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1 Ο. Βλ. Ο ·Α γιος Δημητριανός επlσκοπος Χύτρων (της 
νήσου Κύπρου) εν εκδόσει ·Ο 'Αγιος Δημητριανός 
Κυθρέας• σ. 45, υποσ. 9, μετόφρ. κ.π . Κύρρη κοι π. 

Στυλιανού εν Byzan1inlsche Zeitschrift, XVI. 
11. Βλ. λεξ. F. Passow 1857, εν. λ. Χύτροι. 

12. Πλιν . 5, 31, 130. 
13. Ιεροκλ. Συνέκδ., σ. 707, 4. 
14. Πρβλ. ποροτήρησιν Γκρεκουόρ κοθ' ην οοΗ μετά
θεσις αύτη του δασέος πρέπει προφανώς να οποδοθή 
εις την ονολογ!ον κ ύ θ ρ ο ο ν τ Ι χ ύ τ ρ ο (πρβλ . 

πόθνη οντl φάτνη . κιθών αντί χι
τ ώ ν . Thυmb, Gr. Sρrache σ. 74), Ιωνιομόν μεταφερ

θέντα εις την κοινήν. Ωσαύτως θλ. (I.K. Περιστιάνη 
ένθ' ονωτ. σ . 792 υποσ. 3) : Ο Engel. Kyρros τομ. I. σελ. 
174 πα ρο θέτει εν υποσημειώσει τάδε: ·Wesselιng Hιe
rocι •. 707 .. κύπρος κοινώς Χ Ι τ ρ ι • (2), Μελέτιος ο 

Αθην. Γεωον. σελ.229. ΟΟυέσσελιγγ ε ις τον Ιεpοκλήν 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

αναφέρει ακόμη Σύνοδον εν Χολκηδόνι σελ. 671. Ο 
Σπυρίδων ονομάζεται Επ!οκοπος Πολοίος ήτοι και Κύ· 
θρων. Εν Νικοίο 2 σελ. 351 και 571• . 
15. Ι .Κ. Περιστιόνη, ένθ. ον .. σσ. 792-794. 
16. Τούτον (τον Ασκόνιον) εγώ νορκωμένον οπό τον 
ύπνον θα κρύψω υπέρ τα υψηλό Κύθηρα ή υπέρ το 
Ιδόλιον εν έδρα ιερό (Vergιl Aen Ι . 680) 
17. Έστι μοι Αμαθούς, έστι μοι υψηλή Πάφος και τα 
Κύθηρα και ο δρόμος της Ιδολ!ος. (Vergιl . Aen 10. 51) 
Ι θ . Ι .Κ . Περιστιάνη , ένθ . ον .. σ. 790. 
19. Βλ. Αθονοσlου Σακελλαρlου .. το Κυπριακό• ο. 204. 
20. Σχολ. Ηοιόδ . Θεογον. 192. 
21. Κωνστ. Πορφυρογεν. I, Ενταύθα η άποψις του 
οτρηρού ερευνητού Ι .Κ . Περιστι. (ένθ . ονωτ. σ. 796) 
ότι .. ο Πορφυρογέννητος, όστις προφανώς ηpονίοθη 
τον κατόλογον των πόλεων εκ του Συνεκδ. του Ιεpο
κλέους παρεμόρφωσε δυο πόλεις την των Κύθρων, 
ήν μετεποίησεν εις Κυθερείον ή Κυθήρειον και την 
της Κερβο!ας ήν έκομεν Κερμίαν ή Κέρθειον υπολο

βών αυτήν ως την Λευκωσίaν .. ε!νοι συζητητέο, ως 
εδροζομένη επί οπλής υποθέσεως. 

ΚΥΘΡΕΑ 
Δεν σε ξεχνώ αγαπητή Κυθρέα 
που 'χ ες πολλά χαρίσματα τζιαι ήσουν τόσο ωραία. 
Που 'χες τον Κεφαλόβρυσο 
που 'τρεχεν νύκτα μέρα. 

Τζια νόσταινες τόσα χωρκά 
της Μεσαρκός από την Αγκαστίνα 
Τξαι φτανεν η παρηορκό μέχρι τη Σαλαμlνα . 
Τζιη 'σουν στολισμένη με τόσες ομορκιές 
Τζιαι πνιμένη μες στις μυρωδκιές. 
Τζι όποιος επέρναν που τζαμαl 
έβαλλε το σταυρό του 

γιατί ήταν τόπος δροσερός 
Παράδεισος αληθινός. 

Τζι ο Πενταδάκτυλος που πανωθκιό σου 
σον ένας φάρος φαεινός 
έκρυφεν τους αντάρτες μας 
ωσάν πατέρας αληθ ινός. 

Αν και τώρα ε! ναι σκοτεινός 
σύντομα θα δει το φως 
που θα στήσουμε σημαία 
θα 'ρθη μέρα άλλη νέα 
και θα γράψει κεφαλαία 
Χα!ρε η Κύπρος η γενναία 

Αγιό Μορlνα μου που 'σαι τόσο θλιβερή 
κάμε το θ όμμα σου να ελευθερωθεl 
Τζια ι πας τον Τζεφολόβρυσο να κτlσω ένα θρονί 
Τζιοι Σάββατο πρωϊ θα · ρχομαι να σε προσκυνώ 
να σου ανόβω το καντήλι μαζl μ' ένα κερl. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΙ'fΑΝΑΡΗΣ 

Ι εροψάλτης οπό την Ακοθθού 


