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ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 

<(Θεέ μου νόρτεv η Λαμπρή ... ι~ 

«Θεέ μου νόρτεν η Λαμπρή 
να κρεμαστούν οι σούσες 

τζιαι να γεμώσουν τα στενό, 

ούλλον μαυροματούσεςι>. 

Έτσι όμορφα τραγουδό ο λαϊκός ποιητής 
ένα από τα πιο γραφικό έθιμα της Λαμπρής 

στον τόπο μας. Ένα, από την αλυσίδα των 
τόσων άλλων που πλουτίζουν την παρά· 

δοση μας και κάνουν το νησί μας γνωστό 
έξω από τα σύνορα του. 

Πλούσιος σε παρόδοση ο τόπος μας 

χιλιοτραγουδημένοι οι θρύλοι του. Τα ήθη 

και τα έθιμα του έχουν τη ρίζα τους στην 
αρχαιότητα! 

Μέσα στην πολυτάραχη ζωή της πόλης, 

που ο όνθρωπος γεμάτος άγχος για τον 

αγώνα προς τον επιούσιο τρέχει από το 

πρωί ως το βράδυ, τα έθιμα του τόπου μας 

έχουν σχεδόν εκλείψει 

Ανύπαρκτοι οι φούρνοι της αυλής μα και 

η αυλή για το ζύμωμα και το φούρνισμα, 

ανύπαρκτος και ο χώρος συγκέντρωσης για 

τα παιχνίδια, τους χορούς, την κουβέντα! Ο 
άνθρωπος μοναχικός και χωρίς συντροφιό! 

Το ιδιαίτερο χρώμα των εθίμων μας, δια

τηρείται ακόμα ευτυχώς αυτούσιο στην 

Κυπριακή ύπαιθρο και πάει από γενιά σε 

γενιό μεταφέροντας μαζί του κότι, που με 
κανένα τρόπο δεν πρέπει ν' αφήσουμε να 

χαθεf και να σβύσει. 

Όλες οι γιορτές της Χριστιανοσύνης 

είναι συνυφασμένες με τη λαϊκή μας παρό
δοση. Ιδιαίτερα όμως οι δυο μεγαλύτερες. 

Τα Χριστούγεννα και η Ανάσταση. 

Το Κυπριακό Πόσχα γιορτόζεται με ιδιαί

τερη λαμπρότητα σ' όλο το νησί μας, αν 

παρακολουθήσει όμως κανείς τη γιορτή 

στα χωριό μας, θα νιώσει ασφαλώς πολύ πιο 
κοντό στο μεγαλείο της! 

Από την αρχή της Σαρακοστής, με το 

«Κόψιμο τη~ μούττης» της, ως τη στιγμή 

που ο παπός θα ψόλλει φορώντας τα γιορ

ταστικό του άμφια το ~<Χριστός Ανέστη>) ο 

Κύπριος ετοιμόζεται ψυχολογικό να διε
χτεί και να ζήσει τα Πόθη και την Ανόσταση 

του Κυρίου. Κι αρχή κόνει με την νηστεlα. 

Στα χωριό μας, οι περισσότεροι όνθρω
ποι νηστεύουν όλες τις μέρες της πεντηκο

στής και κοινωνούν των aχράντων μυστη

ρfών την πρώτη Κυριακή των νηστειών και 

κατόπιν την τελευτα!α, εκείνην του Πάσχα! 

Τα εσπερινό εlναι απαραlτητο συμπλή

ρωμα της Πεντηκοστής και ιδιαlτερα οι 

((χαιρετισμοf>~! Για τέσσερις Παρασκευές 

συνέχεια, ψόλλεται ο Ακόθιστος ύμνος και 
οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου, ενω την πέμ

πτη εβδομόδα - την πέμπτη Παρασκευή -
επαναλαμβάνονται όλοι μαζl. 

Οι μέρες που μας χωρίζουν πια από το 

Πάσχα είναι πολύ λlγες! 

Μια Κυριακή πριν από την Ανάσταση 

γιορτάζεται η Κυριακή των Βαϊων, θuμlζον

τας στους ΧριστιανοUς την εfσοδο του 

Ιησού, στην Ιερουσαλήμ και ταυτόχρονα 

την αρχή των Παθών του. 

Από την Μεγάλη Δευτέρα και έπειτα τα 

Εσπερινά ε[ναι κατανυχτικά! Οι ύμνοι 

γραμμένοι από εμπνευσμένους ψαλμω

δούς, σδηγούν το εκκλησίασμα, βήμα με 

βήμα σ' όσα έζησε τη Σταύρωση Του, την 

ταφή και την Ανάσταση Του. 

Κανένα μάτι δεν μένει αδάκρυτο όταν ο 

ιερέας ψάλλει το «σήμερον κρεμάται επl 

ξύλου)) και καμιά καρδιά δεν μένει ασυγκ[

νητη σαν ο χορός λέει το "ω γλυκύ μου 

έαρ>~. 

Περιττό να πούμε πως την Αγlα Εβδο

μάδα οι εκκλησίες εlναι ντυμένες στα 

μαUρα πενθώντας τον Ιησού! 

Το Μεγάλο Σόββατο, στην πρώτη λει
τουργlα της Ανάστασης, μετά τον Από

στολο στα στασfδια της εκκλησίας κτυποUν 
ρυθμικά για να δεlξουν τη Νlκη της ζωής 

απάνω στον θάνατο. Μέσα στο πανδαιμό

νιο εκείνο του θορUβου και το ανατρfχια

σμα της συγκlνησης, τα μαύρα πέφτουν, 

και ο ιερέας ψάλλει το ι•Ανάστα ο Χριστός>~, 
ενώ οι κροτfδες και τα βεγγαλικά στο 

προαύλιο συνοδεύουν τις καμπάνες στα 

χαρουμενα κτυπήματα τους! 

Τα μεσάνυκτα του Μ. Σαββάτου ψάλλε

ται «Ο καλός λόος". Όλοι οι Χριστιανοί με 
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τις λαμπάδες στο χέρι που τις ανάβουν 

μόλις ο παπάς πει το «δεύτε λάβετε φωςιι, 

βγαiνουν από την εκκλησία και μετά τη 

λιτανεlα ψάλλουν κατανυκτικό με το χορό 
το <(Χριστός Ανέστηιι · 

Στα χωριά μας, πολλοί έχουν μαζί τους το 

κόκκινο τους αυγό και το τσουγκρiζουν 

αμέσως μετά την αναγγελία της Ανάστα

σης! 

Η προετοιμασiα για την Ανάσταση δεν 

γίνεται μόνο στη ψυχή του Κυπρίου. Γίνε

ται και στο σπίτι του. 

Από τις πρώτες μέρες της Αγίας Εβδο

μάδας, τα σπίτια καθαρίζονται «που 

γωνιάς ι• και ασπρογιάζονται 

Στη συνέχεια αρχίζουν οι άλλες δου

λειές, όπως το πλύσιμο, το σιδέρωμα και το 

κουβάλημα των ξύλων για το φούρνο. 

Την Μ. Πέμπτη, οι νοικοκυρές ζυμώνουν 
τα κουλούρια τους και βάφουν τ' αυγά τους 

για το τσούγκρισμα της Λαμπρής. 

Την Μ. Πέμπτη, οι νοικοκυρές ζυμώνουν 

τα κουλούρια τους και βάφουν τ' αυγά τους 
για το τσούγκρισμα της Λαμπρής. 

Την Μ. Παρασκευή, εκτός από τις άλλες 

δουλειές, η Κυπρία αγρότισσα, θα ετοιμά
σει και το τυρi για τις φλαούνες της που θα 

φουρνίσει το Μ. Σάββατο αμέσως μετά την 

πρω'ίνή λειτουργία της πρώτης Ανάστασης. 

Οι νοικοκυρές θα πρωταγωνιστούν σε 
, όλα! Το απόγευμα του Μ. Σαββάτου, αφού 
· ετοιμάσουν τη σούπα, που θα φάει η οικο
γένεια μετά τον ••καλόν λόονιι, θα λούσουν 

τα παιδιά τους και θα τα βάλουν να κοιμη

θούν νωρίς! 
Στις 12 όπως είδαμε, θα πάνε όλοι στην 

εκκλησία και στη συνέχεια αφού απολει

τουρyήσει ο παπάς και κοινωνήσουν θα 

γυρίσουν στα σπίτια τους! Εκεi, μέσα σε 

ατμόσφαιρα αγάπης, η οικογένεια θα 

τσουγκρίσει τα αυγά της, Θα φάει τη 

φλαούνα της και θα πέσει μετά για να κοι

μηθεί. 

Πρέπει να πούμε πως όλοι μετό την θε!α 

λειτουργία, προσπαθούν να φέρουν στο 

σπίτι αναμμένη την αναστόσιμη λαμπάδα 
και να ανάψουν μ' αυτήν το καντήλι στο 
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εικονοστάσι. Πριν μπουν στο σπiτι, ο νοικο

κύρης «σταυρώνει» με τον καπνό του 

κεριοΟ το «ξωπόρτιν>ι του σπιτιού του. Οι 

λαμπόδες της Ανάστασης, θα φυλαχθούν 

κατόπιν aπό την νοικοκυρά, που τις ανάβει 

όποτε υπάρχει Θεομηνία ή νεροποντή! 

Την ημέρα του Πάσχα, όταν η ώρα πάει να 

φτάσει το μεσημέρι, η καμπάνα της εκκλη

σίας θα ξανακτυπήσει και πάλι για τη λει

τουργία της αγάπης. Ο κόσμος μαζεύεται 

και πάλι στην εκκλησία για τη «λιτήιι, τη 

λιτανεία δηλαδή. 

Πριν μιλήσουμε για τα παιγνίδια της λαμ

πρής, θόταν παρόλειψη να μην αναφέ

ρουμε την «λαμπρατζιάν" και το κάψιμο 

του Ιούδα! 

Από νωρίς το απόγευμα του Μ. Σαββό

του, οι νέοι και τα παιδιά των χωριών μας, 

γuρiζουν παντού, στα σπίτια και τα χωρά

φια και μαζεύουν ξύλα για την «Λαμπρα

τζιόν>>. 

Μόλις σχηματιστεί ένας μεγάλος σωρός 

από ξύλα, τοποθετούν στην κορυφή του 

ένα ομοiωμα του Ιούδα και στη συνέχεια 

του β όζουν φωτιά. 

Η λαμπρατζιά, ανάβει όλο το βράδυ του 

Μεγάλου Σαββάτου και διατηρείται ως την 
λειτουργία της αγάπης που γίνεται όπως 

είδαμε το πρωfτης Κυριακής του Πάσχα. 

Σον aπολειτουργήσει η εκκλησία κι από 

την πρωϊνή λειτουργiα, οι νέοι των χωριών 

μας που έχουν ήδη μαζευτεί στην πλατεία 

με τα <<Καλό>> τους που τα «Πόννισaν» το 

Πάσχα, αρχίζουν τα παιγνίδια! 

Τα παιγνίδια της Λαμπρής είναι πολλά και 

ποικίλα. Αναφέρουμε, «Το διτζιήμιν>>, <<τον 

ξεροπόταμον», <<Τον ζίζιρον>•, ••το σκατού

λικο», και ••τις τρεις ελιές», που είναι μόνο 

μερικά από αυτά. 

Ξεχωριστή θέση στους γιορτασμούς του 

Πάσχα είναι «Το κρέμασμα ν της σούσας». 

Οι σούσες δένονται με χοντρά διπλά 

σχοινιά από το <<Κρικέλι» δηλ. ένα μεγάλο 

χοντρό χαλκά στερεωμένο καλά στο κέν

τρον της μεγάλης καμόρας του χωριάτικου 
σπιτιού, ή στην χοντρή «νευκάν» της στέ

γης, όταν το σπiτιν εiναι <ψακρυνάριν» ή 

ακόμα και στα δέντρα της πλατείας του 

χωριού ή της εξοχής. 

Πάνω στις σούσες, οι κοπέλλες του 



,χωριού, κουνιούνται δυο-δυο, καθισμένες 

'πάνω στη σανίδα που οχηματίζ!;ιτο κάθισμα 
:της σούσας, τραγουδώντας τραγούδια του 
καημού και της αγάπης. 

Στις δυο πλευρές της σούσας, δυο άλλες 

. κοπέλες, στέκονται η μια από την μια 

'πλευρά και η άλλη από την άλλη που με τα 
λυγίσματα των ποδιών τους, αναγκάζουν 

την ((σούσα~> vn παιρνει «πούλλοιι, δηλ. να 
αιωρείται μπρος πίσω. Οι κοπέλες κρατούν 

«τ' όρμεναιι της σού σας, είναι δηλ. κότι σαν 

τα πανιό του καραβιού. 

1ιΟι σούσεςιι, τ' όμορφο αυτό γραφικό 

έθιμο του τόπου μας, τείνει να εκλείψει. Τα 

χωριά μας τώρα είναι γεμάτα από μοντέρνα 

σπlτια και η «νευκό>~ και το <<Κρικέλινι• 

έχουν μείνει σε μερικά παλιά και παραδο

σιακά σπίτια. 
' 

Τα τραγούδια όμως της «σούσαςιι, όσος 

καιρός κι αν περάσει, έστω κι αν το έθιμο 
αυτό μείνει μόνο μια όμορφη ανάμνηση, 

διατηρούνται. Τα έχουν καταγράψει οι λαο
γράφοι μας και αποτελούν θησαυρό της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Ας θυμηθούμε όμως μερικό τερόστιχα ή 

εξόστιχα από τα τραγούδια της <<σούσάςιι. 

Το κάθε δίστιχο που τραγουδιόταν από 

ένα κορίτσι που κουνιόταν, επαναλαμβα

νόταν σαν επωδός από όλες τις άλλες 

κοπέλες που ήταν εκεί χαζεύοντας, ή περι

μένοντας τη σειρό τους να ι•σουση~ύνι•. 

Το κάθε ένα απ' αυτό τα λιανοτράγουδα 

έχει τη μυστική του σημασία γι' αυτόν στον 

οπο!ο aπευθύνεται: να τι λέει ένα απ' αυτό. 

«Τις στράτες τις μαρμαρωτές, εγιώ εννά 

ρωτήσω 

τζιαν αγαπάς άλλη ν που μεν εν να σε παραι

τήσω''· 
Σήμερον τ' άσπρον γιασουμίν είπεν του 

δυόσμη γεια σου 

τζι είπεν του, πόθεν έρκεσαι φκαίνει η 

μυρωθκιά σου; 

Εφτά φτομάες έκαμα φως μου να σου 
σuντύχω 
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για τ' ήτουν η Σαρακοστή, να μεν σε ωριμα
τισωιι, 

Στες σούσες δεν κουνιούνται μόνον οι 

κοπέλες. Κάποτε παίρνουν σειρά και τα 

«κοπέλια" που κι εκε(να τραγουδούν τα 

ερωτικό δ(στιχα που απευθύνονται Όστις 

εκλεκτές τις καρδιάς τους. 

ιιΤα μόθκια σ' ων ι σαν ελιές που πάνω στο 

κλωνάρι ν 

τα φρύθκια σ' ων καμαρωτά σαν θκυο 

μερών φεγγόριν. 

Για τουν' την νέον π' αγαπώ, όποιος λόχε ι 
τζιαι δει την 

νομίζει βλέπει ζωντανήν τζιείνnν την 

Αφροδίτην». 

Συμπλήρωμα των παιγνιδιών της Λαμ

πρής είναι οι χοροίί Αποκορύφωμα της 

γιορτής ο χορός, παρασύρει τους νέους και 

τις νέες να χορέψουν τους αντικρυστούς, 

τον συρτόν, τον καλαματιανόν και να 

δώσουν μ' αυτόν τον τρόπο το χαρούμενο 
παρόν τους στη μεγαλύτερη γιορτή της 

Χριστιανοσύνης. 

Τα τσιαττ(οματα δfνουν και παίρνουν και 

τα τραπέζια γεμότα από τα γιορταστικό 

εδέσματα περιμένουν τους συγγενείς και 
τους φίλους να γευτούν την «σούβλαν» και 

«ΤΟ οφτόν~> και να πιουν το γλυκό μοσχομυ

ρισμένο Κυπριακό κρασί που συμπληρώνει 

κάθε μεγάλο γιορταστικό γλέντι του τόπου 

μας. 

«Η Λαμπρή μας» δεν είναι μόνο η μεγα

λύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης! Είναι 

και η μεγαλύτερη παρουσ(α του λαού σε 

κάθε εκδήλωση του τόπου του! Οι παραδό

σεις και τα έθιμα μαςί Οι ρίζες μας! Η 

μεγάλη πολιτιστική μας κληρονομιό! Ο 
λαΥκός μας πολιτισμός! Ο πολιτισμός αυτός 

που μας κάνει να ξεχωρ!ζοuμε για την 
Ελληνική μας οντότητα και να δίνουμε 

στους ξένους λαούς τα μaθήματα τους! 

Τ ούλα Κακοuλλή 




