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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΟΡΕΛΛΗ

Συνταξιούχου Δασκάλου

6.

ΤΟ ΜΟΝΑΣτΗΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΙΣτΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ

Στην είσοδο της Κυθρέας προς το Σεράγια,

Ο Ν.Γ. Κυριαζής στο βιβλίο του «Τα μονα

πριν από το Αρχοντικό του Πετράκη του Χατ

στήρια εν Κύπρω" αναφέρει τα ακόλουθα: Μο

ζηλούκα και τον Αστυνομικό Σταθμό, ένας

ναστήρι της Θεοτόκου εν Κυθρέα: "Μεταξύ

πλαγιόδρομος

των εις τον Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον υπαγο

οδηγεί προς την Θεοτόκον,

μιαν σχεδόν απομονωμένη συνοικία της ενο

μένων Μονών είναι και η Μονή της Παναγίας

ρίας Αγίας Μαρίνας.

της Θεοτόκου ως σημειούται εις τον κώδικα

Εδώ βρίσκεται το Μοναστήρι της Παναγίας
της Θεοτόκου, όπου κάθε χρόνο στις

του

8

ΠΒ'

3. Το μοναστήρι τούτο φαίνεται ότι κατέ

κειτο εις ερείπια τελευτούντος του ιr;

cιι·~

Σεπτέμβρη, ο ιερέας της Αγίας Μαρίνας ετε

νος, αν κρίνωμεν από το ενοικιαστήριον του

λούσε την Θεία Λειτουργία και διεξαγόταν με

1844.

γάλο Λαϊκό πανηγύρι.
Στην ευρύχωρη αυλή του μοναστηριού μα

Αρχιεπισκοπijς του

ζεύονταν από την προηγούμενη μέρα οι πορι

το μοναστήριον τούτο παρήκμασε κατά τον

κοπούληδες από τη Πιτσιλιά και τη Μαραθάσα
με

τους

ιJιουτζούκκους

σηοαμόrιιτπ ς.

τα

κιοιιηερ•ω

τc κ:ι•μυnLα. τον r.ouoω ι,c:

rις
τ

αθάσια, τα παστόσυκα, τα φυστ!κια, που τα
τοποθετούσαν σε ξύλινους πάγκους κάτω από
πρόχειρες τέντες.

· Αλλοι

ντόπιοι ετοίμαζαν

Εξ όσων αναγράφονται εις τον Κώδικα της
1854 υποθέτομεν ότι και

ιη

· αιώνα παρ' όλον ότι ως τεκμαιρόμεθα

εγνώρισεν ημέρας ευκλείας και οικονομικής
ευρωστίας. Η μονή αύτη φέρεται ως περιελ
θούσα εις τ-ον Θρόνον της Αρχιεπισκοπής κατ·
ανταλλαγήν. Οι ναοί ·Α γιος Ρωμανός και Αγ.
Αντώνιος του παρά την Κυθρέαν χωρίου Βου

τις

νισκιές για

τους λοκμάδες, τα σιάμιση και τα καττιμέρκα ..

νόν περιήλθαν εις τους Ορθοδόξους ενώ ανή
κον εις τους Αρμενίους.

Οι ξακουστοί κουππάρηδες Κύριλλος και Παύ

Μετά τινα έτη ο ναός Αγ. Αντώνιος, μονή

λος ετοίμαζαν την έκθεση των κομψοτεχνημά

Αρμενίων, απεδόθη εις τούτους εκκλησιαζο

των τους: Τα όμορφα πήλινα τους πλουμιστά

μένους σήμερον και πανηγυρίζοντας εκάστην

δοχεία (κουρελλούς, αλοιφτούς για λάδι, μπά

4ην Σεπτεμβρίου και αντ' αυτού έλαβεν η Αρ

τηδες για νερό vΛάστρες yιc άv'lη. αλατ<cpες

... ). Ο Κιουμαμής που το Τραχώνι ερχόταν

χιεπισκοπή το πλούσιον μοναστήρι της Πανα
γίας Θεοτόκου Κυθρέας".

με τα περίφημα λοκκούμια του τα πασπαλισμέ

Εξ αντιγράφου ενοικιάσεως του Μοναστη

να με άφθονη λεπτή ζαχαρόσκονη διαλαλών

ρίου της Θεοτόκου αποθησαυρίζομεν αρκε

τας τα:"· Α τε δεκαρία-δεκαρίαι ... (δέκα παρά

τός λεπτομερείας (Κτηματολογικός Κώδιξ Αρ

δες το ένα).

χιεπισκοπή ς του αψπ

Το απόγευμα της προηγούμενης μέρας της

γιορτής γινόταν ο εσπερινός με την άμεση
επίβλεψη

·

σελ.

22).

"ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ, ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος:
Η μετριότης Ημών δια του παρόντος απο

και φροντίδα του ενοικιαστή της

φαινομένη δηλοποιεί ότι ο οσιώτατος κυρ Χα

Μονής. Ο ιερέας της Αγίας Μαρίνας με τάφε ρε

ρίτων, διδάσκαλος της εν Λευκωσία Αλληλοδι
δακτικής Σχολής, πλήρης ζήλου και φιλοκα
λίας εσκέφθη να ανοικοδομήσει εκ βάθρων

τα απαραίτητα σκεύη για τον εσπερινό και τη
Λειτουργία της γέννησης της Θεοτόκου.
Καμπάνα δεν υπήρχε και χρησιμοποιόταν το
σήμαντρο.

την εις κίνδυνον εκτιθειμένην εκκλησίαν του
κατά την Κυθρέαν ιερού ημών Μοναστηρίου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

2
της Υπεραγίας Θεοτόκου και τελειοποιήσει τα
προ χρόνων ημιτελή οικήματα τούτου επί συμ

Ευαγγέλιο κοσμημένο και ακόσμητον
Αναλόγιο προύζενο

κυβέρνησιν του το Μοναστήριον με όσα εις

Βιβλία ακολουθιών όλα έξι
·Ε να σήμαντρον σιδηρούν

φωνίας του να είναι υπό την Διεύθυνσιν και
τούτο ανήκουν, εις μιαν δεκαετiαv. Ο φιλόκα

Β.

λος ούτος ανήρ την επαινετήν αυτήν σκέψιν

Σπίτια εν αυτή χαμόψηλα

εις πράξιν βολών και την ιεράν εκκλησίαν,

Ανώγεια με ηλιακούς με καφάσια

Θεού βοήθεια, εκ θεμελίων ιδίοις αναλώμασιν

Καματερή
Ελαιόμυλο με τα ακόλουθα και ένα πιθάρι

ανήγειρε, το εσωτερικόν αυτής καθωρσίσας,

OIKHMATA:

όσον η περίστασις τούτο επέτρεπε και τα οική

· Ετερα

ματα περίπου των

κατεστρωμένη εν λεπτομερεί καταστίχω και

και άλλα πιθάρια
Βατοκόπον 1

παρ' ημίν κεκυρωμένα.

τάβλες

19000

γρόσια ως ορώνται

Νομίζομεν όθεν και δικαίως παραχωρούμεν
προς την αυτού οσιότητα το ειρημένον μονα

της γούρνας στα σπίτια

5

3

2
1
κλειδιά 4

σκάφην

στήρι δια δέκα ολόκληρα χρόνια ομού με τα

χαλκούδι κελιού

κατά μέρος χωράφια του, ελαιώνες και εν γέ

Γ. ΚΤΗΜΑΤΑ:

νει παν ό,τι άλλο ανήκει εις τούτο για να απο

Περβόλι με το προαύλιο προστάθια

λαμβάνει μόνον αυτός τα προκύπτοντα εκ
τούτων αγαθά μέχρι της πτώσεως της δεκαε

· Ετερον
· Ετερον
· Ετερον

τούς προθεσμίας, οπότε,

κατά την μεταξύ

ημών και της οσιότητος του ουνθήκην χρεω
στεί να επιστρέψει εις τον Αρχιεπισκοπικόν
Θρόνον μας το Μοναστήρι μεθ' όσων παρέλα
βε κτημάτων ανηκόντων εις αυτό. Από μέρους

1

με κοτζάνι προστάθια
προστάθια

5

6

4

με λεμονόδεντρα πρ.

2

Νερό δι' αυτά από χαράϊ ξυλευρίτικο κάθε
ημέρες ένα μεσημέρι ημέρα Σάββατο
Έτερον από χαράϊ Εμίρ κάθε 15 ημ.

Έτερον από Τρύπα του Μαρρί κάθε

βει εις τούτο, ούτε και να του κάμει απαιτήσεις

ώρες Πέμπτη

καθ' όλον τούτο το διάστημα ειμή μόνον το δια

ΕΛΗΕΣ:

200

υποχρεούται να πληρώνει κατ' έτος και

μηδέν άλλο. Και επί τοιαύτη σταθερά και αμε

Γαδούρα ρίζες

118

ένδειξιν

μον έγγραφον και τω δίδεται κεκυρωμένον δι'
ασφαλείας διηνεκούς την 12 Φε
βρουαρίου 1844. (Υπογραφή δι' ερυθράς).

Αγία 'Αννα

Ο Κύπρου αποφαίνεται καιβεβαιοί.

· Αγιος

των και ελαιών εις σελίδα

24-25.

Ιερόν ποτήριον με τα ακόλουθα του δράμια

170
· Ετερον

· Αγιος

Σταυρόν μικρόν ασημένο

και σε άλ

364.

Αντώνιος (Κυθρέας)

'Α γιος Ανδρόνικος Κυθρέας
Γεώργιος Καττάμη

Αγία Μαρίνα

Μετά από το επίσημον έγγραφον-ενοικια
στήριον, που περιέχεται εις τον Κτηματολογι
κόν Κώδικα της Αρχιεπισκοπής του αψπ · σελ.

22,
χυτόν

3

15 ημ. 3

Κατάλογος της παρούσης βίβλου κατά αλ
φαβητικήν σειράν:

Α. ΣΚΕΥΗ:

και στον όχτο

λες τοποθεσίες συνολικά

ταθέτω συμφωνία γίνεται το παρόν μας επίση

Ακολουθεί κατάλογος ιερών σκευών, κτημά

ώρες

Σάββατο

δε ημών κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επέμ

τον ημέτερον Θρόνον ανέκαθεν δικαίωμα γρ.

9

15

που υπεγράφη και επεκυρώθη δι' ερυθράς

υπογραφής του τότε Αρχιεπισκόπου Ιωαννι
κίου κατά την 12ην Φεβρ. 1844 με το οποίον

Επιτάφιον ζωγραφιστόν
Περιζώνια

παραχωρείται το δικαίωμα κατοχής και εκμε
ταλλεύσεως του Μοναστηριού υπό του ανα

Στιχάρι αλακένο
· Ετερον επιτραχήλιον με χρυσά

καινιστού της μονής κύριου Χαρίτωνος, ο
οποίος ανήγειρεν εκ θεμελίων, ιδίοις αναλώ

Καντήλια α ση μένα" 4 δράμια 300

μασι την ιεράν εκκλησίαν υπάρχει ένα χάσμα

Μανάλια προύντζινα
Κιλίμια κενά ζυγά

εκατόν ετών εις τα υπάρχοντα αρχεία της Ιε

2.

Πολυέλαιον όμοιον

ράς Αρχιεπισκοπής δια τους ενοικιαστάς της

Επιτραχήλια τριμένα

Μονής και
Κυθρέας:

Επιμανίκια ζυγά

Ενοικιασταί από

Λεκάνη χάλκινη αγιασμού

1.
2.
3.

Φελόνια κουμασένcί

Δυο καντηλέρια προύτζινα
Σεντούκι κάρενο

αναφέρονται:

Μιχαήλ Σίμου

Μονή

Θεοτόκου

18.6.1950 μέχρι 18.6.54
'

Δημήτρης Κουλού μας
Φώτης Αδαμίδης (εγγυητής Ανδρέας Αδαμίδης)
.

3
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4.

Χρίστος Χριστίδης (Μονή, οικήματα, περβό

λι και 2 ω ρ. νερό ξυλευρίτικο)

·

Τουρκίας και ιδρυτής της Ελληνοτουρκικής
φιλίας, με τη ειδυλλιακή περιοχή της Κυθρέας

1954-58
1. Αντώνης Κυριακίδης (εγγυητής Αθηνά Α.
ΚuρίGκίδοu)
2. Ανδρέας Μ. Συμεωνίδης
3. Νίκος Κουλουμάς

μόνον ένας Ντενκτάς μπορεί να ξέρει ...
Το πανάρχαιο Ελληνικό βασίλειο των Χύ

τρων, που για χιλιετηρίδες ολόκληρες ήταν
ξαπλωμένο σε τούτα τα χώματα, όπως αποδει

4. Σοφοκλής Ακαθιώτης
5. Χρίστος Χριστίδης
1958-62
1. Σοφοκλής Ακαθιώτης
2. Νίκος Κουλουμάς
3. Αρτέμος Λούκα (εγγυητής Νίκος
4. Χρίστος Χριστίδης
Στη δεκαετία του 60 άρχισαν να

κνύουν οι τάφοι και τα αρχαιολογικά ευρήμα
τα, το σεβάστηκαν όλοι οι ποικιλώνυμοι κατα
κτητές που πέρασαν απ' το πολύπαθο τούτο

νησί, Ασσύριοι, Πέρσες, Πτολεμαίοι, Ρωμαίοι,
· Αγγλοι και μόνο οι
Ισλαμικές Ορδές των Σαρακηνών έφεραν τη

Φράγκοι, Ενετοί, Τούρκοι,
Αρτεμίου)
πωλούνται

υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής τα κτήματα του
Μοναστηριού σε εύπορους κατοίκους της Κυ

καταστροφή και την aτίμωση όπως και οι σημε

ρινές ορδές του Αττίλα με τις οποίες συνεργά
στηκε ι ανεκδιήγητος Ντενκτάς ο οποίος
ασέλγηι.ε στη μνήμη του Ατατούρκ.

Γιατί δεν έστησε τη προτομή του ΚεμάλΑτα

θρέας, με προσωπική συμφωνία, σε τρόπον
ώστε κατά την Τουρκική εισβολή παρέμεινε

τούρκ σε ένα από τα Τούρκικα χωριά που βρί

μόνο ο περιτοιχισμένος χώρος του Μοναστη

την περιοχή όπου ιδρύθηκε, ήκμασε και έγρα

ριού με την Εκκλησία, τα διαμερίσματα (ισό
γεια και ανώγεια) και το μεγάλο περβόλι με
δυο ώρες νερό ξυλευρίτικο.
·Ε να μεγάλο κτήμα (χωράφια) που βρισκό
ταν κοντά στο πλαγιόδρομο τον χωματένιο
που οδηγούσε από το μεγάλο γιοφύρι του ξε
ροποτάμου προς τα βόρεια

-

σαν προέκταση

του δρόμου που ερχόταν από το Τραχών ι- και
ενωνόταν με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο
προς τον Κεφαλόβρυσο μεταξύ Αγ. Μαρίνας
και Αγ. Ανδρονίκου, μεταβιβάστηκε από την

Αρχιεπισκοπή. αντί μικρού συμβολικού ποσού,
στη Σχολική Εφορεία Κυθρέας για την ανέγερ
ση του Γυμνασίου Κυθρέας.
Η ανέγερση των καλλιμαρμάρων αιθουσών

σκονται ανατολικά της Κυθρέας, πέραν από

ψε ανεπανάληπτες σελίδες ελληνικής ιστο
ρίας και πολιτικής παράδοσης το πανάρχαιο
βασίλειο των Χύτρων; ·
Ούτε κατά τη πρώτη τούρκικη κατάκτηση
του 1570-71 δεν μπόρεσαν να ριζώσουν οι
Τουρκικές ορδές του Λαλά Μουσταφά στη πα
νώρια Κυθρέα, όπου ούτε μια Τούρκικη οικο
γένεια δεν μνημονεύεται από τον καιρό της
Αγγλικής κατοχής του

1878.

Στα Ανατολικά της Κυθρέας υπήρχαν και
εξακολουθούσαν να υπάρχουν, κατά τη βάρ
βαρη εισβολή του

74 πολλά

Τούρκικα χωριά με

αμιγή Τοίψκικο πληθυσμό: Επιχώ, Πέτρα του
Διγενή,
Καλλιβάτζια,
Κουρού
Τζάττος, Κνώδαρα, Ψυλλάτος.

Μοναστήρι,

του Γυμνασίου εγέ;νετο επί της Δημαρχίας του

Γιατί δεν έστησε το άγαλμα του Κεμάλ Ατα

κ. Σάββα Χριστίδη και λειτούργησε σαν τριτά

τούρκ στο Τζιάδος, για παράδειγμα, όπου τα
πολεμικά τάνκς του τρομερού Αττίλα 2, αιχμα

ξιο Γυμνάσιο, σύμφωνα με σχέδιο για την απο
κέντρωση του Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκω
σίας. Φοιτούσαν σ' αυτό μαθητές και μαθή

λώτισαν μια ομάδα από αμούστακα παιδιά μας,

τριες των τριών πρώτων τάξεων του Γυμνα

που αν και υπάρχουν φωτογραφίες τους με
υψωμένα τα χέρια και θεωρούνται αιχμάλωτοι

σίου από την Κυθρέα και τα περίχωρα.

· Ηταν

πολέμου, και μίλησαν και από τον Ραδιοσταθ

κι αυτό ένα από τα στολίδια της περιοχής,

μό τους τον Μπαϋράκ, χάθηκαν τα ίχνη τους

δείγμα της μεγάλης έφεσης για ανωτέραν
μόρφωση και πρακτική απόδειξη για πολιτιστι

κή καλλιέργεια, και έκφραση της ευημερίας
και της aρχοντιάς που άρχισε να ξαπλώνεται
στη περιοχή μετά την Ανεξαρτησία.
Και να η πραγματική τραγική ειρωνεία! Εκεί
στο τρίγωνο που σχηματίζεται μεταξύ των
δρόμων προς το Σεράγια και προς το Γυμνάσιο

Κυθρέaς· έχει στηθεί- με αγγαρεία των εγκλω
βισμένων της Βώνης- από τον ρέκτη Τουρκο

κύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς το άγαλμα του
Κεμάλ Ατατούρκ!
Τώρα τι σχέση έχει ο μεγάλος εκείνος Τούρ
κος

πολιτικός,

ο

αναμορφωτής

της

Νέας

και για δέκα χρόνια προσμένουν την επιστρο
φή τους μάταια οι δικοί τους;

Η αγωνία~ το άγχος, η αγανάκτηση και η
κατάθλιψη

από τη

μακροχρόνια προσμονή

οδήγησε μερικούς από τους γονείς των άτυ
χων εκείνων παιδιών στον τάφο σαν ένας κό
λαφος στο πρόσωπο της πολιτισμένης aνθρω
πότητας που δεν μπόρεσε να δώσει μια απάν
τηση και να βρει μια λύση στο ανθρωπιστικό
πρόβλημα των αγνοοουμένων!
Και όμως ο διαβόητος Ραούφ Ντενκτάς, ο
κακός αυτός δαίμονας της Κύπρου, όπως τον
αποκάλεσε σε κύριο άρθρο της από το 1954 η
μεγαλύτερη τότε
καθημερινή εφημερίδα
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«Ελευθερία", φρόντισε να στήσει επιδεικτικά
στην είσοδο της από τα βάθη των αιώνων Ελ

τοδίδακτοι τεχντίτες του τροχού, μαστόροι
στη κατασκευή του ειδικού πηλού, στο δούλε

ληνικής

μα του πηλού αυτού για τη κατασκευή παντός
είδους πήλινων δοχείων, των αλοιφτών κου
ρελλών για χαλλούμια και λάδια, διατηρούσαν
εργαστήρια και καμίνια για το ψήσιμο των καλ

Κυθρέας

το

άγαλμα

του

Κεμάλ

Ατατούρκ'
Ο τέμπορα, ο μόρες!
ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η περιοχή της Θεοτόκου είναι τόσο παλαιά
όσο και η περιοχή του Σεραγίου με το οποίο
συνορεύει.

1.

Η οικογένεια του Πανταζή. Γόνοι αυτής της

aρχοντικής

οικογένειας

ο

αείμνηστος

Κω

σταντής Πανταζής που υπηρέτησε σαν δάσκα

λος στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ανδρονί
κου, σαν γιατρός παθολόγος αργότερα και ει
δικός ωτολαρυγγολόγος στη συνέχεια στη
Λευκωσία. · Ενας άλλος «γίγαντας, στη παιδι
κή μου φαντασία ήταν ο Χάτζος ένας πελώριος
άντρακλας - όπως το απέδιδε και το όνομα
και ο Παναής του Χάτζου.
Η οικογένεια του Χατζηχαραλάμπη σύζυ
γου της Χατζηθεκλούς· γόνος αυτής της οικο

2.

γένειας ο αείμνηστος δάσκαλος Χαρ. Χατζη
δάς και ο Ανδρέας Χατζηδάς, Γυμνασιάρχης
τώρα στο Γυμνάσιο Σολέας. Παρακλάδι της
ίδιας οικογένειας ήταν και η αείμνηστη ·Ο λγα,
ξακουστή ράφταινα-μοδίστρα,

σύζυγος του

Χρίστου Χριστοδουλίδη των οποίων ο γιός
Ιωάννης Χ ρ. Χριστοδουλίδης διαπρέπει σαν ει
δικός ουρολόγος γιατρός στο Μπούφαλο των
Η .Π. Α.

3.

Η οικογένεια του Χατζητζυρκή. Γόνοι αυ

τής της οικογένειας - από μητέρα - ο διαπρε
πής χειρούργος για πλαστικές εγχειρήσεις
κος Νίκος Μιλτ. Κολλίτσης και ο Αντρέας (τρέ

λιτεχνημάτων

τους

στη

Θεοτόκο

και

στο

Σεράγια.
8. Η οικογένεια της Χατζημαρουλλούς (Θετή
κόρη του Χ· Παναή του Λεμονοφά). Παντρέφ
τηκε τον Πουλίκκα του Κολόβαττου, που δια
τηρούσε παντοπωλείο στη Πλατεία Σεραγίου.
· Εκαμαν δυο γιούδες και δυο κόρες. Οι γιού
δες τους σπούδασαν και κατέχουν εξέχουσα
θέση στη Λευκωσία. Ο Αντρέας Μιχαηλίδης
πρώην ανώτερος υπάλληλος στο Γραφείο Υπουργείο Παιδείας και ο Πανίκος Π. Μιχαηλί
δης οδοντογιατρός στη Λευκωσία. Οι κόρες

εγκαταστάθηκαν πριν από την εισβολή στη Λε
μεσό με συζύγους που κατέχουν εξέχουσες
θέσεις στη κοινωνία.
9. Η οικογένεια του πογιατζή του Δαλίτη. Κύ

ριος εκπρόσωπος της οικογένειας αυτής ήταν
ο Αντώνης Βοφειάδης (Σιόρρης) παλιός μετα
νάqτης που μετά την επάνοδο από την Αμερι
κή έγινε καφετζής στο Σεράγια, παντρέφτηκε
την Αντρονίκη του Τσουλιά από τη Καμάρα και
έκαμαν δυο κόρες και ένα γιο, τον καθηγητή
Ανδρέα Βαφειάδη. Αδερφές του Αντώνη Βα
φειάδη ήταν η Δεσποινού σύζυγος του Ζαχα
ρή του Καφετζή και η Μαρί σύζυγος του Αρτέ
μου του Αλετράρη.
Η οικογένεια του Κωστή του Κέλη, του

10.

Αμαξάρη. Είχεν άμαξα που μαζί με τον άλλο
αμαξάρη τον Γιώργο του Κολόβαττου έκαμναν

τη συγκοίνωνία Κυθραίας-Λευκωσίας πριν της

ζιος) l(ολλίτσης καθηγητής της Φιλολογίας.
4. Η οικογένεια του Ρουμπαλιά. Την θυγατέ
ρα του Ρουμπαλιά νυμφεύτηκε ο μεγάλος
δεντροκαλλιεργητι']ς Αντωνής του Χατζηγιάγ
κου από την Καμάρα, εγκατεστάθηκε στη Θεο
τόκο και μια κόρη του, η Γιαγκούλα Χ· · Γιάγ
κου σπούδασε στην Αθήνα Φιλολογία κι εργά
ζεται Καθηγήτρια στη Λευκωσία.
5. Η οικογένεια του Νουσκά. Μεγάλη και aρ
χοντική κι αυτή η οικογένεια της οποίας εκλε
κτός γόνος ο Γιώρκος του Νουσκά υπήρξε με
γάλος κτηματίας ΚΌι αλευροβιομήχανος που
μετάτρεψε τον ιδιόκτητο μύλο Καρά Μεμέτη

του Σαββή του Φιλιππή εγκαταστάθηκε στο

σε ηλεκτροκίνητη αλευρομηχανή τροφοδο

Χατζή Χαραλαμπή (ΧΑΠΙΟΥΔΙΑ). Nu,ιφc_u:'i

τώντας με

άλευρα μεγάλα αρτοποιεία της

κε την Μαρίτσα τη πρωτότοκη θυγατέρα του

Λευκωσίας. Οι Νουσκάδες διαπρέπουν τώρα

Νικολάτζη του Καττάμη. ·Η ταν ξακουστός κυ

στις Ελεύθερες περιοχές.

Η οικογένεια των κουππάρηδων Κυριλλά

νηγός και μεγαλοκτηματίας. Γόνοι τους ο Λου
κής ο Λουκα'ίδης- ιδρυτής του μεγάλου εισα
γωγικού οίκοy των αυτοκινήτων Πεζιώ στη
Λευκωσία και οι αείμνηστοι Νίκος Λουκα'ίδης
και · Αννα Χρίστου Χρηστίδη.

και Παύλου. Οι δυο αυτοί λα'ίκοί τεχνίτες, αυ-

Η Συνοικία της Θεοτόκου ήταν μια πολύ

'

Η οικογένεια του Πέτρου του ζωγράφου.
Γόνος αυτής της οικογένειας ο δάσκαλος Χρί

6.

στος Ζωγράφος ..

7.

εισαγωγής του αυτοκινήτου.

11.

Η οικογένεια του Κωστή του Παυλαττή.

·Η ταν μια προκομμένη μα πολύ φτωχή οικογέ
νεια, πιστή στη Θρησκευτική Παράδοση.

12.

Η οικογένεια του Γιωρκή του Φιλιππή γιου

σπίτι της Ροδοθέας και του Γιωρκή του
Παλαικυθρίτη.
13. Η οικογένέια του Πετράκη του Χατζηλού
κα, εγκατεστημένη στο μεγάλο δίπατο Αρχον
τικό στο μεταίχμιο Θεοτόκου-Σεραγιού. Η μά
να του Πετράκη του Χ· · Λούκα ήταν κόρη του

,.
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σπίτια με την λαϊκή Αρχιτεκτονική, τα μοσχο

μεγάλο φέρε μου το,
μεγάλο σαν ψηλό βουνό,
ίσιο σαν κυπαρίσσι

μυρισμένα περβόλια των εσπεριδοειδών κάθε

τζιοί κλώνοι του ν' απλώνονται

είδους, τις πελώριες σκιερές συκαμιές, τις πο
λύχρωμες βουκαμβίλιες που στόλιζαν τις αυ

σ' Ανατολή τζιαι Δύση.

λές των σπιτιών και τις αιωνόβιες «φραγκοε
λιές, που απλωνόνταν έξω και γύρω από τη

μωρά τους οι νεαρές παντρεμένες κοπέλλες

όμορφη- ειδυλλιακή γωνιά της Κυθραίας με το

Ιστορικό Μοναστήρι τη(; Παναγίας, τα παλιά

συνοικία, σε έκταση πολλών τετραγωνικών
χιλιομέτρων.
Στην δεκαετία μετά την Ανεξαρτησία έγιναν
οι δρόμοι της με άσφαλτο μεταφέρτηκε το
ηλεκτρικό ρεύμα, και κτίστηκαν καινούργια
σπίτια με βεράντες και κληματαριι:;._,, έσφυζε
παντού η ζωή.

Μ' αυτό το γλυκό νανούρισμα νανούριζαν τα

για ν' aποκοιμηθούν και να μείνουν aπερίσπα
στες ν' ασχοληθούν με τοu σπιτιού τη λάτρα ...
Και μια κι αναφέραμε για κυπαρίσσι έρχεται
στη μνήμη μου το θεόρατο κι αιωνόβιο κυπα

ρίσσι της Αγίας Μαρίνας.
Α.

· Ηταν

το πιο όμορφο κυπαρίσσι του τόπου.

·Η με ρο, πανύψηλο, φουντωτό, τόσο μεγάλο κι
επιβλητικό, που ήταν το πρώτο δέντρο που

Μια
πνοή
αναδημιουργίας.
ένα
κύμα
ανοδικής ευημερίας απλωνόταν στη περιοχή.
όπως και σε ολόκληρη την Κυθραία και τα

ξεχώριζε από πολύ μακρυά σαν ερχόσουνα
από τη Λευκωσία προς την καταπράσινη περι
οχή της Κυθρέας.

Περίχωρα οπότε ξαφνικά. παρά την αισιοδοξια

· Ητανε δίπλα από την εκκλησία, που ήταν

της Ειρηνευτικής Συνδιάσκεψης της Γενευης.

κτισμένη σε ύψωμα, και διακρινόταν πρώτα το

την αποφράδα μέρα της 14ης Αυγούστου

197 4

τέθηκε σε ε.ραρμογή το προκαθορισμένο
Σχέδιο του Αττίλα 2 για να σκορπίσουν τον
τρόμο. τη καταστροCJ i και την aτίμωση στα
t:λληvικά

χωριά

της

Ανατολικής

και

κυπαρίσσι της Αγιάς Μαρίνας και κατόπι το
πανύψηλο καμπαναριό της.

Σήμερα δεν υπάρχει πια το πελώριο κυπα
ρίσσι. Λίγα χρόνια πριν από την εισβολή, ένας

της

ανεμοστρόβιλος το τύλιξε στο στριφογύρισμα

Δυτικής Μεσαορίας και τον ξεριζωμό χιλιάδων

του, το παίδεψε καλά, κι έτσι σαν ήταν διπλό

Ελλήνων από τις Πατρογονικές τους εστία::.

που ξεχώριζε λίγο πιο πάνω από τον πελώριο
χοντρό, βασικό κορμό του σε δυο πανύψη

Γιατρέ, φώναζε ο Παύλος ο Κουππάρης, η
Αννούκα και ο Γιοσηφής - που μόλις γύρισε

-

από τα χωράφια τους στους Μπασίρηδες όπου
πότιζε, - κάμνε γλήορα τζ' εμπήκαν οι
Τούρτζοι! ...
-Οι αστυνομικοί έφυγαν, η αστυνομία έκλεισε

έλεγεν

ο

Παύλος

που

ερχόταν

από

τη

Θεοτόκο'···

λους κορμούς, έριξε τον ένα κάτω, αφήνοντaς
τον άλλο μισογκρεf •.σμένο να θρηνολογεί. ..

· Ετσι

το κόψανε ...

Β. Η Εκκλησιά. Σε pι;''μό βασιλικής, στενόμα
κρη, στα τέλη τηr: Ε< Jζαντινής περιόδου, με

ψηλό καμπαναριό .τ. J μέσο της Νότιας πλευ

Για όνομα του Θεού, γιατρέ μου, φώναζε
στον Ευέλθοντα Ιακωβίδη η Αννούκα του Γιο
σηφή,
θα μας πιάσουν αιχμάλωτους οι

ράς.

Τουρκοι. ...

της εκκλησιάς.

-

θ fιατρος που είχc αυτοκίνητο- aσχολείτο
ακόμη με το ... μάζεμα των πεντολίρων που τα

είχε φυλαγμένα σε λεξικά και στη συλλογή
των τιμαλφών που θα παιρνε μαζί του ...

Μόλις πρόφτασα ν να διαφύγουν. Στο δρόμο
της · Ασσιας τους πρόφτασαν τα Τούρκικα
τανκς

...

"Ταξίδευα με ... συνοδεία των Τανκς έλεγε

χιουμοριστικά όταν έφτασε στη nεριοχή των
Βpεττανικών βάσεων ο κος Ευελθων ...

· Ενας

νάρθηr:ο

σε χοντρές πέτριv
με κεραμίδια

::•.
ασφαΛ •

στο νότο, στηριγμένος
κολώνες, στεγασμένος
πολύ μεταγενέστερος

Το εσωτερικό του ναού εικονογραφημένο.
Δυο πελώριες εικόνες που κρατούσαν όλο το
ύψος του τοίχου μια στο βόρειο τοίχο του ΑΡ
ΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και μια στο νότιο τοίχο

του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ήταν με τόση τέχνη και
αρμονία ζωγραφισμένες, που φάνταζαν σαν
να ήταν καμωμένες με ψηφιδωτά (κι αυτές οι
περίφημες και μοναδικές εικόνες της Αγιάς
Μαρίνας σκεπάστηκαν με

βαφές και κατα

στράφηκαν από τους άξεστους και αγροίκους

επήλυδες της Ανατολής, καθώς έχουν μαρτυ

7.

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ'fΖΥΡΚΑΣ

Αγιά Μαρίνα της Τζυρκάς
πων γραφισμένοι οι τοίζιοι

μάρανε το μωρούδι μου
να ππέσει στο τζοιμίσι ...
Μικρό, μικρό σου τόδωκα

ρήσει ξένοι επισκέπτες).

Τι νάγινε άραγε η ολόχρυση εικόνα της
Αγιάς Μαρίνας με το αλαβάστρινο πρόσωπο;
Την επιχρύσωση της εικόνας την έκαμε με δι
κή του δαπάνη ο Χατζηπένταuκας από την
Καμάρα.
Στη νότια πλευρά, έξω από τον νάρθηκα
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ήταν μια στενόμακρη αυλή που ενωνόταν στα
δυτικά με τη μεγάλη αυλή της εκκλησιάς.

της εργάστηκε ο Παναής ο Μιαμηλιώτης "ο
ψάλτης» και αργότερα οι Μουσικοί δασκάλοι

Εκείνη η στενόμακρη αυλή χρησιμοποιείτο

ιεροψάλτες, μαθητές του διάσημου Καθηγητή

και σαν νεκροταφείο προτού ιδρυθεί το μεγά

της Βυζαντινής Μουσικής αείμνηστου Στυλια

λο νεκροταφείο του Αγ. Γεωργίου. Νοτιότερα

νού Χουρμούζιου, κος Χρίστος Λογγίνος σαν

αυτής της αυλής ήταν το παραδείσι (περβόλι

δεξιός και ο αείμνηστος Μιχαλάκης Πασιαρ

με λεμονόδεντρα και άλλα οπωροφόρα) της

δής σαν αριστερός στην εποχή των οποίων η

Αγιάς Μαρίνας.

·

εκκλησιά της Αγίας Μαρίνας έζησε μέρες δό

Στη βορειοδυτική άκρη της μεγάλης αυλής

ξας και μεγαλείου ...

της εκκλησιάς ήταν κτισμένο το Παρθεναγω

Δ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΑΣΗ

γείο της Αγιάς Μαρίνας με δυο αίθουσες.

στη Αγ. Μαρίνα

Υπήρχε ακόμα μια μικρή αποθήκη.

Η ενορία της Αγιάς Μαρίνας είναι η πιο με
γάλη σε έκταση και πληθυσμό περιοχή της με
γάλης κωμόπολης. Αρχίζει από τη συνοικία

Σ' αυτό το Παρθεναγωγείο ακούσθηκαν οι

δυναμικές φωνές, οι γεμάτες εθνικό παλμό,
που γαλουχούσαν τις ψυχές των κορασίδων

του Παπακωσταντίνου, Παπαδάκη, Παπαγιώρ

της Κυθρέας με τα νάματα της Εθνικής Παρά

γη, προχωρεί στο Σεράγιο μέχρι του Γιωρκή

δοσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και

του Φιλιππή (απ' όπου αρχίζουν οι Μοργιάννη

της Χριστιανικής Αγάπης. Εδώ δίδαξαν οι ξα

δες που υπάγονται στο Τίμιο Σταυρό της Χρυ

κουστές δασκάλες Χρυσταλλένη Χ·

σίδας), προχωρεί προς τις Βερούδες και στη

·

Λούκα,

Αθηνά Σταυράκη Οικονομίδη, η μεγάλη Αρσα

Καμάρα μέχρι της εσχατιάς προς τον ·Α γιο

κειάδα Ευανθία Νικολα'ίδη-Ανδρονίκου, η Δέ

Δημητριανό (όσα σπίτια βρίσκονται στη νότια

σποινα Καρατζιά-Ατταλίδη, η άλλη Αρσακειά
δα Μαρία Παπα'ίωάννου, η Ελπινίκη Παπαδο

πούλου και τόσες άλλες ντόπιες και ξένες.

πλευρά του δρόμου). Ο δρόμος της Καμάρας
προχωρεί προς την "Τσαγγαρίνα .. και φτάνει
στη περιοχή του πλατάνου της Φανερωμένης

Γ. ΠΑΠΑΔΕΣ και ΨΑΛΤΑΔΕΣ στην Αγιά Μαρί

και έκειθεν προς την Εκκλησιά.
Από το Σάββατο του Λαζάρου και σ' όλη τη

να.

Στα τέλη της Τουρκοκρατίας και στα πρώτα
χρόνια της Αγγλικής

Κατοχής ιερέας στην

εκκλησιά της Αγιάς Μαρίνας υπηρέτησε για
σαράντα χρόνια ο ΠΑΠΑΚΩΠΑΝΤΙΝΟΣ ο ΠΡΟ
ΣΚΥΝΗΤΗΣ.

Μετά από τον Παπακωνσταντίνο υπηρέτη

διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας οι μαθητές
του Δημοτικού και των Γυμνασίων και άλλων
Σχολών Μέσης Παιδείας της Λευκωσίας βρί
σκονταν σε κατάσταση "συναγερμού".
Οι μικροί καθ' ομάδες έκαμναν εξερευνή
σεις στα περβόλια για να επισημάνουν τις ξε

σεν ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (Παπατζιαρτζάσης) και

ρές συκαμιές και άλλους ξερούς κλώνους άλ

στη συνέχεια ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ (ΠαπάΜα
κρής). Ο Παπανικόλας (Παπαμακρής) υπηρέ
τησε την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας για 40
τόσαχρόνια και επέδειξε αυστηρό Χριστιανι

λων

κό βίο, γενόμενος υπόδειγμα ανάμεσα στο
ποίμνιο του. Στη συνέχεια υπηρέτησαν δυο
ξένοι παπάδες, ο ΠαπαΑδάμος από το Καπούτι
κι ο ΠαπαΧριστόδουλος από την Αγκαστίνα·
τέλος ο Παπά(Χριστος) - · Ελληνας από την
Κυθρέα που υπηρετούσε μέχρι τη βάρβαρη
εισβολή.

Εδώ πρέπει να τονίσω την προσωπικότητα
του

αείμνηστου

Γιώρκου

του

Γιαννάτζη,

ο

οποίος εχρημάτισε για πολλά χρόνια Επίτρο
πος της Αγιάς Μαρίνας και ήταν τόσο κατηρτι
σμένος στα εκκλησιαστικά, κατείχε στην πλη

ρότητα τις ακολουθίες όλων των Μυστηρίων
και εγνώριζε με κάθε λεπτομέρεια την ακο
λουθία του

· Ορθρου

και της Θείας Λειτουρ

γίας· ήταν αυτός ο ίδιος το τυπικό με όλες τις
ειδικές περιπτώσεις ...

· Οσον αφορά τους ψαλτάδες οι πιο παλιοί
έψαλλαν αμισθί (Φιτιρίκκος, Αντώνης ο Κολλί
τσης, Σταύρος Κυπραγόρας). Μισθωτός ψάλ-

δεντρών

(λεμονοδέντρων,

καβατζιών,

ελιών, πουρνελιών, χρυσομηλιών) που τα εί
χαν τοποθετημένα στους όχτους των χωρα
φιών και περβολιών τους οι περβολάρηδες.
Στη συνέχεια έδιναν το "σήμα" στα μεγαλύ
τερα παιδιά των γυμνασίων και στους μαθη
τευόμενους στις τέχνες ...
Σε κοινές συσκέψεις λαμβάνονταν οι απο

φάσεις από που ν' αρχίσουν το ξερίζωμα και το
κουβάλημα στην αυλή της εκκλησιάς. Στο κ ου-

. βάλημα

λάμβαναν μέρος και ώριμοι άντρες

που τραβούσαν τα κάρα, όπου φόρτωναν τα
ξερά ξύλα για τη λαμπρατζιά του Μεγάλου
Σαββάτου που την άναβαν στο μέσο της αυλής
της εκκλησιάς. Στη μεγάλη λαμπρατζιά έκρου

ζαν και τον Ιούδα που με τέχνη και επιμέλεια
κατασκεύαζαν άλλα παιδιά κι έριχναν στη φω
τιά οι κοπελιές τους "μόρτηδες" τους.
Γινόταν ένας μεγάλος ανταγωνισμός μετα
ξύ των ενοριτών της Αγιάς Μαρίνας και του
Αγίου Αντρονίκου ποιοί θα άναβαν την πιο με
γάλη λαμπρατζιά. Κατά κανόνα κέρδιζαν οι
Αγιαμαρινιώτες γιατί η λαμπρατζιά τους, έτσι
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ψηλά που ήταν η αυλή τους, φαινόταν πολύ

μακρυά- μέχρι του Νιοχώρκου, ακόμα και από
τη Λευκωσία' μέσα στα μεσάνυκτα της γιορτι
νής aνοιξιάτικης και γεμάτης μυστήριο μονα

δικής νύκτας ...
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

Το αποκορύφωμα του ΘΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ γινόταν τη

Μεγάλη και Αγία

Παρασκευή. Στη πρω·ίνή λειτουργία η ΑΚΟ
ΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ και η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ.

Το απόγευμα ο στολισμός του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
με μερσίνια, ολόλευκα κρίνα, κόκκινα τrJιαντά
φυλλα, σκορπίδια, μαργαρίτες ... που τον ανα
λάμβαναν νεαρές παρθένες. Και σrn κοριιφή,

στις τέσσερις πλευρές οι ολόλευκες λαμπά
δες. Πάλιν ο ανταγωνισμός μεταξύ Αγιάς Μα
ρίνας και Αγίου Αντρονίκου.
Τη νύκτα η μυσταγωγία του ενταφιασμού με
τη συγκινητική ψαλμωδία των εγκωμίων ..
Τη πρώτη και τη δεύτερη στάση την άρχιζεν
ο ιερέας και την συνέχιζαν οι ψαλτάδες και

ομάδες από καλλίφωνους νεαρούς γυμνασιό
παιδες. Την τρίτη στάση «ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ,
την έψαλλε κατά κανόνα χορωδία κοριτσιών
με τη διεύθυνση της δασκάλας ύστερα aπό
πολυήμερη προπαρασκευή.
Εγίνετο στη συνέχεια η περιφορά του Επιτα
φίου στον περίβολο της εκκλησιάς, η επιστρο
φή

και η

τοποθέτηση

του

Επιτάφιου στην

·Α για Τράπεζα με το τροπάριο. Ο ευσχήμων

Ιωσήφ από του ξύλου καθ ελών το άχραντο σου
Σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν,

εν μνήματι καινώ κηδεύσας ΑΠΕΘΕΤΟ.

Και πρώτον πως εστάθηκε και πως εμελετήθη

πως επροδόθη ο Χριστός και πως εκατακρίθη
Πρώτον εσυμβουλεύθηκαν οι άνομοι Εβραίοι

οι Γραμματείς και οι σοφοί αυτοί οι Φαρισσαίοι
Κατά Χριστού εφρύαξαν κενά εμελετήσαν
για να σταυρώσουν τον Χριστόν την γνώμην
των εστήσαν

· Οποιος προδώσει τον Χριστόν aργύρια να
τάξουν

κι όσοι γυρεύουν τον Χριστόν να παν να τον
αρπάξουν

Από τους μαθητάδες του εστάθη η αιτία
και επροδώσαν τον Χριστόν για την φιλαργυ
ρία

Ιούδας τον

καθώς είναι γραμ
μένον

και επληρώθη το
Τρέχει

ο

ρηθέν το πάλαι γεγραμ
μένον

τρισκατάρατος

και

πάει

και λέγει τους μιαν αφορμήν αυτούς τους
Φαρισσαίους.

Τι έχετε να δώσετε για να σας βεβαιώσω

εκείνον που γυρεύετε να σας τον παραδώσω;
Εκείνοι του ετάξασιν aργύρια τριάντα
κι ενόμιζεν ο μιαρός πως θα τα έχει πάντα.
Στη συνέχεια εξιστορεί τη σύλληψη, τη δίκη,
τα ραπίσματα στο Συνέδριο, την παραπομπή
στον Πιλάτο, την προ πτάθεια του Πιλάτου να
τον απαλλάξει:
Και ο Πιλάτος λέγοι ·ους: Δεν του 'βρηκα
αιτία ν
ούτε κανένα φταίξι 1 ιι· ούτε καν αμαρτία.

αυτοί εφώνα ·1ν: αν δεν τον εσταυ

Μετά από την απόλυση όλος ο κόσμος μα
ζευόταν στην μεγάλη αυλή για να ακούσει το

στους

Εβραίους

· Ομως

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

επρόδωσεν

ρώσεις

ότ' έρθει από τον

I<:. σαρα να μη το μετα
νοιώσεις

ΤΡΑΓΟΥ ΔΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Τα παλαιότερα χρόνια το τραγούδι της Πα

Και ο Πιλάτος φοβηθε

; στάθη

και συλλογίσθη

ναγιάς το 'λεγε ο Μιχαήλης του Σίμου. Αργό

επρόσταξεν

τερα το ανάλαβε ο δάσκαλοςΌείμνηστος Αν
τώνης ο Κολλίτσης.

· Εδωσε

την απόφασιν για να τον θανατώσουν

αδίκως

τον

Ανέβαινε στο πεζούλι του νάρθηκα και με
την έρρινη και θρηνώδη φωνή του άρχιζε σε

μια

κατέκρινε

για

να

τον

εσταυ
ρώσουν.

Πάλιν σας λέγω άρχοντες να πω στην αφεντιά

το κρ-ίμα του, το- αίμα του νΌ το 'βρουν τά

σήμερον

επιάσαν τον

υιούλλη

και κατάθλιψη

ενίφθη

από

ήλθε

σιωπή

νερό ευθύς κι

μνήμης:
·Α δε μαντάτον σκοτεινό και μέραν λυπημένην
που

συγκινητική

κι εφέραν του

σ'
μου

εμέ
κι

την

πολυ-

παιδιά σας ...

πικραμμένην

Επιάσαν και φορήσαν του χλαμύδα την κοκκί-

έμειν' ορφα
νεμένη.

· Αρχοντες

σας

αγροικήσατε οσ' είστε συναγμένοι

να σας ειπώ μιαν γραφή ν την έχω συνθεμένην
Ακούσατε μετά χαράς αγίας Ιστορίας

νην

και τον επεριπαίζασιν με τόσην καταισχύνην.

Επλέξαν και φορέσαν του στεφάνι ακαθένιο
το γένος το aχάριστο το τρισκαταραμένο
Επιάσαν και επήραν τον για να τον θανατώσουν

τα πάθη του Κυρίου μας, Θρήνον της Πανα

επάνω εις τον Γολγοθάν για να τον εσταυ

γίας

ρώσουν ...

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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·Ε να καρφί πυρούμενο εμrτήξαν στη καρδιά
του

ΡΙΟΥ και συμμετέχοντας στον ανείπωτο πόνο
της ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

εκρούσαν κ' εκαήκασιν μέσα τα σωτικά του ...

«Ο ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ,

Στη συνέχεια περιγράφει με ζωηρά χρώματα
τον ανθρώπινο πόνο του Θεανθρώπου, τη δί

Του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ η νύκτα έπαιρνε

γιορταστική όψη. Είχε γίνει ήδη, στη Λειτουρ

ψα, το ξύδι, την χολήν, τη συγχώρηση του λη

γία του Μ. Βασιλείου του Μεγάλου Σαββάτου,

στή, το «Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι
ποιούσι, και την παράδοση του Πνεύματος με

η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και με τα κτυπήματα των
καθισμάτων των σκάμνων έπεφταν τα μαύρα

το "Τετέλεσται».
Η γη όλη εσείστηκεν τα μνήματα ανοικτή καν

που σκέπαζαν
Εικονοστάσι.

οι πέτρες εραγίστηκαν, κομμάτια εγινήκαν
Ο · Ηλιος εσκοτίστηκε κι η γη χαμοί βρυχάτο
κι
οι σκύλλοι οι παράνομοι κανείς δεν

σιάς άναβε από τις πρώτες νυκτερινές ώρες,

ελυπάτο

Οι · Αγγελοι ετρόμαξαν το θαύμα που εγίνη ..
Τότε η Παναγία μου εστέκετουν κλαμένη
θλιμμένη και περίλυπη χαμοί στη γη φυρμένη
Ετράβαν τα μαλλάκια της, στο στήθος της
ε κτύπα

από τη

Μεγάλη

Πέμπτη το

Η μεγάλη λαμπρατζιά στην αυλή της εκκλη
δικαιολογώντας το όνομα της μέρας της Ανα

στάσεως

που

ακολουθούσε

"Μέρα

της

Λαμπρής».
Τότε, πριν την εισβολή, στα χωριά μας ο
ΚΑΛΟΣ

ΛΟΓΟΣ ελέγετο

ακριβώς τα

μεσά

νυκτα.

Από τις
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άρχιζαν να κτυπούν όλες οι καμ

ούτε τον κόσμον έβλεπε ούτε φωνές εγροίκα

πάνες. Ο διαπεραστικός και αδιάκοπος γιορ

· Εκλαιε και εφώναζε Υιέ μου και Θεέ μου

ταστικός ήχος των καμπάνων διαλαλούσε το

τι είναι τούτο που θωρώ, που δε το 'δα ποτέ

χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης ... Τα παι

μου

διά της Αγιάς Μαρίνας πιασμένα ανά τρεις -

πολλά

που" αναλλάσσουνταν - χωρίς να σταματά το

Α!

Τέκνο

μου

τι

έπαθες

κι

είσαι

θλιμμένο

κτύπημα

- ήθελαν να κάμουν - κατά τη φράση

θλιμμένο και περίλυπο, καταδεδικασμένο
Υιέ μου, κανακάρη μου κι ακριβαναθρεμμένε

των παιδιών- την καμπάνα να βοβώσει' Οι οι

ποιός

τις λαμπάδες τους καθ' ομάδες στην ολόφωτη
εκκλησιά. Δώδεκα παρά τέταρτο σταματούσε
το παίξιμο της καμπάνας.

μου

το λάλεν να σε

δω στο

ξύλο

σταυρωμένο;

Και συνεχίζει με μελανά χρώματα τον ανεί

κογένειες έφταναν

-

με τα γιορτινά τους- και

Ο κάθε οικογενειάρχης πλήρωνε στο παγκά

πωτο πόνο που έκαιε τα σωθικά της και θυμά
ται και αναφέρει τα θαύματα, τις θεραπείες
των παραλυτικών, των χωλών, των τυφλών,

γίας για τον ιερέα που σ' όλη τη διάρκεια της

των λεπρών και τις αναστάσεις των νεκρών ..

Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής ήταν επι

ρι το «σαραντάρι", είδος αμοίβής - φορολο

φορτισμένος με πρόσθετα καθήκοντα για τα

Και ολοφυρομένη αναφωνεί:
Ω τέκνον μου γλυκύτατον, ω φως των αμμα
τιών μου

και πουν οι μαθητάδες σου, η πρώτη δωδεκά
δα

και μοναχήν μ' αφήσασι με θλίψιν και πικρίαν
με πόνους και με δάκρυα την ταπεινή Μαρία; ...
χχ

Αναφέρεται στη συνέχεια ο "Θρήνος της

εσπερινά.
Στις
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παρά πέντε έβγαινε

γιορτινά του

-

-

φορώντας τα

ο ιερέας και ρωτούσε·

-

Λείπει

κανένας, Χριστιανοί;

Αν έλειπε κανένας έστελλαν μήνυμα και
περίμεναν ακόμα λίγο.
τάξει»

έσβηναν τα

Όταν όλα ήταν "εν

κεριά

και τους πολυε

λαίους· η εκκλησιά βυθιζόταν στο σκοτάδι.
Τότε ο ιερέας πρόβαλλε στην Ωραία Πύλη

Παναγίας, στην ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, που ο Ευ
σχήμων Ιωσήφ, ο από Αριμαθαίαc; βουλευτής

με το τρικέρι ψάλλοντας:

"τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο

ΦΩΣ εκ του ανεσπέρου τούτου φωτός.

ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ

το σώμα του Χριστού για τον Ενταφιασμόν ...

Σε λίγα λεπτά η εκκλησιά έπλεε σε ένα πανη

και σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν εν

γυρικό φως. Και ο ιερέας- περπuτώνταc; γύρω

μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο ...

από την Αγία Τράπεζα με τους βοηθούς του

· Ηταν, πράγματι, πολύ συγκινητικόν το Τρα

έψαλλε τον «ΚΑΛΟΛΟΓQ,_

γούδι της Παναγίας που με τόσην παραστατι

"Την Ανάσταση Σου. Χριστέ Σωτήρ. άγγελοι

κότητα απάγγελλε με την θρηνώδη φωνή ν του
ο αείμνηστος δάσκαλος Αντώνης Κολλίτσηc;.

υμνούσιν εν ουρανοίς και ημάς τους επί γης

καταξίωσαν εν καθαρά καρδία Σε δοξάζειν"

Όλο το πλήθος παρέμεινε ακίνητο, aσά

Και με το Λάβαρον της Αναστάσεως και τα

λευτο στη θέση του, παρακολουθώντας με

εξαπτέρυγα, διέσχιζε το πλήθος. ενώ οι ψάλ

κατάνυξη όλο το ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ του ΚΥ-

τες έψαλλαν το ίδιο Τροπάριο της Αναστά-
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σεως. Ο κόσμος ακολουθούσε την λιτανείαν ..

ΣτΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ... Μετά τα ειρηνικά ψάλλον

Το τι γινόταν

ται τα στιχηρά της Οκτωήχου, γίνεται η είσο

εκείνη τη

στιγμή

δεν περι

γράφεται. ..

δος. ψάλλεται το φως ιλαρόν και το προ

Τα μάσκουλα των μεγάλων παιδιών και τα
βεγγαλικά και οι κρότοι των κροτίδων και των

κείμενον:

εκρήξεων των ανοικταριών που γέμιζαν με κε

φαλές ... σπίρτων και τα κτυπούσαν στους τοί
χους τα μικρότερα παιδιά προσέδιδαν στη λι

τανεία μια πραγματικά λαμπρή εορταστική
ατμόσφαιρα ...

τΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ. ΣΥ ΕΙ Ο
ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΠΟΙΩΝ ΘΑ ΥΜΑΣΙΑ ΜΟΝΟΣ και
ακολουθεί το κατά Ιωάννη ν Ευαγγέλιον. «Ού
σης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββά
των και των θυρών κεκλεισμένων, όπου ήσαν
οι μαθηταί συνηγμένοι δια τον φόβον των Ιου

τον Ιησούν ... " και ακολουθούσε όλο το κείμε

δαίων, ήλθε ν ο Ιησούς και έστι εις το μέσον και
λέγει αυτοίς EIPHNH ΥΜΙΝ ... (Και έδειξεν εις
αυτούς τας χείρας και την πλευρόν αυτού και
εJςάρηκ?ν πολύ. Και ξαναείπε "ειρήνη υμίν κα
θως απεσταλκε με ο πατήρ καγώ πέμπω υμάς
και τού-τ) ειπών ενεφύσησεν αυτοίς Πνεύμα
· Αγιον". · Ελειπεν όμως ο Θωμάς, Οι άλλοι μα
θηταί του έλεγαν πως είδαν τον KYPION. Και ο
άπιστος Θωμάς είπε ν: Εάν μη ίδω εν τοις χερ
σίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον
δάκτυλον μου εις τον τύπον των ήλων και βά
λω την χείρα μου εις την πλευρόν αυτού ΟΥ
ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΣΩ. Και άρχιζε το πανδαιμόνιον
των κτυπημάτων των καθισμάτων των σκά

νο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου της Αναστά

μνων.

Σε λίγο εγίνετο σιγή ... Ο ιερέας. με τα γιορ
τινά του καινούργια
άμφια, ανέβαινε στο
μεγάλο "βράχο, που ήταν τοποθετημένος μό
νιμα στη δεξιά πλευρά της Δυτικής εισόδου
του ναού και άρχιζε με κατανυκτική φωνή

-

ανάμεσα σε νεκρική σιγή, που τη διέκοπταν
μεμονωμένοι κρότοι ανοικταριών από ατίθασα
παιδιά;
«Διαγενομένου του Σαββάτου Μαρια η Μα
γδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη

αγόρασαν αρώματα

ίνα ελθούσαι αλείψωσι

Το Ευαγγέλιον τούτο αναγινώσκετο κατά

σεως.

Μετά το Δόξα σοι Κύριε Δόξα σοι του δεξιού

περικοπάς, εις την Αγίαν Μαρίναν, σε διάφο

ψάλτη ο ιερέας από τον «βράχον, αναφωνού

ρες γλώσσες: Στο Ομηρικόν εξάμετρον από

σε: Δόξα τη Αγία και Ομοουσίω και ζωοποιώ και

το ΧΡΙΠΟΣ ΑΝΕΠΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ... Τα χείλη

τον αείμνηστο Σταύρον Κυπραγόραν, στην
Αραβική ν από τον αείμνηστον Κυπριανόν Σάβ
βα (μουκτάρην), στην Γαλλικήν από τον αεί
μνηστον Σάββαν Κακουλλήν, στην Ιταλικήν

όλων των

από τον αέίμνηστ.ον Αντώνην Κολλίτσην και

αδιαιρέτω Τριόδι, πάντοτε, νυν και αεί και εις
τους αιώνας των αιώνων ... Και ευθύς αμέσως
Χριστιανών εψιθύριζαν

με ευλά

βειαν το τροπάριον της Αναστάσεως.
Στη συνέχεια, σχεδόν όλοι οι Χριστιανοί
ακολουθούντες τον ιερέα ξανάμπαιναν στην

εκκλησιά για να παρακολουθήσουν την θείον
Λειτουργίαν του Χρυσοστόμου και να κοινω
νήσουσι των Αχράντων Μυστηρίων.

· Εξω

εσuνεχίζετο η λαμπρατζιά τροφοδο

στην Αγγλικήν από τον υποφαινόμενον (τότε
μαθητή ν τσυ Παγκ. Γυμνασίου).
Μετά την απόλυση του Εσπερινού μαζεύο-

νταν οι άvδρες- κυρίως οι νεαροί μαθητές των
- στην μεγάλην αυλή της εκκλη

Γυμνασίων

σιάς όπου διεξάγονταν (χωρίς προγραμματι
σμό) διάφορα αγωνίσματα:

· Αλματα-

(απλούν.

τούμενη με τα τελευταία απομεινάρια των ξύ

τριπλούν,

λων που σιγά σιγά έγιναν ένας μεγάλος σωρός

εκκλησιά διελκυστίνδα, κάποτε και. .. πάλη από

από πυρακτωμένα ... κάρβουνα.

μικρούς, και άρση βαρών. (·Η ταν το πολύ βα

Ε) ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓ ΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.

ρύ διτζοίμι, που μόνο ο Χάτζιος από τη Θεοτό

Στη

1

μ.μ. το απόγευμα της Κυριακής της

Λαμπρής εγίνετο η λιτανεία της Αγάπης και
στη συνέχεια οι ΑΓΩΝΕΣ. Ήταν ο εκκλησια
σμός της νεότητας.
Νέοι και νεάνιδες

κολλητά), δρόμοι γύρω από την

κου μπορούσε να το "κόψει από χαμοί".
Στα άλματα ξεχώριζαν οι μαθητές των Γυ
μνασίων (ο Αντρέας του Δασκάλου Γεωργίου,
αδερφός της Δέσποινας της Παρασκευούς, ο

με

τις

καινούργιες

Λαμπριάτικες ·στολές τους σε μιαν επιδεικτική
άμιλλα γέμιζαν την εκκλησιά. ·Ολοι, ή σχεδόν

όλοι, ντυμένοι στα ... μεταξωτά στις "σατα
κρούτες".
Η Ακολουθία του Εσπερινού αρχίζει με την

εκφώνηση του ιερέα: Δόξα τη Αγία καιΟμοου

Π. Παπαγιώργης, ο Κωσταντινίδης, ο Ανθού
λης και άλλοι).
Τα κοριτσόπουλο
Αγάπης

-

-

μετά τον Εσπερινό της

αποχωρούσαν από τη λιτανεία και

μαζεύονταν καθ' ομάδες στις αυλές των σπι
τιών (που είναι μεγάλη, ψηλή καμάρα με
τέρτζελλο, aπ· όπου περνούσαν σχοινί και

τε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων

κρέμαζαν "σούσες". Τρεις καθόντουσαν στο
σανίδι και δυο ιστάμενες.έξω αΠό τα σχοινιά

και μετά το Αμήν ψάλλεται το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ-

πάνω στο ίδιο σανίδι για να δίνουν τον "πού λ-

σίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριόδι, πάντο
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λο» και τραγουδούσαν επίκαιρα τραγούδια με

Κατεβαίναμε τα σκαλιά της αυλής, μπαίναμε

γέλια και χαρές: «Θεέ μου νάρταν οι λαμπρές

στο μεγάλο δρόμο και στεκόμαστε στο πρώτο

να κρεμαστούν οι σούσες και να γεμώσουν τα

σπίτι της Τ τυρούς. Η οικοκυρά με τα καπνιστη

στενά όλο μαυροματούσες» ...

· Ετσι γιορτάζαμε στα χωριά μας τη χαρού
μενη μέρα της ΛΑΜΠΡΗΣ. Λικνιζόμενες πάνω
στις σούσες οι κοπελίτσες τραγουδούσαν τα
τραγούδια της εποχής, όπως το ΖΑΠΠΕΙΟ (Στο

Ζάππειο μια μέρα περιπατούσα, συνάντησα
μια νέα ξανθομαλλούσα ... ), Το μπάρπα Γιάννη,
το Γελεκκάκι, την Αμυγδαλιά (τινάξε την aνθι
σμένη αμυγδαλιά) και τα δίστιχα Παραλι
μνίτικα.

Η πιο μεγάλη συγκέντρωση κοριτσιών γινό
τανε στην αυλή του Αντωνάτζη του Γιοσηφή
και της Ελεγκούς-του Μιχαηλιά. · Ηταν οι τέσ
σερεις κόρες του Αντωνάτζη - Χρυσταλλένη,
Θεανώ, Δέσποινα, Μαρίτσα, οι δυο κόρες του
Αντωνή της Στρουθούς και της Χατζημελανής
Μαρίτσα και Ελένη, οι πέντε κόρες της Τταλ
λαρούς και του Νικολάτζη του ΠαπαΤσιαρτζα
ση, που ήταν μυλωνάς στο γειτονικό νερόμυ

ρομέρρεχα. Μια καρέκλα κοντά στην εξώπορ
τα σκεπασμένη με καθαρό σατακρούτενο σκέ
πασμα για να τοποθετηθεί η εικόνα.
Ο ιερέας τοποθετώντας μερικά φύλλα ελιάς
στο καπνιστήρι κάπνιζε την εικόνα και την εί
σοδο του σπιτιού και θυμιατίζοντας με το θυ
μιατό του την εικόνα ανέπεμπε δέηση στον
Ύψιστον υπέρ της ειρήνης, της σωτηρίας και
της αφέσεως των αμαρτιών των ενοίκων. Η

εικόνα σηκωνόταν και προχωρούσε στο επό
μενο σπίτι της Τριανταφυλλούς, ενώ το πλή
θος των πιστών που ακολουθούσε τη λιτανεία,
περνούσε ο ένας κατόπιν του άλλου, πρόβαλ

λε το δεξί χέρι πάνω από το καπνιστήρι και
δεχόταν το ράντισμα από τη μερρέχα με το
ροδόσταγμα ...
Στο σπίτι της Τριανταφυλλούς επαναλαμβα

νόταν η ίδια διαδικασία. Μεταγενέστερα εκεί
πιο κάτω το σπίτι της κυρίας Ευανθίας Ανδρο

Ερμιόνη και η Αγάθη, οι τρεις κόρες του Κω

νίκου και αριστερά το σπίτι της κυρίας Μαρής
του Λογγίνου. Πιο κάτω δεξιά το στiίτι του Νί

στή του Κελαντωνή Χρυσταλλού, Μαρίτσα και

κου Νικολα"ίδη και Φρόσας (μεταγενέστερο)

λο ΚΟΡΩΝΑ, η Ευανθία, η Ελενίτσα, η Μαρή, η

Αντιγονού και η Παναγιώτα του Περικλή.

Πιο πέρα, στο Σεράγια, μέσα στο ολανθισμέ
νο και μοσχομυρισμένο περβόλι του Στυλλή

του Κελαντωνή άλλη σούσα με τες δυο κόρες
του Στυλλή, την Ειρηνιά (που πήγε αναγιωτή

στο Τσιαττέ στο Νιόχωρκο, μα τη Λαμπρή τη
γιόρταζε στη Κυθρέα) και την Ελένη, τη Δέ
σποινα και τη Φωτεινή της Χατζηελέγκως και

και στην αριστερά πλευρά το σπίτι του Δήμου
του Παυλή και του Αντρέα του Κουδέλλα. Πιο
κάτω το σπίτι του Γιώρκου του Κωσταντή και
του Αντώνη του Λό"ίζου. Δεξιά το διώροφο αρ
χοντικό του Γιώρκου του Νουσκά. Μεταγενέ
στερα πιο πάνω το σπίτι της κας Όλγας της
ράφταινας, συζύγου του Χρίστου Χριστοδου

λίδη του επιλεγόμενου Ποντίκα. Προχωρού

τις κόρες του Μαρκαντώνη ...
Η) Η ΔΕΥτΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ
·Η ταν μια πολύ εξαιρετική μέρα για την

σαμε προς το σπίτι του Αντρέα του Καλογή

ΑΓΙΑ

(αυτά τα τρία ήταν μεταγενέστερα).

MAPINA.

Μετά την πρω"ίνή Λειτουργία γινόταν η με
γάλη λιτανεία και η Περιφορά της Εικόνας.
Γιορταστής στη μεγάλη εκείνη γιορτή ο Αν
τωνάτζης του Γιοσηφή. · Οταν τέλειωνε η Θεία
·Λειτουργία άρχιζε ν γύρω στις 9.30 · η λιτα

νεία. Ο ιερέας με τα γιορτινά του. Ανέπεμπε
δέηση, θυμιατίζοντας την εικόνα, υπέρ της
υγείας και συγχωρήσεως των αμαρτιών του

ρου, του Παύλου του Γιώρκου του Γιαννάτζη
και στην άλλη πλευρά του Αντρέα του Λο"ίζου
Σταματούσαμε στη συνέχεια στο δίπατο σπί
τι του Γιώρκου του Γιαννάτζη και πιο πέρα

κοντά στο νερόμυλο Μαρρί στο σπίτι του Χρί
στου της

· Αννας

και της Κατίνας. Απ' εδώ άρ

χισε η επιστροφή προς την εκκλησία από το
τσιακκιλωμένο ανήφορο του καφενέ του Γιαν

νάτζη του Σακκαλή. Στεκόμαστε και στην είσο
δο του μεγάλου καφενείου του Γιαννάτζη.

εορταστή και της οικογένειας του. Σήκωναν

Προχωρούσαμε στη συνέχεια στα σπίτια του

τότε την εικόνα στα χέρια ο Γιώρκος του Γιαν
νάκη -που ήταν επίτροπος- και ο γιορταστής.

Ζαχαρή, του Γιώρκου της Χατζηνούς και του

Προπορευόταν το Λάβαρο της Αναστάσης,

Παράλληλα και απέναντι από το βερκί του

που το κρατούσε ο Αντώνης ο Κολλίτσης, τα
εξαπτέρυγα που τα κρατούσαν παιδιά του Δη
μοτικού, οι δυο φανοί με αναμμένες μέσα τις
λαμπάδες. Τον ένα φανό τον κρατούσε ο υπο
φαινόμενος - και ακολουθούσε μετά την εικό
να ο ιερέας, οι ψαλτάδες και το πλήθος των
πιστών.

Λόϊζου.

•

Ι::Ιύλου του Μαρρή σ' ένα στενό τσιακκιλωμένο
δρομίσκο αριστερά, βρισκόταν ένα σύμπλεγ
μα σπιτιών με ισόγεια και ανώγεια δωμάτια

εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, με καμάpες και
εξώστες και θύρες και παράθυρα όλα καμωμέ
να από σκαλιστά ξύλα καρυδιάς που αποτε
λούσαν

δείγματα

aρχοντικής κληρονομιάς.

