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ΠΑΛΙΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 

Όπως τα παλιά χρόνια έτσι και φέτος 

η Γιορτή του Κατακλυσμού, που συν

δέεται με τη Γιορτή της Πεντηκοστής 

και του Αγίου Πνεύματος, θα γίνει η 

τριήμερη Γιορτή του Κατακλυσμού 

στις 6-7-8 Ιουνίου στην πόλη μας. Η 
γιορτή του Κατακλυσμού έχει τις 

ρίζες της από τη <<Γένεση» της Παλαι

άς Διαθήκης, όπως επίσης από την 

ελληνική μυθολογία και στην κυπρια

κή λαογραφία, που είναι συνδεδεμέ

νη με τη θεά Αφροδίτη που αναδύε

ται μέσα από τα δαντελένια ακρογιά

λια της Πάφου. 

Στη Γένεση αναφέρεται ότι ο Θεός 

για να τιμωρήσει τους ανθρώπους για 

τις αμαρτίες των και για την απομά

κρυνσή των από τις Θείες Εντολές 

Του, κατέκλυσε τη γη από όμβρια 

ύδατα επί 150 ημέρες, ότε κατεστρά
φη κάθε βλάστηση. Από τη γενική 

αυτή καταστροφή διεσώθη μόνον ο 

Νώε με την οικογένειά του, γιατί έτυ

χε της Θείας Χάριτος. Κατασκεύασε 

Κιβωτό, κατ' εντολή του Θεού, στην 

οποία εισήλθε ο Νώε με την οικογέ

νειά του και με ένα ζεύγος από όλα 

τα πτηνά και ερπετά της γης. Όταν τα 

νερά απεσύρθησαν από την επιφά

νεια της γης, ο Νώε εξήλθε από την 

επιπλέουσα επί των υδάτων Κιβωτό 

Χριστάκης ΣαΒΒίδης 

Χρονογράφος 

του με όλα τα υπάρχοντά του και 

ξανάρχισε η ζωή επί της γης. Στην 

ελληνική μυθολογία αναφέρεται ότι 

εγίνοντο δύο κατακλυσμοί και στις 

δύο περιπτώσεις κατεστράφη κάθε 

βλάστηση επί της γης, αφού αυτή 

κατεκλύσθη υπό των υδάτων. Στην 

πρώτη περίπτωση διεσώθη μόνο η 

κόρη του Ποσειδώνα, την οποία 

αργότερα γονιμοποίησε ο Θεός 

Ήλιος. Στη δεύτερη περίπτωση από 

τον κατακλυσμό της γης από τα 

όμβρια ύδατα διεσώθη μόνο ο Δευκα

λίων, με τη σύζυγό του Πύρρα. 

Στην κυπριακή λαογραφία ο Κατα

κλυσμός γιορτάζεται με τον πανηγυ

ρισμό της Πεντηκοστής και του Αγί

ου Πνει)ματος, από παλιά χρόνια 

κυρίως στις παραλιακές πόλεις. Τη 

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ή του 

Κατακλυσμού από το πρωί συνηθίζε

ται ο ένας να καταβρέχει τον άλλο με 

νερό και όλοι γίνονται μούσκεμα, με 

γέλια και αστεία. Όλος ο κόσμος τρέ

χει προς την παραλία, άλλοι για να 

μπούνε μέσα σε βάρκες, βαποράκια 

και μαούνες για θαλάσσιο περίπατο, 

άλλοι για θαλάσσιο μπάνιο και άλλοι 

για να παρακολουθήσουν ναυτικούς 

αγώνες, ιστιοπλοίες, κωπηλασίες και 

ν αδιασκεδάσουν με το αγώνισμα του 
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ολισθηρού ιστού. Ο ολισθηρός ιστός 

ήταν ένα μεγάλο κατάρτι αλειμμένο 

με πηχτό λίπος, γράσο και δεμένο 

στερεά από μιαν εξέδρα σε οριζόντια 

γραμμή, πάνω από τη θάλασσα. Οι 

διαγωνιζόμενοι πάνω στον ολισθηρό 

ιστό μέχρι την άκρη του, για να πιά

σουν μια μικρή σημαία. Οι πλείστοι 

γλιστρούσαν και έπεφταν στη θάλασ

σα και οι θεατές ξεκαρδίζονταν στα 

γέλια. Ο νικητής λάμβανε ως βραβείο 

τα χειροκροτήματα και τις επευφη

μίες του παρακολουθούντος λαού. 

Αργότερα του δινόταν ένα έπαθλο 

από το Δήμο Λεμεσού. 

Συν τω χρόνω οι θαλάσσιοι αγώνες 

γίνονταν επί οργανωμένης βάσεως. 

Το 1898 τελέσθηκαν με οργανωτή το 
ΓΣΟ οι πρώτοι ναυτικοί αγώνες με τα 

εξής αγωνίσματα. Κωπηλασία, νησ

σοδρομίες, λεμβοδρομίες, ιστιοδρο

μίες, με τους γνωστούς πηδαλιού

χους Χριστόδουλο Σώζο, Νικ. 

Κυπριώτη, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Κ. 

Ευστρατίου, I. Κολακκίδη. 
Στην παραλία και αργότερα στο 

Κηποθέατρο του Δημοτικού Κήπου 

γίνονταν μουσικοί και ποιητικοί δια

γωνισμοί, με τσιαττίσματα (έμμετρα 

σατιρικά πειράγματα) όπου οι διαγω

νιζόμενοι φανερώνουν τα στιχουρχι

κά χαρίσματα των ανθρώπων της 

υπαίθρου. 

Σ' όλο το μήκος της παραλιακής οδού 

στήνονται τραπεζάκια, περίπτερα και 

προσφέρονται προς πώληση πραμά-
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τιες, μπιχλιπίδια, αναψυκτικά, λοκμά

δες, σιάμιση, κούπες, σίταροι, είδη 

ζαχαροπλαστικής και δροσίζονται οι 

Παναιρκώτες του «At Γιαλού». Οι 

γιορτές του Κατακλυσμού εξελίχθη

καν σε πραγματικές εμποροπανηγύ

ρεις, στις οποίες συμμετέχουν χιλιά

δες λαού των πόλεων και της υπαί

θρου. Τις δύο αυτές ημέρες (Κυριακή 

και Δευτέρα) τις λαικές γιορτάσιμες 

αυτές μέρες η θάλασσα γεμίζει από 

άσπρα φτερωτά κότερα, από πολύ

χρωμες βάρκες και βαποράκια και 

μικρές μαούνες, που με τα φουσκω

μένα πανιά aυλακώνουν τη θάλασσα 

για ένα περίπατο ή για να κάμουν ένα 

γύρο από το βαπόρι που ήταν στο 

λιμάνι και έμεινε και η φράση «Πάμε 

για τον πάμπορο». Άλλοι διασκεδά

ζουν με τα μουσικά όργανα και τρα

γούδια, σερενάτες, καντάδες και 

παθητικά τραγούδια, λικνιζόμενοι 

στα απαλά κύματα του πελάγους, 

ενώ η γύρω ατμόσφαιρα αντηχεί με 

τους ήχους των βιολιών, των λαγού

των, της κιθάρας, ανακατεμένους με 

τα δροσοφ~ήματα του μπάτη. 

Φαντασμαγορική είναι η θέα τη νύχτα 

στη θάλασσα με τις εκατοντάδες 

φωτεινές με πράσινα, κόκκινα και 

άλλων χρωματισμών λαμπτήρες και 

φαναράκια και βάρκες, σαν μια βενε

τσιάτικη γιορτή με τις γόνδολες. Και 

μια νέα νότα δίδουν οι γραφικές 

ταβέρνες στην παραλία, που γεμί

ζουν από νοσταλγούς του ποτού, του 



τραγουδιού και του χορού, γλεντζέ

δες, που ζουν στο δικό τους κόσμο 

της χαράς και του γλεντιού. Χορεύ

ουν οι μερακλήδες τον καρτσιλαμά, 

το ζειμπέκικο, τον καροτσέρη, τον 

αντικρυστό με παλαμάκια και τσου

γκρίσματα των ποτηριών, το χορό 

του δρεπανιού, της τατσιάς και ποτη

ριών. 

Στον Κατακλυσμό συμμετείχε όλος ο 

λαός κάθε κοινωνικής τάξης, φυλής 

και θρησκεύματος. Ελληνες και 

Τούρκοι διασκέδαζαν και χόρευαν 

μαζί. Εξαίρεση αυτού του γεγονότος 

απετέλεσαν τα θλιβερά γεγονότα 

στη Λεμεσό το 1912, όπου έγινε ο 
"μεγάλος καυγάς" μεταξύ Ελλήνων 

και Τούρκων την ημέρα του Κατακλυ

σμού. Τα πρώτα επεισόδια σημειώθη

καν στο χωριό Μάντρες Λευκωσίας, 

μεταξύ μαθητών του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου και Τούρκων βοσκών, 

κατά τα οποία μερικοί μαθητές εκτυ

πήθησαν από Τούρκους. Το γεγονός 

τούτο έγινε γνωστό α να· το παγκύ

πριον και τα πνεύματα ήσαν εξημμέ

να. "Ετσι τη Δευτέρα του Κατακλυ

σμού μερικοί Τούρκοι στη Λεμεσό, 

στην περιοχή της Τζαμούδας, ευρι

σκόμενοι σε κατάσταση μέθης προ

κάλεσαν επεισόδια και ήλθαν σε 

σύγκρουση με Ελληνες. Τα επεισό

δια επεξετάθησαν στην παραλία που 

γιόρταζαν χιλιάδες λαού, επακολού

θησαν συμπλοκές και ένας Τούρκος 
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μαχαίρωσε θανάσιμα τον παγκυπριο

νίκη αθλητή του ΓΣΟ Κώστα Γεωργί

ου. Από πυροβολισμούς Τούρκων 

αστυνομικών εφονεύθη ο μαθητής 

Λαμπής και οι τίκκης και Αναστασίου, 

πλείστοι δε άλλοι πληγώθηκαν. Η 

τάξη αποκατεστάθη με την επέμβαση 

του αγγλικού αποσπάσματος, που 

στάθμευε στο στρατόπεδο Πολεμι

διών. 

Εκτοτε ουδέν επεισόδιο συνέβη. Ο 

κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει τις 

γιορτινές μέρες του Κατακλυσμού 

στη θάλασσα, στην παραλία, στο 

Δημοτικό Κήπο και στο Στάδιο ΓΣΟ, 

μέσα σ' ένα ξεφάντωμα χαράς, τρα

γουδιού, χορού και ποτού. 

Το λαικό τούτο πανάρχαιο έθιμο συμ

βολίζει τον αγνισμό της ψυχής και 

του σώματος, όπως και την ανανέω

ση της ζωής με τον εμβαπτισμό του 

ανθρώπου στην καθαρτήρια δύναμη 

του "ζώντος ύδατος", που οι αρχαίοι 

το θεωρούσαν στοιχείο θείκό. Οι 

γιορτές του Κατακλυσμού σε κανένα 

άλλο μέρος του Ελληνισμού γίνο

νται. 

Παλιά έθιμα που παρέμειναν αλώβη

τα, μέχρι σήμερα, στην ψυχή του 

λαού μας. 




