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χvτΡΩΝ Επισκοπή 

Μεγάλη κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια 
Τόμος 7ος - Εκδόσεις «Φιλόκυπρος, 

rou Άντρου πauflίδn 

Μια από τις 14 <ιi ίσως και περισσότερες κατά καιρούς> επισκοπές της Κύπρου κατά 
την μακρά Βυζαντινιi περίοδο. Θα πρέπει να ιδρύθηκε κατά τον 4ο μ_Χ. αιώνα, με 

πρώτο επίσκοπο τον Πάπnον, σύμφωνα προς τις υπάρχουσες μαρτυρίες, και καταρ

γιiθηκε κατά το πρώτο μισό του 13ου αιώνα από τους Λατίνους <περίοδος Φραγκο

κρατίας>, όταν αυτοί μείωσαν τις Ορθόδοξες έδρες της Κύπρου από 14 σε 4. 

Ότι η επισκοπιi των Χύτρων ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα με πρώτο επίσκοπο τον Πάnnον, 

συμπεραίνεται από σχετικιi αναφορά στον Βίο του Αγίου Επιφανίου, <αρχι>επισκόnου 

Σαλαμίνας: 

... ιiν δε τις των επισκόπων όσιος άνιiρ από σημείων κε' τπς Σαλαμινέων πόλεως 
χειροτονπθείς έν πόλει οικτρά Κυθρία καλούμενπ· τούτον έλεγαν έχειν έν τή επι

σκοπιi τω απεκαλύφθη περί Επιφανίου όπως χειροτονηθιi επί της Σαλαμινέων 

εκκλησίας επίσκοπος ... 

Αρα ο επίσκοπος Χύτρων Πάππος ιiταν εκείνος στον οποίο είχε αποκαλυφθεί ότι ο 
Άγιος ΕnιΦάνιος έπρεπε να γίνει επίσκοπος στη Σαλαμίνα, συνεπώς ο Πάππος τον 

είχε εισηγηθεί. Γνωρίζουμε ότι ο Άνιος ΕnιΦάνιος ο Μέγας εκλιiθη κι ανέλαβε ως επί

σκοπος Σαλαμίνας το 367 μ.Χ., αλλ' ο Πάππος ιiταν ιiδη από χρόνια επίσκοπος 

Χύτρων, αφού στον Βίο του Αγίου ΕπιΦανίου αναφέρεται πως τότε <367 μ_Χ.> ο Πάπ
πος ιiταν ιiδη ηλικιωμένος και σεβάσμιος, συνολικό δε είχε παραμείνει στον θρόνο 

των Χύτρων 58 χρόνια. 

Μπορούμε να θεωρήσουμε, συνεπώς, ότι ο Πάππος έγινε επίσκοπος Χύτρων γύρω 

στο 310 μ.Χ. ιi λίγο αργότερα. Εάν δε λάβουμε υπ' όψιν και την αναφορά στο πιο 
πάνω nαρατιθέμενο απόσπασμα, ότι είχε γίνει επίσκοπος σε μια πόλη οικτρά <=αξιο

θριiνητη>. μπορούμε να πούμε ότι πριν από τον Πάπnον δεν υπιiρχε επίσκοπος στην 

οικτρά αυτιi πόλη που nσαν οι Χύτροι. Δεν υπάρχει, εξ άλλου, καμιά μαρτυρία για 

οποιονδιinοτε προγενέστερο επίσκοπο Χύτρων. 

Οι Χύτρα ι <περιοχιi σπμερινιiς Κυθρέας>, ιiσαν σημαντικn αρχαία πόλη που φαίνεται 

ότι είχε πέσει σε nαρακμn πλέον, όταν ο Πάππος έγινε επίσκοπος εκεί, και συμπε

ραίνουμε ότι από μετριοφροσύνη και ταπεινότητα ο όσιος αυτός απεδέχθη τη θέση 

του επισκόπου σ· αυτn την πόλη, άνκαι <όπως αναφέρεται στον Βίο του Αγίου Εnι

φανίου> όλοι τον σέβονταν και πάντες οι άλλοι επίσκοποι τον θεωρούσαν πατέρα 

τους. 

Μετά τον Πάππον παραδίδεται το όνομα του Αθανασίου από μια nnyn (βλέπε πιο 
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κάτω), κι ακολουθεί το όνομα του Φωτεινού ως επισκόπου Χύτρων. ο Φωτεινός ανα

φέρεταΙ ότι κατείχε τον θρόνο κατά τnν εποχri που πραγματοποιriθnκε n Δ' οικουμε
νικri σύνοδος στn Χαλκnδόνα το 451. Στn σύνοδο αυτri ο επίσκοπος Φωτεινός εκnρο
σωπnθnκε από τον διάκονό του, ονομαζόμενο Διονύοιον. Το όνομα του Φωτειναύ ως 

επισκόπου Χύτρων περιλαμβάνεται πάντως στα πρακτικά τnς συνόδου. 

Ασφαλώς θα υπriρξαν ΚΙ άλλοι επίσκοποι μεταξύ του Πάππου (ri κω του Αθανασίου) 

κω του Φωτεινού, των οποίων τα ονόματα είνω άγνωστα γιατί δεν διασώθnκαν. 

Μεγάλο κενό υπάρχει και μεταξύ του Φωτεινού κω του επόμενου γνωστού επισκό· 

που Χύτρων, που nταν ο Σπυρίδων. 

ο Σπυρίδων κατείχε το θρόνο των Χύτρων κατά το β' μισό του 8ου ωώνα. Μας είνω 

γνωστός από συμμετοχn του στnν Ζ' οικουμενικri σύνοδο που πραγματοποιnθnκε το 

787 στn Νίκωα. Είναι χαρακτnριστικό το γεγονός ότι στα πρακτικά τnς συνόδου εκεί
νnς, τα οποία σ Σπυρίδων προσυπέγραψε, αναφέρεται με τον τίτλο επίσκοπος ΠαλαΙ· 

ών και Κύθρων. ΟΙ Κύθροι nσαν σι Χύτροι ΙΚυθρέω. Οι Παλωές θα πρέπει να riσαν 
κοντινός οικισμός, πιθανότατα το σnμερινό Παλαίκυθρον. 

Μετά το Σπυρίδωνα υπάρχει κω πάλΙ κενό, αΦού ο επόμενος γνωστός επίσκοπος 

Χύτρων, ο Γερμανός, riταν κάτοχος του θρόνου κατά το β' μισό του επόμενου ωώ

να. Ο Γερμανός μας είναι γνωστός από συμμετοχri του στnν Η' οικουμενικri σύνοδο 

που πραγματοποιriθnκε το 869. Υπάρχει ωστόσο αμφιβολία εάν ο Γερμανός riταν 
πράγματι Κύπριος, γιατί στα πρακτικά τnς συνόδου αναΦέρετω ως Germanus, 
misericordio Dei episcopus Ectri Ιri Cγtri) που μερικοί μελετnτές θεωρούν πως δεν 

επρόκειτο για τους Χύτρους τnς Κύπρου αλλά για τους Κίτρους, πόλn τnς Ιλλυρίας. 

ο επόμενος γνωστός επίσκοπος Χύτρων είνω κω ο σnμαντικότερος. Πρόκειται για 

τον Άγιο Δnμnτριανό, μια από τις φωτεινότερες μορφές τnς Εκκλnσίας τnς Κύπρου, 

που υπολογίζεται ότι κατείχε το θρόνο των Χύτρων από το 890 Ι 891 μέχρι το θάνα
τό του το 915, σε nλικία 80 ri 81 χρόνων. 

Επί nμερών ταυ Δnμnτριανού συνέβn 1911-912) n καταστροφικri επιδρομri στnν 
Κύπρο του εξωμότn ναυάρχου Δαμιανού ri Νταμιάνσ από τnν Ταρσό. Η πόλn των 
Χύτρων επλriγn καίρια από τις δυνάμεις ταυ επιδρομέα, λεnλατriθnκε, οι δε κάτοικοι 
τnς μεταΦέρθnκαν σαν σκλάβοι στπν Ανατολr'i. ο επίσκοπός τους Δnμnτρισνός, αν 

κω nλικιωμένος ιπΑnσίαζε τότε τnν nλικία των 80 χρόνων) οικειοθελώς ακολούθn· 
σε τους συμπατριώτες του ωχμαλώτους στα βάθn τnς Ασίας, nεζός, Φθάνσντας μέχρι 

τn Βαγδάτn όnαυ τελικά κατόρθωσε να απελευθερώσει όσους είχαν επιζr'ίσει. Το 
συγκλονιστικό παράδειγμα του Δnμnτριανσύ είναι μοναδικό για ιεράρχn. 

οι χρονογράφοι αναφέρουν τα ονόματα κω άλλων επισκόπων Χύτρων, χωρίς όμως 

σαφr'i χρονολόγnσn. Αναφέρονται συγκεκριμένα τα ονόματα του Αθανασίου, του 

Ευσταθίου και του Νικriτα, από το Λεόντιο Μαχαιρά, το Φλώριο Βουστρώνιο κω το 
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Στραμβάλδι. Οι δυο τελευταίοι τον Ευστάθιον αναφέρουν ως Ευστάχιον. Για τους 

τρεις αυτούς επισκόπους δεν υπάρχουν σαφιi στοιχεία που να καθορίζουν ακριβώς 

την εποχι'i που έζησαν, αν και νια το Νικιiτα αναφέρεται σε μισ πηγιi ιτresor de Ch· 
rαηologieJ ότι διετέλεσε επίσκοπος Χύτρων τον 3ο ιi τον 4ο μ.Χ. σιώνσ. Μισ ένδειξη 
υπάρχει και για τον Αθανάσιον, στο Βίο του Αγίου Δημητριανού, όπου αναφέρεται: 

Πάππος τε και Αθανάσιος οι τω της φύσεως συνδέσμω ... κατά διαδοχήν τιiν καθέ· 
δραν εδέξαντο ... 

Ανσφέρεται, συνεπώς, ότι αν ο Αθανάσιος είχε διαδεχθεί στο θρόνο των Χύτρων τον 

Πάππον, τότε θα πρέπει να κατείχε το θρόνο λίγο μετά το 367 ιi 368. 

Αλλά και για τον Ευστάθιον αναφέρεται στο Βίο του Αγίου Δημητριανού ότι είχε γίνει 

αργότερα Αρχιεπίσκοπος. Με βάση την αναφορά αυτιi, υπολογίζεται ότι ο Ευστάθιος 

κατείχε το θρόνο των Χύτρων περίπου μεταξύ του 855 και του 869 ιi του 890/91, 
οπότε έγινε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. 

Εάν αποδεχθούμε ως ορθές όλες τις πιο πάνω tόχι απόλυτα σαφείς) πληροφορίες, 

μπορούμε να καθορίσουμε ως εξιiς τη σειρά των γνωστών επισκόπων Χύτρων: 

1. Πάππος ιπερ. 310 · 368J 

2. Αθανάσιος ιμετά το 368) 

3. Νικιiτας ιτέλη 4ου αιώναJ 

4. Φωτεινός ιμέσα του 5ου αιώναJ 

5. Σπυρίδων (β' μισό του αιώναJ 

6. Ευστάθιος t855 · 869 ιi 890/91) 

7. Γερμανός ικατά το 869, εάν υπιiρξε επίσκοπος ΧύτρωνJ 

8. Δημητριανός (890/91·915) 

Στην Κυθρέα υπιiρχε εκκλησία ι και συνοικίαJ επ' ονόματι του Αγίου Δημητριανού που 

γιόρταζε στις 6 του Νιόβρη. 

ο Estieηηe de Lusigηaη αναφέρει την έδρα της επισκοπι'iς Χύτρων ως Chitria. 

Η επιοκοπιi των Χύτρων καταργιiθηκε από τους Λατίνους μετά το 1222. 




