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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Εκκλησίες του Παλαικύθρου 

Το Παλαίκυθρο είναι χωριό απότοκο 

του βασιλείου των Χύτρων, που κατοικείτο 

από Έλλπνες μετανάm-ες από το 1400 π.Χ. 
Οι κάτοικο; των Χύτρων πίστευαν στους δώ

δεκα θεούς του Ολύμπου. 

Το 45 μ.Χ. όταν οι Απόστολοι Παύλος 

και Βαρνάβας επισκέφθnκαν τnν Κύπρο και 

δίδαξαν το Χριστιανισμό, πέρασαν και από 

το βασίλειο των Χύτρων. Οι κάτοικοί του r'παν 

από τους πρώτους Κυπρίους που εγκατέλει

ψαν τnν παλαιό τους θρnσκεία και ασπόστn

καν το Χριστιανισμό. Τους τόπους λατρείας 

των θεών τους το'--ς κατέστρεψαν n τους με
τέτρεψαν σε Χριστιανικούς ναούς. Αρκετοί 

Χριστιανικοί ναοί nταν διάσπαρτοι σ' ολόκλn-

του Ανδρέα Σ. Παπαβαρνάβα 

ρο το τότε μεγάλο και πλούσιο βασίλειο των 

Χύτρων. 

Με τnν οριστικr'Ί καταστροφn και διά

λυσn του βασιλείου των Χύτρων, το 912 μ.Χ. 
από τους Άραβες επιδρομείς και ύστερα με 

τnν ίδρυσn των διαφόρων χωριών τnς περιο

χr'ις Κυθρέας, το 914 στα Νότια των Χύτρων 
ιδρύθnκε n πολιτεία των παλαιών Χύτρων, το 
Παλαίκυθρο. Και εδώ θα υπr'ιρχαν αρκετές 

εκκλnσίες που καταστράφnκαν από τους Σα

ρακnνούς, διασώθnκαν όμως -;-α ερείπια με

ρικών όπως τnς εκκλnσίας τnς Αγ. Μαρίνας 

στα Ανατολικά του Παλαικύθρου, στn περιο

χn Μαζέρκα. Γι' αυτr'Ίν ο Περιστιόνnς γράφει: 

«Ανατολικώς δε του χωρίου, περί τnν 1/2 



ώραν είδαμεν μόνον τον ιερόν χώραν ον κα

τελόμβανε αρχαία εκκλnσία τnς Αγ. Μαρί

νας, όστις διατnρείται ακαλλιέργnτος. Περί 

τας 100 υάρδας βορείως τnς θέσεως ταύ
τnς κείται τρίγωνο ακαλλιέργnτο «Μεζόρ 

Γερί» καλούμενο, nτοι νεκροταφείο, όπερ οι 

περίοικοι θεωρούσιν ως πολύ αρχαίο. Εν 

άλλn θέσn «Κιζίλ Γερί» καλούμενn, περί τας 

300 υάρδας δυτικυ':Jς του Νεκροταφείου τού
του, ευρέθnσαν πρό τίνων χρόνων ερείπια 

αρχαίων κτιρίων. Εν τn περιοχn ταύτn αναμ

φιβόλως έκειτο πολίχνn εις nν n Αγ. Μαρίνα 
ανnκεν» και συνεχίζει:>> ... επί γnλόφου τινός 
νοτίως του Παλαικύθρου σώζονται ερείπια 

αρχαίας εκκλnσίας τnς Αγ. Άννnς>>. Τnν Αγ. 

Άννα οι κάτοικοι τnν έλεγαν και Αγ. Μαύρnν, 

γιατί τn φαντάζονταν γεροδεμένn, όμορφn 

και μελαχροινn. Σ' αυτό το χώρο κατέφευγαν 

οι χριστιανοί για να θεραπευθούν από τον 
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ελώδn πυρετό. Σ' αυτn τnν περιοχn, όπου συ

νεχώς ανόβλυζαν νερό, λέγεται ότι nταν n 
πρώτn πnyn του Κεφαλόβρυσου Κuθρέας. 

Σκάβοντας όμως οι κάτοικοι για να βρουν πε

ρισσότερο νερό που να ικανοποιεί τις ανά

γκες τους και για όρδευσn και προχωρώντας 

συνεχώς προς τα βόρεια. έφθασαν βορείως 

τnς Κυθρέας όπου βρnκαν τnν προγματικn 

πnγn του Κεφαλόβρυσου. 

Στnν περιοχn Νοτίως του Παλαικύθρου 

υπnρχαν πάντοτε λιμνάζοντα νερό που nταν 

εστία κουνουπιών, με αποτέλεσμα n περιοχn 
να μαστίζεται από τn φοβερn αρρώστεια. 

τον ελώδn πυρετό. Επιστεύετο δε πως n Αγ. 
Άννα που :rα ερείπια τnς εκκλnσίας τnς σώ

ζονταν σ' αυτn τnν περιοχn, nταν θαυμα

τουργός Αγία για τn θεραπεία του ελώδους 

πυρετού. 
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Περί το 300 μέτρα βορείως τnς εκκλn
σίας rnς Αγ. Άννας βρίσκονταν το ερείπια 

άλλnς εκκλnσίας, τnv οποία κατέστρεψαν οι 

Σαρακnνοί. Στο ερείπια τnς έκτισαν οι κάτοι

κοι, μετά το 914, νέο εκκλnσία που τnv αφιέ
ρωσαν στnν Αγ. Αικατερfνn, n οποία nταν n 
μετέπειτα ΕπισκοπrΊ τnς πε:ριοχnς ως το 1222 
μΧ Κατά τον Περιστιάνn, ο Ιωάννnς, μαθn

τnς και βιογράφος του Επιφανίου, τnν περιο

χn τnν περιγράφει ως "· .. οικτρό πολίχνn περί 
τα 25 μίλια τnς Σαλαμίνας απέχουσα Η Επι
οκοπn ουτn ι'πο μία των κατά το 1222 μΧ, 
βία καταργnθεισών. Η οικτρά πολίχνn για τnν 

οποία μιλά ο μαθnτnς του Επιφανίου αναμ-
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φιβόλως είναι το νυν Παλαίκυθρο 

όπου σώζονται έτι και νυν τα ερείπια 

τnς αρχαfας Βuζαντ:νnς ε~<κ)\nσfας κα

ταστραφείσπς υπό των Αράβων μετα

ξύ 862 και 915». Αλλού γράφει: «'Οθεν 
οι εναπομείναντες μετά τnν καταστρο

φn τnς πόλεως και Επισκοπnς αυτών 

κάτοικοι ανίδρυσαν τnν νυν κωμόπο

λnν Κυθρέα, δώσαντες αυτn το αρχαί

ον όνομα τnς πόλεώς των, αλλ' εν τω 

μεταξύ οι κάτοικοι του πεδινού τμnμα

τος τnς Επισκοπnς ταύτnς aνίδρυσαν 

μέγαν βυζαvτινόν ναόν εν τn νυν 

θέσει του Παλαικύθρου και ανεβίωσεν 

ούτω n Επισκοπn Χύτρων». 

Σ' άλλο σnμείο ο Περιστιάνnς 

γράφει: «Το χωριό Παλαίκυθρο το επι

σκεφθr'ικαμε δύο φορές, στις 6 Ιανου
αρίου και στις 13 Φεβρουαρίου 1910, 
και εξετάσαμε τα αρχαίο μνnμείο που 

βρίσκονrαι εδώ. Στο νότια κράσπεδο 

του χωριού παρατπρnσαμε σειρά 

τάφων που συλnθπκαν επί Τουρκοκρα

τίας ... η Για τnν εκκλnσία τnς Αγ. Αικα
τερίνnc; σπμειώνει: «Ο Επίσκοπος Δn

μnτριανός επαναγαγών εις τn 

γενέτειρα το ποίμνιόν του και ευρών 

τnν πόλnν κατερειπωμένn, εφρόντισε 

να το εγκοτοστnσει στn θέσπ τnς κω

μοπόλεως Κυθρέας. Ούτος δε ως Μnτρόπο

λr'ι του εχρnσιμοποίnσε τnν πιο κοντά στο 

χωριό κειμένn μεγάλπ και ωραία εκκλnσίο 

μιας από τις συνοικίες τπς μεγάλnς πόλεως 

των Χύτρων, που τώρα ονομάζεται Παλοίκυ

θρο. Στn Νότια γωνιά τnς εκκλnσίας του χω

ριού ίσταται μέρος του Νότιου κολοσσιαίου 

τοίχου μετά Ανατολικού τμnματος των συνα

φών εξαρτnμάτων και μέρος τnς νότιας κόγ

χnς του ιερού μεγάλου Βυζαντινού ναού. 

Κατά τnν εν τω χωρίω σωζομένn παράδοσn 

το ναό τούτον κατέσχαν οι Τοορκοι κατά το 

1570 -71 μετατρέψαvτες αυτόν εις Τουρκικό 



τέμενος, αφού έθεσαν πυρ και κατέστρεψαν 

τα έπιπλα και όσας εικόνας οι Χριστιανοr δεν 

nδυνnθnσαν να διόσωσι εκ τnς μανίας του 

παμφόγου πυρός. Το κτίριο προϊόντος του 

χρόνου κατέρρευσε. Όταν στις 6 Ιανουαρίου 
1910 επισκεφθnκαμε το χώρο, επεστnθn n 
προσοχn μας υπό του συνοδού φίλου Βαρ

νόβα Χ"Δnμnτρίου, διδασκόλου του χωριού, 

εις τινό θραύσματα σανίδων και εις μfαν πε

λεκnτnν πέτρα. Εξετόσαντες τnν πέτρα, πα

ρετnρnσαμε μέρος ζωnρός εγχρώμου τοιχο

γραφίας, δι' αμμοκονίας κατεσκευασμένnς, 

κατό τnν αρχαία βυζαντινn μέθοδο. Θεωρn

σαντες τούτο ως σπουδαfα μαρτυρία τnς 

αρχαιότnτος τnς εκκλnσίας, φροντίσαμεv 

όπως, τόσο τα θραύσματα των πυρπολnθει

σών αγίων εικόνων, όσο και n πέτρα n φέ
ρουσα τnν τοιχογραφία μετακομισθώσιν εις 

το Μουσείο τnς Κύπρου και χαίρομεν ότι 

nδυνnθnμεν να περισώσωμεν έστω και τα 

μικρό και ασnμαντα ταύτα τεκμnρια τnς αρ

χαίας αίγλnς του ναού εκείνου χόριν τnς 

ιστορίας τnς πατρίδας μας ... » 

Μερικό χρόνια μετό τnν καταστροφn 

και κατόσχεσn του ιερού ναού τnς Αγ. Αικα

τερίνnς από τους Τούρκους, το 1571, όταν n 
αγριότnτα των κατακτnτών κατασίγασε 

κόπως, οι λίγοι χριστιανοί κότοικοι του Παλαι

κύθρου, κατόπιν όδειαc;; των Τούρκων αγό

δων και πασόδων, έκτισαν μικρn και πλίνθινn 

εκκλnσία στο κέντρο του χωριού και τnν 

αφιέρωσαν στον Αγ. ΣωτrΊριο. Στnν εκκλnσία 

μετέφεραν τις nμικατεmραμμένες εικόνες 

που ανέσυραν από τα ερείπια τnς εκκλnσίας 

τnς Α γ. Αικατερίνnς. Πότε και πως καταστρό

φnκε αυτn n εκκλnσία δεν έχουμε ακριβn 

στοιχεrα και το μόνο που ξέρουμε είναι πως 

σώζονταν τα θεμέλια τnς mnν αυΜ τnς κσ· 

τοικίας του κ. Μιχόλn Παπαναστασίου. 
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Αργότερα , περί τα 500 μέτρα Ν. Ανα
τολικά του Αγ. Σωτnρίου, έκτισαν οι Χριστια

νοί άλλn μικρn και πλίθινn εκκλnσία και τnν 

αφιέρωσαν στον Αγ. Γεώργιο. Περνούν τα 

χρόνια και φθάνουμε στο έτος 1878, που οι 
Τούρκοι πώλnσαν τnν Κύπρο στους Άγ

γλους. Από τότε n ζωn των Χριστιανών άρχι
σε να αλλάζει. 

Η καταπίεσn των κατοίκων από τους 

πασάδες γίνεται κάπως υποφερτn. Οι χρι

στιανοί ανακουφίζονται. Μπορούν να εργα

σθούν και να αποκτnσουν δικn τους περιου

σία. Και επειδn n γn του Παλαικύθρου είναι 
αρκετά εύφορn, Χριστιανοί από όλλα χωριά 

τnς Κύπρου μετοικούν εδώ. Οι Χριστιανοί 

πλnθαίνουν · είναι και θρnσκευόμενοι. Κάθε 
Κυριακn και μεγάλn γιορτn τρέχουν στnν εκ

κλnσία να προσευχnθούν και να ευχαριστn

σουν το θεό, γιατί κάποια ελπίδα και κάποιο 
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φως ελευθερίας φαίνεται να πλnσιάζει. Η εκ

κλnσία όμως είναι μικρn και δεν τους χωράει. 

Εν τω μεταξύ οι πλίνθινοι τοίχοι τnς εκκλn

σίας άρχισαν να φθείρονται. Οι κάτοικοι απο

φασίζουν να κτίσουν καινούρια και μεγαλύτε

ρn εκκλnσία. 

Έτσι το 1895 κατεδάφισαν τnν εκκλn
σία του Αγ. Γεωργίου και στn θέσn τnς άρχι

σαν το κτίσιμο μεγάλnς nετρόκτιστnς εκκλn

σίας. Κουβαλούσαν με τις καμnλες πέτρες 

από τα χαλάσματα τnς εκκλnσίας τnς Α γ. Αι

κατερίνnς. Οι εργασίες προχωρούσαν nολύ 

αργά, γιατί δεν είχαν τα απαιτούμενα χρnμα

τα. Είχαν μόνο εξnντα nέντε λίρες που nnραν 

από τnν πώλnσn ενός χωραφιού που ανnκε 

στnν εκκλnσία. Μάζευαν και μερικά χρnματα 

το καλοκαίρι τnν εποχn τn σοδειάς, κάμνο

ντας ζnτειά (έρανο). Δnλαδιl 3-5 άνδρες και 
γυναίκες μαζί. γύριζαν όλα τα σπίτια του χω-



ριού με γαϊδούρια και όλοι οι χριστιανοί πρό

σφεραν σιτάρι n κριθάρι n ό,τι άλλο γέννnμα 
είχαν. Ό,τι μάζευαν το πωλούσαν και με τα 

χρnματα που έπαιρναν συνέχισαν το κτίσιμο 

τnς εκκλnσίας. Όαοι δεν είχαν υλικό αγαθό 

να δώσουν πρόσφεραν εργασία αμισθί στο 

κτίσιμο τnς εκκλnσίας. 

Ύστερα από πολλές δυσκολίες αποπε

ρατώθnκε ΤΟ ΚΤίσιμο τnς εκκλnσίας ΤΟ 1906 
και οι χριστιανοί τnν αφιέρωσαν στnν Πανα

γία τn Γαλακτοτροφούσα. Γιατί όμως οι χρι

στιανοί τnν αφιέρωσαν στnν Παναγία; 

Στο χρονικό διάστnμα που κτιζόταν n 
εκκλnσία μια κοπέλλα πέθανε στnν γέννα 

τnς και n γερόντισσσα μnτέρα τnς ανέλαβε 
τnν περιποίnσn και το ανόγιωμα του βρέ

φους. Τι να προσφέρει όμως για φαγnτό; 

Πού θα βρει μnτρικό γάλα; Το έσφιγγε n γιο
γιό στnν αγκαλιά τnς και το νανούριζε ίσως 

κοιμnθεί. Το βρέφος όλο και έκλαιγε και σιω

πούσε όταν n γιογιό του πρόσφερε το μαστό 
τnς. Το βρέφος βύζαινε το χωρίς γάλα μαστό 

οπότε πόλι άρχιζε το κλάμα. 

Και προσευχόταν και παρακαλούσε n 
γιογιό: «Bonθa Παναγία μου να κατεβάσω 

γάλα να μn χάσω και τnν εγγονn μου. Αρκεί 

που έχασα τnν κόρn μου>>. Και ω του θαύμα

τος! Σιγά σιγά n γερόντισσα κατέβασε γάλα. 
Το βρέφος θnλασε και αποκοιμnθnκε. 

Η γερόντισσα δεν πίστευε στα μάτια 

τnς. Ψαχουλεύει τους μαστούς τnς και βλέ

πει πως έχουν γάλα. Βάζει το aποκοιμισμένο 

βρέφος στο ψάθινο κρεβατάκι του και γονατί

ζει και ευχαριστεί τnν Παναγία για το θαύμα 

τnς. Τρέχει στn γειτονιά χαρούμενn και αναγγέ

λει στις γειτόνισσες το απίστευτο γεγονός. 

Όλες οι γυναίκες γονατίζουν, δοξάζουν και ευ

χαριστούν το θεό και τnν Παναγία για το 

θαύμα τnς. Η γιογιό ανόγιωσε τnν εγγονn τnς 

και τn βάφτισε Μαρία. Λόγω αυτού του θαύ-
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ματος οι χωριανοί αφιέρωσαν τnν καινούρια 

τους εκκλnσία στnν Παναγία τn Γαλακτοτρο

φούσα n Παναγία Γ αλατούσα. 

Ενθουσιασμένοι οι Χριστιανοί κατάκλυ

ζαν κάθε Κυριακn και μεγόλn γιορτn τn 

γυμνn από σκεύn εκκλnσία τους. για να ευ

χριστnσουν το θεό για ό,τι πέτυχαν και να 

τον παρακαλέσουν να ανατείλουν ακόμn κα

λύτερες μέρες για τn σκλαβωμένn πατρίδα. 

Με τον καιρό πράγματι σνατέλουν κα

λύτερες μέρες. Το 1924 n Κύπρος ανακnρ
ρύσσεται Αγγλικn αποικία. Σταματούν τε

λείως οι καταπιέσεις των αγόδων. Οι 

χριστιανοί εργάζονται σκλnρό αλλά για δικό 

τους λογαριασμό. Τα nμερομfσθια είναι 

πολύ χαμnλό. Όμως με χίλιες δυο οικονομίες 

αποκτούν δικό τους χωράφια. Αγοράζουν σε 

πολύ χαμnλές τιμές χωράφια anό τους 

Τούρκους αγάδες και μπέnδες. Γίνονται γε

ωργοί. κτnνοτρόφοι. τεχνίτες. Έχουν κάποια 

εισοδnματα τώρα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται να 

έχει και n εκκλnσία τους ό,τι χρειάζεται Με 

δωρεές κάνουν στασίδια. εικόνες. κάνουν 

ιερό άμφια. καντnλια, μανουάλια, προσκυνn

τόρι και ό,τι χρειάζεται n εκκλnσία. 

Η κ. Θεοδώρα Χ'Μιχαι'1λ Οικονομίδου 

αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για το μύρωμα 

τnς εκκλnσίας το 1946. Ο εξωραϊσμός τnς 
συνεχίζεται. Όμως το εικονοστάσιο που τnς 

χά;Jισαν όταν κτίστnκε n εκκλnσία είναι πολύ 
παλαιό. χωρίς κανένα σκάλισμα και σε μερι

κούς τόπους άρχισε να φθείρεται. Εν τω με

ταξύ n εκκλnσία έχει έσοδα από το δίσκο που 
περιφέρεται κάθε Κυριακn και οι εκκλnσιαζό

μενοι ρίχνουν τον οβολό τους ως και έσοδα 

από τις γιορτές, τα μνnμόσυνα. τα βαφτίσια, 

τnν καθιερωμένn ζnτειό κάθε καλοκαίρι, τnν 

εποχn τnς σοδειάς και άλλα. Η εκκλnσfα κα

λύπτει τα έξοδό τnς. Πλnρώνει τον ιερέα, το 

νεωκόρο, τους ψάλτες. κάνει μικρές επιδιορ

θώσεις τnς εκκλnσίας. του περιτειχίσματος. 
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όσπρισμα τπς εκκλπσίας, βόψιμο των θυρών 

και παραθύρων και έχει και μερικές οικονο

μίες. Γι' αυτό π εκκλπσιαστικn Επιτροπn απο

φασίζει να κόμει καινούριο σκαλιστό εικονο

στόσιο. 

Για τπν κατασκευn του εικονοστασίου ο 

ξυλογλύπτπς κ. Κώστας Χρ. Ταλιαδώρος από 

τπ Χρυσίδα Κυθρέας γρόφει: «Η εκκλπσιαστι

κn επιτροπn του Ιερού Ναού Παναγίας Γαλα

τούσας Παλαικύθρου το 1950 ζnτπσε προ
σφορές για τπν κατdσκευn του εικονοστασίου 

τπς εκκλπσίας. Δέχθπκαν σχέδια και προσφο

ρές από εμένα ως και από όλλους τεχνίτες. Η 

επιτροπn ενέκρινε τα δικό μου σχέδια και 

προσφορό και κατόπιν εγκρίσεως τπς Ιερός 

Αρχιεπισκοπnς ανέλαβα τπν κατασκευn του 

εικονοστασίου στπν τιμn των τριακοσίων 

τριόντα λιρών. 

Το εικονοστόσιο αποτελείτο από τρεις 

στόσεις. Μια στόσπ στο κότω μέρος, όπου 

nταν οι θέσεις για οκτώ εικόνες ως και δυο 

στόσεις στο πόνω μέρος π μια στόσπ για ει

κόνες των Αποστόλων και Αγίων και π όλλπ 

στόσπ για εικόνες διαφόρων εορτών.Το εικο

νοστόσιο που έχει φόρδος 759 πόντων είναι 
εξολοκΜρου από ξύλο καρυδιός και είναι 

ολόκλπρο σκαλιστό. 

Για τπν κατασκευn του εργαζόμουν 

δυο χρόνια. ΠΜρωσα για τπν ξυλεία και 

όλλα έξοδα το ποσό των ογδόντα λιρών και 

μου έμειναν για πμερομίσθια οι διακόσιες 

πενnντα λίρες. 

Θυμόμαι εκκλπσιαστικn Επιτροπn nταν 

ο αιδ. Παπαγεώργιος Αθανασίου, Πρόεδρος 

και ο κ. Ανδρέας Παπαβαρνόβας ταμίας. Οι 

όλλοι nταν ο κ. Αντώνπς Βαρνόβας, ο κ. 

Νίκος Ιωόννου. Είχαμε μεταξύ μας πλrΊρπ 

συνεργασία και κατανόπσπ και τόσον εγώ 

όσον και αυτοί ως και όλπ π κοινότπτα με τπ 

Μξπ τπς εργασίας nμαστε απόλυτα ευχαρι

στπμένοι. Γι' αυτό, ένα χρόνο μετό τπ Μξπ 
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τπς εργασίας αυτnς, δυο ευσεβείς Χριστια

νοί Παλαικυθρίτες ο μ. Βαρνόβας Παπανα

στασίου και ο μ. Γιόγκος Οικονομίδπς μου 

ανέθεσαν και κατασκεύασα δυο θρονιό που 

μπnκαν δίπλα στο εικονοστόσιο, ένα στα 

δεξιό και ένα στα αριστερό. Η αξία τους 

nταν τριόντα πέντε λίρες το καθένα και πλπ

ρώθπκα από τους ως όνω δωρπτές. Επίσπς το 

1962 π εκκλπσιαστικn επιτροπn μου παρnγγει
λε και έκαμα το προσκυνπτόρι, που έγινε και 

αυτό σύμφωνα με τα σχέδια του εικονοστα

σίου, για το ποσό των διακοσίων λιρών. Το 

ποσόν αυτό θυμόμαι το πλπρώθπκα από ει

σφορές των κατοίκων κατόπιν ερόνου που 

διενnργπσε στπν κοινότπτα π Εκκλπσιαστικn 

Επιτροπn. Το προσκυνπτόρι τοποθετnθπκε 

σχεδόν στο μέσοντπς εκκλπσίας». 

Όπως προαναφέραμε, το 1570-71 οι 

Τούρκοι εκαψαν και κατόστρεψαν τπν εκκλπ

σία τπςΑγ. Αικατερίνπς ως και τις εικόνες και 

τα έπιπλα τπς, οι χριστιανοί όμως κατόρθω

σαν να περισώσουν μερικές εικόνες, τις 

οποίες f.βαλαν στπν εκκλπσία του Α γ. Σωτπ

ρίου και τουΑγ. Γεωργίου που έκτισaναργότε

ρα και το 1906 στπν καινούρια πετρόκτιστπ εκ
κλπσία τπς Παναγίας τπς Γ αλακτοτροφούσας. 

Γι' αυτές τις εικόνες ο Περιστιόνπς γρό

φει ... «πλπροφορπθnκαμε περί υπαρχούσπς 
αρχαίας εικόνας τπς Παναγίας (που βρέθπκε 

στα ερείπια τπς Α γ. Αικατερίνπς) με τπν επω

νυμία «Γαλακτοτροφούσα». Για να εξακριβώ

σωμεν εόν π μνπμονευομένπ εικόνα τυγχόνει 

να είναι στπν εκκλπσία Παλαικύθρου, πnγαμε 

επί τόπου τπν π μέρα των Θεοφανείων, στις 6 
Ιανουαρίου 1910, και χαίρομεν γιατί π επίσκε
ψn μας δεν απέβπ όκαρπος. 

Μετό τπ θεία λειτουργία εξnτασα όλος 

τος εικόνας που nταν στο εικονοστόσιο και 

στις γωνιές τπς εκκλπσίας εγκαταλειμμένες 

από πολλόχρόνια, παλαιές εικόνες και τις 

βρnκα σκονισμένες και σε κακn κατόστασπ. 



Αφού τις καθόρισα, διέκρινα τους εικονιζόμε

νους Αγίους μετά επιγραφών, οι περισσότε

ρες κεκολοβωμένες, σε αρχαία βυζαντινn 

γραφn. 

Μεταξύ των κειμnλίων αυτών παρετn

ρnσα εικόνα μnκους 43 εκατ. και πλάτους 23 
εκατ. σχεδόν παντελώς εφθαρμένn εκτός των 

χρυσών στεφάνων τριών Αγίων και ίχνος δυο 

δέλτων που έφεραν μακρόν επιγραφnν σε 

μικρό ωραία γράμματα στnν αρχαία Βυζαντι

νn γραφn. Στο κέντρο τnς σανίδας υπάρχει 

μικρό τρίγωνος οπn όπου βρίσκεται τοποθε

τπμένο τρίγωνο θραύσμα παχείας υάλου βα

θέος κυανού χρώματος. Στn σανίδα σώζεται 

λεπτό στρώμα κονιάματος από ασβέστn 

όπου ζωγραφnθnκαν οι τρεις εικόνες (Αυτn 

τnν εικόνα τnν έστειλε ο Πατριόρχnς Αντιο

χείας Ιγνάτιος στnν εκκλπσία του Παλαικύ

θρου (1324-1359) να τπ λιτανεύουν για να 
σταματrΊσει n επιδρομrΊ ακρίδων). 

Εκτός αυτnς τnς εικόνας nταν και τα 

εξnς κειμnλια σ' αυτn τnν εκκλnσία «Η ΒΑIΦΟ
ΡΟΣ» με τπ Βυζαντινn επιγραφn Η ΒΑIΦΟΡΟΣ 
(ΛΟΓΚΙΝ) ΙΕΡΕΟΣ. 

Μικρό Θεοτόκος «Η ΓΑΛΑΚfΟΤΡΟΦΟΥ

ΣΑ>> ... 

Μικρό εικόνα σπασμένn σε δυο κομμά

τια και συγκρατούμενn με σιδπρούν nλον 

(καρφί) που βρίσκεται στο κέντρο. Είναι nμικα

τεστραμμένn. Αυτn n εικόνα είναι του Αγ. Δn
μnτρίου, φέρει μακρόν επιγραφnν, δυστυχώς 

πολύ αποσπασματικnν, σε βυζαντινn γραφn, 

αλλά και πολύ δύσκολο να αναγνωστεί. 

Εικόνα του Αγ. Σπυρίδωνος με τnν επι

γραφn Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και κατω +ΔΕΗΣΙΣ 

τον ΔΟΥΛΟΥΤΟΥΘΕ(Ο) ΜΟΡΦΟ. 

Μεγόλn εικόνα τnς ΘεομrΊτορος, αρχαί

ας Βυζαντινnς τέχνnς πολύ καλό διατnρnμέ

νn. Ήτα εγκαταλελειμμένπ στn γωνία τnς εκ

κλnσίας και τπ εισnγnσει μας οι χωριανοί τnν 
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τοποθέτnσαν έξω στο εικονοστάσιο. Αυτn 

φέρει τnν επιγραφn ΜΡΟΥ και άνωθεν του Χρι

στού IC XC και ... Σ' αυτn τnν εικόνα εφαρμό
σθnκε n αρχαία και ασφαλnς μέθοδοςτnς ζω
γραφικnς. Δnλαδn επεκολλάτο στn σανίδα 

χονδροπόνι, σ' αυτό επεχρίετο λεπτό στρώμα 

aσβέστου ( αμμοκονίας) και πάνω σ' αυτn 

εκτελείτο n ζωγραφιά σε ζωnρό χρυσό, μελα
νά και ερυθρό χρώματα που διατπρούνταν ε π' 

άπειρον. 

Εικόνα του Ιωόννn του Προδρόμου. 

Ωραιότατn ζωγραφισμένπ εικόνα του 

Αγ. Γεωργίου πάνω στο εικονοστάσιο, ουχί 

όμως αρχαιοτότn ως ΟΙ Πpοnγούμενες. ΤΟ 

όνομα του Αγίου είναι σε Βυζαντινn γραφn. 

Στnν πάνω δεξιό γωνιά τπς εικόνας επι

φαίνεται ο Ιnσούς Χριστός δεικνύων με το δεξί 

του χέρι, τnνκεφαλrlτου Α γ. Γεωργίου και με το 

αριστερό κρατών πίνακα με τn Βυζαντινn 

γραφn «Χαίρε εν εκείνn τπ nμέρα». 

Κάτωθεν του Χριστού παρίσταται n Ιε
ρουσαλrlμ. Υπό τους πόδας του ίππου και τn 

λόγχn του Αγ. Γεωργίου ασπαίρει ο Δράκων 

πλπσίον τnς κεφαλnς του οποίου ίσταται n Βα
σιλόπαις. Ο Αγ. Γεώργιος φέρει όπισθεν του 

έφιππον νεαρά μορφn (του υιού του nγεμό

νος) που κρατά στο δεξί χέρι υδρίαν και στο 

αριστερό σόπωνα εντός δοχείου. 

Εκτός των αρχαίων εικόνων είδαμε και 

αρχαία βιβλία ως Αι Θείοι Λειτουργίαι των Α γ. 

Πατέρων nμών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 

Βασιλείου του Μεγάλου και Γ ρπγορίου του θε

ολόγου εκδοθέν εν Ενετία το 1795. 

Λειτουργικό με τις λειτουργίες των 

τριών Φωστnρων τnς Οικουμένnς που εκδό

θnκε στnν Ενετία το 1714 «παρά Αντωνίω τω 
Βυρτόλι». Στο εξώφυλλο υπάρχει χειρόγραφος 

σnμείωσn ( 1729 επί Ναθαναnλ Κύπρου). Η σπ
μείωσn αναφέρεται ως εικόζομεν εις τn 
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δωρεό του βιβλίου στnν εκκλnσίο του Πολοι

κύθρου. 

Τριώδιο. Ενετίnσι πορό Ανδρέο τω Ιου

λιονώ οχπβ=1682. Μnνιοίο του Νοεμβρίου. 

Ενετίnσι πορό Ανδρέο τω Ιοuλιονώ 1684». 

Εκτός των ως όνω ορχοίων εικόνων κοι 

εκκλnσιοστικών βιβλίων, ως προονόφερο, τnν 

εκκλnσίο μος τnν κοσμούσαν το ξυλόγλυπτο 

εικονοστόσι, το θρονιό κοι το προοκυνnτόρι, 

που ορκετές εκκλnσιοστικές επιτροπές ότον 

θο έκομνον εικονοστόσιο γιο τnν εκκλnσίο 

τους έρχονταν νο δουν το σχέδιο κοι νο κό

μουν κότι παρόμοιο. 

Εξοιρετικnς τεχνικnς κοι ομορφιός nτον 

κοι n Αγ. Τρόπεζο. Η κοτοσκευn κοι το σχέδιο 
τnς nτον μετοξύ των ελαχίστων στnν Κύπρο. 

Ήτον εξ ολοκλιΊρου οπό μόρμορο. Στnριζό

τον σε μιο μορμόρινn κολώνα. Στις 4 γωνιές 
τnς βόσπς υπnρχον 4 σκαλιστές κολώνες 
μορμόρινες που υποβόστοζον τον επίσnς 

σκαλιστό μορμόρινο θόλοτnςΑγ. Τρόπεζος. 
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Πολλοί πιστοί επισκέπτονταν τnν εκκλn

σίο μος γιο νο προσκυνnσουν ολλό κο ι γιο νο 

δουν κο ι θουμόσουν τnσο το εικονοστόσι όσο 

κο ι τnν Α γ. Τ ρόπεζο. 

Πλούσιο nεκκλnσίο μος σε οσnμένιο κο ι 

επίχρυσο ιερό σκεύn. Το ίδιο κοι σε κοντnλιο 

που όνοβον τόσο τnν ώρο τnς λειτουργίας 

όσο κοι τn νύκτο στnν Αγ. Τρόπεζο κοι μπρο

στό στις εικόνες του εικονοστασίου, γιοτί κόθε 

οπόγευμο ο νεωκόρος n ο ιερέος πnγοινον 
στnν εκκλnσίο νο βόλουν λόδι κο ι νο ονόψουν 

ΤΟ Κοντnλιο. 

Πολλό ο πότο χρυσό κοι οσnμένιο οφιε

ρώμοτο (κορδιές, μοστοί, χέρια πόδια ποιδό

κιο κοι όλλο) καρφιτσωμένο στις κεντnμένες 

ποδιές, κοι ουτές οφιερώμοτο των πιστών, 

που κρέμονταν μπροστό στnν εικόνο τnς Πο

νογίος. Αυτό το οφιερώμοτο προέρχονταν 

τόσο οπό χριστιανικές όσο κοι οπό τούρκισ

σες του Πολοικύθρου, του Νέου Χωρίου κοι 

τnς Ομορφίτος που ότον γεννούσαν κοι δεν 

είχον γόλο έστελλον το οφιερώμοτό τους 



στnν Παναγία και τnν παρακαλούσαν να κόμει 

το θαύμα τnς, να τις βοnθnσει n Γαλακτούσα 
να κατεβόσουνγόλα γιατο παιδί τους. Η Πανα

γία που ευλαβικό προσκυνούσαν αλλλό δεν 

έτυχε να δουν το πρόσωπό τnς, τnν εικόνα τnς 

ολόκλnρn, γιατί n εικόνα nταν σκεπασμένn με 
τις ποδιές, ολόκλnρn, εκτός του μέρους που 

προσκυνούσαν οι χριστιανοί. 

Ο ζωγρόφος που ζωγρόφισε τnν εικόνα 

επενόnσε τnν Παναγία να κόθεται σε θρόνο, 

να φέρει χρυσό φωτοστέφανο τόσο n ίδια όσο 
και ο Χριστός, να βαστό το Βρέφος στn δεξιό 

τnς αγκόλn και Αυτό να βαστό με το αριστερό 

του χερόκι το μαστό τnς μnτέρας του. Γι' αυτό 

n εικόνα nταν πόντοτε, σκεπασμένn με ποδιές, 
γιατί εθεωρείτο αμαρτία να βλέπουν οι πιστοί 

το μαστό τnς Παναγίας. 

Τnν εικόνα τnς Παναγίας τnς Γαλακτού

σας τnν αποθανότισε κατ' ευτυχn συγκυρία n 
δρ Μαρία Παρασκευοπούλου. Η δρ Μαρία Πα

ρασκευοπούλου επισκέφθnκε τnν εκκλnσία 

μας στις 2 Φεβρουαρίου 1972 και φωτογρόφι
σε τnν εικόνα τnς Παναγίας για σκοπούς δικnς 

τnς μελέτnς. Όταν τελευταίως το πλnροφο

ρnθnκαμε, τnν πλnσιόσαμε, ευχαρίστως μας 

έδωσε τn φωτογραφία και σnμερα όλοι οι Πα

λαικυθρίτες έχουν στο σπίτι τουςτn φωτοφρα

φία τnς εικόνας τnς Παναγίας. 

Πλούσια n εκκλnσία μας. Πυκνό το εκ
κλnσίασμό τnς κόθε Κυριακn και μεγόλn γιορ

τn, κυρίως από γυναίκες, που με κατόνυξn 

προσεύχονται, παρακολουθούν τn Θεία Λει

τοαυργία και καμαρώνουν τους καλλίφωνους 

ψόλτες τους και το γέρο ιερέα, τον Παπαγε

ώργιο, που παρό το προχωρnμένο τnς nλικίας 

του, (πλnσίαζε τα 80) διατnρούσε τnν καθαρn 
προφορό και τn μελωδικn φωνn του. 

Μικρn όμως n εκκλnσία για να χωρέσει 
στον εσπερινμό τnς 1 nς του Φεβρόρn και στn 
Λειτουργία στις 2 του Φεβρόρn, nμέρα τnς 
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Υπαπαντnς του Χριστού και πανnγυρnς του 

χωριού, τους τόσους προσκυνnτές που έτρε

χαν απ' όλα τα περίχωρα να φέρουν τα αφιε

ρώματό τους n να κόμουν τn γιορτn τnς Πανα
γίας n απλώς να nροσκυνnσουν και 

ευχαριστnσουν τnν Παναγία και να τnν πα ρα

καλέσουν να είναι βοnθός και προστότιςτους. 

Δεκαπέντε Αυγούστου 1974. Ημέρα του 
δεύτερου γύρου τnς τουρκικnς εισβοΜς. 

Ημέρα τnς Κοιμnσεως τnς Θεοτόκου. Οι εγ

κλωβισμένοι Παλαικυθρίτες και αρκετοί στρα

τιώτες και έφεδροι που πολεμούσαν στο μέτω

πο τnς Μιας Μnλιός και αναγκόσθnκαν να 

υποχωρnσουν, απελπισμένοι, με τnν αγωνία 

και το φόβο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό 

τους ζnτούν παρnγοριό και καταφύγιο στnν 

εκκλnσία τnς Παναγίας. 

Ο σεβόσμιος ιερέας με μότια δακρυ

qJένα, με φωνn τρεμόμενn, τελεί τnν τελευ

ταία του λειτουργία. Παρακαλεί τnν Παναγία 

να φυλόει τους Χριστιανούς, να βοnθnσει να 

παρέλθει ο επερχόμενος κίνδυνος ... 

Σε λίγο 1500 περίπου έξαλλοι Τούρκοι 
στρατιώτες εισβόλλουν στο χωριό, τρέχουν, 

αλαλόζουν, πυροβολούν. Το κακό δεν όργnσε 

να πλακώσει το χωριό. 

Σnμερα n εκκλnσία τnς Παναγίας είναι 
εντελώς γυμνn. Ούτε εικόνες, ούτε εικονοστό

σι, ούτε ιερό σκεύn, ούτε καντnλια, ούτε ιερό 

βιβλία, ούτε στασίδια, ούτε και n Αγ. Τρόπεζα. 
Οι Τούρκοι κατακτnτές όρπαζαντο κόθετι. Κα

τόστρεψαντα πόντο. 

Μόνο το προσκυνnτόρι των γυναικών 

σωζόταν, ως τις αρχές του Απρίλn του 1991, 
όπως είδαμε από φωτογραφίες που εξασφα

λίσαμε από ξένους που επισκέφθnκαν το 

χωριό μας. Αυτοί κατόφεραν να μπουν μέσα 

στnν εκκλnσία, να φωτογραφίσουν το εσωτε

ρικό τnς (σε κανένα δεν επιτρέπουν οι Τούρκοι 

να φωτογραφίσει το εσωτερικό των εκκλn-




