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Γεμίζω με περηφάνια όταν μιλώ για την πατρίδα μου την 
Κύπρο.Αυτό το πανέμορφο νησί στη μέση του πελάγου.Όμορφη 
πατρίδα,με ανθρώπους φιλόξενους και εργατικούς,πρόθυμους να σε 
βοηθήσουν να γνωρίσεις καλύτερα αυτό το τόπο.
 Ένα τέτοιο άνθρωπο συνάντησα και εγώ.Με αναμνήσεις με 
ξενάγησε στο όμορφο χωριό μου την Δευτερά.Ένα ωραίο τόπο που 
γεννήθηκα και ζω με το παράξενο όνομα που όπως γράφει και ο ποιητής 
Θεοκλής Κουγιάλης: 

"Είναι παράξενο να το λέω Δευτερά μου, 
είναι παράξενο και σίγουρα θα με πουν τρελό. 

Και όμως όταν σε σκέφτομαι 
Μέσα μου λειτουργεί το θαύμα" 

 Ρωτώντας και ψάχνοντας για κάποιο άνθρωπο που θα μπορούσε 
να με βοηθήσει μοιράζοντας μαζί μου τις αναμνήσεις του,βρήκα μια 
γιαγιά·την γιαγιά Αθηνά.Έτσι στις 9 Μαρτίου το απόγευμα αυτή η γιαγιά 
μας υποδέχτηκε σπίτι της ενθουσιασμένη.Η γιαγιά είναι 96 
χρονών.Μένει σε ένα μικρό σπιτάκι στην Κ.Δευτερά.Όταν πήγαμε σπίτι 
της και άνοιξε για πρώτη φορά την πόρτα του σπιτιού της το πρώτο 
πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ο καναπές της.Τον είχε από την 
προίκα της.Το σπίτι της είναι ένα δύχωρο και είναι μικρό.Η κουζίνα 
είναι ξεχωριστή σε ένα άλλο μικρό δωματιάκι.Σε ένα τραπέζι έχει 
πολλές φωτογραφίες από τους  γιούδες και τον άντρα της.Νομίζω ότι οι 
πληροφορίες που μου έδωσε ήταν αρκετές για να γίνει μια έρευνα 
διαφόρετική.Είμαι σίγουρη πως έχετε πολλή περιέργεια να μάθετε πως 
ήταν παλιά η ζωή της… 
 
 Η γιαγιά         
 
 
 
 
 
                                                                             Το σπίτι της(τώρα) 
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Η Δευτερά είναι ένα χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.Έχει περίπου 
3000 κατοίκους.Η Δευτερά πήρε το όνομά της από ένα δευτεράρη που 
κατέγραφε τους μισθούς των εργατών.Το χωριό χωρίζετε σε Πάνω και 
Κάτω Δευτερά.  

Έχει Κοινοτικό συμβούλιο.Ο κοινοτάρχης της Π.Δευτεράς είναι ο 
κ.Ευγένιος Χατζηευτυχίου και της Κ.Δευτεράς ο κ.Νίκος Καλλής. 

Έχει πέντε εκκλησίες:του Αγίου Γεωργίου,του Αγίου 
Νικολάου,του Αγίου Σπυρίδωνα,της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτησσας 
και το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας. 

Παλιά η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είχε γύρω γύρω 
συμυντήρι.*Το πρώτο κοιμητήριο ήταν πίσω από αυτή την 
εκκλησία.Την Λαμπρή που έπαιρναν την εικόνα της Παναγίας της 
Χρυσοσπηλιώτησσας(που τότε το δρομάκι που ανέβαινες στην σπηλιά  
ήταν χωματόδρομος) στην εκκλησία της,δεν γινόταν εκεί το 
πανηγύρι.Μονο 2-3 πραματευτάδες υπήρχαν.Το πανηγύρι γινόταν στην 
Π.Δευτερά που μετέφερναν της εικόνα της Παναγίας της 
Χρυσοσπηλιώτησσας όταν προσκυνούσαν όλοι.Πατέρες της εκκλησίας 
αυτής τώρα είναι ο Πάτερ Θεόδωρος και ο πάτερ Δημήτριος.Παλιά 
υπήρξε πατέρ της ο παπά Πέτρος. 

  
 
Ο παπά Πετρος 
 
 
 
                               Παπά Δημήτριος(δεξ.)                                                                     
                                Παπά Θεόδωρος(αρ.) 
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Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου παλιά ήταν πιο μικρή.Πρίν από 

τον παπά Χαράλαμπο(Νικολαϊδη)(που λειτουργεί τώρα στην 
εκκλησία)ήταν ο παπά Χαράλαμπος(Παπασάββα).Ο παπά 
Χαράλαμπος(Παπασάββα) ήταν ο γιος του Παπάσαββα που 
λειτουργούσε στην εκκλησία πριν από αυτόν,μαζί με τον Παπάπετρο. 
  Η Δευτερά παλιά είχε τρία παραποτάμια.Ήταν νερά του ποταμού 
Πεδιαίου.Ήταν ο Παυλάτζης,ο Τορνάρης και της Αφκάρενας.Αυτά τα 
παραπόταμα χρησίμευαν στο πότισμα των χωραφιών,στο πλύσιμο των 
ρούχων και των πιάτων και ακόμη μετέφερναν νερό για τα σπίτια 
τους.Επίσης υπήρχε και το γεφύρι των Αναγυών που ήταν πέτρινο με 
καμάρες και ήταν πολύ χαμηλό σε σύγκριση με τώρα.Μια χρονιά ο 

Πεδιαίος ήρθε ορμητικός και το γκρέμισε.Και 
έτσι αναγκαστήκαν να χτίσουν ένα καινούριο 
και σύγχρονο. 
 Η Δευτερά έχει 3 γειτονικά χωριά,το 
Τσέρι,τα Ανάγυα και τα 
Ψημολόφου.Συγκοινωνούν με 
ασφάλτους.Παλιά 
συγκοινωνούσαν με 
χωματόδρομους. 
  
   
 
 
 
 
 
Ο Παπά Χαράλαμπος 
Παπασάββα 

 
 
 
 
Το γεφύρι των 
Αναγυών(τώρα) 
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          Η γιαγιά Αθηνά είναι γέννημα θρέμμα της Δευτεράς.Γεννήθηκε 
τον Ιανουάριο του 1910.Είχε πέντε αδέλφια,τον Λευτέρη,τον Λοίζο,τον 
Σαββα,την Μαργαρίτα και την Παναγιώτα.Η γιαγιά ήταν τέταρτη σε 
σειρά.Οι γονείς της ήταν οι Δημήτρης και Ειρήνη Χ΄΄Λευτέρη.Το σπίτι 
που έμενε παλιά τώρα μένει η αδελφή της Παναγιώτα με τον άντρα της 
Μιχάλη.Αυτή μένει στο σπίτι που εδώ και 69 χρόνια περίπου έκτισε και 
έμενε με τον άντρα της Λοίζο,που δεν βρίσκετε τώρα εν ζωή.Έχει 
τέσσερα παιδιά,τον Σάββα,τον Δημήτρη,τον Κυριάκο και τον Πανίκο. 
Όταν την ρωτήσαμε αν θυμάται να μας πει μερικούς γείτονές της αυτή 
μας απάντησε:"Αθυμούμε καλό εν αθυμούμε".Και με μεγάλη μας 
έκπληξη μας είπε μερικούς. 

 Η Μαρίνα η ράφτενα 
 Ο Χατζηλαβίθης 
 Ο Σμυρνιός 
 Ο Τζιθκιανός 

 
 

 
To παλιό της σπίτι 
(όπως είναι σήμερα) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
Ο αδελφός της Λευτέρης  Η γιαγιά(δεξ)μαζί με τις αδελφές της  
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        Η γιαγιά έζησε σχετικά καλά τα παιδικά της χρόνια.Σε ένα στρώμα 
κοιμόνταν τρεις "κοπελούες". 
 Όταν ήταν μικρή οι γονείς της την έπαιρναν μαζί τους στα χωράφια 
για να προσέχει την μικρή της αδελφή,την Παναγιώτα.Σε μια 
περίπτωση(όπως μας την διηγείτε η ίδια) 
"Σε μια περίπτωση έπαιρναν με μαζίν τους για να προσέχω την 
Παναγιώτα.Είμαι 4 χρόνια πιο μιάλη της.Επίαμε στα Αναίτικα που 
είχαμε χωράφι.To χωράφι που εθερίζασειν ίσιεν ένα μονοπάτι που 
ερέσασειν οι Αναίτες να πάν στα χωράφκια τους.Επίνασα τζαι ελάλουν 
τους "πότε να φάμε"-σε λίο.Επίνουν πολλά τζαι έπια το μονοπάτι τζαι 
έφυα για να πάω έσσω.Άμαν τζαι επία έσσω εφώναξα της στετές μου να 
έρτει να μου ανοίξει να μπώ μέσα.Άμαν τζαι είδε με "Γλήορα,λαλέι 
μου·στράφου πίσω τζαι εν να σε γυρέφκουν".Όμως άμαν τζαι εχάσαν 
με,η μάνα μου έπιαεν τις στράτες να με έβρει.΄Ηβρε κάτι πίτσιλους* τζαι 
ερώτησε τους:Τώρα που έρκεστουν εν είδετε κανένα μωρό;Ναι λαλούν 
της είδαμε!Εφόρε τζαι το (τάδε) φουστανούι;Ναι εφόρε.Τέλος πάντων 
έπια το μονοπάτι τζαι εστράφηκα!!!"    
 Τον καιρό που ήταν παιδί στις γιορτές δεν στόλιζαν δέντρα.Μόνο 
τους έδιναν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους πουλουστρίνα.Τους 
έδιναν καμιά δεκάρα. 
 Η γιαγιά πήγε τέσσερα χρόνια σχολείο.Πήγαινε μισό χρόνο σχολείο 
και μέχρι την Λαμπρή την έβγαζαν για να πηγαίνει μαζί τους στα θέρη 
για να προσέχει την Παναγιώτα.Τον καιρό εκείνο οι άνθρωποι έλεγαν 
"Τι θα κάμει τα γράμματα η γυναίκα;"Για αυτό όταν πήγαινε σχολείο 
μόνο δύο κορίτσια πήγαιναν έκτη τάξη:η Ταλού του Καγιάφα και η 
Παντελίτσα του Τσαμανέ.Τότε το σχολείο ήταν στην τοποθεσία που 
είναι τώρα.Ο δάσκαλος της ήταν ο Ιωάννης Χριστοδουλίδης και έκανε 
σε όλες τις τάξεις μάθημα(Α-ΣΤ)Το σχολείο τους ήταν όλη μέρα και 
έκαναν μαζί όλες οι τάξεις μάθημα. 
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 Σήμερα οι κάτοικοι της Δευτεράς είναι "μοντέρνοι" με σχέση με 
τους παλιούς.Δηλαδή... 
 Οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν πολλές δυσκολίες τότε.Για παράδειγμα 
αν ήθελε κάποιος να ανεμίσει το σιτάρι του μετά τον θερισμό έπρεπε να 
πιάσει άδεια από το κράτος(και υπήρχε μια διαδικασία).Έρχετουν 
πορτζής μεϊμούρης* για να μετρήσει το χωράφι και να το βουλώσει.Και 
κάθε 10 κιλά που ανέμιζες το κράτος έπαιρνε μια αμπούστα* .Άλλη 
δυσκολία των κατοίκων ήταν οι μακρινές αποστάσεις.Ήταν πολύ 
δύσκολο γιατί δεν είχαν αυτικίνητα.Για να ψωνίσουν πήγαιναν ή 
περπατητοί ή με τα πόδια στην "Χώρα"(Λευκωσία).Η πρώτη φορά που 
παρουσιάστηκε αυτοκίνητο η γιαγιά ήταν μικρή.Το αυτοκίνητο αυτό 
διάσχησε την Δευτερά για να πάει στα Ψημολόφου και το οδηγούσε ο 
Ηλίας του Γιώρκα(Ο Κούμνος).Και μετά ο πρώτος που αγόρασε στην 
Δευτερά αυτοκίνητο ήταν ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης και ήταν ένα 
λεωφορείο.Τζαι ο πρώτος που έπιασε ράδιο ήταν ο Κωσταρής Κοής. 
 Ή  ασχολία  τότε των κατοίκων ήταν τα χωράφια.Εκείνους τους 
καιρούς πήγαιναν θέρη,και πήγαιναν και  βοσκοί.Τα πλύματα και τα 
μαγειρέματα τα έκαναν με άλλο τρόπο.Για να πλύνουν 
εκατσαροσύνααν*να βράσουν νερό να πλύνουν.Έκαναν την αλουσίβα. 
Για να κάνουν αλουσίβα γεμίζανε  ένα πιθάρι με στάχτη.Εκείνο τον καιρό 
είχε σαπουνιά αλλά η αλουσίβα "καματερέβε" το νερό.Τα ρούχα τα 
κοφίνιαζαν και έβαζαν σταχτό από πάνω.Πρώτα φούσκωναν τα ρούχα,τα 
έπλεναν με το νερό,τα τοποθετούσαν στην κοφίνα και μετά στην 
βούρνα(σε μια πέτρινη βούρνα).Μετά άπλωναν ένα ένα τα ρούχα των 
ανδρών και τα ασπρόρουχα.Τα έβλεπαν όλη μέρα και το νερό που έβγαζε 
έξω η κοφίνα το ξανάβαλαν μέσα.Και έπρεπε να σηκωθούν τα χαράματα 
για να τα βγάλουν.Τα ρούχα όμως κάθε ένα μήνα τα έπλεναν. 
 Τα σπίτια τους ήταν ένα δύχωρο και σε μια γωνιά είχαν μια 
τσιμινιά*που μαγείρευαν με τα ξύλα.Και κοιμόνταν όλοι σε ένα δωμάτιο. 
 Οι άνθρωποι παλιά το καλοκαίρι κοιμόνταν έξω στα χωράφια,την 
νύκτα.Και μαζί τους είχαν και το κοπάδι τους. Σε μια περίπτωση(όπως 
μας την διηγείται η ίδια) 
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"Ήταν το ποθέρι*,ήταν ο Κουσιαππής ο Λευτέρης τζαι έπαιζε το 
πιθκιάβλι τζαι ήταν τζαι οι κόρες του Σιαουλή.Έσιερούμασταν πως ήταν 
να ποθερίσουμε ,να φάμε πίττες.Άμαν τζαι εξημέρωσε ήρταν οι γείτονες 
τζαι αρωτούσαν μας "Μα επαντρέψετε τον Λοίζαρο με τόσα παναϋρκα ;" 
 
 

 
 Παλιά οι άνθρωποι είχαν διάφορα έθιμα,όπως... 
 
Χριστούγεννα 
 
Μέσα στα Χριστούγεννα έκαναν τις σούσες(Χριστούγεννα,Άη 
Βασιλιού,και Φώτα)σε σπίτι μιας νιόπαντρης. 
 
Πάσχα 
 
Παλιά το Πάσχα έσφαζαν τα ζώα(που τα μεγάλωναν στην αυλή τους) για 
να τα φάνε.Ο πατέρας της γιαγιάς είχε κοπάδι και κάθε Πάσχα έσφαζαν 
ένα "Ριφούι".Σε μια περίπτωση(όπως μας την διηγείται η ίδια) 
 
Μια φορά ήταν Λαμπρή τζαι ήρτε κάποιος να πιάει τυρί που τον τζύρη 
μου.Εμείς εν είχαμε τζείνο το Πάσκα ριάλια για να πάμε να διαβαστούμε 
(Μια ευχή που σου λέει ο πάτερ).Τζαι ο τζύρης μου ενόμισε πως ήταν να 
τον πιερώσει.Όμως τζείνος έπιαε τυρί τζαι λαλεί του τζύρη μου "Ε... 
πιερώνωσε ύστερα" 
 
Προξένια 
 
Παλιά αν ήθελες να παντρευτείς κάποιον γινόταν με τον εξής τρόπο: 
 
Αν ήθελε κάποιος κάποια(ή το αντίθετο)έστελνε ένα δικό του(αν την/τον 
δέχονταν οι γονείς του/της)και την/τον ζητούσε.Άν  την/τον δέχονταν και 
οι δικοί του/της συμπεθέριαζαν. 
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Γάμοι 
Για να παντρευτεί κάποιος παλιά ήθελε μια διαδικασία που είχε ως εξής: 
 
Την Τετάρτη ήταν να πλύνουν τα μαλλιά* που ήταν για να γεμίσουν το 
κρεβάτι .Το Σάββατο καλούσαν να γεμίσουν το κρεβάτι νιόπαντροι και 
καλούσαν για τον γάμο με κερί και ροδόσταγμα .Την Κυριακή στόλιζαν 
την νύμφη και τον γαμπρό και με συνοδεία βιολιού τους έπαιρναν στην 
εκκλησία.Όταν τελείωνε το μυστήριο γίνονταν τα τραπέζια που 
διαρκούσαν μέχρι την Τρίτη.Την Τετάρτη έκαναν τις πίττες. 
 
Τα δώρα των νιόπαντρων 
Στους νιόπαντρους  έστελναν δώρα,τα λεγόμενα κανίσσια*, για να τους 
συγ χαρούν.Τους έβαλαν σε ένα καλάθι μια κότα,λίγα μακαρόνια,λίγο 
κολοκάσι,αλεύρι,λάδι και κρασί. 
 
Ρούχα 
Πριν οι άντρες φορούσαν βράκες και οι γυναίκες ένα παλιό φουστάνι.Τις 
βράκες των ανδρών τις ύφαιναν στην βούφα.Έραβαν τις αλατζές οι 
ράφτενες με άσπρο πανί και μετά τις έπαιρναν στον πογιατζή να τις βάψει 
μαύρες.Οι τελευταίοι βρακάες  στην Δευτερά ήταν ο 
Λευτέρης ο Ππούρης,ο Μανούρης τζαι ο Πουρέκκας. 
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       Όταν ρωτήσαμε την γιαγιά αυτή την ερώτηση(Τι θυμάσαι για τα 
σχολεία;)μας απάντησε "Τα σκολεία,ένα ήταν".  
 Η γιαγιά πήγε πρώτη τάξη το 1916 ή το 1917.Ο δάσκαλος της ήταν 
ο Ιωάννης Χριστοδουλίδης και έκανε μάθημα στα Ανάγυα και την 
Δευτερά.Το σχολείο τότε ήταν όλη μέρα. 
 Τον άλλο χρόνο παρουσιάστηκε στο χωριό δασκάλα και έτσι η τάξη 
χωρίστηκε αγόρια-κορίτσια(τα αγόρια στον δάσκαλο και τα κορίτσια στην 
δασκάλα) Εκείνο τον χρόνο έκαναν μάθημα στο σπίτι του 
Πουρτούκκα.Τον άλλο χρόνο στου Καραολή.Τον άλλο χρόνο στου 
Μαυρόκωστα.Τους άλλαζαν συνεχώς τόπους γιατί παρουσιάστηκαν πιο 
πολλοί μαθητές. 
                             Το σχολείο τότε 
 
 
 
 
 
Ο δάσκαλος Ιωάννης 
Χριστοδουλίδης 
 

     
 
 

Το σχολείο τότε 

 
                                          
Το παρθεναγωγείο 
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Η γιαγιά θυμάται πράγματα από την ζωή της  που θα μείνουν αθάνατα 
μέσα της... 
 

Τα βαφτίσια 
 
Μια φορά θα βάφτιζε η Ευτυχία της Χτενάρενας.Ο αδελφός της ο 
Σάββας ήταν ο νονός του μωρού.Έδωσε της γιαγιάς μια λίρα να πάει 
στην Λευκωσία να αγοράσει τα ρούχα του μωρού,της μάνας και τα άλλα 
απαραίτητα για τα βαφτίσια.(φόρεμα της μάνας του μωρού, 
σεντονάρι και καμπρί*)Όταν τελείωσαν τα βαφτίσια και είδε τα ρούχα η 
Κουλουκάενα ήθελε και εκείνη για το μωρό της.Η γιαγιά μας είπε αυτό 
το διήγημα  για να καταλάβουμε ότι παλιά αγόραζες πολλά και καλά 
πράγματα με μόνο μια λίρα 
 

Ο Σκόρδος 
 
Μια φορά εκαλέσαν την γιαγιά να πάει να μιλήσει σε ένα σχολείο για 
την Δευτερά.Εκεί η γιαγιά τους έδωσε μια συμβουλή.Τους λέει: 
"Οϊ να τρώτε σκόρτο πριν να πάτε σκολείο" "Γιατί;"της λένε.Και τους 
είπε μιά ιστορία... 
 Μια φορά που η γιαγιά ήταν πρώτη τάξη εφώναξε τους ο Ευκένης 
Χριστοδουλίδης να πάνε να τους κάνει μάθημα ένα-ένα(στην έδρα του) 
Όταν τελείωσε το μάθημα  αυτής που στεκόταν μπροστά από την 
γιαγιά,την έπιασε και της λέει:"Έφαες σκόρτο"και την έδειρε.Όταν ήρθε 
η σειρά της γιαγιάς και τελείωσε το μάθημα της λέει ο δάσκαλος 
της:"Ά...ρε γουρούνι εν εσού που έφαες τον σκόρτο!!!Όμως δεν έκανε 
τίποτα στην γιαγιά...Αυτό μας δείχνει ότι παλιά στα σχολεία υπήρχε πιο 
πολλή πειθαρχία παρά σήμερα... 
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Ο πόλεμος 55-59 στην Δευτερά 
 

Η γιαγιά μας περίγραψε μια νύκτα που ήρθαν οι Άγγλοι σπίτι της... 
 Ήρθαν οι Άγγλοι και πήραν τον Αστυνομικό Σταθμό που βρίσκετε 
δίπλα από το σπίτι της γιαγιάς.Είχαν και κρατούμενους στα τότε 
κρατητήρια που είχε ο Αστυνομικός Σταθμός.Η γιαγιά είχε δύο 
υπνοδωμάτια.Ένα αριστερά και ένα δεξιά.Όταν ήρθαν οι Άγγλοι η 
γιαγιά και η οικογένειά της κοιμόνταν στο δεξιό υπνοδωμάτιο γιατί το 
αριστερό ήταν πιο κοντά στον σταθμό και φοβόνταν. 
 Μια νύκτα άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί,ήταν οι Άγγλοι. Η 
γιαγιά και η οικογένειά της κρύφτηκαν κάτω από το κρεβάτι.Τα παιδιά 
της έτρεμαν από τον φόβο.Σε μια στιγμή μερικοί Άγγλοι προσπάθησαν 
να μπουν στο σπίτι της γιαγιάς.Κάποιος Άγγλος κατάφερε και άνοιξε το 
παράθυρο του υπνοδωματίου που ήταν. 
Έψαξαν και τους βρήκαν.Τους ρώτησαν αν ξέρουν τίποτα για αυτό που 
ήθελαν.Η γιαγιά τους είπε ότι δεν ξέρουν τίποτα.Ένας Άγγλος τους είπε 
να μην φοβούνται και δεν θα τους πειράξουν.Όμως έπιασαν τον άντρα 
της γιαγιά και τον πήραν να τον ανακρίνουν.Ο φόβος που πέρασαν 
εκείνη την νύκτα δεν περιγράφετε.Μάλιστα κάποιο διάστημα  
τους πήραν και το σπίτι τους κι έμεναν αυτοί. 

Το πέρασμα που χώριζε το  
σπίτι της γιαγιάς από τους Άγγλους  
(αρ.Το σπίτι της γιαγιάς)  

 
Τα κρατητήρια 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

         Ο Αστυνομικός Σταθμός 
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Περιεχόμενα: 
Η κανονική συνέντευξη(σελ 13-18) 
Λεξικό(σελ 18) 
Λεύκωμα από φωτογραφίες(σελ 19-21) 
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Επειδή θεώρησα σωστό να γράψω τι μου είπε ακριβώς η γιαγιά,σας 
γράφω την συνέντευξη με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. 
 
Πόσα χρόνια είστε στην Δευτερά; 
Εγιώνει είμαι του 10 γέννημα. 
 
Ποιά ήταν η κύρια ασχολία των κατοίκων τότε;  
Τζιν τους τζαιρούς επιέναμε θέρη τζαι χωράφκια. 
Εγιώνη επία πρώτη τάξη του δημοτικού,τζαι ως 
την Λαμπρή εφκάλαμας για αν προσέχουμε τα 
πιο μιτσιά μωρα.Επία δκυο τρία γρόνια  
εγιώνει σκολείο.Μισό γρόνο.Τζαι οι γονιοί 
μας ελαλούσαν η γυναίκα τι θα κάμει  
τα γράμματα.                 
 
 
Πόσα αδέλφια είστε 
Έξι αδέρκια,τρείς κόρες,τρείς γιούες. 
 
Πείτε μας τα ονόματα τους και με την σειρά από τον μεγαλύτερο ως 
τον μικρότερο. 
Πρώτος ο Λευτέρης,μετά ο Λοίζος,ο Σάββας,εγιώ,η Μαργαρίτα τζαι η 
Παναγιώτα. 
 
Πώς πλένατε και μαγειρεύατε; 
Πλύμματα να κατσαροσυνάξουμε να βράσουμε νερό να πλύνουμε.Να 
συνάξουμε κάτσαρα να κάμουμε αλουσίβα.Μες το πιθάρι να βάλουμε 
σταχτό. 
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Πέστε μας για αυτή την αλουσίβα.Πως την κάνατε; 
Για την αλουσίβα εγεμώναμε ένα πιθάρι σταχτό να πλύνουμε τα ρούχα 
μας. 
 
Είχε σαπουνιά; 
Είσιε σαπουνιά αλλά η αλουσίβα καματέρεβε* το νερό.Εκάναμε κοφίνες τα 
ρούχα τζαι εβάλαμε σταχτό που πάνω.Πρώτα εφουσκώναμεν τα ρούχα  
επλυνήσκαμεν τα με το νερό,τζαι εβάλαμεν την κοφίνα μες σε μια πέτρινη 
βούρνα.Μετά απλώθαμε ένα ένα τα ρούχα των αντρών και τα 
ασπρόρουχα.Ούλη μέρα είχαμε την κοφίνα τζαι τζίνο το νερό που έφκαλε 
που κάτω το εξαναβάλαμε μέσα.Τζαι να σηκωθούμε τα χαράματα να 
ανοίξουμε την κόφινα να τα πιάμε.Μα τζιν τους τζαιρούς μόνο μια φορά το 
μήνα επλυνήσκαμε. 
 
Τι θυμάστε από την παιδική σου ηλικία; 
Σ΄ένα στρώμα ετζιμούμασταν τρεις κοπελούες. 
 
Τι θυμάστε από τις γιορτές; 
Εν νε κάμναμε τζίντον τζαιρό δέντρα.Αλλα τα Χριστούγεννα που διούν την 
πουλουστρίνα εδιούσαν μας τζαι εμάς οι παππούες τζαι οι γιαγιάες μας,μια 
μπακκίρα. 
 
Πώς ήταν τα σπίτια τότε; 
Ήταν ένα δύχωρο τζαι μες την γωνιά είσιε μια τσιμινιά που εμαϊρευκαμε με 
τα ξύλα. 
 
Θυμάστε μερικούς σου γείτονες; 
Αθυμούμε,καλό εν αθυμούμε.Hταν η Μαρίνα η ράφτενα,ο Χατζηλαβίθης,ο 
Σμυρνιός ο Τζιθκιανός τζαι άλλοι. 
 
Πότε θα θέλατε να ζήτε;Τώρα ή παλιά; 
Παλιά ο κόσμος ήσχε βάσανα αλλά έπερναν καλά.Τώρα φοάσε να μίνεις 
έσσω.Παλιά ετζιμούμασταν μες τα χωράφκια τζαι εσιερούμασταν στο 
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ποθέρι που εκάμναμε τες πίττες.Σε μια περίπτωση ήταν το ποθέρι.Ήταν ο 
Κουσαππής ο Λευτέρης τζαι έπαιζε το ποθκιάβλιν του.Ήταν τζαι οι κόρες  
του Σιαουλή μιτά μας.Έπεζε το πιθκιάβλι ετραουδούσαμεν εμεις.Γύρης 
ημέρα έρκουνταν οι γειτόνοι τζαι ερωτούσαν μας΄΄Μα επαντρέφκετε τον 
Λοίζαρο΄΄;                                                         Το σχολείο τότε 
 
 
Πώς ήταν τα σχολεία παλιά; 
Τα σχολεία,ένα ήταν.Μιά αίθουσα,μια 
τάξη ήταν.Τζαι έκαμνεν μάθημα ο 
δάσκαλος ο Ιωάννης Χριστοδουλίδης 
σε δκιό χωρκά.Τα Ανάγυα τζαι την 
Δευτερά.Έν ο ίδιος ο τόπος που ένει τωρά.Τον Δεύτερο γρόνο 
επαρουσιάστηκε δασκάλα τζαι επίαμε να κάμνουμε μάθημα μές του 
Πουρτούκκα το σπίτι.Τον άλλο γρόνο μές του Καραολή,τζαι τον άλλο στου 
Μαυρόκωστα. 
   
 
Γιατί σας άλλαζαν συνεχώς σχολεία; 
Γιατί επαρουσιάστηκε δασκάλα τζαι εχωρίσαμας οι αντράες με τον 
δάσκαλο τζαι οι κορούες με την δασκάλα.Τζαι επειδή ήρταν τζαι άλλοι 
μαθητές,πιο πολλοί. 
 
Παλιά είχατε αυτοκίνητα; 
Οϊ εν με τα γαούρκα που εκυκλοφορούσαμε.Που επαρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά αυτοκίνητο στην Δευτερά είμαστουν μιτσιές.Έρεξεν τζαι επίεν 
που τον κύριο δρόμο στα Ψημολόφου τζαι οδήγαν το ο Ηλίας του Γιώρκα. 
Μετά ο πρώτος που έπιασεν στην Δευτερά ήταν ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης 
τζαι εν λεοφωρείο που είσιεν.Τζαι το πρώτο ραδιόφωνο έπιαντω ο 
Κωσταρής. 
 
Πείτε μας τα ήθη και τα έθιμα που είχατε παλιά 
Για τα Χριστουγεννιάτικα.Μες τα Χριστούγεννα εκάμναμε 
σούσες.Χριστούγεννα,Αϊ Βασιλείου τζαι Φώτα. 
Για το Πάσκαν.Έκαμναμε όπως τωρά.Τζαι εσφάζαμεν τα ζώα να τα φάμε.Ο 
τζύρης μου είσιε κοπάδι που αρνιά τζαι κάθε πάσκαν έσφαζεν ένα να φάμε. 
 



  
  

16 

 
 
 
Στους γάμους και τα προξένια τι κάνατε; 
Τα προξένια.Άμαν ήθελε κάποιος καμιά τζαι το αντίθετο,επαέναν οι δικοί 
του τζαι εζητούσαν την.Άν εδέχονταν οι γονιοί τους εσυμπεθερκάζαν. 
Οι γάμοι.Την Τετάρτη εθ θεν να πλύνουν τα μαλλιά που ήταν να γεμόσουν 
το κρεβάτι.Το Σάββατο εκαλιούσαν με τζερί τζαι ροδόστεμμα για τον γάμο. 
Την Κυριακή να παν στην εκκλησιά.Την Δευτέρα να χορέψει το 
αντρόϊνο.Που το Σάββατο ως την Τρίτη να έσιε συνέχεια τραπέζια τζαι την 
Τετάρτη να γίνουν οι πίττες.Τζίντους τζαιρούς εστέλαν τους τζαι 
κανίσσια.Εβάλαν μες΄σε ένα καλάθι μιαν όρνιθα,το κολοκάσι,το λάδι,το 
κρασί τζαι τα μακαρούνια. 
 
Τον καιρό εκείνο πώς ήταν τα ρούχα σας; 
Οι αντράες εφορούσαν βράτζες.Τζαι οι γεναίτζες ένα παλιό φουστάνι. 
 
Πώς ράβατε τις βράκες; 
Πρίν τα ρούχα τα έραφκαν στην βούφα.Έραφκαν τις αλατζές οι ράφτενες  
με άσπρο πανί τζαι μετά τις έπερναν στον πογιατζή να τες πογιατίσει 
μαύρες,τζαι να τες κάμει τζαι προσιαστές. 
 
Θυμάστε τους τελευταίους βρακάες στην Δευτερά; 
Ήταν ο Ππούρης,ο Πουρέκκας τζαι ο Μανούρης. 
 
Ποιές ήταν τότε οι δυσκολίες των κατοίκων; 
Εθέριζεν τζίνους τους τζαιρούς ο κόσμος.Τζαι τον τζαιρό που αλώνευκε 
ο κόσμος έρκετουν πορτζής μεϊμούρης να μετρήσει τζαι να βουλώσει το 
χωράφι.Τζαι το κράτος για κάθε 10 κιλά που έφκαλες έπιανεν μιαν 
αμπούστα.Τζαι εν εμπορούσαμε να πααίνουμε μακριά αφού εν είσιεν 
αυτοκίνητα. 
                                                                                    Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
Πώς ήταν οι εκκλησίες παλιά; 

Κάθε Λαμπρή έπαιρναν την εικόνα της Παναγίας 
της Χρυσοσπηλιώτησσας στην εκκλησιά της για 
προσκύνημα.Έν εγίνετουν τζαμέ το παναϋρι.Μόνο 2-3 
πραματευτάες έρκουνταν.Μετά όμως την εικόνα την 
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έπαιρναν στην εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου.Τζαι εγίνετουν τζαμέ το 
παναϋρι. 
 Παλιά η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ήταν όπως τωρά.Απλά 
επογιατήσαν την.Παλιά είσιε συμηντήρι γυρώ γυρώ. 
 Του Αγίου Νικολάου παλιά ήταν πιο μιτσιά.Τελευταίος την 
εχρωματίσαν.Παπάες την ήταν ο παπά Πετρος,ο παπά Σάββας τζαι ο παπά 
Χαράλαμπος. 
 
 
Θυμάσαι κάτι από την ζωή σου που θες να μας το πεις; 
Πολλά πράματα,περιπτώσεις... 
 
Μπορείτε να μας τις πείτε; 
Σε μια περίπτωση έπαιρναν με μάξιν τους για να προσέχω την 
Παναγιώτα.Είμαι 4 χρόνια πιο μιάλη της.Επίαμε στα Αναίτικα που είχαμε 
χωράφι.To χωράφι που εθερίζασειν ίσιεν ένα μονοπάτι που ερέσασειν οι 
Αναίτες να πάν στα χωράφκια τους.Επίνασα τζαι ελάλουν τους "πότε να 
φάμε"-σε λίο.Επίνουν πολλά τζαι έπια το μονοπάτι τζαι έφυα για να πάω 
έσσω.Άμαν τζαι επία έσσω εφώναξα της στετές μου να έρτει να μου ανοίξει 
να μπώ μέσα.Άμαν τζαι ίδε με "Γλήορα,λαλέι μου·στράφου πίσω τζαι εν να 
σε γυρέφκουν".Όμως άμαν τζαι εχάσαν με,η μάνα μου έπιαεν τις στράτες 
να με έβρει.΄Ηβρε κάτι πίτσιλους* τζαι ερώτησε τους:Τώρα που έρκεστουν 
εν ίδετε κανένα μωρό;Ναι λαλούν της είδαμε!Εφόρε τζαι το (τάδε) 
φουστανούι;Ναι εφόρε.Τέλος πάντων έπια το μονοπάτι τζαι εστράφηκα!!!" 
Αθυμούμαι τζι΄άλλα. 
Μια φορά ήταν Λαμπρή τζαι ήρτε κάποιος να πιάει τυρί που τον τζύρη 
μου.Εμείς εν είχαμε τζείνο το Πάσκα ριάλια για να πάμε να διαβαστούμε. 
Τζαι ο τζύρης μου ενόμισε πως ήταν να τον πιερώσει.Όμως τζείνος έπιαε 
τυρί τζαι λαλεί του τζύρη μου "Ε...πιερώνωσε ύστερα" 
Μια άλλη φορά... 
Ήταν να βαφτίσει ο αρφός μου ο Σάββας το μωρό της Ευτυχίας της 
Χτενάρενας.Έδωκεν μου μια λίρα τζαι επία στην χώρα τζαι εγόρασα 
φουστάνι της μάνας,του μωρού σεντονάρι τζαι τα βαφτιστικά του.Άμαν 
τζαι ετελειώσαν τα βαφτίσια ήρτε η Κουλουκάενα τζαι ήθελε τα ίδια για 
τον γιό της που ήταν να βαφτίσει. 
Τζαι μια φορά εφώναξε μας ο δάσκαλος ο Ευμενής να πάμε να μας 
δκιαβάσει.Άμαν τζαι ήρτεν η σειρά της μπροστινής μου τζαι ετέλειωσε, 
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΄΄Έφαες σκόρτο΄΄ λαλεί της τζαι έδερεν την.Άμαν τζαι ήρτεν η σειρά μου 
λαλεί μου΄΄Ά,ρε γουρούνι εν εσού που έφαες σκόρτο.Αλλά εν με έδερε. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Εδώ θα βρείτε λέξείς που δεν ξέρετε.Είναι οι λέξεις που έχουν αστεράκι(*) 
(Αλφαβητικά) 
 
Αμπούστα=κουτί 
Καματερεύω=καλύτερεύω 
Καμπρί=είδος υφάσματος 
Κανίσσι=φαγητά για δώρο 
Κατσαροσυνάω=μαζεύω ξύλα 
Πίτσιλλος=χωριάτης 
Ποθέρι=το τέλος του θερίσματος 
Συμυντήρι=τοίχος γύρω γύρω 
Πορτζής μεϊμούρης=Ήταν άνθρωπος του κράτους για τον σκοπό εκείνο 
Τα μαλλιά που έπλεναν για τους γάμους=Το υλικό που γέμιζαν το κρεβάτι 
των νιόπαντρων. 
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Η παλιά Χρυσοσπηλλιώτισσα 

Χρυσοσπηλλιώτισσα σήμερα 

 
 
 
 
 
 
 
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
 
 
 

 
 
Αυτό το μικρό 
εκκλησάκι υπάρχει 
λόγω της επιδιόρθωσης 
που γίνονται στην 
κανονική εκκλησία της 
Χρυσοσπηλιώτησσας. 
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 Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας 
  
 
 
                 
Η εκκλησία του Αγίου                               
Σπυρίδωνα 
 
 
 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 Η γιαγιά μπροστά στο παλιό της 
κομοδίνο 
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Ο βοσκός(ο 
Κωσταρής) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ένας βρακάς(ο Στυλλής) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

22 

 
 
 
 
 
 
Και έτσι τελειώνω αυτό το μικρό μου αφιέρωμα στην μεγάλη 
Δευτερά.Ελπίζω να σας άρεσε.Τώρα λοιπόν,ξέρετε και τι είναι ο 
πορτζής μεϊμούρης,η αμπούστα,ο Κούμνος κτλ.Θέλω να ευχαριστήσω 
την γιαγιά για τις πληροφορίες που μου έδωσε.Επίσης το βιβλίο 
Άνθρωποι της Δευτεράς και το βιβλίο η Δική μου Δευτερά που πήρα 
εικόνες και ποιήματα από αυτά.Τελειώνοντας θα σας γράψω ένα ποίημα 
που μου το΄πε η γιαγιά...Αντίο... 
 
 

 
 
 

     
Πίενε τζαι έλα που ποδά 

έκαμες μονοπάτι. 
Τζαι μ΄έναν συχνοπέρασμα  

έκαμες με αγάπη.... 
 
 
 
 

        Γιαγιά Αθηνά... 
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Πρόλογος(σελ 1) 
Γενικά στοιχεία για την Δευτερά(σελ 2-3) 
Σύντομο βιογραφικό της γιαγιάς(σελ 4) 
Τα παιδικά χρόνια της γιαγιάς(σελ 5) 
Οι παλαιοί κάτοικοι της Δευτεράς(σελ 6-7) 
Ήθη και έθιμα του τότε καιρού(σελ 7-8) 
Τα σχολεία του τότε καιρού(σελ 9) 
Αναμνήσεις(10-11) 
Παράρτημα(σελ 12) 
Έπίλογος(σελ 23) 
 
 



                                                                                                                                                                            
 
 Η γιαγιά Αθηνά θυμάτε...την παλιά Δευτερά 
 
 
 

Δευτερά...Αυτό το μικρό χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. 
Ένα χωριό με πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παρελθόν! 
Ένας "παλαιός"κάτοικος της Δευτεράς μου έδωσε πάρα 
πολλές πληροφορίες που έτσι έκανα αυτή την εργασία 

όχι μόνο για εμένα,αλλά και για όλους  τους ανθρώπους που 
κατοικούν στην Δευτερά και δεν ξέρουν το χθές της.Πράγματα 
που έκαναν οι παλαιοί που εμάς μας είναι άγνωστα.Ξέρεις 
εσύ τι είναι ο πορτζής μεϊμούρης;Τί σημαίνει αμπούστα; 

Ποιό ρόλο έπαιξε στην Δευτερά ο Κούμνος;Ποιός αγόρασε το πρώτο 
ραδιόφωνο στην Δευτερά;Ούτε εγώ ήξερα αλλά η γιαγιά με βοήθησε 
να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν και να πάρω και σας μαζί μου... 

 
 
             Μαρία Δεληγιάννη(Οργανωτής πληροφοριών):Γεννήθηκα 
             στις 15 Απριλίου 1994.Τώρα φοιτώ στο Δημοτικό σχολείο 
             Δευτεράς.Αυτή η ιδέα,να κάνω μια έρευνα για τον τόπο που 
             ζώ μου φάνηκε απίθανη.Έτσι στις  9 Μαρτίου είχα μια  
             όμορφη συνάντηση με την γιαγιά Αθηνά... 
              
 
 
 
 

 


