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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ 

I. Ο ΑΗΣ Γ!ΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-

0 ΒΑ/Πτ!ΣΤΗΣ (~Ο τ!ΤΣΙΡΟΣ11>) 

Στο Βορειοδvτι!i(ο το() Νέω 

(ΚΥΘΡΑΙΑΣ) εtναι κησμέvη η έκκλη

ο~ι): τw ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. Κτίστηκε στά τέλη 

το!J J 6ω αΙώνα .μετά τήv Τωρκικfι κατόι<τη-
ση τοQ (1570---71 μ.Χ.). 

Άπ' tδr.iJ πέρασαν oi όρ&ς το(; λσλii 

il(;ai τη:Κχ; η1v 'Αμμόχωστο. 

1\εη;ι\άτησαν 1"0 χωριό, κατέλαι6αΙV τήν άp-

iOV Ν \ΙΚΟλό:οο, τrοο 

στο Νοηοδιπικο Ο;;κρο τού χω-

στο δρόμο τr.ρος Λεvκωοiα, ·ΠΊ μι:-

τe{!,ρεψαιι σε τζαμί καi Εκησav στη 

'Πλευρό: μtναρέ καΙ όιvόμασαν τό χωpιδ Μι

ναρελίκΗΥyιοο. 

~Ετσι διασώ--

~-

4 
τrετ.ρόκτιστη 

ότrοία εtvαι ένrοι

!ερι'ι yιa 

τΟν 

μ(Ί;ρμαρσ δε'ίγ·μα καΙ τοϊrτο ηΚΙ 

σlκ~:W:!~ πw κτίαανε 

δάτ!ε& "ff!Jτc 6-.ρισκδταν χα

'Α

Ο"fό 

έ'!riΙΊ!!>Ιli«!t"fru!IC'n στο 'Πό:τωμα 'tQΠQ-

'ΠAai<~Ιa, Ta τrαλιό; τom:&-

άwa ~ vαο το !να κι:.wτά στδ 

,. ~ ~ '< ο <v {> 

rε~~.F;~~-~ ΙΝ. κ·f>~tιuM. . :· 
. f:l~~ιw;xoo lioι~ΦO!~~o1;!j: . . .. . .. 

άλλο στητά για να διαλαλοΟν ό:ρχαιότη-· 

τα τοΟ ναοQ, κα1 νδ: τόvίζονν το όλιry.:'χριθ-

μο τ&ι1 οiκογεvει.&.W ποu μ.ε,α ,.η 

λαίλαπα Τοvρκικi}ς ΚατάκηΊ

σης. 

Σ τη vόησ: τrλ.:uρό: τοΟ vαοο i'\ταv δ vά;:r 

θηιως (πpδvαος} ποο εΤχε τΙς ίδιες διαστά

σεις μi: τΟν κιφίως ιιαο καΙ ήταν 

vcx; σέ κολC:wες ~<;αί ικαμό:ρες. Σιιγ

κοινωvοοσε μ€ τiΎv κuρίως ναο μt δuό θ\)

ρες: Μια δίφυλλη μι1: χοντpό, κέδρινο ξίιλο, 

σκαλιστό, 'ΠΟΟ ήταν η κuρiωι; r.ϊσοδοι; ατό 

ναb κcιl μια μοvόφuλlη στο &πικο &<·ρο. 

0 I Ε ! κ 6 ν ε ι;. 

Σ€ κοιλότητα στο &:ξιi':ι τοϊχο, oco;,"ra 
στό ·ΕiΙΚaνοο-rά(ΗΟ, yι& τΟν 

σκοπό ·τοοrο, ό:Ίτδ τον καιρό ποv κηζίηαν 

δ v·a6ς, ήταν ή Ύrαμπάλv:ια ε.i

κόvα τοο Τιμ!<:ιtι ΠpοδρόμGν τοο ΒαπηστοΟ. 

11a;pουσiαζε -.ον ν-wμέwt' Jhtα 

χι'1'ώνα: καμωμένο όm-ό ·φίχες καμήλοv, ποο 

εψτανε ά'πΔ τοος λεκό:ννι 

άφήvοντο:ι;: τούς μηρο\;ς κ·αi τΙς κ"fιμες κα1 

,-ά πέλματα γιιμva, διrr<.;ς έμπαινε στα νερά 

·τοΟ δαπτiζοvτ<χς το:ις «vθ::Κ:mονς. 

Γιαιπό τοv λέγαvε: Ό δ (Τ!-
., σ ο Qi>. 'Π'pΟΟΙΛητο λε·τncιι<:αμωμένο, 

ό: σ ΙΚ η τ ι ~e δ, •μt τrλο(κrια μαι'1ρι:ι: μαλ· 

λιά σ<Ο Κ~Ι. 

Ό ζr..:rypόφος, ΠΟΟ τον μ~ 

00[,:11(1': &-
1'00 καΙ στa Λ;πόσαιr 

κα1 μtι\ι a y ρ ο, 

ΠΟΟ δΙι;t;'\ΙUΙ<'fέ'pι:Ι;ε. 

'Η ε,!κόvα iJΛ<γε: -ι:'Ο "Α-

γιος Πρόδρομοι;, 6 
Ή είκόινα δ.ρισκ6ταν έι<εί στiΊ 
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&ιμέ;ιη yιά 'Προσι<ίινη:μα, χρόνια καί χρόνια! 
Ό παιιδαμάτορας χ ρ 6 v ο ς, (καί δ'Πως 

άvαφέpει 6 Κuριος «μfι θησ(ΧΙ)ρίζετε ί.ιμϊv θη
σανρ<i.ις" 41'11'1 τής yής. δ1rov σ η ς κ α ί 
6 p ω σ Ι ς ά φ α Υ ί ζ ε Ι> (Ματθ. στ' 
}9)) καi τa σι<οvλήι<ια, ΠοU άρέσι<οvται στην 
εόωδία τw ξιίλοv, εxovv δια6ρώσει σέ πολ

λά σημεία τήν &yια εΙκόνα. 
Μερ~t<i.ς δεκαετίες πpίν τη Τούρκικη Εlσ

βολiι τw '74 Ι'ι 'Εκκλησιαστ~t<fι 'Ε'Πιτρσπεία 
τοο μεyάλw vεόι<τιστοu vαw ('Περί τa μέσα 
τοο 19ov αΙώνα) τοίί 'Αγίου Χαιραλάμ'Πους, 

κατfιιrιv ννμιβοvλi\ς εlδικων yιa τη διατήρη
ση πα:λαιων είκόvωιv, κατασκεύασε -yvάλινη 

θήκη κα! .ράντισε τη.v είκόvα μέ εΙδικό φάρ

μ.αι<ο yιa Πιv έξολόθρεvrση τοίί σιcώροu καί 
τήv b<λεισε στrι γυάλινη θήκη. 

01 dλλ.ε.ς, εΙκόνες- τοϋ Χριστού, τi\ς Πα

ναγίας, TW ΠρΟδρόμου καi τοϋ 'Αρχαγyέ
λου Γ α16ριηλ ήταν μετσyενέστφες &ν καί 

'Παροuσίαζαv κι αίιτές σημάδια φθορ<Χς. 

Ή άα<λησιa τοϋ Προδρόμw ά'Πο τα τέλη 

τού 16ου μέχρι τα .μέσα τοv I 9ου αΙώνα 

ήταv rή μόνη έJ<.q.ησια γιa τα θρηισκευτικa 

κα6ή.κοvτα τfις Έλλφορ9<όδσξης Χριστιανι

κής Κοινόη'}τιχς τοο Νέοv Χωρίου. 

ΟΙ Χριστιαvικές οΙκογένειες τού χωριοίί 

εtχαν αόξηθ:i σέ τέτοιο 6αθμο πα) Ε'Πρlii'Πε 

va ι<τιστεϊ πιό μεγάλη έκκλησιά. ·ετσι κτί

στηκε -ή καινοόργια έκκλησιά τοο Άγίοv Χα

ραλάμ'Πους, 'ΙfολιΊ πιο εύρίιχωρη καί σέ ιπλά

τος καί αέ μδιφος, μέ ψηλό καμrπαναριο καί 
.μεγάλη κα:μπάνα καί μέ είιρύχωρη αύiλή, δ

'ΠΟυ κτίστηκε καi μεγάλη αiθοu\::τα σχολείου, 

δίχωρη μέ καμάρα. 'Αργότερα κτίστηκε στα 

πρ&τα )(Ρόνια τi\ς Άγyλικijς Κατοχίlς, στο 

βορειvο dι<po. τοίί χωριοίί καi άλλη αίθουσα 

σχολείου, 'ΠοU λειτούργησε σ&:v άρρεvαγω

γεϊο ιvω τό σχολεiο τής έκκλησιάς λει

τοvρyοίίσε σav παp&εvαγωγείο. 

Μετa τό κτίσι-μο τής t.κκλησιδ:ς τοίί 'Α

γίου Χαραλάμπου ή έκκλησιa τού Προδρό

μου παρέμειvε σαv 'Παρεκκλήσι καi λειτουρ

γοϋσε μιa φορΟ: το χρόνο, στiς 7 τοϋ rεvά
ρη, τοϋ Άγίοv Ί ωάννη τοϋ Βα-πτιστij. 

ΤΟν ~ Αη Γιάννη τον Πρόδρομο τόv σέδοv

ταν &χι μόνο οΙ Χριστιανοί κάτοικοι τοίί Χω

ριοϋ ιiλλά κα:ί οΙ Τούρκοι Μωαμεθανοί κά-

1'Οιι<οι τοίί χωpιοίί. Βρισιcόταv στη ΤοvρκικtΊ 

Περιοχiι καi 'Πολλές Τ οvρκισσες τόv 'Πίστεv-
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αν ο-άι θαυματοvργό καί Ε'Παιpvαv κι αίιτές 

λάδι καi άvαδαv τή.v καντήλα τοu. 

Μερικοί άπο >:οιΊς πιο φανατικοiις Μου

σουλμάνους, τοUς πιστσVς τοίί 'Ισλάμ, ποιΊ 

κατοικ·οίισα111 άπέΙΙ<ΧΙΙ'τ'ι άτrο την έκι<λησιa καi 

έvαvτιώvονταv στίς Τοuρκάλλες ποιΊ άναβαν 

τ·ι'rv καντήλα τοίί Προδρόμου, άναγκάστηκαv 

άπο tμφανίσεις τοίί «τίτσι.ρου> να έγκατα

λείψουν τα σιπίτια τοvς καί vα έγκαταστα

θοίίν στο cΤσιφλικούδι>. 

Τό Νέο Χωριό σχηματίστηκε άπΌ την 4-
ποχtΊ της Φραγκοκρατίας δταν οΙ Φρά<yκοι 
b<τισα111 τίς χαραγιάδες καί μοίρασαν το 

νερό τοϋ Κεφαλόιβρυσου σέ «νομές> γιa τtΊν 

κίνηση των άλευρομUλωv καi διαχώρισαν μέ

ρος (.μικρiι ποσότητα) γιa τα κτήματα ποιΊ 

6ρίσιcονταv στιl πε~οιοχtΊ δ1τοv μετοίκησαv ά

πο τtΊ Κοuρκούσα (φέουδο των Φράγκωιι βα

σιλιάδων) κοντa στο δρόμο Κu&ρέας- Λευ

κωσίας (στό ~ξη μίλι). 

Φαίνεται πως καί κατά τη διάρκεια τijς 

Τουρκικης Κατάκτησης ί.ι'Πιίρχε άι<όμ'(Ι τό 'Πα

λαιό χωριό, πσV άποτελείτο όιπο δουλο-πάροι

κους ποιΊ έργάζοvταv στο Φρά'γκικο Φέοuδο 

τιlς Κοuρκοίισας, ποιΊ 'Περιijλ& t:rτfrv κατοχiι 

τ&\1 Τούρκων Κατάκτητων, οΙ δ'Πόιοι το 

όνόμασ.αν «~Κουροίικιογιοιι> σw ξεροχώ.ρι 
'Ποι'ι ήταν. 

ΣτΟ Νέο Χωριό, 'ΠοV εΤ·χε εUφορα χωρά

φια, άφοίί άρδεύονταV άrπο το νερό τοϋ Κεφα

λο6ρύσοv, σχηματίστηκαν 4λαιωνtς καί περ

δόλια μέ ΚΙjΠευτtκά, "ΠοU τα 'ΠΙΟ πολλa ήταν 

στη κατοχtΊ των Τούρι<ωv. 

Ό κάμπος τού Νιοχωρκοίί (δεκαπέντε χι

λιάδες σιcάλες) που άρδεύεται ά'Πο τοιΊς χει

μάρρους ποιΊ κατε6αίνοw ά'ΠΟ το cΦιλλέρι> 

Κ•αί τα Φλακικο6οιJναρα> - τη νότια ΠAEUpa 
τοίί Πενταιδακτύλοιι - προσφέρεται γιa τη 

καλλιέργεια των δημητριακων, τοο 6αμ6α

κιοϋ, τοϋ σηισαμιοίί καί των 'Ποστανιων. 

2. Η ΒΑΛΑΝΙΑ 

Στην ΆνατολικtΊ 'Περιοχή τιl<; έκκλησιάς 

τοίί Προδρόμου, στή μέση μιδ:ς 'Πλατείας, 

ποιΊ άποτελε'i σταυροδρόμι, κοvτΟ: στο αίιλά

κι τού vερΟΟ, δρίσκεται fvα θεόρατο δεvτ·ρό: 

Η ΒΑΜΝΙΑ τοίί ΝίΟΧΩΡΚΟΥ. 
Ό κορμός της, κάτω όπτο τσVς κλώvους, 

τόσο χοvτ.ρός, που τέσσερις &θρωποι μέ ά-
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νοιιmi τα ~ ..κ δvσι<ολ\α τφ ά'yκα-

1\ιάζοvν. Ot ρίζες της χοντρές, ο-n)ν διφη 
τσϊ α6.\ακιοiί, ~ 6αθειa μέσα ατή 
yή, 'Ι'f.ρ0ς δ).&ς τlς .:ατεuθύΙΑαεις, yιa να ατη
ρtξονν τό 'Ιf6'λώριο δέντρο. ΤΟΝ ΑΙΩΝΟΒΙΟ 

ΔΡΥ. 
'Έχω ,.ι;ιςιδέφει ο-έ iS'Mt σχεiδόν τfιν Κύτrρο, 

πf,ραο-<t χωρια ιcαi δάση, μa sε θuμ&μαι να 

&χω οwαντήαει τόσο μεγάλο καΙ τόσο δ
μορφα κai σu.μ.με-φιι«\ διαμορφωμέ\10 δέν

τρο σQν τή δαλανιa τσί Νιοχώρί<:οu! 

Ό ιcόθετοι; κορμός της προχωρεi σε !ίψο<; 

σα~ μi.τρων tcαi οι πλάγιοι κ).ώνοι της, 
οvμμcτρικ<Χ διατεταyμέlιοι, κα}.(;πτουν καΙ 

ι:Μιόι;οw ~ 80 τετρ. μέπρων, ακιάζον
τος~ τήν 1fλαι'$1α καΙ τΙς yειτΟ'I/ικές 

~ς. τα &ιrλαviδι« της μεγάλα καi είίyεu

ατα «ιrorU.OW τΟν crτόχο των παιδι&w που 

τα οιημα&iιοvν μe τtΧ .•• λάστιχα! 
Tq 01<ι<Χ τής mλώριας δαΑανι&ς bφετα}.

Μύτ.ηq ό · Μιχαηλι&ς, li yείτΟ'IIας, 1rού Εκαμε 
καφεvεiο ατό lm'ofo αΟκναζαν •Ελ;t..ηνες καΙ 

τοiφκοι yιb. νά 11'0:ίζοw ά&ρφικa τή πρέφα, 
τό Φ<αμ'Ιf!ΑΙ 1'011ς καί ΤΟ τά6λι μt τfι μελω

δία ΙΦi τα τε.pe:τtαμοτα των 'lfOUAιώv. 

Στα παλιci Κτημ«το1\ογικa δι6λία τfις 

Τ~ρο;ήας ή 6αλανιa ήταν γραμμένη αόΝ 

ιδιοκτησία τi}ς Τοuρκικί1<; Κοινότητας. Ιέ 

dλλη καταy~ ποU lyι·vε ατο διάατημα 

τής • Αγyλικfiς Κατοχf\ι; γράφτηκε έtξ ήμ ίσεος 
καi aτiς 6vl> Koιvό"nfl'&<;. • Οταν κατέστη ά

νο:γκαΊο να Φτcιc:οπεί κάποιος χαμηλός κΑώ-

110<;. ποU σκtπα(ε μ«\: γειτονι«:fι αόλή, yιa 

τt\ν Q.νέιyξ.,ΡΟ'η καri'Ο!Κ!«<, τa ξόλα τοίί κ).ώ

νοv ποU ~{mηκe τtt.tΜθηκαν μt 'Πλειοδο

σία καi τα χρήματα πού εlσπράκτηκαv δια

~αv ις fo'ou καl ατiς δuό κοινότητες. 
K«'tci τi\ν ~αία ιcτηματολοyική κατα
Υ~ τοΟ 1937--39 ό ίιτrείιθuνος τfις Κα
τQyραφήf; κ. ntrσr&ιc; τfιv κατάγραψε σαν 

πφιοuαία τής 'Ελληνικί}ς Χριστιανικi]ς Κοι

νότητας καβόσο ή Ύόρω περιοχι'ι άνfικε έξ 

Qλοκλήροv ατοι)ς "Ελλφιες Χριστιανούς κα

τοlκοιJς 'ΚΙϊι χωριι>G. 

Ή Βαλαινιa 'ΚΙϊι ΝιΟΧώρκοu, που άποτελεi 
1\.ιο: 6'Π'ό τα mό ~η.ριστικa -yνωρίσμα
τα ιcαi ά(ιοθl.οmχ τι>G Νέοu Χωρlοu ~Τναι 
1fpα'Υ,ματικa ινα ~·ο δέντρω. 

Θ& ρί(ωοτ bα:f ~ vλcryιa τοίί αόλακιοίί 
'ΚΙϊι tHIOXfAIPίτlkU (fτοι λέγεται ή όποδι-
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αίρεση τοίί vεροίί τοίί Κεφαλσ6ρίισοu πού ά;ρ

δειίει το χωριό) ίtιτό τJιv έ1r0χή τής Ένετο
κ.ρατίας - περί τό τέλος το\) 1 5ou αΙώνα 

καi θΟ: εχει στη πλόπη της 1fιwται<όσια τόσα 
χρόνια! 

3. Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΟΝΑτzΙΟΥ 

Σ το μέσο περίποu τοΟ δρόμοu πού σuν
δέει το Νέο Χωρίο καΙ ,η Χpυσί6α, κοντa 
ατή διαaταόρωοη τοίί δρδμοu -παJ προχωρεί 
-πρΟς τό Τσιφλικοίιδι καi τη Βώvη. Κοντά 6-
λωσδιόλοv στη Χαλοδησιa πού δρίακεται ατό 

«Βερκί» τοίί μόλοu τοίί ΦΙ1ετονcrτζιοίί», -πού 

τρέχει τό νερό τοίί «:rrοταμαJ το\) Παλαικύ

θροu» ατό πετρόκτιατο λά-ο τοίί μύλοu, πού 

εΤναι ό τελεvταίος καΙ ό 1rιό άδίινατος άπο 

τούς 32 νερόμυλους πού «γυρίζει» τό V€po 

τοίί Κεφαλοδρύσοu τής Κυθpέας. .. 'Εκεί ρί

ζωσε ένας πλάτανος: cΌ -πλάτανος τοίί Πε

τονατζιοίί». 

Μόνο μέ τι'ι λέξη «Θεόρατο9 μποροi)σε να 

χαρακτηριστεi αίιτΟς ό πλάτανος. Ό πιο 'Πε

λώριος, ό πιΟ ψηλός, ό -πιο σuμμετρικός αέ 

1rλάyιοvς κ1\ώvοuς, ό πιό πvκvόφv1\λος, ό πιο 

ακιερός, 1fού fρι'χiιε τόv fiσι<ιο τοu σε μιa 
ίtιτέραντη 'Πλατεία. Ό πιό μεγάλος καί ό πιο 

όμορφος πλάτανος Φτό ολοuς τούς πλατά

νοvς πού σuvτηροίισε τό νερΟ τi]ς κρvσταλλέ

vιας πηyi]ς τοίί Κεφαλο6ρύσοu. 

Μαζί μέ τή 6αλανιa τοίί Νιοχώρκοu άπο

τελοίίσε το δίδ~ τών αlωv66ιωv δέντρων τi]ς 

Περιοχi]ς. 

Τή πvκvlι ακιa αιίτοίί τοίί -πλατάνοu κάί 
,η δροσιa τοίί νερού που ξεχειλοΟσε ά1fΟ 

τι) χαλοδησιa τοίί μύλοu σχηματίζοντας μι

κρό καταρράκτη, bφεταλλεύτηκε ό τετρα'πέ

ρατος ένοικιαο-n)ς τοίί μόλοu κος Χαράλαμ

πος τοίί Σωτήρη - ό έ'πιλεγόμενος cΦοϋ

σκοc;» - κτίζοντας μιa «Π"αράryκα» χρησι-μο

ποιώντας τόv κορμο τοΟ 1rλατάνου yιa ,η 

μιa πλεuρά της! Αύτος ό κίιιριος Χαράλαμ-

1fος καταγόταν άπο τή yειτονικiι Χρvσίδα 

καΙ εΤχε αciv προηyώμεvο l:πάyyελ·μα ,η 

πώληση καί διανομή στά σ'Ιfίτια τi\ς Κυ

θρέας καΙ τ&>ν mριχώρωv πετρελαίοv, 1fοίι 

μετάφε·ρvε μέ κάρο σΕ μεγάλη δαρέλλα, τό

τε πού τa σπίτια φωτίζονταιι μέ λάμ'ΠΕς πε

τρελα!οu καi λοόξ. 

'Ηταv ένας cγραφικός» τύποc;, dνειcδοτολό-
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