
Kωστής Kοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

TO METOXIO THΣ METAMOPΦΩΣHΣ TOY ΣΩTHPOΣ ΣTO XΩPIO AΓIOΣ 

NIKOΛAOΣ ΠAΦOY, TO ΛEΓOMENO «ΠIANION» 

 

 Aπό τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής 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. O αριθµός των Mετοχίων αυτών αυξήθηκε κατά πολύ στα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας (1571-1878), γεγονός που συνέτεινε ώστε να καταστεί 

οικονοµικά αυτοδύναµη και να αποτελέσει µία από τις κυριότερες πηγές 

χρηµατοδότησης της µορφωτικής προσπάθειας του κυπριακού λαού και ενίσχυσης 

των εθνικών διεκδικήσεών του. Σύµφωνα µε στοιχεία, που απορρέουν από λυτά 

έγγραφα και κώδικες του Aρχείου της Mονής, στα Mετόχιά της περιλαµβάνονταν 

αυτά του Aρχαγγέλου, του Aγίου Προκοπίου, του Ξηροποτάµου, της Aγίας Mονής, 

του Σίντη, του Πολεµίου, της Πενταλιάς, της Kάτω Παναγιάς, της Aµαργέτης, του 

Πιανίου, της Aυλώνας, του Mπάρατζη, του Συριανοχωρίου, της Tσακίστρας, της 

Kοράκου, του Aγίου Σεργίου, του Πραστιού, της Kαλοψίδας, του Kαπηλειού, του 

Tραχωνίου, του Kαραβά  και των Λευκάρων1. Eίχε επίσης κτηµατική περιουσία και 

σε πολλά χωριά του νησιού2, που αποτελείτο από δέντρα και µικρά τεµάχια γης, η 

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

ακολουθήθηκε ένα σύστηµα µικρών και µακροχρόνιων δόσεων για την αποπληρωµή 

                                                
1. Xάρτες µε τα ονόµατα των Mετοχίων αυτών, όπως απορρέουν από τα οθωµανικά 

έγγραφα των έτων 1572-1839 και τους κώδικες 49 (1813-1841) και 51 (1818-1881), 

δηµοσιεύτηκαν από τους Ιωάννη Θεοχαρίδη, Οθωµανικά Έγγραφα 1572-1839, τ. 

E΄, Λευκωσία 1993, σ. 2007· Μιχάλη Μιχαήλ, Το τσιφλίκι της οθωµανικής περιόδου. 

Μοναστηριακά τσιφλίκια στους Κώδικες 49 (1813-1841) και 51 (1818-1881) της 

Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2005, σ. 119, αντιστοίχως. 

2. Bλ. Ιω. Θεοχαρίδη, Οθωµανικά Έγγραφα, ό.π., τ. E΄, σ. 2005· Μ. Μιχαήλ, Το 

τσιφλίκι, ό.π., σ. 127-133, όπου πίνακες µε τα ονόµατα των οικισµών, στους 

οποίους επεκτείνονταν οι δραστηριότητες της Mονής Kύκκου. 
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τους, µε αποτέλεσµα να περιέλθουν στους αγρότες και καλλιεργητές της υπαίθρου 

και να αποφευχθεί η αγορά τους από κεφαλαιούχους3. 

 Όπως αναφέρεται στα τέσσερα χειρόγραφα της ιστορίας της Mονής 

Kύκκου, των ετών 1614, 1661, 1695 και των αρχών του 18ου αιώνα, που διασώζουν 

παλαιότερες καταγραφές του έτους 1421/1422, στη Mονή παραχωρήθηκαν από τον 

αυτοκράτορα Aλέξιο Kοµνηνό (1081-1118), αµέσως µετά την ίδρυσή της, τα χωριά 

Mήλο, Mηλικούρι και Περιστερώνα, έτσι ώστε να συντηρείται από τα εισοδήµατά 

τους4. Στη συνέχεια προστέθηκε σε αυτά το Μετόχιο του Ξηροποτάµου στην 

Πεντάγεια, το οποίο δωρήθηκε στη Mονή από κάποιο βυζαντινό δούκα, ονόµατι 

Γεώργιο5. 

 Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα χειρόγραφα, η Mονή απέκτησε αργότερα, 

σε άγνωστο χρόνο, µετά από δωρεάν από τον κτήτορά του, και το Mετόχιο Πιάνιο, 

η ετυµολόγηση της ονοµασίας του οποίου είναι άγνωστη. Το Μετόχιο αυτό, όπως 

σηµειώνεται, βρισκόταν σε γη του Aγίου Nικολάου, που ανήκε στον «Zωοδόχο 

Tάφο», δηλαδή στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων, και αποτελείτο από ναό 

αφιερωµένο στη Mεταµόρφωση του Σωτήρος, κελλιά, δέντρα και αµπελώνες. 

Aναφέρεται ακόµη, ότι ο ανώνυµος κτήτοράς του διέµενε «εις την κώµη Kρίτου της 

επαρχίας Kουβουκλέων», χωρίς να διευκρινίζεται αν η δωρεά έγινε στα χρόνια της 

Bυζαντινής κυριαρχίας ή κατά τη Λατινοκρατία (1191-1571). Eπίσης, σηµειώνεται 

ότι η βασίλισσα Eλοΐζ ντε Mπρανσγουίκ (†1421), σύζυγος του αποθανόντος 

βασιλιά Iάκωβου Λουζινιάν (1382-1398) και µητέρα του βασιλιά Iανού (1398-1432), 

το κατέστησε για κάποιο χρονικό διάστηµα αφορολόγητο και δώρισε σε αυτό και 

στη Mονή Kύκκου, το έτος 1411/12, χρήµατα, κρασί και σιτάρι. Tέλος, προστίθεται 

ότι, στις αρχές του 15ου αιώνα, ο Hγούµενος Kύκκου παραχωρούσε το ένα τρίτο 

                                                
3. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του 

Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. 121. 

4. Bλ. Kώστα Kωνσταντινίδη, H διήγησις της θαυµατουργής εικόνας της Θεοτόκου 

Eλεούσας του Kύκκου, Λευκωσία 2002, σ. 110-111, 194-195, 218-219, 237-238, 

όπου παρατίθενται τα σχετικά αποσπάσµατα των τεσσάρων χειρογράφων. 

5. Για το Mετόχιο αυτό βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Το Μετόχιο του Ξηροποτάµου», 

Ενατενίσεις 7(2009)36-39. 
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από τα προϊόντα παραγωγής του, σε σιτάρι, κρασί και άλλα, στον τοπικό 

φεουδάρχη6.  

 Ωστόσο, παρά τη σαφή αναφορά της σύνδεσής του µε τη Mονή Kύκκου σε 

χρόνο προγενέστερο των αρχών του 15ου αιώνα, δεν γίνεται αναφορά σε αυτό σε 

έγγραφο, που αφορά έσοδα και έξοδά της, µεταξύ της 21ης Φεβρουαρίου 1553 και 

της 7ης Μαρτίου 1554, όπου σηµειώνεται ότι είχε στην κυριότητά της µόνο µερικά 

κτήµατα γύρω από το κεντρικό µοναστηριακό οικοδόµηµα, καθώς και τα Μετόχια 

Άγιος Γεώργιος στην Πεντάγεια και Άγιος Nικόλαος στον Aκάµα7. Eκτός και αν ο 

«Άγιος Nικόλαος Aκάµα», από άγνοια των περιοχών της Kύπρου, που είχε ο 

συντάκτης του εγγράφου, ταυτίζεται µε το Πιάνιο, το οποίο βρισκόταν στο χωριό 

Άγιος Nικόλαος, που επίσης ανήκει στην επαρχία Πάφου. 

 Tη συµπερίληψη του Πιανίου στο δίκτυο των Mετοχίων της Mονής Kύκκου 

επιβεβαιώνουν, ανάµεσα σε άλλα, η έντυπη έκδοση της ιστορίας της, που 

γράφτηκε από τον Eφραίµ τον Aθηναίο και τυπώθηκε στη Bενετία το 1751, όπως 

και οι επανεκδόσεις της των ετών 1782, 1817 και 1819. Σύµφωνα µε τη σχετική 

αναφορά, το Mετόχιο ήταν το δεύτερο, που περιήλθε στην κυριότητα της Mονής, 

µετά από αυτό του Ξηροποτάµου8. Tο Πιάνιο αναφέρεται και από τον Aρχιµανδρίτη 

Kυπριανό στο βιβλίο του για την ιστορία της Kύπρου, που εξέδωσε το 1788, επίσης 

στη Bενετία, όπου σηµειώνεται ότι ήταν, µαζί µε αυτά της Aγίας Mονής και του 

Σίντη, τα Mετόχια της Mονής Kύκκου στην επαρχία Πάφου9. 

 Πολύ περισσότερες πληροφορίες για το Mετόχιο διασώθηκαν στους 

χειρόγραφους κώδικες και στα οθωµανικά έγγραφα του Aρχείου της Mονής. Για 

παράδειγµα, από καταγραφή του έτους 1737 στον λεγόµενο «Kώδικα Kύκκου», 

που υπογράφει ο Oικονόµος Γεράσιµος, πληροφορούµαστε ότι ήταν ένα σηµαντικό 

                                                
6. Bλ. K. Kωνσταντινίδη, H διήγησις, ό.π., σ. 113-114, 197-198, 221-223, 239. 

7. Zιλ Γκριβώ, «H Iερά Mονή Kύκκου και τα εισοδήµατά της στα 1553», Eπετηρίδα 

Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 1(1990)61-62, 68-70. 

8. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή της Σεβασµίας και Βασιλικής Μονής Κύκκου, 

Ενετία 1751, σ. 46, (1782) σ. 34, (1817) σ. 49, (1819) σ. 35. Για το ίδιο ζήτηµα βλ. 

επίσης Iωάννη Θεοχαρίδη, Oι Περιγραφές της Iεράς Mονής Kύκκου (1751, 1782, 

1817, 1819), Λευκωσία 2010, σ. 97, 179, 329, 471. 

9. Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου ερανισθείσα 

εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 192. 
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γεωργοκτηνοτροφικό κέντρο, που είχε στην κυριότητά του δύο ζεύγη βοδιών, 2 

γαϊδούρια, 100 κατσίκες, αµπέλια, περιβόλια και κτήµατα, µερικά από τα οποία 

βρίσκονταν στο γειτονικό χωριό Πραιτώρι, καθώς και 44 ελιές, 29 πιθάρια για 

αποθήκευση κρασιού και δύο κουµνιά για το λάδι, µία οικία, ληνό, στάβλους και 

διάφορα γεωργικά εργαλεία. Στον ίδιο κώδικα καταγράφεται επίσης, σε πίνακα µε 

τα ονόµατα των πατέρων, που βοήθησαν για την ανοικοδόµηση του καθολικού της 

Kεντρικής Mονής, µετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1751, και η προσφορά του 

Oικονόµου Πιανίου Γερασίµου, σε µουλάρια και κρασί10. 

 Aναφορές στο Mετόχιο γίνονται και σε άλλους κώδικες, όπως στον υπ’ 

αριθµόν 51, που περιέχει καταγραφές των ετών 1818 έως 1881. Σε αυτό 

σηµειώνεται ότι στο Πιάνιο υπήρχαν 40 µουριές, γεγονός που υποδηλώνει πως η 

καλλιέργειά τους σχετιζόταν µε την εκτροφή µεταξοσκώληκα και την παραγωγή 

µεταξιού. Aκόµη αναφέρεται ότι αποτελείτο από 5 κατοικίες, ληνό, ελαιόµυλο και 

πως είχε στην κυριότητά του, σε διάφορες τοποθεσίες, 9 σκάλες αµπέλια και 90 

σκάλες χωράφια, καθώς και 18 ελιές, δύο από τις οποίες βρίσκονταν στο γειτονικό 

χωριό Φιλούσα11. Aναφορές σε έσοδα και έξοδα του Μετοχίου, όπως από 

καλλιέργεια πιπεριού και επιδιόρθωση βρύσης, αντιστοίχως, ή και σε διάφορα άλλα 

ζητήµατα, γίνονται και στον κώδικα 54, όπου περιλαµβάνονται καταγραφές των 

ετών 1813-181912. 

 H παλαιότερη αναφορά στο Πιάνιο στα οθωµανικά έγγραφα προέρχεται από 

απόδειξη, που χρονολογείται στα 1616, όπου σηµειώνεται ότι βρισκόταν στη 

διοικητική περιφέρεια των Kουκλιών και πως αγοράστηκε συνεταιρικά από το 

δηµόσιο από οµάδα κατοίκων. Προστίθεται ακόµη, ότι προηγουµένως ανήκε στον 

Hγούµενο της Mονής Kύκκου Γρηγόριο, ο οποίος, όµως, είχε αποβιώσει. Σε ένα 

δεύτερο έγγραφο του ιδίου έτους διευκρινίζεται, όµως, ότι οι αγοραστές ήταν 

ιερείς, προφανώς Kυκκώτες µοναχοί, οι οποίοι, όπως και ο αποθανών Hγούµενος, 

ενεργούσαν στην πραγµατικότητα εκ µέρους της Mονής της µετανοίας τους13. 

                                                
10. Για τις δύο αυτές καταγραφές βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Kώδιξ Mονής 

Kύκκου, Λευκωσία 2008, σ. 49, 99. 

11. Μ. Μιχαήλ, Το τσιφλίκι, ό.π., σ. 138, 295. 

12. Μιχάλη Μιχαήλ, Ο Kώδικας 54 της Ιεράς Μονής Κύκκου και οι οικονοµικές 

δραστηριότητές της (1813-1819), Λευκωσία 2001, σ. 153, 245, 389, 425. 

13. Ιω. Θεοχαρίδη, Οθωµανικά Έγγραφα, ό.π., τ. A΄, σ. 75, 79. 
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 Aπό αριθµό οθωµανικών εγγράφων πληροφορούµαστε επίσης για τις κατά 

καιρούς επιδιορθώσεις, που έγιναν στο Mετόχιο, αφού για την πραγµατοποίησή 

τους έπρεπε να εξασφαλιστεί από τις Oθωµανικές Aρχές σχετική άδεια. Για 

παράδειγµα, το 1732 ο προϊστάµενός του, παπα - Γεράσιµος, εξασφάλισε άδεια για 

να επισκευάσει την εκκλησία, τους ξενώνες, τις οιναποθήκες και τα άλλα κτήριά 

του. Όπως σηµειωνόταν, οι επιδιορθώσεις έπρεπε να γίνουν µε βάση τα παλαιά 

θεµέλια, ενώ απαγορευόταν να γίνουν οποιαδήποτε επιπρόσθετα έργα. Παρόµοια 

άδεια δόθηκε ξανά στον Γεράσιµο, το 1751, τη φορά αυτή για την επιδιόρθωση των 

κτηρίων και των οιναποθηκών, καθώς και προς τους εκεί εγκαταβιούντες µοναχούς, 

το 1791 και το 1831, για να πραγµατοποιήσουν παρόµοιες επισκευές14. 

 Mερικά άλλα οθωµανικά έγγραφα αφορούν στην αγορά κτηµάτων στη γύρω 

περιοχή και στην ενσωµάτωσή τους στην κτηµοσύνη του Mετοχίου. Tέτοιες αγορές 

έγιναν από τον προϊστάµενο παπα - Zήσιµο Φιλίππου, που αγόρασε αµπέλι στο 

Πραιτώρι το 1737, από τον επόµενο προϊστάµενο, τον προαναφερθέντα παπα - 

Γεράσιµο, που αγόρασε το 1746 αµπέλι, ελαιόδεντρα και περιβόλι στις Kέδαρες, 

καθώς και οικία στον Άγιο Nικόλαο, το 1748 αµπέλι στη Φιλούσα, το 1749 τέσσερις 

οικίες, 50 συκαµινιές και δύο περιβόλια στις Kέδαρες, καθώς και από τον µοναχό 

Προκόπιο, που το 1831 αγόρασε οικία στον Άγιο Nικόλαο. Έγιναν επίσης και 

ανταλλαγές κτηµάτων του Mετοχίου µε άλλους κατόχους γης, όπως το 1809, µε 

Oθωµανό κάτοικο της περιοχής15. 

 Ωστόσο δεν έλειψαν και τα προβλήµατα στις σχέσεις των µοναχών του 

Mετοχίου µε κατοίκους των γύρω χωριών, όπως για παράδειγµα το 1749, όταν 

κάποιος από αυτούς, που πώλησαν οικίες, περιβόλι και συκαµινιές στις Kέδαρες, 

υποστήριξε ότι δεν του είχε καταβληθεί από τον παπα - Γεράσιµο το σχετικό 

αντίτιµο. O τελευταίος, όµως, δικαιώθηκε από το Iεροδικείο, µετά την προσκόµιση 

των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων. Eπίσης, το 1809 οδηγήθηκε στο 

Iεροδικείο των Kουκλιών ζήτηµα, που είχε δηµιουργηθεί σε σχέση µε αµπέλι του 

Mετοχίου και ιδιοκτήτες παρακείµενων αµπελώνων, οι οποίοι διέρχονταν, χωρίς να 

                                                
14. Ιω. Θεοχαρίδη, Οθωµανικά Έγγραφα, ό.π., τ. B΄, σ. 589, 745, τ. Γ΄, σ. 1525, τ. 

Δ΄, σ. 2051. 

15. Ιω. Θεοχαρίδη, Οθωµανικά Έγγραφα, ό.π., τ. B΄, σ.  617, 683, 697, 719, 721, τ. 

Δ΄, σ. 1769, 2055. 
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έχουν δικαίωµα, µέσα από αυτό16. Πολύ µεγαλύτερο, όµως, ήταν το πρόβληµα, που 

δηµιουργήθηκε το 1751 από κάποιο Oθωµανό, ονόµατι Mεχµέτ Xουσεΐν από το 

χωριό Mαλιά, ο οποίος µε ψεύδη και συκοφαντίες κατηγόρησε τους µοναχούς του 

Mετοχίου, ότι οι βοσκοί, που είχαν στην υπηρεσία τους, δολοφόνησαν τον γιο του. 

Παρά την έλλειψη στοιχείων, που να τεκµηριώνουν την κατηγορία, ο 

προϊστάµενος, παπα - Γεράσιµος Φιλίππου, υποχρεώθηκε να παρουσιαστεί αρκετές 

φορές ενώπιον του Iεροδικείου, όπου εξαναγκάστηκε τελικά να καταβάλει στον 

Xουσεΐν διάφορα χρηµατικά ποσά, που ανέρχονταν στα 500 γρόσια17. 

 Tο Mετόχιο εξακολούθησε να παραµένει στην κυριότητα της Mονής Kύκκου 

µέχρι τα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας (1878-1960). Όπως πληροφορούµαστε 

από επιστολή, ηµεροµηνίας 12 Mαρτίου 1879, που έστειλε ο Hγούµενος Kύκκου 

(1862-1890) Σωφρόνιος προς τον Άγγλο Aρµοστή Γκάρνετ Γούλσλεϊ, το Πιάνιο 

ενοικιαζόταν τότε έναντι του ποσού των 500 γροσίων18. Φαίνεται, όµως, ότι η 

διατήρησή του ήταν ασύµφορη οικονοµικά, γι’ αυτό και η Mονή επεδίωξε στα 

αµέσως επόµενα χρόνια, µε τον Γενικό Έφορό της Eπιφάνιο, µετέπειτα 

Mητροπολίτη Πάφου (1890-1899), να το εκποιήσει. Ο τελευταίος, µε επιστολή του 

ηµεροµηνίας 27 Nοεµβρίου 1880, προς το Hγουµενοσυµβούλιο σηµείωνε ότι για 

την πώλησή του υπήρχαν δύο σχετικές εισηγήσεις, είτε να γνωστοποιηθεί το 

γεγονός αυτό στα χωριά Άρσος, Bάσα και Όµοδος, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος 

όσων θα πλειοδοτούσαν για την αγορά του, είτε να διαµοιραστεί σε πολλά µικρά 

τεµάχια, οπότε, πιθανότατα, θα πωλείτο σε µεγαλύτερη τιµή. Προσέθετε επίσης, 

ότι το Πιάνιο ενοικιαζόταν την περίοδο αυτή σε κάποιο παπα - Iωάννη και ότι είχαν 

προθυµοποιηθεί οι Kυκκώτες µοναχοί Eυθύµιος και Γρηγόριος να το ενοικιάσουν, 

για κάποιο χρονικό διάστηµα, προσφέροντας ο µεν πρώτος έξι χιλιάδες γρόσια, ο 

δε δεύτερος επτά. Tο Hγουµενοσυµβούλιο, µε απαντητική επιστολή του δύο µέρες 

αργότερα, ζήτησε να δηµοσιοποιηθεί η απόφαση για πώλησή του στα γύρω χωριά 

και να διερευνηθούν τα σχετικά µε την επίτευξη καλύτερης τιµής στην περίπτωση 

που εκποιείτο, είτε στο σύνολο, είτε σε τεµάχια. 

                                                
16. Ιω. Θεοχαρίδη, Οθωµανικά Έγγραφα, ό.π., τ. B΄, σ.  735, τ. Δ΄, σ. 1771. 

17. Ιω. Θεοχαρίδη, Οθωµανικά Έγγραφα, ό.π., τ. B΄, σ. 741, 751, 765. 

18. Για την επιστολή αυτή βλ. Iωάννη Θεοχαρίδη,  Ο Κώδικας 53 της Ιεράς Μονής 

Κύκκου, Λευκωσία 2004, σ. 182-184. Aναφορά στην ίδια επιστολή γίνεται και από 

τον Hγούµενο Kύκκου Xρυσόστοµο, H Mονή Kύκκου, ό.π., σ. 108. 
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 Eννέα µήνες αργότερα, ο Aρχιµανδρίτης Eπιφάνιος, σε νέα ενηµερωτική 

επιστολή του, ηµεροµηνίας 21 Iουλίου 1881, προς το Hγουµενοσυµβούλιο, 

σηµείωνε ότι είχε προβεί σε διάφορες ενέργειες για την πώληση του Μετοχίου και 

πως είχαν προσφερθεί από Xριστιανό κάτοικο τού αργότερα πλήρως 

εκτουρκισθέντος χωριού Άγιος Nικόλαος 230 οθωµανικές λίρες. Προσέθετε 

επίσης, ότι είχε καλέσει τον τελευταίο στην Kεντρική Mονή, όπου στις 15 

Aυγούστου του ιδίου έτους θα γινόταν ο πλειστηριασµός του Mετοχίου. 

 Tελικά το Πιάνιο, µε όλη την κτηµοσύνη του, δηλαδή κτηριακό συγκρότηµα, 

ληνός, χωράφια και αµπελώνες, πωλήθηκε για το ποσό των 240 οθωµανικών λιρών 

στους παπα - Iωάννη Aντωνίου και Xατζηαχιλλέα Xατζηµιχαήλ από το χωριό 

Mηλικούρι. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε πωλητήριο έγγραφο, ηµεροµηνίας 24 

Aυγούστου 1881, που καταχωρήθηκε σε κώδικα της Mονής και διαφυλάχθηκε στο 

Aρχείο της19. Tέσσερα χρόνια αργότερα, όµως, σύµφωνα µε σχετικό δηµοσιεύµα 

στον τύπο, το Mετόχιο µεταβιβάστηκε στον Xατζηγιάννη Παπαδόπουλο από τον 

Πρόδροµο, αδελφό του µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1909-1916) Kυρίλλου 

B΄, έναντι 300 λιρών. Όπως αναφέρεται σχετικά, την περίοδο αυτή αποτελείτο από 

µερικές ετοιµόρροπες αγροτικές κατοικίες, λίγα ελαιόδεντρα και αµπελώνες 

περιορισµένης έκτασης. Στο δηµοσίευµα δεν γίνεται καµία αναφορά στην ύπαρξη 

εκκλησίας, που, όπως έχει αναφερθεί, ήταν αφιερωµένη στη Mεταµόρφωση του 

Σωτήρος, ίσως γιατί στο µεταξύ είχε καταρρεύσει20. Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία 

της διασώθηκε ως τοπωνύµιο στους κτηµατολογικούς χάρτες της περιοχής21. 

 H µόνη άλλη πληροφορία, που διασώθηκε για την ιστορία του, προέρχεται 

και πάλιν από δηµοσίευµα στον τύπο, όπου σηµειώνεται ότι, τον Aύγουστο του 

1892, άγνωστοι πυρπόλησαν τις εγκαταστάσεις του και προκάλεσαν µεγάλες 

                                                
19. Για τις επιστολές αυτές και το πωλητήριο έγγραφο βλ. Ιω. Θεοχαρίδη, Ο 

Κώδικας 53, ό.π., σ. 229-230, 256, 259. 

20. Bλ. Aλήθεια, 16/28.2.1885 [= Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 97-98]. Aς σηµειωθεί ότι στο 

δηµοσίευµα υπονοείται, ότι η µεταβίβαση του Πιανίου στον Παπαδόπουλο έγινε 

από τη Mονή Kύκκου, που ίσως να το είχε επανακτήσει από τους προηγούµενους 

αγοραστές. 

21. Menelaos Christodoulou - Konstantinos Konstantinidis, A complete Gazetteer of 

Cyprus, v. I, Nicosia 1987, σ. 1336. 
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ζηµιές στις τέσσερις κατοικίες του, ενώ κατέκαψαν και την ξυλεία, που 

φυλασσόταν σε αυτό22. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ενατενίσεις», τχ 19 (Λευκωσία 2013), σ. 116-120. 

                                                
22. Bλ. Aλήθεια, 27/8.9.1892 [= Κ. Κοκκινόφτα, Η Ιερά Μονή Κύκκου (1878-1899), 

ό.π., σ. 202]. 


