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ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΡΕΑΣ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ 

«Ιστορική έπισκόπηση 

ΟΙ άιι:!χαιοί\όγοι lσοο.Ψiζ<Wται ~ χιλιά

δες )(ίpόιvια: -rnρO Χριστού κτί~ στή Κύ

-ιr,ρο &τrΟ θpαΩ<όφpυyες μετω.ιάστες της Μι

ιφ{Χς 'Ασίας, ,μιa "Πολιτεία. Το Οναμα τψ; 

δμιω.ς ε1ίνα1 .άγrιιωστο yιατ1 -n1ιv έrrroxciΊ ~~WJ 
ήτα:v ό;y'V(..'C"''1η ή γραφη και οΙ κάτοιικοι δεν 

,μάς ~ χαραyμivα ~ιιμήλια. 

Ή τιαλιa αύπΊ 'ΠΟλιτεία Cwοοστο:rrώθη
κε ,μετ& τiw Τρωϊ.κό "Πόλειμο, τό 1200 τrρο 
Χριστού, ό'Ι'rότε χιλιόιδιει:; νΕ.!ΙJ<JηΥΕς μετανά

στες τΜιηιι~μupισcw τη Κότηρο. wΕτσι τ.J 

1 184 π.Χ. 1\ "Παλι"!1εία: καrοικήθηκε άπ'δ ·eλ

ληνες !μ~ 100111 '!'flillpε τό lWο.μα ΧV
-ηp::>ι άm'ο τόιv ό:ρχιwό των ·μετανα~~nων Χύ

"11ΡΟ. 

Ό Χύτp:JΙς ι<αταyόταJν ό:τn) τιl·v οίικογέ

w:ια το{.ί μuθι«οu δάσιλιά τω... '~ Θη

σέα. 'Ηταν yιός τοο:Ί Μ ΑJ\εδροv ιαχ! έγγονός 

τοi'.ί 'Αικό:μαντα, yιοΟ τοο Θησέα: καί τijς 
, Αιpιά&ιτης. 

Κατ' ά.λλοvς t..αιχεται δ Χ(rφο.ς vd: ε!Κ.>

κε το δvοιμα Χύηpοι στή -ιrολιτεία κ<X'l"iX 'Πα

ρcnλλιrιλισιμο -π:ρΟς τ.η τιόλιη Χ&τιpοι τrou εΤ

rvσ:ι κοντά στ1ς Θεpιμ~, λόγω τfκ; 'Πλού

σιας "f'!1!"!yfjς 'ΠΟΟ ~ρίσοcεται στ:ή πε;ριοχή, 

τijς τηyfi,ς "ΥΙοV Κ~pόσοv Κιιθρέας. 

Το 6αι:τίλειο των Χίίτιρωv διατ~ γιΟ: 

αιωνε.ς, γισπ1 ήταv διιΜ:πό κα! τrλούσιο λό

γω τής 'Π1λοόσιας τnτyής τοv τιΟΟ άρδευε κu:1 

δρόσιζίε τι'j 'Π'~pιοχη καΙ τrοο έξ~'ί καΙ 

οήμειρα ώ<όμ,η ι.ιa την &ιpδεύει καi δροσiζει 

ΙjlE τa 1<3~\VO: 1\!ε!pά τ<ης. 

0.1 κάτοι«:οι άσχσλοVνταv !μΕ τη rrι.α),λιέp

γεια τi]ς Ύi1ς ιαι:J τη ι=τασκιεΙU'iΊ κ-α1 διακό

σΙμή0'1'Ji wήλινων άyyεί~.r wως φαiιvεται ό:τrο 

διόiφαρα άνηιοοί•μεvα 71100 δριέθηκαιν σε τά

ψους τijς 'Πε1Ρ'ΙΟ)(fi;;;. Έτrίσης ά~ον 

,μt ΤΟ έ,μrπόpιο τflN γεωpγιΙC6':!V ΚJCiii 6ιοιμi!'JΙ)(α· 

ΙVΙκών 1'11Ρ0iόντωrιι "ff''IU 'ΠΌΙρi\ιyαιι. 

0.1 κάτοι~ι τCw Χύτρων τrίστf.Ά.ΙΙCW στοVς 

&.:j&κα &00ς, ε'fι.ιαι δέ &τrΟ τΟΟς τrρώrοvς 

4<JIX'f10ί~ΚJCJ<..~ς τής κ ίιιrrρου "!'f'OU ά:αrrάστηeα::ΙΙV το 

Χ..::>ιστιανισμό ό:τrΌ τα)ς -mρώτCΙVς 'Αιιmιστο

λικ>::irς Χ'ρόr"αις, άπrο τοUς 'Arιr. Πσiιλο και! 

Β<:φrιιό&:. 

Τό 45 μ.Χ. ο! • Αnτόστ·Μ.οι Παύλος καΙ 

Βσ:ι;:>νάlβας ~II'JΚ01Y τη Κίιιπρο yιά \'<3! 
διδάιξοιJΙΙ το Χpιιστιανισ)μδ «<JI τη διάσχισαν 
~ ό:τrό τη Σαλι;:Qμ,ί;ο,ιοα ώς τη Ιlιάψ(). 

'~ας τη &C!Οίτη τοο τrοrτuιμ.ο(ί Γ'Ι.η

διά "ni;f.1'010'αJV άπrΌ τη τrολιιτε.ία τώιι Χύτρωv 

καΙ άφοησαν τά τn;χ;>τα: σπiιpματα: τοί.ί Χρι

στια:Υισμ,οιϊ. 

Oi ιώποικοι τi]ς 1mpιoxi\ς ό:σmiστηκαν 

το Χ;:>ιστιαvισμό, κατεδάφισαν τούς ε!&.,λο

λατιpικΟΟς νακιvς καΙ τΟ: lε;pά τouc;: κο:i κο:

~ τα είδωλα:. Ή εl~ίΟ) σι
γ3. σιγa b<τ::JΙΠ'ίστ.ηχε ά'πο τήv 1repιO)('i\' καΙ 

στή θiση -τιλw είδωλολc.τηpι~ vαών κτίστη

ια:w Χpιστι<Wι-κές έχ'Κiλιησίες. •Η '!'!όλη τιλw 

Χ.ύτρω-" ήταν •μετuξ,U τω-.. 16 πΟλε.ωοι τi'ις 

KιXrr.;x;ov 11"00 εΊ:χαν ΆΕτrίσι<οm:>. ΗΕτσι τό 

363 μ.Χ. έχCΙμεΙΙ 'ΕΠΙίσυ<cmο στοος Χύrρ:ιvς 

·rov Πάτrπ::>ν, ό δοτο!ος χεφστσvεί w.ι 'Επ:~ 

CJ>J«m"o τfις Σαλσ:μίνας tιαi 'ΑιΡΙΧιεπ<ίαικοτrο 

Πάσrt:; Kύrm:,:x>u Έ-τηφάνι,ο τbv Α' (368----
403). 

Ί1 τrοιλιτεiα των Χύηρων ζοUσε ε!ρ!JIIικά 

,μi;χpι ro &ας 806 μ.Χ. Τότε, tJIIii3 οΙ ~ά

τοικοι τ.ψ; 1re;>ΙOXi]ς καταγί'V'ΟΥ"I"αv άιμιέιρι<μ'!Κ>Ι 

μl. τΙς )"'ξ'.JωργΙκiς t«:ι:l άλλες έpιya:σίες τους 

ξαψνιικό κατ~ τη 1mpιοχη στίψrt &τrό 

~ Αιpο:ιδες στ!pα·η&πες μi 6:ρχηγο τόv • Αρουοι 
• Αλ~Ρ<rο<ίδ. Αlπός β.piσκ<:wrol'ς ά~μή τrώς 

δ τότε Αlιτοικ:ράταpο.Jς τοο Βvζσrιπίσι..ι Νιχη

φ6pος δ Α' &~ !Ιά τοο "Π'J\ηρώσeΙ 

τακ; φάpοος, 'Π'OiJ εTxcw σvμψ!:<Νήσει, breτέ

θη κατcr τi;ς Kύ:mpov, -m::>U ήταν Βuζαι.ιτιvή 

άnτοιΙGία:. 'A,φaV ~ τ1ς m:χο::Jάλιει; 11"6-
λεις τ·ίiς Ki.ιrmpov τrρσχ~ <::Μ"ό οοωπ:ρικ.ό 

Ι<:JQ:/ ~ Χύη)ισυς. 

Ο! κάτοικοι 00ιτιστι5:θηι«.w σθενο1ρά, στο 

τΘνος 6μωις ~ ο-nΊν ~.η τώv 
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·μαιιιιαικών, 'ΠΟλιιαιριθμότε.ρων καί -ποΜ κο:λ::Χ 

έξοπλ101μbιων brιδpqμέων. 

'ΑιφοU οΙ brιδροιμεiς λεηλάτησcw τα cτπ:

τιο: κα1 11ήpαν ότι 'ΠΟλίίτ-μο 6ρijtφν ιμάζ.:

ψαιν όλους όcτοuς άπ4ιε\ΙΙΙΙCΧV στη m:ριαχfι, 

Οa.δ,ρε:ς, 'γΙΝCΙΙίκε.ς καί mχιδιά, τοUς ιδεσαv, 

άπ~ καί άψοϋ ΙS6α:λαν φωτια στΟ: 
Ο"Π'ίτια ξειcίwισαιν .με Πιc λάιφuρο: Ι«Χί τούς 

α:Ιοομαλώτcuς για το λιμάνι τijς Σαλclqμί'IIΟ!ς 

άφήνοντας 1r.ίσω τιοuς τΟν Έ-πίοκοπο τής 

Πολιπ::ία:ς. 

ΟΙ ΣαιpοκτJI'Οί 'ΠO!pcX τήv άyρι6τιητά του-; 

κ.αί το .μιίσοc; 1τοU lτρειφαν 1<011'α τώtι Χρι

στιανών κα 'ΠΟ!Ρόι τΟ ·μΕ\ιος τιοuς. για τίc; 

τ.ΡQμερΕς ά:πώλειες ..του εΤ'Χο:ν ια::m:ι τι)ιν έrrί

θεσή τοιιc; κα:τά τώιι Χύτρων, σεδάατοηι<αν 

τΟ άγιο τnpδσωπο τοίί ΊΕ;rrισκόιποv καί δ.Ε:J 

θέλησαν ~ τόν 'Π'ιάχ:τουν α:Ιχιμάιλωτο. 

'Ε;ιτίσ.οοιποc; τότε Πbv Χύτρων ήτα:ν δ • λ
γιος ΔημιφιριαινΟc; ά:πό τη Σw.c% - fτσι 

ιλέyετcrι σήμερα ,μιά τοιm:ιθεσία κοντα στο 

floW:»ίtwβpo. Ό • Αγιοc; cτί ΚΣ κ.άΙιω. tδ~ 

ttτnε cτίνοc; Έτrίσκσrrοc; θόι εΤμο:ι, άψΟί) τ.3 
'Π'Οίιμνιό .μου :πάιει στr,.ι αt'Χ!μιαλωαiα. eα 

-mάω κα tyω μαζί τouc;:.. Ko:i τοοc; Φwλοίι

θησε. ΟΙ • Αpαι6ες Σαι;χnc.ηνοί τον άφησαν 

να μιτrεϊ στα καρ616ια τιοuς καΙ τόν '!Ιήρα.ν 

μt τoUc; &λλοuς αιt~μαλώτοuc:; ση) τηpιωτείιου

σά τouc; Βα:yδάτη. 

Ό • Αγιοc; ,μ.Ε τiς 'ΠΟ!;χDCΙλήοτις του καi 

τΙς όλοιιίιιcτιες τrpοσευχέc; τοv κατώρθωσε, 

6στφα άιπό έ'\10ς χρδνοu αiΧ'μαιλωσία, νά 

-mείαει το Σοuλτόιιιο ΚΣ tλευθΘρώσει τΟ -πο:

μl'Ιο'tό -rou καi να τΟ φέρει τrίσω στσίκ; XIJ
τpovc;. Q>l κάτοικοι, δσοι έιrέζησαν, χωpί

cτιηκαν σε μεγάλες όμά5eς καί fκτισαν τα 

σιyμφιva χωρια τού διαμε.pίοψατος Κυ

θρέαιc;. ~Ετσt lχοιΑμειν: • ΑιπΟ τοVς X(npouc; 
τη κω~ Κuθρέα 1τοU εΤ.vαι χωριστμ.ένη 

σε f§η tνσρίες, τη Χρuσίδcχ, τfιν Άyία Να

ρί.vα, τόν "Αyιο 'Αινδρδνurο, τόν "Α.γ. Γεώp.. 

γιο, τη Χαpδα:κιώτισσα: κα:ί τη Σuιρκανι:Χ. 

Το Νέο Χωριο για-ri tcτίστ.ηικε &pγόrερα 

ά:πό Πιc 6iλλ.σ. χωpια τijς τrειριαχfiς. Το τ ρα

ιχώνι τroU τού δόθηκε το διομα ά:πό το 

σκ:ληρό καί άγ01110 fSδαφοc;. τη Βώw) Λείψα

ινο τοίί τrαιλιοϋ όνόμαrοc; ΔωδώΙ.ιη, μαντείου 

τού θι:οU τiic; τrφιαχήc; • ~ - το 
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d:yoWμα τοίί θεισV ώι; ιοα:i δΝλα &yάΥψα:τα 

άΜακαλύφθηιcα:ν tιcεϊ τΟ lτoc; 1883. Τό ~εξω 
Μετόιχι τroU -πi)ρε τΟ 61ιQμια: άrrrO τη λέξη 

,μετόχι δηλ. φέ.ουδο για-rί -ιrαραJ)(ωρ{ιθιJ<Ε το 

έτος 1391 ώι; φέοuδο σ' Wa: Φρά:y1οο φε.οu
δάιριχη. Tfιv Έ;πιηχω άιμιyως τοuρκι«Ο χωριό, 

το Μιιτέιη-.Κκιοyιοϋ δηλ. χωριό 1τοU άνηκε 

σ' iMx Μπiη, τΟ τ σιφιλii<'ΟόSι -πφιαχiι -ποV 

όΝι1κε σε •μιa λι'ιοΙι'Ι'ι τοϋ Πατρια~ίοu • Αλε
~αιW!ρsίας ιcα:Ι brl τοιιιριιcοφσατlαιc; ιcιατεσχt

θrt ιco:l δc.JipήθηΙ<ε ώc; τσιφιλίκι σε κάmοιον 
To(.p;ov 'Α.-yόιν χαl το Παλα:ί~ άrrrO το 

Παλα:οi - Χύτροι, Παλαίιχυτ-ροι, Πα:λαίιαιθρο. 

Π α λα ί κuθρο: ΟΙ ~~ τοίί Πα

.λαiικ~ .με τόν ~ιομό τouc; &-πό 

τη Βαyδάτη, I<.'Jiίζoνrcr.ς τή • '1Wc; τrοολι
τεία: μερί!μνησαν κα.i yι<Χ τΟν τόπο 6rr<..u 
Qμσlδιl<icX θόι άιJάπf;μιπaν δεήσεις κα:ί εόχαρι

στίες στοUι; "Aιylouc; ιcαί τΟ θεό. ~Ετσι, στα 

έρεlί-πια έια<ιΝησιάς, ..του lκιαψαιν οΙ • Αρα6ες 
έιιτιιδρο.μείς, fκτισα:ν στι)ν Άyίαν Α.Ικατφί

""'11', ή όποία διm.>ς yιρόιιpει δ 6ιοyράφοc; 

Ίωάιwης ήτο κα:ί 'Ειπ.ισκοτriι « ... Ιlαλαίκ.u

θρον ΟΟσα:ν oi1C111;xXv -πooλUxwrv τrερ\ τα 25 
ιμίλια τiic; ΣαλcqμWος ~ουσο:ν. Ή Έ'Ι1'•
σιrοrτπ'ι ο:ύτfι.ς ήτο μία τώ.r ι«rτα το 1 222 
6 ία κα:ταρyηθεισών. Αlίτη άιι.ηyέpθη bri τώ;ι 
.tρε\Ι'Π1ίων άρχαίαιc; Βuζcwτινής bcιcλιησία:ς κα

τα.σtlpοοφείσης ίπrό τών • Αράδων <μετά τό 

802:.. Κα-rα τόν 6ιoypόaφov Ίωόwην ή Έ

τrισιοοιm\ τijς Άyία:ς Αιlιc:.α:τφίνης τό 1222 
έιιτί τi}ς δασιιλε:ίας τού λσυζwιmιοίί δαισιλιά 

τής Κ ίπnρου •ΕιpρίΚιΟU τοϋ Α' ( 1218-1254) 
ύπε:τ6ιyη στη λατΜκι) έιcικιλησία, διπωc; καi 

~ &λλες Όρθδδοξες ι-λησιi.c; της t
-moιxήc; tκεί~~~~ης -ποι'ι ~αν :ιιΟ: Vπα

ιrοόουν στΟν Λαrίιμον 'Α.ρχιεrπιlσια:mο, -ποV 

,μετέιφιφε τι)ιν f!5ν;la TQU άτrc) τftν • λιμιμόχωστ;) 
στη λεuκωσία. . 

"Ο'Π'ως φαί~~~εrαι, 'Περ1· το &oc; 1350 Μ-
3<Uψε στη -πφOJCil έrrιδρομiΊ &ιφιf&w, οΙ δ-

1t'Οίες tιπiJφεριαιν κα:τα:στροφiς στiι -πφιοχή. 
Ό )(Ιρονοyράφοιc; λ. ΜαοcαιρΟrς για τό Πcr

λοιίκιιβρο, το ότrοίον ό:πιοιcα'λέι d1αλόιω

θρο~~> -yράιφει: c•Οιμοίωι; δ Ίγιμάτιοc;, ό Πα

τριάριχιης Άντιοχsία:ς, -yιροικώντα: τη., μεγά

λην ζημίαν την tmήιcεv ή cScιφίδcχ, εtτrfN τοϊι 

ρΕ Οδyκε ( Οδγος Δ' διοucιιτrςi'ι τi\ς Κύπpοι.ι 

έπi τής καrrοχής τών λcιuζwισΝώιι 1324-
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1359) κOJi ώpισw καi έζωγραψησαιv Εναv 

εl'!ώνισμα τον ~ Αγιοv ΧριστόφQρον μάριτu

ρα:ν, καi τΟν ~ Αιyιον τ σJpOOIO!il' Πα!'Ι1pΙά\ρχψ 

Κι...'1JΙCΜ1αντι~, καi u Ayιov Τρύφcw 

μ:ό;;:rιvρα:v, καΙ έ)Ι'ΙΚ'αι~ίCtJι:τε!V δ αύτδς Παrrρι

ά:;;ι)(11'ί::; κο:i έστε'ίλά!v το είς το Πα1λαίκυθρ::>ν 

οτι έχεΙ tγιέrιιετο καi εim€ιv ταrς ε:Ις τΟ γiΝ

νημάv της να λιτ~ το e!κόνισμα ΜΙ:! 

ιιιό: kι-rο'.JΙ,::;ιγδ:, κα1 δ κ~pιος νΟι: φuιλάττ.ηi τΟΟς 

καwοός». Ή εiκόνα 7110V εΤvοιι σχε/!Χιtν έ

φ&::φιμέπ.<η 6,ρ:Ο'!Κ1εται στfrv έκ;'Ι<!λφί<ΧΙ\Ρ τijς ικοι

vότ.ηιτος κα:Ι έχει ·μ,f]ιο:ος 43 έκατ. καί 'Πiλά:

τος 23 έικατ. μ. 

'5<-ι:Ος τ&ιν 'Αι~ικωv &rrιδpqμ&uv τΟ Πα

λα!ί~pο, δπω:; κα1 όλό!<ίλιηριη η KίJrrr;poς, 

γε::ίτ-!JΙ!<ε καΙ ηΊ ,μανία τώv Τούρκων καrrα

κτηrτωv. ·οταιv το 1570-71 ο! Τοίψικοι κα

τέiλσ/3αιv τη Κόπρ;:. έ'Π1Ειδόθηικαν σέ σφσ;γές, 

άι~, λεηJ\ασίες καΙ κα:ταστ:ΡΟΦf-ς; έκ

κiλιηισιων. Το είίφοιpο έ&χ;φος καi δ 7Μ.οϋτcχ; 

τοο χωιpιοο (έκτοι; άτrΟ τι:Ί: νειpι:Ί: 1ΌU Κεφα:

λc:.6ι::ιόσιοv &.p5ε6εται ιαιί λ!)1Π'Οjίν.ετα.ι κο:1 α

'11"0 τά ~pιό: rκαi τiΊv ίλUν {.λάσπη) τοο 11Ό

ταψ.ο0 Πη5ιδ:) τιρό:δτιξε το ένδιαφέιpο τώJ 

καrr~τηιι·ων οί δ<rroloι άφοΟ το Νειηιλά-r.φαv 

κό;:>eσαv τη μανία τοurς mJΙpκαyΙ<1ν 

στfrv έκκιλιφία Άγ. λ!!ΚΙ':r!φί~, ό:φο,J 

τηι::ιιοηyουμιέ>vως Ι<ΧJΙΤέστρεψa1Υ τό: Ετrι-τrλα καi 

τ1ς eiκόνιες της. 

Σ το χωιpιο έ~αιστόθηκαv .μφιιrοi ό:

yό'Βες ,μi τώς όπηpέ:π:ς Τ1οvς, άφοU άιαrrα

ξαv τηv εύφα;:πι yft τi...w .κατοίκωιν. Σvγχpό

WΝς ~iCI(!\I καί το χώρο τfjς $ρει'Πωιμέwκ; 

έiκκV..φίας τfltς Alκι:rrep!vηις κα'i τi'\<11' 

ιμιι-.-rέτιpι!i)ψαJV . σε 'Ι"έ!μ&ιος. 

J1:ε;,;:ι<1 το έτος 1930, έιπl Άyyλικής κατο

χής, οί Χpιστιαιvοi ό:παίτ.ησοw •μέσω τΟΟ δι

κ~ρlίοu :vά τοος; έιπιστιριcιGφε! ό 1ερ()ς χω

ρDς η'Ις ~ησίας των τrοι.J τΟ.J κ:ατέσχαv 

οΙ τ OOpt.:OI. δμ<:<ις, τά μξ;ν έιρεί1ΥΗΧ 

~ δη 6 χωpc;.ς ό:vijκ.ε τηρό:γματι σε 

~σ;ία, δμως λα:ϊκΟς πΟΟ b<τε

λοϋσε κα1 ιrοθήικlΟΨ'τα: Ί,μά;μη ι7τό χωριο ~ρ
ΙΙCίσθηκιε στο δι,καστή,ΡΙΟ δτι δ Χω

ρος )(jp11'1Cf~μ01τΟΙ:Ε:'iταΙ ώς τέιμιεννς, 70 δitι:ι:Χ

στή,pιο ~ιό χωρος νά: άvήκει tξ ίσου 

O"!'iW '.Ε.λλ.φιΚ'fι κα:1 τη τ οuρκ;ική ιrοι'ΙΙ6tητα. 

'.Αιτrο τόrε ο! ΤΟΟριrοι δΘν κά;μινονν κα-
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,μιό: χρ<ήοη τοΟ χ~. οΙ Χ.ρισηι:wοί δψ.ως 

έχ0V111 στο .μέιpος τοο Άyi·oo.J Βήματος μι·

εiκόι>ες 'hy·iωv καi κα!ΙΙ'δήλα, τι)ν 6-
Π'οίαιv ο! yε;τ·=ς Χιpιστιαιv{)1 ό:νάf\ονν κάθε 

~Wκ:τα .. 

Ο! ΤοD!;:ικ•οι κα:ταΙΚτηι-ές .κατάσ)(αv, &πως 

7ΥpΟαΙΙ'ά!φε>pο:, τη κτημαηκιΊ τrΘ;:J'IOUO'iα των 

Χpιστι~; ια:ι;τ.αίΚ'ωΙΙΙ τοο χωpιοο, τη .μοipα:

σαv σ€. τσιφΜκ.ια {ιμεyό:λιες b:•τό'σεις yijς) 

κα1 τη χάρισαν σi .με1ρΙΙΚοος άγό1&ς καi 

ιμwέηSιες η τ.η δώpησαιv στο θρησκwτικό 

τ·οος lδρuιμα '·Ε&<.άφ. Οί Χριστιανο1 έ;μει

νσι" τcJV ό:γάδιων .ω:i χαι\λιερyο:J... 

O'CI!'t τα χωpιάψια. 

ΟΙ Τοupκοι Κ!αJI<Ομετατ;(ει,ρι!ζονη::w τούς 

• Ελλη<νες κατοίi<!Ο'ι)ς 1<011 ήταν τό φό&rrρο 

Π:W '8-.),ιη!vίδωv. Γι' αότό οΙ γυvαϊικες καΙ 

«ιιψlως οΙ Ι<)οιπέλλες ήταν ί'm-όχρεες νά μέ

·11'00'V ι<Jλιειστiς στα crτrίηα τους. 

'Αρ«rετοι "Ελλη<νες ι<eάτοικ-οι τοΟ χωιpιοο 

ό:vσ:Jyικάσ"'''η!ΚΟJ~ •va .μετοικήο-ουν 3--4 μιίλια: 

στά νότια τοΟ χωιp.ιοο, στJς τσιrι::&σίες Πα

λιοκι<.λησιΟ: καi ΤεϊιριμέιvτΟΟC1'ιη, ~ το lffiα

φoς ή'ΊΌJV ά:y:Q/\>10 και δεν έ'ΙΙ15ιέφε1pε ΤΟVς ά

yά:Sες. 'Εκεϊ 6ρίσκ0!ΙΙ"fαι σήμερα eε.μέλια 

παιλαι&ν σπιτιών. 'Η λέξη Τεϊιp;μέ>\ιτασιη εΥ

ναι τοοpκικη καΙ ~μαlνει μvλόιm.τ.pα:, 

w;>ά:yμα -m:iJ ψα111,ε,ρώιιιει ~ στi'Ι πφιοχ>'ι 

Uπf\pχav &pκε.·τό: έλαιό5εvδ,ρα γιό: :vά ύιτάp
χει έλαιόμvλος. 'Ει<εϊ κοvτΟ: ε:Τ'ΙΙ'αι καΙ η το

-rrοθiεσία! .ι:ΓκσuσλΟJpι-ιμα!ρiλαιση;ιι σπήλαι::ι 

των κσιriiλλων, π00 φανερώνει ~ έκεΊ KOill'

τa Vτrηιpιχε μο.)!ιπικ~Ί ι::rmηιλι<χ, δτrοv κρύ6ον·

ταν οΙ Ι<.0Ι1'Ιiλλες .μ.ι{vπως ~αλίιψι:ιιιν oi 
ΊΌG!;:»:οι, για:τ! Uπf\ιΡΙΧε φόβος νό: τ!ς πιά

σονν yιa το χαιJέ\μι τΟUζ. 

0>1 &yά&ς 10CΙJI ιμπiιrΙSες ό:;ρέσιrονταν στ:ς 

δια:σικεδάχ:rεις KO!t το XO!P'"fom::l3ί:yvισ I«JJpιi'ως 

τοο χωριοο ώς σή>με.pα:)' 

ώς καΙ στήιν Cοο.<ηρία κ:α:l η'ι'-' άΜετη ζ!'iJοή. 
~εcι-σι με ·Πιν 'ΑγyλΙJΚ'ίΊ κατοχτ'Ί τijς Κύπιρα.• 

ά!pχισcw ιι.α φθε:ίιpονrαι οίκ011'0jμιrκ6'χ;. 

ΟΙ T<>i!lpκoι κ~τη-ιi;ς; μi::χρι το 1878 
τrοο wι::rrrεirx<XΙV τη Kύrmpo τί'Ι'Ι"Χποε "<"0 άξιόλογο 
δΟ.ι άφησαν στον -r&ro. Ί-1 άpιχαιολσγική 

σι<arm:iw) μδΥο μ11'!1μεΊ01 'Π'α) 'Ιο'ό; δei)('VOW τi'ιν 

·~ικ-?ι ·~ -roV χ.ωριοο tro:i1 ""Ιή 
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-mρόιοι5ο τιi:w ΆΒλλήιvων ιιrο.τοίΚΙti)ΙΙ ~ρε i'j 
lj.ll11"0pE'i' να φέρει σε ψως, 

Το έτος 1872 σi •μεγάλο τάφο κοντό: στο 
9(ωptiι ~ μαρ,μάpιwι 'Πλό:ιtα μή

Κ!ΟUς 160 έκα:τ. καΙ 'Πλάτους 58 έκ. Σ τη 

οlJξωτφικιι'ι ·μοιιι.φdι 'Π'λwιρcΧ εfο<ε~~~ 'Cocvη Φοιvι

κftς έ'ΠΙΥΙpαψη,ς :μf: τό άιρχ ιικiι 'ί'1Ρόιμιμα λε = 
δ, ή, τό ~ άριθiρο 'l'fOI} &νΘφέlρετο στο 

δνιοιμα "Ι'0Ιίί ~. 

'Η λάpιi.'OIIIOCII 6!~ σt χ~ι '1'1"01) ΟΟ.fι
ιιcε σt !ώ:τrοιοv 'J\ιpι)φ Βέη καΙ τη τrfjιρε κά:

'ΠΌΙΟος κiληpονόΙJJος τοv 'IV'OO διέ:μeνε στη Λει;
οcωσιία κ.:αi ηΊν εΤχ:ε στήν κατοοcή "'"'V. 

Λέγεται τrως ι::m).y ίδιο τάιφο &rιιωρέθτ.

ικα., χ;ριιισδ: Ι<Ό011JήιμιατΌ:, πήλΙ•Υα KCGj γvόJλι

ΨΟ: &γyεί'α, τό: ότrοϊα &γόρα:σε 6 τότε ΤΟΟρ

κ.α; διοι~ς τής λιευκωισίας. 

Το 1910 6ρέβηκαν στα έlρεί'Ι'!'ια 1'Ji\<; bc
ικλησίσς τής 'Αγίας Αlιcατε;ρir;>ης κομιμό:τια 

ό:π:Ό σανίδες είκδινωιν τrοtι κόηκα;ν ως καΙ 

m:λ~ιτη "11i:τ\pa: :μΕ τοιχοιγρισ.ψJία. .Αύτη 6pί

σrοεται στο ~~ο 1\ιεJι.οοωσίας. 

Σ τα Νότια TW X~PIOO δρίσχονται έρε.i

'ΠΙα &λλιηι; ~iσχ; &:φιεpωμt1Ι!fJi<; στήν 'Α

γία ~ Αwα. 0.1 χωpιαΥΟJ τη ψα>πάζοντα.ι 

>μιΘλαχροιντΊ γV'XJ:ίi<>';JI: ,με •μσ!\Ιδίια και ,..η.ν 6.

'Π'ΟΚσι.\οίΝ Άyia ΜαόΡ!l. Μεipικο1 Ισχυρίζον

ται ~ την εtδo:JV τη vU!crα 'ΙΑά; mφι~ι 

t<DII'τα στα έρείn;rια τiiς ~iας. 

Σ~μιψωινα μέ τη,. m:ιJpάιδοση, τΟν 1"!!αλιΓι 

καιjpό, δτ<:»Ι' χάιτrοιος fm:xraχε άί!rο έΜiδη 

'ΠIU!peτό, ~ τότε ήταv 'Π'ΟλιJ διαιδεδομένη 

ι:Χρρώστεια στη -περιοχή., mlrY'αιvε σ'"Ίν Ά

γία w A'\1fo!Oj, κιιιλιόταν η;είς φορΕς στο χώ

ρο '"liΊς έιοολιιpiας, δτα111 Θψωγε tfιpρι.χινε τri

σω του Ενα ~<:εραμι!δι, τηι... άpρώ.στεια, >αιl 

έθεpο:τmιόταν. 

'ΑιlιατολιrκιΟι "fOO χωιpιοV εi'IICI:ι τό; ~ρΕΙiπια 

ό:p~χαιίσς έισςλησiας τfiς Άy. Μαρίνας ~<:ον

τα στ1'ι τοτrοθεσία Μαζό:ρ Γφi = Μαζtpκα 

δηλο1δή VΙΘΚpοιτaιψεiο. Φαί<ιεται τrως ι;ττq τrα

λιa JΙJp{wια "f!"()Cp(x ·ri,ΙΙJ έκκλιησία τf\ς 'Αγίας 

ΜαJpιίΙΥα1ς 6ipιι01!<.&ro:;v το ινει<iρΌ"t'CCIψιε'Ιο τοο χω-

.ριοο. 
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χει σειιρdc 'fόΙψι.w τίiς 'ιΕΊΛiλιψιστιιά'ις ~ιό

δοv ,με το στόμιό τους ~μ:ι.ιιέ.vο στa Ν. 

Α. ΟΙ τι:Χφοι φαίνεται σvλήθηκςw- λεηλσπή

θηκςw - '!1'1piv τπ:ίλΜ. χιρόνΙ<"Χ. 

N'•εrra Πιν κ~ καtl κc:τάισ')(εσrι 
τfk ό<ΙκίllιησίαJς τijς 'Αιyία:ς Α!~ρίΜηις &:πδ 

τοUς Tώp!«1U<;, οΙ >Gpιi(Πι<:woJ κάτοικοι έκτι

Ο'Ό1V στο Ι<!έινηρο τοi) ')(ω!Ι)Ιοί:Ί .μιa μιι<ρι\ τrλή

θwη ι-λφία και τη,., &φιΘρωσαν στCw v Αγ. 

Γεώργιο. uΟταν μετa )(!ρόvιο: άip~χιαε v.:X 
φβείιριεται, τη χάiλασςw καΙ Εικησαιv :\ΙΙέα -πε

'flρόκτιστη ~~α &φιειpωιμi!\Λη στη ΠΟ!να

γiα τi\ Γ~ η Γα!λακτοτριο

φοι.}σαν. Το κτiίσιιμο τfk &~ηισίας άρχισε 

το 1895 κα1 τέιλειωσε το 1906 ,με δοrm::wες 
ικαJ έθελοντ~ια'ι έlρyαισία: τών -πιστων -ι·οο 

χωριcιV. ΟΙ ·mρες τίiς ~ίαχ; ·μεταψέιρ

θ!1Ι<αv ό:πΟ .μαιqρια, άιρια::τές δε εΤ:vαι &πό τα 

έρείrπια 'f!ilς έ.t<JΚ.λιησίαχ; τflς •Αγίας ΑίΙ«Πε

ρίwις. 

Στην έκκ:λιησίa: φυλό;yοιvται μφικiς εiκό

ΙWΧ; τfk ~ίσς τfiς 'Αγίας ΑIΙ<CC'!'ε!pιίνης 

άιρχαιολοιγιι<.ής &ξίας. ΑύΠ:ς εΤναι ~ 'ΠfJ'ΟΟ!'
<VΟ:ψερ&Ίqα ε!!Κόvα: 1"'11V χάρισε δ Πατpιά:p

χηκ:; Άνrι~ίας Ίγνά:τιοc;. 8!\.'CΧι σ;Χ~ t
qi:ίαφιμιfιwι tκ:τΌς ό:π:Ό τΟ: χι~ 1f'Wv 
τpι&ν Άγίωιν Χpι<:Π1οφόριοv, Ταρά:σιου κο:! 

Τι~ και ίχ'ΙΙ'r! διι>Ο δέλτωv rμi ,μο.νt:ιpaΙΙ 

t-ιηyφαφη μi τα έξfiς ~μΟJτα J\iξεω" 

1t:Ε..Λ.Ε. ή μι& &έJλτος ~~ !TOV ή ά!λλη 

δέλ'!"'Οζ. Στο Ι<!έ!vτρο τij.ς ε~Ι~ ίmά:pχει μι

ιι;;ρι\ '11pιίryt.Wη τρόπα με τ.pίγωr.ιο 1001μ;μά:τι 

'Πα\)(ειω ~ιοο χρQματ<>ς 6αθειοΟ κvανοΟ. 

Άτrό τα ~ φαί~αι ~ ιπfι 
.oc~cτ,.., ,μιση ειlrοδινα: ζωγιρlα'ψίστ.ηκ<:»Ι' οΙ &;ο 

~ Αγιοι &ντιιμέτωιvrοι να κλίl\fCιliJII λίyο τ1ς κιε

φα.ί\ές ό ~ -πρ(ις τΟν 6:Χλο καΙ ι:mΊν 'Πό».:.;. 

μισfι 6 ~ w Αγι<>ς ιvό: δλι"'Π'ει &ξια ~1 

'IA6: βαnτ& τΙς δυΟ ~1ριcι:Jψες δ.Μ.τοvς. 

Ν Αι~ άρχα'ία κειμήιλια τίiς ~ία:ς 

ε!'Ι'CΙ!ι η εΙκόνα τii<; Βαϊφόρα.; μi: τη Βυl,;ι:w

ηνη mrιry1ραφii Η ΒΑ·Ι·ΦΟ.ΡΟΣ [Λ0ιΓ1ΚΙΝ] 

!ΕΡ·ΟΣ. 

Ή ειi'Κίόι!ια τΟΟ Άγiου ΣfΠUΙpίδωιlια με τι\ν 
.έm-ιΎtραφii Ο ΑΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ιω:i κ<\i

τω + ΔΕΗΣ I Σ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ·roY 
ΘΕ( Ο )ΜΟiΡΦΟ. 



Μιιφά ε:Ρcόι!Ρα τiiς Θειπόικου μΕ; έπ"ιyραΦΙ'\ 

ΜΡΘV από ~ ·~ κα:i άτrΟ τlι; δW 
~ς Η ΓΜΑΚΤΟΦΟΡΟΥΣΑ Ι ΣΧΣ. 

':Ειτrίσης ,μικpι'ι ~ εlκ.όνα τοϋ 'Ay. 
Δημ:ηrηpίοv ώς ιιια~J <1τΘΙΙ'Ι'ι καΙ έτrιιμήιι;ης εi

κόνα τoil Άyίοv Ίωάτιιιl.οοv τoil Πι~μοv. 

ΊΕ!Wίσης μ ιό: με.yάlλη Θ[~ τiiς θεο!μ ή

τοpος όπου διο:τηρεiται ή ι!.φιχο:ία Βvζ<.Wτι

vη ~ ΜΡΘV καi άvω&ν τoil Χριστοο 

IC XC καΙ κ.ό:τω στα δεξια τfjς είκόνα:ς 

ΔεΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ θΥ 
Ν ΤΖΟΡΤΖΟΥ 

Συγχιρόvοως σώζcwrαι (φχαiα ~ιο:·

στιι«Χ 6ι6λία ώς: 

Αιl θεϊαι :1\ειτα.ΑΡΥία:ι τω.t 'Αyίωιν Παrrέ

ρ;..w 'I ωόιννοv τσV Χ.ρυcτοστόμου, Βασιλείου 

τοο Jιk:γι':ιΝχι καΙ Γ pηyιopίov τoil Θεολόγου 

έκ5όισ1εως τoiJ 1795. 

Λειτα.ιιpy!Κ'ό '1'1'01) 'Π'€pιέ!Ι(ει τΙς Λει~ 

yί.ες τ &.ο Τ ριQ\1 Φωιστfιιpωιι τf\ς Ο·Ι~ης 

'1'1'01) ~ σri'ιv Έw:rία: το 1714. Στό l:
ξώφο..Μιλο έχ,Ει χειιρόyρσ;ψr) σημείωση « 172.9 
έπ<i Ν~λ Κύrιτρου,.. 

τ,ριώ5ιο μΕ; τη.., έ:ιη 'Υ)!Χi:Ιψή: 'Εvετίησι τrα:

pα -~ τφ Ίοοιλι~ c#ιτβ = 1682 
καi Μφια:ϊο 6ι6.Μο το(} Νοειμ6ρ.ίοοι τοΟ 

1684. 

'Αριχαϊο ~mo 6ι6λίο σώζετα:ι σε 

κ:ληρονόιμο τοϋ μ. Μ.cφ,ια:wτώνη n~

oo ιμΕ: τίτλο <!<Διάφοpοι Λhyοι περί ηίστεως 

καΙ Ε.iJιαΈ.&:ίαις ε.Ις ΘΕΟν;. N6cri0Jpίcv 'I ερο
,μονc5qχαι -πού ~ ·μΕ τ!Ίιν ό!δεια των 'Α
νακσ:ιvιστώ>ο τού Παπα61α.• Διδασκαλείοv 

στΙς 13 N~pίou ΤΟΟ 1731 στο ~
φεlο 'lwτt.wίw ΒCΙΡ«όλι 0"'Ι'Ι'ιιν Έ~Υετία. 

Το 6ι6λιό:ριο /&χει μuφό 111ρόλσyο ιιια~Ι ά-
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~i 'Π'ί~ τιφιειχοιμtνω.... 'Ακ~i 

εiκόνα δυΟ χφι&w μΕ τa ~ clιvoικm 

όρθια. Στι:Χ όρθΙα δό:κτuιλια: τού ένδς χφιοu 

ε!vαι σηιμ;ειωιμέιwg οΙ ,μ.ijνες 'l'f'OU €:χΟΟΥ 3 I 
i]ιμiιρες καΙ στα κuρτό: οΙ μf\'\ΙΙΕς μt 30 ήμ.:
ρες. 

Σ τα δc'i:iιcτυλα τοϋ ~ χφιοο εΤΙVαι ση

•μειωμένες «ctl Ε' Κ&ραι τijς Οlκσυμέ.νης:z, 

διrιλ. οΙ 'Πέντε Πατριά:ΡΙΧες τοο σύιμ'11'0Ν'τος 

με τη,., έξf\ς σειρά: Ό Κωνοπ<.Wτι'II'ΟU'!Υό

λεως, δ 'Αιννιοχείας, δ Ρώμης, δ 'Αiλε!ξαv

διpείας ι<αil δ ' I εpοσολuμω'ΙΙ. 

Ύστερα drnO ωίτή τiiν εΙκόνα άκολ~i 

-ι'j δήλωr::f,η των 'Α'I"Ο'..I«ΧΙΙ\ΙΙστώ\1, ο! όποίοι 'll'Φ

IPOJ)(ωpo(iy τiΊν σ&:.ια yιa vά: δη:μοσιaιθεί τΟ 

διδλ!ο κα1 εΤ'ΙΙ'αι γ;ρ«μ,μέ,Ιιη ατό; Ίταiλικα καΙ 

'Ελλιη.νικά. Ή δήλωσ.η όπογ,ράφε:ται ώς έ

ξης : ΦΚάιριλος Ροuζίν:ης Κ Πιροιωvρ6πωp 

Ριεφορ~. 

.ι:ΊωάJνντις Πt-1-pος Π~ίγο<;; Ρεφορμ.χ

τωρ». 

εΑ.όγοιvστ'Ιι.>ος Γα6αλδΊ\<Ο<; άιπΟ Ν'uο-rω

ρίω». 

Σ ΤΟ "!"ιΘλος τοο δι6λιcφίσιι ε!ναι 1'1 c;ΒΟ!.ίλ

Μο τού Μοικο:pιωιτόπ~ Πό!rιν:χ Λέοντος Δ<.

Κ'ά:τοv (1\οπι'>'ιστi καΙ '-Ελληνιστί) ιωc! έπι-. 

~η τοο 'Αyιωτό:rα.. ΚΜ!!-WΠΙ>ς τοο 
··~μοu. 

το ~ έγγραφον t~ στ1ς 18 
Μαίοο 1512 ΚΟJ1 το δεόπ:ρο στΙς 26 Μωp
τiα.. 1526. 

A&rfι εΤιvαι έv σvvτομ<ία ή -mλοόσια σέ '!'I'!X· 

ιpελθΟν ίστορι'Κ'fι έιπι~ τής mφιoxfk 
Κιιθρiαι; ,με b<.τενιέατ111pη ~ στο χι.>

ριό μου ΠΟiίλσ:ίιια.ιθρο. 

~ία: 2 Νοε;μδροίου 1980. 

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΠΑΠΑιΒΑΡΝλθΑΣ 
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