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Μου ξέσκισε τα σπλόχνα μου και πnρε τnν ψυχn μου 

κι αμέσως nov τα nλούτn μου μσζf με τnν στολιlν μου. 
Και τώρα τα χωρόφια πού παν και τα παλότια; 

Τα ρόδινα τα μόγουλα, n γλώσσα και τα μότια; 
Σκουλιlκια φόγαν το κορμί, τnν ομορφιό, το σώμα. 

αφού με λόσπn γίναμε, γενnκαν πόλι χώμα. 

Οι φίλοι και οι συγγενείς δεν θέλω να με κλαίνε 

θέλω κερί μνnμόσυνο 'Συγχώρnσε" να λένε 

Όπως με βλέπεις όνθρωπε και συ θα καταντnσnς 

γι' αυτό στnν πρόσκαιρn ζωn μn λες θα καζαντnσnς. 

Όταν γnρόσω να μn λες θα κόνω καλωσύνες 

τότεθα πόω στnν Εκκλnσιό πολλές ελεnμοσύνες. 

Ο χόρος είναι λαίμαργος δεν έχει προθεσμία 

δεν έχει φίλους για χαρές, εξαίρεσn καμία 

Παίρνει τις μόνες των παιδιών, λεβέντες που γλεντόνε 

από τnν κούνια τα μωρό, κοπέλλες που κεντόνε. 

Να σκέπτεσαι το θόνατο επτό φορές τnν ώρα, 

υπnρχαν κι' όλλοι στn ζωr'Ί μα δεν υπόρχουν τώρα. 

Σε κόθε βnμα πρόσεξε του σατανό το βρόχι 

μnν αδικnσnς ορφανούς, γυναίκες, χnρες όχι., 

Πιστό τους νόμους φύλαξε χωρίς καμιό προσθr'Ίκn 

τος εντολός του Μωϋσn, τnν Νέα Διαθnκn. 

Να μnν δουλεύnς Κυριακn και τις γιορτές Αγίων 

νόχnς αμόλυντn ψυχn και καθαρόν τον βίον. 

Να μnν κυττόζnς πονnρό, μn βλασφnμός τα Θεία 

να δίδnς περιφρόνnσn του σατανό τn βία. 

Τnς μέρας τ' αμαρτnματα και πριν ο ιlλιος δύσει 

με κόθε τρόπο του Θεού να τόχnς όλα σβύσει. 

Ελεnμοσύνn, προσευχn, αγόπn και νnστεία 

αυτό θα σώσουν τnν ψυχn, μn ΛΕΣ πως είναι ΑΠΕΙΑ 

Α γόπα τον πλnσίον σου κακό ποτέ μn κόνnς 

γιατί αργό n γρnγορα θα σβύσnς, θα ΠΕΘΑΝΗΣ. 
Και τώρα αναγvώστn μου, τι σκέπτεσαι να κόνnς; 

τα λόγια που σου μίλnσα στο νου σου να τα βόλnς, 

γιατί αυτού που είσαι, nμουνα και εδώ που είμαι νόρθnς. 

Σημείωση: Κατέγραψα τους παραπόνω στίχους, όπως μου τους είπε n Ευθαλία Κα
λιμανό, ετών 90, πρόσφυγας από τn Μ. Ασία. 

Σταυρούλα Γιαννού 
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Δυο πρόσφατα γεγονότα φέρνουν 

στο νου πιότερο από κόθε όλλn φορό τnν 

Κυθρέα. Το ένα είναι n πορεία των κατοίκων 
τnς που έγινε πρόσφατα. Οι ξεριζωμένοι κό

τοικοι τnς κωμόπολnς και των γύρω περιο

χών, περπότnσαν πριν λίγο καιρό ως εκεί 

που επιτρέπει το συρματόπλεγμα του κατα

κτnτn και απαίτnσαν τnν επιστροφn στις 

εστίες τους. 

Το όλλο γεγονός είναι n είδnσn πως n 
πλούσια πnγn του Κεφαλόβρυσου, που χρό

νια και χρόνια πότιζε τnν περιοχn κι έκανε τα. 

λεμονόδεντρα και τις ελιές να φουντώνουν 

και να καρπίζουν στέρεψε οριστικό, λες και n 
πίκρα του ξεριζωμού των κατοίκων τnς 

«Τζυρκός» του, του έκαψε τα σωθικό. 

Μια σύντομn αναδρομn στnν ιστορία 

τπς κωμόπολnς και μια περιδιόβασn στα 

μέρn που μας όρπαξε ο ξένος μα είναι δικό 

μας και το σnμερινό μας αφιέρωμα. 

Πνιγμένn στο πρόσινο και τριγυρισμέ

νn από ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδrΊ n Κυ
θραία βρίσκεται κτισμένn λίγα μίλια έξω από 

τn Λευκωσία. Η δροσιό που τnς χόριζε πριν 

από τnν εισβολrΊ ο Κεφαλόβρυσος τnς τnν 

έκανε πριν από τnν εισβολrΊ μια από τις πιο 

προνομιούχες περιοχές του νnσιού μας. 

Λαχανόκnπο τnς Λευκωσίας ονόμαζαν 

τnν κωμόπολn και δεν είχαν όδικο όσοι τnν 

έλεγαν έτσι. Στους δροσερούς τnς κnπους 

φύτρωναν όλων των ειδών τα λαχανικό που 

μ' αυτό προμnθευόταν n πρωτεύουσα. Τα 
πιο ονομαστό λαχανικό nταν το «κραμπί» λό

χανο και το κουνουπίδι. Όπως υποστnρίζουν 

οι Κυθραιώτες το κουνουπίδι πρωτοβγnκε 

Τnς Τ ούλος Κακουλλn 

από τα δικό τους περιβόλια γύρω στα 1600 
μ.Χ. από κει μεταφυτεύτnκε ύστερα στnν Ευ

ρώπn και διαδόθnκε παντού. 

Η Κωμόπολn τnς Κυθρέας αποτελείται 

από έξι ενορίες και είναι γεμότn από ωραίες 

εκκλnσίες με ιστορικn αξία. Οι ενορίες είναι: 

Αγία Μαρίνα rΊ Σερόγιο, Άγιος Ανδρόνικος, Άί 

Γιώργnς, n Τζουμαγιό, Χαρδακιώτισσα, Συρ
κανιό και Χρυσίδα. 

Κόθε ενορία έχει και τn δικn τnς εκκλn

σία. Οι πιο πολλές απ' αυτές όπως έχουμε 

αναφέρει έχουν ιστορικn αξία. Χαρακτnρι

στικό αναφέρουμε πως στnν εκκλnσία τnς 

Αγίας Άννας, υπόρχει (δεν ξέρουμε αν είναι 

ακόμα) ένα εικονοστόσι που χρονολογείται 

τον ΙΖ' αιώνα και μια εικόνα που απεικονίζει 

τnν Παναγία με το βρέφος κι είναι του 1675. 

Πολι'J μεταγενέστερn απ' τις όλλες εκ

κλnσίες είναι εκείνn του αγίου Γεωργίου. 

Θόταν παρόλειψn να μnν αναφέρουμε ότι 

στnν εκκλnσία τnς Παναγίας τnς Χαρδακιώ

τισσας, φυλόγονταν με πολλn ευλόβεια τα 

λείψανα του Αγίου Δnμnτριανού, του επισκό

που των Χύτρων. Τα λείψανα κατόφερε κατό 

τnν Τουρκικn εισβολrΊ να περισώσει ο ιερέας 

τnς εκκλnσίας παπα-Κώστας Παπαναστα

σίου κι έτσι σnμερα βρίσκονται στις ελεύθε

ρες περιοχές. 

Η Κυθρέα μαζί με τα γειτονικό χωριό 

τnς, δεν είναι τίποτα όλλο από τnν αρχαία 

πολιτεία των Χύτρων μια από τις πιο ξακου

στές πολιτείες του νnσιού μας. 

Οι αρχαιολόγοι λένε πως n πόλn των 
Χύτρων κτίστnκε πολλές χιλιόδες χρόνια πριν 

τn γέννnσn του Χριστού και πως τnν έκτισαν 



οι Θρακόφρυγες από τn Μικρό Ασία. Οι 

Θρακόφρυγες έκτισαν κι άλλες πολιτείες 

στο νnσί. Το πρώτο όνομα των Χύτρων δεν 

διασώθnκε πουθενά, πρώτα λόγω του αναλ

φαβnτισμού των κατοίκων κι ύστερα γιατίδεν 

είχε ακόμα ανακαλυφθεί πουθενά n γραφι'ι 

Στα χρόνια που ακολούθnσαν και μετά 

από τον Τρωίκό πόλεμο, πλr'Ίθος Ελλnνων με

τανάστευσε στnν Κύπρο, οπότε και αρχίζει 

και n ιστορία τnς περιοχnς. (1200 π.Χ.). 

Αρχnγός των μεταναστών nταν ο Χύ

τρας που καταγόταν από τnν οικογένεια του 

μυθικού βασιλιά των Αθnνών Θnσέα. Από 

τον Χύτρο n πολιτεία πnρε το όνομα τnς που 
το διατnρnσε μέχρι τις μέρες μας μ' όλο που 

n τότε πολιτεία καταστρόφnκε. Το όνομα Κυ

θρέα δεν είναι άλλο παρά μια κατόλnξπ από 

το Χυτρέα, Κυθρέα και κατ' επέκτασn Χυ

τρία-Κυρκό-Τζυρκό. 

Μόλις πρωτοπότnσε το πόδι του στnν 

εκεί περιοχn μαγεύτnκε. Τnν βρnκε το πιο 

ιδανικό μέρος για να κτίσει τn νέα του πολι

τεία. Φυσικό τείχος πίσω ο Πενταδάκτυλος. 

Τα κοφτερό και απότομα βρόχια του αποτε

λούσαν ιι:ι οχυρό και θαυμάσια παρατnρnτn

ρια. Απ' τπν όλλn το αστείρευτο νερό του Κε

φαλόβρυσου που δρόσιζε και πρασίνιζε τον 

τόπο γύρω έκανε αμέσως το Χύτρο να δώσει 

διαταγn για το χτίσιμο του νέου βασιλείου 

που έμελλε να παίξει μεγάλο ρόλο στnν ιστο

ρία του τόπου. 

Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι έποι

κοι, πριν καλό-καλό θεμελιώσουν τn νέα 

τους πολιτεία, nταν να κτίσουν ένα βωμό 

προς τιμn του Δία, ακριβώς κοντό στις πέντε 

βουνοκορφές του Πενταδακτύλου και σε μια 

πέτρα κοντα'στn Χαλεύκα, σκάλισαν τπ 

μορφn του, πράγμα που μαρτυρά πως ο 

Δίας nταν ο προστότnς θεός τους. 

Το 45 μ.Χ., οι απόστολοι Παύλος και 
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Βαρνάβας, φτάνουν στnν Κύπρο για να διδά

ξουν τον Χριστιανισμό. Έτσι n πολιτεία μπαί
νει τώρα σ' ένα καινούργιο στάδιο ζωr1ς. Oi 
κάτοικοι των Χύτρων nταν από τους πρώ

τους κατοίκους του νnσιού που ασπόστπκα> 

τn νέα θρπσκεία και κατόστρεψαν οτιδr'Ίποτε 

ειδωλολατρικό, όπως ναούς, βωμούς, αγόλ 

ματα κτλ. 

Από τότε και μέχρι το 806 μ.Χ. βρίσκου 
με στους Χύτρους τους πιο πιστούς οπα 

δούς τnς Χριστιανικnς θρnσκείας, ενώ μιc 

σειρά από ευσεβείς επισκόπους διαδέχοντc 

ο ένας τον άλλο στο θρόνο τnς εκκλnσίας 

Πέντε μάλιστα από τους επισκόπους αυτούc 

καταξιώθnκαν να καταταγούν στις τάξει<: 

των αγίων. Αυτοί είναι ο Πάππος, ο Αθανά

σιος, ο Νικr'πας, ο Ευστάθιος και ο Δnμnτρια

νός. 

Ο Δnμnτριανός nταν μάλιστα εκείνος 

που ακολούθπσε τους κατοίκους τnς Κuθρέ

ας στnν αιχμαλωσία όταν Άραβες επιδρο

μείς λεnλότnσαν τους Χύτρους και προκάλε

σαν φοβερές καταστροφές. Και nταν με τα 

παρακάλια εκείνου που ο σουλτάνος έδωσε 

διαταγn ν' αφnσουν τους αιχμάλωτους Κυ

πρίους να γυρίσουν πίσω και τους επισrρέ

ψουν όσα τους είχαν αρπάξει. 

Όταν οι κάτοικοι των Χύτρων γύρισαν 

στο νnσί δεν ξανάχτισαν τnν παλιό τους πολι

τεία. Διασκορπίστnκαν στπν πεδιάδα και έχτι

σαν τα διάφορα χωριό που περιστοιχίζουν 

σnμερα τnν Κυθρέα. Το νόμισαν πιο ασφαλι

σμένο γιατί σε περίπτωσn καινούργιας επι

δρομnς όπως είπαν, θα είχαν τn δυνατότnτα 

να διαφύγουν πιο εύκολα. Τα χωριό που περι

στοιχίζουν τnν Κυθρέα είναι το Νέο Χωρίο, 

το Τ ραχώνι, n Βώνn, το έξω Μετόχι, n Επnχώ 
το Μπέn-Κιογιού (που nταν Τουρκικό), το Τσι

φλικούδι και το Παλαίκυθρο. 

Με το πέρασμα των χρόνων n Κυθρέα 




