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Η κωμόπολη της Κυθρέας που βρίσκεται σή

Ο επισκέπτης επίσης μπορούσε να αγοράσει

μερα κάτω από την μπότα του Τούρκου κατα

πολλά αγγεία όπως ζωγραφιστά πιάτα, φλυτ

κτητή, πήρε το όνομα της από τον ιδρυτή της

ζάνια. βάζα. γλάστρες, κ.λ.π. από τους γνω

βασιλέα Χύτρον. Χωρίζεται σε έξη ενορίες και

στούς αγγειοπλάστες Αλέκο Πιπερίδη και τον

αριθμούσε

μετέπειτα μαθητή του Κύριλλο Πέτροιι
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κατοίκους.
Επίσης

Δεν θα επεκταθώ όμως περισσότερο -ττην
ιστορία της Κυθρέας, γιατί είχα δώσει παλαιό

μπορούσε

να

αγοράσει

διάφορα

υφαντά φτιαγμένα από μέταλλο. Η σηροτρο
φία στο χωριό ήταν πολύ αναπτυγμένη.

τερα σε άλλο τεύχος του περιοδικού μας εκτε
νή αναφορά στην ιστορία της. Σκοπός μου αυ

Ο ντόπιος και ξένος επισκέπτης μπορούσε

τή τη φορά είναι ν' αναφερθώ στην πολιτιστική

επίσης να περάσει από το εργαστήρι του γνω

ανάπτυξη του χωριού, το οποίο έχει να επιδεί

στού δημάρχου Κυριακού για να δει τα ωραία

ξει πολλά, τόσο πριν τη τουρκική εισβολή, όσο

γλυπτά του ή να επισκεπτεί το εργαστήρι του

και μετά, με την ίδρυση από τους κατοίκους

γνωστού ζωγράφου Κώστα Αβρααμίδη για να

της

«ΕΛΕγ

απολαύσει ή και να αγοράσει ζωγραφικούς πί

ΘΕΡΗ κγΘΡΕΑ". Η αστείρευτη πηγή του ξα

νακες Ο Κώστας Αβρααμίδης καθώς και άλλοι

κουστού Κεφαλόβρυσου έγινε η αφορμή για

ζωγράφοι

τη

κιγκλιδώματος

Κωνσταντινίδης και η Χρυστάλλα Δημητρίου

από όπου αναβλύζει το νερό, ενός κέντρου

έκαναν διάφορες εκθέσεις τόσο στην Κύπρο,

αναψυχής. Τα πανύψηλα δένδρα που κοσμούν

όσο και στο εξωτερικό. προβάλλοντας μέσω

την πλατεία του κέντρου, φιλοξενούσαν κάτω

της τέχνης τους το τοπίο. τα ήθη

από το δροσερό ίσκιο τους πολλούς ξένους

του τόπου μας.

του

προσφυγικού

Σωματείου

δημιουργία. πλησίον του

της

Κυθρέας,

όπως

ο

Γιάγκος

και έθιμα

Κύπριους και μη. Τόση μεγάλη ήταν η κίνηση
από τους πολλούς τουρίστες, που έπρεπε να
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

χτιστεί ακόμη ένα κέντρο αναψυχής, λίγο πιο
κάτω από το πρώτο.

Η μορφολογία του εδάφους έδινε την ευκαι

· Ομως

η Κυθρέα δεν είχε μόνο, την ξεκού

ρία για

καλλιέργεια ελαιοδένδρων, εσπερι

ραση και το δροσερό νερό, να προσφέρει στον

δοειδών, πολλών λαχανικών και αρκετών λου

επισκεπτή. Η Κυθρέα φημίζεται για τους αρ

λουδιών. Ο ξένος επισκέπτης μπορούσε να

χαιολογικούς χώρους της, για τους διακοσμη

απολαύσει τα ζουμερά φρούτα και να αγορά

μένους ναούς της, και για το ωραίο κλίμα και

σει ωραία λουλούδια.

περιβάλλον. Πάρα πολλοί αρχαιολόγοι επισκέ

θρέα. Η δημιουργία των ασβεστοκαμίνων και η

πτονταν το χωριό και έκαναν ανασκαφές σε

βιομηχανία της σκυροποιίας από τους αδελ

διάφορες τοποθεσίες. Πολλά αρχαία αγγεία,

φούς Μακρή και του κινηματογράφου "Απόλ

· Ηταν

παράδεισος η Κυ

αμφορείς και αγάλματα κοσμούν σήμερα τα

λων, από τους Γεώργιο Πετάση, Αριστοδήμο

μουσεία μας.

Μαλαό. Ανδρέα Ζαμπακιοη (Ουστά). και Μιχά

·Ε να δείγμα είναι το γνωστό

άγαλμα του "Σεπτίμιου Σεβήρου".

λη Μάντη έδιναν επίσης ζωή και κίνηση στο

χωριό, Οι επισκέψεις των ξένων ήταν πολλές.
Αξίζει να αναφέρουμε ακόμη πως λίγους μή
νες πριν την εισβολή. για τη τουριστική ανά

πτυξη, έγινε εισήγηση για την ανέγερση ξενο
δοχείων σε περιοχή κοντά στη Κυθρέα.

μάλιστα μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν πολ
λές προσωπικότητες του εξωτερικού όπως αυ

τή της Λαίδης Στραμπόλιγκι, (που την φιλοξέ
νησε η οικογένεια Σάβα Στυλιανού).

