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Λίγοι σωροί από πέτρες μονάχα, αν 

ακόμα υπάρχουν και αυτές μαρτυρούν 

ης δοξασμένες μέρες των Χύτρωv όπως 

ονομαζόταν η περιοχή από τα πανάρχαια 

χρόνια, τότε ποιJ . οι Μυκηναίοι ίδρυσαν 
το βασίλειό τους, τότε που άκμαζε η πο·· 

λιτεία, στα χρόνια του βυζαντίου. Από το 

911 που έγινε η αραβική επιδρομή δεν γί
νεται καμιά αναφορά στο ναό γιατί 

vετaι ότι καταστράφηκε από τους επι

δρομείς, για αυτό είναι αδύνατον να 

έχουμε περισσότερες πληροφορίες γι' 

αυτόν. 

Ο Αρχιμανδρ!.της Κυπριανός μας δί

νει ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο έρ-

είναι 

προς τους πόδας τους όρους 

κατά το βορέαv, τώρα λέγεται πολιτεlα 

Κuθpέα, είναι τόπος ευφρόσυνος δια τα 

περιβόλια της 

καρποφόρων. Έχει μια βρύση μεγάλη 

που τα νερά της διαμοιράζονται εις διά

φορο μέρη. 'Ην δε τις Επίσκοπος 

τριανός) οπό 

π:έvτε της Σaλομινίων 

νηθείς, εν πόλει 

νη~>. 

Ο Αγιος Δημητριανός γεvνf]θηκε 

στις Συκοίς (σημερινό Παλαίκυθρο) το 

834 ή 835 μ.Χ. Σε ηλικία δεκαπέντε ετών 
νυμφεύτηκε με μια νέα γυναίκα που 

στους τρεις μήνες έφυγε από την ζωή, 

ΙάκωΒος Τζωρrζf'Ις 

παρθένος. 

Μετά ο Δημητριαvός πήγε στο μονα

στήρι του Αγίου που ήταν 

προς το όρος του Πενταδάκτυλου και πο

λύ κοντά στην πηγή του Κεφαλόβρυσου 

Κuθρέας. Ο Επίσ~οπος Χύτρωv Ευστά

θιος τον κάλεσε να υπηρετήσει κοντά του 

ως οικονόμος της Επισκοπής, όμως το 

Δημητριανό τον είλκυε η μονή, όπου και 

πήγε και με πολλές πιέσεις των μο-

ναχών, ως Ηγούμενος. Σε λίγα 

χρόνια ο Ευστάθιος , Επίσκοπος Χύτρων, 
Αρχιεηίσκοηος Κωνσταvτίας. 

Επέλεξε τον ·Δ.ημητριαvό για την διαδοχή 

του, ο οποίος και κατηγορηματι-

αργότερα όμως, δέκτηκε από 

και παρακλήσεις κλήρου κ α~ λα οι). 

Δοκίμασε ταλαιπωρίες χάρη του ποι

-μνίΟυ ται1, όταν οι Άραβες εισβολείς ελεη-

λάτησαν τους aπήγαγαν 

τους περισσότερους εις αιχμα-

στη Βαβυ-

λώνα, τους πήραν και ο Δημη-

πιστών, βρισκό-

0 
σμως με ικεσίες και 

προσευχές την απελευθέρωση των αιχμα

λώτων και την επιστροφή τους στην πα

τρική γη. Ο γέροντας έφυγε για το 

της τις 6 1\!οεμβρίου 915-916 
μ.Χ. 

Η αvαγνώρΙ.σi] του ως Αγίου από την 


