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ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΣ ΚΥΘΡΑΙΑΣ 

ΤΙς γιορτόρες τσΟτες μέρες τοΟ Πάσχο, εί

ναι φυσικό ή θύμηση δλων μας, νά ξαναζωντα

νέψει μέσα μας τά έθιμα πού συνηθίζονταν νά 
γίνονται, στά τουρκοκρατούμενο χωριά μας 

καΙ Ιδιαίτερα στήν σκλαβωμένη πιά Κυθραία. 

Γιά μερικό όπά τά έθιμα αύτά της Λαμπρής 
τήν όποία γιόρταζαν μΙ ξεχωριστή λαμπρότη

τα, σί κάτοικοι της κωμόπολής μας, Βά όνο

ψερθω πιό κάτω. "Εθιμα, πού μέχρι πρόσφατα 
πρίν όπά τήνΤουρκική εΙσβολή, γίνονταν στήν 

Κuθραία. 
ΟΙ έκδηλώσεις όρχιζαν όπά τ6 Σάββατο τοΟ 

Λαζάρου. Κατά τήν ήμέρα αύτή δύο-δύο τά 
παιδιά, 6 ένας κρατοοσε τόν Λάζαρο καί ό αλ
λος τ6 καλάθι, γύριζαν lά σπίτια της έvορίας 

τους καί τραγοuδοΟοαν τ6 τραγούδι τοΟ Λαζά
ρου. Τό τραγούδι αύτό είχε διάφορες παραλ

λαγές. Μιά παραλλαγή τοΟ τραγουδιοΟ αύτοΟ, 

στήν Χαρδακιώτισσα τής Κυθραίας, (μιά όπ6 

τίς έmά ενορίες της Κυθραίας, πού πήρε τ6 
όνομά της όπό κάποιο επίσημο τοΟ ΚωνlVου 

Παλαιολόγου πού όνομαζόταν Χορδάκης, 6 
όποιος μετά τήν Ciλωσιν της Κωνσταντινουπό

λεως έφερε τό εΙκόνισμα της Παναγίας καί 

έκτισε τήν όμώνυμη εκκλησία Παναγία Χορδα

κιώτισσα καί κατόπιν Χαρδακιώτισσα) είναι καί 
ή πιό κότω: 

«Τόν Λάζαρον τόν θύμητον 

τόν κοτζιηνοπεθύμητον 

άκοΟσαν τον 0\ όρνιθες 
τζιαί κότσαν νά γεννήσουν 

αυκά νό κοντσιηνίσουν 

τό Πάσκαν νά φατζιήσουν» 

Σέ όλλες ενορίες τής Κυθραίας, γινόταν μιά 

άναπαράσταση τής όναστάσεως τοΟ Λαζάρου. 

Τ ό ένα παιδί παρίστανε τόν Λάζαρο καί ξάπλω

νε καταγης. Μόλις ό σύντροφός του έλεγε τό 

"Λάζαρε δεύρο εξελθε», σηκωνόταν. Οί νοικο

κυρές σάν όμοιβή έδιδαν στά παιδιά αυγό, 

όναρή iΊ όσες εΙχαν καί χρήματα. 
.. Εθιμο ήταν επίσης ό Ιερέας κάθε ενορίας, 

μέ ένα καλάθι στό χέρι μαζί μέ ένα παιδί πού 
παρίστανε τό Λάζαρο νά γυρίζει τά σπίτια καί 

νά τραγουδά τό τραγούδι τού Λαζάρου. Οί νοι

κοκυρές τού 'διναν συνήθως αυγά ή χρήματα. 

Τόν Λάζαρο έπλεκαν μέ κλαδιά φοινικιάς, τό 

δέ πλέξιμό του άπαιτούσε λίγο ταλέντο καί 

λίγοι ήταν εκεΤνοι πού ηξεραν νά πλέξουν Λά-
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ζαρο. Τόν έφτιαχναν δυό-τρεΙς μέρες πρίν όπό 

τό Σάββατο γιά νά εΙναι έτοιμος. Γιά νά μήν 

μαραθεΊ καί νά διατηρηθεΙ τόν τοποθετούσαν 
σέ ένα μεγάλο δοχείο, τό όποίο γέμιζαν μέ 

νερό. 
Τήν Κυριακή τών Βαίων κάθε οΙκογένεια 

συνήθιζε νά πα[ρνει στήν εκκλησία κλωνάρια 

χλωρής ελιάς, τά όποια φρόντιζε όπό προη
γουμένως νά έχει έτοιμα ... Αλλες οΙκογένειες 
τά έδεναν δεμάτια, όλλες τά τοποθετούσαν σέ 

μικρά ρούχινα σαKKOύλιa, όφού έγραφαν τό 

όνομά τους. Τά δεμάτια καί τά ρούχινα σακ
κούλια τοποθετούσαν σέ διάφορα μέρη τού 

ναού, ε'ίτε στόν γυναικωνίτη, εϊτε μέσα στό 
ίερό της εκκλησίας. Τά δ.φηναν μέσα στήν 

εκκλησία σαράντα μέρες, νά «ποσαραντώ
σουν», όπως έλεγαν, καί νά άγιασθούν. Στίς 

σαράντα μέρες, ή κάθε οΙκογένεια έπαιρνε τό 
δέμα σπ[τι της εκοβε τά φύλλα όπό τά κλαδιά 

καί τά φύλαγε, Υιά νά τά χρησιμοποιήσει όργό
τερα, γιά τό κάπνισμα Ιδιαίτερα. 

Κατά τήν ήμέρα αύτή, στόλιζαν τήν εκκλη

σία μέ φύλλα μερσίνης καί ελιός. Σάν διάβαζε 

ό Ιερέας τό εύαγγέλιο τής ύποδοχής τοΟ Κυ
ρίου στά 'Ιεροσόλυμα, οί πιστοί έσπαζαν καί 

πετούσαν στήν Υή κλαδιά ελιάς γιά νά όναπα

ραστήσουν τό γεγονός αύτό. Καρφίτσωναν δέ 

πάνω τους δυό φύλλα ελιCiς, σέ σχήμα σταυ
ρού, πραγμα πού συμβόλιζε τόν σταυρικό θά

νατο τοΟ Κυρίου. 

Τήν 'Αγία Πέμmη, οί νοικοκυρές σηκώνον

ταν όπό νωρίς, Υιά νά ζυμώσουν καί νά φτιά

ξουν τά διάφορα ζυμαρικά: Κουλλούρια, ψω
μιά πού λέγονται λαμπρόψωμα, όντ[στοιχα μέ 

τά χριστουγεννιάτικα πού λέγονται Χριστόψω

μα, φλαούνες καί νά βάψουν τό αυγά τά όποία 
θό τσούγκριζαν τήν Κυριακή τοΟ Πάσχα . 

Γιό νά βαφΟΟν τά αύγά, δέν ήταν καί τόσο 
εϋκολο όπως σήμερα πού οί νοικοκυρές παίρ

νουν έτοιμα τά διάφορα χρώματα. Στά παλιά 

τά χρόνια οί νοικοκυρές εβαφαν τά αύγά μέ 

τούς λαλέδες, τούς πετεινούς, τίς μαργαρίτες 
καί τά φύλλα τών κρεμμυδιων. ~Eπαιρναν δη~ 

λαδή τό φύλλα τών λαλέδων, ε'ίτε τών μαργα~ 

ρίτων η τών κρεμμυδιών καί τά εβαζαν σέ tva 
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δοχείο, πού περιείχε νερό. Τό δοχείον τ6 έτο

ποθετοΟσαν στήν φωτιά, μέχρι νό πόρει χρω

μα καΙ μετά έβαφαν τό αύγό τους .. Από τίς 
μαργαρΙτες τ6 κίτρινο χρώμα καΙ όπό τούς λα

λέδες τ6 κόκκινο χρωμα. 
Τήν 'Αγία Παρασκευή, οΙ νέες μΙ όνθη στό 

χέρι συγκεντρώνονταν στήν έκκλησία Υιό νό 

στολΙοσυν τόν έπιτόψιο. Παραθέτω πιό κάτω 
ένα όπόσπασμα όπό τ6 "Τραγούδι τής Πανα

γΙας" πού έψαλαν οΙ κοπέλες. Τό αΚΌuσα όπό 
τήν γιαγιό μου' Αρετή Γ. Πετόση; 

«Γιό δΙς μαντάτο σκοτεινό 
καί μέρα λυπημένη 

πού ηρθε σήμερον οέ μέ 
τήν πολυπικραμένη πού 
μου πιάσαν τόν uΙούλη μου 

καΙ έμεινα όρφανεμένη 
καΙ ό κόσμος κλαίει ούμανέ 
καί ή γη σκοτεινιασμένη» 

Τήν νύκτα τής' Αγίας Πaρασκευης, ό Ιερέας 

έδιδε σΙ κάθε πιστό όπό ένα λουλούδι πού 

βρισκόταν aτόν έπιτάφισν. Τόλοuλσύδια αύτά 
τά φύλαγαν γιά φυλακτό καί γιά νά καπνίζουν, 

ίδια[τερα γιά τό μάτιασμα. 
Πάνω στόν έπιτάφιο βάζαν μερικές οίκογέ

νειες κεριά, τά όποία μετά τήν λειτουργία 

παίρναν στό σπ[τι καί τά φύλαγαν, γιά νά τό 
άνόβουν" όταν ύπi'ίρxε κακοκαιρία, άστραπές 
καί βροντές. ΠΙστευαν πώς έτσι θά σταματού
σαν ή κακοκαιρ[α, οί όστραπές καί οΙ βροντές, 
πραγμα τό όποίο συνέβαινε. 

Μετά τήν λειτουργία γινόταν περιφορά τού 
έπιταφίου γύρω όπό τήν έκκλησία. Σέ αλλες 

ένορίες ή περιφορά του έπιταφ[ου γινόταν καί 
έξω άπό τόν περίβολο της έκκλησίας. 
Τό πρωί του μεγάλου Σαββάτου γινόταν λει

τουργΙα. Σάν ό ίερέας ελεγεν ". Ανάστα ό 
Θεός", σκορποΟσε λουλούδια όπό τήν «σα

νιά», οΙ πιστοΙ κτυποUσαν τούς σκόμνους καί 
τήν καμπάνα της έκκλησιάς. Παράλληλα μερι

κές γυναίκες, tτρεχαν καΙ τραβούσαν τό μαύ
ρα πανιά όπό τΙς εΙκόνες, τά όποία ήταν τοπο
θετημένα άπό τήν . ΑγΙα Δευτέρα ένω ό καν
δηλανάφτης πετούσε τίς σανιές όπό τήν πόρ

τα τού Ιερού στόν κυρίως ναό. Αύτά τό έκαναν 
σέ άναπαρόσταση τού σεισμοΟ πού έγινε τήν 
ωρα τής άναστόσεως του Κυρίου. 

Τό λουλούδια πού σκορποΟσε ό Ιερέας, «Τά 
λουλούδια της άναστόσεως» τά μάζευαν κα! 

τά χρησιμοποιούσαν διό τό κάπνισμα. Μερικοί 
τά φύλαγαν κόθε χρόνο καΙ μέ αύτό γέμιζαν τό 
μαξιλάρι πού θό τούς έβαζαν γιό προσκέφαλο 
όταν θά πέθαιναν. Τά λουλούδια αυτό της όνα
στόσεως συμβόλιζαντήν ταφή καΙ τήν όνάστα
ση των ψυχων. 

Τήν μέρα αύτή ανδρες καΙ παιδιά γυρίζαν τίς 
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ένορίες, όμάδες-όμάδες καί έλεγαν τό τρα
γούδι της 'Αναστάσεως, πού αρχιζε μέ τουτα 
τόλόγια. 

,," Αρχοντες όγροικήσατε γιά νά σας μιλήσω 
καΙ πάνωστήν 'Ανάσταση θέλω νά σάς ξηγήσω 

~ Αρχοντες ώ εύγενικοl καί πολυχρενεμένοι 
νά εΤστε πολυζώητοι σ' δλη τήν οlκουμένην 
'Ένα όλλο έθιμο ηταν ή «Λαμπρατζιό« τήν 

όποία aναβαν τήν νύκτα της 'Αναστάσεως. 'Η 

κάθε μία όπό τίς tmd ένορίες τής Κυθραίας 
προσπαθοΟσεν νά ξεπεράσει τήν άλλη τόσο 

πρός τόν δγκο των ξύλων, δσο καΙ πρός τήν 
διατήρηση της φωτιάς. ΟΙ προετοιμασίες όρχι

ζαν πρΙν 15·20 μέρες. ΟΙ μικρο Ι όμόδες
όμάδες γύριζαν τά σπίτια της ένορίας τους καΙ 
μάζευαν ξύλα. 

'Άλλες όμάδες πήγαιναν aτά χωράφια καί 

aτά δάση γιό νά βρούν χοντρούς κορμούς 

δένδρων. Γιά τό σκοπό αύτό προτιμούσαν ξύ
λο έλιάς καί συκαμιας, έπειδή όναβαν πιό καλά 

καί διατηρούνταν περισσότερο όπό τά δλλα 
ξύλα στή φωτιά. 'Ανέκδοτο θά μείνει τό γεγο
νός δτι μερικές γριές καΙ γέροι σάν πηγα{ναμε 

γιό ξύλα, μας έβαζαν φωνές καί μας έδιωχναν 
όπό τό σπίτι τους τρέχοντάς μας ξωπΙσω σόν 

παίρναμε κανένα ξύλο όπό τήν αύλή τους, χω
ρίς τήν Οδειό τους, μέ ένα ξύλο, στό χέρι 
Πάνω στήν "Λαμπρατζιάν» τοποθετουσαν 

τό όμοίωμα του' lούδα. Τό όμο{ωμα αύτό συν

ήθιζε νό κατασκευάζει κάθε χρόνο στήν ένο
ρίο' της Χαρδακιώτισσας, ό όείμνηστος Κυ
θραιώτης Ζωγρόφος Κώστας' ΑβρααμΙδης μέ 

τόση τέχνη, ωστε νά μοιάζει μέ όληθινό. 

'Άνδρες, γυναίκες, γέροι καί παιδιά στέκον
ταν γύρω όπό τήν φωτιά γιά νά όπολαύσουν τό 
ύπέροχο αυτό θέαμα. Κατά τήν διάρκεια τής 
Λαμπρατζιάς όναβαν διάφορα πυροτεχνήμα
τα. ΟΙ μικροί συνήθιζαν νά φτιάχνουν διάφο

ρες έκρηκτικές ύλες, δπως τά φουτζιέκια τά 
όποία ήταν έκρηκτική ύλη, σχήματός τριγωνι
κοΟ, πού περιεΤχε πυρίτιδα καΙ μέ τό όναμμα 

ένός σπίρτου έκπυσοκροτούσε μέ πάταγο .. Η 
έκρηκτική αυτή ύλη ήταν έπικ{νδυνη καί πολ
λά ε[ναι τά ότυχήματα, πού συνέβηκαν μέ τήν 
χρησιμοποίησή της. 

Τό πιό συνηθισμένο ήταν τό «κλειδί». 
~ Επαιρναν δηλαδή μεγάλα κλειδιά, πού συνη
θιζόταν νό γίνεται μέχρι πρόσφατα όπό τήν 
Τουρκική εΙσβολή στήν Κυθραία, ήταν ό «Μάρ
της", τόν όποίον έρριχναν οΙ νέες μέσα στήν 

φωτιά της "Λαμπρατζιάς" γιά νά καεί, ό «Μάρ
της» ήταν κόκκινη καί ασπρη κλωστή πού έβα
ζαν οΙ νέες τήν πρώτη τού Μάρτη στό χέρι ώς 
βραχιόλι, εϊτε στό δάκτυλο τους εϊτε στό λαι

μό τους, γιατl πίστευαν πώς δέν θά μαυρ[σουν. 
Τά μεσάνυκτα δπως καί σήμερα, δλοι οΙ χωρια-
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νοί συγκεντρώνονταν στήν έκκλησία Υιό νό 

άκοΟσουν τόν «Καλόν Λόγο», Μόλις ό Ιερέας 
έλεγε "Τήν 'Αvάστασή σου Χριστέ», οΙ νεαροί 

κτυπουσαν τήν καμπάνα καί δναβαν διάφορα 
πυροτεχνήματα, Υιό νά προμηνύσουν τ6 χαρ· 

μόσυνο τούτο γεγονός, της όναστάσεως τού 

κόσμου. 
"Εθιμο ήταν νά παίρνουν φως όπό τ6 τρικέρι 

τοΟ Ιερέα στό σπίτι μόλις αύτός έλεγε "Δευτε 
λάβετε φως». Μέ ιό άνaμμένο κερί όναβaν τίς 

λάμπες καί τίς καντηλες των είκονοστασίων 
πού τυχόν ύπηρχaν aτά σπίτια. 

Μετά τήν λειτουργ[α, οΙ πιστοί όντόλλασσαν 

μεταξύ τους χαιρετισμούς, δπως: 
• Χριστός' Ανέστη! 
- Άληθως Άνέστη (~ Άληθως Άνέστη ό 
Κύριος). 

Τήν Κυριακή του Πόσχο όλοι οΙ κάτοικοι 
συγκεντρώνονταν σrήν έκκλησία Υιό τόν λε

γόμενον «έσπερινόν τής όγόπης» σέ αύτόν 
έλεγαν τ6 εΟαγγέλια, σέ διάφορες γλωσσες. 
Τήν ώρα πού σταματοΟσε τό tva εύαγγέλιο καί 
όρχιζε τό δλλο, ~νας όπό τούς έκκλησιαζόμε
νους, πού στεκόταν στήν πύλη τοΟ ΙεροΟ 
προειδοποιοΟσε, κτυπώντας ~να σήμαντρο 
πού κρατοΟσε aτά χέρια του. 

Τήν ίίφα πού ό Ιερέας όρχιζε τό εύαγγέλιο, 

κουνοΟσαν τούς πολυελα(ους Τής έκκλησίας, 

τόν ενα όπό τήν άνατολή πρός τήν δύση καί 
τόν δλλο όπό τόν βορρά πρός τόν νότο, κατά 

τρόπο ιϊ:ιaτε νά σχηματίζεται, τό σημείο τοΟ 

σταυροΟ. Μετά τήν λειτουργία γινόταν λιτα

νεΙα, ή όποία έκάλυmε τήν μισή ύπόλοιπη μέ
ρα. Κατά τήν διάρκεια τής λιτανείας, όσοι εΙ
χαν κυνηγετικά δπλα πυροβολοΟσαν aτόν άέ-
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ρα, σέ ενδειξη χαρός. Τήν εΙκόνα της Άνα
στάσεως κρατούσε ό γιορτάρης της ήμέρας. 

ΣΙ κάθε σπίτι ό Ιερέας aταματoOσε, εύλο

γoίJσε καΙ μνημόνευε ύπέρ τοΟ οΙκοδεσπότη. 
. Ο οΙκοδεσπότης κάπνιζε μέ έλιά κα! ράντιζε 
τόν κόσμο ροδόσταγμα μέ τήν 'φερρέχα». 

ΟΙ βοσκοί εΙχαν έθιμο «τήν Κυριακή τής άγά

πης» τήν ώρα τής λιτανείας νά παίρνουν τυ

ριά, τά όποία εύλογοΟσε ό Ιερέας. ΟΙ κάτοικοι 
επαιρναν ένα κομμάτι τυρί, καί ενα άντΙδωρο 

καί εύχόνταν aτoύς βοσκούς νά χιλιάσουν τά 
πρόβατά τους. 

Τήν Κυριακή τοΟ Πάσχα όπως καί σήμερα 

ήταν όπαραίτητο τό ψήσιμο τοΟ Πασχαλινού 
όρνιοΟ καΙ της σσύγλας. Τό μεσημέρι όλη ή 
οΙκογένεια καΙ οΙ συγγενεΊς συγκεντρώνουν

ταν όλοι μαζί νά φόνε, νά διασκεδάσουν καΙ νά 

τσουγκρίσουν τά αύγά. 
ης μέρες αύτές βέβαια δέν έλειπαν καί τά 

παιγνίδια. Άπό τήν Κυριακή μέχρι τήν Τρίτη, 

οΙ νέοι καί οΙ νέες έπαιζαν διάφορα παιγνίδια 
δπως: «τήν βασιλιτζιά», «τήν πρώτην έλιά», 

«τριόπιδκια» καί τόν «ποταμόν». 

Συνήθιζαν έπlσης να πηγαίνουν στό χωρό
φια καί νά κρεμούν σοΟσες, τραγουδώντας 
διόφορα δlστιχα. 

. Η σκλαβωμένη ΚυθραΙα καρτερά τήν μέρα 
τής άναστάσεως Υιά νό ξανακτυπήσουν χαρ· 

μόσυνα ΟΙ καμπάνες της, μαζί με τίς καμπάνες 

όλων τών σκλαβωμένων χωριών καί νό φέρουν 
μαζl μέ τό Χριστός· Ανέστη, τό μήνυμα της 

λευτεριός, της πολυπαθοΟς ήρωϊκής Κύπρου. 
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