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Μνήμη Αποστόλου Λουκά της Χρυσίδας

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Κάθε χρόνο, στις 18 του Οκτώβρη, η Χρυσίδα, μια από τις 6 ενορίες της κω-
μόπολης Κυθρέας, γιόρταζε τον δεύτερο άγιό της. Τον γιατρό, αγιογράφο και
Ευαγγελιστή Λουκά που είχε το δικό του μικρό «σπιτάκι» στα τελευταία σπίτια
της ενορίας προς τη Βώνη. Σε ένα χώρο καθαγιασμένο τόσο από την εκεί πα-
ρουσία του Αγίου αλλά και από τις ψυχές των προγόνων, που επί Τουρκοκρα-
τίας μαρτύρησαν οικτρό και αργό θάνατο πάνω στον στημένο στον ίδιο χώρο
μπάλο για ανασκολοπισμό των Χριστιανών. 

Πρωί - πρωί, τη γιορτάρα εκείνη μέρα του Οκτώβρη ο παπάς της εκκλησιάς
του Τιμίου Σταυρού Χρυσίδας - που λειτουργούσε και το παρεκκλήσι του Απο-
στόλου Λουκά - χτυπούσε την καμπάνα της εκκλησιάς του Σταυρού. Με το άκου-
σμά της μαζεύονταν στο προαύλιο της εκκλησίας οι πιστοί και οι μικροί μαθητές
από το απέναντι Δημοτικό σχολείο «εν παρατάξει» με τον δάσκαλό τους. Και η
πομπή μεγάλωνε με συγχωριανούς από την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Αντρόνικο,
τον Άη Γιώρκη, τη Χαρδακιώτισσα και την Αγία Άννα, από τη Βώνη, το Τραχώνι,
το Νιό Χωριό και από τα άλλα περίχωρα…

Ο εκάστοτε ιερέας που διακονούσε στη Χρυσίδα [Παπαγιάννης Άντωνας
(1689), Παπακυριάκος, ο Παπαϊάκωβος (πριν το 1800), ο Παπακωνσταντίνος
Πιερίδης, ο ΧατζηΠαπαχριστόδουλος Χατζηπαπαγιάννης, ο Παπαστεφανής (ως
το 1920), ο Παπαχριστόδουλος, ο Παπαμιλτιάδης Βασιλείου, ο Παπάντρεας Κ.
Τταζέτικου (1931)], με τη συνοδεία των ψαλτάδων μετέφερε ευλαβικά το Ευαγγέ-
λιο, ενώ μπροστά-μπροστά πήγαιναν τα σκολιαρόπαιδα κρατώντας τα εξαπτέρυγα.
Η διαδρομή μικρή, μόλις 200 μέτρα. Και αν οι ψάλτες της εκκλησίας βρίσκονταν
στις δουλειές τους, κανένα πρόβλημα. Τον ρόλο τους αναλάμβαναν καλοφωνά-
ρηδες Χρυ σιδιώτες ή ψάλτες που έρχονταν πρόθυμα από τα γύρω χωριά. Και πίσω
από τον ιερέα οι Χρυσιδιώτες και Χρυσιδιώτισσες, ντυμένοι στα καλά τους, να
ακολουθούν: Ο Χατζηαθανάσης, ο Μιχαηλιάς, ο Κωστής Χα τζητσικκάς, ο Μακα-
ρούνας, ο Χατζηλούκας, ο Θεοχάρης του Σταυράκη, ο Γιορτάνης, ο Χατζηπετρής,
ο Ταλιαδώρος, ο Συντζιέρης. Στα ίδια αχνάρια, χρόνια μετά, ο Ροδούλης, ο Χα-
τζηκώστας του Νίγλου, ο Μουγκάς, ο Ουστάς, ο Κύπρος του Σταυράκη. Η Τζυρ-
κάτζιαινα, η Κονόμισσα, η Μελανή, η Μαριάνθη, η Θεονίτσα. 

Και οι πόρτες των λιγοστών σπιτιών στο διάβα της πορείας προς το ξωκλήσι
ανοιχτές. Όρθια στην πόρτα η Τζυρκάτζιαινα, η Όλγα του Νικολάτζιη, οι Σταυ-
ρακούδες. Να καπνίσουν τους προσκυνητές, να πάρουν ευλογία…

Το κάλεσμα της καμπάνας του Σταυρού, σαν η πομπή έφτανε στο παρεκκλήσι,
έσμιγε με το κτύπημα στο σήμαντρο που προέτρεπε τους αργοπορημένους να
βιαστούν… Και όταν η λειτουργία τελείωνε, ακολουθούσε η λιτανεία γύρω από
το παρεκκλήσι με τους πιστούς να περνούν κάτω από την εικόνα του Αγίου και
να γεύονται τα καλούδια από τους λιγοστούς πωρικοπούληδες, που άπλωναν την
πραμάτεια τους στον αυλόγυρο..
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Η λιτανεία με το πέρασμα των χρόνων ξεχάστηκε. Πρωί πρωί μαζευόμαστε
στο ξωκλήσι για τη γιορτή του Αγίου μας. Λίγοι οι τυχεροί που θα έμπαιναν στο
μικρό εκκλησάκι για να ακούσουν τον Παπάντρεα, τον Παπαγιάννη, τον Παπα-
γιώρκη. Οι πιο πολλοί απέξω, ανάμεσα στα λιόδεντρα και τα λεμονόδεντρα που
συντρόφευαν τον Αη Λουκά από τις γύρω αυλές. Τα παναϋρκώτικα που σε
προηγούμενες εποχές γεύονταν οι πιστοί αντικατέστησαν οι μυρωδάτοι κουρα-
μπιέδες, το γλυκό του κουταλιού, το κέϊκ και ό,τι άλλο έφτιαχναν για τη γιορ-
τάρα μέρα στη Χρυσίδα. Το «κοπιάστε» ακουγόταν από τα ορθάνοικτα σπίτια
των Χρυσιδιώτισσων που καραδοκούσαν στο έμπα του ηλιακού για να μας κα-
λέσουν στο σπιτικό τους, έστω και για μια φρέσκα σπιτίσια λεμονάδα στο πόδι. 

Το απέριττο και λιτό πλίνθινο στενόμακρο εκκλησάκι των παιδικών μας χρό-
νων αντικατέστησε λίγα χρόνια πριν από την εισβολή ένα μικρό τετράγωνο τσι-
μεντένιο εκκλησάκι, κτισμένο με την ευσέβεια και αγάπη των Χρυσιδιωτών.

Οι λιγοστές εκατόχρονες μεγάλες εικόνες του παρεκκλησιού ξαναπήραν τη
θέση τους στο νέο οικοδόμημα. Αφιερωμένες στο εκκλησάκι από την κτήτορα,
εξ ου και έφεραν την επιγραφή «Δέηση της δούλης του Θεού Μαριούς». Ο Χρι-
στός, η Παναγία, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος τιμούνταν στο
παρεκκλήσι. 

Σε δεσπόζουσα θέση και στο παλιό και στο νέο εκκλησάκι ο Ευαγγελιστής
Λουκάς, όχι ως ζωγράφος όπως παριστάνεται σε πολλές εικόνες, αλλά ως ο προ-
στάτης των ζώων όπως τον ήθελαν οι κάτοικοι της Χρυσίδας. Με ζώα ζωγραφι-
σμένα στην αγία και θαυματουργή εικόνα του. Και χάμω στο πάτωμα, μπρός
από την εικόνα Του, τα αφιερώματα. 

Βαθειά η πίστη των Χρυσιδιωτών αλλά και των Κυθρεωτών για τον άγιό τους,
πούναι συνάμα και ο γιατρός τους. Σαν η Χρυσιδιώτισσα ένιωθε τη ζάλη ή τον
πονοκέφαλο να την κυριεύει, αρκούσε να ξαπλώσει ή να καθίσει πάνω στη με-
γάλη πέτρα έξω από την είσοδο του παλιού ξωκλησιού για να γίνει καλά. Και
σαν ανταμοιβή στον Άγιο τα πολλά αφιερώματα που βρίσκονταν κρεμασμένα στις
ποδιές που σκέπαζαν τις εικόνες του. Αφιέρωμα όμως πρωτόγνωρο και παράξενο
τα κρεμμύδια που έφερναν στη χάρη του, αφού σταύρωναν το κεφάλι για να τους
περάσει ο πονοκέφαλος. Και δεν παρακαλούσαν οι πιστοί μόνο για τον εαυτό
τους. Το ίδιο έκαμναν και στην περίπτωση που είχαν άρρωστο ζώο. Το σταύρω-
ναν με το κρεμμύδι και το αφιέρωναν στον γιατρό τον Αη Λουκά. «Δυνατός» ο
Άγιος της Χρυσίδας. Τόσο δυνατός, ώστε και οι Τουρκοκύπριοι από το Τσιφλι-
κουδι έφερναν τα σταυρωμένα κρεμμύδια τους στον γειτονικό τους Άγιο…

Ας είναι η σημερινή αναφορά μου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου, μνημόσυνο
για όλους εκείνους τους Χρυσιδιώτες που δια μέσου των χρόνων έκτισαν, συ-
ντήρησαν, διατήρησαν το μικρό εκκλησάκι της Χρυσίδας. Την κτήτορα Μαριού
Μαλλουρή-Χατζηαθανάση, τον Αντώνη Ιορδάνου, τον κύριο χρηματοδότη για την
ανοικοδόμησή του, τον Μάστρε Αντρέα Ζαμπακίδη που ήταν ο ιθύνων νους για
την ανοικοδόμησή του, τον Κώστα Χατζηχριστόδουλου Ταλιαδώρο για τη φιλο-
τέχνηση του τέμπλου, τους επιτρόπους, τους ιερείς, τους γείτονες του Άη Λουκά
αλλά και όλους τους ενορίτες που συνέβαλαν στο να υπάρχει μέσα στον χρόνο
ως την ημέρα που φύγαμε και να στέκει εκεί, βουβό και αδειανό, ίσαμε σήμερα… 




