ρυιr;J.

κο.i

6 'I ερέας

τοu

Κεφαλόοι:vσοl• yHx

Γηιδτανε.

ό:γιασ•μος

6uθιζε. τον O'"TαU·iJ'ζJ

νερa

<na

νι.'\: άγκχσθοίl~,

άτrο έκατο Πi:·pf'ΠOV χρόνια TOV 6:γιασμ0 Tf·
λοίΊσcε ο Χ'.
πολλa α.
τrw τrcηαμοίi θεtv·ροίtvταν
ι<αi

Ύά ψή'!Ι{Χ\1.!:

O'TOr

κάρδουvα

"Ομως

έδf::J καΙ πενήντα
τ&

πcrάμια

τοΟ

κ;ρησι•μο-ιrοίηb'~Ί'>

τό: ιi-

χάθη~άv ό:π'

Kf.ψo:λ66puσou
φαρμ6αι<t.!'Ι<'

yιι'χ

λόyr{)

τίjς

Παπάς.

"Οπηι στα

θανε τον 6:Ύιασμο τελοΟσαν δ
ήλ,

Uστερα δ

Παπa-<Γιωρκf\ς

Σ -nΊv

σι.ινέχι:ια

παξι;μάδΙα,

ί.\λοι

άπο

δ κόσμος

χαλο1Jμια

καt

τφοσφερδτα·ν

f. ..

όλϊκδ στα
Μελι<.:rσοκο;μ ία
Κιιθοέας

σ' δλη ττ)ν
.....<.J\TOV""'1U"

ξι:φ.{wτωvε

αί~yό: καi

'!I'C:AΙCt

τό:

στδι χσpτό:ρια

μt

ifιτtvαv

Ορ:. .:σου

άvδp.ες

rτ::α!

yυν.α~κες

Υjτα·νε.

Κύπρο,

μι\:

τ!ς γuναl~ες
τr·ο η'\ν ΒC::.>νη καi
νό1ζιης

έρχδτσv ή

χρόνια

έ

τοΟ

Κζ'{i

θοitσε ποιός θ& ίfpιχνι: τΟν άλλο

σ€ μυρωδδ:το μ{:λ ι.
ή

μετa δ

ro όιγιαα·μένο Ι<αi yλυκδ νε.ρό τοu
σ-τό:

τf!ι:;

!<:αl

τΟ: κωνοι:Ί

ποο σιιvτηοοοοι: ό

Ι<αl

πέ,

ΠαπiΊι-Βαc·iλης,

wια.

Τδ μέλι

906

Παπά·Γα6.pι

π,pοσπαw
'Ατrο

Ά.θανάοχτ ά

άπδ τοος

ό

'Άραγε τοVϊο το νερό vό:

όλώ<εpο. 'Α.κόμη καi δ

yλuκο iΚ\ άyιασ•μί:vο ΠOiJ ΤΟ πάτησα~• αί 6άγ"

6:ναφ€ρον-τάς το σό:v

6αροι τ' 'Αττίλα; Σίyοιιρα θα 'ναι πικρο καΙ

'Ο χρονογράφος

τό: φύλλα eα 'Πξ<:rΟ\1 ό:πδ τΟ: μεγάλα Πλα-

