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Πρώτες µαρτυρίες

H ιστορία της ίδρυσης του χωριού της περιοχής Μαραθάσας Άγιος 

Δηµήτριος συνδέεται κατά τρόπο µοναδικό µε µια σηµαντική χρονολογία - 

ορόσηµο της κυπριακής ιστορίας, αυτής του 1821 και των σφαγών των Αρχιερέων, 

των υψηλόβαθµων κληρικών και των προυχόντων των Eλλήνων κατοίκων του 

νησιού από τους Oθωµανούς. Tότε ο γενάρχης των σηµερινών κατοίκων, 

Xατζηθεόδοτος Xατζηµιχαήλ, ο οποίος περιλαµβανόταν στον κατάλογο των 

προγραφέντων, βρήκε ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή και σώθηκε από τους 

διώκτες του. Aπό τα παιδιά του, που δηµιούργησαν σε µεταγενέστερο χρόνο δικές 

τους οικογένειες, προέρχονται οι σηµερινοί κάτοικοι της κοινότητας.

Ωστόσο, το χωριό υπήρχε από παλαιότερα, αλλά οι µεγάλες περιπέτειες που 

έζησε ο τόπος συνέτειναν στην εγκατάλειψή του. H αρχαιότερη γνωστή µαρτυρία 

ανάγεται στα µέσα του 15ου αιώνα, οπότε, σύµφωνα µε τον µεσαιωνικό 

χρονικογράφο Φλώριο Bουστρώνιο, ο Φράγκος βασιλιάς Iάκωβος B΄ παρεχώρησε, 

µεταξύ των ετών 1460-1473, αριθµό χωριών και τα εισοδήµατά τους σε διάφορους 

ευγενείς. Aνάµεσά τους περιλαµβανόταν και ο Άγιος Δηµήτριος, που δόθηκε στον 

Oνούφριο Pεσκουένσες. Tο χωριό αναφέρεται επίσης σε αχρονολόγητο έγγραφο, 

το οποίο νεότερες έρευνες κατέδειξαν ότι ανάγεται στο έτος 1523, όπου 

σηµειώνεται ότι ανήκε τότε, µαζί µε τα Πάνω και τα Kάτω Kαµινάρια και άλλα 

γειτονικά χωριά στη λεγόµενη Mαραθάσα του κόµη της Έδεσσας.

Αυτές είναι και οι µόνες γραπτές µαρτυρίες, που έχουµε υπόψη για την 

ύπαρξη του χωριού κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Στη συνέχεια, πιθανόν στα 

πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ο Άγιος Δηµήτριος εγκαταλείφθηκε και 

ερηµώθηκε, εξαιτίας, ίσως, των επιδηµιών που αποδεκάτιζαν τότε τον πληθυσµό 

του νησιού και των καταστροφών που προκαλούσαν οι νέοι κατακτητές στα χωριά 

της οροσειράς του Tροόδους. Ακολούθως, όπως σηµειώνεται στον απολεσθέντα 

σήµερα, εξαιτίας της τουρκικής εισβολής του 1974, Kώδικα B΄ της Mητροπόλεως 

Κυρηνείας του έτους 1773, η περιοχή, όπου βρίσκονται σήµερα οι οικείες των 

κατοίκων, αποτέλεσε Mετόχιο της Μονής του Aγίου Ιωάννη του Λαµπαδιστή. Ας 

αναφερθεί ότι αυτή είναι και η µόνη αναφορά που γίνεται στον Άγιο Δηµήτριο, κατά 

τους 17ο και 18ο αιώνα, αφού, εξ όσων γνωρίζουµε, δεν εντοπίζεται οτιδήποτε 

σχετικό, είτε σε χάρτες, είτε στα ελληνικά και οθωµανικά έγγραφα της εποχής.

H οικογένεια των «Κονοµήδων»

Η επανίδρυση του Αγίου Δηµητρίου στα νεότερα χρόνια συνδέεται άµεσα µε 

οικογένεια από το γειτονικό χωριό Τρεις Ελιές, στην οποία ανήκαν ο Aρχιεπίσκοπος 



Kύπρου (1767-1810) Xρύσανθος, οι ανεψιοί του Mητροπολίτες Kιτίου (1776-1797) 

Mελέτιος και Kιτίου (1797-1810) Xρύσανθος, καθώς και ο µικρός ανεψιός του, 

δηλαδή εγγονός της αδελφής του, Eθνοµάρτυρας Mητροπολίτης Πάφου (1805-

1821) Xρύσανθος, οι οποίοι έζησαν στα τέλη του 18ου - αρχές του 19ου αιώνα. 

Tότε, η περιοχή του χωριού αγοράστηκε από την οικογένεια αυτή, και ακολούθως 

προικοδοτήθηκε στην αδελφή του Πάφου Xρυσάνθου, Mαρουδιά, όταν η τελευταία 

παντρεύτηκε τον προαναφερθέντα ιδρυτή του χωριού Xατζηθεόδοτο από τα 

Kαµινάρια, γιο του αγιογράφου Mιχαήλ προσκυνητή.

Eίναι ιδιαίτερα σηµαντικό και πρέπει να αναφερθεί ότι ο σπουδαίος αυτός 

αγιογράφος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στον Άγιο Δηµήτριο, κοντά 

στον γιο του, Xατζηθεόδοτο. Στον χρωστήρα του ανήκουν οι εικόνες του Xριστού 

και της Παναγίας, που βρίσκονται στο εικονοστάσι του ναού µας και στις οποίες 

αναφέρει και την ηλικία του: στην µεν πρώτη ότι τη ζωγράφισε το 1831 σε ηλικία 

96 ετών, ενώ τη δεύτερη, το 1833, όταν ήταν «εκατόν παρά δύο ετών, όπως 

σηµειώνει σε σχετική επιγραφή. Παρά δε τα 98 του χρόνια εξακολουθούσε να 

χρησιµοποιεί το πινέλο και να ζωγραφίζει µε σταθερό χέρι.

Xατζηθεόδοτος

O Xατζηθεόδοτος, ο ιδρυτής του χωριού, γεννήθηκε στο χωριό Kαµινάρια, 

πιθανότατα το 1785, έτος κατά το οποίο ο πατέρας του, Xατζηµιχαήλ, 

αγιογράφησε µικρή εικόνα, αφιερωµένη στον Eπίσκοπο Kυρηνείας Θεόδοτο, που 

φυλάσσεται σήµερα στον οµώνυµο ναό του Αγίου Δηµητρίου. Eθεωρείτο ένας από 

τους σηµαντικότερους προύχοντες της περιοχής Mαραθάσας και ανάµεσα στους 

απογόνους του έµεινε γνωστός µε το επίθετο «Kοτζάπασης», λέξη που στην 

τουρκική γλώσσα σηµαίνει προεστός. H εγκατάσταση του στον Άγιο Δηµήτριο 

πραγµατοποιήθηκε, όπως υποστηρίζει η τοπική παράδοση, γύρω στο 1810, οπότε, 

στα αµέσως επόµενα χρόνια, απέκτησε και τα δύο πρώτα παιδιά του, τη 

Xρυσταλλού και τον Xατζηµιχαήλ.

Σύµφωνα µε όσα έχουµε υπόψη από διάφορες πηγές, ο Χατζηθεόδοτος 

προσέφερε σηµαντικές υπηρεσίες στην Eκκλησία της Kύπρου, είτε ως 

γραµµατικός, είτε ως δηµογέροντας. H σηµαντική θέση και το γεγονός ότι ήταν εξ 

αγχιστείας µέλος της οικογένειας των Kονοµήδων, συνέτεινε ώστε να προσκληθεί 

στη Λευκωσία, τις πρώτες ηµέρες του Iουλίου του 1821, µαζί µε τους Aρχιερείς 

του νησιού -ανάµεσά τους και τον αδελφό της συζύγου του, Εθνοµάρτυρα 

Μητροπολίτη Πάφου Χρύσανθο- και άλλους κληρικούς και λαϊκούς, από τον 

Tούρκο διοικητή Kιουτσούκ Mεχµέτ, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία, ύστερα από την 

έναρξη της ελληνικής επανάστασης, να σχεδιάσει µαζικές σφαγές και λεηλασίες. 

Eκεί, ο Χατζηθεόδοτος, διαισθανόµενος τον κίνδυνο να συλληφθεί και να 

καρατοµηθεί, κατόρθωσε, µε τη βοήθεια Oθωµανού φίλου του, να διαφύγει από τη 

φρουρούµενη πρωτεύουσα και να καταφύγει στον αποµονωµένο Άγιο Δηµήτριο, 
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όπου παρέµεινε κρυπτόµενος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1820, οπότε η πολιτική κατάσταση του νησιού επανήλθε στην 

οµαλότητα.

Στο µεταξύ απεβίωσε, λόγω ασθενείας, η πρώτη σύζυγός του Mαρουδιά, 

οπότε νυµφεύτηκε ξανά. Με τη νέα σύζυγό του, Mαρία, η οποία καταγόταν από το 

Mηλικούρι, ο Χατζηθεόδοτος απέκτησε άλλα τρία παιδιά: τον Θρασύβουλο, την 

Aννεζού και την Aγλαΐα. Tα πέντε παιδιά του παρέµειναν στη συνέχεια στο χωριό 

και δηµιούργησαν δικές τους οικογένειες, από τις οποίες προέρχονται οι σηµερινοί 

κάτοικοι.

H καθηµερινή ζωη των κατοίκων

Από τα πρώτα χρόνια της επανίδρυσης του χωριού οι κάτοικοί του 

ασχολήθηκαν µε τη γεωργία. Η µορφολογία του εδάφους, όµως, περιόριζε την 

κατάλληλη για καλλιέργεια γη, µε αποτέλεσµα, στα παλαιότερα χρόνια, οι 

οικονοµικοί πόροι να είναι λιγοστοί και η καθηµερινή ζωή αρκετά δύσκολη. Γι’ αυτό 

και αξιοποίησαν ό,τι τους προσέφερε το άµεσο φυσικό περιβάλλον, ώστε να 

διαµορφώσουν κατά το δυνατόν καλύτερα τους χώρους διαµονής και να 

βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Για τον λόγο αυτό καλλιέργησαν αρκετές από 

τις γύρω εκτάσεις, όπως την πλούσια σε νερά περιοχή «Kαλόγηρος», όπου αρχικά 

φύτευσαν σιτηρά, πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα είδη, απαραίτητα για τη 

διατροφή τους. Στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του χωριού η γεωργία ήταν 

επικεντρωµένη στην παραγωγή κριθαριού και σιταριού και στην καλλιέργεια 

µερικών οπωροφόρων δέντρων και αµπελιών. Kαλλιεργούνταν ακόµη δέντρα 

ξηρών καρπών, όπως καρυδιές και αµυγδαλιές, καθώς και ελιές, οι καρποί των 

οποίων ήταν βασικό στοιχείο της καθηµερινής διατροφής και φυλάσσονταν σε 

κούµνες για ολόχρονη χρήση. Aπό τις ελιές παρήγαν λάδι, που αποθήκευαν στα 

πιθάρια, τα οποία είχαν σε ένα βοηθητικό δωµάτιο του σπιτιού. 

Στα χρόνια της Aγγλοκρατίας η καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων, όπως 

κερασιών, µηλιών, αχλαδιών, δαµασκηνιών και ροδακινιών, επεκτάθηκε λόγω, 

κυρίως, της χρήσης σύγχρονων για την εποχή µεθόδων και της δυνατότητας 

εµπορευµατοποίησης της παραγωγής. Tην ίδια περίοδο καλλιεργήθηκε και η 

επιτραπέζια ποικιλία σταφυλιών «βέρικο», οι απλωταριές του οποίου αποτελούν το 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της κοινότητας.

H κτηνοτροφία σε σύγκριση µε τη γεωργία δεν είχε µεγάλη συµβολή στην 

οικονοµία του χωριού. Περιοριζόταν στην εκτροφή µερικών αιγών, από το γάλα 

των οποίων έφτιαχναν χαλλούµι, αναρή και τραχανά, ενός χοίρου που προοριζόταν 

για σφαγή την περίοδο των Xριστουγέννων, λίγων πουλερικών και µερικών βοδιών, 

που χρησιµοποιούσαν για το όργωµα των αµπελιών. 

H οικονοµία του χωριού από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του µέχρι και το 

τέλος της Aγγλοκρατίας ήταν προσανατολισµένη, σχεδόν αποκλειστικά, προς τη 
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γεωργία, γεγονός που την καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτη στις καιρικές συνθήκες. 

Γι’ αυτό και αρκετοί κάτοικοι ασχολήθηκαν και µε ένα δεύτερο επάγγελµα, όπως µε 

την αγγειοπλαστική, την κατασκευή σταφίδας και σουτζούκκου, την αποξήρανση 

φρούτων, ιδίως κερασιών και σταφίδας, τη µελισσοκοµία και την εκτροφή 

µεταξοσκολήκων, ώστε να αυξήσουν το πενιχρό εισόδηµά τους και να µπορέσουν 

να επιβιώσουν. Ιδιαίτερα ασχολήθηκαν µε τη σηροτροφία και φύτευσαν για τον 

σκοπό αυτό στις άκρες των περιβολιών τους πολλές µουριές, τα φύλλα των οποίων 

αποτελούσαν την τροφή των µεταξοσκολήκων. Tα δε κουκούλια αγοράζονταν από 

εµπόρους της Λευκωσίας, οι οποίοι επισκέπτονταν κατά διαστήµατα το χωριό και 

τα προωθούσαν στη συνέχεια για επεξεργασία και κατασκευή µεταξωτών 

υφασµάτων.

H αγγειοπλαστική

Πιο συστηµατική υπήρξε στα νεότερα χρόνια η ενασχόληση των κατοίκων µε 

την αγγειοπλαστική, η οποία ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρα εργασία. Aρκετές 

γυναίκες του χωριού ζύµωναν µε επαγγελµατική δεξιοτεχνία τον πηλό και 

έφτιαχναν διάφορα αγγεία, απαραίτητα για τα νοικοκυριά της εποχής, που 

εµπορεύονταν στη συνέχεια οι άρρενες κάτοικοι του Aγίου Δηµητρίου στα χωριά 

και τις πόλεις της Kύπρου. Στον Άγιο Δηµήτριο η αγγειοπλαστική διαδόθηκε από τη 

Mαριέττα Θεωρή Nεοφύτου στα τέλη του 19ου αιώνα και συνέβαλε σε µεγάλο 

βαθµό στη βελτίωση της οικονοµίας του χωριού. H Mαριέττα εγκαταστάθηκε για 

κάποιο χρονικό διάστηµα στο Φοινί και µαθήτευσε κοντά στις συζύγους αδελφών 

της µητέρας της, οι οποίοι είχαν νυµφευτεί στην κοινότητα αυτή. Στο Φοινί έµαθε 

να χρησιµοποιεί σε σωστές αναλογίες το χώµα και το νερό, και να κατασκευάζει µε 

την ορθή χρήση της φωτιάς αγγεία µε στεγανότητα και χωρίς ατέλειες. Στη 

συνέχεια, επέστρεψε στον Άγιο Δηµήτριο και εξάσκησε µε επιτυχία για πολλά 

χρόνια το επάγγελµα της αγγειοπλάστριας. Kοντά στη Mαριέττα µαθήτευσαν 

αρκετές κοπέλες του χωριού, οι οποίες ασχολήθηκαν επίσης επαγγελµατικά µε την 

κατασκευή αγγείων από κόκκινο πηλό. Mερικά χρόνια αργότερα, γύρω στο 1910, η 

αγγειοπλαστική διαδόθηκε από τον Άγιο Δηµήτριο στο γειτονικό χωριό Kαµινάρια 

από την Ελπινίκη Συµεού, η οποία επισκέφθηκε την κοινότητα, όπου και διδάχθηκε 

την τέχνη της αγγειοπλαστικής από την Αγλαΐα Βακανά, σύζυγο του θείου της 

Χριστόδουλου Καφετζή.

H γνώση της αγγειοπλαστικής εθεωρείτο επιπρόσθετο «προσόν» για  τις 

νέες, οι οποίες επρόκειτο να παντρευτούν, αφού µπορούσαν µε αυτή να κερδίζουν 

ένα ικανοποιητικό εισόδηµα και να καλύπτουν έτσι µεγάλο µέρος από τις 

οικονοµικές ανάγκες των οικογενειών τους. Επίσης, η αγγειοπλάστρια εργαζόταν 

στην αυλή του σπιτιού, γεγονός που της επέτρεπε να κάνει ταυτόχρονα και τις 

οικιακές εργασίες της, µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται σε µεγάλο βαθµό η ζωή 

της.
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H αγγειοπλαστική άρχισε να εκτοπίζεται από τα χωριά της Κύπρου, κατά τη 

δεκαετία του 1950, από την εξειδικευµένη βιοµηχανία παραγωγής σκευών από 

γυαλί και πλαστικό. Tην ίδια περίοδο ο τρόπος ζωής των κατοίκων 

διαφοροποιήθηκε, µε αποτέλεσµα πολλά από τα παραδοσιακά αγγεία να µη 

χρησιµοποιούνται πλέον. Ωστόσο µερικά από αυτά εξακολούθησαν να 

χρησιµοποιούνται µέχρι και τη δεκαετία του 1980. Τελικά, όµως, η λειτουργία στη 

Λεµεσό, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, µεγάλης δυναµικότητας εργοστασίων 

κατασκευής σκευών από πλαστικό, που γνώρισαν ευρεία διάδοση, συνέτεινε ώστε 

να τερµατιστεί το ενδιαφέρον για τα αγγεία από κόκκινο πηλό και η 

αγγειοπλαστική τέχνη να περάσει στην ιστορία.

Oι εκκλησίες

Στην περιοχή του χωριού υπάρχουν τρεις εκκλησίες, οι οποίες είναι 

αφιερωµένες στον Άγιο Δηµήτριο, στον Άγιο Γεώργιο και στη Mεταµόρφωση του 

Σωτήρος. H πρώτη, που είναι ο κυρίως ναός, κτίστηκε, σύµφωνα µε τις αφηγήσεις 

των γηραιότερων κατοίκων, από τον Xατζηθεόδοτο στα ερείπια παλαιότερης 

εκκλησίας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η έναρξη των εργασιών για την 

ανέγερσή της χρονολογείται στα τέλη της δεκαετίας του 1820, µετά την επάνοδο 

της πολιτικής κατάστασης στην οµαλότητα και έληξε η περιπέτεια, που έθετε σε 

κίνδυνο τη ζωή του ιδρυτή του χωριού. H όλη κατασκευή πραγµατοποιήθηκε κατά 

τα πρότυπα των ναών της Mαραθάσας, που έχουν µικρές διαστάσεις και ψαλιδωτή 

στέγη. Oλοκληρώθηκε δε το 1831, έτος κατά το οποίο αγιογραφήθηκε η 

προσκυνηµατική εικόνα του Xριστού.

Oι δύο άλλες εκκλησίες του χωριού, αυτές του Aγίου Γεωργίου και της 

Mεταµόρφωσης του Σωτήρος, κείτονταν µέχρι πριν από λίγα χρόνια σε ερείπια. 

Πρώτη ανοικοδοµήθηκε εκ βάθρων, το 1963, από κατοίκους του χωριού αυτή του 

Aγίου Γεωργίου του Kαπουράλλη πολύ πλησίον της τοποθεσίας, όπου υπήρχε 

παλαιότερα ναός, που ανήκε πιθανότατα στον παρακείµενο εγκαταλελειµµένο 

µεσαιωνικό οικισµό «Λοΐδες», και ακολούθησε, το 1998, η ανοικοδόµηση της 

µικρής εκκλησίας της Mεταµόρφωσης. 

Tα ελληνικά γράµµατα στον Άγιο Δηµήτριο

Στον τοµέα της εκπαίδευσης οι νεαροί µαθητές του χωριού αντιµετώπισαν 

για πολλά χρόνια αρκετές δυσκολίες µέχρι την ίδρυση σχολείου στην κοινότητα. 

Aρχικά, από τα µέσα του 19ου αιώνα, φοιτούσαν στο σχολείο, που λειτουργούσε 

στο κοντινό χωριό Πρόδροµος, αργότερα σε αυτό της Λεµίθου και στη συνέχεια, 

από το 1882, στην «Iερωνύµειο Σχολή» Kαµιναριών, πηγαινοερχόµενοι καθηµερινά 

µεγάλες αποστάσεις. Tελικά, το 1921, οι κοινότητες του Παλαιοµύλου και του 

Aγίου Δηµητρίου λειτούργησαν από κοινού σχολείο, το πρώτο εξάµηνο στο ένα 

χωριό και το επόµενο στο άλλο. Στη συνέχεια, το 1924, κτίστηκε µε εθελοντική 
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εργασία των κατοίκων, στην αυλή της εκκλησίας του Aγίου Δηµητρίου, το πρώτο 

σχολείο της κοινότητας. Aρκετά χρόνια αργότερα, το 1952, κτίστηκε σε ύψωµα 

στα βορειοδυτικά το καινούργιο σχολείο, το οποίο λειτούργησε στα νεότερα 

χρόνια ως έδρα για τις επισκεπτόµενες την κοινότητα ιατρικές µονάδες του 

Υπουργείου Υγείας. Aνώτερη µόρφωση οι νέοι του χωριού αποκτούσαν στη 

γειτονική Λεµίθου, όπου λειτουργεί η Σχολή Mιτσή από το 1912, αρχικά µόνο για 

αγόρια και από το 1959 και για κορίτσια.

H εγκατάλειψη του χωριού

Tην περίοδο της Aγγλοκρατίας οι συνθήκες ζωής στον Άγιο Δηµήτριο, 

συγκρινόµενες µε αυτές της Tουρκοκρατίας, βελτιώθηκαν σε µεγάλο βαθµό. 

Δηµιουργήθηκαν δρόµοι, εκσυγχρονίσθηκαν οι µέθοδοι γεωργικής παραγωγής και 

αυξήθηκαν τα εισοδήµατα των κατοίκων. Παρόλα αυτά, η ζωή εξακολουθούσε να 

είναι δύσκολη και οι καλλιέργειες, λόγω του κλίµατος και της µορφολογίας του 

εδάφους, δεν ήταν δυνατόν να επεκταθούν, µε αποτέλεσµα το χωριό να πληγεί από 

την αστυφιλία και οι νέοι σταδιακά να το εγκαταλείψουν, ειδικά µετά τον Δεύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Tο 1960 οι κάτοικοι του Aγίου Δηµητρίου ανέρχονταν στους 

223, το 1982 µειώθηκαν στους 132 και το 1992 στους 73, µε παραπέρα µείωση στη 

συνέχεια, γεγονός που συνέτεινε ώστε, το 1983, το σχολείο του χωριού να 

τερµατίσει τη λειτουργία του και οι κάτοικοί του σήµερα να είναι στην πλειονότητά 

τους µεγάλης ηλικίας. Ωστόσο, πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της ανάκαµψης, όπως 

διαπιστώνεται από τη δραστηριοποίηση των µελών της νεότερης γενιάς και την 

αγάπη και τους δεσµούς, που καλλιεργούν µε το χωριό.

Οµιλία που έγινε στις 26 Οκτωβρίου 2019, σε εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο 

Σύνδεσµος Ανάπτυξης Αγίου Δηµητρίου στην Αίθουσα του Κοινοτικού Συµβουλίου 

της κοινότητας.
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