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Διά στόματος Παπακωνσταντίνου Παπαναστασίου

Επιμέλεια Ανθής Πέτσα-Σαββίδου 

Χαρδακιώτισσα Κυθρέας

Η εκκλησία Χαρδακιωτίσσης κτίσθηκε το 1880 στο μέσον μεγάλου περιβο-
λιού στo ΒΔ άκρον του οποίου ευρίσκονται τα χαλάσματα της προηγούμενης εκ-
κλησίας που ήταν σε υψηλότερον επίπεδον και θάταν μικρή όπως φαίνεται.
Ήκουσα από τους παλαιούς κατοίκους της ενορίας ότι είχε και κρύπτην κάτω-
θεν της Αγίας Τραπέζης και εν καιρώ κινδύνου έκρυβαν την εικόνα και τα πο-
λύτιμα αντικείμενα του ναού με οπλοφόρον. Επί της εικόνος γράφεται Χορδα-
κιωτίσσης και όχι Χαρδακιωτίσσης,διότι ευρέθη κάτω από τα χόρτα ή μάλλον
μέσα στα χόρτα και γι αυτό ονομάζεται Χορδακιώτισσα. Πότε ευρέθη όμως δεν
έμαθα. Υπάρχουν ακόμα δύο όμοιες εικόνες μία στην Αγία Νάπα Λεμεσού και
μία στην Αγίαν Φύλα Λεμεσού πού όπως φάινεται θάναι ο ίδιος τεχνίτης που
εκάλυψεν και τις τρεις εικόνες με χρυσόν το έτος 1810.

Παλιές εικόνες ήσαν όλες τους εικονοστασίου και μεγάλες και μικρές, μόνον
δύο του εικονοστασίου ήσαν νεώτερες, του Αποστόλου Ανδρέα και των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, που ετοποθετηθήκασιν πάνω σε δύο στασίδια νεώ-
τερα του εικονοστασίου χωρίς γλυπτά. Στο ΒΔ μέρος του ναού ήταν μιά μεγάλη
εικόνα ίσως 2Χ2 ½ μέτρα του Αγίου Γεωργίου πολύ φθαρμένη και πάνω στο
ανώγι είχε μιά μικρήν εικόνα του Αγίου Τρύφωνος πολύ παλαιάν, καθώς και
παλιά βιβλία και εικόνας. 

Η εκκλησία είχεν μεγάλην περιουσία. 50 ελιές στα όρη μεγάλες, πολλών εμ-
βαδών, ήθελε τρεις άνδρες να τις αγκαλιάσουν και τον χειμώνα όταν έβρεχε του-
λάχιστον εγώ και η σύζυγός μου ετρυπώνναμεν μέσ’ στην κούφην της ελιάς και
εγλυτώνναμεν από την βροχήν. Είχε μεσ’ στην ενορίαν κάπου 7 περιβόλια, 9 κα-
ταστήματα στην Πλατείαν Μακαρίου Β΄, 6 στα χαλάσματα της παλιάς εκκλησίας,
2 απέναντι από την Βόρειαν είσοδον του ναού, ένα καφενείον στην πλατείαν και
άνωθεν τούτου σπίτι με δύο κάμαρες, δίπλα τραπεζαρίαν και με αυλήν. Είχε
πενήντα μετοχές του ελαιοπιεστηρίου και δεν ξέρω πόσες μετοχές της Τραπέζης
Κύπρου.

Ιερείς: Πρίν από εμένα ήσαν ο γέροντάς μου Παπαβασίλειος Μιχαήλ και ο
ιεροδιάκονος Παντελής, άλλους δεν γνωρίζω. Ο Παπαζαχαρίας ενηλλάσσετο και
ερχόταν από την Συρκανιά στην Χαρδακιώτισσαν, αυτός θάταν και Οικονόμος
ως φαίνεται, παππούς του νεώτερου Παπαζαχαρία. Κάποιος Σιλβέστρος νομίζω,
θείος του Ξενή θάταν στην Συρκανιά, δεν ξέρω άλλους. Επίτροποι: οι τελευταίοι
ήσαν ο Μιχαήλ Κυριάκου Πρόεδρος, ο Χαράλαμπος Χατζημοιραίου Ταμίας, ο
Γεώργος Κούλα, ο Νικόλας Χριστοφή και ο Ανδρέας Διάκου μέλη.
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Εκκλησιαστικός εξοπλισμός1: 
• 2 ασημένια ποτήρια και 2 δισκάρια, με τα καλύμματά τους εκ του ιδίου κρά-
ματος και έν παλαιόν ποτήριον αγνώστου σε μένα κράματος • 2 ζέα αργυρά • 2
μεγάλοι και ένας μικρός ασημένιοι σταυροί και έτερος μικρός παλαιός εκ του
Παναγίου Τάφου, επίχρυσος •
Έτερος σταυρός ξύλινος Αγίου
Τάφου με ζωγραφισμένας παρα-
στάσεις • Ε ξαπτέρυγα ασημένια 2
• Ευαγγέλια επίχρυσα 2 με παρα-
στάσεις έμ προσθεν και όπισθεν •
έτερον παλαιόν με ασημένιας πα-
ραστάσεις έμ   προσθεν και έτερον
παλαιόν με μίαν ασημένιαν Ανά-
στασιν έμπροσθεν εις το κέντρον •
1 τρικέρι α  σημένιο • 1 επίχρυσον
αρ το φό -ριον μεγάλον • 3 καινουρ-
γείς φορεσιάς και ετέρα εις πολύ
καλήν κατάστασιν μόλις 10-12
ετών • 2 λευκές από λινόν και 2
φελόνια και 2 επιτραχήλια εκ
μαύρου βελούδου, μερικά έξτρα
επιτραχήλια εκ του Αγίου Τάφου
και 3 φθαρ  μένες, σινδόνια και
μαντηλιές σε 2 ερμάρια γεμάτα •
Μεγάλες εικόνες 16, παλαιάς και 4 νέας • 2 βημόθυρα σκαλιστά και Εικών δε-
σποτική προ της Ω ραίας Πύλης • Μικραί επί του εικονοστασίου 72 και κάπου
15 εν τω ιερώ και καμιά εικοσαριά πάνω στο ανώγειον • Επιτάφιος και Σταύ-
ρωσις • Εικονοστάσιον μέγα σκαλιστόν και στην κορυφήν του Σταύρωσις και
δεξιά η Παρθένος, αριστερά ο Ιωάννης, ξυλόγλυπτα. 2 μεγάλες εικόνες, 1 μικρή
• 10 κανδήλαι ασημένιες 4 μεγάλες και αι λοιπαί μικραί και προ της Ωραίας
Πύλης μεγάλη πολύφωτος • 2 μεγάλοι πολυέλαιοι και 2 μικροί • Σκάμνοι: 20
μεγάλοι των τεσσάρων θέσεων και 10 μικρότεροι των τριών και καθόλον το μήκος
των τοίχων σκάμνοι κοινοί παλαιοί αλλά γεροί • Καρέκλες καμμιά δεκαριά • Δε-
σποτικά προσκυνητάρια 2, 1 σκαλιστόν και 1 πάλι σκαλιστόν αλλά λιγότερον και
• 2 θυμιατοί • Μιά κάσια • Μανουάλια 3 μεγάλα και 2 μικρά • Βιβλία δύο σειρές
νέα και δύο σειρές παλαιά με γράμματα παλαιάς γραφής με εξώφυλλα από πά-
πυρον • Ευχολόγια 3 τυπικά 2 νέα και έτερον φθαρμένον και έτερον παλαιόν Ιε-
ροσολυμήτικον • 50 ρίζες ελιές σε διάφορα χωράφια της ενορίας Χαρδακιωτίσ-
σης και Συρκανιάς • 5 περιβόλια με ελιές και λεμονόδεντρα • Καταστήματα 19
• Δύο αποθήκες και • Μία κατοικία με αυλήν και μιά λεμονιά.2

1 Πρόκεικται για τα περιουσιακά στοιχεία της εκκλησίας.
2 Θα πρέπει να προστεθούν - σύμφωνα με τη σελ. 7- και οι πενήντα μετοχές του ελαιο -

πιεστηρίου όπως και μετοχές της Τράπεζας Κύπρου αγνώστου αριθμού. (Οι σημειώσεις
δικές μου Α.Π.-Σ.)
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Αργυρά άλυσις, η λεγόμενη Ζώνη της Παναγίας
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