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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ

ΜΕΡΑΜΝΗΜΗΣ
Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα έγινε
το Σάββατο

250

8

Απριλίου

1989 συγκέντρωση

κατοίκων της Κυθρέας και της γύρω

περιοχής

που

οργάνωσε

το

ΚΥΘΡΕΑΣ

και πρόβαλε ο αντιπρόεδρος του σωμα
τείου κ. Κλείτος Σuμεωνίδης. Παρουσιά

στηκε

ο

Κεφαλόβρuσος

~ριν

από

την

Σωματείο

εισβολr'ι, ζωντανός, φιλόξενος, δροσερός,

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ», μέσα στα πλαίσια

ζωοδότης και μετά την εισβολή έρημος,

των προσπαθειών για συντήρηση της μνή

βουβός, aφιλόξενος. Προβλήθηκε η πλα

μης των κατεχομένων.

τεια Σεραγίοιι, η καρδιά της Κuθρέας που

Εισαγωγική ομιλία έκαμε η κα Ανθή Σα6-

έσφυζε από ζωή και που τώρα χορταρια

βίδοu. Στη συνέχεια ο Επιθεωρητής Φιλο

σμένη, έρημη, περιμένει .. Παρουσιάστη

λογικών μαθημάτων Μέσης Εκrιαίδευσης κ.

καν εκκλησίες της Κυθρέας που συλημέ

Χρίστος Κολιός μίλησε για την Κυθρέα, την

vες τ!i>ρα και βουβές περιμένουν την άγια

ιστορία της, τα έθιμα της, τον τρόπο

μέρα του

των κατοίκων της. Ο ομιλητής τόνισε ότι

σχολείο μας γεμάτο μαθητόκοσμο πριν την

κάθε λεπτό κάθε στιγμή, η Kuθpέa όπως

εισβολή και ερειπωμένα τώρα περιμένουν

και όλα τα κατεχόμενα πρέπει να είναι στη

τη νέα γενιά.

μας.

Μεγάλη

Παρουσιάστηκαν το

Η συγκέντρωση συνδυάστηκε με τσάι και
συγκίνηση προκάλεσε η προ

βολή φωτεινι<JV διαφανειών της Κυθρέας

μουσική που

από

και φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Ακαδη-

πριν και μετά την εισβολή που εξασφάλισε

Ο

κ. Χρ.

Κολιός

έκαμε την πιο

οι δροσεροί λαχανόκηποι,

κάτω

c;ΛΙ;.ιιu;ινι::c. τα nολλό φροuτο

οι λεμονιές κι οι

να τονίσω πόσο

είναι το

..

μας

να θυμόμαστε συνεχώς το χωριό μας και να

το έχουμε καθημεpινίι στις κοuβέντες'j.ιας

τη

-

~r."'"'"'' απ' τα 6οιινά. του nενταδακτίι-

άσβεστη

απότη

και

την επι

θυμία μας και την απόφαση μας για επίστους

στους

των

μας,

θάλασσα της

και φτάνει ως τους

rιnt>n:ni\,,." του βοuνοιλ Από δω

και τις

τους.

'".-'""·'"""'"'

στην πλατιά κοιλάδα και

όπου χαιρεη)σαμε το φως

του ήλιου και που τοuς ό.γιασαν γενιf:ς
γενεών με τους

από τα
κάτω από τη

της

και προπάντων

rnι.-.n"'"'"

Luυu.ιuι''" με το θρι.Jλο ο '~"'·Ψ'-""·'"'·'"

με τα παιδιά μας και τα νέα βλαστάρια. Έτσι

θα μπορέσουμε να

η γη και το νερό

τανά και φυτά,

της

ι'-··

Βέβαια η

πτει την πιο πάνω παράδοση και

ότι

η νεροσυρμή πηγάζει από τ' ασβεστολιθικά

πετρώματα της
κτuλοu που

του Γ1ενταδάαπό την κορυφή του

Αγίου Ιλαρ!ωνα και φτόνουν ως την
Κuθρέα:

Ένα καταπράσινο χωριό

nou

απλώνεται στα πόδια τοu Πενταδάκτuλοu
και δροσίζεται από τα πλοuσια νερά του

..,._

Κεφαλόβρυσου. Μια μεγάλη κοιλάδα που

του

Γιαηλό

στα

Βορειοανατολικά

του

χωριοιJ.

Ωστόσο η Φa~τaaία τοu λαού έπλασε το

θρύλο για να αποδώσει κάτι το μυστηριώ-

5β

φημα βασίλεια

ιων Μuκηνω:ων, ανάμεσα

στα οποία και οι

Ετοι η ΚΟπρος

πολυσήμαν-rο πολιτικό και ησλι·

-- ΑνατολικιΊ tv!εσόγειο. Η ούν
δεσiι

της

με

τους

ακμαίο

κω τον

τους στό.θηκε αποφασι-

για τη μελλοντικη ηοpεία της. γιατί

συvειέλεστε στο
σης, όπως την αποκαλο(ιν οι κάτοικοι των
πάνω

τη

v'

αηc;ιβεi το ηιο α~;μαi.ο

τοu ελλην:σμοίι στη μακρινή μεσο~

γειακή αν α rοΛιΊ και

-τη

ΤΟ\!

vησωύ ως τα σήμερα.
Η

παροuσ[α

στον

των

Μυκηναίων

Εξελληνισμό της Ι-ωπρου.

An6

rότε το νηαt μας οτο διόΌα τιuν αιι:JJV{υ~;,
ηο.ρ(ι -Ης

εμπειρίες του,

τα ατελείωrα στίφη τωv ξι':.vων Ι<:ατακτητΦν
ανατρέξουμε με μεγάλη
σuvτομία

οτη·v

ιστορία

της

Κuθρέα μαζi
της

χωριά

(Νέο

Χωρι6,

κωμ6ηο)\ης

τα γεπον<κ<'l

Bιi.Jvη.

rτou το iΟ:(:ηaτελαιπ(ι)ρηοαν ;<αι ηάc:rχισαν

αλλοιώσουν

τοu ~. αι

χαρa"

"αραμένει ελληvιΙ(ό.

Αλλά γιατί η νέα μυκηvα'ί~.!l πόλη rn'Jpε το

Τι)αχ(;Jvι,

Μετίiχι) δεν εiνω τiποη;

φuοικ{1,

ro

όνομ(';ι τοι,

ίδρυσε. Το
μόλο που η

αιJνορα της έ~φιαναν στ'
Διγενή Κ(1'. στα
την τοποθεσία Φuλλέ-

του Απι)λλωνα

Oi

αvaσκαφf:ς έφεραν στο φωι:~
του θε.οίι,

σκι.; ;-αι στο

ro

f<αt

οποίο

Μουσείο.

Οι κάτοικοι 1ωv Χύτρων λάτρευαν ιδιι;ί..
τερη την Παφία Αφροδίπ) στην οποισ. είχαν
αφl~ψιi)σεΙ κω ναό

σμ6

f.:δεΙχναv

οι

και σεβα··

κάτοικοι

και

προς

το

Η ηαλΗ1 ποληείa αναοτατιiJθηκε με
τu.JV Δωριέων αη6 την Ελ.>,ι:Ίδα r-;ω

μετά τον
cnηv 1\ύnpo οι

πόλεμο όταν κuτεψtΙΖl'''u
Η

νερό τη

ΣΊ:!ςa\ia(JΚΙ::ιφ~ς;:τriο5'"iu 1883 nou έγιναν από
την περίοδο

( 1550-·1050

j

τότε τα περί-

το

""'•"'"'"', της Βώνης ανε
τοu Αη6λλωva nou ηερι·

' ..
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λάμβανε δυο περιβόλους οι οποίοι περι·-

6άλλονταν από τσίχοuι~. Τρία μεγάλα αγάλ·

Επίσκοπος
Άγιος

των

Χύτρων

ιΊταν

Δημητριανός.

ματα βρέθηκαν εδώ και φuλάciσονται στο

ταπεινός, γεμάτος αγάπη για

Κυπριακό Μουσείο. στην αίθουσα που ονο

του.

μάζεται «Αγό.iψατα εκ Βώνης και Σαλαμl

Σuκά, κοντά στο Παλαίκuθpο.

νος». Ένα από τα αγάλματα παριστάνει τον

ασκούσε

τον 9ο αιων.

του Δ!α και γι' αυτό i::ιι<ρι6ώς το

το

ro
στο χωριό
Κατά την

επάγγελμα

τοu

Χειροτονήθηκε
rHΊ,Vt'1.T<'Γin

των θει.ίιν

!",,,;,.,,.. "'"'"'" Χύτρων.

noι-

VC.V"·'"''"''- για εικοσιrιέντε

και των ανθρώπων. Τα δυο άλλα uπερμε

ο.πό ασβεστόλιθο

"'~"'"''""" Εηι-

Δεν όντεξc τη

φών του και

8ε1

σnoic

ημσύν με ιδιαίτερο σεβασμι) τη μνήμη
κάθε
Μετά την

κτη.

ο

σ' ένα aπό τοuς πολλούς η"""'π·

Απόλλωνα ως «Δίός Προφήτην», δηλ.

αετό, σύμβολο του

τότε

ευσεβής,

cηις

6
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ημέρα αυτή ψάλλεται και το μεστό περιε,

μόφuλλες

χομένοu aπολυτίκιο του

ανάπαοση οτοv

.. τηc;

ναοι:ι βρίσκεται το κοιμητήριο των κάτω

το κλέος

ενοριών, όπου αναπαύονται τα οστό. των

και των Κurφίων αγλάισμα,

και των rφογόνων μας . Ποιος ξέρει

Αρχιερέων uπήpχες καvιί;ν και

σε τι βεβηλώσεις προέβησαν κι εδώ οι νεο

Δημητριανέ πατf1ρ ημών.
Ταις εuχaίς σου Σu ημάς

ειρήνην

βάρβαροι

Η ενορία τοιι

τη πολιτεία Σου δώρησαι

Αvδροvίκοu με την

καί ταις ψuχαίς ημών

ομώνυμη

εκκλησία είναι το κέντρο των

το μέγα έλεος»,

κάτω σuνοικιιi>ν. Η εκκλησία

ανακοδο

και μόνο ο
aπό την παλιά

πάντα ΊΟ """'Ψ'-',"'-',11."'1·"
και δέσποσε ως οικονομικό
με

κολώνες και
κιονόκρανα που τη στολίζουν προέρχονται

από

Ξεκινώντας αηό τον Κεφαλόβρυσο σuναv-

Στο δυτικό άκρο της
το μοναστηρι της Θεοτόκου με τη

στη

μεένα

εικονοστάσιο τοu ΙΖ' αι, ποιι πιθανόν να

να

νuμη

ιδιοκτησία

της Αpχιεπι··

, "'''~'""" εικονοστάσι είναι ένα

κατοικούσε

εδώ,
πες.

οι εθνικές
σεβασμό και
πιστών

σώθηκε στις

και

ιυ:ίθε χρόνο εκτίθεται σε προσκύνημα στη
γιορτή της.

Προχωp<iιντας
στην τρίτη

Γεωργίου που

εδώ τελούv·-

ταν τα μνημόσυνα των εθνικών αγωvιστιί>ν
και ευεργετών της κοινότητας, εδιίι ιιηο

γρόφrηκαv Ο! τόμοιΤΟU ενωτιΚούδηΙ.iοψη
φίσματος τοu

1950,

εδώ ακούγονταν οι

πύρινοι λόγοι των Αρχιερέων, των ιεροκη-·

θα

σταθοι:ιμε

μπροστά

με το ναό του Αγίου

ανάμεσα στις α ση-

ρύκων και άλλων παραγόντων για την απε

λευθέρωση τοu

Εδώ ΊΌ θρησκεu

ηκό και το εθνικό φρόνημα υψώνονταν
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κατακό-ρυφα κι εδώ λαμβάνονταν οι μuστι
αποφάσεις της ψυχής ...
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λείο στάθηκε για δεκαετίες το πνευματικό
κέντρο του χωριού. Δάσκαλοι με φλόγα και
ελληνική

από ης ενορίες που ανέφερα πιο
ηCινω συνολικά επτά

-

περίφημες ήταν και

όπως για παράδειγμα

το

στις Κάτω ενορίες. Η όμορφη

πλατεία του Σεραγιο(ι με το θε(.ί>ρατο πλα
τ<:tνι και τα κελαρυστό
ηαλιά

και με τα

πλημμύριζε από κόσμο τα

αηογείψaτα και ιδιαίτερα τις Κυριακές ή
τις

Τα

τείας

της πλα

ψυχή, αφοσιωμένοι

στην απο-

τοuς. πρόσφεραν αφειδιί1λεuτα τις

'"'""•";"'"
και

τους στη μόρφωση των παιδιών

στην προαγωγή

της

και

δημιούργησαν παράδοση
Μονοτάξιο δημοτικό
γούσε και στην συνοικία της

Στα

1950 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία τω}!

κατοίκων

η

μονοτάξια

Ανωτέρα

που

αηοτελο•jσαν

Σχολή

μόνο για ένα

συνάντησης και ζεστής επικοινω-

τερα από την

της χα.ιχια~αω;η<J··

σας. Η πλαη::iα αποτελοί.ισε το πω

κων της

και της

έκλεισε υποχρεωτικά τις
και είμαστε, απόλυτα βέβαιοι,
Οι
το

παιδιών τους
κατοiκων αnt) νωρίς. Σ' aυτό σοvτ1';λεσαντο
φιλοπρ(Jοδο

και οι rπ•nr•<"'

-

νειες. Γι' αυτό έστελλαv τους

ηαpα·

κων.

Στα

1868 η

του Α γ. Ανδρονίκου

έκτισε με διι-;ά της αναλιίJματα στον αυλό~
γ υ ρο του vαοίι το πρώτο
αρρεναγωγείοu

και

πάλι

και διόρισε

κτίριο του
δάσκαλο το

το

στηκε δασκάλα η Πολυξένη Παπαζαχαρiου,
η οποία καταγόταν από την

TOU
Πολύ αργrηερα κτίστηκε το καινούργιο
δημοτικό

(συνοικία της ενοplας
που το

και μεγάλο δάσος
θυντή του

ότι τον καιρό της

Τοίψπα
ένας

πολλοi
φονταν

κήπος

- έργο βασικά του διευ
Σταίφοu Κuπραγόρα

.ποu καταγόταν απι:'ι την Κuθρέα. Το σχο-

Κuθρεώτες

στο διδασκαλικό

επcΊνδρωναν όλη

επάγγελμα και

rη γι1ρω από την

Κuθρέα περιοχή ως τα έσχατο σύνορα της
Λευκωσίας.

Πολλοί

απ'

τοuς

δασκάλους μας ξεχώρισαν για την εuσuνει-
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και

δησία, τη φιλοτιμία, την

θυσία. Σ' αuτιbν

των παιδιών και των άλλων

και αρκετοί ανέβηκαν σε
της

και ηνεuμα-

τους

ποιι μας συγκινσuν.

ν ιστών της ΕΟ~(Α,.

στηκε απ' το

της

νας το πιο κότω συγκινητικό

"Τη

μικρrΊ

με την «Αγιά Μc:φίvα».

Κι

μετά,

π συ

και το μικρό σrιιτάκι μου να π(ιω να
νσ γuρίο<:ι με rα γ6νατο.

αvοί·

Ένα κλωνάρι γιασεμt να κόψω να
και στην

μας να πόιι.> να ηροσ-

ηριv να θελήσει

μου

νc~ κλs iσι~).
τσ τάμα. της.

Μια όλλη

Κuθpειiη:ισσα

έδωσε τη σuγκίvηrnΊ της και την αγάπη της
προς την Κυθρέα και τ' άλλα

τοuς

παρακάτω
«Θεέ μου, ιvτα πεθύμησα τζιεiν' της
τα

rou
Οuλλα τα μl:ρη

ι:οικόvα με το λυp!κότατσ τετρόσηχο
τοu:

αλέ.σουν το
ΟΙ.

διό ΠΟLΙ

