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Χαλεύκα. Άνοιξε τότε τnν πόρτα του θαλάμου ο Στέλιος ο Αδαμίδnς του οποίου
άρεσε να κάμνει πλάκες στους άλλους θαμώνες και είπε στον Νίκο «δυνατά και
είναι ανήφορο ως τnν Χαλεύκα και δεν σε ακούει»· και αμέσως έκλεισε τnν
πόρτα. Ο Νίκος άρχισε τότε να φωνάζει πολύ δυνατά και εγώ που ήμουν 2 μέτρα
από τον τnλεφωνικό θάλαμο έκλεινα τα αυτιά μου από τις δυνατές φωνές.

6.

ο πατέρας μου απουσίαζε για λίγες μέρες από το καφενείο και άφnσε τον

πετρουλλή ως αντικαταστάτn του. Μια από αυτές τις nμέρες ο δάσκαλος ο Νίκος
Μάντnς και ο οδnγός λεωφορείου ο Ανδρέας ο Κοιλιάρπς θέλnσαν να κάμουν
πλάκα στον Πετρουλή. Κάθnσαν έξω στnν πλατεία και κτυπούσαν τα χέρια τους
για να βγει έξω ο Πετρουλής. ο πετρουλής βγήκε ακριβώς έξω από το καφενείο
και έγνεψε στους δύο πελάτες τί θέλουν να πάρουν. Αυτοί του έδειχναν να έρθει
κοντά τους και να παραγγείλουν. ο πετρουλής δυσανασχέτnσε αλλά πήγε κοντά
τους. Ο ένας παράγγειλε «ένα ποτήρι νερό» και ο άλλος «κάμε τα δκυό». Ο
πετρουλής θύμωσε αλλά δεν είπε τίποτε. Μετά από λίγο έφερε δυο ποτήρια
νερό. Μετά από μισή ώρα ξανά

n ίδια

σκnνή. τον κάλεσαν έξω νια να του πουν

«ένα ποτήρι νερό» και ο άλλος «κάμε τα δκυό». Ο nετρουλής άναψε από τα νεύρα
του. Έπιασε μια αίκλα και ένα μαστραππά, και γέμισε με νερό του ποταμού τπ
σίκλα <δίπλα από το χώρο του καφενείου υπήρχε αυλάκι με νερό>, έβαλε και τον
μαστραππά μέσα στn σίκλα και τους τα πήρε λέγοντας «πιέτε τωρά ... ο κοιλιάρnς

δυνατός όπως ήταν, έπιασε από το σβέρκο τον nετρουλή, έσκυψε τnν κεΦαλή
του προς το κάτω, γέμισε τον μαστραππά με νερό του ποταμού από τn σίκλα και
έλουσε τον Πετρουλή. του άδειασε όλο το νερό τnς σίκλας πάνω του!!!

7.

Μια άλλn μέρα κτύππαε το τnλέΦωνο στον τnλεΦωνικό θάλαμο έξω στnν

πλατεία του καφενείου και ο Πετρουλής, ως ο αντικαταστάτnς του παπά μου,

πήγε να το απάντnσει. Άλλος θαμώνας του καφενείου για να .τον πειράξει, άνοι
ξε τnν πόρτα του τπλεΦωνικού θαλάμου και είπε στον πετρουλή «Κοίτα μου τον
το γάδαρό μου, που ξέρει τζιαι τnλεΦωνά!» ο πετρουλής, που μιλούσε με τnν
τnλεφωνήτρια τnς

mA,

άρχισε να βρίζει ακατάπαυστα. Η τnλεφωνήτρια νόμισε

πως οι βρισιές απευθύνονταν σε εκείνn, διαμαρτυρήθnκε έντονα στους ανωτέ
ρους τnς για τnν απρεπή συμπεριφορά του Αντώνn Ανθούλn και αποφασίστnκε
από τπν ΣΥτΑ να κατnγορήσουν τον πατέρα μου, ενώ έλειπε εκτός καφενείου. Ο
παπάς μου τα βρήκε σκούρα για να τους εξnγήσει τι έγινε στnν απουσία του και
να μn τον στείλουν να δικαστεί. Τελικά τα κατάφερε!
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Το Μύρωμα της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου
Έξω Μετόχι
του Παναγιώτη Χρίστου Κόντη

ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγιαομάτη Άη Γιώρκη στο Έξω Μετόχι κτίστηκε το

1894.

Για την ανέγερση της Εκκλησίας εργάζονταν οι εργάτες εθελοντικά, εκτός

από τους κτίστες.
Επειδή δεν είχε κανένα έσοδο, για να πληρωθούν οι κτίστες, η Εκκλησιαστική
Επιτροπή έκανε «ζήδκια», δηλαδή την εποχή της σοδειάς μια ομάδα χωριανών με

τους Επιτρόπους γύριζαν από σπίτι σε σπίτι ή στ' αλώνια κι οι χριστιανοί προσέ
φεραν, ως χρηματική βοήθεια, τα προϊόντα τους
θια κι άλλα

- τα

- σιτάρι,

κριθάρι, κουκιά, ρεβί

οποία πωλούσαν και πλήρωναν τους κτίστες.

Τη «ζήδκια» συνέχισαν σύμφωνα με μαρτυρίες των γεροντότερων, για να πλη
ρωθούν τα ποσά που δανείστηκε η εκκλησιαστική επιτροπή για τους τεχνίτες και
διάφορα οικοδομικά υλικά.

Παρόλο που το κτίσιμο της εκκλησίας αποπερατώθηκε το
νε αμύρωτη μέχρι και το

1946,

για

52

1894,

εντούτοις έμει

ολόκληρα χρόνια, γιατί οι χωριανοί δεν

εύρισκαν τα απαραίτητα χρήματα για τα έξοδα του Μυρώματος.
Ένα θλιβερό μαντάτο δυστυχώς, που έΦθασε στο χωριό από τη Μεγάλη Βρετα

νία κατά τη διάρκεια του Β' παγκόσμιου Πολέμου, έδωσε αφορμή να μυρωθεί ο
ναός.
το θλιβερό, πένθιμο μαντάτο αφορούσε τη θρησκευόμενη οικογένεια του ζεύ
γους Χατζησυμεού Χατζηκυριάκου <Ζέβλη και Χρυστάλλας π αυλή Παπαγιάννη>,
αμφοτέρων από το Έξω Μετόχι.

Το θλιβερό τηλεγράφημα που έΦθασε στο χωριό ανέφερε πως δυο από τα τρία
παιδιά του ζεύγους, που τότε εργάζονταν στην Αγγλία, βρήκαν τραγικό θάνατο
στα χαλάσματα του σπιτιού όπου βρίσκονταν, από βομβαρδισμό γερμανικών
αεροπλάνων. Θρι'iνος και οδυρμός στη θρησκευόμενη οικογένεια, στους συγγε
νείς και σ· ολόκληρη την κοινότητα. Η οικία του ζεύγους έγινε καθημερινός

τόπος θρήνου. όπου οι κάτοικοι του χωριού πήγαιναν στους συντετριμμένους,
απαρηγόρητους γονείς.
Αυτός ο θρήνος κράτησε πέραν των δύο μηνών. Μια μέρα ο πατέρας των αδικο
χαμένων παιδιών, Χατζησυμεός Χατζηκυριάκου, με δέος και σεβασμό επισκέπτε-
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ται τον μακαριστό αιδεσιμότατο Παπαχριστόδουλο Χατζnπιερι'i και με δάκρυα
στα μάτια ζnτά τnν ευχι'i και τn συμβουλι'i του. τι μπορεί να κάνει εις μνι'iμπ των

παιδιών του. ο ιερέας, σώφρων όπως πάντα. του λέει: «Να μυρώσεις τnν εκκλn·
σία. τέκνο μου». Αυτό βρίσκει σύμφωνο και τον Χατζnσυμεόν.

ο αιδεσιμότατος Παπαχριστόδουλος αμέσως καλεί σε συνεδρίασn στnν εκκλnσία
τnν εκκλnσιαστικn επιτροπn. Παρόντες ο Παπαχριστόδουλος, οι εκκλnσιαστικοί
επίτροποι Ιωάννπς Σταύρου !Ορφανός). ο Γεώργιος Πέτρου !ΑρναούτnJ, ο Στυ

λιανός Μιχαι'iλ !ΔκαίτnςJ κι ο Κυριάκος Παρασκευά ιποιπτάρnJ και το ζεύγος
Χατζnσυμεού. ο Χατζnσυμεός τους ενnμερώνει για τn γενναιόδωρn του απόφα
σn να μυρώσει τnν εκκλnσία σύμφωνα με τnν εισι'iγπσn του παπαχριστοδούλου.
Ο μακαριστός Παπαχριστόδουλος δεν χάνει καθόλου χρόνο. Με το πρωινό επι

βατικό τραίνο. που κάνει τn σιδnροδρομικι'i γραμμι'i Βαρωσίων-Λευκωσίας, Φθά·
νει στn Λευκωσία και πnγαίνει αμέσως στnν Αρχιεπισκοπι'i. όπου ζnτά ακρόασn
από τον τοποτnρnτι'i του Αρχιεπισκοπικού θρόνου κ. κ. Λεόντιο Α'. Ο μακαριστός
Λεόντιος δέχθπκε πρόθυμα τον Παπαχριστόδουλο. Άκουσε τον λόγο τnς επίσκε
ψnς του αιδεσιμότατου και κάλεσε αμέσως τον τελετάρχπ του θρόνου. μακαρι

στό Χριστάκn Αγαπίου, να αναλάβει τn διοργάνωσn του μυρώματος τnς εκκλn·
οίας. Ως nμερομnνία ορίστnκε π
το πρωί τnς 16nς Ιουνίου

1946,

16n

Ιουνίου του

1946.

ο τοποτnρnτι'iς, με το πρωινό τρόλεΊ'. που έκανε

τn διαδρομn Λευκωσίας-Βαρωσίων. Φθάνει στο σταθμό του τραίνου στο Έξω
Μετόχι.

Όλn

n

κοινότnτα, οι ιεροψάλτες, με επικεφαλι'iς τον Παπαχριστόδουλο και τα

εξαπτέρυγα, υποδέχονται τον τοποτnρnτι'i και ξεκινά n πομπι'i από το σταθμό. Η
γλυκόΦωνn καμπάνα του Αγιασμάτn χτυπούσε συνεχώς χαρμόσυνα, μέχρι που n
πομπι'i έΦθασε στο σπίτι του ανάδοχου Χατζnσυμεού. Τον τοποτnρπτι'i συνόδευ
αν ο διάκος του, ο μάγειράς του. ο τελετάρχnς Αγαπίου και άλλο προσωπικό.

Τον πnγαίνουν στnν εκκλnσία, όπου βρίσκεται και

n εκκλnσιαστικι'i

επιτροπι'i και

το ανάδοχο ζεύγος, για να καθορίσουν με κάθε λεπτομέρεια τnν τελετουργία

του μυρώματος. Νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου άρχισαν να καταφθάνουν στο
Έξω Μετόχι οι ιερείς και πλι'iθος κόσμου από τα γύρω χωριά. για να παρακολου

θι'iσουν το θρnσκευτικό τελετουργικό του μυρώματος.
Ο αιδεσιμότατος κι άλλοι ιερείς, προπορευμένων των εξαπτερύγων και των

ιεροψαλτών Χατζnπέτρου Χατζnκυριάκου, Ευτυχίου Παπαχριστοδούλου, Αλέ·
ξανδρου παπαχριστοδούλου και άλλων. και ακολουθούντων των χωριανών και
ξένων, ψάλλοντας υπό τους ι'iχους τπς καμπάνας τnς εκκλnσίας τους, Φθάνουν
στο σπίτι του Χατζnσυμεού. Παραλαμβάνουν τον τοποτnρnτι'i και π πομπι'i Φθά·
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νει στnν εκκλησία του Απ Γιώρκn. Αρχίζει το τελετουργικό. ο τοnοτπρnτnς καλεί
τnν εκκλησιαστική επιτροπή και τους λέγει: «Η λειτουργία θα είναι ολονύκτια.

Πού είναι ο πρωτοψάλτης σας; Να πάτε να τον φέρετε».
Ο Κώστας Γιασεμίδnς, με αυτοκίνητο

Jaguar

πήγε αμέσως στnν Άχνα, ξύπνησε

τον άρχοντα ψάλτη, Κυριάκο Εξωμετοσιανό, ο οποίος nταν πρωτοψάλτης στnν
Αγία Ζώνn στο Βαρώσι και τον μεταφέρει στο Έξω Μετόχι. Όταν τον άκουσε στο
Ιερό Βnμα, τον ασπάσθηκε και τον συνεχάρη για τnν προθυμία τοu να 'ρθεί και

να ψάλλει στο μύρωμα τπς εκκλησίας του χωριού του.

Οι ιερείς καθαρίζουν με κάθε σχολαστικότητα τnν εnιΦάνεια τnς Αγίας Τράπεζας.
Η ξύλινη Αγία Τράπεζα μετακινείται λίγο από τn θέσn τnς. Κάτω από τους
νες που τnν υποβαστάζουν, οι οποίοι συμβολίζουν τους
χουν

4 τρύπες

βάθους

15

πόντων και πλάτος

10

4

4

κίο

Ευαγγελιστές, υπάρ

πόντων. Κατά τnν τελετουργία

στα τοιχώματά τους και στο κάτω μέρος γίνεται επάλειψη με γνnσιο κερί μέλισ

σας, νια να προστατεύεται από τnν υγρασία. Στnν Αγία Τράπεζα υπάρχουν

4

μικρά κουτιά, δύο ασημένια και δύο πλαστικά, που έχουν μέσα μικρά οστά μαρ

τύρων. Αυτά τα κουτιά κατά τπν ώρα του όλου τελετουργικού σφραγίζονται με
ζεστό κερί, ανάμικτο με μαστίχα κι Άγιο Μύρο.
Στn συνέχεια τοποθετούνται στις

4

τρύπες κάτω από τnν Αγία Τράπεζα, καλύ

πτονται με αλεύρι σιταρένιο και μετά σφραγίζονται με ζεστό κερί ανάμικτο με
μαστίχα και Άγιο Μύρο. Με καθαρό άσπρο πανί γίνεται γερn εντριβn, για να κλεί
σουν καλά όλοι οι πόροι, για να μπν εισχωρεί υγρασία και χαλάσουν τα ιερά

κόκαλα των μαρτύρων. Ενωρίς το πρωί τελειώνει το τελετουργικό. Οι πιστοί
ασπάζονται τn δεξιά του τοnοτnρnτn και των ιερέων. παίρνουν το αντίδωρό τους
κι όλοι με noμnn ξεκινούν για το σπίτι του ανάδοχου.
Ήδn από τα χαράματα ο μάγειρας του τοποτηρητή και του χωριού και πλιlθος

γυναικών άρχισαν να παρασκευάζουν τα φαγητά που θα προσέφεραν στον τοnο
τπρnτn, τους προσκεκλημένους και σ' όλους τους χωριανούς. Ο ανάδοχος λες κι

έκανε ένα δεύτερο γάμο εις μνnμπ των δύο αδικοχαμένων παιδιών του, Ανδρέα
και Κυριάκου.
Όλα τα έξοδα, όπως έμαθα. ανήλθαν στις

1.000 περίπου

λίρες.

τα Άγια Μυρώματα τπς Εκκλησίας μας
Η καταγραφn και κυκλΟφορία του ιστορικού βιβλίου «Το Έξω Μετόχι-Τόπος-Ιστο
ρία-Ζωn», που αγοράστηκε από τnν Ιερά Αρχιεπισικοπn, έγινε αφορμn να ανα-
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γνωρισθεί ο τόπος προέλευσπς των

4

κουτιών που περιέχουν τα «Άγια Μύρα»,

όταν μυρώθπκε π εκκλπσία του Αγιασμάτπ Άπ Γιώρκπ στο Έξω Μετόχι το

1946.

Ένας από τους υπαλλήλους τπς Ιεράς Αρχιεπισκοπnς, ο κ. Ανδρέας Δπμπτρίου.
ενώ aσχολείτο με έρευνα στο Αρχείο τπς Αρχιεπισκοπnς, βρnκε το βιβλίο του
Έξω Μετοχίου κι άρχισε να το διαβάζει. Σε μια σελίδα του βιβλίου πρόσεξε τπ

φωτογραφία τπς εκκλπσίας. Του κέντρισε το ενδιαφέρον γιατί είχε στα χέρια του,
πριν από τα Χριστούγεννα του

2007,

τπν ίδια φωτογραφία στο γραφείο του.

ο κ. Ανδρέας πnγε στο γραφείο του και φέροντας τπ δικn του φωτογραφία πρό
σεξε ότι nταν εντελώς όμοιες. οι φωτογραφίες έτυχε να τραβπχτούν από το ίδιο
σπμείο. Ρώτπσε τον υπεύθυνο του Αρχείου κ. Κώστα Θεοδότου. αν γνωρίζει τον

· συΥνραφέα του βιβλίου. Ήταν Πέμπτπ. 10 Ιανουαρίου 2008, όταν ο κ. Ανδρέας
με πnρε τπλέΦωνο από τπν Αρχιεπισκοπn και με ενπμέρωσε για τπν ανεύρεσπ
των θρπσκευτικών κειμπλίων τπς Εκκλπσίας μας.

Ορίσαμε συνάντπσπ τπ Δευτέρα

14 Ιανουαρίου κι εκεί με ενπμέρωσε

πού και πώς

βρέθπκαν αυτά τα κειμnλια. Συγχρόνως μου έδωσε φωτογραφικό υλικό τπς
εκκλπσίας μας και των τεσσάρων κουτιών με το μύρωμα τπς εκκλπσίας.
Αμέσως ένας αγώνας δρόμου άρχισε για μένα. ΤπλεΦώνπσα στον Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων κ. κ. Γρπγόριο. Αυτός με βεβαίωσε πως αυτά τα κουτιά με το μύρωμα
τπς εκκλπσίας βρίσκονται στα χέρια του. Συγχρόνως μου έδωσε τα ονόματα των

δύο Άγγλων. που βρnκαν τα κειμnλια, ως και τα τπλέΦωνά τους. Με αρκετές
προσπάθειες βρnκα, στις

17

Ιανουαρίου, τους δύο Άγγλους, κ. Κρις Πόουμαν και

κ. Μαρκ Πράις, με τους οποίους nρθα σ' επικοινωνία.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κρις πόουμαν
Το βράδυ τπς Πέμπτπς,

17

Ιανουαρίου

2008,

με τπ βοιlθεια του αιδεσιμότατου

παπαστεφάνου Χρυσάνθου, εφπμέριου του Ιερού ναού Αγίου Ιωάννπ Μαλού
ντας, όστις μιλά απταίστως τπν αγγλικn γλώσσα, επικοινωνnσαμε τπλεΦωνικώς
με τον πάτερ Κρις Πόουμαν <ιερωμένο τπς Αγγλικανικnς εκκλπσίας> από το Τσέ
στερ τπς Αγγλίας, ο οποίος μας ενπμέρωσε πως ανεύρε τα

4 κουτιά

με τα μυρώ

ματα <οστό μαρτύρων και Άγιο Μύρος, όταν μυρώθπκε ο ναός του Αγιοσμάτπ Άπ
Γιώρκπ του Έξω Μετοχίου>.
Μας λέει: ιι'Ηταν καλοκαίρι του

1995,

όταν επισκέφθπκα τπν κατεχόμενπ Κύπρο

με τον γνωστό και Φίλο μου Μάρκ Πράις. Με αεροπλάνο φτάσαμε στπν Τουρκία

και στπ συνέχεια στπ βόρεια Κύπρο. Ενοικιάσαμε ένα αυτοκίνπτο κι αρχίσαμε τπν
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τουριστικn μας περιδιάβαοπ στα κατεχόμενα χωριά τ π ς Κύπρου. Μεταξύ των
χωριών που επισκεΦθnκαμε nταν κι ένα χωριό στον κύριο δρόμο Λευκωσίας
Αμμοχώστου. Μια πινακίδα έγραφε το όνομα «Τούζοβα». Μπnκαμε στο χωριό κι
αμέσως κατάλαβα σε ποια κατάστασπ βρισκόταν ολόκλπρη η κοινότητα. Μεγά

λη εντύπωση μου έκανε, ως ιερέας που είμαι, το ψηλό καμπαναριό και το μέγε
θος της εκκλπσίας που είναι «γοτθικού ρυθμού». Πnραμε την απόφαση να επι
σκεφθούμε την εκκλησία.

Ντροπή και αηδία
Προχωρnσαμε στην aυλr'i τnς εκκλησίας. Για καλn μας τύχη οι πόρτες τnς nταν
ανοικτές. Η βεβnλωσn του ιερού χώρου nταν εμφανnς. Καμιά εικόνα δεν βρι
ςικόταν στn θέση τnς. Το όμορφο
εικονοστάσι nταν γυμνό, αλλά
ευτυχώς άθικτο. Είχε εξαφανιστεί
καθετί

χριστιανικό

εκκλησία:

εικόνες,

από

την

μανουάλια,

καθίσματα. Άκουγα στην Αγγλίο
για τn βεβnλωσn των χριστιανι

κών ναών και δεν το πίστευα.
οι Τούρκοι όχι μόνο ρnμαξαν και
βεβnλωσαν τον ιερό χώρο, αλλά

πήγαιναν και aποπατούσαν σ'
αυτόν. τι ντροπn! τι αηδία! Ακρο
βατώντας προχωρnσαμε με τον

Η εκκflnσία του Αγίου Γεωργίου όπως είναι σιiμερα...

Μάρκ στο «Άγιο Br'iμa». Πλησίασα

την Αγία Τράπεζα, όπου ο ιερέας προσεύχεται και τελεί τn Θεία Λειτουργία. Γνώ
ριζα το έθιμο των Ορθοδόξων.
Όταν αγιάζουν <μυρώνουν) τnν εκκλησία τους τοποθετούν κάτω από τnν Αγία
Τράπεζα οστό μαρτύρων. Με τn βοnθεια του Μάρκ μετακινnσαμε λίγο τnν Αγία
Τράπεζα προς τα βόρεια. Παρατnρησα στο δάπεδο, <nταν πέτρινο),

4 τρύπες.

Με

το χέρι μου πίεσα μια τρύπα και πρόσεξα πως nταν μαλακό κερί. Γρnγορα-γρn
γορα σκάψαμε και οι δυο με τα χέρια μας και βρnκαμε σφραγισμένα κουτιά. Δυο
ασημένια, το ένα μικρότερο του άλλου, και δυο πλαστικά, λίγο μεγαλύτερα του
κουτιού που βάζουν τα φιλμ. Η όλn διαδικασία δεν κράτησε και πολύ. Πnραμε τα

4

κουτιά, βγnκαμε έξω nρεμοι και μπnκαμε στο αυτοκίνητο μας χωρίς να μας

αντιλnΦθεί κανένας. Ένιωσα πολύ χαρούμενος κι ευχαριστημένος που καταΦέ-

