
Η Κυθρέα όπως την έζησα
της Νίκης Χριστοδούλου

Την Κυθρέα την έζησα πιο πολύ στα παιδικά μου χρόνια, μέσα της δεκαετίας
του ’50 με αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν την επισκεπτόμαστε με τον πατέρα
και την οικογένειά μου σε πολύ συχνά διαστήματα. Κυρίως όταν πηγαίναμε να
περάσουμε εκεί, στο πατρικό του πατέρα μου, τις γιορτές των Χριστουγέννων
και του Πάσχα, αλλά και πολλά Σαββατοκυρίακα του καλοκαιριού ή και άλλες
γιορτινές μέρες.

Ο πατέρας μου ήταν από την Κυθρέα αλλά είχε έρθει από νωρίς στη Λευκωσία
για να εργαστεί. Στη Λευκωσία γνώρισε τη μητέρα μου, παντρεύτηκαν και έφτια-
ξαν εδώ την οικογένειά τους, με πέντε παιδιά.

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και έζησα όλη μου τη ζωή στη Λευκωσία. Όμως, η Κυ-
θρέα των παιδικών μου χρόνων, όσο και να αγάπησα και να αγαπώ τον τόπο
που γεννήθηκα και μεγάλωσα, είναι πάντα για μένα ένα ξεχωριστό κομμάτι των
αναμνήσεών μου, που με γεμίζει με νοσταλγία για τις ωραίες και αξέχαστες
μέρες που περνούσα εκεί, με τον παππού, τη γιαγιά, τους θείους, τις θείες, τα
ξαδέλφια μου και όλους τους άλλους υπέροχους ανθρώπους της.

Γιατί πάνω απ’ όλα, αυτό είναι που θυμούμαι σαν κάτι το πολύ ξεχωριστό
για την Κυθρέα: Πέρα από τις ομορφιές της, τους ποταμούς με τα πλούσια νερά
και με τις πάπιες και τις χήνες που κυκλοφορούσαν σ’ αυτούς, τα καβούρια
στις όχθες τους που τα μαζεύαμε, τα ψήναμε στη φωτιά και ήταν πεντανόστιμα,
πάνω από τα μεγάλα περβόλια τα γεμάτα πορτοκαλιές, μανταρινιές, λεμονιές
και τόσα άλλα, πάνω από τους καταπράσινους μυρωδάτους κήπους με τα
όμορφα λουλούδια τους, πάνω απ’ όλα αυτά, ήταν οι άνθρωποί της. Όλοι νοι-
κοκύρηδες, καλόκαρδοι, φιλόξενοι, δεμένοι μεταξύ τους, ο καθένας με ξεχωρι-
στή προσωπικότητα, όμως όλοι με την ίδια νοοτροπία, όπως την ανέφερα πιο
πάνω. Και επιπλέον, εργατικοί και φιλοπρόοδοι,  που πάντα προσπαθούσαν για
το καλύτερο, παρά τις αντίξοες συνθήκες της ζωής τους και τις δύσκολες πολι-
τικές και οικονομικές καταστάσεις που περνούσε ο τόπος.

«Ξεναγός» μου στην περιοχή ήταν ως επί το πλείστον η Κυθρεώτισσα ξαδέλφη
μου, η  Έλλη. Ήμαστε σχεδόν συνομήλικες – την περνούσα ένα χρόνο – και όπου
πήγαινε με έπαιρνε μαζί της. Γνώριζα έτσι και άλλους πιο μακρινούς συγγενείς,
αλλά και τους γείτονες. Αμέσως έβγαιναν οι δίσκοι, με τα σπιτικά γλυκά, τα
μπισκοτάκια, τις δροσερές λεμονάδες και πορτοκαλάδες, που έφτιαχναν από τα
λεμόνια και τα πορτοκάλια των περβολιών τους, και ένα σωρό άλλες λιχουδιές,
όλες φτιαγμένες από τα άξια χέρια των νοικοκυρών. Γι’ αυτό και οι επισκέψεις
μας ήταν συχνές. Αυτές, όμως, δεν δυσανασχετούσαν. Μας υποδέχονταν πάντα
εγκάρδια και με πλατιά χαμόγελα.

«Ά Νίκη, μα είσαι Χωραΐτισσα;», με ρωτούσαν συχνά, λίγο σκωπτικά, οι κυ-
ρίες που επισκεπτόμαστε. – Παρενθετικά να αναφέρω ότι αυτό το «Ά» που έβαζαν
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μπροστά από το όνομα όταν απευθύνονταν σε κοπέλα, μου έκαμνε τρομερή εντύ-
πωση. Ήταν  ένα «Ά» έντονο, τονισμένο, και ακολουθούσε το όνομα: «Ά Νίκη, Ά
Έλλη, Ά Μαρούλλα, Ά Ξένια»… Είχα κολλήσει κι εγώ και κάποτε φώναζα τη μη-
τέρα μου «Ά μάμα»…

Ήμουν τότε λίγο ντροπαλή σαν παιδί και κοκκίνιζα, γιατί ένιωθα «διαφορε-
τική» από αυτές όταν με έλεγαν «Χωραΐτισσα», δηλαδή «Λευκωσιάτισσα». Δεν
είχαν βέβαια κακό σκοπό ούτε το έλεγαν για να με «θίξουν», απλώς μεγαλώνο-
ντας κατάλαβα ότι «έσπαγαν», καλόπιστα, «πλάκα» με τη στάση που έπαιρνα όταν
μου το ρωτούσαν αυτό. 

Τα καλοκαίρια, όταν σουρούπωνε, με έπαιρνε η ξαδέλφη μου και πηγαίναμε
έξω από το σινεμά της περιοχής.– Κανένας κίνδυνος δεν υπήρχε να κυκλοφορείς
το βράδυ στο χωριό, έστω κι αν ήσουν παιδί-. Ανεβαίναμε σ’ ένα δένδρο στο απέ-
ναντι χωράφι που έβλεπε προς την οθόνη και βλέπαμε την παράσταση «δωρεάν».
Όταν η παράσταση τέλειωνε και έφευγε ο κόσμος, πριν σβήσουν τα φώτα και
κλείσουν οι πόρτες του κτιρίου, μπαίναμε μέσα και μαζεύαμε από το πάτωμα
τα στραγάλια που είχαν πέσει κάτω από τους θεατές. Τα χώναμε στις τσέπες
μας σαν πολύτιμα λάφυρα. Αυτό γινόταν βέβαια μέχρι που το ανακάλυψαν οι
γονείς μας και… Αξέχαστη εμπειρία των 6-7 μας χρόνων! 

Προσκολλημένοι ήταν όλοι οι Κυθρεώτες στα ήθη και έθιμα του τόπου μας,
αλλά και στις τοπικές τους συνήθειες. Τα τηρούσαν όλα με θρησκευτική ευλά-
βεια όλοι στο χωριό. Κι αυτό μου έκαμνε πάντα μεγάλη εντύπωση και το χαιρό-
μουν ιδιαίτερα.

Τα Χριστούγεννα όλα τα σπίτια έλαμπαν από  καθαριότητα. Οι προετοιμασίες
για τη μεγάλη γιορτή γίνονταν από νωρίς. Ζύμωναν κι έψηναν κουλούρια, μυ-
ρωδάτα μπισκότα, έφτιαχναν κουραμπιέδες και, φυσικά, την απαραίτητη βασι-
λόπιττα με το τυχερό φλουρί για το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς. Όλα τα σπίτια

μοσχοβολούσαν από
τις μυρωδιές. Τα παι -
διά γυρνούσαν από
σπίτι σε σπίτι και
τρα γουδούσαν τα κά-
λαντα, παίρνοντας τα
μπαξίσια τους.

Χαρά θεού ήταν οι
μέρες αυτές. Οι κα-
μπάνες των εκκλη-
σιών χτυπούσαν χα-
ρούμενα και οι πι-
στοί, όλο το χωριό βα-
σικά, ντυμένοι με τα
γιορτινά τους, έτρε-
χαν στις εκκλησίες
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για να γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού. Στη Λευκωσία δεν πολυπήγαινα στην
εκκλησία, εκτός κι αν με έστελλε κάποτε τις Κυριακές η μητέρα μου. Στην Κυ-
θρέα, δεν έχανα ποτέ μου την ευκαιρία να ακολουθώ κι εγώ τους χωριανούς και
να συμμετέχω στα καθιερωμένα. Το απολάμβανα, θυμούμαι, και μου άρεσε. 

Την ημέρα των Θεοφανείων, που ήταν η τρίτη και τελευταία γιορτή του δω-
δεκαήμερου των Χριστουγέννων, πήγαινε ο ιερέας μαζί με τον καντηλανάφτη,
πρωί-πρωί, από σπίτι σε σπίτι, με την αγιαστούρα του και «καλάντιζε» (έριχνε
αγιασμό) για να φύγουν οι καλικάντζαροι ή «σκαλαπούνταροι», όπως ήταν ευ-
ρύτερα γνωστοί. Στα σπίτια ψήνονταν από την παραμονή τα απαραίτητα ξερο-
τήγανα. Μερικά από αυτά τα έριχναν στις στέγες των σπιτιών για να φαν οι κα-
λικάντζαροι, να εξευμενιστούν και να φύγουν, λέγοντας το γνωστό  «τιτσίν τιτσίν
λουκάνικο, κομμάτι ξεροτήανο, να φάτε τζαι να φύετε». Και τα παιδιά, περίμε-
ναν με ανυπομονησία να πάρουν «πουλουστρίνα» από τους γονείς, τους νονούς,
ή ακόμα και από τους στενούς συγγενείς. Στέκονταν καμαρωτά μπροστά τους,
με τις χούφτες ορθάνοιχτες, και έλεγαν το γνωστό: «Καλημέρα τζαι τα Φώτα τζαι
την πουλουστρίνα πρώτα». Και αυτοί, όπως ήταν το έθιμο, έβαζαν το χέρι βαθιά
στην τσέπη και έδιναν πρόθυμα στα παιδιά την «πουλουστρίνα» τους.

Η ζωή των κατοίκων της Κυθρέας δεν ήταν βέβαια μόνο γλέντια και χαρές.
Αυτά ήταν μόνο μερικές παρενθέσεις στη δύσκολη διαβίωσή τους. Γιατί πάνω
απ’ όλα η ζωή τους ήταν ένας σκληρός αγώνας για επιβίωση. Πολλοί Κυθρεώτες
ήταν γεωργοί ή είχαν δικά τους χωράφια. Καλλιεργούσαν με μόχθο και κόπους
τη γη τους, αυτό θυμούμαι έντονα, γιατί τα μέσα που υπήρχαν τότε γι’ αυτό το
σκοπό ήταν από λιγοστά ως ανύπαρκτα. Αυτό που θυμούμαι πιο πολύ απ’ όλα,
ήταν το πότισμα των χωραφιών. Έπαιρναν, νομίζω, νερό με τη σειρά, κι αυτός
που ήταν η σειρά του να ποτίσει έπρεπε να φροντίσει, ακόμα κι αν ήταν ξημε-
ρώματα, να φτιάξει αυλάκια και στα αυλάκια να φτιάξει «δησιές» για να κατευ-
θύνουν το νερό προς το χωράφι και τα δέντρα του. Με πήρε 2-3 φορές η θεία
μου μαζί της κάποια ξημερώματα που θα πότιζε, και παρόλο που αυτά όλα είναι
πολύ αμυδρά χαραγμένα στη μνήμη μου, εννοώ δηλαδή ότι δεν θυμούμαι ακρι-
βώς τι έκαμνε, ξέρω εντούτοις ότι ήταν δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Για
μένα ήταν κάτι σαν παιγνίδι, μια νέα εμπειρία, για τους Κυθρεώτες  ήταν μόχθος
και σκληρή δουλειά. Και πού να φανταστεί κανείς πώς θα ήταν το όργωμα, το
κλάδεμα, το ξεχορτάριασμα, το μάζεμα των καρπών… όμως αγαπούσαν τον τόπο
τους και τον φρόντιζαν με μεράκι.

Θυμούμαι ακόμη τον παππού μου, το Σοφόκλη της Πποίνας, όπως ήταν γνω-
στός στο χωριό, να γυρνά από τα χωράφια του πάνω στο αγαπημένο του γαϊ-
δούρι και μόλις έφτανε στο σπίτι να το φροντίζει με ιδιαίτερη αγάπη. Ήταν πολύ
δεμένος με το γαϊδούρι του. Και θυμούμαι χαρακτηριστικά ότι πολλές φορές,
όταν επέστρεφε αργά το απόγευμα από τον καφενέ, όπου πήγαινε για να ξεκου-
ραστεί άμα γυρνούσε από τα χωράφια, η πρώτη του κουβέντα ήταν: «Εταΐσετε
τον γάδαρον; Εποτίσετέ τον;» Όμως αυτό το γαϊδούρι ήταν, νομίζω, το δεξί του
χέρι για τις γεωργικές του εργασίες και το μόνο μεταφορικό μέσο που διέθετε.
Πάντως εμείς, τα παιδιά, πολύ διασκεδάζαμε με το «δέσιμο» του παππού με το
γάιδαρό του!
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Άλλες αναμνήσεις που έχω από την
Κυθρέα όπως την έζησα παιδί, είναι ο
εορτασμός της Απόκρεω και της Καθα-
ράς Δευτέρας. Τις αποκριές, λοιπόν,
όλοι σχεδόν ντύνονταν μάσκες. Πολλοί
άντρες ντύνονταν συνήθως γυναίκες
και πολλές γυναίκες ντύνονταν άντρες.
Γυρνούσαν δε σε ομάδες από σπίτι σε
σπίτι και προσπαθούσαν μεταξύ τους
να ανακαλύψουν ποιος ή ποια κρυβό-
ταν κάτω από τη μεταμφίεση. Και γινό-
ταν μεγάλο πατιρντί, φασαρία, γέλια,
φωνές και εκατέρωθεν πειράγματα.
Ακόμα και καρπαζιές έπεφταν… Ο
θείος Παντελής, αδελφός του πατέρα
μου, μεταμφιεζόταν «ξυλοπόδαρος»!

Με μεγάλη λαμπρότητα γιόρταζαν οι
Κυθρεώτες και τις γιορτές του Πάσχα,
που έπεφταν, όπως πάντα άλλωστε, με
τον ερχομό της άνοιξης. Ειλικρινά, δεν
μπορώ να περιγράψω με λόγια τις
ομορφιές της Κυθρέας αυτή την εποχή.
Θα παραθέσω, όμως, τους στίχους ενός
σπουδαίου ποιητή, που αν και δεν τους
έγραψε αποκλειστικά για την Κυθρέα,
ωστόσο οι στίχοι του  φωτογραφίζουν,
με ακρίβεια σχεδόν, τις ομορφιές της:

Ζευγαρωμένα βλέπω τα πουλιά
Στους κήπους που μ’ ανθούς μοσχοβολούνε
Και κτίζουν την μικρή τους την φουληά
Κι οιστρήλατα πετούν και κελαϊδούνε!

Και μ’ ηδονής τρεμούλα στα φτερά
Τα ράμφη των τα σμίγουν και φιλιούνται
Και χαιρετούν την Άνοιξι φαιδρά
Κι οι χειμωνιές που πέρασαν ξεχνιούνται!...

Οι στίχοι είναι από το Μαστίγιον, την πολιτικοσατιρική εφημερίδα που εξέ-
διδε ο ποιητής Γιάννης Περδίος για 20 συνεχόμενα χρόνια. Ο Περδίος καταγό-
ταν, ως γνωστό, από την Κυθρέα. Η γραφή του ποιήματος είναι όπως ακριβώς
είναι γραμμένη στο Μαστίγιον.

Και όντως, στο σπίτι του παππού μου έρχονταν πάντα αυτή την εποχή χελι-
δόνια και έκτιζαν φωλιές έξω από το μεγάλο ηλιακό, πάνω στην καμάρα που
ήταν και η είσοδος του σπιτιού. Πιο πίσω υπήρχαν γλάστρες με κάθε λογής λου-

Από αριστερά ο θείος Παντελής, ο Τάκης
γιος του θείου Κώστα, οι θείες Βαγγελιώ

και Δεσποινού
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λούδια που μοσχοβολούσαν. Υπήρχαν επίσης
γιασεμιά και βουκεμβίλιες  και δίπλα ήταν το
μεγάλο περιβόλι, με τα δέντρα του φορτωμένα
άλλα με ανθούς και άλλα με γινωμένα
φρούτα, ενώ μικρά πουλάκια πετούσαν από
κλαδί σε κλαδί και κελαηδούσαν. Όπως δη-
λαδή τα περιγράφει ο Περδίος στο ποίημά
του. Υπήρχαν ακόμα εκεί έξω, αν θυμάμαι
καλά, και οι «ζίζιροι» (τζίτζικες) που σε ξεκού-
φαιναν με τα τσιρίγματά τους!  

Οι προετοιμασίες για το Πάσχα άρχιζαν
από νωρίς. Τα σπίτια έπρεπε να ασβεστωθούν,
τα χειμερινά ρούχα να πλυθούν και να φυλα-
χτούν στα μπαούλα, και να ετοιμαστούν τα
ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά. Καθώς δεν
υπήρχαν πλυντήρια ρούχων τότε, αν θυμούμαι
καλά τα ρούχα τα έπλεναν σε μεγάλες ξύλινες
σκάφες και το νερό για το πλύσιμο το έβραζαν
σε μεγάλα καζάνια. Δύσκολη ζωή, πραγμα-
τικά!

Από νωρίς επίσης οι νοικοκυρές προμηθεύ-
ονταν τα απαραίτητα για το ψήσιμο των φλα-
ούνων και των κουλουριών, που τα έψηναν
στους φούρνους που είχαν στις αυλές των σπι-
τιών τους, για το βάψιμο των αυγών, κάρβουνα
για το ψήσιμο του αρνιού, σαλατικά και ένα
σωρό άλλα λαχταριστά εδέσματα. Πενήντα ολό-
κληρες μέρες νήστευαν άλλωστε οι περισσότε-
ροι, και το φαγοπότι μετά από τόσες μέρες νη-
στείας ήταν αναμενόμενο. Αυτό εξάλλου ήταν
το έθιμο και οι Κυθρεώτες, όλοι, χωρίς σχεδόν
καμιά εξαίρεση, τηρούσαν όλα τα έθιμα και
όλες τις συνήθειες των ημερών. 

Οι νέοι του χωριού άρχιζαν να μαζεύουν
και να αποθηκεύουν ξύλα από τα χωράφια για
τη «λαμπρατζιά» που θα άναβαν στον περίβολο
της εκκλησίας τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου.
Φρουρούσαν δε τα ξύλα που μάζευαν για μέρες, για να μην τους τα πάρουν
άλλοι νεαροί από άλλες ενορίες για τη δική τους «λαμπρατζιά». Είχαν και συνα-
γωνισμό μεταξύ τους, ποια «λαμπρατζιά» θα ήταν μεγαλύτερη και ποια θα αρ-
γούσε περισσότερο να σβήσει.

Όλη τη Μεγάλη Βδομάδα ο κόσμος πήγαινε εκκλησία κάθε βράδυ. Οι νεαροί
στο προαύλιο έπαιζαν «μάσκουλα» (κροτίδες ) (δεν απαγορεύονταν από το νόμο

Η θεία Ερασμία

Η θεία Λουκία
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τότε), που πολλές φορές τα έφτιαχναν οι ίδιοι,
και έπαιρναν μαζί τους βεγγαλικά που όταν τα
άναβαν, σκορπίζονταν τριγύρω πολύχρωμες
λάμψεις. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μετά
τον «Καλό Λόγο» και το «Χριστός Ανέστη», γυρ-
νούσαμε όλοι στο σπίτι κρατώντας αναμμένο το
κερί μας με το Άγιο Φως που είχαμε πάρει από
τον ιερέα, προσπαθώντας να μη μας σβήσει. Θυ-
μούμαι ήταν καθιερωμένο στην επιστροφή να
τρώμε σούπα ή μαγειρίτσα και φλαούνα και να
τσουγκρίζουμε κόκκινα αυγά. Αυτό σήμαινε για
τους περισσότερους και το τέλος της πολυήμε-
ρης νηστείας.

Την ημέρα του Πάσχα και για τρεις συνεχό-
μενες ημέρες γίνονταν παιγνίδια στα προαύλια
των εκκλησιών, από το πρωί, μετά τη λειτουρ-
γία, μέχρι το σούρουπο. Παίζαμε ζίζιρο, λιγκρί,
σχοινί, κ.ά. Οι νέοι διαγωνίζονταν στις σακκου-
λοδρομίες και στο «διτζίμι» (κουβάλημα μεγάλης
βαριάς πέτρας, κι όποιος αντέξει). Ο πατέρας μου στο σπίτι έφτιαχνε «σούσες»
(κούνιες) και «αυγωτή».

Αξέχαστες θα μου μείνουν και οι εκδρομές μας στον Κεφαλόβρυσο της Κυ-
θρέας. Ο πατέρας μου έβαζε τα καρπούζια και τις μπύρες που παίρναμε μαζί
μας στα νερά που ανάβλυζαν από την πλούσια πηγή του για να παγώσουν. Και
η μέρα περνούσε ευχάριστα και ξέγνοιαστα.

Θυμούμαι… και τι δεν θυμούμαι από την Κυθρέα!  Όμως θα σταματήσω εδώ
με μια μόνο διαπίστωση: Οι Κυθρεώτες προόδευσαν, ακόμα και στην προσφυ-
γιά. Κι ένα πράγμα που κρατώ πάνω απ όλα από τις παιδικές μου αναμνήσεις
είναι ότι δεν έπεσα έξω. Όπως τους είχα κρίνει τότε, στο παιδικό μυαλό μου,
άξιους, εργατικούς και φιλοπρόοδους, έτσι αποδείχτηκε τελικά ότι είναι αυτοί
οι άνθρωποι. Διότι οι περισσότεροι πρόκοψαν και αναδείχτηκαν άξια μέλη της
κοινωνίας και της πατρίδας τους, αλλά και του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής
τους, της Κυθρέας.

Λέγομαι Νίκη Χριστοδούλου και πατέρας μου είναι ο μ. Ανδρέας Χριστοδου-
λίδης, μηχανικός αυτοκινήτων, που όλοι όσοι τον γνώριζαν τον ήξεραν ως «ο
μάστρε Αντρέας ο Τζυρκώτης». Η μ. μητέρα μου, η Αίγλη, παρόλο που γεννήθηκε
και μεγάλωσε στη Λευκωσία, είχε και η ίδια τις βαθιές ρίζες της από την Κυ-
θρέα, αφού η μητέρα της, Ελένη Σάββα Κυριακίδου, ήταν πρώτη ξαδέλφη του
ποιητή Ιωάννη Περδίου. Η γιαγιά μου δηλαδή, η Ελένη, και ο ποιητής, είχαν
κοινό παππού το Χ Μιχαήλ Περδίο, γέννημα-θρέμμα της Κυθρέας. Η αναφερό-
μενη πιο πάνω ξαδέλφη μου, η Έλλη, είναι κόρη του αδελφού του πατέρα μου,
του μ. Κώστα.

Η θεία Βαγγελιώ
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