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ο 'ΑρχάΥΥελος 
τής Κ v θ ρέ α ς 

'Ήταν ένα μικρΟ παpεκκλfjσι, κτισμένο σ' 

€να Cίψωμα, ατήν ενορία «ΤζουμαΥlcn της 

KVΘρέας, άφιεΡωμέΥΟ στΟν 'ΑρχάΥΥελο Μι
χαήλ. 

9Ηταν πεpιovσΙα τοΟ 'ΑΥ. Άνδρονίκου 

KUΘρέας. VΟπως μας €λεγε ή γιαγιά μας, 

που το σπίτι της ήταν κοντά του και TOv 
χώριζε το λασvμι του νεροΟ «TOψloίJ1, το 

έκκλησάκι αύτο κτίστηκε ώς έξης: 

ΈπΕ Τουρκοκρατίας, 6έ:6αια, άπ' αιει 

πεΡνοΟσε ό κόσμος προς το Κεφαλό6ρυσο. 

Κάθε 6δομάδα περνοΟσε κα6αλλάρης στο ά

λογό TOU ενας Χότζιας. Μια μέρα κατέβηκε, 

άνέ6ηκε στό ύψωμα αύτό και περιεργαζό

ταν το τοπίο και τήν ώΡαία θέα άτr' έκεί' 

επάνω. 

Διάταξε 1"oUς Τ OVρκouς vό: κτίσουν ένα 

μικρΟ τζαμί. 

Μόλις τ.ο εμαθαν ΟΙ Χριστιανοl της ένο

ρίας, σε μια vw.ra μάζεψαν ίιλlκα και σε 

2-3 μέρες έΡΥάστηκαν Ολοι, μικρο! και με
Υάλο!, 1(uλύ σ«ληρα και έκτισαν το παρεκ

κλήσι αύτο και το ιiφιέρωσαν στόν Άρχάγ

γελο Μιχαήλ. 

Έλειτouργείτο μια φορά τόν χρόνο, στΙς 

8 Νοεμ6ρίΟl1, ό.τr.o τoLις ίερείς του 'Αγ. Άν

δρονίκou KUΘρέας. 

"Όσον καιρ6 ζούσεν ή γιαγιά μας, Xpυ~ 

σταλλού ΓΙΟ1<ouμη (η Γιακouμίνα) το έt<κλη

σάκι αύτο τό έπεpΙΠOι€ίτO και του άναδε τα 

καντήλια κάθε νύκτα. 'Άν καμια ψορά, που 

ήταν κουρασμένη, άργοΟσε vό: τα άνάψη, τό-

τε της φαινόταν πως ώωιιε η)ν πόρτα του 

Άρχαγγέλou να KΤVΠα. 'Αμέσως ετρεχε κα! 

τον αναδε. 

την ημέρα όλες ΟΙ γειτόνισσες και άπ' 

Όλη την Κυθρέα τον διατη'ροΟσαν άναμμένο 

καΙ τού επαιρναν λάδι μπόλικο. "Όταν πα

ρουσιαζόταν καμιά σοβαρά έπιδημία, μά

ζευαν νήματα άπ' δλα τά σπίτια και πε

ρικύκλωναν το έκκλησάκι (ένημάτωναν) για 

να περάση το κακό. "'Ε,σι η έπιδημία περ

νοΟσε χωρις ΘVματα. 

Μέσα στο έκκλησάκι αύτο εΙχε 4 μεγάλες 
εΙκόνες Ι1T~ στο εΙκονοστάσι, ηΙν εΙκόνα 

τού Χριστού, της Παναγίας, του Άρχάγγε

λΟl1 Μιχω)λ (πoΛU ωραίαν) καΙ του ΆγΙου 

• Ανδρονίκov. 
Σ τΟ προσκυνητάρι εΙχε πάρα πολλές μι

ιφότερες, που του τες έφερναν δωρα. 

Ή ΧΡιισταλλού Γιακouμη (η Γιακουμίνα, ή 

γιαγιά μας) ,όν έφρΌVΤιζε καΙ τόν παρα

καλοΟσε να ζήση να Ιδη τον γιό της ·1 ω:
σηφ , Ι ακωδίδη που ηταν στην 'Αμερική ά

πο πoΛU μικρός, 12 χρονων, και να πεθάνη 

την ημέρα της γlOρτης του. 

"'Ετσι και εγινε. Λίγες μέρες πριν της 

γιορτης του, αρρώστησε και την ώρα που 

έλειτουργοΟσε ή έι<.κλησία, ακοιιε άπα "(ό πασ 

pάΘVρO ηΙν ίερη ό:κολouθία και μόλις τέ

λειωσε το Ευαγγέλιο, ξεψύχησε στΙς 8 Νο

εμ6ρίou 1926, όπως ήταν Τι έπιθυμία ηις· 

Έλπινίκη Παπαδοπούλου 

καί ή άδελφή της Μ::φίίσα». 




