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ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΑΤΕ:ΧΟΜΕΝΑ 

ΊΞθιμα της Λαμπρής που 
εγfνοντο στη Χρuσίδα της 

Κuθρέας 

Η Χρuσίδα βρίσκεται στα Ν. Ανατολικά 

της Κuθρέας και αποτελούσε τελείως 

ξεχωριστή κοινότητα με δικό της Κοινο

τάρχη και Κοινοτικό Συμβούλιο, με μονοδι

δάσκαλο δημοτικό σχολείο, με ξεχωριστή 

εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, που λειτουρ

γούσε σ' όλες τις Κυριακές και γιορτές με 

τελευταίο ιερέα τον Παπα Ανδρέα Κων

σταντίνου που υπήρξε εφημέριος για μια 

πεντηκονταετία σ' αυτή την εκκλησία. Παρ' 

όλη την αυτοτέλεια της σαν κοινότητα είχε 

περιληφθεί στα δημοτικό όρια Κuθρέας 

από τον καιρό της ίδρυσης το ι; δημαρχείου 

της Κωμόπολης στο 1915 και λογαριάζετο 
σαν ενοριακός κλήρος της Κοινότητας 

Κuθρέας. 

Το σχολείο της ένα δίχωρο δωμάτιο με τη 

γνωστή καμάρα στο μέσο για ασφαλέστερη 

συγκράτηση τηι:: στέγης, στο πέρασμα των 

χρόνων έδωσε μια σειρά παλιών προσον

τούχων δασκάλων που διεκρίθηκαν πραγ

ματικό ανάμεσα στην χορεία εκείνη της 

παλιός φάλαγγας των δασκάλων. Μερικοί 

απ' αυτούς ήταν: Ελένη Χρίστου (διευθύν

τρια για 25 χρόνια του Ανωτέρου Παρθενα
γωγείου Φανερωμένης στη Λευκωσία) Στυ

λιανός Ιερωνυμίδης, Γεώργιος Χρίστου, 
Χρίστος Ανδρεάδης, Γεώργιος Χριστοδού

λου, Γεωργιάδης, (διευθυντής Β') Στυλια
νός Αθανaσιάδης (επιθεωρητής Δημοτικών 

Σχολείων), Μιχάλης Ανδρόνικος (επιθεω

ρητής Δημοτικ<ί>ν Σχολείων) Χpuσταλλένη 

Γεωργιάδη, Παναγιώτα Γεωργίου, Ευγέ

νιος Ανδρόνικος, Χρίστος Τσιγώνης, Αθα

νάσης Πέτσας (Διευθυντής Α'), Χριστόδου

λος Πέτσας (Διευθυντής Α'). 

Σ' αυτή λοιπό την Ι<σινότητα με τους 

λίγους κατοίκους της που δεν υπερέβαιναν 

τους 250, εγίνοντο τέτοια έθιμα στις γιορ
τές της Αγίας εβδομάδας και της Ανάστα

σης του Κυρίου που ξεχώριζαν οπό τα 

από το Χριστόδοuλο Πέτσα 

έθιμα όχι μονάχα της κωμόπολης της 

Κυθρέας, αλλά και εκείνων που γίνονταν 

στα πλησιόχωρα χωριά της περιοχής. Οι 

λίγοι τούτοι κάτοικοι της Κuθρέας είχαν τις 

ρίζες του(; σε καμμιά δεκαριά περίπου 
οικογένειες και ήσαν τόσο στενά συνδεδε

μένοι μεταξύ τους που ~υριαρχοι:ισε πάντα 
το συγγενικό στοιχείο και η ζωή τους ήταν 

aπλή και aπέριττη, συνενωμένοι πάντοτε 

και στις χαρές και στις λύπες, με χαρακτη

ριστική συνεργασία στις διάφορες εργα

σίες και ασχολίες τους. Εκεί όμως που 

υπήρχε ανώτ.ερος δεσμός συνένωσης και 
συνεργασίας ήταν ο θρησκευτικός τομέας, 
γιατί είχαν βαθειά ριζωμένη στην ψυχή 

τους την αθάνατη μας Χριστιανική πίστη. 

Από θρησκευτικό λοιπόν ζήλον εμπνεόμε

νοι οι πρόγονοί μας Χρυσιδιι.ίηες δημιούρ

γησαν τα θρησκευτικά έθιμα της Μεγάλης 

Εβδομάδος που διαιωνίζονταν αηό τη μια 

γενιά στην άλλη ατόφια και ακ.έραια για να 

φθάσουν μέχρι την αποφράδα εκείνημέρα 

της 20ης Ιουλίου 1974, μέρα Τετάρτη ότε 
έφθασε μανιασμένο το ποτάμι της κατα

στροφής, η Β' εισβολή του Αττίλα στην 

Κύπρο μας για να ξερριζώοει από τα προγο

νικά χώματα τους φιλήσιJχοuς και εργατι

κούς κατοίκους της Κωμόπολης μας μαζί μ' 

όλους τους κατοίκους του κατειλημμένου 
τμήματος της βόρειας Κύπρου μας και να 

του.; οδηγήσει στην πικρή προσφυγιά. 

Αξέχαστη παραμένει η αυγή της Τετάρτης 

ότε τα τούρκικα αεροπλάνα άρχισαν ανη

λεή βομβαρδισμό στην Κωμόπολη μας και 

ξεσήκωναν τον κόσμο, που τρομοκρατη

μένος εγκατέλιπε τα πάντα για να πέσουν 

σπίτια, οικοκuριά και παντός ε!δους κινη

τές περιουσίες στην κυριότητα του Τούρ-

κου εισβολέα. Ξανάζησαν ηραγματικά οι 

aρπαγές και λεηλασ!ες, οι δηώσεις και ερη
μώσεις της γηραιάς Οθωμανικής Αuτοκρα-
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τορίας, που απ' όπου περνούσε ο Τούρκος 

κατακτητής χαλούσε κυριολεκτικό ο 
κόσμος. 

Τα θρησκευτικά έθιμα στη Χρυσίδα όρχι
lρ.ν από το Σάββατο του Λαζάρου, μέρα που 

ο Άγιος Λάζαρος αναστήθηκε από τον 

Κύριο από μέσα στο μνήμα, όπου ήταν 
θομένος πριν τέσσερις μέρες. Είναι γνω

στό πως ο Χριστός διατηρούσε στενές φιλι

κές σχέσεις με το Λάζαρο και πάντοτε 

κατέληγε και φιλοξενείτο στο σπίτι του στη 

Βηθανία. Οι αδελφές δε του Λαζάρου 

Μάρθα και Μαρία το θεωρούσαν ιδιαίτερη 

τιμή να φιλοξενούν το Μεγάλο Διδάσκαλο 
και ν' ακούουν μ' ενδιαφέρο τα διδόγμα'rά 

του. 

Το πρωtτου Σαββάτου μετά την απόλυση 

της ακολουθίας της γιορτής στην εκκλησία 

του Τιμίου Σταυρού, ο ιερέας Παπανδρέας 

ξεκινούσε με μια ομάδα παιδιών του 

Δημοτικού Σχολείου και γύριζε από σπίτι σε 

σπίτι κι έλεγε με την ηχηρή φωνή του 

το τραγούδι του Λαζάρου βοηθούμενος και 

από τα παιδιά που το συνόδευαν και ή-ταν 
γνώστες της όλης ποιητικής εξιστόρησης. 

Όλες οι σπιτονοικοκυρές υπεδέ)(ονταν το 
σεβάσμιο ιερέα με ευγένεια και καλοσύνη 

και το φιλοξενούσαν έτσι στα πεταχτό με 

καφέ, γλυκό και άλλα και πριν φύγει με τη 
συνοδεία του τον πλήρωναν για τον κόπο 
του σε είδος, αυγά, αναρόδες, χαλούμια ή 
χρήματα, έτσι που φεύγο+τας ο λειτουρ
γός του Υψίστου άφηνε tις ευλογίες της 
εκκλησίας σε κάθε σπίτι. 

Παράλληλα με την εξόρμηση τούτη του 

ιερέα, ξεκινούσαν και άλλες ομάδες παι
διών από ανώτερες τάξεις του δημοτικού 

και του γυμνασίου και περιέρχονταν κι 
αυτές όλα τα σπίτια και έλεγε καθεμιά και 
10 δικό της τραγούδι της Ανάστασης του 

Λαζάρου, γιατί καθεμιά είχε τη δική της 
παραλλαγή όπως την είχε εμπνευστεί κάθε 
κύπριος λαϊκός ποιητής (ποιητάρης). Κάθε 
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ομάδα μάλιστα κρατούσε και μια βάγια φοι

νικιάς πλαισιωμένη με πολύχρωμα λου

λούδια που τα είχαν πλέξει τα ίδια τα παιδιά 

με aσύγκριτη μαεστρία και με ιδιαίτερο 

γούστο έτσι που να εντυπωσιάζει σ' όλους 

που την αντίκρυζαν. Μάλιστα τα παιδιά 

ακολουθούσαν και τούτο το σκηνικό στη 
διάρκεια της απαγγελιας του τραγουδιού. 

Όταν το παιδί της ομάδας άρχιζε την απαγ

γελία ένα άλλο παιδί, που είχε ορισθεί 

προηγουμένως, έπεφτε κατάχαμα προσ

ποιούμενο το νεκρό Αάζαρο. Το παιδί που 

κρατούσε τη στολισμένη βάγια την τοπο

θετούσε στο υποτιθέμενο νεκρό παιδί και 

όταν το παιδί που απάγγελε έφθανε στο 

στίχο «Λάζαρε δεύρο έξελθε» χρησιμο

ποιώντας την προσταγή του Χριστού στο 

νεκρό Λάζαρο, τότε το παιδί με τη βάγια 

επάνω του σηκωνόταν για να παραστήσει 

εποπτικά τον εγειρόμενο Λάζαρο. 

Η ομάδα των παιδιών στο τέλος της ποιη

τικής διήγησης εισέπραττε για τον κόπο 

της από κάθε σπίτι τα ίδια περίπου είδη που 
εισέπραπε ο ιερέας, αυγά, αναράδες, χαλ

λούμια ή χρήματα ίσης αξίας με τα είδη που 

θα παρέλειπαν να προσφέρουν, αλλά πάν

τοτε σε χαμηλότερο αριθμό από εκείνο που 

πρόσφεραν στον ιερέα. Επικρατούσε δε το 

έθιμο να δέχονται όλες τις ομάδες των παι

διών που επισκέπτονταν το σπίτι και σε 

καμμιά περίπτωση αρνούνταν να δεχθούν 
τα παιδιά. Το θεωρούσαν aντιθρησκευτικό 
έθιμο να αρνηθούν έστω και σε μια ομάδα 
παιδιίί>ν να φύyει από το σπίτι τους χωρίς να 
εκπληρώσει το σκοπό της επίσκεψης. 

Μια παραλλαγή της ποιητικής απαγγε

λίας της αναστάσεως του Λαζάρου είναι η 

πιο κάτω που μου την υπαγόρευσε ο κ. 
Γεώργιος Λουκαtδης από την Κυθρέα ετών 

82. Την είχε μάθει όπως μου είπε από τον 
πατέρα του, που από μικρός συνήθιζε να 

λέγει το Λάζαρο: 

Έαρ ημίν επέφανε τοις πάσι το μνημείο 
και του Λαζάρου έγερση ξένο φρικτό σημείο. 

Αρχόντες καλημέρα σας, καλή γιορτή επάνω σας. 

Ήλθαν τα βάγια ήρθασι και του Λαζάρου έγερση 

να πάρετε υπομονή να εξηγηθώ Λαζάρου τη διήγηση, 

το πρώτο πού ευρέθηκε και ύστερα τι έγινε. 

Χριστός επεριπάτησε εις τα Ιεροσόλυμα 

και τα λοιπά περίχωρα και θαύματα εποίησε 
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μεγαλακαιπαραοο~α.κουτσους,λεπρους 

εγιάτρεψε και παραλύτους ένιψε με θεϊκή του 

δύναμη. Κι έδειξε την αλήθεια πως εΙ ναι τέλειος θεός. 

Ο Λάζαρος κατήγετο αnό τη Βηθανlα, 

εlχε και δυο αδελφές τη Μάρθα και Μαρία. 

Μάρθα, Μαρlα ως ήκουσαν πιιk; ο Δεσπότής 
ο Χριστός στη Βηθανια έφθασε, ετρέξαν και θρηνούσασι 

τους πόδας του φιλήσανε και η Μαρlα λέγει του: 

«Κύριε και Διδάσκαλε και Δέσποτα Πανάγαθε, 
ο φlλος σου ο Λάζαρος ημέρας έχει τέσσερις σήμερον 

εν τω μνήματι και αν ευρlσκεσο εδώ, βεβαlως δεν θα 'πέθανε 

-Έχετε πlστη στο θεό και ο πιστεύων εις εμέ και αν 

αποθάνει ζήσεται. Μόνο πηγαlνετε μπροστά, 

δεlξετε μου τον τάφο του, 

τά)(α πως δεν ήξευρε ο πλάστης μου και Κύριος. 

Εδεlξαν του τον παρευθύς και στάθηκε ο Κύριος 

που πάνωθε του μνήματος και δάκρυσε ως 

άνθρωπος και σαν θεός εφώναξε: 
«Λάζαρο, δεύρο έξελθε ταχέως εκ του μνήματος. 

• Αφησ τον Άδη τον πικρό, την φυλακή την σκοτεινή 
και των οδόντων ο τριγμός•. 
Ο Άδης δε ως ήκουσε βαρέως αναστέναξε. 

Λαός πολύς ευρέθηκε εις του Λαζάρου την αυλή 
τιμώντας τη φιλlα του και τη φιλοξενlα του. 

Αρχιερεlς το ήκουσαν και.οι νομοδιδάσκαλοι 

και το λοιπό συμβούλιο, των Ιουδαlων ο λαός, 

συνέδριο εκάμασι Ινα σταυρώσουν το Χριστό 

συνάμα και το Λάζαρο και να τους θανατώσουσι. 
Ο Λάζαρος το ήκουσε και παρευθύς εκρύβηκε 

εις του Ιάφα έφθασε και πλοlο γαρ ενεύρηκε 

και στην Κύπρο όπου έφθασε στη Λάρνακα την πόλη 

την ονομαστή σταφύλιο εζήτησε να βρέξει το στομάχι 

του, τη φλόγα της καρδlας του, κι εκεlνοι οι κακόμοιροι 
δυστυχισμένοι και nτωχοι, ενόμισαν εν άνθρωπος αμαρτωλός 

ωσαν αυτοι. Παρευθύς τα καταράσθηκε και αλυκή τα έκαμε 

που στέκει έως σήμερα. 
Μετά καιρό γαρ ήλθασι στην Κύπρο οι Απόστολοι 

τη θεόπνευστη πlστη να κηρύξουσι και τις αλήθειες 
όλες να σκορπlσουσι και τον εχειροτόνησαν αρχιερέα 

του λαού και Κιτlου τον ονόμασαν, και εκκλησlαν 

ξακουστή στο όνομα του έκτισαν που στέκει έως σήμερα. 

Χρόνους πολλούς να ζήσετε κι εσεlς και τα παιδιά σας 

κι ο Μιχαήλ Αρχάγγε'λος κι c. ·/\γιος ο Λάφρος 
δεξιά κι αριστερά σας. 

Μια άλλη παραλλαγή της ποιητικής απαγ

γελlας της αναστάσεως του Λαζάρου εlναι 

και η πιο κάτω που μου την ειχε στεlλει 

πρόσ~τα ο Κώστας Ζαχαρια Γιαννό από 

την Αθίl'ι!S:Ι όπου εlναι εγκατεστημένος. 
Έχει τελειd>'tιει μηχανολόγος - ηλεκτρολό
γος το Μετσόβιο Πολυτεχνεlο και εργάζε

ται στο yυμ"!-iσιο Ζωyράφου σαν βοηθός 

διευθυντής.Ο Κώστας γεννήθηκε στη Χρυ

σlδα και είναι σήμερα 34 χρόνων. Από 
μικρό παιδl ειχε ιδιαlτερη κλlση στα θρη

σκευτικά. Συνήθιζε ανελλιπώς να εκκλη

σιάζεται κάθε Κυριακή κq.ι μάλιστα βοη

θούσε στη λειτουρylα κάθε Κυριακή και 

γιορτή τόσο τον ιερέα όσο και τους ψάλτες 

της εκκλησlας του Τιμlου Σταυρού Χρυσι-

I 
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δας. Συνήθιζε ακόμη να συνοδεύει τον 

ιερέα Παπανδρέα στην εξόρμηση του ποu 

περιήρχετο την κοινότητα της Χρυσίδας κι 

έλεγε όπως ανάφερα προηγουμένως το 

τραοίιδι της αναστάσεως του Λαζάρου. 

Πιθανώς η παραλλαγή τούτη που μου 
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έστειλε να είναι η ίδια μ' εκείνη που έλεγε ο 

μα.καριστής ιερέας την οποία καλώς ήξερε 
και την οποία κατέγραψε όπως υποθέτω και 

μου έστειλε. 

Ακολουθεί η ποιητική εξιστόρηση 

αυτούσια όπως την έγραψε ο ίδιος. 

Ο Λάζαρος 

Άρχοντες καλημέρα σας, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, 

καλή ημέρα εις εσάς και εορτή χαρμόσυνος, 

χαρείτε και εuφράνθητε περικαλώ σας σήμερα, 

ν" ακούσετε μετά χαράς και μετ' αγαλλιάσεως 

Λαζάρου την διήγησιν, πως ο Χριστός, αληθινώς, 

με θεϊκό του πρόσταγμα, τον Λάζαρον ανέστησε. 

Λοιπόν, αυτός ο Λάζαρος, υπήρξεν εκ της rιόλεως 

της Βηθανίας της λαμπράς, είχεν και δυο αδελφός 

Μάρθαν και τηv Μαρίαν. Μάρθα, Μαρία το ήκουσαν, 

ηως έρχεται ο Ιησούς και έτρεξαν μετά σπουδής, 

να τον προϋπαντήσουσιν. Με κλάματα με δόκρυα, 

λέγουσιν με παράπονα. Κύριε και διδάσκαλε και 

Δέσποτα Πανάγαθε, ο φίλος σου ο Λάζαρος και 

αδελφός ημών, ημέρας έχει τέσσερεις σήμερον 

που απόθανεν, κι όμως αν θέλεις, Κίφιε, εύκολα 

αναστήνεις τον. Όμως υπάγετε εμπρός, δείξετέ 

μου το μνήμα του. Κι ευθύς επήγασιν εμπρός 

και εδείξαν τ9u το μνήμαν του. Και εστάθηι<;εν 

ο Κύριος επάνωθεν του μνήματος 

και δάκρυσε ν ως άνθρωπος και ως Θεός 

αληθινός τον Λάζαρον εφώναξεν. Λάζαρε, 

δεύρο, έξελθε ταχέως εκ του μνήματος. 

Κι fυθύς, εξι)λθε Λάζαρος, έξω λαζcφωμένος. 

Κι όσοι ευρέθηκαν παρών, όλοι εδόξαζαν Θεόν 

και τον πρσϋπαντήσaνε, μετά 6α"ίων ελαιών. 

Οι δε λοιποί Αρχιερείς, Εβραίοι και παράνομοι, 

εσuμβοuλεύτηκαν κρυφό., για να τον ιστραυρώσοuσιv. 

εκείνον και τον Λόζαρον. Ο Λάζαρος το 

έμαθεν, κρυφίως ανεχώρησε και στην 

Ιάφα έφτασεν. Πλοιάριον γαρ εύρηκεν και 
άραξεν εν τω.ς Αλυκαίς, εις χώραν παν-

επεύφημον, της Κύπρου της εξακουστψ;:;, 

Λάρvαξ ονομαζόμενην. Και το ωμόφορον 

αυτού, η Παναγία το έρραψεν με τ' Άγιά 

της χέρια. Εις το Άγιόv του όνομα, τριάντα χρόνους έζησε 

ποτέ του δεν εγέλασεν, διότι είδεν φανεp11 τον 

Άδην τον πικρότατον, τον ποταμόν τον ηύρινον, 

ανθρώπους τους αμαρτωλούς, που ήταν μtσ' την 

κόλασιν και !':λαίασιν οι όθλιοι, χωρίς 
καμ!αν άνεσιν. Κάμνω το τέλος το λοιπόν, 

κόμνω το τέλος σύντομον, να σας φuλόττει 

ο Χριστός κι ο ·Α γιος ο Λάζαρος αηό 

σuνάντημα κακόν. Χρόνους πολλούς να 
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ζήσετε κι εσείς και τα παιδιά σαι; 

κι η Παναγία κι ο Χριστός κι ο Άγιος 

ο Λάζαρος, νάναι βοήθειά σας. 

Μετά το Σάββατο του Λαζάρου ήταν η 

Κυριακή των Βαίων ή Κυριακή της ελιάς, 
όπως την αποκαλοuσε ο λαός .. Μεγάλη 
γιορτή της Χριστιανοσύνης. Γιορτάζουμε 

τη θριαμβευτική υποδοχή του Kuρ!ou στα 

Ιεροσόλυμα, ιτοu επεφύλαξε σ' Αυτό σύσ

σωμος ο Εβραϊκός λαός, με βάια ελιάς και 

φοινικιάς, τον υποδέχονται με το «Ωσανά 

τω Υιώ Δαβ!δ, ευλογημένος ο ερχόμενος 

εν ονόματι Κυρίου" μα το άστατο του λαού 

θα φανεί σε λίγες μέρες με το '' Αρον, άρον 
σταύρωσιν Αυτόν". Κι εμείς σήμερα με τα 

κλαδιά της ελιάς που παίρνουμε στην 

εκκλησία τούτη την Κυριακή, οκτώ μέρες 

ακριβώς πριν από το Πάσχα, θέλουμε να 

γιορτάσουμε και ν' αναμνησθούμε το 

μεγάλο τούτο γεγονός της εξαιρετικής 

προΟηάντησης, γιατί την προηγούμενη 

μέρα είχε αναστήσει το Λάζαρο ιτοu 

θάφτηκε πριν τtσσεριι~ μέρες. Ήταν το 

θαύμα τούτο του Κυρίου υπέρτερο από τα 

άλλα, γι' aυτό και ο κόσμος των Εβραίων 
αναγνώρισε τη θεϊκή του δύναμη και του 

έκαμε τέτοια μεγαλειώδη υποδοχή. 

Η ελιά που παίρνουμε σrην εκκλησία 

παραμένει 40 μέχρι τη γιορτή της 

Ανάληψης του Χριστού. Κατόπι μεταφέρε

ται σrο σιτίτι λοuβούνται τα φύλλα της και 

μ' αυτά καπνίζουμε καθημερινά πρώτα το 

θεό, κατόπι τις άγιες εικόνες του σιτιηοι:ι 

και ύστερα όλους τους σιτιτικούς. Με το 

κάπνισμα της αγιασμένης ελιάς αποτρέπε

ται κάθε κακό από το σπίτι, γιατί ήταν λει

τοιJργημένη τη μέρα των Βαίων και ευλο

γημένη από την εκκλησία, με τις θείες λει·· 

τοuργίες της Αναστάσεως και της Κυρια

κής επί 40 μέρες. 

Στο τέλος της λειτουργίας της Κυριακής 

των Βαίων εγένετο λιτανεία με τοιις 

πιστούς να κρατούν καθένας τη δέσμη της 

ελιάς και τον γιορτάρη να περιφέρει την 

εικόνα της εισι'»δοu του Χριστού στα Ιερο

σόλυμα και να καταλήγει στη δuτικt1 είσοδο 

της εκκλησίας όπου ιιπήpχε τετράγωνη 

ευθυγραμμισμένη μεγάλη πέτρα όπου ο 

ιερέας ανέβαινε κι οναγ!ν<ι:~σκε τη σχετική 

ευαγγελική περικοπή. Την ώραν ιτοu 

έφθανε ο ιερέας στο μέρος "'···· έκοπταν 

κλάδους ελαίας και έστρωναν να περάσει ο 

Χριστός» όλοι έκοπταν φύλλα και κλαδιά 

ελαίας τα έσυραν στη γη για ν' αναπαρα

στήσουν την υποδοχή των Εβραίων. 

Αρχίζει από τον εσιτερινό της Κυριακής, 

η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα με τη παρου

σίαση του νυμφίου και στη διάρκειά της 

εκτuλ!σσεται το θείο δράμα των παθών του 

Κυρίου που η κακία κι η αχαριστία των 

Εβραίων οδήγησε το Μέγα Διδάσκαλο και 

Ευεργέτη της οικαυμένης στο φρικτό Γολ

γοθά αφόύ δέχθηκε τους εμπαιγμούς, τα 

pαπ!σματα, ης φραγγελώσεις, το ακάνθινο 

στεφάνι, για να καταλήξει στο μαρτυρικό 

θάνατο της σταύρωσης σον να 'ταν ο χει

ρότερος κακούργος. Όλα' τα υπέμεινε 

αγόγγυστα ο Κύριος και με πbραδειγματική 
υπομονή και σαν ανεξiκακ:ος άνθρωπος 

παρακαλούσε τον Πατέρα να dυγχωρήσει 

τους βασανιστές και σταυρωτές του για να 

εγκαταλε!ψει στην ανθρωπότητα, παρά

δειγμα ανεξικακίας και αγάπης nou να επε
κτείνεται και στους εχθρούς μας. Εκτυλίσ

σεται κάθε χρόνο το θείο δράμα για να 

ενθυμούμεθα την άπειρη αγάπη του, τη 

συγχώρεση που δlδει και την μακροθυμία 

του. 

Στις ι:ι.γιες τούτες μέρες της ανάμνησης 

των παθιi>ν του Κuρίοu η εκκλησία του τί

μιου Σταυρού ήταν κατάμεστη από κόσμο 

και έφθανε στο σημείο να μη μένει ούτε ένα 

άτομο από τους κατοίκους της κοινότητας 

που να μη είναι παρών στις κατανυκτικές 

τούτες ιερές τελετές. Μα δεν ήταν μόνη η 

εκκλησία της Χρuσίδας που συγκέντρωνε 

όλον τον κόσμο της κοινότητας. Και σης 

υπόλοιπες ενορίες της Κuθρέας η ίδια 

κοσμοσιφροή εγίνετο όχι μονάχα τις 

Άγιες τούτες μέρες, αλλά και. όλες τις 

Κυριακές και γιορτές rταρατηρείτο το ίδιο 

φαινόμενο. Έχω εργασθεί και στα δυο σχο

λεία της Κuθρέας σε δuο περιόδουc; για μια 

τετραετία στο σχολείο της Χαρδακιώησ

σας 1955-59 και για μια επταετία στο σχο
λείο του Αγί()U Ανδρονίιωυ {196"7··197 4). Και 
στη μια θητεία μου και στην άλλη εκκλησια

ζόμουν εναλλάξ σ' όλες τις εκκλησίες της 

Κιιθρέας και πραγματικά με εντυπωσίαζε 
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σε καθεμιά ,-σ πυκνό τους εκκλησίασμα. 

Διεπίσrωσα πως ολόκληρο το κοινό της 

Κιιθρέας είχε ιδιαίτερη προσήλωση στα 

θεία και θt:ωρούσε το κάλεσμα του ήχου 

της καμπάνας τιμητική πρCισκληση στη 

θεία λειτουργία και μεγάλη παράλειψη να 

μη δώσει την παροuσί.α του στη θεία μυστα

γωγία. 

Στη λήξη των ιερwν τούτων ακολουθιών 

της Μεγάλης Εβδομάδας ομάδες παιδιών 

ιδίως τα μεγάλα του Γυμνασίου άρχιζαν 

εξορμήσεις στα πλησlον της κοινότητας 

χωράφια και περιβόλια και μάζευαν ξύλα, 

ξηρούς κλώνους ελιών, ολόκληρες σuκα

μιές, ελιές ττου τα προόριζαν για τη Λαμ

πρατζιό της Κυριακής της Ανάστασης του 

Κυρίου. Τα μετέφεραν κάμποσο κρυφά και 

τα στοίβαζαν σε παράμερο μέρος της 

αυλής για να μη γίνουν αντιληπτοί aπό 

κανένα Για την μεταφορά τόuς ενθυμού
μαι το Γιώρκο του Τταζέτικου που έβαλλε 

το αξόvι της καρέττας (βωδάμαξο) του 

Αντώνη Ταλιαδώροu (ήταν εκεί κοντά στην 

εκκλησία η καρέττα) στους ώμους έμπηγε 

το προπό.λοuκο (ένα στρογγυλό γερό ξύλο) 
σε μια από της τρύπες του αξονιού και τρα

βούσε τη καρέττα με μεγάλη άνεση. Ήταν 
αρκετά χειροδύναμος με ραχοκοκκαλιά 

ανθεκτική και ι'! ταν ξακοuqτός για την εξαι

ρετική του δύναμη που ήταν πραγματικά 

urιεράνθρωπη. Την καρtrτα την χρησιμο

ποιούσαν για μεταφορά fωv ξερών ξύλων, 
των κλwνων και των ολόσωστων ελιών, 

σιJκαμιών και αθκιών που μάζευαν οι πιο 
πάνω ομάδες. Ζεuγμένος πάλι στην καρέτ

ταν ο rιώρκος ήταν ανθρωπίνως αδίινατο 

να σύρει την καρέτταν γεμάτη κορμούς 

δέντρων μόνος του γι' aυτό το βοηθούσαν 

κι άλλοι στην τpοχιοδρόμηση της καρέττας 
σπρώχνοντας την από το πισινό μέρος 

προς τα εμπρός, Συνέβαινε πολλές φορές 

η διαδρομή ποu έκαμναν να unερβα(νει τα 

1-2 μlλια. Στο έργο τούτο για μάζεμα και 
μεταφοράν ξύλων για τη λαμπρατζιά uπο-

6οηθοίίσαν με μεγάλη προθυμία ο Αντρέας 

Ζαμπακίδης(Οuστός), Χρίστος Αρτεμίου, 

Ανδρέας Ταλιαδώρος, Αντwνης και Αθανά

σης Ταλιαδώρος (πατέρας και γιος), Γιαν

νακός Νικολάτζη Φασουλάς, Γιαννακός 

Παυλή Καμπούρης, Ζαχαρίας Κωνσταντί

νου, (Σιντζέρη) και άλλοι. 
Μάζευαν μεγάλες ποσότητες ξύλων για 

την λαμπpατζιάν. Ενvοιείτε πως την εηο-
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μένη που εγίνετο αντιληπτή από τοuς ιδιό

κτητες η αποκοπή και εκρίζωση των δέν

τρων των έστρεφον τα πυρό των ενάντια 

στις ομάδες εκείνες που δροίισαν κατaτην 

νύκτα της αποκοπής ή της εκρίζωσης .των 

δένδρων τους. Αυτοί όμως aτάραχοι 

δέχονταν τους θυμούς, και τις επιθέσει(; με 
ιιπέρμετρη υπομονή και με τη σκέψη nώς 
έπρεπε να κρατήσουν το παλιό τούτο εειrμο 
της λαμπρατζιάς και με τη σειρά τους να το 

παραδι:iισοuν στους aπογόνους. 

Τη νύχτα της Αγίας Πέμπτης iγίνέτο η 
Ανάγνωση των 12 ευαγγελίων που εξιmο
ρούσαν με κάθε λεπτομέρεια την προδοσία 

του Ιούδα τη σύλληψη του Κυρίου από τους 

στρατιώτες την παρουσίαση στόuς αρχιε
ρείς, Άννα και Καϊάφα και στον Πόνt'ιο 
Πιλότο για επικύρωση της καταδίκης από 

το f>ωμαίο αντιπρόσωπο του Καίσαρα. Τη 

νύκτα τούτη συνηθ!ζετο να παίρνουν κάθε 
οικογένεια την ηοτίλια του νερού που θα 

εγίνετο αγιασμός με την ακολουθίaν των 
12 ευαγγελίων. Τον αγιασμό τούτο χρησί
μευαν για το ράντισμα του σπιτιού ·που 
έδιωχνε τα κακά στοιχεία που πιθανό να 

ελλόχευαν στο σπ!τι. Χρησιμοποιείτο 

ακόμα Ύια ράντισμα των εσοδειιί>ν για να 
χαρίσει μ' αυτό τις ευλογίες της η εκκλη

σία. 

Σεμνή τελετή εγίνετο ακόμη και το 

βράδυ της Παρασκευής που εγένετο η 

τελετή τοu επιταφίου και εψάλλοντο τα 
εγκιί1μια και .των τριών στάσεων. Ενωρίς από 

το πρωί της Παρασκευής κοπέλες της Χρυ

σίδας σuγκεντρώνοντο στην εκκλησίαν και 

χωρίζονταν σε ομάδες. Μια ομάδα ξεκι

νούσε γιά μάζεμα λουλουδιών από τα σπί·· 

τια, άλλη ομάδα aσχολείτο με τον καθαρι

σμό της εκκλησίας σκούπισμα και ξεσκό
νισμα των επίπλων και σκευών και όλων των 

ει.κόνων, άλλη ομάδα aσχολείτο κατόπιν με 

το σφογγάρισμα του δαπέδου της εκκλη

σίας. Τελικό οι ομάδες συνεργάζονταν για 

το στόλισμα του επιταφίου και αμιλλώνταν 

να παρουσιάσουν ένα στόλισμα με συνδυα

σμό χρωμάτων των λουλουδιών που να 

εναρμονίζεται πληρέστατα με τον ενταφια

σμό του Σωτήρος. Τα κορίτσια ακCιμη έρα

ναν τον τάφον όηως οι μυροφόρες που 

ενοπέθεσαv τα μύρα τους στον τάφο. 

Έψαλλε ακόμη ομάδα νεανίδων την Γ 

στάση των εγκωμ!ων. Την νύκτα του εηιτα-



φίοu στα εγκώμια βοηθούσαν εκτός από 

τους ψάλτες και τον ιερέα ο Γεώργιος 

ΣτοιJράκη, ο Κωστάκης Ζαχαρία Γιαvνό και 

Q Γεώργιος Ζαχαρία Κωνσταντίνου (Σιν
τζιέρη). 

Οι γυναίκες που βοηθούσαν στο στόλι
σμα του επιταφίου ήταν η Έλλη Ζαμπακί
δοu (Οuστό), Ρίτσα Ροδούλη, Λούλa Αvτ. 

Ταλιaδώροu, Χρuσταλλέvη και Μηλίτσα 
Αχιλλέα Αργuρίδοu, Τασούλα Καλλή και 

όλλες. Μετά τα εγκώμια και το προσκύνημα 
του εrιιταφιοu εγίνετο η περιφορά του 

στον περ!βολο της εκκλησίας που κατέ
ληγε στην Αγία Τράπεζα όπου ακολου

θούσε σ ενταφιασμός με το σχετικό ειιαγ
γέλιο που έλεγε ο ιερέας. 

Στο τέλος της ακολοuθ!ας όλο το εκκλη

σίασμα σuγκεvτρώνετο στο νότιο μέρος 
της εκκλησίας στον ηλιακό για ν' ακούσει 
το θρt)νο της Παναγίας ή όπως τον αποκα

λούσε ο λαός το τραγούδι της σαντάφκια

σης. 

Το θρήνο της Παναγίας αρχικά τον απάγ

γελλε με τη θρηνώδη και πολύ συγκινητική 
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του φωνή ο Μιχαήλης του Σίμου. Ήταν 
κάτοικος της πριοχής Σεραγίοu στην 
Κuθρέα, αλλά εκκλησιαζόταν τακτικά στην 
εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, στη Χριισί
δα, γιατί στα βορειvό. κρασπεδά της κοινό
τητας διατηρούσε υπολογίσιμο κτήμα 
μονοκόμματο κόπου ·12-15 σκάλες που 
τελευταία είχε δεντροφυτέψει και τρία από 
τα παιδιά του εκτισαν σ' αυτό σπίτια και έγι
ναν μόνιμοι κάτοικοι Χρuσίδας. 

Πολύ ωραία επίσης απάγγελλε τούτο ο 

Χρίστος Τταζέτικος και μετά η αδελφή του 

Μηλού Τταζέτικοu που ήταν η τελεuταια 
στη σειρά μέχρι στην Β' εισβολή των Τούρ

κων. Τη Μηλού την υποβοηθούσε η Κυρια

κού Γιάγκου, σύζυγος του ι Χρίστου 

Πηγιώτη από τη Β<ί>νη. Λεπτή Ιφωνή και 
εξαίρετη στο συγκινητικό τόνο της φωνής 

έφθανε στο σημείο η Μηλού να σuγκινεl 

τόσο το ακροατήριο που πολλές γυναίκες 

δάκρuζαν για το μαρτύριο της Παναγίας, 

που έβλεπε το γιο της" να μαρτυρά και να 
τελειοίιται στα άνομα χέρια των 

αδίστακτων Εβραίων. 

Ο θρήνος της navayiaς 

Άδε μαντάτο σκοτεινό και μέρα λυπημένη 

που ήλθε σήμερον σ' εμέ την πολuπικραμένη 

επιάσαν τον υιοίιλλη μου κι εμειν' ορφανεμένη. 

Αρχόντες aγροικήσατε οσ' είστε συναγμένοι 

να σας ειπώ μιαν γραφή την έχω σuνθεμέvην. 

Ακούσατε με προσοχή αγίας ιστορίας, 

τα πάθη του Κυρίου μας, θρήνον της Παναγίας. 

Και πρώτον πώς εστάθηκε και πώς εμελετήθη · 
πώς επροδόθη ο Χριστdς και πώς εκατακρίθη. 

Πρώτον εσuμβοuλεύθηκαν οι άνομοι Εβραίοι 

οι Γραμματείς και οι σοφο! αυτοί οι Φαρισaίοι. 
Κατά Χριστού εφρύαξαν κενά εμελετήσαv 

για να σταυρώσοιιν το Χριστό την γνώμη των εστήσαν. 

Όποιος προδώσει το Χριστό aργύρια να τάξουν 

κι όσοι γυρεύουν το Χριστό να παν να πιν αρπάξουν. 

Από τοuς μαθητό.δες του εστάθη η αιτία 

και επροδώσαv το Χριστό για την φιλαργυρία. 

Ιούδας τον επρόδωσε καθώς εivαι γραμμένο 

και επληρι.i>θη το ρηθέν το πάλαι γεγραμμένο. 

Τρέχει ο τρισκατάρατος και rrόει στους Εβραίους 

και λέγει τους μιαν αφορμr;ν αυτούς τους Φαρισαίους. 

Τι έχετε να δώσετε για να σας βεβαιώσω 

εκείνο που γυρεύετε να σας τον παραδώσω; 

Εκείνοι του ετάξασι aργύρια τριάντα 

κι ενόμιζεν ο μιαρός πώς θα τα έχει πάντα. 
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Στη συνέχεια εξιστορεί τη ούλληψη, τη 

δi.κη, τα ραηίσματα στο σονέδριο, ιην 
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παραπομπή στον Πιλάτο, την προσπάθεια 

του Πιλάτου να τον απαλλάξει: 

Και ο Πιλότος λέγει τους: Δεν του '8ρηκα αιτία ν 

ούτε κανένα φταίσιμο ούτε. και αμαρτία. 
Όμως αυτοί εφιi>να.ζαν: ον δεν τον εσταuρώσεις 

ότ' ερθει από τον Καίσαρα να μη το μετανοιώσεις. 

Και ο Πιλάτος φοβηθείς στάθη και συλλογίστη 

επρόσταξε κι εφέραν τοιι ευθύς νερό κι εvίφθη. 

Έδωσε την απόφαση για να το θανατώσουν 

αδίκως τον κατέκρινε για να τον εστραυρώσοuν. 

Πάλι σας λέγω άρχοντες να πω στην αφεντιά σας 

το κρίμα του, το αίμα του, να το 'βρουν τα παιδιά σαι~. 
Επιάσαν και φσρήσαν του χλαμύδα του κοκκ!νη 
και τον εηεριπαίζασι με τόση καταισχύνη ... 
Επλέξαν και φοpέσαν του στεφάνι ακαθένιο 

το γένος το aχάριστο το τρισκαταραμένο 

Επιάσαν και επήραν τον για να το θανατώσουν 

πάνω εις τον Γολγοθό για να τον εσταuρώσοuν .. 
Ένα καρφί πυροι1μενο εμπήξαν στην καρδιά του 

εκρούσαν κ' εκαήκcισι μέσα τα σωθικά του. 

Στη συνέχεια περιγράφει με ζωηρά χριί.J

s.ιατα τον ανθρώπινο πόνο του Θεανθρώ

που, Π1 δίψα, το ξύδι, τη χολή, τη σuγχώ-

ρηση του ληστή, το «Πάτερ άφες αuτοίι:;, ou 
γαρ οίδασι τι ποιούσι" και την παράδοση 

του πνεύματος με το «Τετέλεσται». 

Η γη όλη εσείστηκε τα μνήματα ανοικτήκαν 

οι πέτρες εραγίι.πηκαν, κομμάτια εγινήκαν 

ο 'Η~ιος εσκοτίστηκε η γη χαμαι βpuχάτο 

κι οιiσκύλοι οι rταράνομοι κανείς δεν ελuπάτσ. 
Οι άγγελοι ε τρόμαξαν το θαύμα. που εγίνη. 

Τότε η Παναγία μου εστέκετοuν κλαμtνη 

θλιμμένη και πεp!λυπη χαμοί στη γη φuρμένη 

Ετράβαν τα μαλλάκια της το στήθος της ε κτύπα. 

ούτε τον κόσμο έβλεηε ούτε φωνές εγρο!κα 

1Ξκλαιε και εφώναζε, Υιέ μοιι και θεέ μου, 
τι είναι τούτο που θωρώ, που δε το 'δα ηοτέ μου. 

Α! Τέκνο μοu τι έηαθες κι ε!σαι πολλά θλιμμένο 

θλιμμένο και περίλυπο, καταδεδ~κασμένο. 

Υιέ μου, κανακάρη μοι;, κι αιφιβαναθρεμμένε 

ποιος μου το λάλε ν να σε δω στο ξύλο σταιφωμένο. 

Και συνεχίζει με τα πιο μελανό χρώμα.τα 

τσν ανείπωτο πόνο που έκαιε τα σωθικά της 

και θυμάται και. αναφέρει τα θαύματα, ης 

θεραπείες των παρσλuτικών, των χωλών, 

των τυφλών, των λεπρών και ης αναστά

σεις των νεκρών., .. 

Και ολοφupμένη αναφωνει: 

Ω τέκνο μοu γλuκuτσ:rο, ;..:ι φως των αμαηών μου 

και πουν οι μaθπτάδες σου η πρώτη δωδεκάδα 

και μοναχή μ' aφήσατε με θλiψη και πικρίι1 

με πόνους και με δάκρυα την ταπεινή Μαρία 



Αναφέρεται στη συνέχεια ο «θρήνος της 

Παναγίας» στην αποκαθήλωση που ο 

ευσχήμων Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας βου

λευτής «τολμήσας εισήλθε προς Πιλότο 

και κτήσατο το σώμα του Χριστού για τον 

ενταφιασμό και σινδόνη καθαρό ειλήσας 

και αρώμασιν εν μνήματι καινώ κηδεύσας 

απέθετο .. 
Κατασυγκινημένη η Μηλού με τη λεπτή 

και ηχηρή, με τη θρηνώδη και θλιβερή 
φωνή της ήταν αδύνατο να μη κτυπήσουν 

τις λεπτές χορδ.ές της καρδιάς του κάθε 

α_κροατή που παρακολουθούσε με πραγμα

τική ιερή συγκίνηση την απαγγελία απ' την 

αρχή μέχρι το τέλος. 

Από την Αγία Παρασκευή όρχιζαν σ' όλα 
τα σπίτια της Χρυσ[δας οι προετοιμασίες 

για καθαριότητα. Εσκούπιζαν οι οικοκυρές, 

εσφογγόριζαν, ετακτοποιούσαν τις αυλές, 
καλλιεργούσαν και πότιζαν τα δένδρα και 
τα λουλούδια που με εξαιρετική περι
ποίηση καλλιεργούσαν οι οικοκυρές στην 
αυλή και το προαύλιο. Ε καθόριζαν και ράν

τιζαν το προαύλιο και γενικό γινόταν μια 
συγύριση που πραyματικό εντυπωσίαζε το 
διαβάτη και τον επισκέπτη. Φρόντιζαν 
ακόμη ν' aσπρίσουν το σησάμι για τα λαμ
πριάτικα κουλούρια και να τρίψουν το τυρί 
για τις φλαούνες που και τα δυο θα τα έκα
μναν την επομένη, το Μεγάλο Σάββατο. 

Τούτη τη μέρα την αφιέρωναν στην 

προετοιμασία των κουλουριών και των 

φλαούνων που θα εγίνονταν το απόγευμα 
του Σαββάτου. Στο ξεφούρνισμα έβγαινε η 

μυρωδιά του σησαμιού και του τυριού από 
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κάθε σπίτι και ο αέρας τη σκορπούσε και 

την εξανέμιζε σ' όλο το χωριό. Όλα ήταν 

τακτοποιημένα και σ' αυτό προστίθετο 
ακόμη το σφαγμένο κατα το δείλι αρνί ή 

ρίφι που θα ψηνόταν στη σούβλα την 
Κυριακή της Αναστάσεως. 

Οι ετοιμασίες tληγαν τη νύκτα του Αγίου 

Σαββάτου και όλα τα μέλη της οικογένειας 

έμεναν στο πόδι και ανέμεναν την καμπάνα 

να κτυπήσει για να σκορπίσει τους γλυκό

λαλους της ήχους σ' όλο το χωριό ~αι να 

καλέσει όλους να παρευρεθούν στην Ανά

σταση και στον Καλό λόγο. 
Τη νύχτα του Μ. Σαββότόυ ενωρίς μόλις 

κάλυπτε την πλάση το σκότος μια ομάδα 

από νέους ξεκινούσε για να πει σ' όλα τα 
σπίτια το τραγούδι της_ Ανάστασης. Ξεκι

νούσε από το ακρότατο σπίτι της κοινότη

τας και άρχιζε και jo έλεγε αράδα από σπίτι 
σε σπίτι, και για τον κόπο τους στο τέλος 
τους έδιδαν κουλούρια, φλαούνες, αυγό, 

χρήματα. Η ομάδα τούτη συνοδευόταν μ' 
ένα γαϊδούρι με δισάκια στη ράχη του που 

έβαζαν .μέσα τα δώρα ηου είχε την καλω
σύνη να προσφέρει κάθε οικογένεια. Τακτι

κοί που αποτελούσαν την ομάδα τούτη 
ήταν: Ανδρέας Τσικκός, Ανδρέας Ζαμπακί

δης, Αντώνης Ταλιαδώρος, Αθανόσης 
Ταλιαδώρος, Ιορδάνης Κέκκος, Χρίστος 
Τταζέτικος και άλλοι. Σε κάθε σπίτι το έλε

γαν απ' έξω στο πόδι κοντό στη θύρα ή σε 

παράθυρο. Το τραγούδι της Ανάστασης 
απαγγέλλετο συνήθως σε χαρούμενο τόνο 
από κάποιο που είχε καθαρή και ηχηρή 
φωνή και έχει ως ακολούθως σε δεκαπεν

τασύλλαβο στίχο. Μου το έχει 

υπαγορεύσει ο Ανδρέας Τσικκός από τη 
Χρυσίδα. 

Αρχόντες αγροικήσατε δια να σας μιλήσω 

και πάνω στην Ανάσταση θέλω να εξηγήσω. 

Αρχόντες ω ευγενικοί και πολυχρονημένοι 

να είσθε πολυζώητοι σ' όλη την οικουμένη 

και κει που μέλλουμε να πας να 'στε συγχωρεμένοι. 

Δρόμετε όλοι γρήγορα μέσα στην εκκλησία 

με πόθο και μ' ευλάβεια και καθαρό καρδία 

οι ιερείς προσμένουσι να μπουν στη λειτουργία. 

Να φθάσετε εις τη λιτή ν' άψετε τα κεριά σας 

και να πανηγυρίσετε δια την, Πασχαλιά σας. 

Ν' ακούσετε Καλό Λόγο και το Χριστός Ανέστ:~. 

οι άγγελοι αγάλλονται, ο ουρανός εξέστη. 

Ημέρα πανηγύρεως λαοί να λαμπρυνθώμε 
Πάσχα Κυρίου λέγεται αυτό όπου ποθώμε. 
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κι ανεβίβασε ημάς καθώς Γραφή το λέγει. 

Οι ουρανοί ευφραίνονται, ο κόσμος εορτάζει 

ορατός τε και aόρατος εσείς ν' αγαλλιάσθε 

Πέτρος Ρωμαίος έφθασε στον τάφο γαρ επέστη 

και είδε τα οθόνια αυτός και γαρ εξέστη. 

Στο μέγαν οίκον του Δαβίδ να γίνει θεία 

κρίση, τότε παρακαλούμε σε εκεί να βοηθήσεις. 

Αμαρτωλούς στην κόλαση ποτέ να μη μας πέψεις 

Εχ' όρεξη να πω πολλά, η ώρα δε με φθάνει 
λέγω το σuντομώτερο σ' εκείνο που τυγχάνει. 
Πάλι σας λέγω άρχοντες να μη μας 6αρεθεlτε 

και το μισθό του κόπου μας να μη το λuπηθήτε 

να λέγωμε εις τον Χριστό έμπροσθεν της εικόνας 
η δόξα και το κράτος σου, Χριστέ, εις τους αιώνας. 

Το τραγούδι έπρεπε να τελειώσει μέχρι 

τις 1 0.30' μ. μ. γιατί στις 11.00 η ώρα κτυ
πούσε η καμπάνα για τον Καλό Λόγο και 

σrις 12 έπρεπε να πουν τον Καλό Λόγο. 
Κανονικά έπρεπε να φθάσουν μέχρι το 

οπιτι του Μιχάλη Πελετιέ, γιατί ήταν το 

τελευταίο οπιτι της εκκλησιαστικής περιο

χής της Χρuσίδας. Αλλά υπήρχαν και n:ολ·· 

λοί που κατάγονταν από τη Χρuσ!δα και 

είχαν εγκατασταθεί ο-την Κuθρέα. Μαθη
μένοι τούτοι που άκουαν το τραγούδι, επι

θυμία τους ήταν να φθάσει η ομόδα και να 

τους το πει. Τέτοιοι ήταν ο Αδάμος Αδαμί·

δης εργολάβος οικοδόμος που κατqικούσε 

στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, ο Σάββας 

Στυλιανού Αλετράρης στην Καμάρα, ο 

Σοφόκλης Ακαθιώτης στην εvοpια Αγίου 

Γεωργίου, ο Χρ!στος Λογγίνος στην Αγία 

Μαρ!να και άλλοι. i 
ι 

Άλλη ομάδα έχει μεταφέρει τα ξύλα που 

τα είχαν κάπου παράμερα στην αυλή της 

εκκλησίας. Τα στοιβάζει με τρόπο που ν· 

αερ!ζονται γιο να έχει μεγαλύτερη άνεση η 

φωτιά να παίρνει αέρα και να μη κινδυνεύει 

να σβήσει. Ta ραντίζουν πρώτα με καμμιά 
οκά πετρέλαιο που είχαν φροντίσει να 

προμηθεuθοίιν γι' aυτό το σκοπό. Και στο 

τελικό τούτο σrάδιο αρκεί ένα αναμμένο 

σπίρτο να ζώσει η φωτιά το σωρό των ξύλων 
και ν' αρχίσουν οι γλώσσες της φωτιάς να 

πηδούν στο ύψος για ν' αναγγείλουν το 

χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως. Πολ

λοί περίεργοι και ιδίως μικρά παιδιά παρα

κολουθούν το θέαμα της μεγάλης λαμ

πρατζιάς που με το αδηφάγο στόμα της 

προσπαθεί να καταβροχθίσει και τους πιο 

Αμήν και από Χρόνου. 

χοντρούς κορμοuς των δένδρων που είχ·

σuγκεντρωθε[ γι' αυτό τον σκοπό. 

Οι δείχτες του ωρολογιοu κτυπούν ρι.,_ 

μικά τις 12 και ο ιερέας ερωτά το εκκλησία 
σμα εαν κανένας χωριανός απουσιάζει. Στο 

άκουσμα πως είναι όλοι παρόντες, εξέρχε

ται στην Αγία Πύλη και αναφωνε! κρατών

τας το τρικέρι «Δεύτε λάβετε φως εκ του 

ανε<mέρου φωτός και εορτάσουμε Χριστό, 

τον αvαστάντα εκ νεκρών». 

Δια μιας ανάβουν οι πιστο! τα λαμπριά

τικα κεριά και ο ιερός ναός φωτίζεται εξαι

ρετικά εκ του ανεσπέροι.; φωτός. Ψάλλεται 

στη ΟΙJνέχεια το Χριστός Ανtm:η και ακο

λουθεί στη συνέχεια ο Καλός Λόγος το 

εκλεκτό τούτο τροπόριο της εκκλησίας: 

«Την Ανάσταση Χριστέ Σωτήρ άγγελοι 

υμνούσι εν ουρανοίς και ημάς τους επi γης 

καταξίωσαν εν καθαρά καρδία Σε δοξά

ζειν,. Ακολουθεί λιτανεία με περιφορά του 

λαβάροu της Αναστάσεως της εκκλησίας 

που καταλήγει στη δυτική είσοδο . της 
εκκλησίας, ανέρχεται ο ιερέας στην τοπο

Θετημένη εκεί πt.-φα και λέγει το 

ευαγγέλιο της Ανάστασης με τις μυροφό

ρες που πήγαν ν' ολειψοuν το .1ώμο του 

τιμημένου δασκάλου με μύρα και βρίσκουν 

το μνήμα κενό και τα λαμπροφοpεμένο με 

λευκά ρούχα άγγελο που τους αναγγέλλει 

την Ανάσταση του Θεανθρώπου. 

Ύστερα από τον Καλό Λόγο και την ανά

γνιι.>οη τοL• ευαγγελιαu μερικοί aνυπόμονοι 

που δεν θέλουν να χάσουν έστω και 

μέρος του νυκτερινοu τους ύπνου εγκα

ταλείπουν τον ιερό χ<JJpo και πηγαίνουν στα 

σπίτια τους. Το μεγαλύτερο όμως μέρος 



των εκκλησιαζομένων παραμένει και παρα

κολουθεί τους αναστάσιμους ύμνους της 

εκκλησίας μας που η ψαλμωδική λύρα των 

υμνωδών έχει αφιερώσει. Παρακολουθεί 

με κατάνυξη τη θεία μυσταγωγία, μένει 

μέχρι τέλους, κοινωνεί τη θεία μετάληψη 

και μετά την απόλυση της λειτουργίας ανα

χωρεί για το σπίτι. 

Ακριβώς την ώρα τούτη της απόλυσης η 

ομάδα που είπε το τραγούδι της Ανάστα

σης στα σπίτια, κόβει τις φλαούνες που 

μάζεψε σε τεμάχια και προσφέρει να παpει 
ο καθέvας πριν αναχωρήσει για το σπιτι 
του. Έξω δε στην αυλή όλοι οι χωριανοl 
χαιρετίζονται και ασπάζονται αλλήλους με 

το Χριστός Ανέστη. 

Στις τρεις μέρες που γιορτάζονταν προς 

τιμή της Ανάστασης του Κυρίου τη γιορτή 

την Κυριακή στην εκκλησία του Τιμίου 

Σταυρού την έκαμναν ο Στυλιανός Αθανα
σιάδης και ο Σταυράκης Θεοχάρη. Τον 

πρώτο αντικατέστησε στα τελευταία χρό

νια προ της εισβολής ο Χριστόδουλος 

Πέτσας. Την Δευτέρα την έκαμνε ο Κωστής 

Τσικκάς και την Τρίτη ο Στυλής του Κελαν

τωνή παρ' όλο που ο τελευταίος εΙχε κατοι

κήσει πριν χρόνια στο Σεράγιο, στην ενορία 
της Αγίας Μαρίνας. Το μεσημέρι των γιορ

τάσψων, τούτων ημερών εγένετο η τελετή 

της αγάπης και στο τέλος τούτης λιτά

νευση με τα εξαmέρυγα έξω από την 

εκκλησlα γύρω στο μεγάλο λιοχώρι της 

εκκλησίας που εδέσποζε όλης της μπρο

στινfJ.ς πλατείας του ναού. Στην όλη δια
l)ρομή άλλα μεν παιδιά αμιλλώνταν ποιο να 

εκπυρσοκροτήσει το ανοιχτάρι του με τα 
σπlρτα με μεγαλύτερο κρότο. Έβαλλαν 

στο κοίλωμα του ανοιχταριού λυωμένες 
κεφαλές σπlρτων και απάνω αn' αυτές 

τοnοθετοιJσαν μια μεγάλη βελόνα με τη 
κεφαλή της να nροεξtχει στο στόμιο του 

ανοιχταριού και δεμένη με μικρό σπόγγο 
στο άλλο άκρο του ανοιχταριοιJ. Κτυπών

τας με διJναμη την κεφαλή της βελόνας σε 

στερεωμένη πέτρα δημιουργείτο σπινθή

ρας που ανάγκαζε τα σπίρτα να ανάψουν 

απότομα και να ακουσθεί εκκωφαντικός 

κρότος. Άλλα παιδιά στη διάρκεια της 
λιτής άναβαν φουτσιέκκια που τα έσυραν 

στη γη και το παροιJτι στο εσωτερικό τους 
εκπυρσοκροτοιJσε με ηχηρό κρότο. "Αλλα 
άναβαν βεγγαλικά που τα έσυραν ψηλά 
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στον ουρανό για να διασχίσουν τους αιθέ
ρες και προκαλοιJσαν φαντασμαγορικό 
θέαμα. 

Η ε~κλησlα ακόμη για τη λιτή εlχε ένα 

αρκετά μεγάλο ράσκουλο σιδερένιο. Εκ 

των προτέρων νέοι το μάσκουλο το γέμιζαν 

κατάλληλα για πυροδότηση. Έβαζαν στο 
βάθος του μάσκουλου ωρισμένη προσό

τητα παρουτιοιJ με καντρέθκια του κυνηγε.,-' 

τικοιJ όπλου. Το παρούτι ξεnερνούσε την 

τρύπα που είχε το μάσκουλο στα πλάγια. 

Απο δε την τρύπα τούτη περνούσαν φυτίλι 

με τη μια του άκρα συμπιεσμένη με το 

παρούτι και το γύψο η δε άλλη έμεινε 

ελεύθερη προς τα έξω του μάσκουλου για 

πυροδότηση. Από πάνω από το παρούτι 

έβαζαν τεμάχια γύψο που έβγαζαν από 

τοίχο γυψωμένο. Σu~Ιεζαν τα τεμάχια του 
γύψου με μια σιδερένια ράβδο μέχρις ότου 

το κοίλωμά του μάσκουλου γέμιζε τελε[ως. 

Το γεμισμένο τούτο μάσκουλο το τοποθε

τούσαν σε παράμερο μέρος που θα περ

νούσε η λιτανεία κι ένας αναλάμβανε να το 

πυροδοτήσει άπό κάποια απόσταση από το 

μάσκουλο. Για το σκοπό τούτο έπιανε ένα 

καλάμι με μήκος καμιά δεκαριά πόδια στο 

άκρο δε τούτου κολλούσε ένα αναμμένο 

κερι Κρατώντας το καλάμι από κάποια 

απόσταση προσπαθούσε να κολλήσει το 

αναμμένο κερl, στο φυτίλι και όταν το εξω

τερικό φυτίλι καιόταν, μετέδιδε τη φωτιά 

στο εσωτερικό που άmετο στο παοούτι. Με 
την ανάφλεξή του το παρούτι με τα καν

τρέθκια ανάγκαζαν τον πεπιεσμένο γιJψο 

να εκτιναχθεί από το μάσκουλο σε μεγάλο 

ύψος και ταυτόχρονα ν' ακουσθεί ένας 

αρκετά εκκωφαντικός κρότος που προκα
λούσε το φόβο προπάντων στα μικρά παι

διά και στις γυναΙκες. 

Γέμιζαν με τέχνη και μαεστρία το 

μόσκουλο της εκκλησίας και το πυροδο

τούσαν χωρίς σχεδό καμμιά προφύλαξη τα 
αδέλφια Χρίστος και Αντώνης Σάββα Ζαμ

πακlδης, ο Χρlστος Τταζέτικος και άλλοι· 

Η λιτανεlα τούτη στη διαδρομή της δεν 
περιοριζόταν στις εκπυρσοκροτήσεις με τ' 

ανοιχτάρια των παιδιών και το μάσκουλο 

της εκκλησlας, στα φcυτσιέκκα και τ' άλλα 
πυροτεχνήματα αλλά οι νέοι επιδlδοντο ~αι 

σ' ένα παιγνίδι που λεγόταν «Ποταμός ... 
Καμμιά δεκαριά νέοι επροθυμοnοιούντο να 
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παlξουν αυτό το παιγνίδι. Αρχικά ένα απ' 

αυτά τα παιδιά έκυπτε προς τα κάτω με τη 

ράχη επlπεδη και την κεφαλή κλίνουσα 

προς τα κάτω. Εάν κανένας ξεχνούσε να 

κάμψει καλά την κεφαλή του οι εξωτερικοί 

παρατηρητές του φώναζαν με τη φράση: 

•Γιάννη, κόψε καλά την κεφαλή σου». Γιοτ! 

υπήρχε κlνδυνος τότε τα παιδιά που 

πηδούσαν από πάνω του να του κτυπήσουν 

δυνατά το κεφάλι, οπότε θα εlχε σοβαρές 

συνέπειες. 

Από τον πρώτο που έκυπτε έπρεπε να 
πηδήσουν όλοι οι υπόλοιποι εννέα με 

κάποια σειρά. Ο πρώτος που πηδούσε 

απάνω από τη ράχη του έβαζε τα χέρια του 

στη ράχη του για στήριξη και μ' ένα ελαφρό 

πήδημα βρισκόταν προσγειωμένος στην 

απέναντι μεριά εκεlνου που έκυπτε. Τότε 
τούτος χωρlς να χάσει καιρό έκυπτε σε 

απόσταση καμιά δεκαριά πόδια από τον 

πρώτο. Ο δεύτερος που ήταν έτοιμος να 

πηδήσει υπεράνων και των δυο που έκυ

πταν έπρεπε να κύψει κι αυτός σε από

σταση 10 περlπου ποδιών από εκεινο που 
έκυπτ.ε ο δεύτερος. Συνεχlζονταν έτσι τα 
πηδήματα και το κύψιμο των παιδιών 

μέχρις ότου και οι δέκα παlκτες πηδούσαν 

όλους τους κύπτοντες Q'υντρόφους τους. 

Ποταμό ονόμαζε το παιχνlδι τούτο ο λαός 

και ποταμός εφαlνετο να εlναι. Όπως 

ορμητικός και μανιασμένος κατεβαlνει ο 

ποταμός άμα βpέξει στα βουνά, έτσι και το 

παιγνlδι ήταν ι ορμητικό και. μανιασμένο 
στην προσnάθ~ια των παικτών να πηδή
σουν τον ένα κατόπιν του άλλου όλους 

τους κύπτοντες παlκτες. Αλλοlμονο δε σ' 
εκεlνο που δεν κατώρθωνε να ξεπηδήσει 

όλους. Εδέ>(ετο τα πειράγματα και τα περι
φρονητικά γέλια όλων εκείνων που συμμε

τεlχαν στη λιτανεlα. 

Το παιγνlδι ποταμός το έπαιζαν οι νέοι 

τότε: Κώστας Χ" Δημητρίου (εργολάβος), 

Κύπρος Χ" Δημητρίου (γαμβρός και κου

νιάδος, η συνωνυμία στο επίθετο εΙ ναι συμ

πτωματική) Γεώργιος Πέτρου Τσιγγάνος, 

Ανδρέας Ζαμπακlδης, Αθανάσης Ταλιαδώ

ρος, Ιορδάνης Αρτεμlου, Χρlστος Αρτε

μίου, Κιi>στας Χ" Δημητρίου, Ανδρέας Μορ

γιάννης, Θεμιστός Μοργιάννης και άλλοι. 

Τη Δευτέρα της Λαμπρής εγίνετο μετά 

τη λιτανεlα το τραπέζι της εκκλησlας. Όλα 

εκείνα που μάζευσε η ομάδα των νέων που 
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εlπε το τραγούδι της Αναστάσεως αυγά, 

. κουλούρια, χρήματα έπρεπε να ξοδευτούν 
στο τραπέζι τούτο όπως απέβλεπε και ο 

σκοπός του τραγουδιού. 

Στο τραπέζι τούτο έπρεπε να προσκλη

θούν όλοι οι οικογενειάρχες της κοινότη

τας Χρυσίδας. Ανάλογα με τις δηλώσεις 

που είχαν υπελογlζετο και ο αριθμός που 

θα παρεκάθηντο στο τραπέζι και τα έξοδα 

που θα εστοίχιζε. Έπρεπε να αγοραστούν 

κρέατα, σηκωτάκια, κεφαλάκια σφαχτών. 

Να αγορασθεl το ανάλογο κρασl που ποτέ 

δεν έλειπε από το τραπέζι. Τα φαγητά 

περιορ(ζονταν στη σούπα με ρύζι με 

άφθονο λεμόνι, στα βραστά κοτόπουλα στο 

,τηγανιτό σηκώτι, στο ψητό της σούβλα και 

στο ψητό του φούρνου με πατάτες, κιο
φτέδες. Συνήθως τα έξοδα καλύπτονταν 

με τις εισπράξεις που έκαμνε η ομάδα του 

τραγουδιού. Για ενlσχυση των εξόδων 

ερχόταν και η επιτροπή της εκκλησίας που 

διέθετε συνήθως ένα πεντόλιρο. Άλλοι 

καιροί τότε. Το πιο φρέσκο κρέας στοlχιζε 
ένα σελlνι την οκά. Το ίδιο και το σηκώτι και 

τα κοτόπουλα. 

Η ετοιμασία των φαγητών γινόταν σε 

σnlτια που με προθυμία ανελάμβαναν. Όλα 

ήταν εκ των προτέρων προπαρασκευα

σμένα και μετά τη λιτή το μεσημέρι, η 

ομάδα του τραγουδιού εlχε φροντισει να 

συγκεντρώσει τα τραπέζια, τις καρέκλες, 

τα σερβlτσια, όλα στρωμένα σε σειρές κατά 

μήκος του εκτεταμένου ηλιακού στη νότια 

πλευρά της εκκλησlας. 

Παρακάθηνται στο τραπέζι όλοι οι συν

δαιτυμόνες με επι κεφαλής τον ιερέα την 

εκκλησιαστική επιτροπή και την κοινότική 
αρχή. Σαν μια οικογένεια όλοι τρώγουν, 

πlνουν και διασκεδάζουν και ξαναζούν οι 
χριστιανικές τράπεζες των πρώτων χρι

στιανών. Των χριστιανών εκεlνων που τα 

πάντα ήταν κοινά και δεν υπήρχε τlποτε 

που ανήκε στα άτομα. Γιορτάζουν από τη 

μια την Ανάσταση και από την άλλη ευω

χούνται σε κοινή τράπεζα και συνδέονται 

στενώτερα με το αlσθημα της αγάπης του 

σεβασμού και της εκτlμησης για να ξεχα

σθούν έτσι αισθήματα αντιζηλlας, έχθρας 

και μίσους. 

Στο φαγοπότι τούτο δεν έλειπαν και ψαλ- · 
μωδlες την έναρξη δε τούτων κaβνει ο 
ιερέας με ύμνους και ψαλμωδlες της 
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εκκλησίας. Συμπληρώνουν τούτους οι ψάλ

τες και όσοι από τους συνδαιτυμόνες 

έχουν το χάρισμα της ωραίας φωνής. 

Πόσο μου έρχονται στη μνήμη ο άξιος 

ιερέας της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού, 

ο μακαριστής Παπάνδρεας Κωνσταντίνου 

που για μια πεντηκονταετία ήταν ο λει

τουργός της εκκλησίας. Μα και ο προκάτο

χος του ιερέας Παπαστεφανής εργάσθηκε 

και αυτός στην εκκλησια μας πάνω από 50 
χρόνια και μόνο σταμάτησε όταν άρχισε να 

ελαιτούται το φως του. Τούτος που 

φύτεψε και ανάστησε ολόκληρο δάσος από 

ελιές στα Ν.Δ. της Κωμόπολης Κυθρέας, 

γνωστές στους κατοiκους της «Ελιές του 

Παπαστεφανή». Οι παλιοί εκεlνοι κάτοικοι 

που διέγραψαν ιστορικό παρελθόν στον 

κοινωνικό και εκκλησιαστικό τομέα. Ο Χ" 

Αθανάσηδες, Κυριάκος, Μιχαηλιός και Χ" 

Γιώργης οuτοί που στάθηκαν τα κεφαλο

στύλια της Χρuσίδας. Ο Χ" Σάββας Ζαμπα

κlδης, ο Χρ;στόδοuλος Σκοuπακέλας. ο 

Αντρόνικ_ος Μοργιάννης, ο Γιάγκος Καλ

λής, ο Κωστi}ς Ταλιαδώρος, σ Χ" Δημήτρης 

Σκουπακέλας (γιος του προηγούμενου 

Σκουπακέλα) ο Σάββας Ζαμπάκκος, ο Σταu

ράκης Θεοχάρη, ο Χ" Πετρής Πέτσας. ο 

Κωσrής Τταζέτικος, ο Αρτέμος Χ" Ιορδά~ 

νου, ο Κωστής Τσικκάς, ο Χ" Γιώργης Τσικ

κ.άς και τόσοι άλλοι νεώτεροι. Ευτυχισμέ

νοι όλοι τους ποιι πέρασαν την απλοϊκή 

εκείνη ζωή της υπαίθρου και διατήρησαν 

αγνές τις ψυχές μακρυά από δόλο και από

τη, από κλεψιές και ραδιουργίες. Στα βάθη 

της καρδιάς τους φώλιαζε πάντα η έφεση 

για καλό έργα, η τιμιότητα και εργατικότη

τα. Μερικοί απ' αυτούς έζησαν στα χρόνια 

της Τουpκοιφατίας και μας διηγοίινταν 

ισταρiες της εποχής των Τούρκων που 

ενΘύμιζαν τα δεινοιπαθήματα που υπέφε

ραν στα χέρια του βίαιου κατακτητή. Ενθu

μούνταν /)ε καλά τον ερχομό των Άγγλων 

στην Κύπρο που τον θεωρούσαν ελεuθε

ρωτήν από την τυραννία των προκατόχων 

-rouς. 

Παράλληλα οι κοπέλες κρεμούσαν τις 

σοuσες στο τριι'jμερο·της Ανάστασης. Ένα 

κατάλληλο μέρος για να κρεμάσουν τις 

σούαες ήταν στην πλατεία της εκκλησίας 

και ακριβώς αντίκρυ στο σπίτι του Χ" Λούκα 

Ταλιαδώροu και του Χ" Γιώρκ:η, Χ" Αθανό.ση 

όπου υπήρχε μια μεyάλη συκαμιά ποu είχε 
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aνθεκτικούς κλώνους και σ' ένα απ' αυτούς 

περνούσαν διπλό το χονδρό σκοινί 

κι ανάμεσα στα δυο σκέλη του το

ποθετούσαν ένα σανίδι 5-6 πόδια 

μόκ:ρος και ένα πόδι πλάτος. Το 

σανίδι εξείχε από τα σκέλη του σχοινιού 

μισό περίπου πόδι. Ανάμεσα στα σκέλη του 

σχοινιΟΙJ κάθονταν στο σανίδι 2 κοπέλες 
ενώ άλλες δυο κοπέλες στέκονταν σιο 

εξέχον σανίδι μια από τη μια μεριά του 

σανιδιού και μια από την άλλη ενώ τα χέρια 
καθεμιάς βαστούσαν και ένα σκέλος του 

σχοινιού ήταν τελείως ακίνητες ενώ οι 

ιστάμενες ήταν εκείνες που θα κατηύθυ-
ναν τη σού σα να αιωρείται στο κενό. Αρχικά 

όταν οι κοπέλες καταλάμ6αιναν τις θέσεις 

τους στη σούσα μια απ' εκείνες που παρα

κολουθούσαν τη σούσα τους έδινε μια 
ελεύθερη αιιί>ρηση και τότε η κοπέλα που 

στεκόταν στο ύψος της αιώρησης με κότ

τημα που έκαμνε (έκαμπτε τα γόνατα της 

προς τα κάτω) συνέχιζε την αιώρηση της 

σούσας προς το όλ!-ο ύψος. Συνεχίζονταν 

τα κοττήματα τούτρ εναλλάξ ένα από την 
μια ιστάμενη κοπέλα και ένα από την άλλη 

και έτσι κατώρθωναν να κρατούν διαρκώς 

την σούσα αιωρούμενη. 

Στη διάρκεια της αιωρήσεως οι κοπέλες 

τραγουδούσαν τραγοίιδια λαϊκό της επο

χής και δημιουργείτο έτσι μια ευχάριστη 

ατμόσφαιρα τόσο σ' εκείνες nou σού
ζουνταν όσο κι στις όλλες rωu κάθονταν σε 
καρέκλες γύρω από τη σούσα και σε από

σταση που να μη παρεμποδίζουν την αιώ
ρηση οι οποίες παρακολουθούσαν το 

θέαμα. 

Επειδή την όλη κίνηση της σούσας έκα

μναν οι ιστάμενες τότε αντάλλασαν θέσεις 

οι ιστάμενες (όρμενες) κατεΜψβαναν τις 

θέσεις των καθημtνων και οι καθημtνες τις 

θέσεις των ισταμένων. Μετά την ανταλ

λαγή τοότων των θέσεων έπρεπε να παρa

χωρflσοuν τις θέσεις των σε άλλες 4 κοπέ
λες έτσι που με τη σειρά τους να σοuστούv 

όλες οι παρεuρισκόμενες κοπ:έ:λες,εκτός 

εκείνων που ζαλίζονταν με την αιώρηση και 

αυτές ήσαν απλώς θεατές της όλης σκη-

νής. 

Ένας άλλος τόπος για κρέμασμα της 

σούσας ήταν ο πλάτανος που βρισκόταν 

στο Β.Α. άκρο της Χρuσίδας γνωστός ως 

ω• Πλάτανος του Αλέξη» γιατ! ήταν αντίκρυ 
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u.w σπιτιών του Αλέξη Παφίτη και ήταν 
ι&οκτησία του γιατί φαίνεται πως αυτός 

1ιον φύτεψε δίπλα σrο αυλάκι που τακτικά 

περνούσε νερό για άρδευση. Ήταν πελώ

ριος ο πλάτανος με πaχειά σκιά και με κλώ

νους πλάγιους και χονδρούς και κατάλ

Αηλο το μέρος για κρέμασμα της σούσας. 
""Αλλωσrε ένας τόπος μοναχός δεν θα μπο

ρούσε να ικανοποιήσει όλες τις κοπέλες 

της Χρuσίδας σrις γιορτές της Λαμπρός. 

Έπρεπε να μοιρασrούν σε δυο τόπους 

διιιw.ι!ς και εγίνετο. 

Οι σοίισες διαρκούσαν τις τρεις κυρίως 

γwρτάσιμες μέρες της Λαμπρός, Κυριακή, 

Δευτέρα και Τριτη. 

Την Τρiτη της Λαμπρός εγίνετο η καθιε

ρωμένη γιορτή της Λαμπρός με γιορτάρη 

όπως έχουμε αναφέρει το Στuλλή του 
Κελαντωνή. Το μεσημέρι εγiνετο η Λιτή και 

μόλις ετέλειωνε εγίνετο η περιφορά του 

Τψίου Σταυρού σ' όλους τους δρόμους και 

τα σπίτια όλης της Χρυσίδας. 

Όλη η συνοδεία της λιτής προχωρούσε 

από το ακρότατο σπίτι Ανατολικά της Χρu

mδας με μια καρέκλα ντυμένη με τραπεζο

μόντηλο όrιοu εσrήνετο ο τίμιος Σταυρός, 

ακολοuθοίισε δέηση στο όνομα του οικο

γενειάρχη από τον ιερέα Παπανδρέα Κων

σταντiνοu για διαφύλαξη όλης της οικογέ

νειας σε uγε!α και ευτυχία και εuλογ!α 

στους κότιοuς για κάθε γεωργική rιαραγω

γή. Ο οικογενειάρχης σrοlrέλος έδιδε χρη

ματικό ποσό σrοuς επιτρόπους της rιροτ!
μησης του που κuμα!νετο μεταξύ 10- 20 
σελίνια για την εποχή εκείνη που κατεχω

ρεlτο κατόπι όλο το συγκεντρωμένο ποσό 

σtα θιβλlα εισπράξεως της εκκλησίας. 

Έχουμε καταγράψει σrην παρούσα 

μελέτη όλα τα έθιμα που εγίνοντο σrη 
μικρή κοινότητα Χρuσίδα σrην Αγ!α Εβδο-
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μάδα και σrις γιορτές της Λαμπρός, που 

εδώ και 14 χρόνιά έχουν σrαματήσει να 
γίνονται γιατι όλοι οι κάτοικοι της βρ!σκον

ται στην προσφυγιά και είναι εντελώς ακα

τόρθωτο να τα αναβιώσουμε. 

Ας ελπlσουμε με τις σημερινές ζυμώσεις 

που γίνονται σrο διεθνή χώρο προσέγγιση 

των Ί..ιπερδuνάμεων και κατασrροφή των 
πυρηνικών όπλων με στόχο την επικράτηση 

της ειρήνης. Η προσέγγιση Ελλάδας και 

Τουρκιας με στόχο το διάλογο όλων των 
διαφορών τοιις και η σύσφιξη φιλίας, ανά

μεσα σrις δι"> χώρες, ανάμεσct σε τέτοιο 

κλlμα να σκε .'θεί η Τουρκια πως για να 

πετύχει τη φιλlα του Ελληνισμοίι πρέπει να 

άρει τη μεγάλη αδικία που έχει διαπράξει 

σrην Κύπρο, να προχωρήσει να λίισει το 

Κυπριακό πρόβλημα και να αποδώσει στον 

Ελληνισμό της Κύπρου μας επιστροφή και 

δικα(ωση. 

Αυτό άλλωστε διαλαμβάνουν τα ψηφι

σματα των Ηνωμένων Εθνών και του Σι;μ

βοuλlου Ασφαλε!ας. Να αποσύρει aπό την 

Κύπρο τα σrρaτεύματα κατοχής, τους κου

βαλητούς εποίκους, να επισrρέψοuν οι 

πρόσφυγες σrα σπίτια και τις περιουσίες 

τους. να αρχίσουν ουσιαστικές συνομιλ!ες 

για μια Κύπρο ενιαία αδέσμεuτή, αποσrρα

τικοποιημένη, μια Κύπρο ειρηνική και εuη~ 

μερούσα που να απολαμβάνουν τα αγαθό 

της όλοι οι κάτοικιοι της Ελληνοκύπριοι και 

Τουρκοκύπριοι. 

Ε! Τότε θα ξαναζήσουν και όλα τα έθιμα 

της Μεγάλης Εβδομάδας και σrη μικρή κοι

νότητα Χρuσιδα που μέλλουμε να τα επα

ναφέρουμε ατόφια και ακέραια όπως τα 

παρελάβαμε από τις παλιές μας εκείνες 

γενιές και να τα παραδώσουμε σrοuς aπο

γόνους μας για να διαιωνισθούν σrο προ

σεχές άπειρο μέλλο. 

Σημείωση: Πολλές πληροφορίες για τη πιο 

πάνω μελέτη μου έχει δώσει ο κ, Ανδρέας 

Τσικκάς από τη Χρυσiδο.. 
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