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ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠ~Q 
c, Α. Χ. ΡΟΥΣΟΥΝΙΔ'1 

Λαο'(ράφο~ 

Ο κύκλος της ζωής αποτελεί τη σημαντι~ ' , rtόνω μύθων είναι η εξής: Η δήμιουργiα 
κότερη ομόδα εθίμων στην παγκόσμια λαο· aνθρώ11ων από τις πέτρες καθώς και από τα 
γραφια. Διότι έχει κεντρο τόν όνθρωπο που δέντρα είναι συγκεκριμένη εικονική 
είναι η αφετηρία κάθε εκδήλωσης και δια- έκφραόη της παγκοίνου δοξασίας περί της 
νόησης. Όλες οι εκδηλώσεις της λαογρα- παμμήτορος γης, περί της αμέσου από τη 
φ!ας, σχετίζονται με τον άνθρωπο, αλλό 01 γη γένεση του αυτόχθονος ανθρώπου. Οι 
εκδηλώσεις του κύκλου της ζωής είvαι αμε- πέτρες και τα δένδρα δηλ. θεωρούνται παι-
σότερες. Η γέννηση του νέου ανθρώπου διό της γης η οποία είναι η μητέρα όλων. 
συγκλονίζει τον άνθρωπο από τα πανόρ- Από τα παιδιά αυτό της γης δημιουργήθη-
χαια χρόνια μέχρι σήμερα. Συνδέεται με τη .. ~αν οι άνθρωποι. 
χαρά, την αγωνία το μυστήριο. Η βάφτιση Το πέρασμα,από τις τρύπες όχι μόνο τις 
αποτελεί μια βεβαίωση ότι ο νέος όνθρω- τρύπες ποu είναι πάνω στις πέτρες, αλλά 
πος σώθηκε και κατατάχθηκε στην κοινω- και από όλλες τρύπες πόνω στα δένδρα, σε 
νια των ανθρώπων. Κόθε τόπος έχει τα σπήλαια κτλ. λέγεται στη λαογραφία τρυ· 
ιδιαίτερα έθιμά του για τον κύκλο της ζωής. ποπέρασμα. Σκοπός του τροποπεράσμα· 
Τα έθιμα αυτό στον τόπο μας είναι από τα τος είναι: ο καθαρμός και μέσω αυτής η 
Οημαντικώ"τερα γιατί εξaιffΟς της παραδό- πραγματοποίηση του επιδιωκομένου σκο-
σεώς μας μπορούμε vα τα παρρκολουθή- πού. ' 
σουμε ως τα αρχαία χρόνια. Από τα έθιμα 

αυτό του τόπου μας θα αναφέρουμε τα 

κυριώτερα που σχετίζονται με τη γέννηση 
και τη βάφτιση. · 

Η στειρότητα θεωρείται κq.κό πράγμα 

στην Κύπρο και γι' αυτό οι στείρες γυ~αίκες 

καταφεύγουν σε διαφόρους αγίους και προ 

ιlάντων στην Παναγία του Κύκκου προς 

θεραπεία. Επ!σης μετέρχονται διάφορα 

μαγικό μέσα όπως· πΧ: στην Πάφο, όπου 

υπάρχει χωριστή πέτρα για τους άνδρες και 

jλλη για τι(; γυναίκες πόνώ στις οποίες 
τρίθονtαι ή περνούν από τα ανοίγματό τους 

για θεραπεία της στειρότητας ... 

Η δοξασία για τη δημιουργία ανθρώπων 

από τις πέτρες είναι πολύ παλιά,και βρίσκε
ται σ~ διαφόρους λαούς. Σl'ηv ελληνική 
μυθολογία βρίσκεται στο μύθο του Δευκα

λ(ωνα καΊ της Πύρρας. Ο μύθος αναφέρει ότι 
έγινε κατακλυσμός και σώθήκαν μόνο ο 

Δευκαλίωνας και η Πύρρα. Αυτοί έρριχναν 

πέτρες από τις οποιες δημιουργήθηκαν οι 

άνθρωποι. Κατά τις μιθραϊκές παραστάσεις 

ο Μίθρας γεννήθηκε από ένα βρόχο. Επί

σης ο Άγδιστις από τη Φρυγία γεννήθηκε 

από μια πέτρα. Υπάρχουν πολλά παραδείγ

ματα κατά τα οποία δημιουργήθηκαν 

άνθρωποι αrtό την πέτρα. 

Η γένεση και η αρχική ένν9ια των πιο 
" . 

Η έγκυος στην Κύπρο λέγεται αγκαστρω

μένη ή βαρεμένη (Τηλλυρία) ή κατόβάρη 

(Πάφος). 

Μόλις άντιληφθή μια γυναίκα ότι είναι 
έγκυος προσέχει από τις μυρωδιές των 

φαγητών; διότι πιστεύεται ότι αυτές μπορεί 
να προκαλέσουν· αποβολή. Έτσι κάθε 
γυναίκα που ετοιμάζει φαγητό, ό'rαν αντι
ληφθή έγκυο σπεύδει να τ~ δώση μυρωδ

κιόν, δηλ. λίγο από το ετοιμαζόμενο φαγη

τό. Επίσης πιάτεύεται ότι η έγκυος πρέπει 
να φόη ότι επιθυμήσει γιατί μπορεί να μείνη 

πάνω στο σώμα του παιδιού σημάδι παρό
μοιο με αυτό που πεθύμησε η έγκυος και 

μόλιστα στο μέρος εκείνο του σώματος του 

παιδιού στο οποίο αυτή άγγισε μετά την 

επιθυμία της. 

Η έγκυος ·προσέχει να μη πιη νερό 
νηστική ή κουρασμένη, να μη σηκώνη. 

βάρη, γιατί υπόρχει φόβος να αποβόλη το 

παιδί, να μη διασκελίση σχοινί γιατί θα. 
δυσκολευτή στον τοκετό, ούτε και να ζώνε
ται γιατί πιστεύεται ότι τυλίγεται το έντερο 

του πλακούντα στο λαιμό του μωρού που 
Πρόκειται να γεννηθή. · Επίσης θεωρείται 
κακό να πατήση το σύρτη του φούρνου, 

επειδή μαυρίζει το μωρό, ούτε να παρευρε

θεί cΠο σαβάνωμα νεκρού γιατί το παιδί θα 
βγη χλωό (τηλλυρlα). Δεν πρέπει η έγκυος 
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να δη ούτε να φαντάζεται παράξενα πράγ

ματα, διότι το παιδί που θα γεννηθή θα έχη 

πάνω του ό,τι παράξενο είδε ή φαντάστηκε. 

Η έγκυος δεν τρώγει λαγό για να μη λαο

τζοιμόται το μωρό, ούτε σέλινα για να μη 
βγη σαλιάρικο. Επίσης η έγκυος δε βαmί-
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,ζει, ούτε παρίστα:r(lισεγάμο σαν ~α~άvuμ~; 
φος. Ακόμα πιστεύεται ότι αν το παιδί συλ

ληφθή σε πανσέληνο θα βγη παράλυτο. 

Για την πρόγνωση του φύλου του 

εμβρύου πιστεύεται ότι αν οι θηλές των 

μαστών γίνονται μαύρες ή η έγκυος γίνεται 

ωραιότερη, το παιδί που θα γεννηθεί θα 

είναι κορίτσι αντίθετα αν βγάλη παννάδες 

στο πρόσωπο θα είναι αγόρι. Στην Καρπα

σία οι γυναίκες για να προβλέψουν το φίιλο 

του παιδιού πηγαίνουν στη Γεναικόπετpαv 
(ένα βράχο) κι εκεί παίρνουν μια κροκάλα 

στην οποία φτύνουν και την ρίχνουν προς 

τα πάνω. Αν το πΊ:ύσμα είναι προς τα κάτω 

τότε προβλέπουν ότι θα κάμουν κορίτσι, 

αλλοιώς το αντίθετο. Αν η έγκυος κόψη το 
φόρεμά της, θα κόμη κόρη. Σ' άλλες nεριο-·. 

χές βάζουν την έγκυο να καθήση σε μια 

καρέκλα από ης δυό καρέκλες που της 

προτείνουν. Κάτω από τη μια καρέκλα 

υπάρχει σκεπασμένο μαχαίρι και στην άλλη 

σκεπασμένο ψαλίδι. Αν καθήση σ' 

που έχει το μαχαίρι το παιδί που θα γεν

vήση θα ε'ναι γιός, αν καθήση στην με 

το ψαλίδι θα βγη κόρη. 

Η έγκυος ετοιμάζει διάφορα ενδύματα 

για το παιδί που θα γεννηθή. Επίσης ετοι

μάζει αποξηραμμένα φύλλα μυρσίνης, τα 

οποία αφού κοπανίση και κοσκινίση χρησι

μοποιεί αντί πούδρας. Παλαιότερα ετοί

μαζε και την χολλάν, αιθάλη δηλ. που έκα

μνε με τα αναμμένα κεριά των Φώτων πάνω 

σ' ένα γαστρί και τα φύλασσε σ' ένα καλα

μένιο σωλήνα για να επιχρίη τα μάτια του 

βρέφους. 

Όταν μια γμναίκα απο6άλη παιδί πολλές 

φορές, τότε δανείζεται τη ζώνη που φορεί 

ο ιερέας κατά την τελετή των Μυστηρίων ή 

τη ζώνη που φυλάσσουν στην Παναγία του 

Κύκκοu ή της Τροοδίτισσας, και η γυναίκα 

τη φορεί για να σuγκρατήση το παιδί. Επί

σης την φορούν ως περίαπτα στο λαιμό ή 

στη μέση την κρατητήρα, πέτρα, κόκκινη, 

λεία και τρυπημένη. Η πέτρα αυτή πρέπει 

να αφαιρεθή όταν αρχίσουν οι πόνοι της 

εγκύου. 

·~ταν πλησιάσουν οι μέρες του τοκετού 
η έyκυος θα κοινωνήση των Αχράντων 
Μυστηρίων. Επίσης θα ζυμώση τα κού

μοuλλα ή δάχτυλα ή λιχοuζούδκια, παξιμά

δια δηλ. με σησάμι που θα τα περάση ανά 4-
5 σε μια κλωστή και θα τα προσφέρη σ' 
εκείνους που θα έρχωνται να τη συγχα

ρούν. 

Μόλις αρχίσουν οι πόνοι, τα προπόνια ο 

σύζυγος πρέπει να φέρη το σελλίν, καρέ-·.· 
κλα ή Πολυθρόνα, της οποίας το κάθισμα 
φέρει ημικυκλική ή κυκλική τρύπα. Θα 

καλέση την μαμμούν (μαία) και την καρ

τούσαν ή καρκιοβαστούσαν ή καρκιομαμ

μούν, ή καρκιοπονούν (τη βοηθό της 

μαίας), που drέκεται πίσω από την επίτοκο, 
η οΠοία κάθεται πάνω στο σελλίν. Ι\1όλις 
κοπή το νερόν του μωρού (το αμνιακό υγρό) 
η καρκιοβαστοuσα θa ιφατή τηv κοιλιά i:ης 
επιτόκου πάνω από τον ομφαλό, για να 

κρατά τη μήτρα ώστε να μη κινηθή προς τα 

πάνω και πνίξει τη μάνα του παιδιού. Θα 

ειδοποιηθούν ταυτόχρονα οι φίλες της 

ετοιμόγεννης και οι συγγενείς της να 

παρευρεθούν στον τόπο της ετοιμόγεvνης 
και οι συγγενείς της να παρευρεθούν στον 

τοκ:ετό. Αυτές θα τη συντροφεύουν κατά 

ης τρεις πρώτες μέρες τον τοκετό, 

οπότε δεν επιτρέπεται να μπη άλλος στο 

δωμάτιο της. Μόλις φθάοη η μαία στο σπίτι, 

κάθεται μπροστά στην επίτοκο, έχοντας 

ρούχα του πατέρα του παιδιοίι πάνω στα 

γόνατα της. Κάθε εισερχόμενη κτυπά τα 

γριτζιέλιά (κρίκους της πόρτας) και λέγει. 
"'Εσσω γιώ το μωρό ή στο έμπα μου 

εμέν το έβκα του μωρού». Ι 

Αν υπάρχουν δυσκολίες στον' τοκετό, 
τότε αρχίζουν τα τάματα στην Παναγία, 

στους άγιους (όπως στον άγιο Ελευθέριο 

που ελευθερώνει τα παιδιά και γίνεται 

εύκολος ο τοκετός), κ.ά. Επίσης ανάβουν 

κεριά βαπτισμένα στον αγιασμό των Φώτωv 

ή του Πόσχq.,(Ορεινη Λευκωσίας), διαβά

ζουν την «ΑΙ'ιοκάλuψη» ή ανάποδα το~!Ίι~ 
στεύώ>•. Στην Πάφο (Λεμονα) χρrjσιμοποι
ούν την αλυσίδα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 

για να γ!νη, εύκολος ο τοκετός αλλού τη 

ζώνη της Παναγίας του Κύκκοu ή της Τροο

δίτισσας. Επίσης συνηθίζουν να αφαιρούν 

από την επίτοκο τα δαχτυλίδια η βραχιόλια_ 

ή να λύνουν τα μαλλιά της και κάθε κόμπο ή 

ν' ανοίγουν πόρτες, παράθupα, σεντούκια 



και γενικά ό,τι κλείδώνεται με κλειδί. Αν · 
uποmευθούν ότι κάποιος την καταράστη

κε, τότε τον καλούν και πλένει τα χέρια του 

και με το aπόπλυμα ποτίζουν την επίτοκο 

που επιφωνεί λέγοντας. 

"~: καλές γεναίτζιες εγιώ εν σας ε6ασό~ 
νισ tσείς γιατί με βασανίζετε»; Σε μερι

κές περιοχές (Μεσαορία, Λεμεσός) τοπο
θετοuν σ' ένα ποτήρι το φυτό που λέγεται 

σιέριν της Παναγlας (τεύκριον το .πόλιον) 

και αν αυτό ανοίξη, θ' ανοίξη και η μήτρα 

της γυναίκας και θςι γεννήση. Σ' άλλα μέρη 

τοποθετούν την εnίτοκο με την κεφαλfι 

προς τα κάtω και η μαμμού με διάφορες 

μαλόξεις, προσπαθεί να διορθώση τη θέση 

τcιυ μωρού. Ακόμη αν παρευρίσκεται παρ

θένα στον τοκετό σχίζουν λίγο λίγο από το 

φοuοτάνι της. Σ' άλλες περιοχές, όπως 

στην Πάφο, η μαία διατάσσει τον άνδρα της 

επιτόκου να γuρίζη γύρω από κοφίνια ή ν' 

ανε6οκατεβαίνη σκάλες ή να δρασκελή την 

κοιλιά της γυναίκας του και συγχρόνως να 
λέγη: ιrνιώ σ' έβαλα τζι' εγιώ θα σε βκάλ~. 

πράγματα τα οποία ανάγονται στα αρρενο

λοχικά έθιμα, δηλ. στα έθιμα εκείνα κατά τα Ι 

οποία ο πατέρας του παιδιού λαμβάνει 

μέρος παραστατικά στη λοχεία της συζύ

γου του. Επί πλέον, όταν δυσκολεύεται ο 

τοκετός κάμνουν επαλείψεις και εντριβές 

,.στην κοιλιά της επιτόκου ή την καθίζουν σε 

1 λεκάνη με ζεστό νερό. Συχνά η μαία κάμνει 
τομές προς διεύρυνση του κόλπου και 

διευκόλυνση του τοκετού ή αλείφει με 

ζεστό λόδι και μαστίχι την κοιλιά της επιτό

κου για να ζωντανέψη το παιδί και να βγη 

έξω. 

Σ' άλλα μέρη προσπαθούν να βοηθήσουν 

.. την κακόγεννη με γητειές όπως τις πιο 
κάτω. 

1. Όταν η γυνή δε γεννά ευκόλως, λάβε το 
ψαλτήριον του Δαβίδ. Εύρε 18ον ψαλμόν 

«Ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού», γρά

φουν αυτόν με λαμφοράν ή μελάνη ν επάνω 

εις γαστρίν καινούργιον. Έπειτα δώσε το 

γαστρί να το κρατή η δύστοκος γυνή υπο
κάτω εις το δεξί της χέρι και άμα 

σήκωσε το γρήγορα δια να μη πάθουν τα 

εντόσθια της. 

2. Παίρνουν άσπρο πιάτο στο οποίο γρά
φουν διάφορα γράμματα και λέξεις. 

Έπειτα πλένουν τα γράμματα με νερό το 

οποίο ποτίζουν στη γυναίκα, · οπότε 
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πιστεύεται ότι γεννά εύκολα. 

3.Σ' άλλα μέρη της δίδουν ψωμί να κρατή ή 

τοποθετούν πάνω της χαρτιό με γητειές 
και ψαλμούς. 

Το εξής «lατροσοφικόν της Μονής 

Μαχαιρά» λέγει τα εξής: 

1. Ας θέση η γυναίκα μίαν ρίζα ν κuκλαμίνου 
εις το μερίν της αιiό μέσα να εγγίζει τον 

πόρον και γεννά ι.i''ευκόλίαν. 

2. Έπαρε ρίζα ν του κρίνου άλειψε την μέλι ν 
και βάλε την εις τον πόρον και θέλεις γεν

νήσει ευκόλως: 

Στο πιο πάνω Ιατροσοφικόν του σκευο

φύλακας της Μονής Μαχαφά Μητροφά

νους αναγράφεται επίσης η εξής θεραπεία 

για yα συλλάβη η γυναίκα παιδί. 

«Βλέπeτε, τη Χοιρίδα όταν γεννά τα γου
ρούνια και όταν· ρίξη το κυτάριν (ήγουν 

ταίριν) ευθύς πιόσ.ε το ξέρανε το εις τον 

ήλιον καλά. kοnάV:ίσε το και σείσε το ως 
αλεύριν, και φύλαξε το, και όταν καθαρίση 

η γυναίκα, να αρχίση να πίνη απ' αυτήν την 

Όκόνην με το νερόν πρωί και βράδυ έως 

δέκα ημέρες, ... Είναι δόκιμον». 

/i.έγουν ότι έίναι πιο σίγουρο να σuλλάβη 
η γυναίκα παιδί όταν τοποθετήση στη 

μήτρα της «Πιτυάν του λαγού με βούτυ

ρον». 

Κάποτε _η επίτοκος τραγουδά για να 

δ~ση διέξοδο στους πόνους του τοκετού. 
«Μάνα μου σγιάν μ' εγένησες γιατί δεν 

μου το είπες πως έσει ο κόσμος βάσανο, 

πως έσει ο κόσμος λύπες. Πόνοι καμοί τζιαί 

βάσανα που ήρτασι σ' εμένα τζι όποιος εν 

τα εξάβρησεν ας μ' αρωτήσ' εμέναν. Η 

κοπελιά ταγκάστριν της πολλά το καμαρώ

νει 'Ομμ' άμα κάτση στο σελλίν, τ' αμμάτιν 

της γρuλλώνει. 

Σχετικές είναι και οι πιο κάτω παροιμιώ

δεις φράσεις. 

· «Ο βόας αν δε αλωvεύκεν τζ' η γενα[κα 
αν δεν, εγένναv τζι ο άνθρωπος που δεν 

επάντρεψεν κόρην, εν εiδεν φόον του 

Θεού». Ή «Αηόν 

εrζοιλιοπόνηοεv Θεόν εν 

Μόλις γεννηθή το παιδί καλείται ο ιερέας 

να δώση εuτζήν στο σπίτι. Η μαία θα ετοι

μάση τη λεχwνα ώστε να πέση ο πλακούν
τας. Αν τί•χη ν' αργήση να πέση, τότε τον 

γητεύκουν δηλ. παίρνει η μαμμού βελόνι 
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αμεταχείριστο και το μπήγει τρεις φορές 

πάνω στον ομφάλιο λώρο λέγοντας τρέξε 

αδελφή στον αδελφό ή αν είναι αγόρι τρέξε 

αδελφέ στην αδελφή ή άλλα ξόρκια λέγον

τας: 

«Τα χόρτα του δωμάτοu 

τα φύλλα του κλημάτοu 
τ' αέρφιv του μωρού 

να έρτu κάτω.» 

ή · Αφφαλον τζιαί ξάφαλον 
έ:γειρεν τζι' εξαρφαλι!Jθηκεν 

πάνω στα μάρμαρα έπεσε 

τuλίει σαν το φίδι ν 

σαν το βουν που μουγγαρίζει 

Σαν τρέχουν τ' άστρη 

σαν τρέχουν τα φύλλα της αντροuκλιάς 

σαν τρέχουν οι καταρράκτες 

σαν τρέχουν τα φύλλα των δεντρών 

έτσι να τρέξη 

έτσι να ππέση που -την δούλην του Θεού 

τζιαί να πάη στην Θάλασσαν. 

Ταυτόχρονα κάμνει πάνω στην κοιλιά της 

λεχώνας το σημείο του σταυρού με 

τρικάρφιν. Άλλοτε για να πέση ο πλακούν

τας βάλλουν την να βήξη δυνατό ή 

να φuσήση σε καλάμι ή της προκαλούν 

εμετό για να σπρώξη η μήτρα το 

Αλλοι) αλείφουν τον λιί.:φοv με οπό 

της Στην 

θάητσυν μαζί με τον πλακούντα 

καρφί r1 μελάνθιο (μαυρόκοκκο). 
Από παρατηp1)σεις πάνω στον ομφάλιο 

χώρο η μαμμή μαντεύεται για τον αριθμό 

και το φύλο των επόμενων παιδιών. Το 

παιδί που γενάτοι μεόα στο σακούλι του 

(άμνιον) είναι καλότυχο. Το σακούλι του το 

φυλάσσουν για σαράντα κάτω από 

την Αγία Τράπεζα κι έπειτα στο σπίτι, γιατί 

είναι η τύχη του παιδιοίι. Κατόπιν σπογγίζει 

τη λεχώνα με ρούχον άπαννον για να 

φι!γουν οι παννάδες της και την ζώνει με 

μια ζώστρα (ζώνη) του συζύγου της. 

Για να μπορέση η λεχώνα να σηκωθή 

γρήγορα πρέπει να κάτση Πάνω στις λιχου·· 
σιές της, δηλ. αν κάθεται πάνω στο κρεβ

βάτι με τα πόδια το ένα πάνω τ' άλλου. 

Μετά αφού πυρακτώσουν κουτάλα της σού
πας, σπάζουν μέσα σ' αυτή δυό αυγά, στα 
οποία αφού σφίξουν από την θερμότητα, 

προσθέτουν κύμινο (αρτισιάν) και τα σβύ

νουν με κρασί. Κατόπιν τα τυλίγουν σ' ένα 
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ύφασμα και τα τοποθετούν σαν κατάπλα
σμα στα γεννητικά όργανα της λεχώνας. 

Στη συνέχεια η μαία θα περιποιηθή το 
νεογέννητο. Δένει τον ομφάλιο λώρο με 

μεταξένια κλωστή (κάποτε και με λινή) σ' 
απόσταση τεσσάρων περίπου δακτύλων, 
αφού τοποθετήσει από κάτω ένα νόμισμα, 

που γίνεται ύστερα κτήμα της, κόβει το 

λώρο με μαχαίρι. ή ψαλίδι καινούριο και 
καυτηριάζει την τομή με αναμμένο κερί. 

Ύστερα ετοιμάζουν -τον νουν του νεο
γέννη-του: κοπανίζουν δηλ. βώλο από αλάτι 
που διαλύουν μέσα σε κρασί για να αλεί-· 

ψουν το βρέφος. Το άλας πρέπει να είναι 

«ασύντυχον» εκείνος δηλ. που θα το φέρη 

να μη μιλτ'jση. Όλοι όσοι παρευρίσκονται 

παίρνουν απ6 το κοπανισμένο όλας και το 

ρίητουν στο κρασί, ενώ συγχρόνως εύχον

ται: «Νουν τζι αναvούν θεέ μου''· Το άλας 

αυτό πρέπει να το κοηανίση κάποιος που 

έχει αρκετό vού, γιατί πιστεύεται όη το 

βρέφος Θα του μοιάση. 

Μετά λοίιοuν το παιδί με σαπούνι και

νούριο. Σε μέρη μέσα στο aπόπλυμα 

τοποθετοιJν επτά σ' άλλα μέρη 

τα. τοποθετούν στο aπόπλυμα 

και τα φυλά-

τα και προμαντείιουν για την 

τύχη -του παιδιού. 

Τηλλuρία οι 

τοκετό κόβουν από 

στον 

<~να κομμάτι από το 

το παιδί. Κατό-

από συκιά που να έχη βλαστάρια και 

τον φέρνει στη μαία. Αυτή τον κόβει μ' ένα 

τσεκούρι ή σκεπάρνι ενώ η λεχώνα την 

ερωτά: -- που Και 

εκείνη απσ.ντα:- Κόβκω τους πόνους σου 

κόρη μου. Κατόπιν πετούν τα κομμάτια της 

συκιάς και πιστεύεται έτσι όη ησυχάζουν οι 

πόνοι της λεχώνας. 

Η μαία κόβει στη συνέχεια τη μεμβράνη 

του μωρού κά-τω από τη γλώσσα του και του 

φορεί ένα πουκάμισο της μητέρας ή του 

πατέρα του. Ύστερα το φασκιώνει και το 

κυλά τρεις φορές από τους μαστούς ως τα 

πόδια της λεχώνας λέγοντας: Εσύ που το 

γέννησες, εσύ να τ' aναγιώσης. Μετά το 



τοποθετεί μέσα σε μια σκάφη πάνω στην 

περισκελίδα της μάνας του για να την uπα

κούη. Στην Αραδίππου δεν κόβεται με 

ψαλίδι το πρώτο φόρεμα του-παιδιού, αλλό 
καίγεται και ανοίγεται μια τρύπα ώστε να 

περνά το κεφάλι του. Κάτω από τη σκάφη 

τοποθετούν σιτάρι και κάτω από το προσ

κέφαλο του μωρού ψαλίδι ανοιχτό και μαυ

ρόκοκκο. Σ' άλλα μέρη βάζουν άλας, σκόρ

δο, βαμβακόσπορο, παλλούρα, ρόδια, 

μαχαίρι, πυρίτη λίθο και λαγήνι. Στη σκού

φια του κρεμούν σταυρό ή ματόπετρα. 

Δίνουν επίσης στο βρέφος χυμό ροδιού για 

να 6γη κόκκινο σαν το ρόδι. 

Στην πόρτα της λεχώνας τοποθετίται 

σαρκά (είδος σκούπας) για να μη μπη στο 

δωμάτιο γυναίκα με τα καταμήνια της. Επί

σης σε μερικές περιοχές της Κύπρου στους 

κρίκους της πόρτας δένουν σκουλλί από 

λινάρι ή καννάβι (αν είναι αγόρι) και κορ

δέλλα κόκκινη (άν είναι κορίτσι). Είναι απα

ραίτητο να βρίσκεται κοντά στη μάνα και το 

βρέφος άλλο άτομο για να τους προφυ-

μέχρις ότοu διασταuρώση η μητέρα 
για να μη uποστοuv την επήρεια κακών δαι

μι'Jνων. 

να επισκεφθή τη λεχώνα 

που παρευρέθηκε 

περνά κοντό. από το 

κακό 

Κατά την τρίτη μετό 

μου τζιαί 

μου, μ' έσεις κακόν που λλόου μοu, μ' εγιώ 

κακόν που λλόου σας. Το το μαuρό-
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κοκκι και το βαμβακόσπορο η λεχώνα 

σκορπίζει στις γωνιές του σπιτιού. Μέχρι 

τη μέρα του σταυρώματος δεν μπορεl 
κανένας να επισκεφθή τη λεχώνα, εκτός 

εκείνων που παρευρέθηκαν στον τοκετό. 

Μετά το σταύρωμα η μητέρα μπορεί να βγη 

έξω, όχι όμως μόνη της. Επίσης, το μωρό 

μεταφέρεται στην κούνια του. Δεν θεωρεί

ται καλό να κινούν την κούνια του μωρού 

χωρίς να είναι αυτό μέσα. 

Κατά την έβδομη μετό τη γέννηση μέρα 

για τα κορίτσια και την όγδοη για τα αγόρια 

ή και αντίστροφα (Δερύνεια) θα εκκλησιά

σοuν το μωρόν δηλ. θα το πάρουν για 

πρώτη φορά στην εκκλησία, οπότε θα του 

δώσουν και το όνομα, το οποίο όμως είναι 

δυνατό ν' αλλάξουν κατά τη βάπτιση. 

Κατά την όγδοη ή ένατη από τον τοκετό 

μέρα αν η λεχώνα είναι καλά, ή τη δέκατη 

πέμπτη ή εικοστή δεύτερη, αν δεν είναι, θα 

κάτση στη βράστην. Θα ζεστάνη δηλ. μέσα 

σ' ένα χάλκινο λέβητα (χαρτζίν) νερό και θα 

ρίξη μέσα δεντρολίβανο, ρίγανη, 

κιτρομηλιά, γληφόvια, ευκάλυπτο κ.ά. 

Πάνω από το χαρτζίν τοποθετούν σανίδια 

ι<αι πάνω στα σανίδια κάθισμα, στο οποίο 

κάθεται η αφού 

της κάλυμμα, ώστε το 

της γυμνό να 

Στην Πιτσιλιά 

θετείται σ' ένα 

από σπίτι 

περάσουν σαράντα μι.::ρεc;, rφέηει 

ψαλίδι ιΊ 

!J.πλυτη 


