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ΚΥΘΡΕΑ
Κυριάκου Χατζηιωάννου

Χύτροι,

Η αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικός πηγάς

«Κύπρου πόλις, ήν ωνομάσθαι μεν
Ξεναγόρας φησίν από Χύτρου του Αλε
ξάνδρου του Ακάμαντος ο πολίτης
Χύτριος».

Μετά από

1973, σσ.330

χρόνια πολλά βρήκε στην

Κυθρέα τον άππον του στο πετρόκτι
στο αυλάκι του Κεφαλοβρύσου.

Η Κυθρέα που παλαιότερα ονομαζόταν
Κυθερεία ή Κυθηρεία είχε ναό αφιερω
μένο στην Αφροδίτη. Από ανασκαφές

που έγιναν ήρθαν στο φως ερείπια δύο
αρχαίων ναών, βωμοί και επιγραφές με
κυπριακούς και ελληνικούς χαρακτήρες
και το άγαλμα

Τόμος Β 'Λευκωσία

του Ρωμαίου αυτοκρά

τορα Σεπτίμιου Σεβήρου. ρωμαίκής
εποχής. Το νερό του Κεφαλόβρυσου

τη Ρωμαική εποχή

διοχετευόταν από

Μια κάποια πιθανή εξήγηση για την

προέλευση των νερών του Κεφαλοβρύ
σου

είναι πως προέρχονται από την

οροσειρά του Πενταδακτύλου που τα
πετρώματα είναι ασβεστολιθικά, απορ

ροφούν νερό και σχηματίζουν έτσι μια
λίμνη κάτω από το βουνό που χύνεται
ύστερα στη νότια πλευρά του Πεντα
δάκτυλου στην Κυθρέα.

χτιστό υδραγωγείο στον κάμπο της

Τον καιρό της Τουρκοκρατίας οι Τούρ

Μεσαορίας και από εκεί ως τη Σαλαμί

κοι ήθελαν να έχουν τα προνόμια των

να που οι Άραβες κατάστρεψαν όπως

νερών. Όμως ο Παπα-Ζαχαρίας Ιωάν

και την πολιτεία των Χύτρων κοντά

νου Χ"Παπάς ή Παπα Ζαχαρκάς

(1821-

στην Κυθρέα που ίδρυσε ο Χύτρος. Οι

1906)

αρχαιότητες που βρέθηκαν στους

λισε με φιρμάνι τα προνόμια για τα

Χύτρους μαρτυρούν τον πολιτισμό που

νερά.

άνθιζε στο αρχαίο αυτό βασίλειο.
Μύθοι, ιστορία και παράδοση αγκαλιά
ζουν σφικτά την Κυθρέα και το Κεφα
λόβρυσο.

Μια παράδοση λέει, πως το νερό έρχε

ται από την Τουρκία. Ρέει κάτω από το
βυθό

της θάλασσας

Πενταδάκτυλο

και

φθάνει στον
χύνεται

στην

Κυθρέα.
Κάποιος ζητιάνος που ζητιάνευε στην

Τουρκία έχασε τον άππον* του με τις
ελιές σ' ένα ποταμό της Τουρκίας.

•

πήγε στην Τουρκία και εξασφά

Αργότερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος
έκτισε την πλατεία του Κεφαλοβρύ
σου.

Υπήρχε πλάκα στον τοίχο της πλατείας
που έγραφε Ανοικοδομήθη επί Αρχιεπι

σκόπου Κυρίλλου προς χάριν των επι
σκεπτών.

Στις

29

Ιουνίου γιόρταζαν το Πάσχα

της βρύσης γινόταν αγιασμός και όλος
ο κόσμος πανηγύριζε. Τα νερά ημέρευ
αν τους ανθρώπους, τα ζώα και τους

Νάππος ίl άππος= σκuφοειδές αγγείο στο οποίο εφύλατταν τα τρόφιμά τους οι οδοιπόροι
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ενορίες Αγία Μαρίνα,

διαιρουμένη, ων εκάστη κείται εις

Άγιος Ανδρόνικος, Συρκανιά, Χρυσίδα,

μικράν της άλλης απόστασιν έχουσα

τόπους. Οι

7

Τραχωνίτισσα, Αγία Άννα, Χαρδακιώ

ίδιον ναόν. Ως εκ τούτου δε και ένεκα

τισσα, Άγιος Χαράλαμπος, ήταν πάντα

της θέσεως αυτής, εκτισμένης εντός

ζωντανές. Τα φυτά και τα δέντρα

στενής χαράδρας, και των πολλών

πλούσια, οι κήποι θαλεροί και η αρχο

κήπων, οίτινες περιβάλλουσιν εκάστην

ντοκυρά της Κυθρέας νανούριζε το

οικίαν, η Κυθρέα κατέχει έκτασιν ημι

παιδί της έτσι:

σείας περίπου ώρας,

Άγια Μαρίνα της Τζυρκάς
τζι' Αγιά Σοφκιά της Χώρας
έπαρ' το πέρα γύρισ' το
τζιαι πάλαι στράφου φέρ' μου το.
Έπαρ' το πέρα των περών
να κόψει μούττες των δεντρών

Άρκτικώς δε

ως πόλις τις.

της κώμης ρέει παρά

τους πρόποδας aργιλωδών λόφων, κει
μένων προς νότον της βασαλτοειδούς
σειράς των ορέων της Κερηνείας, μεγί
στη πηγή, αληθής ποταμός, έχουσα
εξαίρετον ύδωρ, μία δε των μεγαλύτε
ρων της νήσου, σχηματιζομένη εκ δια
φόρων άλλων μικροτέρων. Οι κάτοικοι,
λέγει ο

Ali

Bey,

πιστεύουσιν ότι το

να δει τα δέντρα πως αθκειούν

ύδωρ τούτο έρχεται υπό την θάλασσαν

τζιαι τα πουλιά πως καληδούν να

εκ των ορέων της Καραμανίας πιθανώ

δει νερά τραχάμενα να δει πουλιά
πετάμενα.

τερον όμως, ότι εξέρχεται εκ του
βάθους των βασαλτοειδών ορέων,
διερχόμενον βαθύτατα υπό τους aργι

Η λαική Μούσα πάντα έβρισκε έμπνευ
ση στο Κεφαλόβρυσο.

λώδεις λόφους, χωρίς να εγγίση
αυτούς, διότι ούτω θα απέβαλλε τος

Έχει μια βρύσην στην Τζυρκάν με

καλός ιδιότητας αυτού, καθόσον οι

δώδεκα καννούρες

λόφοι

που πάσιν τζιαι γεμώννουσιν μουζού
ρες τζιαι γιαλλούρες.

Το δειν της μαυρομμάτας μου
όπου κι αν το δικλήσει

ούτοι είναι υστερόγονοι και

τεθειμένοι επί των πρωτογόνων ορέων.
Το ύδωρ αυτής εφέρετο άλλοτε δι'
υδραγωγείων εις την αρχαίαν

Σαλαμί

να, ήδη δε δι' αυτού στρέφονται

30

περίπου υδρόμυλοι, δι ων αλέθεται η
κριθή και ο σίτος όλης σχεδόν της

να σιει νερόν τρεχάμενον

Μεσαορίας και των

σαν της Τζυρκάς δυνάμενον

ποτ~ονταιοιεξοπωροφόρωνδένδρων

εν να το σταματήσει.

πέριξ μερών και

κήποι της Κυθpσίας δια τούτο ενταύθα
υπάρχει αρκετή κίνησις και αρκετή τις

«Δύω ώρας ΝΑ της μονής κείται η

ευπορία. Ο

Κυθραία (κοινώς και Κιρκά), μεγάλη και

Κuθραία υπήρ;:ε προσέτι και πηγή

κατάφυτος κώμη, εις επτά συνοικίας

καλουμένη τη;:; Αφροδίτης. Η χλοερά

Lo Brun

αναφέρει, ότι εν
τις,
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Κυθραία ευχαρίστως αvητίθετω προς

την πέριξ κρατούσαν γυμνότητα και
προςτοuςξηρούςβρόχοuςτωvορέωv
της Κυρηνείας, ότινα όσω δασώδη και
τερπνά είσιν εν τη ετέρα προ την

θάλασσαν πλευρά, τόσω ξηρά και
ατερπή εισίν εν τη προς νότον. Υπερά
νω της Κυθραίας υψούται και ο Πεντα
δάκτυλος, μία των πολλών κορυφών

των ορέων της Κερύνειας, εκ πέντε
αποτόμων βράχων αποτελουμένη, οίτι
νες μακρόθεν φαίνονται ως πέντε
δάκτυλοι.
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ρεω, ως κω Κύπρις.
Η Κυθήρα θα ήν βεβαίως μικρά πόλις
εκ των

δευτερευουσών της νήσου,

διάσημος μόνον δια τα εν αυτή ιερά
της Αφροδίτης. Της αρχαίας πόλεως
ερείπια τινά βλέπομεν εν τέταρτον
υπεράνω της κώμης εν υψηλή τινι

θέσει, καλουμένη Άγιος Δημητριανός
ως εκ τινος εκεί υπαρχούσης άλλοτε
εκκλησίας επ' ονόματι του αγίου τού
του. Ο Σακελλάριος εύρεν ενταύθα κτι
στόν εντός της γης νεκροταφείον, ο δε

Cesnola

ανεκάλυψε τα ερείπια δύο

Η Κυθραία έλαβε το όνομα εκ της

ναών, εν τω περιβόλω του ενός των

αρχαίας Κυθερείας ή Κυθηρείας ή

οποίων εύρε στρόγγυλους βωμούς εκ

Κυθήρας, διασήμου και προσφιλούς

κυανού γρανίτου, δύο κεφαλάς μαρμα

έδρας της Αφροδίτης, και εις ην και ην

ρίνους και διάφορα λίθινα τεμάχια, επι

αφιερωμένη, ως το Ιδάλιον και οι Γόλ

γραφάς εκ κυπριακών χαρακτήρων και

γοι και ήτις φαίνεται, ότι έσχε το

διαφόρους άλλος ελληνικός>>.

όνομα εκ των περιλαλήτων Κυθήρων,
ένθα ελατρεύετο επίσης ως και εν
Κύπρω η Αφροδίτη, διότι και εκεί εμυ

θολογείτο, ότι ανέδυ το πρώτον εκ των
κυμάτων της θαλάσσης η περικαλλής

θεά, ήτις ως εκ τούτου εκαλείτο Κυθέ-

Γεωργίου Σ. Φραγκούδη

Κύπρος,
Αθήναι,

1890,

σσ.

426-427

