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Μορφές και στιγμιότυπα από την Χαρδακιώτισσα 

της Κυθρέας στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας 

(α)· Ο παπα Βασίλης Ο παπα Βασίλης ιε

ρωθηκε γύρω στο 1907 πολύ συντομα μετά 
το θάνατο του Παπά Ζαχαρια εφημέριου της 

Συρκανιας πούταν γνωστος ως Χατζηπαπάς 

και του παπα Συλβέστρου πούταν εφημερι

ος της Χαρδακιώτιοσας πολυ ηλικιωμένος 

και που πέθανε σχεδόν συγχρόνως με την 

χειροτονια του παπά Βασιλη Ο παπα Βασι

λης πέθανε περι το 1954 σε ηλικια 98 χρο
νών. Ολα αυτά τα χρόνια ήταν εφημεριος 

στην Χαρδακιώτισσα Ηταν ένας καλοκαγα

θος λευίτης που αμφιβαλλω αν υπαρχει οι

οσδήποτε ενοριατης δυσαρεστημένος μαΖ: ι 

του στα τοσα χρονια της ιερωσυνης του Η

ταν εργατικοτατος που σπανιως τον εβλε

πες να κάθετοι aργόσχολος στο καφενειο 

Είχε μέτριο αναστημα. αδύνατος στο σωμα 

και με αραιο γενι Δουλευοντας μονος του 

δημιουργησε νεα περβολια πισω απο τους 

πρώτους ουτικους λοφους της ενορίας με

ταφέροντος νερό με αυλάκι απο τον ποταμό 

στην συνοικια τους Χcηζηπιερίδες 

Η χειροτονιπ του συνεπεσε με την με

γαλη οναωροχη των αρχιεπισκοπικών της 

πρωτης δεκaετιος του αιωνα μπς με το τον 

θονατο του ορyιεπισκοπου Σωφρονιου το 

1900 

Οι εφημεριοι της Συρκπνιας κω Χαρ

δοκιωτισσας συνεργαΖ:ονταν πάντα ενεκπ 

του γεγονότος που οι δυο ενοριες οποτε

λουσον μaZ:i ενα ξεχωριστο κομμοτι του 

ολου χωριου κπι στον ένος εφημεριος ητον 

άρρωστος η οπουσίοζε γινόταν κοινος εκ

κλησιπσμος των δυο ενοριών ποτ ε στην μι ο 

κω ποτε στην άλλη εκκλησιο 

Και οι δυο εφημεριοι πτcιν σε πολύ 

προχωρημενη ηλικίο και η cτνογκη γιπ δυο 

νέους ητον επιτοκτικη Ενεκο της ονοτο

ραχης γιο το ορχιεπισκοπικό υπηρχεν εξα

ψις και ο κόσμος διαιρεθηκε σε δυο μερί

δες_ την μιαν υπ ε ρ του Κυριλοτσου και την 

ολλην υπέρ του Κυριλουδιου (του οπο Κυ

ρηνείος) Στην Συρκανιά ο νεος υποψήφιος 

ποπος ηταν πποδεκτός και ono τις δυο ππ
ροωξεις Στην Χορδοκιώτισσον που ο Χο

τζηποπος ειχεν πολλην επιρροη και ητον 

υποστηρικτης του Κυριλλουδιου υπεδει

χθηκον δυο υποψηφιοι ενος ππο την καθε 

πορατοξιν Ο παπά Βασίλης ηταν υποψηφι

ος της παράταξης του Κυριλάτοου η δε πα

ράταξις του Κυριλλουδιου υπεδειξε τον 

Αδάμον του Κούλα Αφηναν και οι δυο το 

γένεια και η κάθε παρά το ξ ι ς προσπαθουσε 

να εγκριθει απο τις εκκλησιοστικες ορχες ο 

δικός τους υποψηφιος Τελικά ενεκρίθει η 

υποψηφιοτητα του παπα Βοσιλη οποτε οι 

αντίθετοι αποφάσισαν την ημερα της χειρο

τονίας του να φωναξουν το «ανάξιος» γιο να 

ματαιώσουν την χειροτονίαν Στην πραγμα

τικοτητο ένας απλοικός σποδός των ενοv

τιων. ο Καραμούζας πηγε στην χειροτονίον 

και φώναξε "Clνοξιος» αλλ ο τίποτε δεν π ε

τυχε και ο παπα Βπσιλης χειροτονηθηκε 

Ο ταν μεταγενεστε ρο ο Κυριλατοος 

εξελεγη αρχιεπίσκοπος και πηγε για λει

τουργιο στην Χορδακιωτισσα οι εναντιοι 

του που οκομη η έξπψις των δεν υπεχωρn

σεν. πρωτοστατουντοc συγγενη του Χοτζη

παπο επηρον το κλειδι της εκκλησιπς και 

έφυγον απο το χωριο γιο να μην μπορεσει ο 

ορχιεπισκοπος νο λειτουργησει Οποδοι του 

Κυριλοτσου εκινητοποιηθηκαν και αφού κο

τεβηκον μεσο στην εκκλησια οπο ενπ πaρπ

θυρο που κατα τυχην ηταν οvοικτο ονοιξαv 

την εκκλησιο κοι έγινε η λειτουργιο 

0 ΠClΠΟ Βπσιλτ]C; συνηθι(ε ΠΟνΊΟ KOl 

Κιιριοκές κπι γιορτεc νο πηγοινει πολυ ενω

ρις στην εκκλησιπ προτου οκομη ονοτειλει ο 

ηλιος κω νο κτυπο την καμπονο Απο τους 

ψαλτοδεc ο δεξης ο Μιχαλης τοιι Κπζιτ2Ίου 

πηγοινε βιcιστικος μετο το κτυπημcι της 

κπμπcινος στην εκκλησίο ποντα ππρππονεμε

νοc: πως ο παπάς κτυπουσε πολυ νωριc: την 

κομπονο 

Ο πππο Βοσιλης ητον παντο προθιιμοc 

νο εξυπηρετει τους χωριανους κπι του ητον 

οδυνοτο νπ πρνηθει οτον μπορουσε νο κο 

μει κοτι που του ζητουσον μέοπ στον κυκλο 

των κοθηκοντων του Μιπ Κυριπκή στον η 

λειτουργίο προχώρησε ορκεω εφτοσε 

στην εκκλησίο βιοστική η Κυρτινπ που ο γε

ρος οντρος της ηταν σοβαρο άρρωστος 

προς το τελος της ζωης του Κτυπησε διο 

κριτικο την πόρτο του ιερου κοι φωνοξε τον 

ποππ «Ποππ μου του λέγει ο cιντρος μου 

πεθπνισκει κοι θέλει να τον μεωλcιβειc vcι 
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μεν πάει ακοινώνητος» Ο παπά Βασίλης 

προθυμος αμεσως της απάντησε " Οπου 
τζιαι νόσαι κοντεύκει να τελειώσει η λει

τουρκα τζιαι εν να ερτω αμεσως να σου τον 

μεταλόβω» Η Κυρτίνα τοτε απαντησε 

«Τζιαι εν να τον ιφτασεις παπά μου:» Τότε ο 

παπα Βασιλης απάντησε "· Εθθεν να τον 
ιφτασω:, Αμεσως έστειλε ένα απο τους μι

κρους που βοηθούσαν μέσα στο ιερό στον 

δεξιό ψάλτη να του πείνα μακρυγορηση το 

τροπάρι που θα έψαλλε γιατί ο παπάς επετα

χτη να κοινωνήσει τον Κυρτην Πιάνοντας 

το άγω ποτήρι τρεχτός βγήκε απο το ιερό 

πηγε στο σπιτι του Κυρτη πούταν στη συνοι

κια τους Χ· · Πιερίδες. τον κοινωνησε και 

στρεφουμενος βρηκε την Κυρηναν να στρέ

φεται στο σπιτι της στο μεσο της αποστασης 

απο την εκκλησιά «Τον κοινώνησα>> της λέ

γει «μεν έσιεις καμμιαν εννοιαν. περασηκα 

του» Εστρόφηκε στην εκκλησια έσεισε το

τε το παραπέτασμα της Αγίας Πυλης για να 

εισοποιήσει τον ψάλτη πως εστραφηκε και 

εξακολούθησε την λειτουρκάν 

Σε μια άλλη περίπτωση ηταν βαρύς χει

μώνας και χιόνισε ·στην Κυθρέα (περί το 
1918-1919) Τον φώναζαν να πάει να κοινω
νησει στο σπίη κόποων ετοιμοθάνατο Πη

γαίνοντας για ενα καθήκον του βώλησε μέ- · 
σα στο χιονι και προσπαθώντας να βγει απο 

το χιονι έμεινε μεσα ο· ένα από τα παπου

τσια του. Τι να κάμει πηγε για το κοινώνημα 

με το ενα παπουτσι. τελειωσε το κοινώνημα 

στραφηκε στην εκκλησια και αφησε το Αγιο 

ποτηρι και τοτε πηγε στον τοπο που έχασε 

το παπούτσι για να το βρει 

Ακομη μια άλλη περιπτωση που θυμάμαι 

ήταν ένα απόγευμα που νεαροί τοτε εμεις 

ένα καλοκαίρι καθομαστε στην «Τουμπα>> 

που ερχόταν και ο γυως του πλούσιου της 

ενορίας που κρατουσε χρηματα αγόραζε 

τσιγάρα και όλοι μαζί πίναμε το τόιγάρο μας 

Ε να τέτοιο απόγευμα ακούσαμε την καμπά

να της εκκλησίας να κτυπά παράωρα Σε λί

γο βλέπουμε τον παπά Βασιλη τρεχτό με 

την τσιουπε του τυλιγμένη πάνω στην μέση 

του να κατεβαίνει από τα κτηματα του και να 

πηγαίνει στην εκκλησία από τα συντόμια. 

Δεν πέρασε πολλή ώρα και τον είδαμε τώρα 

να στρέφεται πίσω στα κτήματα του. Τον 

ρωτησαμε όταν πέρασε από κοντά μας και 

μας χαιρέτησε η συνέβαινε και μας απάν

τησε πως ήταν κάποιος και ήθελε να κοινω

νήσει 

Ο παπά Βασίλης μέσα στις πολλες ε να-
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σχολησεις του είχε και μια έΕοδο για κυνηγι. 

Ειχε ένα μονόκαννο μπροστογεμές και κά
ποτε καποτε τον βλέπαμε με το όπλο στον 

ώμο να πηγαίνει στο κυνηγι στα βουνά γύρω 

απο το χωριό μας 

Ας ειναι ελαφρύ το χώμα που τον σκε

πασε μεσα στον τάφο του στο τουρκοκρα

τούμενο τώρα χωριό μας 

(β) Ο Χατζηγιαννότζης του Φιόκου 

Ο Χατζηγιαννότζης του Φιακου ήταν 

παντρεμένος με την Ποροσσιευκούν που 

ήταν γνωστή ως «Φιόκαινα» Ειχαν 3 αγορια 
και μιαν κόρη Το σπίτι τους ηταν το τελευ

ταίο αριστερό στο δρομο προς την Συρκανιό 

κοντα στον Τερατσόμυλον Νέος ο Χατζη

γιαννατζής t:ενητεύτηκε πήγε στην Αμερι

κή Τα δυο μεγαλα αγόρια του ξενητεύτη

καν επιοης πήγαν στην Αίγυπτο για να ερ

γαστούν κοντό σε συγγενή της μητέρας 

τους Το τρίτο παιδι ξενητεύτηκε επισης και 

είναι ακόμη εγκατεστημένο στην Αμερική 

_ Οταν ο Χατζηγιαννότζης στραφηκε για 
καλα στο χωριό από την Αμερικη ήταν παν

τα καλοτυμένος · Εφερε μαζί του κυνηγε
ηκο οπλο επαναληπτικό και ηταν πάντα με

ρακλης στο κυνηγι Δεν ήθελε ομως να 

πληρώνει την άδεια του κυνηγιού που ήταν 

τότε πέντε όελίνια το χρόνο Για να μην βά
λει σε υποψία την αστυνομια να του ζητά 

την αδεια. επαιρνε ο ταν ήταν καιρος την 

σχεηκή φόρμα-αίτηση για την έκδοση της 

άδειας και πήγαινε στον αστυνομικό στα 

θμό γιαη για την έκδοση της άδειας ηταν 

απαραίτητη η σύσταση της τοπικης αστυνο 
μιας Μιλώντας στον υπευθυνο του έλεγε· 

«Τσαούσιη μου θα πάω αυριο στη Λευκωσια 

για να βγάλω την άδεια μου Δεν μου δίδεις 

την σύσταση σου να μεν έχω δυσκολίες» 

Ετσι παίρνοντας την σύσταση. οι αστυνομι
κοί του χωριού ήταν βέβαιοι οη ο Χατζηγι

αννότζης έβγαλε την άδεια και δεν του ζη

τούσαν να την ελέt:ουν αν τύχαινε να τον 

δουν να βαστά το όπλο του για κυνήγι Ο 
Χατζηγιαννότζης ουδέποτε έβγαλε την 

άδεια 

Ζούσε με την οικοψ'νειο του για πολλά 

χρόνια μετά την επιστροφή του από την 

Αμερική Τελικό τα ταίριασε με μιαν Τουρκά

λα από τα γύρω χωριό και συζούσε μαζί της 

σε ενοικιασμένο σπίη στις κάτω ενορίες του 

χωριού 

Η Φιόκαινα που ήταν μια καλόγνωμη 

ομορφογυναίκα .ψηλή και γεροδεμένη για 




