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Μια σπάνια φωτογραφία της πλατείας του Κεφαλόβρυσου Κυθρέας που δρόσιζε χιλιάδες 
επισκέπτες ντόπιους και ξένους. Στο κέντρο της πλατείας η προτομή του · Ηρωα της 
Ε.Ο.Κ.Α. Σπύρου Χ · · Γιακουμή από την Κυθρέα. Διακρίνονται τα γράμματα «ΠΟΝ Η ΡΩ I· 
ΚΟ ΜΑΡτΥΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΕvτΕΡΙΑΣ ΣΠΥΡΟ Χ .. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΠΟ τΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 
ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ τιΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛ· 
ΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΙΣ 16.10.1958». Στο βάθος διακρίνεται επίσης ένα από τα ντεπόζιτα. Το 
νερό του Κεφαλόβρυσου Κυθρέας χρησιμοποιόταν για την άρδευση και ύδρευση της 
Κuθρtας, της γειτονικής περιοχής και δεκατριών άλλων χωριών της Ανατολικής Μεσσο
ρίας. (ΓΙΩΡΓΟΣ Στ. ΠΕτΑΣΗΣ) 
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ΚΥΘΡΕΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ ΔΙ 
Το παρακάτω Δημοτικό τραγούδι που φέρει 

τον τίτλο «Η ANTPONIKH". Είχα την ευκαιρία 
πρόσφατα, το καλοκαίρι τού '82, να το κατα
γράψω από την χωριανή μου κυρία Χρυσταλ

λού Χατζηγιάγκου, από την Καμάρα Κυθρέας 
και τώρα κάτοικο στο Κα'ίμακλί. Τόσο το τρα
γούδι αυτό. όσο και μερικά άλλα τα οποία επί
σης κατέγραψα, τα τραγουδούσε θυμάται μαζί 
με τις φίλες της, η κυρία Χρυσταλλού όταν 
ήταν σε μικρή ηλικία ιδιαίτερα όταν αλωνίζανε 
με τις δουκάνες. την τότε εποχή, στ' αλώνια 

της καμάρας Κυθρέας. Αξίζει εδώ να σημειω
θεί ότι η κυρία Χρυσταλλού διακρίνεται για 
την εξαιρετική της μνήμη και την μεγάλη αγά
πη της για το σκλαβωμένο χωριό της. τον 

ωραία Κυθρέα που δεν την ξεχνά. Την ευχαρι

στώ για το ωραίο της τραγούδι και συνάμα της 

δίνουμε την υπόσχεση πως ένα είναι το σύν
θημα μας. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Ποτέ δεν θα ξεχάσου
με την όμορφη Κωμόπολη μας, τις ρίζες, τις 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα μας. Πιο κάτω 
παραθέτω το τραγούδι: 

ΗΑΝΤΡΟΝΙΚΗ 

Ακούστε ιντά 'γένην στα μέρη της Ελλάς; 
Η Αντρονίκη εντύθην ρούχα 'βρωπα'ίκά. 

Φορεί τα παντελόνια και πάει στον καφενέν, 
τον καφετζιή προστάζει καφέν τζιαι αρκιλέν. 
5- Τραβά τζι' ενάν τραπέζιν, με μιαν ματσάν χαρκιά 
:ζι' αρκίνησεν να παίζη μ' έναν παλληκαρά. 
Ετσι και σαν ενέβαν και σαν ενέβασιν 

δυο φίλοι του Βαγγέλη την εγνωρίσασιν. 
Κι' εις τον Βαγγέλη 'πήγαν και την προδόσασιν. 
1 Ο- ίρέχα Βαγγέλη, τρέχα να πας στον καφενέν, 
να δη ς την Αντρονίκην, φουμάρει αρκιλέν 1 

Τραβά το λιβορβόρην, που την λιβορβορήν. 

·Η ντα τζιείνα Αντρονίκη, δουλειά ν από καμες 
· Ολη την γενεά μας την εξιχάσκιασες. 

15- Αφησ' με αδελφέ μου, να παίξω τα χαρκιά 
με τον Πετροπουλλάκη τον λοχίαν. τον νιο που μ· αγαπά. 

Δυο πουμπουριές της ρίχνει μέσα στα πλευρικά, 

επήαν τα σηκώτια της καϋμένης κι όλα τα σωθικά. 
· Οταν την επερνούσαν από τ ανώγια της, 
20- μικροί-μεγάλοι εκλαίαν τα ωραία λόγια της. 
·Ο ταν την επερνούσαν τζι' από τους φούρνους της. 
μικροί-μεγάλοι εκλαίαν τους μαύρους βρούλλους της. 
· Οταν την ε περνούσαν τζι' από τα σπίτκια της, 
μικροί-μεγάλοι εκλαίαν τα ωραία στήθια της. 
25- · Οταν την επερvόuσαν τζι' από τον καφενέ, 
εσπάζαν τα φετζιάνια να μεν πίνουν καφέ. 
· Οταν την επερνούσαν τζι' από τα μαίρκά. 
εφεύκαν οι μαείροι τζιαι κρούζαν τα φαγιά. 
· Οταν την επερνούσαν γιαλό, γιαλό, γιαλόν, 
30- μικροί-μεγάλοι εκλαίαν τον άσπρον της λαιμόν. 
Στον Αί-Κωνσταντίνο ψάλλουν τζιαι λουτουρκούν. 
τζιαι τ' άγια γυρίζουν και τον σταυρό φιλούν. 
Στον Αί-Κωνσταντίνο βκάλλουν το μνήμαν μου, 

και πέστε τ' αδελφού μου του Βαγγέλη νάχει το κρίμαν μου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ Στ. ΠΕΤΑΣΗΣ 

Φοιτητής Νομικής 




