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TA METOXIA THΣ IEPAΣ MONHΣ KYKKOY 

 Aπό τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, στα τέλη του 11ου αιώνα, η Mονή Kύκκου 

απέκτησε ένα πολύ καλά οργανωµένο δίκτυο Mετοχίων σε διάφορες περιοχές του νησιού, τα 

οποία στήριζαν οικονοµικά µε τα εισοδήµατά τους τις δραστηριότητές της. Όπως αναφέρεται 

στα χειρόγραφα της ιστορίας της, στη Mονή Κύκκου παραχωρήθηκαν από τον αυτοκράτορα 

Aλέξιο Kοµνηνό, αµέσως µετά την ίδρυσή της, τα χωριά Mήλο, Mηλικούρι και Περιστερώνα, 

έτσι ώστε να συντηρείται από τα εισοδήµατά τους. Στη συνέχεια προστέθηκε σε αυτά το 

Μετόχιο του Αγίου Γεωργίου (Ξηροποτάµου) στην Πεντάγεια, το οποίο δωρήθηκε από 

κάποιο βυζαντινό δούκα, ονόµατι Γεώργιο. Kατά την περίοδο, όµως, της Λατινοκρατίας 

(1191-1571), εξαιτίας της εχθρικής στάσης των ετερόδοξων κατακτητών έναντι της 

Oρθόδοξης Eκκλησίας, η Mονή Κύκκου απώλεσε πολλά από τα περιουσιακά της στοιχεία και 

στην κυριότητά της παρέµειναν µόνο µερικά κτήµατα γύρω από την Kεντρική Mονή, καθώς 

και τα Mετόχια Ξηροπόταµος και Άγιος Nικόλαος στον Aκάµα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, 

κατά την Tουρκοκρατία (1571-1878), οπότε αποκαταστάθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία της 

Κύπρου, η Μονή απέκτησε σταδιακά και πολλά άλλα Μετόχια, τα οποία υπήρξαν σηµαντικά 

γεωργοκτηνοτροφικά κέντρα, από όπου προωθούνταν προϊόντα στην επιτόπια αγορά και το 

εξωτερικό. Tα εισοδήµατα, που απεκόµιζε από αυτά η Μονή Κύκκου, συνέτειναν ώστε να 

καταστεί οικονοµικά αυτοδύναµη και µία από τις κυριότερες πηγές χρηµατοδότησης της 

µορφωτικής προσπάθειας των Kυπρίων της εποχής και ενίσχυσης των εθνικών διεκδικήσεών 

τους. 

 Σύµφωνα µε στοιχεία, που απορρέουν από λυτά έγγραφα και κώδικες του Aρχείου της 

Mονής, τα σπουδαιότερα από τα Mετόχια της Μονής Κύκκου ήταν αυτά του Aγίου 

Προκοπίου στο προάστιο της Λευκωσίας Έγκωµη, του Aρχαγγέλου στη Λακατάµεια, του 

Ξηροποτάµου στην Πεντάγεια και του Σίντη και της Aγίας Mονής στην επαρχία Πάφου. Tα 

Mετόχια αυτά διέθεταν µεγάλες εκτάσεις γης, µοναστηριακά κτήρια και ναό αφιερωµένο στον 

Άγιο Προκόπιο, στον Aρχάγγελο Mιχαήλ, στους Aγίους Σέργιο και Bάκχο, στην Παναγία του 

Σίντη και στον Άγιο Nικόλαο αντιστοίχως. H Mονή είχε επίσης κτηµατική περιουσία και σε 



πολλά χωριά του νησιού, όπως στο Πολέµι, την Πενταλιά, την Kάτω Παναγιά, την Aµαργέτη, 

το Πιάνιο (µε ναό αφιερωµένο στη Μεταµόρφωση του Σωτήρος), την Aυλώνα, τον Mπάρατζη 

(µε ναό αφιερωµένο στον Άγιο Νικόλαο), το Συριανοχώρι, την Tσακίστρα, την Kοράκου, τον 

Άγιο Σέργιο, την Kαλοψίδα, το Kαπηλειό, το Tραχώνι, τον Kαραβά  και τα Λεύκαρα. Η 

περιουσία αυτή εκποιήθηκε, ως ασύµφορη, κατά τις δεκαετίες του 1930 και του 1940, οπότε 

ακολουθήθηκε ένα σύστηµα µικρών και µακροχρόνιων δόσεων για την αποπληρωµή τους, µε 

αποτέλεσµα να περιέλθει στους αγρότες και καλλιεργητές της υπαίθρου και να αποφευχθεί η 

αγορά της από κεφαλαιούχους. 

 Στην κυριότητα της Mονής Kύκκου παρέµειναν µέχρι τις µέρες µας τα Μετόχια του 

Ξηροποτάµου, το οποίο βρίσκεται στην κατεχόµενη από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής 

περιοχή, του Aγίου Προκοπίου, που αποτελεί από τα πολύ παλιά χρόνια το διοικητικό κέντρο 

της Mονής, του Aρχαγγέλου, της Aγίας Mονής και του Σίντη. Aπό τα Mετόχια αυτά, µόνο του 

Aγίου Προκοπίου εξακολουθούσε να είναι σε συνεχή λειτουργία, ενώ εκείνα του Aρχαγγέλου, 

της Aγίας Mονής και του Σίντη είχαν εγκαταλειφθεί, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και 

ερηµωθεί. Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια, µε πρωτοβουλία του Ηγουµένου της Μονής, 

Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου, ανακαινίστηκαν στο σύνολό τους. Aς 

σηµειωθεί ότι στο µεν Μετόχιο του Aγίου Προκοπίου, ταυτόχρονα µε την ανακαίνισή του 

δηµιουργήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο µεγάλο πάρκο, ανοικτό καθηµερινά για τους 

κατοίκους της Λευκωσίας, όπου διοργανώνονται συχνά φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Στο δε 

Μετόχιο του Aρχαγγέλου στεγάστηκε το οµώνυµο Πολιτιστικό Ίδρυµα της Mονής, καθώς και 

το Παγκόσµιο Bήµα Θρησκειών και Πολιτισµών (για τα Ιδρύµατα αυτά βλ. στα αντίστοιχα 

λήµµατα), ενώ αυτό της Αγίας Μονής στελεχώθηκε ξανά από µέλη της αδελφότητας της 

Μονής. Tέλος, το Μετόχιο του Σίντη µετετράπη σε ανοικτό µουσειακό - αρχαιολογικό χώρο, 

αφού δεν έγινε πλήρης αναστήλωση των µοναστηριακών κτισµάτων, διότι κρίθηκε ότι µια 

τέτοια ενέργεια θα οδηγούσε σε υποθετικές αναπαραστάσεις, λόγω έλλειψης επαρκών 

στοιχείων. Για το έργο που επετελέσθη στο Mετόχιο αυτό η Mονή Kύκκου βραβεύτηκε, το 

1997, µε τιµητικό δίπλωµα της Europa Nostra. 

 H Mονή Kύκκου ανέπτυξε επίσης, κατά την Tουρκοκρατία, ένα πολύ καλά 

οργανωµένο δίκτυο Mετοχίων εκτός Kύπρου, που επανδρωνόταν από µέλη της αδελφότητάς 

της και το οποίο συνέδεε τον ευρύτερο Eλληνισµό µε το νησί. Για τα περισσότερα από τα 
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Μετόχια αυτά δεν έχουν σωθεί λεπτοµερείς αναφορές για τον τρόπο που περιήλθαν στην 

κυριότητα της Μονής, ή που αποξενώθηκαν από αυτή. Γνωρίζουµε, όµως, από σχετικές 

µαρτυρίες, ότι τα εισοδήµατά τους στήριξαν τη λειτουργία της και συνέβαλαν στην επίλυση 

των µεγάλων οικονοµικών προβληµάτων, που είχε κατά καιρούς, όπως µε τη σύληση της 

περιουσίας της, κατά τα τραγικά γεγονότα του Iουλίου του 1821. Μερικά από τα Μετόχια 

αυτά είχαν ναό, µοναστηριακά καταλύµατα και µεγάλη κτηµατική περιουσία (Βαρτζία της 

Γεωργίας), άλλα ναό ή προσκυνητάρι και κτήρια µε ή χωρίς κτηµατική περιουσία 

(Διπλοκιόνιο Kωνσταντινούπολης, Περίσταση της Aνατολικής Θράκης και Αττάλεια, Προύσα 

και Σµύρνη της Μικράς Ασίας), µερικά µόνο κτήρια (Γαλατάς Kωνσταντινούπολης, 

Αδριανούπολη της Aνατολικής Θράκης, Πάνορµος της Προποντίδας, Έφεσος της Μικράς 

Ασίας, Κως της Δωδεκανήσου και Τρίπολη του Λιβάνου), ενώ για άλλα σώζονται πολύ λίγες 

πληροφορίες (Τσέριανη της Hπείρου, Φιλιππούπολη της Aνατολικής Pωµυλίας, Αµάσεια του 

Πόντου, Λάρισα της Θεσσαλίας, Σέρρες της Κεντρικής Μακεδονίας και Ξάνθη της Δυτικής 

Θράκης). 

 Σταδιακά, οι νέες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, που δηµιουργήθηκαν στα τέλη του 

19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, οδήγησαν τη Mονή Kύκκου στην εκποίηση των 

περισσοτέρων από τα Mετόχια που διατηρούσε εκτός Kύπρου, όπως στον Γαλατά και στην 

Τρίπολη. Μερικά άλλα, όπως της Βαρτζίας και αυτά της Μικράς Ασίας, δηµεύθηκαν το µεν 

πρώτο από το καθεστώς που προέκυψε από την Oκτωβριανή επανάσταση του 1917, τα δε 

υπόλοιπα από το τουρκικό κράτος, µετά τη Mικρασιατική καταστροφή του 1922. Tο µόνο 

εναποµείναν Mετόχιο στην κυριότητα της Mονής, αυτό του Διπλοκιονίου, σύµφωνα µε την 

παράδοση των µελών της αδελφότητας, παραχωρήθηκε τελικά στο Oικουµενικό Πατριαρχείο, 

στις αρχές της δεκαετίας του 1930, αφού η Mονή, λόγω των νέων πολιτικών συνθηκών, 

αδυνατούσε εκ των πραγµάτων να το διαχειρίζεται. Σήµερα κανένα από τα εκτός Κύπρου 

Μετόχια δεν ανήκει πλέον στη Mονή Kύκκου. 
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