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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΘΡΥ ΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ 

8. Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΡΟΜΥ
ΛΟΙ 

Από τη Πλατεία Σεραγίοu ξεκινάνε 

δυό δρόμοι για τον κεφαλόβρυσο Ο ένας 

στην είσοδο της πλατείας και ο αλλος στην 

έξοδο της πλατείας 

Ο πρώτος στενός ελικοειδης. ανάμεσα 

από αραιές κατοικίες με κηπους από μο

σχομυρισμενα (την άνοιξη) κιτρινοπ~·άσινα 

λεμονόδεντρα περνά από το νερόμυλο 

«Μαρρη» την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας 

το νερόμυλο «Καράμεμμετη>' με ένα πανύ

ψηλο πλάτανο. την εκκλησία του Αγίου Αν

τρονίκου. τον καφί::νέ του Χρίστου της Χα-~ 
ραλάμπαινας. στριφει δεξια. από τον καφε

νt του Τοουλη του Κουτσόπαυλου. περνάει 

πάνω από τον πλαγιαστό λάκιω ενός αλλου 

νερόμυλου. προχωρεί προς ων Φραγκομα

χαλλά και καταληγει στη πλαπια του Γληο

ρη κοντά στο μυλο το Τρινολλη με αλλο 

φουντωτό πλοτανο. (0 ι'φομος απο τον κα
φενε του Χριστου της Χαραλάμπαινας. 

προχωρεί ίσια προς τα βόρεια. περνά από το 

νερόμυλο Συρκαλέ που Λέγεται "Μηχανη 

του Κατταμη, και καταληγει. διασχίζοντας 

τη συνοικία του Συρκαλέ. στην εκκλησια του 

Αη Γιώρκη. όπου το νέο νεκροτπφείο όλης 

της ΚΑΤΩ ΚΥΘΡΕΑΣ) 

Ο δευτι::ρος δρόμος αρχιζει από την 

εξοδο της Πλατείας του Σαραγιού- που χα

ρακτηριστικό γνώρισμα της είνω ο γεροπλά

τανος του Σαραγιού. που ο ίσκιος του -που 

σκέπαζε την πλατεία και τους χώρους των 

γύρω καφενείων - αποτελούσε το εντευ

κτήριο όλης της ΚΥΘΡΕΑΣ και των γύρω 

χωριών. ιδιαίτερα την · Ανοιξη και τα Ι<αλο
καίρια 

Στο δυτικό άκρο της Πλατείας το διι;>

ροφο πετρόκτιστο Αρχοντικό του Αρτίμπεη 

Μελικιάν - του μεγάλου τσιφλικά όλης της 
Περιοχής μέχρι του Παλαικύθρου - και πιό 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ .Δ.. ΚΟΡΕΛΛΗ 

Συνταξιούχου Δασκάλου 

κατω από το Παλάτι τούτο ο νερομυλοc; 

«Κορώνας». 

Αυτός ο δεύτερος δρομος που αρχιζε 

μετά από το καφενείο του Γιώργη του Χο

τζηκωσταντή - που με τη μεγάλη πλακc) 

στρωτη βεράντα του δέσποζε - σαν εξέδρα 
-όλης της περιοχης. - προχωρούσε προς το 
βόρεια και ανάμεσα από καλαμιι;)vες και 

περβόλια από λεμονόδεντρα και ελιοχώριcτ 

πίσω αrτό αραιές ισόγειες κατοικίες διάσχιζε 

τη «Καμάρα» ( Ενας πλαγιόδρομοc; χrLψα 
τέvιος. λίγο πιο πάνω αrτά το καφενείο του 

Γιώργη οδηγούσε στα αριστερά στο νερό

μυλο «Στέφανο» 

Ο δρόμος της «Καμαρας» ανηφοριΖ,οv

ταc; rτροc; τα βόρεια προχωροίJσε προς ενυ 

απέραντο περ[)άλι με περιποιημενα εσπερι

δοt:ιδη (φουντωτες rrορτοκαλιΕ:c; οξυνιες. 

κρέηrτφρουτ χρυσομηλιες. λεωcες. πλατα

νια. κληματα). περνοι)σε οπο το πετροισι

στο διωροφο αρχοντικό του αείμνηστου 

Αθανασιι:Ίδη - εrτιθεωρητr1 τωv Δημοτικι.;>ν 

Σχολείων - και κατέληγε στη nλcηεια του 

Γληάρη. ο που ενωνόταν με τον αλλ ο δρομο 

Ανάμεσα στους δύο τούτους αοφαλτο

οτρωμένους δρόμους ένας άλλος στενός. 

χωματένιος και σαν μονοrτιiτι στην rτιο πολλη 

διαδρομή. ξεκινούσε από το νερόμυλο 

«Μαρρή» και τσακιλωμένος στο ανήφορο 

προς το καφενείο rου Γιαννατζη και πλακο

στρωμένος έξω από το σπίτια του λογιωτά

του και του rτετρόκτιστου οχετου του ποτα

μού rτρος το μύλο "Μορρή ». rτροχωροίJΟε 

rτρος τον καφενέ της ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (του 

Πουλη του Λεφτέρη) με τη πλατειά πλακό

στρωτη αυλή και τον πελώριο πλατανο στην 

άκρη του ποταμοu 

Από τον καφενέ της Φανερωμένης 

περπατώντας πάνω σε στενή πετροκτιστη 
διάβαση μετοξυ του αυλακιού του Εμφ Χα

ρογιού και του aποχετευτικοί! οχετού (κο-
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ταράντι) του νερόμυλου Καράμεμετη. φτα
νουμε στη «Χαραή•• άπου χωρίζεται το 

«Εμίρ Χαράι••. Πάνω από τα 2/ 3 του νερου 

της χαραης αυτής διοχετεύεται με πετρά

κτιοτο αυλάκι (βερκί) στον λάκκο του νερό

μυλου «Μαρμαρέτη» που έχει τη μικρότερη 

απόδοση aπ· όλους τους άλλους νερόμυ
λους ποσότητα νεροι!. 

Το στενά μονοπάτι προχωρεί προς τα 

πανω δίπλα απο το αυλάκι του νερου και ανα

μεσα από περβολια φτανει στο διώροφο αρ

χοντικά. σπάνιας λαικης αρχιτεκτοvικης του 

αείμνηστου Κυριάκου Λεμονοφιδη. μεγάλου 

προεστου, που υπηρετησε ιωι σαν Δημαρ

χος της κωμ6rτολης κοι με μεγcΊλο γιοφυρι 

συνδέεται με το δρόμο που έρχεται απο την 

Καμάρα και προχωρεί περνώντας από το 

σπιτι του Παπαδιακου. του Παvαγιωτη Λε

μονοφίδη κω του Μοuξιούρη προς την πλα

τεία του καφενείου του Γλη6ρη που ra σκιά
ζει ο πελώριος πλ6 ων ο ς rου νερ6μυλου 

Τρινάλλη 

Ο δρόμος αυτός από τη γέφυρα του 

Λεμονοφίδη, μέχρι ro γεφύρι της Πλατείας 
του Τ ρινάλλη είναι πετpόκτοστος στη 
πλευρά του ποταμού απ6 τρία μέχρι πέντε 

με rpa uψος 

AπcJ τη πλατεια του Τρινόλλη ιτροχωρεi 

ο δρόμος προc; τη ηλατεια του Δημαρχειου. 

του καφι:;νείου_ ιου Σπυρου του Κλεοπα ιωι 

του νερόμυλου «Ξυρεύρικου» Σ· αυτη τη 

μικρη δια6ρομη των ΊΙ':Τ()ακοσίων ιιετρων ο 

δρομος πεpναει κάτω απο τις κλασσικές και 

μοναδικες καμάρες πανω από τ;ς οποιες 

βρισκεται σπ, ΙΊ λοικής αρχιτεκτονικής που 

στηριζεται στη δεξιά πλευρά πcνω σε πετρά

ιαιστο τοιχο. άπου βρίσκεται το υπόλοιιω με

ρος της κο rοικίος και κηπος με λεμον6δεν

τρα. στο αριστερά το σπίτι των καμάρων 

οτηριζετα: στο πετράκτιστο !)ερκί του μύλου 

του Τρινάλλη που μεταφέρει το νερά από το 

"Ξυρεύρικο•• στον κατακορυφο λάκκο του 
Τρινάλλη σε υψος γύρω στα έξη μέτρα Απο 

τη δεύτερη χαλοδησιά της αποχέτευσης 

του μύλου τουτου. λίγο πιά κο τω από τις κα
μάρεc;, ξεχειλιζουν τα νερά σχηματίζουν 

μικρά ρομαντικά καταρράκτη και χύνονται 

κελαριστά στο πετρινο αυλάκι στη πλευρά 

του δρόμου 

Στα βρεγμένα πέτρινο τοιχώματα του 

λάκκου και του οχετού βλαστάνουν βρύα. 

λειχήνες. σκορπίδια. ανεμώνες παπαρού
νες προσφέροντος ενα γοητευτικά θέαμα 
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στους διαβάτες 

Απο τη πλατεια του Δημαρχείου ο 
οοφολτοστρωμένος δρόμος προχωρεί ανά
μεσα οπό περβόλια και φτάνει στο νερόμυ
λο «Βούππο)). όπου στενεύει και προχωρεί 
ανηφορικα σε άλλη πλατεία με ολλο πελώ

ριο πλάτανο διπλο οπό τη χαραη στην οποιο 
χωρίζεται το πρώτο και πιο μεγάλο «τοξίμι» 
το «Τοψιού χαράι» που προχωρεί σra ανα
τολικά aρδεύοντας τους aπέραντους ελαι
ώνες και τους λεμονάκηπους της «Καμά
ρας» μέχρι το Τουρκοχώρι Μπέηκιογιου 

Από τη Πλατεία του Δημαρχειου και του 
Κλεοπο ένας πλαγιάδρομος προς το δεξιά. 
οποτομο aνηφορικός. προχωρεί προς το 

Πορεκκλησι του Αρχαγγέλου και διοσχιζον
τας τη συνοικιο της Τζοuμογιάς φτάνει στο 

Δημοτικ6 Σχολείο «rης Τούμπας» οπ6 τις 

βερόντες του οποιου aπολαμβάνεις το κο 
τοπράσινο Πανόραμα της Κά,-ω Κuθρέας. 
Ο δρ6μος προχωρεί -αριστερά του Σχολεί
ου- και ενώνεται με τον κεντριιω δρόμο στη 
πλατεία της Χοροης του Ταψιού 

Από τη πλατεία τούτη ένας πλαγιάδρο
μος προς τ· αριστερά οδηγεί cπο νερ6μυλο 

«Μαχαιρά» και πιο πέρα σε ολλο νερόμυλο 

δυτικ6τερα που χρησιμοποιεί το ιΊλλο μισο 
νερο του Κεφαλοβρύσου, που χωριζεται 

στη χαροη του «ΤριπτπερκοίJ>> με:τα απσ το 

νερόμυλο «Γιατρό» 

Απ6 τη χαροη του «Τραππεpκου» γίνε

ται ο διοχωρισμος της ΠΑΝΩ KYOPEAz πnιι 
περιλαμβάνει τη ΧΑi'ΔΑΚΙΩτΙΣΣΑ και τη 

ΣΥΡΚΑΝΙΑ. από τη ΚΑΤΩ ΚΥΘΡΕΑ rroυ πε

ριλαμβc1νει τις ενοpιες ΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝIΚ(_ .. γ ΑΠΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

(που r~εριλαμβανει τη Θεοτόκο και τη Καμιi· 

ρο) και της ΧΡΥΣΙΔΑΣ με την εκκλησια του 

Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ 

Οι κcιτοικοι της Κάτω Κυθρεας και των 

Περιχώρων που έχουν τίτλους των διαφ6-
ρων «Ταξιμιών» νερού του ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ

ΣΟΥ έχουν δικαίωμα φρουρησεως των ταξι

μιών τους και του ΠΟΤ ΑΜΟΥ του Παλαικύ

θρου μέχρι του ΤΡΑΠΠΕΡΚΟΥ μόνον. Οι κά

τοικοι των Πάνω ενοριων (Χορδακιώτιασας 

και Συρκανιας) έχουν δικαίωμα αρδεύσεως 

των κήπων τους ονενοχλήτως οπό την πηγή 

του Κεφολοβρύσου 

Μετά από τον μύλο το Κεφαλοβρύοου. 

που έχει μετατραπεί τελευταίο σε σύγχρο

νο ηλεκτροκίνητο εργοστάσιο αλευροποιί-
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ος οπο τους οδερφούc:; Χρηστίδη με μια 

χοροη πλοκοστρωμενη χωρίζεται το νερο 

σε δυο μερη Το ένο μέρος ακολουθεί δεζιο 

κοτευθυνση ορδεύει τους κηπους της 

Συρκονιας και κινεi οpίΟμένους μύλουc:; Τ ο 

όλλο μέροc:; ακολουθεί οριστερη κοτευθυν

ση κινει ολλους μύλους και εκεί που τελει

ώνει η Συρκονιο και αρχίζει η Χορδακιωτισ

σο και οπο το λεγομενα «δήμμοτα» προχω

ρεί όλο το νερό του Κεφαλοβρυσου προς 

τον νερόμυλο «Γιατρό>> 

Ο κεντρικός δρόμος από τη πλατεία 

τηc:; χαραηc:; του «Τ οψιού» aνηφορίζοντας 

προχωρει προc:; τη Χαρδακιώτισσα έχοντας 

στα δεζιό λόφους από όργιλλο στα αριστε

ρα ομωc:; την καταπράσινη κοιλόδο με τους 

ελωώνες. τουc:; λεμονόκηπους λευκες ιτι
ές. πλατόνια. καλαμιώνες Διασχίζοντας 

την πυκνοκατοικημένη συνοικία περνά από 

κοντο στην εκκλησιο της Παναγιαc:; τηc:; 

Χορδακιώτισσας το Δημοτικο Σχολείο. προ

χωρει προς την κεντρικη πλατεια. οπου τα 

καταστηματο. τα καφενείο κ ω τα αρχοντο

σπιτο λαικηc:; αρχιτεκιονικης Ανηφοριζον

τας προχωρει εζω από τη Χαρδοκιώτισσα κω 

φτανει στη Συρκανιά Εδώ. εζω από το τε

λευταίο νερόμυλο τηc:; ονατολικηc:; πλευροc:; 

κατηφοριΖ:ει προc:; το μεγολο γιοφυρι και 

προχωρει προc:; το Κεντρο της Συρκανιος 

οπου τα κρεοπωλειο τα καφενείο κοι τα κα

ταστηματο της ενοριας Προχωρει ανηφο

ριζοντοc:; εζω ΟΠό τ11 συνΟΙΚΙΟ KCII CΙΚΟλΟυ

θώντας τη ριζα του βουνου φτcινει στον 

Κεφαλόβρυσο 

Ο ανοτολικοc:; δρομος - ασφαλτοστρω
μένος - προχωρει ανηφορίζονταc:; κοντο απο 
ολλους νερομυλουc:; και με γυμνουc; λοφουc:; 

στο ανατολικα προχωρεί προc:; τον Κεφαλο

βρυσο Απο το δρομο τουτο η θεο ειναι πο

νοραμοτικη Κότω. στο βαθοc:; η καταπρασι

νη κοιλαδα με καλαμιώνες ιτιες λευκες. 

πλιπόνια ελαιοδεντρα και λεμονοκηπουc; 

Τα σπιτια. στα δυτικο. αμφιθεατρικά κτισμε

να με τα κόκκινο κεραμιδια και τα τζιβέρτια 

των μελισσων συμπληρώνουν το πανοραμα 

Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ 

α) Η ΠΗΓΗ Από μια σηρογγα στη ριζο 

του βουνου. στουc:; nροποδες του Πεντοδα

κτυλΩυ. ποφλοζονταc:; ζεχυνεται σαν γνηαιο 

aρτεσιανό το κρυσταλλινο νερο της πιο 

μεγολης πηγήc; στην Κύπρο. Πονω απο τη 

σήραγγα ειναι κτισμένο το μικρό καφενεδα

κι Κcπω απλώνετω η πλcπεια με τcτ θεορcπα 
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πλοτονιο Δημιουργος της πλοτειος μνημο

νευετοι ο αειμνηστος Μιχοηληc:; του Αντω

νουδιου (Ατταλιδης) Η Πλοτειο τουτη οπο

τελεί ιδονικο Κέντρο Διοσκεδοσεων των κο
τοίκωv της Κuθρέα~ και της yuρω Πcρ(οχης 
και πολλών αλλων επισκεnτων οπό τη Λευ
κωσιο ιδιωτερα. κοτο τη καλοκαιρινη περιο

δο 

ΜΙΑ ΘΡΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΕ
ΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ. 

Ειναι επιστημονικο παροδεκτο πωc:; η 
πηγή του Κεφαλοβρυσου της Κυθρέος 
όπως και οι δυό άλλες nηγες της Λαπηθου 

κοι του Καραβό απο την αντιθετη (βορεινη) 

πλευρό του Πενταδάκτυλου αποτελουν τιc:; 

εξόδους μιας τερόστιος υπογειας δε;<::αμε · 
νήc:; που σχηματιζεται με την απορροφηση 
απο τα ασβεστολιθικά πετρώματα της 

οροσειρός των ομβρίων υδατων τηc:; χειμε
ρινης περιόδου Γι αυτο και σε χρονια πολυ 

ομβρίαc:; ανεβωνει η στάθμη των πηγων 
Ομωc:; η λαικη φαντασία θεωρει εC:εΖ:ητη

μένη κοι μόλλον απίθανη αυτη τη θεωρία 
ιδιαίτερα για την πηγη του Κεφολοβρυσου 
Κυθρεας που γιο αιώνεc:; C:εχυνει με παφλα
σμο το πλουσια και κρυσταλλενια τουτο νε

ρα στη καταπρασινη κοιλuδα και ποτιζcι κη

πουc:; κω ογρουc:; σε εκταση πεντε τετραγω

νικων μιλιων μεχρι Πολαικυθρου κω Ε;<::ωμε

τοχιου 

Και εδημιοίφγησε εvα θρυλο πωc; το 

vερο πηγήc; του ΠεvτnδακτιΙλοu στην Κιι

θρεα εχει τη προέλευση του στcτ ορη 
της Καραμανιάς απ όπου ερχεται κατω 

απο τη θαλασα τηc:; Κιλικιοc:; μεοο απο μια 

υποθcτλcτσσια σηρcτγγα 

Κοποιοc:; Κυθρεωτηc:; μεταπράτης 

(πλανοδιοc:; πρcτματευτηc:;) το;<::ιδεψε κcιποτε 

στην απεναντι της Κυπρου πλευρα της Μι

κρόc:; Ασιαc:; στη fV1ερσινcτ Ανεβηκε ψηλπ 

σ ενα καταφυτο βουνο με πλουσιcΙ νερο 

που σχημότιζαν κοταρρcτκτη Καθησε κοντα 

στο τρεχοτο νερο. κατω οπό τη σκιο ενος 

πελώριου δέντρου Αφου ;<::εκουροστηκε λΙ· 
γο εβγαλε τα λιτο του τρόφιμα γιο vα φόει 

ειχε μοζι του ψωμι. ντομάτεc:; κcτι ελιές μου

ρεc:; cτλοτισμένες της Τζυρκος μεσα σε 

ε να άπnο. (πλεκτο ψ όθε ν ο στρογγυλόμcτ

κρο δοχειο που κλειει μc κινητο δεμενο 

στουππωμα· απ· αυτό που χρησιμοποιουν 

για τις ελιές οι ;<::ωτόρηδεc:; που τοποθετούν 

στις βουρκες τουc:; με το ψωμι και το κρεμμύ

δι\ 
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Σε μια στιγμη (εφυγε aπ· τα χερια του 

ο απποc: κι έπεσε στο ορμητικο νερο κοι 

προχωρησε στον κατcφρακτη ο ανθρωποc: 

δεν προλαβε να το μαΖ:εψει και χαθηκε στον 

κcna ρρcΊκτη 

Αφου περιοδεψε κω σε μερικεc: αλλεc: 

πόλεις κοι χωρια τηc; Μικρασιας σε ενα μηνα 

γιφισε στην πιπριδα και κι1θησε κοντα στην 

πηγη του Κεφολοβρυοου τηc; rτανώpιοc: Κ υ 
θρεαc: να Εοποστοσει f<οιτοζοντας το κρυ~ 

στολλινα νερο τηc; πηγης σε μιο στιγμη βλέ~ 

πει να κινειται μεσα στα νερα που βγαινα~ 

νε οπ τη βρυοπ ο ό.ππος του που εχοσε 

στο κοτcφρακτη τπς Καραμανιac:ι βουτηξε 

κο: τον αρπαξε Ηταν ο ιδιοc: ο δικοc: του 

που εχοσε στον κcηαρρακτη στο βοιινο της 

Μικρασιπc; εξω απο τη Μερσινοι 

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΘΡΥ ΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ποιJ 

σχετιζεται με τους μυλουc: και αναφερετω 

στη θαυματουργικrΊ δυναμη του ΑΓΙΟΥ ΔΗ~ 

ΜΗΤΡΙΑΙ\ΙΟΥ -~ Επισκοπου Κυθρεαc: κω του 

Αγίου ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ που οιεμενε στο ομω

νυμο χωριο. εκειθεν τηc; οροοειραc; του 

Πεντ αδακτυλου 

Ητπν λrει η ΠαρcΊδοση ~ ο Αγιος 

Δημητριc,νος (πριν ονελθει στο επιοκοπικσ 

οξιωμcι) μυλωνάς σε ένα απο τουc; νερο

μυλους τηc; Πανω f(υθρειιc: 

Με σο στο μεcχι rou Νιοβρη ο αγιοc: Αμ~ 
βρσcως φομrωοε στο ζωο του ενα οοκκι οι

ταρι κοι προχωρησε προc; την Κυθρεα για νπ 

το ολf~σει ιπ ενπ απο τουc; νερομυλουc:; 

Κc11η rυχη "Ηψοτηcπ οτο μυλο ποιι ηταν 

μιιλωναc:; ο Αγιοc; Δημητριανοc; Η rc:ν νυ

κτα οτον πε?εψε στο μυλο Νυκτα χειμωνιο~ 

ιικη με βροχεc; και τσουχτερο κρυο 01 ον 
ηρθε η σειρο τοιJ Αμβροοιου βολονε το σιτα · 
ρι στη κοφινιcι του μυλου τον κανονισαν να 

το βγαλει "ψιλο" οσο ro θελε ο ηελοτηc:; 

κοι κcιθηοcινε στη Ζ:εστη ταβλcι με τη προβια 

και το παrτλωμcι κουβεντιcιζονταc; Ο μυλος 

φωτιζοτcινε με το cιμυδρό φωc; του λυχνcιρι 

οιι (μικρη τενrκεδένια λcιμπα με φυτιλλι) 

Ε'ξω cJ κοιρόc: cιγριεψε κι επεφτε αδιnκοπα 

δυνοτη βροχη και βέβcιιcι κρυωνcιν 

Σε μια στιγμη σωθηκε το πετρελοιο του 

λυχναριού και εσβυοε ο λυχνοc; Κοιτοξε 

στο τενεκέ τnυ πετρελαίου ο cιγιοc; Δημη~ 

τριανός γιο να γεμίσει τη λcιμπου μα το πε

τρελοιο είχε οωθεί Ετσι έμειναν στο σκοτcι

δι 

Ο cΊγιοc; Δημητριcινοc; το τε. που ή(ερε 

το κατατοπιcι προχώρησε έδεοε το μυλο 
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κατέβηκε οτο κατωστέγι, γεμιοε τη λαμπου 

του με νερό, την αναψε και συνεχισcιν το 

cιλεομα και την κουβεντο τους 

Το γεγονός τουτο - νcι μετατραπει το 

νερο οε πετρέλοιο εκcιμε μεγcιλη εντυπωοη 

στον Αγιο Αμβροοιο Πιοτεψε στις θcιυ~ 

μcηουργικεc: ικcινοτητες του Αγιου Δημη~ 

τριονου ~ του μυλωνσ 

Αλλcι και ο Αγιοc, Αμβροσιοc φημιΖ:ο· 

ταν και αυτος για nc θαυμcιτουργικεc: του 
ικανοτητες 

Οταν γυριοε στο χωριο του εντυπωσι

cωμενοc: απο το θαυμcι του μυλωνα του 

Αγιου Δημητριανου ~ αποφαοιοε να δει(ει 

στο μυλωνα και τιc: δικεc, του ικανοτητεc; 

Ενπc: γειΓΟ\'Clς του Αγισυ στον Αη 

Γροση ετοιμcισε το ιiλεσμcι του γιπ νcι πιiει 

στη Τζυρκcι να αλεοει Προτου (εκινπσει γιο 

την Κυθρεα ο ιiγιος Αμβροοιοc; που nταν 

ιερεαc; στον ομωνυμο ναο. cινcιψε μερικα 

καυσοi;υλcι πευκου. το εκαμ<: καρβουνα το 

τοποθετnσε μc_σcι σε ενα καλάθι! Tu 
εδωσε στο χωριανο του και τον πορcικαλεσε 

να τα παρει ετσι ανcιμμενα στον Αyιο Δη

μητριανο τον μυλωνcι γιπ VCl ζεσταινονται 

στην ππγωμενη vυκτα του χειμωνα 

Ο Αγιοc; Δημητριονος εντυπωσιαστη 

κε ClllCJ το ι)ωρο που τοι; ι:οτειλε ο Λνιος 

1'\μβpοοιος 

9 ΤΟ ΜΟΝΑΠΗΡΙ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΠΟΜΟΥ 

Στις υrrωρειες του ιουφα[\ι:νιου 

σrην αγκαλια rου [:;ουνου σε μια t·:cητ<ιφοσι 

νη κοιλάδα με μικρ~ς βρυσουλες και τρεχο~ 
το vερα είναι κτιομενο το Μονcιοτηρι του 

Χρυσοοτομου που ανηκει στον Πcιναγιο Τcι

φο Βριοκεται χίλιcι πc:ντωωσισ πcριrιου με~ 

τρα πιο μακρυο και φυσιιω πιο ψηλcι. aπο το 

ορεινο χωριο του Κουτσοβέντη. 

«Ποτε κτιστηκε ακριβωc δεν ξερσυμε 

~γρaψει ο αειμνηοτος λαογραφος και δcΊ

σκαλος Νεπρχος Κληριδης σπJ βιβλιο του 

«ΤΟ ΜΟΝΑΠΗΡΙΑ. ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ" Εινaι 

και τουτο το μονασπjρι γροφει. δημιουργη

μα των Βυζαντινων Χρονων κοι cισφαλωc; 

Κ1LUΓ!]Κε πολλα χρονω rrpίν έρθουν ΟΙ 

ΦρcΊγκοι στο νησί μαc;. πιθανο στα τελη των 

Αραβικων επιδρομών 01 οποίεc: βcΊσταξαν 

καπου 300 χρονιcι χρόνιο μαυρcι χρονια τρο
μου και αγωνίας χρόνια σφαγης και ερήμω~ 

σης" 

Κτίστηκε ~ γρcΊφει ο Ν Κληρίδης ~από 

μια δυστυχισμένη Αρχόντισσcι που έπαοχε 
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από μια ανίατη αρρώστεια (έκζεμα ή λέπρα) 

και διέμενε στα απέραντα δωμάτια του Βυ

ζαντινού Καστρου που έκτισαν οι Βυζαντινοί 

Αυτοκράτορες στις πιο ψηλές κορφές του 

Βουφαβέντου στην οροσειρά του Πενταδά

κτυλου για να αγναντεύουν την απέναντι θά

λασσα της Κιλικίας οι Ακρίτες φρουροί και 

να επισημαίνουν τη παρουσία των καραβιών 

των Σαρακηνών πειρατών 

Η αρρώστεια της Αρχόντισσας, που διέ

μενε στα ΣΠιτΙΑ ΤΗΣ ΡΗΓ ΑΙΝΑΣ. μεταδό

θηκε και στο σκύλάκι της. που ήταν ο aχώρι

στος σύντροφός της 

Απομονωμένη και θλιμμένη η Αρχόν

τισσα γιατί οι συγγενείς της aπόφευγαν με 

κάθε τρόπο να την πλησιάσουν. και στενο

χωρημένη γιατί και αυτοί οι δούλοι και οι δού

λες της με δυσκολία την πλησίαζαν. εύρι

σκεν ανακούφιση στο πανοραματικό θέαμα 

που απλωνόταν στον απέραντο κάμπο της 

Μεσαορίας με τα χωριουδάκια του. με τη 

Λευκωσία ανάμεσα τους. τη βουνοσειρά του 

Μαχαιρά με τα πυκνά δάση της το απομο

νωμένο βουνό του Σταυροβουνιού με το 

Μοναστήρι του Τ Σταυρού στην κορυφή 

του Στη βορεινή πλευρά απολάμβανε τη 

καταπράσινη πλαγιά του Πενταδακτυλου. τα 

δαντελωτά ακρογιάλια και τη γαλανή θαλασ

σα. 

Το άρρωστο σκυλακι υποφερε πολυ 

Οταν το έπιανε η φαγούρα κι οι πόνοι δε 

μπορούσε να ησυχάσει Εβγαινε έξω από 

το Κάστρο κι ετρεχε εκεί στις κατωφερειες 

του Βουνού και ζητούσε να βρεί κάπου ανα

κούφιση Ετσι έφτασε κάποτε σ· ένα μεγά

λο βράχο aπ· όπου έτρεχε μια βρύση και 

σχημάτιζε μια λιμνούλα Εμπαινε στη λι

μνουλα, τριβόταν στο βράχο κι ένοιωθε με

γαλη ανακούφιση Κάθε μέρα επισκεπτόταν 

τη βρυσούλα. λουνόταν στη λιμνούλα και σι

γα - σιγά θεραπεύτηκε απ· την αρρώστεια 

του. 

Αυτή η βρυσούλα του βράχου με μια 

πέτρινη λεκάνη είναι το σημερινό άγιασμα 

του Μοναστηριου. Την επισκέπτονταν οι 

προσκυνητεςκαιλούζοντανστηλεκάνητης 

βρυσούλας και όσοι είχαν - προ παντός τα 
παιδιά - καρφητες στο κεφάλι. κάποια αρ

ρώστεια στο δέρμα τους ή έκζεμα θεραπεύ

ονταν Ειχαν καθιερωσει απο τα παλιά τα 

χρόνια να γίνεται κάθε χρόνο στις 29 του 
Ιούνη προσκύνημα στο Μοναστήρι και μεγά

λο πανηγυρι στο οποίο προσέρχονταν κατά 

Ε'ΛFΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

εκατοντάδες προσκυνητές απο την Κυθρέα 

(και την Πάνω και την Κατ ω) κι απ ο τα περί

χωρα της (Νιόχωρκο Τραχώνι Βωνη Πα

λαίκυθρο και Εξω Μετοχι) από τη Μιά Μη

λιά. το Καίμακλί. τη Παλλουριώτισσα και τη 

Λευκωσία 

ΤΟ ΚτΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΠΗΡΙΟΥ 

Ο Νέαρχος Κληρίδης στην αναφορά 

του για το Μοναστηρι του Χρυσοστόμου ση 

μειώνει: «Μια μέρα η Αρχόντισσα του Κα

στρου καθόταν σε μια ταράτσα και κοίταζε 

κατά τη πεδιάδα της Λευκωσίας Το σκυλάκι 

(που άρχισε να θεραπεύεται) καθόταν δίπλα 
της · Εξαφνα το βλέπει να φεύγει από κον
τά της. να βγαίνει από τη μεγαλη εξώπορτα 
του Κάστρου και να παφνει το μονοπάτι που 

κατέβαινε κάτω κατά το μοναστήρι που δεν 

υπήρχε ακόμα τότε. Δε πέρασε τιποτε από 
το νού της Σε λίγες ώpες το σκυλάκι γυρι
σε πίσω από το ίδιο μονοπάτι Την άλλη μέρα 
το σκυλάκι έκαμε τα ίδια οπότε η aρχόντισ
σα πρόσταξε μια μέρα ένα από τους υπηρέ

τες της να πάει ξωπίσω από το σκυλακι και 

να κοιτάξει προσεκτικα ως που πηγαίνει και 

τι κάνει τέλος πάντων 

Σε λίγες ώρες ο δούλος γυρισε μαζί με 
το σκυλάκι Η aρχόντισσα ανυπόμονη το ρώ

τησε τι είδε και κείνος της ειπε 

«Κάτω στη ρίζα του βουνού ειναι ένας 
Πελώριος βράχος. Από τη ρίζα του βράχου 

αυτου βγαίνει μια βρυσουλα με λιγοστό νε

ρό που σχηματίζει μια μικρη λιμνη. Το σκυλά
κι πήγε τρεχτό στη λιμνούλα εκεινη και λου

στηκε στο νερό της Σε λιγο βγήκε από το 

νερό, τινάκτηκε και ξαναμπήκε στη λιμνού

λα. Πάλι βγήκε και ξαναμπήκε Υστερα τινά
κτηκε καλά πήρε δρόμο για το κοστρο και 
εγώ ξωπίσω του» 

Από τα λόγια του υπηρέτη η αρχοντισσα 
υποψιάστηκε πως μπορεί νάγινε καλα το 

σκυλάκι της από το νερό της βρυσουλας 

εκείνης και πρόσταξε τους δουλους της να 

της φέρουν από το νερό εκείνο για να το 

δοκιμάσει Από τα πρώτα μπανια που εκανε 
άρχισε να καλυτερεύει η υγεία της Πετού

σε απο τη χαρα της και φιλούσε σφιγγοντας 

στην αγκαλιά της το σκυλάκι της Σε λιγες 

μέρες έγινε εντελώς καλά η aρχόντισσα 
Χαρές και μηνύματα στους δικούς της και 
στους γνωστούς πως γιατρευτηκε Το διαλα

λησε παντού Η Αρχόντισσα επισκέφτηκε τη 
βρυσούλα κι ευχαρίστησε το Μεγαλοδύνα

μο που έπλασε μέσα στα σπλάγχνα της γής 



ΕΛΕΎΘΕΡΗ KYOPFA 

μια τετοιο θουμοτουργο πηγη Συλλογι(ο

τον να γυρίσει στην Γ\ολιτεια κοντά στουc; 

δικουc; τηc; 

Ομωc; μια νυκτο προτού εγκοτολειψει 

το Κοστρο η Αρχόντισσο είδε ενο ζωντοvο 

όνειρο Φονερώθηκε στον υπνο τηc; ο άγιοc; 

Ιωάννη<:; ο Χρυσόστομο<:; και τηc; ειπε 

«Μην πας πουθενο Κατέβα στη βρυση 

που σε γιοτρεψε _ κτίσε εκεί κο ντο ένα μο
ναστηράκι με εκκλησιο χαρισμένη στόνομn 

μου. και μεινε εκεί σ όλη σου τη ζωή Θα 

εισαι πιο χαρούμενη κι ευτυχισμένη πα ρο ον 

κοτεβήc; στη πολιτειcι" 

Αλλο που δεν ήθελε η ευγενικη ορ

χοντισσο Πωc; nλλιωc; θα μπορουσε να [ε

πληρώση ενο χρέος προc; το Θεο και προc; 

το τοπο που τηc; χcψισε την υγειο της Κn

λεσε τεχνίτεc; και ε:ργότες και σε λίγους μη

νες κτίστηκε το Μονοστηρι του Χρυσοστο

μου Κόλεσε μονοχοίιc; στn κελιά του. yόρι

στο μονcωτήρι πολλο κτημοτα για τη συντη

ρηση τουc; Ηταν τόοο ευτυχισμένη με τη 

πραξη της αυτή_ ώστε να μη θελησει να φυ

γει ποτέ οπο το Μοναστηρι " 

Στα δυ1ικο τηc; εκκλησιας και του διώ

ροφου συγκροτηματος των κελλιcJν είναι 

ενο μεγαλο περβόλι που ποτίζετω οπο το 

νερό μιας τεροστιοc; δεξομενηc: ποιι τρο

φοδοτειται οπο μιο βρυσούλα που βρισκεται 

στην πλογιό τηc; ρεμcπιcιc: 

Απο το μπολκονι rου μεγολου ανώγειου 

χωλ το θεομα είναι πονορcψοτικο Κοτω η 

κοτάφυτη κοτοπροσινη κοιλcδπ και στη δυ

τική πλευρό ο οπεροντος κυπορισσώνοc; 
δημιουργημοτο της εργαικότητος των μο

ναχών τηc; πολιάς εποχής Πιο κότω το μι

κρά χωριό του Κουτσοβέντη με τα λοκκοβου

ναρα κατάφυτο με ακακιές 

Παιδικές αναμνήσεις από το παναϋ

ρι του Χρυσοστ. 

Θόμουν οκτώ ως δεκο χρονών. όταν γιο 
πριJτη φορο πηγο με τουc: γονιους μου και 

πολλούς όλλουc; χωριονουc: στο ΧΡΥΣΟ

ΣΤΟΜΟ. Οτον βψ)κομε οπό τη κcιτοπρασι

νη περιοχή της Τζυρκος προχωρησαμε σ 

ε να στενό μονοπατι ονομεσα σε ακακίες και 

κοντά στην κοίτη του ποταμού Τεγκέλη 

Περνούσαμε οπό τα «λοκκοβούναρα" που 

ηταν καταφυτα από ακακίες 

Σε κόποιο στιγμή αρχίσαμε να περνου

με οπό κάτι ονηφορικα στρεψψcιτα. το ονο
μαστό «γυριλλούδκιο" Η διοδρομη οπό το 
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γυριλλουδκιο κοίταζε κοτο την πεδιοδο τηc: 

Λευκωοιοc: κρότησε πόνω από τρίο τετορτο 

της ώρας Οι πεζοί ογκομαχουοονε και το 

γαιδουρκο φαινονταν κουρασμένο. Στο πιό 

ψηλο βουνολακι οντικρυσομε το Μοναστήρι 

και πιο χομηλο το χωριουδάκι του Κουτσο

βεντη Πέρα στην κορφή της οροσειρόc; το 

Βουφοβέντο με το σπιτιο της Ρήγαινας και 

ονοτολικοτερο ο επιβλητικός Πενταδάκτυ

λος με ανοικτά το πέντε δάκτυλο της πετρι

νης παλάμης του 

Προχωρουσομε τώρα πιο ονετο ανάμε

σα οπό πεύκο και ακοκίεc; και διοσχιζοντας 

τον Κουτσοβέντη φτάσαμε στη ξακουστη 

Μονη 

Πεζεψομε τακτοποιήσαμε το προγμοτο 

κω το ζωο μας καθοριστήκαμε και μπήκαμε 

στην εκκλησιο οπου γινοταν ακόμη η ακο

λουθία τηc: Θείαc; Ευχοριστιοc; Εκοτοντο

δεc: οι προσκυνητεc; 

Μετο την εκκληοιο οι γονιοι μας με τη 

ncιρέο τους ορχισον να ετοιμοζουν τα ψη

τά στά κάρβουνα κοτω από τη σκιο των πευ
κων. Εγώ με κόnοιον άλλο ουνομflλικο μου 

περιεργοζομοστε τις φουντωτές αμυγδαλι

ές. έξω οπο τον περίβολο του μονοστηριου 

πνεβηκομε σκορφολώνονταc: πονω σε μια 

ομuγδολιο που ήταν φορτωμένη πράσwο 

οθοσουδιο και ορχισαμε να yεμιζουμε τιc; 

τζέπεc: των ποντελοvι&Jν κω τουc: κnρ

φουc; μοc: 

Σε μια στιγμη οκουμε μια ουσrηρη φω

νή οπο κάτω 

- Ρε σειc; τι κονετε ε κει rrονω στο δεν

τρο Παγώσαμε Κοτεβηκαμε στη προστογη 

του τρέμοντοc; Είδαμε στο βραχίονα του 

χεριου του το μεγολο προυντζινο οημο του 

ογροφυλοκο Μαc; πηρε οπο τα μπροτσο και 

μας οδήγησε στο κελλnρι τοιι μονοστηριοίι 
όπου μac: ανάγκασε να αδειάσοuμε τους 

κόρφουc: και τις τζέπεc: μοc: απο το αμύγδα
λο Μαc: άρχισε ανάκριση από που είμαστε 

και ποιοι ήταν οι γονειc: μαc: και που βρι

σκοντον Τον οδηγήσαμε στον τοπο που 

βρισκοντον οι δικοί μac: Mac: επέπληξαν οι 
δικοί μαc; _ ζητήσαμε συγγνώμην από τον 
αγροφύλακα και το επεισόδιο έληξε μα 

εμείc: μείναμε τρομοκρατημένοι. 

Μετα οπό ενο πλουσιο φαγοπότι επι
σκεφτήκαμε το αγίασμα, που απέχει γυρω 

στα πεντακόσια μέτρα. εκεί σε κείνο το βρά
χο aπό τον οποίο αναβλύζει το θουματουρ
γο νερό και χύνεται σε μικρή λεκάνη Μικρά 
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σχοινοκιο που ητον δεμενο οπο κορφιο 

μπηyμενο στο βροχο κοι μιο μοσφιλιο που 

ε:ιχε βλοστησει εκει στην πλοyιο ητον φορ

τωμενο με πουκcψισ<Ίκιο κω αλλο ε:σώρουχ<Ί 

που αφιεrωναν εκεινοι που πλενοντον και 

λουζουντcιν yι<Ί ν<Ί γίνουν κ<Ίλο οπο εκζεμ<Ί

ω κοι αλλο δερμοτικα νοσηματο 

ΜΝΗΜΕΣ ΣΕ ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Ο ηyουμενοc; cΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑ

ΚΗΣ 

Το 1926-27 οων πρωτοδιοριστηκο σον 
δασκ<Ίλοc; τοποθεrηθηκ<Ί στον Κουτσοβεν

Πl Ε'μενο στο χωριό κω το Σοββατοκυριο

Κ<Ί πήyοινο στην Κυθρεο Το οnόyευμο του 

Σαββατου rτεζοπορωνταc; στο στενο δρομι

σκο ονομεοο στις <ΊΚ<Ίκιεc; σω λακκοβοu

vαρα κοτέβοινο στο ποτρικο μου σrτιτι 

Τη Δευτερο πολυ πρωι 1-_εκινουσο yιο 

τον Κουτσοβεντη Τωρο πηyοινο κοβολλ<Ί

ρηc; οτη φορ<Ίδ<Ί ι.ι<Ίc; στην οποιο ε:ιχc. φορ

τωμενο στο δισ<Ίκκι Τ<Ί τροφιμ<Ί που θα χρη

σιμοποιούσα ολόκληρη τη βδομοδα Μοi'ι 

μου nηyοινε ICC1ι Ο οειμνηστοc; ΗJρΟ KC1TC\ 
εl-_η χρονια μικρότερος ο <Ίδερφοc; μου Μι

χ<Ίληc; - μηθητηc; τοτε οκόμη στο Δημοτικο 

γιο νο φcρt:ι rτισω ιη φοροδα 

Δυο-τr>ιο οποyευμοτα οωv ι-κλε:ια το 

πχολειο c1voλoui:Jωνωc; HJ\' cιvηφορικο 

uροιιισκο οvcψοινcι στο Μονπcηηρι f νωρι

στηκο μι~ τον Ηyοιψενο τηc Μονηc; r•cινοσι

ολοyιοτοτο cψχιιιrινδριτη FιιΑιψιο Γlcπωc)π

κη με τον οποιο ε:ιχcψε συνομιλιεc; rτuνc-1 οε 

θρησκευτικο θεμCllο Ο<Ίειμνηστοc: ΠC1Ιωδπ 

κηc; ηων Κρητικοc; κοι υπηρετουοε oτouc; 

Αyιουc; Τοπουc: Ηων πολυδιοβοσμενοc; 

εμβριθηc: ιιελετητηc: των Γρπφων ιωι cφε

πκετο στην rωκητικη ζωη Το Σοβ[)ατοκυ

rιcικη κατεβωνε στη Λευκωσιο 

Κοθε Δευτερπ yυριi'ε πισω στο Μονπ

οτηrι Περνουσε πππ κοντα στο Σχολειο 

μου Σταμcηουοε τη μπιιλο του κοντn στην 

ι~Ι-_ωπορω του Σχολειου yιο νο μοιι πεί την 

Κπληιιεrα τοιι Στην εrωτηση μου Τι νεπ 

<Ίrτο την κλεινη πrι.ηευουσο οrτοντοιισε 

rτ<Ίντπ με την ιδιο φραση «Ουδεν κωνnν urτo 

rον ηλιον'" Ητον ουστηροc; ασκητικοc: λι

τοδιοιτοc; ολλο ευπροσηyοροc; και πολυ φιλο

Σ,cνοc; 

Κοι κ<Ίτι πολυ χορακτηριστικο yιο τη 

νοημοσυνη των αλοyων 

Πε:ροπε ολοκληρη οεκrlετιπ C1ΠΟ τοτε: 

FΛfΥΟΠ1Η KYOF'f-A 

που μεωτεθηκο οπο το σχολειο του Κου

τσοβεντη Πηyομε πολι στη πονηyυρη του 

Χρυσοστομου cιχομε KCli την cωπροφοροδο 
του Αντωνοτζη Σ ουτη ητον κοβολλ<Ί μιο 

cλληνιδο Σομιώτισσο που ειχε yνωριστει με 

τη συ(υyο μου στη Κλινικri του οειμνηστου 

Τοφοριδη οπου ειχον uποστε:ι εyyεφηση 

σκωληκοειδίτιδ<Ίς Την πηρομε εκδρομη στο 

Χρυσοστομο Οι <Ίλλοι ειχομε yοιδοιφιο 

Οτον φπ_ισομε οτον Κουτσοβεντη η φορο 

δο της Θεονουλοc; πηyε κω στομοτηοε εΈ.ω 

οπο την εl-_ωπορτο του σχολειου 1 Δεν εννο

οι>σε νο κινηθει οπό εκει CΊνομενοντοc το 
Ι-_εφόρτωμο 1 

1 Ο. Η ΧΑΛ ΕΥ ΚΑ 

Εν<ΊC: ονηφορικόc: δρομοc; στη νοτιο 

πλευρο τηc; οροοε:ιpαc; του ΠεντοδaκτuλοιJ 

- οσφαλτοστρωμενοc; απο το τελειποι<Ί χρο
νια τηc; Αποικιοκροτιαc: προχωρει απο τη 

πλατεία του Κεφολοβρυσοιι με βορειοονcΙ

τολιι<η κατειιθυνση προς τη Χολευκcωη 

Η οpοσειρο που 1-.εκινο c1πο το ακρωτη 

ρt του Κορμοκιτη οκολουθωντοc; τη ~ορινη 

ποραλιο κοταληyε:ι στο ΜονCΊστηρι τοιJ Απn 

στολου Ανδρεα Η βορειc1 πλc~υρο της ορο 

οειραc; εινω κοτοφυτη 1.1ε πt:ιJκο κιιπcψιο 

σια ποικιλι:Jνιψουc θαμνοιJc ι:λιεc κοι πrπ 

ποντοc: Χ<Ίρουπιεc; Οι ελιεc: ι<ι CJΙ ycιrJοιtπιιχ 

φτανοιιν IΙFXP' τη 'lClfJ(lλιoκη (ωνπ YCJΙ CΗΙ 

VC1VTOLJV ΓtC ομμοuδερε:ς οκ~:ιοyiΠΛιι:,( η ΤΙ(' 

βρcιχωc1ειc: οκτεc; Η νοτιcτ rτλυφο της or1o 
σεφcκ ει ναι yεμοτη βρrιχοι ιc: π σ[~, ε ο ι ολιtiι

κοιJς με κοιλωματα xoρaδprc: κοι λοyκοδι

εc: οπου το νι, ρο της βροχηc μοΖευονται κ<Ίι 

οποpροφουντοι yιa να τροφοδοτησοιJν τπ 

τερποτιπ υποψ:ι<Ί δε(<Ίμενη απn την οπnια 

ποιρνουν Τ<Ί κρυσταλλινο νερcι τοιιc οι τριΊC' 

μεyολοι κεφολοβrυοοι και πληθοc; ολλων 

μικροτερων πηy~Jν 

Υπαρχοιιν πολλ<Ί πογάζια Ιrιε:ρrωμcπα) 

που ουνδεουν τη νότιο π λ ε: υ ρο με τη β ο 

ρειο Το rτοyοΖι των Ποναvrων τοιι Αyιοιι 

Ιλοριωνο Δικωμου του Πεντcιοοκτυλοιι 

της Χαλευκοc;. ΓOll τ ρικωμου τηc; Ακαν

θουc: τηc; Καντοραc; Το περασμοω ωυτα 

εινοι κατοφuτα 

Το πιό ωραίο το πιο ψηλο το πιο πρασι

vο κω πιο μοyεuτικο περασμα ποι> μοιαΖ:ει 

με οροπέδιο εινω η ΧΑΛΕΎΚΑ Εχει το πιο 

ηπιο το πιό yλυκο κλιμα κCΊω το χειμωνα και 

το πιο δροσερο. το πιό ρομαντικό και ευχπ

ριστο κπτο το κπλοκοιρι απο κοθε πλλη yω-



Ε'ΛΕΥΘΕ'ΡΗ ΚΥΟΡΕ'Α 

νιο τηc; Κυπριοκης υπαίθρου 

Η Αγγλοκροτίο εκτιμώντας τη σταθερό

τητα του κλίμοτοc; και μοναδικότητα του το

πιου του κοτοπρασινου και την έκταση του 

κατάφυτου οροπεδιου αποφάσισε να το με

τοτρεψει σε δασικό στοθμο Εκτισε το 

οποραιτητο υποστατικά γιο τη λειτουργιο 

του δοσονομικοίJ στοθμοίJ τοποθετησε τη

λέφωνο εκτιοε το οποραιτητο κέντρο γιο 

αναψυχή που λειτουργούσε σον καντίνα και 

διαμόρφωσε κοτολληλους χώρους γιο ψητό 

και κατασκεύασε πάγκου<:; και τροπεζια γιο 

την εξυπηρέτηση των εκδρομεων επισκε

πτών 

Εκοτοντnδες οι επισκεπτες οπο την 

Κυθρέο και το περίχωρα και ιδιοιτερο οπο τη 

Λευκωσιο κοτο το Σοββοτοκυρίοκα κατά την 

ονοιξη και το κολοκαιριο Τρώγοντας και δι

οσκεδοζοντος οπολομβονον τη δροσια του 

κοτοπρασινου τοπιου και περπατώντας κατό

πι στον οσφολτοστρωμενο δρομο προχωρού

σαν. κάτω οπο τη σκιο των κυπαρισσιών και 

των πελώριων πεύκων. εφτονον στην κορφη 

του βουνου απ· οπου σπολόμβονον το μο

ναδικό πανόραμα τηc; βορινής πλευρος της 

καταπράσινης κnι ονόπνεον το δροσερό οε

ρακι που ερχόταν οπό την οπεροντη γαλανή 

θnλασσο 

Στο χρόνιοτης ΑνεΕnρτησίος με τη με

γολη άνοδο του βιοτικοu επιπέδου. την ου 

Εονομενη ευημεριο την ολμοτικη εΕελιξη 

των rιεσων συγκοινωνιος και ιδιαιτερα τη κα

ταπληκτική εξάπλωση του ιδιωτικου ουτοκι

νητου οι εκδρομες στη Χολευκο έγιναν πυ

κνότερες 

Οι επισκέπτεc; Εεκινουσον από τιc; πρω

ινές ώρες. στοθμευον για λίγο στον Κεφολο

βρυσο και περιεργοζοντον την πλατεία με 

το πελώριο πλατάνια και τις στηλες των 

ηρωομορτuρων της περιοχή<:; που εδωκον 
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το αιμο τους για την κατάλυση της Αποικιο

κρο τ ίο ς δροσίζονταν στα κρυο ν ε ρο της 

Πηγής και συνέχιζαν τον δρομο τους προc; 

την Χολευκο 

Εκεί στο γαλήνιο καταπροσινο. περι

βολλο επαιρναν το γευμα τους και ξεκουρά

ζονταν στον ισκιο των δεντρων ri στο καφε
νεδάκι και άρχιζαν τις εξερευνήσεις της 

γυρω περιοχης προχωρούσαν σε στενό μο

νοπάτια κοτω οπό τη σκια των πεύκων και 

εφτανον προς το ανατολικά στο υψώματα 

του Γιοηλο ή προc; το δυτικά μεχρι το Αρμε

νομονοστηρο 

Η Χnλευκο ητον προωρισμενη να απο

τελεσει το εντευκτήριο χιλιαδων επισκε

πτων οπο τη Λευκωσία κατά τους θερινους 

μηνες και εε αιτίας της μικρης της οποστα

σης οπο την Πρωτευουσο της πονορομοτι

κηc; σποψης του κιiμπου τηc; Ανοτολικης 

Μεσοοριας με το χωριουδόκια και τις κωμο

πολεις και πέρα μακρυα στα βάθη του ορί

ζοντα στην Ανοτολη. στη καταχνια η μεγάλη 

πολιτειο του Βορωσιού με τη μουρογCιλονη 

θαλοσοο του κόλπου 

Αν δεν εμεσολαβουσε η επαισχυντη 

επιδρομή του Αττίλα η Χαλεύκα ήταν προ

ωρισμενη εΕ αιτίας του ήπιου και σταθερου 

τηc; κλιματος να μετατραπει σε μόνιμη και 

περιζητητη διομονη οχι μονο κοτο τους θε

ρινούς μηνες αλλα και σε ολη τη διαρκειn 

του ετουc; 

Η Κuβερνηση της Δημοκρατίας θα 

έκαμνε τιc απαραιτητες υποδομες γιο την 

ονόπτυΕη του θερινου τουρισμου και η Χα

λεύκα ηταν προωριομένη να γίνει ένα απο 

το ωραιοτερο και προσφιλέστερα Τουριστι

κο Κέντρο οχι μόνο γιο τον εσωτερικό ολλο 

ιδιαιτερο για τον αλλοδαπό Τουρισμό 

Γ.Α.Κορέλλης 

Συνταξ. Δ/λος 




