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ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΡΕΑΣ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ 

cιστορική έπισκόπηση 

Ο! &ΡΙχαιολόγοι ίσχ1,1ρίζοvr.αι πως χιλιά

δες χρό,νια τφο Χρι.στσίί κτίστη•κ.ε στη Κύ-

111pο άπο Θριαιιόφρυyες μ,εταvάστες τi]ς Μι

ΙΚΙράς 'Ασίας, ,μι•ό: ποληεία. Το δv01μα τη,ς 

ο.μω•ς εΤ,vαι aΎ'νωστσ γιατl τηrv έπσχη Θκ-είν-η 

ήταν Ciγvωστ.η ή γραφι) και οί κάτοικοι δi:v 

,μδ:ς άφησαv χαραγμ-ένα κ,ε;ι,μήλια. 

Ή παλιό: αύτη πολιτεία άναστατώθη

ι<.ε ,μετό: ΤΟΥ τ ρωϊ.κ,ο πόλεψο, το 1200 προ 
Χ;>ιστοίί, ότrό'f.ε χιλιό:δ•ες "Ελληνες μετανά-

στες πλημψuρισαrv τη Κίιτηpο. Έτσι τ•) 

1184 π.Χ. ή πολι"ΙΊεία ~~cnοικήθrrκε άπΟ "Ελ
ληvες 1μετα!Υάστες κ,α; π:ijρε το οvοιμα Χύ

·φοι ό:πο TOV άpχηγο των μεταrvαστων Χύ

τιρο. 

Ό Χύτpος κcnαyόταv άπΟ τι)ν οfκοy{

'VΕια τοίί μvθι-κοίί 6α:σιλιό: τ&·,; 'ΑθηΙVων Θη

σέα. Ήταν γιΟς τοCι • λλε5ροu ιαr1 έyyav-:Jς 

τοίι 'Αικά;μα<νrα, yιοϋ τοίί Θησέα κα-ί τi'γ;; 

'ΑριάS\1!1]ς. 

Κατ' άλλους ένδilχεται ό Χύτ,pος νa έδω

κε το ονΟjμα Χύτ;ρσι -στη πολιτεία κατΟ: πα

ροολληλιοψο πρΟς τη πόλ,η Χύτροι ποv εΤ

Ιναι κο-ντα στΙς Θερομcmύλες, λόγω τής πλού

σιας πιηγί']ς ποu 6φίσκεται <Πι) περιοχή, 

-τής πηγής τ•οίl· Κεφαλο6pίισοv Κuθρέας. 

Το βασίλειο των Χύτρων διατηιpήθιικε γιό: 

αlώ-vες, γιατi i'j-rαrv δu<νcno καΙ πλούσιο λό

γω τί'jς 7Μοίισιας τιηyή.ς τα.ι πσU άρδευε καΙ 

δρ6σιζε τι) ΠΙΕΙρισχι) καΙ ποu έξακολοvθεϊ καΙ 

σfιμερα άJκ,όμ.η .να τι)ν άρδεvει καΙ δροσiζει 

ιμΕ τα ΚΙpυοτάλλινα ~φά της. 

Οί κάτοι-κοι άσχολοLινταν μΕ: τι) καλλιέι:r

γεια τfj-ς γή•ς ικ•αl τη ι=ταΟ'κ~ιrιl καΙ διακό

σ!μ~Ο'η πήλι'Ι.'ων άyy,είωv &mως φαί,vεται άπο 

διάφορα άνηκ,είμ:εvα mσU 6pέθη,καν σέ τά

ΦΟUς τi\-ς m::ριοχi'jς. 'Επίσης άσχ•ολσWτσν 

μi: το έ!μ:πό:ριο τCw yεω;:ηικCw καΙ 6ι-c~μ-ηχα

ιvικ&ν τηpοϊόντι:.w πσU παpήy<ΧΙV. 

ΟΙ κάτοικοι των Χύτpων mστεuαν στοuς 

δώδεκα θεούς, εΤ-vαι δf: άπΟ τοί:ις πρώτους 

-κ,αιοίι;οοvς τf\·ς Kίmpov ποv άσπάστηι<αv το 

Χ,_::;.ιστιαιιισμο άπΟ "floUς 'Π1pώτοιις Άιτrοστο

λι:κο21ς χρό-~ους, άmο τσUς 'Απ. ΠαCΥΙο KfJ:i 

Βο:pνάδα. 

Το 45 μ.Χ. oi • Απόσωλοι ΠαUλος καi 

Βα_ο,vάJ6ας έm;σ:κέψ-τηΙκav τη Κύπρο yιa ,.-:χ 

διοοξΟI\JV το Χριστιανισψό -καΙ τ-η διάσχισαν 

όιλό•κV...ηιprΙ άπΟ τη Σαλaμίνα ώς τiι Πιά!φο. 

'Ακ,ολιουθ·ώντας τι) •Κ!ο<ίτ<η, τσu :ποταμοCι Π,f}

διό: crrέριασαν ά:πο τη πολιτ~ία -των Χύτρωv 

καΙ aψ<ησαν τά τφ·C3τα σ-τrέpιματα τοCι Χρι

στιαrJιΟ'μοu. 

Oi ΚΙάτοι,κσι τή-ς πεpιοχij-ς aσπάστηκαν 

το Χριστιανισμό, κατf)δάiφισαν τοu-ς εlδωλο

λ<ηrpωωuς νσοuς και! ,.,α Ιε:pά τους -και κα

τέστ,ρεψαν τΟ: ε'ίδωλα. Ή εlδωλσιλατρεία σι

y(χ σιγa έκταπίστη,κε aπο την ΊΓΕpιαχfι καi 

στη θέση τi::ιv εiδωλσλα~.οΨκi::ιν \IICIC3v κτίστη
καrv Χpιστιανικ€ς έκ:κλ,ηισί·ες. Ή πόλη των 

Χύτpωv r'jταv μεταξu τ&:.v 16 πόλεων τijς 

Κύπ .. ~α.ι ποv εΤχαv ΈΠ'ίσκοπο. Έτσι το 

363 .μ.Χ. i:χοιμεν 'Επίσκοπο στοvς Χύτροvς 

τον Πά;ππ::οv, ό οποΊο-ς χειροτ·σνεΊ TOV Έπ> 

σκοπσ τής Σαλαμίvας καi 'ΛΡ!Χιεπίσιωπο 

Πάση-~ Κίιmροv 'Επιφάνια τον Α' (368-----
403). 

Ή τrολιτεία των Xύnpωv ζοVσε εf:ριηιvικό: 

μέχρι το ΕΤΟς 806 μ.Χ. Τότε, Θvω ο1 κά

τοικ-οι τi'j·ς τrφισχίl·ς καταγίνονταν όψέιριιμvc•Ι 

μΕ. τΙς y.εωργικi:ς -καΙ άλλες έρryασίες τοvς 

ξαφνι:κΟ: κατάJκ,λuσαν τη περιοχη στίφη άπο 

Άpα6ες Ο"τ:ρατιC3τες μΕ. άρχηyο τον 'Apo\N 
'Αλ-Ρασίδ. Αίπο·ς 6,ρίσκοντας aφαpιμfι πως 

ό τότε Αι'rωκpάτΙΟΙ)Jας τοϊι Βιιζαrντίοο Νικrγ 

φ,C,pος ό Α' άρr,;ήθηΙΚ<ε νΟ: τσϊι πληιρώσει 

τοUς φ6ρ01υς, "Π"οV εΤχαv σu<μφωνήσει, έπετέ

θη κατΟ: τής ΚUπροv, τrov ήταν Βuζαντινiι 

άποικία:. ΆφοίΊ λ•ε•ηλάτησε τΙς πcφάλιες πό

λεις τi]ς Κί.πφοv πpοχώ:ρησε στο έσωτερικΟ 

κα1 εφθασεν ώς τοος Χύηροvς. 

Οί κάτDιικοι άr~τιστάθiηκαv σθεναρά, στο 

τέλος όμως ίιrπ-έ:κuψαν cτηΊν ίιπε:pοχfι τώv 
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•μαrJιακώv, "ΠΌλιι·cφιθιμότεριων καi πολu καλ:'χ 

tξαπλισψ.έιl'ωΥ έπιδρο1μιέων. 

ΆφοCι Dί έπιδρσμεΊς ΜηλάτησαCΙΙ τa σπ:

τια καi πήιpαv δτι πολύημο 6ΙΡίjκαιν Ιμάζ:

ψαJν δλουις οσως a;τrέ,μειΙΙΙαν στι'ι πε<pιQI)(f], 

άνδρες, γ·υ•vαΊκες καi παιδ·ιά, τοuς fSεσαν, 

όιτrισθάyικωινια καi άφοί/ 66αλαν φωτιa στα 

στriηα ξεκ.ίνησαν μΕ τ:'χ λάφιυpα καΙ τοuς 

ο:l•χιμαlνώτους γιa το λιμάνι τίjς Σαλαψ.ί·νας 

aφήνσντας -πίσω τουις ΤΟΥ 'Επίσκοπο τίjς 

Παλιπία.ς. 

Oi ΣcφακηΙΥa•i πα.Ω•ό: ηΊν άyριότ.ητά του~ 

ΙΚαi το .μίσος ποu Ετιpεφο:ν κατ(χ τώv Χpι

στιανώv κα πuιρ(χ το ·μ•έrιος τα.J'ς γιΟ: τίς 

τ.:χ:ψερές a'Πώιλει•ες 'ΠΟU εΤχα'Ι κατ·a τι'ι•ν έπί

θεσή το.vς K'CΠa των Χύτρωι·ι, σε6άστηικαν 

το aγιο τφ•όσωrτω τοCι Έ'Πισκόrττου ·καi δi:ι 

θέλιησαν VCx τον πιάσοueι αiχΙμ.άι\ωτο. 

ΊΕττί.σκστως τότε τω ι Χύτ,ρων ι'}ταν ο "Α

γιος Δηιμ,ητιριανος άπο η'ι Σuικa - fτυι 

λέγεται σ1lΙμΕιpα μιa τοrττοeεσία KIO>JTCx σΤΟ 

Π<Χiλαί·ιωΘρο. Ό "Α γιος «τί νι:'χ κάvω έδw:» 

εΤττο; «τίνος Έττίσκ·οπος θa εlμαι, aψοϋ TJ 

ποίιμνιό ιμοu ττάει στrιν αlχ•).!Jαλ.ωσία. θα 

πά:iJ κα έγω μαζί τουςι•. Καi τ·οuς ό:κολοι)

θlησε. Οί "Αρα6ες Σαι;:>a:<.ηιvσi τον άψησαv 

'Va )JJΠEt στa καράβια τους κα.] ΤΟν πij.pαv 

μΕ τοLις αλλους αίχ;μαλώτους στι'ι πpιωτεύου

σά τους Βαγδάτη. 

Ό "Α γιος .μΕ τl·ς παι;χχ•:<ιλήσεις του καΙ 

τ]ς όλοvί>κτιε.ς προσευχές του κατώι;::-8ιωσε, 

ϋστ.ει~α άπΟ έινός χρ5ν::;υ α:ίχμαλωσία, νά 

πείσει το Σο;;•λτάΙνΟ νό: έλευθε;:y..:Jσει το πο:

μιιιό του κα1 νa το φέρει πίσω στοuς Χύ

τ.;χχχ;. 01 κάτοιΙκ·οι, δσοι έτrέζηισαν, χω .. :ι'
ο-τ,η,καν σε μεγάλες cψ.ά.Sες καi εκτισαν τa 

σ~μ·ΕΙριν(χ χωιρι(χ τοlι διαιμ·εριίοψ.ατος Κv

θpέας. ΝΕτσι EXO>UΙμEiv: Άπrο τοuς Χύτρους 

τι'] κωμ6rττσλη ΚυΘρέα ποu εΤναι χω1ρισ;μέ•ιη 

σi:. fξη: ένφίες, τι'ι Χρuσίδα, τf]ν Άγία Μ.α

ιρί•=, τον "Α γιο 'Αινδριόνικσ, τοιν "Α.γ. Γ εώ.ο

γισ, τιΊ Χ.aρ5αικι•ώ•τισσα καΙ τη Σupικανι:'ι:. 

Το Νιέο Χωριο γιατl κτίστ.ηκιε aργότερα 

άπο τa aλλα χωριa τίjς πειριοιχi]ς. Το Τ,ρα

χώνι τrou TOU δά:θη.κε το δνσμα aπο το 

σκλη1ρο καΙ aγονο έδαφος. Τη ΒώΙVΙηι λείψα

Υο τοCι παλιοί) όνό>ματος Δωδώνη,, μα1111"είοv 

τσv θεοϋ τίjς πφιQΙ)(i]ς 'Απόλλωνα --·· το 
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aγαλμα: ηϋ θεοιϋ ώς καΙ &λiλα ό:γόλμccτα 

ό:•ναΙΚαλίίφ€Ιη,καν έκεΊ το fτος 1883. Το "Εξω 

Μετό,χι π.οι) πίj,ρε το ονοιμα erno τι'ι λέξη 

.μετόχι δη•λ. φέουδο γιατ! παpCΙ!)(ωpήθτ}κε το 

έτος 1391 ώς φέου5ο σ' ένα ~ράγικο φεου

δόΊ?χ•η,. Τι'ιν Έττηιχω ά;μιγως τοUΙρικι-κο χωριό, 

το Μπ~:ΊrΚκιογισσ δηλ. χωιριο ποο Cχνijκε 

σ' ίJvα Μη1έιη, το Τσιφλικοv5ι τπ:,p>ιΟ>Χι'ι ΠΟ'J 

av•ij.κε σε μιa Μσνι'ι τσίl Πα.τριαριχείοι.ι 'λλε

ξανS,pc;ίας •κα1 έπ·Ι τουρκοκιραrrίας κατεσχέ-

0,1 κQ1] δωριήιθΙηκ.ε ώς τσιψλί·κι σi ιώtπΌιοrι 

ToO:;:·κcv 'Λγa•ν καΙ το Παλαί>ΚΙ')€Ι;Jσ Cι;ττΟ TG 
ΠαiΊΟJσο - Χύτραι, Παλαίχυτροι, Παλαί·κuθρο. 

Π α λ α ί κ u• 6 ρ ο: Οί ·κάτοικοι τοϋ Πα

λαικύeιρ:χι μi:. τον έπαναιττατρισμό τους ό:rro 

τη Βα.γδάτrη, κτ,(ζοντας τη νέα τους τrο>λι

τεία μερi•μνησαΙν κα\ γι(χ τον τάπο ΟΠ<.ιV 

6μαΙ5ιΙκό: Θa ά\Οάiττφ;παν δεήσεις καΙ ε(ιχαρι

στiες στοLις Άγί·ως καΙ το Θεό. ΝΕτσι, στα 

έρεiπια έκΙκλιr;ισιa·ς, ποu Θκαψαν οί "Αρα6ες 

&rrιδpοιμεΊς, έκτισαν στι'ι•ν Άγίαv ΑΙ•καπρί

'Υ•ην, ή όrττσία Ο'Πω·c: γ,ρόJφει ό 6ιοy.ράφος 

Ί ω~~νη.ς fiτo καΙ Έrττι01κ.οmΊ « ... Παλαίκυ
~~~ιαν ouσαrJ οiκη:ΥοΧ\1 ποιλίιχν:ην περl τα 25 
:μίλια τiΊς Σαλcφ'ί·νος ό:ποέχουσαν. Ή Έπ•

σκ::.'f'!i) αuτijς ijτo μ·iα τωι κατa το 1222 

6iα κατα;:ηηιθ,εισωv. Αϋτ.η aνηyέpθl) έπi τC1' 

i::;•ατriccν ά·p:χαίας Βuζαvτινr]ς Θκκλησiα,; κα

ταστραψ>ε'σ"lς ύπο τ&:ιv 'Αρά6ωv μιετΟ: το 

802~. Κατa τοv 6ιoιy:;xJiφov 'I ωάινν,ην ή ':Ξ

πισκ·ο•η·η τίjς Άγίας Αiκατε..αίνη<:, το Ι 222 

i:.πl τijς 6ασιλείας τοCι Λοοζι,vιαιvοv 6αιι:ηλι8: 

τr;ς Κύττι::;ου '6:ψίκου το(ι Α' ( 1218-1254) 

Vττετάγ:η στι'ι λατιvικιη έκ,κληισία, &m.Jς καΙ 

πολΜς αλλες 'Ορθόδοξες Εκκλησιές τίjς i
ΠΟ>)(iΊς έκε'•\Ι)ηις ποu άναγικάσθηκαy να ύπα

κσίιουv στο•v ΛατίΜον Άpχιε.ττίσκοιττο, mJu 
μετέφε>pε τ;'ιv Ε.S:ρα ται άπο τι'ιν 'Αμιμόχ·ι..χπ() 

στ!'] Λωικωσία·. 

"Οτrως φαί•νι:ται, π-φi το έτος 13 50 έvέ

.κυψε στη ΠΙΕΙριοιχι'ι έπιδi;J>οΙμι'ι άκΙριίδωr.ι, οί ό

πο:Ίες έ-τrέφεραw καταστpοφΕ.ς στι'ι τrφιο~ή. 

'Ο χ,ρσνσyράφο•ς Λ. ΜGΙχαιιρΟ:ς yιa το Πα

λαίκυθΙρο, το δπο~σν ό:ττοικ!ΟJλεΊ <(Παλόκυ

θ.ρσν» γ:ράφει: «Όtμο:ίως ό Ί γνάτιος, ό Πα

τριάρχ•η•ς • Αvτιοιχείας, γ~ρισι•κ&:ινrα τι'ι·ν ιμ.εγι'r

λην ζηιμίαv τι'ιιv έττίjκεν ή ό:κ~ρίδα, εΤπεν ταu 

p[; Οuγ:κε (Οuyοις Δ' διοικιητςη τi].ς ΚίιτφοtJ 

έπl τίjς καποχi]ς τώv Λσuζιιvιαιιr&:ιν 1324----
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J 3 59 ) καΙ G.Jιρ,ισεν καΙ έζωy ραψi]σαν έvαν 

εiσ<όνΊσμα τον "Αγιον Χριστόφορον μάρτv

pαν, και τον "Αyι.σν τ αράσιον Πιrφιάφ:χηΙΙΙ 

Κωc.ισ<ΊαντΙΙvουcτrό~εως, καί "Ayιov Τρίιψcw 

μ,~_:,πιι;χ:ι:v, καΙ έyκαι,v·ίασεv ο αύτος Πατ,ρι

ό;.Υ,:·ης καi f:στε'i~ών το είς το Πα~αίκuθρσ~ 

δτι :6κεΊ έyΘνετο καi εTw~v τους είς το γέJν

·WJμά:ιι της vO: ~ιταvείιουw το είκόνισμα ι-α1 

,yιJ: λειταJΙ,:ηδ:, καi ο .κύριος ν·α φυλάττη τοuς 

κα,:;:ωύς», Ή εί.κόνα πα) εΤναι σχεδοv έ

φθα;JΙμ,€JV•η 6ρ' σ;κ"Εται στηr.ι έ~Ι<!λιησίαν τi]ς κοι

y:Jτ,ητος καi εχει ·μήκος 43 έκατ. καί πλ:Χ

τ.:χ; 23 έκατ. μ. 

Έκτος τώv Ί\pα6ικi.Jv ξ;πιδιραμi.Jv το Πα

λαiκ~;χ>, δ<Πως καi όλόκ.λJηιρη. η Κίι•π:ρος, 

yε)τηrκε καi τη μαv•ία τώv Τούρκων κατα

κτηπώ·ι. 'Όταv το 1570-71 οί Το\)pκοι κα

τέλα6α1\Ι τη Κ ίιπ,pο ·έτr<J5όθηκ•αν ΟΕ σφαγές, 

άp-η;αyές, λεηλασίες κα.Ι καταστροφΕ.ς έκ

κλ,ηc:rιώv. Το εϋψαpο i:δαφος καi ο πλοΟτος 

τοίJ xf.iJ!pιoo (έκτος άπΌ τα νφα τοΟ Κεφα·

λοδρίισου ά.Ι)Sεύεται κα·i λυrπα>ίvεται καΙ α

πr] τό: "ΕΡ'α κα1 ηΊv ίλuν (λάσπη) τοΟ πο

ταμηu Π:ηδιδ:) τ:pάιδη.ξε το ένδιαφέρο τώι 

χ•mακτητ&'w oi όποΊοι άφοΟ το λεηλάτησαν 

χά;.-εοαv τη μανiα τ01υς ΘέτοΙΙτες πυρκαyι:'.v 

σηΊcv έκκv-ησία τi]ς Άγ. Αίκατεριίvης, άφο;J 

ΠipιQη,γουμrέινeι1'ς ·καrr,έστpεψαν τCc έτηπλα Κ(Χ\ 

τ) r, εiι<ιό....ες της .. 

Σ το χωιριο έγκατα.στά:βηκCΙΙV μεpιΚJσi ά

γάC>ε~ .μΕ: τοuς ύπηρέτες τους, άφοϋ δ:,ρ:ττα

ξc.:c τfiv -εϋφφ,η. yή τώcv κατοίκω•v. Σuγ,χpό

νω:: κ<n.έσ,χCΙΙV καi το x&po τi]ς Θpειπω,μένη~ 

έκικλησίας τfiς 'Αγίας Αίκατε.σίvης καΙ τiΊν 

μι":Ι ~:η:>εψατv σΕ τέμι:ΝΟς. 

Πε;:>i το ίΕτος 1930, ι'ιπi 'Λyyλικijr; κατο

χii~, σ\ Χριστιαvοi άπαίτησαιv μ,έσω τcv δι, 

κασ-τηρίοu να τοvς έπιστιραιφεl ό ίερΟς xri>-

P''\ τij.ς Θκκλιησίας τωιv τroiJ τDIII κατέσχαv 

ο1 Τα::!ρκσι. Έπε.ιδt'] δ,μως, τα μΕ:v ~pε,ίπια 

φo:v<έpωvCIΙV δη δ χώρος άvήκε τηpάyματι σΕ: 

έκκλησ•ία, τσΟΙ,οικος όμω•ς λαϊκος τrou έκτε

λοϋσε κα:1 καθήκοντα: Ί,μάψη στο χωριο ~ρ

κίσΗηικε ψευδώς στο δικαστήριο ότι δ χώ

ιpα~ )(!pηρ-ψΟ'ΠΟΙε(ται ~ς τέiμενος, τΟ δικcι:

στήpιο aπεφάνθη ό χώρος να aνήκει έ.ξ ίσου 

στίΊ'ΙΙ 'Ειλλψικ•ίΊ καΙ τίΊ Τοuιρικική κο.ιvότφ·α. 

'!v:rro τότε ο:1 Τ οΟpκσι δΘv κά;μ,νοvv κ α-· 
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μι.ό: χρήση τοϊι χώ,pου, οΙ Χiριστιαvοl δ,μως 

έχοuιv στο· μέ~ρος τοΟ 'Αγίου Βήματος μι

.κ,pΕς είκό".;ες Άyiωv κ;αi κανδήλα, τiΊν ό

-ποία'; oi y<:iτο•vες Χiοιστιαrvο1 άvάδοον κάθε 

·νί>κτα. 

Οί Τσ:Jι.Jιχοι κα:τακτ.ητές κατάσ:χαv, Οπως 

προαvό.ιφειρα, τη κτηματικη πε;,:ι,ιοuισία τi.Jv 

ΧpιστιαΙΙών κατσοiκων τοΟ χωριοΟ, τη μσίρα

crαv σΕ τσιφ•λίκια (,μεyό.1λες έκτάσεις yfiς) 

κσi τη χάρισαν σΕ ,μεριικοvς άyά!δες καΙ 

ιμwε.ηρες η τη δώρησαν στο θiριησκευτικό 

τως Υ5ρvιμα 'Ε6κάφ. Οί Χριστιανοi Ε,μ~ι

vαrv Lπιcηι;:χf:τες τώ~ άyά5ων καi κα~λιεργο.)·

σαι'_.- ΤΟ: χωΙ,:Jtάψtα. 

Οί ΤοΟρικσι κα:κ.οιμετα:χειιpiζονταν τους 

'Έλληινες κατοίκους καi ί'jταν το φόδητρο 

τών Έλλιηvίδωr.ι. Γι' αύτο ol yυvαί'κες καΙ 

KIJijJ'iως σί ΚΟπέλλες ί'jTCI!V UΠό:χpας να μέ

VOIJ'V κ:λειστίΞ:ς στΟ: σπίτια τους. 

Άρκετ.σ\ "Ελληe.ιες κάτοικοι τοΟ χωριοCι 

άνο:γικάστηικαιv 'Va ,μ.ετσικήσουν 3--4 μ.ίλια 

στa νότια τοCι χωιpιοv, στiς τοτrοθεσίες Πα

λιοκκλησιa καi Τεϊιριμ,έrvτασ·ιη·, ποu το ί:δα

Φ'σς i\ταv O:yovo καi δi:v έ;"'διέφφε τοuς ά

γάδες. 'Εκεϊ 6.ρίσκοV<αι σή;μερα θεμέλια 

παλαι&v crnπιών. Ή λ•έξη Τεϊ1ρμέvτασιη ε!

ναι τούρκικη καi ση;μαίνει μυλόπετρα, 

Π;:Jάγμα ΠΟU ψαv::ιρώινει πώς στη Π<Jpιoχr'J 

L.-πi]ρχαν ά.ρκετό: έλαιόδενδ:pα γιΟ: νa ίmά}J>' 

χει έλαιόμυλος. 'Εκεί κoV"Ia εΤναι καΙ η το

ποθεσία «Γ κοuσλCιiρ,μcφiλαισι\ι' σπήλαι.J 

τώv κοπέiλλων, τrou φανερώνει πώς έκεl κον

τι:Ί: ι1τπlι;:ι:χε μ1ικηικiΊ στnηλιά, δτωv κρύ6ο'Ι

ταν οί καπέλλες μ:ήπrως τ1ς άΙΙαπ<α~ύψοUΙV oi 

ΤοU.;c;κοι, yιατi urτri]ιpxε φόβος να τΙς πιά

σDuν yιa ΤΟ χαpέiμι τους. 

Οί άyάδες καΙ ,μτ&•ηδες άιρέσκονταν στ:ς 

διασικεδάσεις κα( το χαρτοπαίγνιο ΚΙJΙpίω<; 

( χαρακτηιρ.ιστικο το Ο χωρ ιοΟ ~ς σή•μερα), 

ως καl στί'Jrι όκv•ηpία καi τη,ν Ο:vετ.η. ζω.ή. 

"Ετσι μ.i: τί'J.v Άγyλιικt'] κατοl)(η τής Kίmιpou 

άJΡΙΧιο= νό: φΘείιpΟIVται οlκονοιμικώς. 

Οί ΤοΟρκοι κατακτητi':ς μέ)()ρι το 1873 
ποu κατειχαιv τίΊ Κύτcρο τίποτε το άξιόλοyο 

δξ:v άφησαν στον τ&ττσ. Ή aριχαιολοyικrι 

σκα:πάνrη μόvο μ"ηιμεί'α πoiJ vO: δείχv0\J111 τίΊv 

'Ελληνική τrροιέλεuση -roV χωριοΟ και η'ι 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡ:Ε:Α 

τφόοδο τω~ 'Ελλήνωv κατοίια..w έφερε η 

•μπrοpεΊ νa φέρει σΕ: ψως. 

Το i:τος 1872 σΕ μεγάλο τάφο κοντa στο 
>)(ωριο άνακαλύφθηκε μαρμάρινη πλάκα μή

κονς 1 60 έκατ. κα1 ττλά:τοος 58 έκ. Σ τiΊ 

έξωτερικτΊ μωφα 1'!1λwpa εtxw ixvη Φοινι

>κής tπιγραφfις ·μέ το άpχικο γΙΡάiι-uμα λΕ. = 
ό, ή, το δηιλαδτΊ άρθρο ποο άνεφΘρετο στο 

0\ιομα το\ι νεοοροϊι. 

Ή λάpΙΙQΙκα δ>ρέθiη!ΚΕ σi χωpάlφι ποο άνι0j

>ΚΕ σε l()ό:rrroιαv 'ΑpiΊφ ΒέJη καΙ τιΊ ττήΙρε κά

ποιος κληρονόμος τοιι ποο διέμενε σττΊ Λεu

κωDΊία: κα1 τι1ν εΤχε στi]ν κατοχή τοv. 

Λέγεται πώς στον ίδιο τάφο άνειιρέθτι

καν χ,pvσa ΚΌΟ1μήιματα, πήλινα Κα] γvάλι

>vο: άγγεΊα, τa ότrοΊα άγόρασε δ τότε Τοϊip

κος διοι,ιcηττΊς τής Λωκωσίας. 

τ ο 191 ο 6ρέΒηκαv στα έρείπια τής έ!<.

κλησίας τιlς 'Αγίας Αiκατερίνης κομμάτια 

CχπΟ σανίδες εiκόνι..'ιV ποο κάηκαν ώς καΙ 

~ικιτη πέ'Ι!ρα μΕ τοιχο,γραψία. ΑUτιΊ 6οί

σκεται στο ΜσuσεΊο Λwκωσίας. 

Στα Νότια τοu χωριοu 6ρίσ:κονται έρεi-

πια aλλη.ς έκκλησίας άφιερωμένης στiιν Ά

γία 'Άννα. Οί χωριανσ1 ττΊ φαvτάζοe.παι 

μελαχρσιvτΊ γυναίκα μ( μανδύα και -rτΊ•v 6-
ΠΌ+<αλοϊιν 'Αγία Μαίιpη. Μεpικο1 ίσχuρίζον

ται πώς ττΊν εΊδαν τη νίικτα να πειριφέρετω 

κw-τα στα έρείπια τfις όαλησίας. 

Σίψψωνα μέ τi]w παράSοση, τον πα.\ι•) 

>καuρό, &ταν κάιποιος if.πασχε ό;πο έλώδη 

ΊΥUpετό, πσU τό"fΙΕ iΊτα~ ττολu διαδεδομένη 

d:ρρώστεια στη περιοχή, τn'jγαινε στιΊν 'Α

γία ~ Av>vo:, κιιίλιόταν ·φε;ς φορΕς στο χώ

ρο η)ς έΚJκλησίας, &ταν Εο/"<λ.>ΥΕ ~ppιχνε πί

σω τοv ί:να κεραμίδι, τfr.ι eχρρώστεια, καi 

ι'θφαπwόταν. 

'Αvατο.λικa τοο χωpιοLι είναι τα έιρεί·τηα 

α.ρχα!ίας ι~~σίας τfις Άγ. Μαρίνας ΚΟ\1-

τα σττΊ τοιτrοθεσία Μαζ(φ Γ ερl = Μσl,έpκ:::ι. 

δηλqδη 1-'ΕJκροταψεΊο. Φσ:ίνε-rαι πώς στa ττα

Λια ΧΙΡόνια: τταp(χ τιΊv έκκλησία τfjς Άγίας 

Μαρίνας δρισκόταν ΤΟ 'ΙΙΙJι<ιpοταφΕιο τοu χω

ριο\ι. 

Σ τa. Νότια Ι<Jράσπεδα ToU χωριοΟ ίrπά;p-
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χει CJ1εtρα τ.άφων τής 'Ελληνιστι•κής τrφιδ

δοv >μέ το στόμιό τους στ,ρcJΙμμένο στa 1\1. 
Α. Οί τάφοι φαίνεται σvλή•θ>ηκαrv- λεηλατή

θηκαν -- ττpiν πολλa χρόνια. 

Ν1ετα -rτΊv κατ01στ>ροφτΊ καΙ κα:τάσχεοΥι 

τfις ~κλησία:ς τfι.ς Άγίας Αίκατεpίi\11)ς ά:ττο 

τοLις Τ ούpκοvς, οί Χρι.στισJΙΙο1 •κάτοικοι έκτι

σα:Jν στο κέντρο τοΟ χωριοu .μιa μικριiΊ πλή

θι"'η Lκκληα:ία καΙ ττΊv άφιέ;ρωσ-αv στΟν ~ Αγ. 

Γεώργιο. Όταν μ>ετa χ:ρόνια άρχισε W; 

φθείρεται, τιΊ χάλασαν και Ι:iκτισαr.ι νέα τrε

τρόκτιστη έκκλησιa άφιφωμ~νη σττΊ Πwα

yία τιΊ ΓαλακταφοροΟσαν η Γαλακτοτρο

φοUσαν. Το κτίσι,μο τfις έΚJκλιηα:ίας άρχισε 

το 1895 κα1 τέλειωσε το 1906 μΕ δ0ΠΙ1άwες 
κα:i έθελοντικτΊ έργασία των πιστών τοίι 

χωpιοv. οι πέ·φες τfις έΚJΙ&-.Ιησίας μετα:φΟΟ

θηκαv Crn-0 μαιqρια, ά;ριΚJετές δέ εtναι άπο ·ra 
έpείπια τίiς έκκJ.,ησίας τής Άyίας Α!κ:σ:-rε

ρίvης. 

Σ τίΊν έκι<λησία φυλάγονται μερικές εiκό

ΙΙιες τf\ς έ~ησίας τfις Άιyίας Αίκα:τφίνης 

άpχαιολογικής άξίας. Αιιτές εΤναι ή ττι:ιοrο

ναφερθείσα: εΙκόνα ποv χάρισε ο Πm·ριά:ρ.

χη.ς 'Αντιοχείας 'I γνάτιος. ΕΤναι σχε.δ&v έ

φθmρμέΛΙΠl έΚΤΟς άm) τα χΙpvσοστέφανα Tf:JV 

·rpιwv Άγί>[,:w Χριστοφ6,ροu, Ταράσιοu κα:Ι 

Τρύφωνα καi ϊχvη δυο δέλτωv ·μΕ. .μακ.p<'.ω 

έπιy;χχφi] μΕ: τa έξfις ό:ΠΌστrάα:ματα λiξεω~ 

«Ε.Λ.Ε. ή μια &~τσς καΙ ITOV ή Οiλλη 

δέλτος. Σ το IGM,PO τfις ε! κάνας ίrπό:ρχει μι

ιφfι η:ιίγωw) τpόττα μέ ·φίγωνο κομμά:-rι 

παχειοG γvαλιοv χρώματος 6αθειοu κvανσU. 

'ΑπΌ τa φωτοστέφανο: φαίνεται πώς στ1Ί 

.cάτω μ ισiJ ε1κόr.ια ζωyφαφiστ.ιlΚα:v οΙ δι; ο 

"Αγισι άντι>μέτωnτοι να κλίiiiOVV λίγο τ1ς κ.'!Ο

φαλtς δ Ενας προς τον Cil\λo κα1 στiΊν πάν-ω 

μισiJ ο aλλος w Αγιος va ολέττει δεξια κα1 

νCr δαστά τΙς δυΟ ένuτrόιyραφες δέλτQΙΚ,, 

"Νλλα ό;.ρχαΊα κειμήλια τiΊς έκκλησίαι; 

εΤναι η εiκόνα τfις ΒαϊφόpΌ'J μέ τη Βuζαν

τινη έτrιγ~ραψτΊ Η ΒΑ·Ι·ΦΟΡΟΣ ΓΛΟrΓΚ!ΝJ 

ΙΕΡΟΣ. 

Ή εiκόιvα τού Άγίοv Σ'Π"Uipίδc.wa: μΕ η1v 

iπτιγφαφiι Ο ΑΓΙ ΟΣ ΣΠΥΡ ΙΔΩΝ καί κι5:

τω• + ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ 

ΘΕ(Ο)ΜΟΡΦΟ. 
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Μιιφό: εΙκόνα τi]ς Θεοτά~οv μ.Ε t;πιyραφη 

ΜΡΘV σrro πtάvω: μ4ρος καi απο τΙς δυο 

τrΜυρες Η ΓΑΛΙΑΚΤΟΦΟΡΟΥΣΑ I ΣΧΣ. 

':Ειτrίσηις μικρqΊ cτηαοψένη είκόνα τοu Άy. 

"'""J.l''i'1l.:J~αJ ώς καi σπ,.ιη καΙ έπιμ:ήκης εi
·ι-.:&.ιο: τ::>ίΊ 'Λyίαυ 'I ωάlννου· το Ο Πιpοδρόμοu, 

':θrο\:CJΊη.ς μι.ιχ μεγάλη εί:κόrvα τi']ς Θεαμ:'J

τορος οητοv διαcτηρε:Ιται ή άρχαία Βuζαντι

νJ'ι y:ραψη ΜΡΘV καi άvω:Βεv το:Ο Χριστοϋ 

1C XC t<αl κάτω σ1a δzξιa τί]ς είκό..,ας 

ΔΕΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΥ 

Ν ΤΖΟΡΤΖΟΥ 

Σvιyχιpόο':Ιως σώζο:vται ό"ιpχα\α έκκλησια

στικa 6ι•6λία ώς: 

Λi θε'\αι λειτοcUΙρyίαι τί.W Άyίωv Πατέ

,ρωv 'I ωάννου τοCι Χρvσοστό.μο:υ, Βασιλείου 

:roCι Μεγάλο:υ• ·κai Γρη,y:ορίου τοΟ Θεολόγου 

έκ5οοεω•ς τοu 1795. 

Λειτοv~ρ~yικο 1t1DU Π'Ε!ΡΙ•έ,χει τ1ς Λειτο:υ;μ

yίιες τ&ιv ~pιι:Jv Φωστήιρωv τί']ς σι,κοu.μέν'lς 

τrοο ι'JκδόιθΙψ:ε στi]v 'Ενετία το 1714. Σ το c
ξώ:J>tΜλο i,Jχιει χειιρόγραφη, Οilllμείωσ,η 1:1729 
έπi Να6CΙΙVαiιλ Ι<ύ:προ:υ». 

Τιριώ5ιο με τι'J:v έπιy:ραψή: Έ-vετiησι πα

ρα Μδ~έα τ4ι Ί ου:λιαvcίJ αΥπβ = 1682 
κα1 ΜηιvιαΊο 6ι6λίσ το:Ο Νοε.μ:6ρίοu τοu 

1684. 

Ά::ααίΌ θΙρηΟΊκΙεuτικο 6ι6λίσ σώζεται σlc 

κληρο<νίψο τοϋ μ. Μα:ρικαvτώνη Παrπα6αιρv&.-

6α :μi: τίτλο «Διάφο:,:::.οι Λόγοι πε,ρi Πίστεως 

καΙ ΕΟσε6είας εi·ς Θεο:\1)> ΝΘκτα,οίοu 'I ερο
,μοvάχ•οv' ποu έξ,εδόθ!rι μέ τι'J:v &δει α τι:Jv 'Α

νακσι~ιστι:Jv τοίι Παcτα6ίου· Διδασκαλε!ου 

στiς 13 Νο:ειμ:οpίου τοΟ 1731 στο τuτrοιyρα

φ;:lο 'Αιvτωνίου ΒCΧΊprrόλι στι'Jv 'Ενετία. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

κ·ο,\.ουθεΊ η'ίνακαιι; 1t1ΕΙΡI'Ε!ΧΟΙμέvωv, 'ΑικοJ:.JοοθεΊ 

εl:κ:6vα δυΟ χφι&ιv μf. τ·ό: δάiκτuλα' άvοικτa 

όρθια. Σ τΟ: οριθ'ια δάκτuιλα τοΟ: έ•VΟς χεριοι} 

εΤναι σηιμειωμ~νη οι! ,μfιvιες ποu ί:χοον 3 I 
ήιμΘρες καΙ στι'χ κυ:ρτa oi μί']νες μf: 30 ήμt
ρες. 

Στ.α δάκnυλα τοu &λλου χεριοΟ εΤναι ση

•μειc.~'iό'έ:vες «α·Ι Ε' Κάραι τί']ς σίκοuμένης» 

δ:η,λ. οί πέντε Πατ,pιάρ!)(:Ε·ς τοσ σύμπαντος 

μΕ: τι)ν έξί']ς σεφό:: Ό Κ.ω·vσcταΙVτιl'ουπό

λ:εως, 6 Άc:ιτι01χείας, ό Ρώμιψ;, 6 'Α!λεξαv

δι,Χίας καi ό 'Ιε:p<οσσλύ;μων. 

"Υ:στερα άπΌ αιUτη τιΊ·v εiικόvα άκολοvθs.ί' 

ή δήλωσ'η' τώ·v Άc:ισ:κιαι:νιστι:Jv, σί όπσlο•ι πα

ιραχωιροΟν τι'Jν &Βεια yιό: va δημοσιευθεΊ "'ο 

6ι6λίο κα:; εΤναι yραμ,μέvη στΟ: 'Ιταλικό: καi 

Έλλψι·κά. Ή δήλωαη, ύτrοy,p:ά:φεται ώς έ

ξΓ]ς: «Κ.ά:pλος Ρ:ουζίv:η,ς Κ Π:ροκου~ρό:τωp 

Ρ:ε'ψο:.~ιμ:ά-n~.~>. 

«'I ωάv'Ι'η•ς Πl<':τρος Παmκαiλίyος Ρε.φορμ.i

τωρ». 

r~λ&}"ουστ(,;ος ΓαδαλιδΊvοι; ά,ητQ Μυστω

ρίω». 

Σ το τέλος TOU 6ι,6λιαφ:ίου εΤναι ή <ι:Βού>λ

λα'J> τοΟ ΜΟJκα:ριωcτ·άτσv Πάrπα Λέοντος Δc

κάτου (Λαηvιστ1 καΙ Έλληrvιστi) ·καi έπι

κύ>ριωση· τσΟ 'Αyιωrτάτου Κλήμεrvτσς τοΟ 

'Ε6ιδόιμου. 

Το πρfuοο,ι έyγραφοv έξt::δόθη στΙς 18 
Mα',orv 1512 καΙ το δείίτερο στiς 26 Μαρ

τίου 1526. 

ΑiιτJ'} εf:ναι EV σ•CΙvτσμία ή τrλοίίσια σΕ τrα

:ρελiθ'ον ί:στ'ΟI,D'ι'Κη έπι01κ6ππηp.η τfις πειpιοl)(ί']ς 

κ uθ:piaiς :με έκτεrv:έστφιη: ά·ναψοιpΟ; στο χω

ριό μου Παλα:ίκιυθ:pο. 

Λrε:υικιωσ'i:ο:: 2 Νοrειμ,Ο:ρίο:υ• 1980. 

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ 




