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·ι στορ(α, θρϋλοι, παραδόσεις, άγwνες γιά nροάσπισή του 

Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

ΕΝΑ όmο τ& '11"10 aξι·οθέα:τα :μέ.ρη τ'iΊς 
Κuθ';:-έας, Crλλ6: καΙ. δλης η'Ίς Kύrrρou, εΊναι 

ιi πφίφημη 'Π'rrYfi τοt) ΚεφαλοδρVσ.ου · ποu 
εΤνα:ι ή μεγαλUτερη, όχι μόvον τfις Κίrπροcι 

άλλi:r καΙ δλοv τοu κόσιμου κατό: τι')v γνώ

μην είδ κων. 

Δεν uπάpχει έπισκέπτης, ποu έπισκέφθη

κε ,η Κvθρέα καΙ νό: μ,η,v πάει vό: δεί τον 

Κ-εφα:λόδ,puσό της va μ,η ξ~ουρασεfεl κάτω 

άπ' τa π~vσκια πλατάνια του στην δρα

σόλουcrτη πλατε,ία του καΙ ιva μη ξεδιψά

σ.ει μi. το ~ωvεvrτικΟ καΙ καθάριο .vε,ρό του. 

'Απ' τό: τωλιU: χρόv;α ο Κεφα~ρuσος 

προσε;λκυε έπtσκi:πrες οχι μονό;χα ό:π' τa 

πέρατα τfις ΚύπfΧ>V, άJ.:λα καΙ ξένCΜ; ΠΌU 

Ε',;>.>(Ονταν σό:v τουρίστες στι)ν Κίrτηρο, Ί δί

ως στa π.pο τfις ε!σ6ολής χρόνια μέ Πιv ά

σ,φαλτόστρωσιΎ •οϋ δρόμου πρΟς η'ιν πv

κνο5ασωμένη κα:) τουρ:στ;κη Χαλείικα καί 

τfιν Χάρτζια καi το άνοι;y,μα τοu "έου δpό

μΌU ποu σu..δέει την Λwκωσίαν μέ η'Jν 

Κερ•ίaνεια, μέσον τοu Πενταδακτίιλοv πρός 

το Άρμενομοναστή;ρι καΙ TCr\1 "Αγιο Έπι

κτητο. 

Μεyαλύτφη όJκόμ.η eα yινόταΙV ή έ:πίσκε

ψη TOU κ.εφαλο6ρίισου, ιαν ά:ξιοποιεlτσ ή 

Πλα"!ξία του, οπω~ έπ,ρογρα,μψατίζετο έ

ποοαση ΤΙ)ς ι<α) ..,ά; είmρεπισθιεί' μέ σvy

χpαvα κτιριαlζΌ: συyιφοτήματα γιΟ: Ι«Πά

λυση, άνόmασση κα:Ι φι~οξενία των ξένων 

έπι01κ,επτωv ά-τrο το Δημο-.pχεiσv καΙ τΓjrv t'<
κλ11,σίαv Χαρδακιωτίσσης Κvθρέας τvou Ef· 
ναι oi νόμιμοι !δι.σκτfιτες. Δuστuχ&ς μεσο-

Τπο ΧΡΙΣΊΌΔΟΎ'ΛΟΎ' ΙΙΕΤΣΑ 
τέωg Γ,ραμματέωg 

·Α.ρ.δει:τικου. Συνδέσμου Κυθρέας 

λά6φε ή Τ:Υ.ιpκ;κη εiσ6ολfι καi ολα έμιοι

ναν aνιεκ'11'λήρωτα. 

'Ένα Ιδιωrτικο .μόvον κrέvτ.ροv πολU κοv

τU: στον Κεφαλδ6ρuσο έγινε, λίγα ,μόνον 

χρόνια 1τp6 τfις είσ6ολfις καΙ ή πpόθυιμη έ

ξvττη,pέτηση "[ω\f iδtΟΚτητω\1 τQ\J ()"' ΟλοΙJζ 

ω.εξαίpετα τοuς έτrισκiποες σuvέτει·νε νΟ: 

yίl.'ει ο Κεφαλό6ρvσος το πιο 'ΠΟλυσίιχνα

Ο'ΤΟ μέφος iδiως τΙς Κυριακές καΙ σ· ολη 

τfιν περί.οδο τοu καλοκαιρ;οu. 

'Λcτrό έ.να σ"Πι1λαιο κάτω· ά:π' τΙς ί>πω

ρΕιες τoiJ Πενταδο-.κτίtλοv άvα6λόζει τU yάp.. 

yα.xr καΙ κ;ουστό!λλινα νερά του 6 Κι;φα .. 
λόQριJσος. "σταν κανε1ς προχωρήσει σοο 

6ά8ος θ;Χ άvτ:ληφθεϊ &τι ό κε'Υ'τρικΟς κορ

μός του γίνεται ά:πο τρείς 6ρίισες, τrο\ι ξε

yλιστp~ί!ν μι': όρμη τό: νεpά τοvς μιa ά-τrο 

τ~ δεξιά του πλωρά, μιΌ: άπΟ τfιv ό;ρισ.ε

ρά του καΙ μιa στο 1μ·έσοv. 'Ενώνουν καi 

οί τρεΊς τa νερά τοuς γιa rva κυλήσουν i\
σvχα yιό: λίγη .μόνο Cmόσ<αση, γιατi σΕ: 

λίγο το ρέμα τους θό: γίνει δ,pμητικο καΙ 

O:ypιo cnαv πιάσοuv την 01U'IIEX•iΊ Crττόταμη 

κατωφέρεια μέχ,ρις δτοu διαδοϋl\1 γιa τpία 

σχεδόν μίλια την ό.ρεινfι Κu€Ιpέα καΙ φβά

σοvν σττ'Jv "ττεδι•Ι'ή. 

Πολλες εΤιναι ο1 "Παραrδόσεις γιΟ: τΟν Κε

φαλό6φvσο καΙ τΟ: μπόλικα νερά τοv. Διη~ 

γοΟνται, πως άpχικa σ'τa παιμ'Π!άλαια χρό

νια το ,ρέμα ο,ρέθf1Κ.Ε στο σημεριvο Παλαί

κvθpο καΙ πως ο! κάτοικοι τότε άpχισ01ν νa 

το σκοοουν καΙ .να ά:νακα:λύψοv πως εΤχε 

διεVθυvσ.η όλο καΙ τrρΟς δοιppά. Πέρα:σαν 
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την m:δ-ιά&.:ι ιω:i τ·ι'ι ν σ-τε.νόiμακρη κο-ιλάδα 

ται κα1 εφθασαν σ-rο άχpο τοv, άιφ~δώς έ

κεl 'ΠοV εlναι τό ση~pινi) σ-.όμα τΟ.:. Κ c:

φ•α;\ο~;::,.Jσοv. Γι' αίπο -κα! •Το ,μεγαλ&rεpο 

μέ>ρ.ος τf\ς τrηyf\<; 1ταραιχωρή.θηκε στο Πα

λαί~ρο dloταμew:. ό'Πως άτrC>Καλοvν σ1 · 

μφα τήν v ο· μ ή ν, τrou ·παίρvει το Παλα·

κvθρο. 

ΊV...λl} 1ταράlδοση yιa τον Κt>ψαλόδpvσο 

λέγει τrως τά νερά τοv !χονν 'Π'ροέ.λεvσή 

τοuς τdc χιοlο'ΟΟ'κ.έπαστα 60'm της Καpα

μ~νιiiς, τpέ;xovv (nτό,yεια κσ:i κάτω άτr' τό 

~ τiiς θάλασσας yιa yq φθάσονν σrτΟν 

Πεvτα5ό:κ.τvλο χα1 .ver δ;poVv διέξοδο σ·το 

;ήμ.ερινΟ σημε1ο τού K1:~p00ov. 

Ίστορι«er όcvαφeρεται ότι μέρος τ·Oii νι:

ροv τοΟ Κ ε;φαλοβρόσοv · μεταφφόταν σ-rfιv 

:Χ!:r,ι:αiα Σαλαμίνα, τό.ν καιρό ποιJ δασί.λει.ε 

. ~··_ ξακοvστος &:σ~λιCrς Εύα1-{όρας, γ ιό: ν<Χ 

·'·· 

ΕΙ\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

-.ro cί σ-.ε. ι τι')v πολ:.JΌ:νθ,;.ωπ r; 'κα: φημισ·μk.vη 

πόλη τοί) ΤεVκροο, ΣΟ:ν άτrόδειξη τής με

ταφαpaς αύτiiς σώζοvται σέ δ:άφορα .μέρη 

άνατολU<.(Χ τi}ς Κuθρέας 4>εiιπια τα) ύδρα· 

yωyείοv ποιJ κcrτΌ>σ;ράφη!ΟΕ κοπΟ: η'\v διάp· 

κ.εt-α τi:.>ν Άρα.6 ι><.ων έτrι-δρομC>ν σπfιν Κύπ;χι 

1-&<ι f.-δδ~μο ι;:ίώvσ μ.Χ. 

Γιά τήv τrροέλωση τωv vε;pων τοv Κεφα

λοΌρVσοv ;ο πιό δέ6αιο εΤναι ότι ή άχττεί 

pεvη1 τηyη όφείλεται σra άσ6εσ-τ·ολι&ικα 

ΠΕ<>;:>~ματα, 'Π'οU ή έπιστήμl) τό: άιιτ-οt<αλF:ί 

καi Kvθpεi·ci. yιο:τi άφθονwι m:pισσότεpοο 
στι)'ι κορuφή τοΟ Πενταδαιcτύlλου κα1 πιb 

τrό.νω ό:τrο η)v Κu&ρέα. Τα πετρώματα αίι

τΟ: §εκιvοCιν άτrό τιlιν 1'Ι"&ρΙΟχη τΟ.:. Άyίο..ι 

< Ιλοipίωνα κ.αi ;ε.λειώ\>0\.\v μ~pι ~tϊς ·~ρv
φής τοΟ Για.ηλό:, τΓοu -6ρίσκ.εται το 11ιΟ 'ΠV· 
κνΌ δάσος η)ς όροσειράς πάνω άτπ) τfιv 

Χο:λεv.«χ. Σ · αίιτa ~α · 'Πετρώματα όφείλον-

Ό Κεφαιλό6Qυσος 
τ-ο~ νέοι κ-αι ,·eε;; 
,., 

τij~ Κ-ι~~~&αι;;.Μπλα -στα . π>λοοσια, . πsντακ.άθ~α νε{!-ά 
διασκεδ-άζουΙ' κ .iτω (.tli'O τtι;; rtλσύσ~ειs φυ.Νλωσι-ές πλια

τα.νιίi)ν. [Π. ΣΤ! Λ.] 
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-ται καΙ ο) πηγΕ:ς ι1iς Λαπήθου καΙ ιού Κα-

ρα66: cτπ'ιv 6οpι:ιvfι nλεuρa τής οροσεφi:(ς 

τr:/} f1ε•vταδο:κτύλου. 

τ α ιiσ6w•ολι6ικ0. αύτό: πε; ρώ-μα:τα i': .. 
XCXN TtV/ i5ι6τφa νό: c'mo.ppoφoV, Q.χόρτα

γα σav σφοyyά-pι οχ: :μ&~ο;ι •iΊv πλούσια 

6poχ!yrrτ;.,:,crη όλλά καΙ π.::χλV ψιλη 6ροχiι κ-α. 

auΓiΊV όJκ;&μη ·riΊv ομίχλη (vστ:CcV) Kai \IQ 

τijv παρασίιρο;Ν .στΟ: f:yκα:τα ,η, γi)ς εξ 

αiτiο.ς τοu πο_::>ώ5-ο-.ις στpώ-μο:-τ::Jς τους. ι:: 

κεϊ σι,ΝΟ:\fίΟίιν <Ο Q;.pγιλλώδες στpωμα ΠΟΙJ 

εΤvαι ·τηιό: άδιατriραστο &τrό το vερο &πότε 

άν:χyκαστικα σταματοvv yιa va σχηματi

Ο:ΟJ\1 ί,πόyι:ια δι:ξcφtνiΊ ποlι ζητεί διέξοΕυ 

καi σχ;τματίζι:ι στό.μι•οv ·μi': τ]ς c:'t:τrO διάφιr 

ρες διaιθ\Jνσεις €ρl)σιες τ σ;;_ ( Κεφαλό6ρυ
σο-ς :cc κεφαλη 6.ρuσr7:w). 

Άτrόδειξη δτι ό Κεφαλοορuσος παίp.vε; 

τά: vε,ρά τοο όπΟ τew Πεvταδώσvλοv καΙ 

ο!ο:ιδήιποτε όλλη προέλωση τοιις εΤvαι ξ>i

vη προς αVτοv εΤναι &τι ή ά:πόδοσή rαu 

αόξομειοi>ται &.vW.oyα μi τiΊν έτήσια 6ρο

χότrτωcrη. Κατα τCχ τελειrταία 45 χρόνια η 
J.Ιξyαλύτξρη άπόδοση ήταν 6 έκατομμύρια 

γσλhνια ήμερησίως κατό: ηΊv 20.6. 1945 δ-· 

τε i'iταν έξαφετικiΊ τrσλvομδρία καi η μι

κρότερη ι)ταv στό 1\7 έκmομμύρια yσiλό

νια fιμ<φτ;σί(.χ; n'ιιν J Ο. 11. 1964 &τε i)τον 

ι] πιο !ΙΙJΙ:γάλη 6.\ιyομδ.pία. ΓεvικcΊ: ο-τοιχi

ζονν τrολlι στον Κεφο:λ66pvσο τό: d::λλεπάλ

ληλα χρόνια &νομ6ρίας η τrολvομδpίας. Έ

άv, ώς ll ~ση άναφέρι::ι, το ·,ιφό fjο

χετο όιπο τό: όρη τής Τ οupκίας οόδtποτε 

θό: d\\λοιώvετο yιατi τό. δpη τijς Καρα

μαvιάς καΙ πλοίι·σια 6,μδ,ρηση f.χοι.•~ κoci η1v 

τnε,ρισσ&τεpη έ'ΠΌΙ)(η τοίι χρόνοv εi~ σ1<ε

παι:rμένα μΕ: κιό·,·ια. 

"λλλη τ~ ά;πόδειξη δτι ό Κεφσλό

&puσος τροφο-SοτεΊται &πο Lrιrόγ.ειες δεξα

μενf:ς ποlι &ρίσ1<ονται στa δρη τοΟ Πεvτα

δακcτίι.λw, εfvαι -τ·ό γεyοvΟς δτο:v ή Κοοέρ

νη,ση τi)ς Δημοκ.pατίας έπέτpεψε πρ&οο σ!: 

!ιδι&τες καΙ ίίσrε;:ια καi ή ίδια έ\κcτη.ιε yεtJ

τρήσι:ις πάtιω ·άπ•b τi'rv πηγiι καi σΕ: ΟΟ.:τί•:σ. 

2-- 3 ·μίλια ό:νο:τολι~Ο: κ:α! δuτικ.Cι: ά-ιτ' αό

ηΊ 11Όipατηρrή.θηκ•ε δτι, δτο:; οί δια-τρήσεις 

αότές έρyό:ζοντα~ σννεχώς καΙ ταvοόχ,ρονα, 

6-:τηρέα:α-v σΟΟαριό: τίΊv ό:rrrό6ocrη τού Κε-
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φαλο6ρύσσv. Τοίίω έκαιμι: -τοο~ ίδιοκτψ~ς 

HJ/ ν:.;.ιC~·J ·:σύ Ι< εφαλοοpίισον να άvησιιχrΊ

σουν '(\ύ_ ττν δ:ν;ληση Κα\ (;ζή-τησαν -yi'Jν 

yv~μη,ι εiδικώv,. ποu ά:πεφάvθησαν μΕ 6ε

&ο:ιότητα πως κάθε άvτλ.η.ση ποu γίνεται 

6χι μiΥ'ο στι1 νότια ι'Μλa κα1 σi\ν 6όρε1α 

πλωρ:'ι τi'\ς ό.pιοσε:ρι:):ς έπτρεάζ.ε: δ:μεσα πΊv 

πηγή, γιατ1 ηΊν στ;εpε.Ι Ο:τrο κό:τrοιαv πο

σότηπα ποιJ θa i::π-αφνε ωJ>τή. 

Δiπλα &!ru η'ιv πηγfι εΛuι κησ:μέwχ ra 
<<vτιτrόζπα» "<ΙW παί.ρvοvv ι;hτ' ;:ΟΟείας ά-πΆο 

"'[QV Κεφαλόι5.ρ..ιισο το vερό ΤΟuς γιΟ: va το 

μεταφέρουν ΤΟ τrp&ro στiΊν κ~ το &ύ

τερο στ<'χ γειτσvιι<ά τrΕ χωρ-ιa κα1 το τρί-

το σi: Ί 3 χωpιδ: τής 'Ανατολικής Ι>Αf.σαο

ρίαι;. 

Το πρ&ηο i::γιπ το 1932----33 yιό: την 

ίίΞλpεuσrι τή-ς Κωμόπολης σννδ-..ιασμέιιη μΕ 

τα yειτονιι~<ά της χωριά. Τό έργο yιό: τιlν 

Κuβpέα fγΜ·ι-ε μi δωpεav tγφίτοv τiικ.νοu 

της, τοΟ ΚΩΣΤΑ ΜΗΛΙΔΗ, ποο ξεινητεύ

θηκ:ε μιιφΟς στηv Α'ίyvτrτο, έτrιδόβηκε στΞ> 

έμοrόριο καi μπόρεσε να κερδίοτι rφκlξ:ri. 

·Ο ταν γίφισε πίσ<•) γιa τrρ&rη φορά στη 

γενέτειρά TO'.J το ]9]4 τοίJ έγινε λaiμπp.ij 

ίιτrοδοχ,η ο.ιπ·ο τοUς όμοχώριΟΟς τοο κα1 

1rpιοθcι,~μοιΤΙΌΙήθηικε ΚΟ:\ διέθ>εσε ποσοv ί j 500 
γιΟ: τiΊv δ1ασωιλήνωση .καΙ δΙακλάδωση Vi:· 

.ρ.οίi σ' ολη τη,.. Κvθpέα. Ε.vστο;χη δωρεΟ 

π:pαννι-αιηι~<ό: y ιατi άvατt'ληpο(./σε σο6α.pι) 

έλλειψη τijς Κ οιιvότη-τας Ο:φσu οί κάτοιιω i 
της ήταν Crναyκασ:μέvοι rvό: m:riρνοον το ν<:· 

ρb γιΟ: πόση καi γιό: c5:λλιες ο!κιακΕς χ.pή

σεις ά,ΤΟ TOV m:Χ!pο:κεί:μΕΙΙ'Ο άv-οΙΚΤΟ mΌτΟ:

μό;,> καΙ κο.-rά τι:ροτί:μηση O:ρya τ.ι'ιν Wκ-rα, 

ποο τά νερό: δέν -έ&έχοντ·ο καμιμιό: άνθρώ

-πι-νη έπέμ&χση. 

Το ποσο τής δωpε&.ς έ;μεtνε κατα-τε&;ι

μέvο στiΊ-ν Τράπεζα μέχρι το 1932 και μi: 

τotl<; τόκ.οvς τοο διτrλα;σΊάσ&ικιε, όπότε δ 

τότε δήμαρχος Κιι6ρέ.ας Χ,ρήστσς Κατ1ά·· 

μ·ης έw')Jριyησε καi fγινε το fpιyo τι'Ίς ό&pεύ

σΘως με δημόσιες φοvvτάνες. τα χ.ρήμα-τα 

έκό!λuψα11 ολη τη~ δαπά-Jη τοίι E,pιyoo κal 

έτσι οΙ κάτοικtιι δέν έπιβαρόvθηκcw μt κα

νένα τr-οtι6. 'Αvαnτότρεπ-rα f:πρε'Πε τό vει:>Ό 

τοlι Κεφαλόδ.pοο-οv va μεταφερ8ι:Ί κα1 στΟ. 

7 yει;οv,κό: xω;:>ia τίj.ς Κvθρ>έας, γιατΙ καi 
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αunx με -ηΊν σειρά τσvς εΤχαι δ ικαι~μα r·jC 
vιεροv &τrο τον Κεφαλό6.ρvσο_ 'Έγινε λοιποv 

έv:α'iο το έ,ργο άmΌ η\ι Απο κ:ακηrv Κv

οέ.p·π}σ η. Ο:λλa ΤΟ κάθε χωpιο ψΟJ;Jολογήθηκε 

μf: το ί)μισv τοί) ποσ-σϊι ποu έκόστισε UF 
Τ()q(Οχpεωλυτικο δάνειο 20 έτων κα( ΤΟ άλ· 
λο i\μισv :μt δωpεav Ο:πο την Κυοέρνηση. 

Με την πάp-οδον τοί:ι χρόνοv καΙ μf; την 

έπι.φαιτοοοαν έξέλ:ξη το Uδρευτικο τοvτυ 

σύστrιμα τijς δημοσίας φ.οvντάνας έγκατα

λεiφ9ryκε, γιατi δέv 'f11ληpοί:ισε τiς Lιδρεu•τι

κf:ς Ccνάyκε-ς των καrrοίκων. ΥΕτσ: το 196:) 
---'-ό2 μέ την έγκαθίδρvση τfΊς Δηιμο!ζpα

τίας /Εγι~ο>ε ούγ)('pοv.η διακλάδωσ-η μt Υέοuς 

κοpμοuς καi διακλαδώσε.ς με το σύστη:μα 

διανομijς στa σπίτια καΙ ση'ιν Κuθρέα καi 

ιna πλησιόχωρα, Αύτη τη φcψό: δμως τ6. 

yεηονικa Χv)ριq έ§εχώpισαν άπτ' είι&ίας a
πΟ τΟν Κεφαλό6.ρvσο την δική τοvς ποσό

τητα. -μf; διιώ τοuς Υτt-πόζιτο κ-αi δικό τους 

κεντ_ρικο ΚΟ)J'μΟ άvτi τοU παλαιοο ΠοV n
ταν ένιαΊος. 

Κατa τό: πp&ηα ΧJρόνια ποu έ.γιοιε η 

διακλά&.;κ]η μf: δ'η:μόσιες φοuντάw:ς ό πλr;

θvcι:μΟς της Κυ6ρέας καΙ τ&ν πφι-χώρι.J<ι 

της ί'j-rαv 9 χιλιά!δες καi i:χρειάζοντο 150 
χιλ γαλόνια 1\μ~,ρήσια. 'Αipγό·τφα &μως μk: 

τtΊν πληiθl>σμιακή αί}ξηση καi την 5ιαvομ<Ί 

στC. (_rιτίτια ή ποσότφα αι.,-η διπλασιά:στη

ι<ε γιατ1 έκτΟς 6:1rQ πόση κια\ ο[κισrχές χ,~ή~. 

σεις tχρησψοτrσιε!το γιΟ: καλλιέργειες στiς 

αίιλΕς λοLΙλοvδ,.;:)V καi λα.χανι•κ&>ν. 

Το τ:piτ-ο vτιπόζιτο, &π-ως αναφέραμε ΠΙΟ 

πάΝω, ,εΤναι έκ,ε'lvο ΠΟV παiρΥΕι τΟ νερό γιa 

va :μεταφερθεΊ crτα 13 χωριά τiΊς Άvα-τα-

λικi-]ς Μεσαο.pίας και vό: φθά<ΠΙ όπο ΤΟΥ 

Μαρα.θο\\ο!J'•ο καi ,ην 'Αiφάνεια, στα Γ ένcχ

γρα καi στην Πυρκά, η']ν Μόφα καi ·ri]v 
Βαπvλr1. Το ύδρηιηκ'Ο ω}το σύσ,rηιμα έytv;: 

κατά τΟ: έ'τη 55· -57. 

'Η τότε 'Αtγyλικη Διοίκηση άφοί:ι κατ€:, 

6αλε τφοοm:Ι-.θειες va ύδ,ρείισει τa χωιρ 6: 
αιJτa είτε άπο διατρήσεις εlτε άπο μικρi:ς 

πηγές crτήν όρσσεφa τσί:ι Πενταδακ:τύλ{)ιJ 

c~πi.-rvχε, γιατί το ν.εpό τοvς δiν ήταν κα

τά!λληλο κα\ σταθερό έφθασε crτήν άπrόφα

οη. να άποσπάσει σημαντικ"'ι ποσότφσ 6:-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

πο τον ΚΕφαλcΑ5ρυσο γιa να ξεδιψάσει .,.c'x 
χ<φιa αύτa -πΊς Μοοαορίας τrcφa την άν

τίδραση καΙ ομόφωνη όiρvηση δλωw -τωv ί

δωκτ-φών τσv Κεφαλοδpvσοu Κοορέας καi 

Πφιχώρ-ω-ν. 'ΕΚΕΊ•vΟ ΠοU 0€,; κατορθωυε. 5-
μ.ως μi: την πειθω καi τr1ν συryκατάθεση τό 

πέτνχε μt -,η 6ία, γιατi έφάρ-μοσε μέτρα 

δικ:τατορικa καi mΙδημοιψατικά. Με διά

ταyψα κατανα:yκαστικi\ς άπαλλοτρίωσrις 

τσCι Κεφαλι::>6pύσοιι, ποο ίσχυε γιΟ: ένα χρό

Ι'Ο κιαi μt τη δύναμη τfκ 'Αiστιινομίας καΙ 

τσV στρατοί} άπόσπασε 1κανtΊ ποσότφ J 

νειρ.w καΙ το μετέφφε στό: χωριό: τi-]ς Μz·

σαaρίας γιΟ: uορευση μt το σύστημα της 

δημοσίας φοuvτάιvας. 'Αξέχαστη θΟ: παpα:

μείvει στη μνηιμη των Κυθρεωτ&ν η ό:χα

pακ,τή.ρ.ιστη ένέpγεια Ο:νω-τέ.ρων ίιπaλλήλωv 

τής 'Αiποικιακfjς Κοοε:ρνήσιεως vα m.ί.σουv 

τοuς κατοίκους πολλ&v χωρι&ν ποιJ ήσαν I· 
κανοποιη,μέ-νοι με. το Yr.po ποu εtχα-ν w α

τrαιτήσΌuν άm-0 τιΊv Κvδέρνryση καi .αύτα 

τfιv ύ-δρευσή τοvς άm-0 τον Κεφα:λόδρvσ-ό 

μας. 

"Ετσι ένω Ο:ρ.χικa το σχέδιο- πpσvοα'Jσε 

γιa ί:ξι ΈΞ.λiληvικιΧ χωριό: mροοετέθφ:αν κα

τόπιν των ύrταλληλικων -mροσπαθει@ καΙ 

Ο!λλα ξπτά, τΟ: πλείστα όπτ' αύτa Τοvpκι.

κά, Διαμερίσcwτο τιΧ ίμάτια ,μοu ..... Ή πο

σότryτα ποu έ.χιρειάσθη yιό: τή-v 1i«.xw.moil)
σιr τωv 1 ο χι λ των κατοiκωv τι'iιν χωριi::ιv 

αύτwν αντιστο:χοοοε 4.8% τfκ ολι~ης πο

σ&τφας τοv Κεφαλοδpίισου. 

Το σχέδ-ιο αύτο της δημοσίας φοοvτάνας 

σίιvταμα πcφαμ.::ρίσθηκ.ε, yιατi ήταν άνα

χpονιcηι•κο καi δi:ν IΚ>α.vοπ•οιοΟσε τiς ίιδιρ-εv

τ:κες άνάγ-κες τόσων χωριων μf. τον διαρ

κiώς :αίιξανόψ<Ξ:vιο m\ηιθιισμ;ο καΙ !Lγινε ;ό 

1963 ιΊ -διανομη στΟ: σπίτια. Ή Κιι6έ.ρvι'!'

ση γιιΧ νό: ενισχύσει τον vδρεvτικΟν ι<ο,ρμόν 

έχ:ρry,σι.μmτοi rρε δiάτpηση πσU ε Τ χε κάμει 

ή Άγγλικη ΚtJ6έφvηιση ση') τοποθιεσία 

<,Μοι;ζ{~μένος Σπήλιος» 2 περίπου -μίλια 

Β .Α το-Cι Κεφαλο6ρύσοv μf: π.ρόθεση να 

τηv ρlξει σ-rον Κεφαλό6ρvσο γιό: va άνα-

ττ-ληιpώσει τήv ποσότητα τt1οο πiΊ-ΡΕ cφχικό: 

γιa τfιν ϋ·δρεvσ-η των χωρι&v α,:rτω.ι. Ή 

διάτ.ρη:ση αύτη απέδιδε 6 )<ιλ. γαλόνια τη.v 

ωρα κα1 για τ'i'!v έvίο'χvση έpγάζετο 6-8 
ώρες ήμφήσια, ό:φο{) y:a -να i«.αr.ιοποιηθεΊ 



ΕΛΙΕΥΘΕ.ΡΗ ΚΥΘΡεΑ 

δ m\ηQισμΟς τ!JΝ ,χω.ριων έχ,ρειάζονrο πα

pα1rάνω άπο 150 χιλ. γαλόνια ήμφήσια. 

Oi κάιτοικοι τής Μrοαορίας ,με τήv ένίο:χU'

σl'} αίmΊ δev τι>ε,αιωρίζοντο μόνο γιά πΌση 

κ.α:i οίκιακi) χιρήσή, Cιί)ο.λά -πότιζι;χν κα:i δλα 

τοvς τά ζωct, χ-ρηο:ψ01rοιοUσαv γιά οίκοδο

μιι<ές έρ,γα:σίες ι<:αi καλλ~ργοίίσο:v στiς αύ· 

λές ι:'Χνθ:η και λαχαν ικά. Μ'Πiί«αv Ετσ ι καi 

αύτΌi σvvιδ ιοκτfrrες τcΟ Κεφαλο6.ρύσοv Kv

epέαx;. 

Ά.φαί ή ό:wελθαίσα Άποικιακl) Κv6έρ

νηση <nΝΕιΙτλήρωσε τΟ ά;pιχικό σχέδιο τf\ς )

δpεvσης των χQριων αότωv i'ίλθε νά άνα

m\Ι'}Ρώ<n:ι ,·ην ποσότφα ποc) ιιτij;ρε μέ rfιv 

έξ ο rκoνόt.ι·rirl') τ cu vερoii άπ ό τη;,ι Ι<ατ:"<
CJ'ΚWι) τC>ν Π>εψαυλάκων. • ~ δταν 

στην ό.pχ.η π,ροσπαθοίίσε vά m::ίσει "';<>'Jς 

Κvθρciι;τες vά δεχθοiiν την άπόσπαση αίπη 

διετείvετο δτι θά J<Jάιμει έπένδvση δλωv ,ω·ν 

αόλακιων καi έτσι θά έξοικοvομε'Ιτο ποσό

τητα 15-20% καi αύτη θα έπαιρνε μόνον 

τα 5%. ~Ειτσ ι λοιπόν το έ;ι:γο άρχι·σ'ε τ.) 

1956 καl σvvεπληρώθη το 1958. Έ.ψ&V
θη 'Π'ΟσΟv 80 χιλ. λιρ<iw άπrό τf]v Κvιδέο

νηση. 

ΚαΙ . έ6ω δμ.ως φάνηι<ε ή Vστφο6cυλία 

ό:νωτέρων Κvδε,pνητιι<ων ίrιτσλλήλωv. ·ενω 

η ίιπόοιχεση τής Κυβερνήσεως ήταν νά κ.ά

μ·ει τοVς κε111ρικοιJς καpμ.Οilς άπο την πη~ 

γην μ;έ;χρι τό ΠαλαίκuθtJ-ΟV καΙ το Έξω Με

τόχ ι με δλι:χ τό: παραόλαι<α I(.Qij αίπό: περιε

λάiμδα:νε ·rό άρχικο σχέδιc, ποc) Vπεολήθη, 

τεχνηiνι1ως άψήρεσαv έξ αύτcii 'Πολλα πα

ρσfi)<ι;:ι:ι<n ,μ.ε άπrοτέλεσμα νΟ: γίνοvv μόνον 

ο! κεντρικές άρ<τηρίες με tλάχιστα παραίι

'Jν::ι)σ:r. 

Π,pο:ιγ1ματικa μέ το Εργο αίπο έγινε t.- . 
ξοικοvό,μηση -rοί) ·vεpoV άπό την ά'τrο~ 

ση τωv χωματένιων ιαόλακιC:~ν καΙ τηv με 

γάλη, έξάτ:μιοη λσyω τilς τrλατειάς έτrιφά
ν.ειας τοο νε;ροί) στα χωμοπέvια αVλάκ ια 

αιίτη qμως ήτcrv α!σθηη) ο-τiς τrολvο_μδpίες. 

Στίς όλιγομ:δpίες; ποv κατήΡχετο ή στάe.μη 
τοϊι vφoV, δση έξοιΙ<JΟνόμ•η'Οη• Κα:J av έyί
Ι.'Ε.'το το vεpιό ~ταν λίγο καΙ &ι Ι:φθα.w; στο 

χ.Qράφι ποm tλαχlστη /Χτcrο:η μιτrοροWε 

vc'r ό:ρ&Jσει. 
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Σωτήρι:J γιa η\v Κυθpέα καί τό: τrφiχω

pα θα i\ταv a::Xv ~y ίνετο tπrέ:Υδυση μi: τσι

μένrο δλων των αόλακιων καί έξοικοvομεϊτc. 

ν.ερό yιa vό: μείνει στόv τόπο γι ό: α(jξησι1 

τής γε:-..ψγιια1ς παραyω-γfjς αψοίι έιcreίνετα. 

όtrt( 5λει; -r:Ις· κα~vS)Νσεις τού όpίζο111α ά

πέpοvrη fti μέ ε.Vφο.ρο έδαφος .γιά brb<τα
o-'1 των καλλ.ιεργειων . 

Δvστvχ<Jς μt τη.v μεταδί.6αση τής Κυ

βερνήσεως σηΊv Δημοκ.pατίαν ~θ~

κε ή ίδια άνάlλγ•ητη θ.tοιη γιό: τόν Κεφαλ&· 

6.pvσό ·μας, π.:Χι έ'Π'έδειξε η Άγγλικi) δλα

κv6έ,ρVηση. Παρα~ένοv;~ άκόμη vωπές στή 

μνfιμη δλωv τ&ιν Κuθρεωτών ο1 'Προστrά&ι 

ες τής Κvβξ.ρv.ησης va κάμει καί αίιτή δι.;χ

τpήσεις πάνω άπό η'Jν 'Πη:y:ην με την μι::Χ 

γιa νά με;ταφέ.ρει τ~ νερό τους στή . ΛεVΙ<ω

σία κσ3 μέ τiιν δλλιη. για νά τό μετrοpφι 

γ.a έκ:μετάλλειισ.η τοvρισηκijς 'Πφιοχi'jς 

στοv ΠαχVα~~μοv, κοντά ·στό χωριο • Αγιeις 
Έπίκτψος, παρ(χ την μαχητική άντίδρασr] 

τοο 'ΑρSευτικοv μας Συνδrομοv. 

'Αδιάφορη 1'1'(φέiμειv.ε άι<.ό!μη καί στι)v έ

Π'έκταση των πετ,pαιιλάl<.ων. Έvω διαρι<C;,ς 

δλο καί αvξι;wε τίς 'Ποσότητες νεροii για v· 
δρευση εi>τε των γειτcw:'Κώll μαι; χωpιων εί

Τ·Ε τών χωριων της 'Αvα:rολικ.ίjς Μεσαορίαι; 

καί έτφεπrε η1ν 'Π·ιχrότητα αίπι'Ι vά τi)v ά

ναrrλη.pώvε ι σf. καμμ ιaν τέτοιαv έvέρyειαv 

πpο&>ηι<ε. Ξωδείιθη,καν άρκετ<Χ έκατσιιψίιρια 

λίρες γιa φγα όJvα'Π'τvξεως σl δλη την KV
'Πpo κατa τα. τrρ&τα τρία 'Π1ενταετiΊ σχέδιJ 

άνα'πτίιξiεως, χωρίς ή Κuθρέα νό: έχε.1 καΙ 

αύrη τι)ν μφίδα της. • Οταv έπαvειληιμμ€

να ζητήσcφε τήv έ'Π'ά.1αοη τών · τrετραuλι'τ
κωv ή σ:Ι.Ιμδουλή της i'}ταν 116: Ιδρόσουμε rόν 

Άρδεντ ικόν μας Σv~cημΟ'.ι \oiCx έχει vι>μ.

Ιαι'tν Vπόσταση γιΟ: νά έξασ'ψαλίσοvμε 6οή

θειαν - δάνει ον καί να γίνει ri έτrέιcη:rοη 

'Π'Οu ζιtτοίιΟ'CΧΙμ.ε. 

Έτσι ίδ.ρύσαμ;ε, το 1962, τόv Άρδεv

l'ι<Κό μας Σιίν&σ.μοv καi aρχισε μιa ·μικι:i) 

έπέχ-rαση 'Π'ΟU σιινε'Π'λιηpώ.θηκε τό 1963. Ξο
δεύθηκ.ε ποσό 60 χιλ. λ·;ρων καΙ τΟ: 35% 

l'oV ποοοο αίποv έ6ό;ρνναν τοuς !διοκ.τfl

τες vε,ροU. Πέρασαν άπc'> τότες i5ντfΑ<ΧΧ χ,.ρό
vια μέχ,ρι ·n)v εiσ6ολή κα1 ri Κvδέ.plιηση σt 




