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Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

TA METOXIA TOY ΣINA ΣTHN KYΠPO 

 

 Oι σχέσεις της Kύπρου µε την Iερά Mονή της Aγίας Aικατερίνης του Σινά 

έχουν τις απαρχές τους στους πρώτους αιώνες της λειτουργίας της Mονής, όταν 

αρκετοί Kύπριοι εντάχθηκαν στην αδελφότητά της και µε τον τρόπο της ζωής τους ή 

τα συγγράµµατά τους έδωσαν έργο διαχρονικής αξίας. Σταδιακά, ανάµεσα στην 

Kύπρο και το Σινά, δηµιουργήθηκε ένα πολύπλευρο πλέγµα σχέσεων, που είχε 

ισχυρές προεκτάσεις, ιδίως στους τοµείς της τέχνης και της γεωκτησίας. Σηµαντικό 

ρόλο στον τοµέα αυτό διαδραµάτισαν τα µετόχια, που είχε το Σινά στην Kύπρο, 

τουλάχιστον από την περίοδο της Λατινοκρατίας (1191-1571). 

 Aνάµεσα στα µετόχια αυτά, όπως πληροφορούµαστε από έγγραφο σε 

σιναϊτικό κώδικα του 14ου ή 15ου αιώνα, περιλαµβάνεται και το µοναστήρι της Aγίας 

Παρασκευής στο χωριό Bασίλεια1. Aπό άλλες πηγές γνωρίζουµε για την ύπαρξη, την 

ίδια περίοδο, και ενός δεύτερου µετοχίου του Σινά στην Kύπρο, αυτού του Aγίου 

Γεωργίου του Πυργώτη στο Xα Ποτάµι2. Για τη κτηµοσύνη του Σινά στην Kύπρο 

µαρτυρούν επίσης βούλλα του Πάπα Oνώριου Γ΄ του 1217, µε την οποία απευθύνεται 

στον Eπίσκοπο Σινά Συµεών και τον διαβεβαιώνει ότι αναλαµβάνει υπό την προστασία 

του την περιουσία του Σινά,  καθώς και επιστολές του Πάπα Iωάννη KB΄ (1316 - 1334) 

προς το βασιλιά της Kύπρου Oύγο Δ΄ (1324-1359) και προς τους αντιπροσώπους, που 

είχε το Bατικανό στην Kύπρο, µε τις οποίες ζητεί από τον µεν πρώτο να προστατεύει 

τα σιναϊτικά κτήµατα, από δε τους  δεύτερους να παραδώσουν στο µοναστήρι του 

                                                
1. Tο σχετικό έγγραφο δηµοσίευσε ο Kωνσταντίνος Άµαντος, Σιναϊτικά Mνηµεία 

Aνέκδοτα, Aθήναι 1928, σ. 36-37 µε αναφορά στη σελ. 59 του σιναϊτικού κώδικα 

2197. 

2. O Aρχιµανδρίτης Kυπριανός στο κεφάλαιο: «Περί των χωρίων χωρίς τείχη, οπού 

ευρίσκοντο εις την Nήσον επί των Λουζινιανών», αναφέρει τα ακόλουθα:  «Oι 

µοναχοί του Σινά Όρους ώριζαν το Mοναστήριον της Bασίλειας εις την Λάπιθον και 

εις την Πάφον το Mοναστήριον του Aγίου Γεωργίου Πυργώτη». Bλ. Aρχιµανδρίτου 

Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου,  Eνετίησιν 1788, σ. 52. 
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Σινά την εκκλησία της Θεοτόκου, που βρισκόταν στην πόλη της Aµµοχώστου. 

Παρόµοια µαρτυρία έχουµε και από έγγραφα του Bενετού δόγη Iωάννη Mocenigo, 

των ετών 1480-14813. 

 H κατάκτηση της Kύπρου από τους Oθωµανούς, το 1571, συνέτεινε ώστε 

Kύπρος και Σινά να βρεθούν κάτω από κοινή κεντρική διοίκηση, αυτή των κατακτητών, 

και να συνεχίσουν την ιστορική τους πορεία µέσα στα ίδια κοινωνικοοικονοµικά 

πλαίσια.  Στο µεταξύ, τα σουλτανικά βεράτια και τα προνόµια, που παραχωρήθηκαν  

στη µονή, της επέτρεψαν να διατηρήσει την κτηµοσύνη της και να αποκρούσει 

οριστικά την απειλή της οικονοµικής κατάρρευσης. Aπό σιναϊτικό κώδικα της 

περιόδου της Tουρκοκρατίας πληροφορούµαστε ότι λειτουργούσαν τότε στην Kύπρο 

τέσσερα µετόχια του Σινά, αυτά της Aγίας Παρασκευής στη Bασίλεια, του Aγίου 

Γεωργίου του Πυργώτη στο Xα Ποτάµι, του Aγίου Oρέστη στη Xρυσοχού και της 

Eλεούσας στο Pιζοκάρπασο4. Mε την πάροδο του χρόνου τα µετόχια αυτά 

εξελίχθηκαν σε γεωργοκτηνοτροφικά κέντρα και σε κανάλια σύνδεσης µε το Σινά. 

Aπό κατάστιχο της Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, του έτους 1800, γνωρίζουµε ότι σε 

τρία από αυτά υπηρετούσαν τότε δεκαέξι άνδρες - δεν έχουµε πληροφορίες για τις 

γυναίκες υπηρέτριες - τέσσερις στην Aγία Παρασκευή, οκτώ στον Άγιο Γεώργιο και 

τέσσερις στην Eλεούσα5. Aπό άλλο κατάστιχο, που  χρονολογείται στα 1825, 

πληροφορούµαστε ότι το έτος εκείνο ήταν σε λειτουργία και τα τέσσερα µετόχια και 

απασχολούσαν είκοσι δύο υπηρέτες, οκτώ η Aγία Παρασκευή, έξι ο Άγιος Γεώργιος, 

πέντε η Eλεούσα και τρεις ο Άγιος Oρέστης6. 

 Πιο αξιόλογο από τα µετόχια αυτά ήταν η  Aγία Παρασκευή. Aπό σχετική 

επιγραφή, που υπήρχε στο µετόχιο, γνωρίζουµε ότι ο ναός του κτίστηκε το 1518 από 

                                                
3. Πολλά στοιχεία για τις σχέσεις αυτές του Σινά µε την Kύπρο κατά την περίοδο της 

Λατινοκρατίας παραθέτει ο Kωνσταντίνος Άµαντος, Σύντοµος Iστορία της Iεράς 

Mονής του Σινά, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 35-37, 39. 

4. K. Άµαντου, Σύντοµος ιστορία της Iεράς Mονής του Σινά, ό.π., σ. 99, µε παραποµπή 

στη σελ. 91 του σιναϊτικού κώδικα αρ. 2197. 

5. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο II (1800), σ. 1, 7, 17. 

6. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 324. 
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τον Aνδρέα Mαυρέσιο Kαβαλλάρη7, πιθανόν σε χώρο όπου παλαιότερα υπήρχε 

προγενέστερος ναός8. Σύµφωνα µε τοπική παράδοση η κτηµατική περιουσία του 

οφειλόταν σε δωρεά Eλληνίδας ορθόδοξης αρχόντισσας, συζύγου ευγενούς 

Bενετού9. Σώζονται πολλές αναφορές, τόσο από ξένους περιηγητές, όσο και από 

Kύπριους ιστορικούς και χρονογράφους, οι οποίοι παραθέτουν πολύτιµα στοιχεία για 

τη συµβολή του στην οικονοµική στήριξη της κεντρικής µονής. O Pώσος µοναχός 

Bασίλειος Mπάρσκυ, που το επισκέφθηκε το 1735, αναφέρει πως ήταν αρκετά 

πλούσιο και σε αυτό διέµεναν τρεις έως τέσσερις µοναχοί10. Tο 1821 δύο από τους 

Σιναΐτες µοναχούς, οι οποίοι υπηρετούσαν στην Kύπρο και πιθανότατα στο µετόχιο 

αυτό, οι Nεόφυτος Zωγράφος από τη Zάκυνθο και Kοσµάς από την Kρήτη, 

συνελήφθηκαν από τους Tούρκους κατακτητές και εκτελέστηκαν µαζί µε τους 

Aρχιερείς και τους προκρίτους του τόπου. O Γεώργιος Kηπιάδης στο σχετικό 

κατάλογο των µαρτύρων του Iουλίου του 1821 δεν αναφέρει τα ονόµατα των δυο, 

διότι, όπως σηµειώνει, «τη του χρόνου παρελεύσει παρεδόθησαν εις την λήθην»11. O 

πρώτος, από ό,τι έχουµε υπόψη, που αναφέρει τα ονόµατά τους είναι ο Aθανάσιος 

Σακκελάριος το 189012, αγνοούµε όµως τις πηγές που χρησιµοποίησε13. 

                                                
7. Aνδρέου Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου Γρηγόροβιτς 

Bάρσκυ», Kυπριακαί Σπουδαί  21 (1957) 52. 
8. «Tο παρεκκλήσιον του µοναστηρίου όπερ φαίνεται ότι αρχικώς ήτο σηµαντικής 

αρχαιότητος, υπέστη δυστυχώς πολλάς επιδιορθώσεις και τροποποιήσεις, ώστε να 

καθίσταται λίαν δύσκολος η εξακρίβωσις των αρχαϊκών αυτού γνωρισµάτων...». Bλ. 

Iερωνύµου Περιστιάνη, Γενική Iστορία της Nήσου Kύπρου, Λευκωσία 1910, σ. 144-

145. 

9. A. Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου Γρηγόροβιτς 

Bάρσκυ», ό.π., σ. 52. 

10. A. Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου Γρηγόροβιτς 

Bάρσκυ», ό.π., σ. 31 

11. Γεωργίου Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα των κατά το 1821 εν τη νήσω Kύπρω 

τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ.16. 

12. Aθανασίου Σακκελαρίου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήναι 1890, σ. 584. 
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 Σηµαντική πηγή πληροφοριών για την ιστορία, τόσο του µετοχίου της Aγίας 

Παρασκευής, όσο και των άλλων µετοχίων του Σινά στην Kύπρο, είναι τα οθωµανικά 

έγγραφα της µονής. Tο παλαιότερο από τα εκδοθέντα, το οποίο αναφέρεται στο 

µετόχιο της Aγίας Παρασκευής, είναι του έτους 1642 και πρόκειται για ιλάµι (δηλαδή  

έγγραφο) του διοικητή της Kύπρου, µε το οποίο διατάσσει τους στρατιώτες του 

φρουρίου της Kερύνειας να µην ενοχλούν την κτηµατική περιουσία του µετοχίου -  

ελαιόδενδρα, χαρουπόδενδρα, κήπους και χωράφια14. Για την προστασία των ίδιων 

κτηµάτων αναφέρεται και διαταγή του διοικητή της Aιγύπτου προς τον καδή της 

Kερύνειας15, ενώ από παρόµοια έγγραφα των ετών 1634, 1640, 1652, 1677, 1688, 

1695 και 1734 γνωρίζουµε ότι το Σινά είχε ικανοποιητική κτηµατική περιουσία σε 

                                                                                                                                                       
13. Aναφορά στους δύο Σιναΐτες µοναχούς γίνεται από πολλούς ιστορικούς  

µεταγενέστερων χρόνων. Xαρακτηριστικά βλ. Xρυσοστόµου Παπαδοπούλου, H 

Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Aθήναι 1929 σ. 113· Λοΐζου Φιλίππου, H 

Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 206. O επίσηµος κατάλογος 

προγραφών του 1821, που εξέδωσε ο Iωάννης Θεοχαρίδης, περιλαµβάνει τους 

«ιερωµένο Γιακουµή από τη Bασίλεια» και «Oικονόµο από την Bασίλεια», του οποίου, 

όµως, δεν αναφέρεται το όνοµα, ούτε άλλα επιπρόσθετα στοιχεία. Bλ. Iωάννη 

Θεοχαρίδη, «Oι Kύπριοι προγραφέντες το 1821 σύµφωνα µε άγνωστη Oθωµανική 

πηγή», Δωδώνη 21 (1995) 79. Σε κώδικα της Mονής του Σινά αναφέρεται ότι 

εκτελέστηκαν τότε ο Oικονόµος Nεόφυτος και ο Oικονόµος Θεόδουλος, οι οποίοι 

υπηρετούσαν στα µετόχια της Bασίλειας και του Xα Ποτάµι αντιστοίχως. Στον ίδιο 

κώδικα αναφέρεται ότι οι Tούρκοι εκτέλεσαν τότε και το «γέροντα Iάκωβο», ο οποίος 

ήταν στη συνοδεία του Nεοφύτου. Πρόκειται, πιθανότατα, για ιερωµένο υπηρέτη του 

µετοχίου της Bασίλειας, που ταυτίζεται µε τον «ιερωµένο Γιακουµή» του καταλόγου 

των προγραφέντων. Bλ. Δ. Tσάµη - K. Kατσάνη, Tο Mαρτυρολόγιον του Σινά, 

Σιναϊτικά Kείµενα 2, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 30. 

14. Παύλου Xιδίρογλου, «Kατάλογος επισήµων Oθωµανικών χειρογράφων της Iεράς 

Mονής του Όρους Σινά», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 10 (1980) 359. 

15.  Π. Xιδίρογλου, «Kατάλογος επισήµων Oθωµανικών χειρογράφων της Iεράς 

Mονής του Όρους Σινά», ό.π., σ. 384. 
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διάφορα µέρη της  Kύπρου16. Στο µετόχιο της Aγίας Παρασκευής αναφέρονται και 

δύο αντίγραφα σουλτανικών φερµανιών του 1809. Mε το µεν πρώτο εντελλόταν ο 

µουχασίλης (δηλαδή ο διοικητικός υπάλληλος, ο εντεταλµένος µε τα καθήκοντα 

αντιπροσώπου του νοµάρχη) της Kύπρου να εξετάσει τα γεγονότα σύµφωνα µε τα 

οποία κάτοικοι της Λευκωσίας αφαίρεσαν µε τη βία 1.000 γρόσια από τον Σιναΐτη 

µοναχό, ο οποίος υπηρετούσε σε αυτό. Tο δε  δεύτερο είχε  αποδέκτη τις αρχές του 

νησιού, οι οποίες καλούνταν να αποτρέψουν τη διεκδίκηση του πόσιµου νερού του 

µετοχίου από οποιοδήποτε άλλο, εκτός από τους µοναχούς - δικαιούχους17. 

 O Άγιος Γεώργιος ο Πυργώτης  αποτέλεσε επίσης εξάρτηµα του Σινά από τα 

χρόνια της Λατινοκρατίας.  Σύµφωνα µε σχετική επιγραφή, που σώζεται στον ναό, η 

σηµερινή εκκλησία ανηγέρθη στα 1609. Στο µετόχιο αυτό άλλοτε διέµεναν µοναχοί 

και άλλοτε λαϊκοί, οι οποίοι ενοικίαζαν τα κτήµατά του. Παρουσία Σιναΐτη µοναχού 

µαρτυρείται από το 1769, οπότε ο µοναχός Παγκράτιος παρέλαβε τη διαχείρισή του 

από τον τότε Mητροπολίτη Πάφου (1767-1790) Άγιο Πανάρετο18.  

 Tο µετόχιο της Παναγίας της Eλεούσας του Pιζοκαρπάσου, όπως 

πληροφορούµαστε από  σηµείωµα σε σιναϊτικό κώδικα, αποκτήθηκε από τη µονή του 

Σινά το 1710:  «1710, Δεκεµβρίου 22.  Eυγάλαµεν τον γέροντα Aθανάσιο Oικονόµον 

διά το Kαρπάσι εις Kύπρον του εδώσαµεν διά την εξαγοράν του περιβολίου φλωρία 

βενέτικα 400, ήγουν τετρακόσια, έλαβε και διά έξοδόν του φλωρία 50, εδώσαµέν του 

και ακόµη τα συνενοηµένα έξοδα διά τον δρόµον γρ. 25»19. H εκκλησία του µετοχίου 

                                                
16. Π. Xιδίρογλου, «Kατάλογος επισήµων Oθωµανικών χειρογράφων της Iεράς Mονής 

του Όρους Σινά», ό.π., σ. 352-354, 358, 399. 

17. Π. Xιδίρογλου, «Kατάλογος επισήµων Oθωµανικών χειρογράφων της Iεράς Mονής 

του Όρους Σινά», ό.π., σ. 346-347. Για το µετόχιο της Aγίας Παρασκευής βλ. επίσης: 

George Jeffery, A description of the Historic Monuments of Cyprus, Nicosia 1918, σ. 

321-322· Nεοκλή Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 144. 

18. Iωάννου Tσικνοπούλλου, Iστορία της Eκκλησίας Πάφου, Λευκωσία 1971, σ. 231· 

Για το ίδιο µετόχιο βλ. G. Jeffery, A description of the Historic Monuments of Cyprus, 

ό.π., σ. 386. 

19. Σιναίου Πορφυρίου, «Σιναϊτικά», Nέα Σιών 31 (1936) 294. 
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είναι κτίσµα του 15ου αιώνα20 και βρίσκεται «επί µαγευτικοτάτης τοποθεσίας επί 

υψηλού οροπεδίου καταφύτου εκ πεύκων και διαφόρων άλλων αγρίων δένδρων»21. 

Tο µετόχιο της Eλεούσας, όπως συνέβαινε  και µε τα υπόλοιπα µετόχια, ανάλογα µε 

τις επικρατούσες συνθήκες και τη γενικότερη κατάσταση της µονής του Σινά, 

επανδρώνετο ή ενοικιάζετο σε ντόπιους, που καλλιεργούσαν τα κτήµατά του. 

Σύµφωνα µε τοπική παράδοση, όταν κάποιος κυνηγηµένος από τους κατακτητές 

κατέφευγε στο προαύλιό του, αµέσως έπαυε η δίωξή του22. 

 Για το τέταρτο µετόχιο, αυτό του Aγίου Oρέστη, οι πληροφορίες είναι 

ελάχιστες και περιορίζονται στις σχετικές αναφορές του σιναϊτικού κώδικα 2197 και 

του καταστίχου VI του 1825 της Aρχιεπισκοπής Kύπρου. Περιήλθε, µάλλον, στην 

κτηµοσύνη της µονής στα τέλη του 18ου και εγκατελείφθη στα µέσα του 19ου αιώνα. 

 Mετόχιο της Iεράς Mονής του Σινά στα πρώτα χρόνια της Tουρκοκρατίας 

(1571-1878) ήταν και το µοναστήρι της Παναγίας της Kρινιώτισσας στον 

Πενταδάκτυλο. Tο 1735, που το επισκέφθηκε ο Mπάρσκυ, ο οποίος παρέχει τη 

σχετική πληροφορία, ήταν ήδη εγκατελειµµένο και ετοιµόρροπο23. Σύµφωνα µε την 

παράδοση, την οποία αναφέρει ο Mπάρσκυ, η Kρινιώτισσα ήταν αρχικά το κυρίως 

µετόχιο του Σινά στην περιοχή, αλλά αργότερα περιήλθε σε δεύτερη µοίρα. 

Προηγουµένως υπήρξε, για κάποιο διάστηµα, µετόχιο του Aγίου Γεωργίου των 

Mαγγάνων και,  όπως µας πληροφορεί σηµείωµα σε παλαιό χειρόγραφο, σε αυτό 

λειτουργούσε σχολείο, κατά το 16ο αιώνα.  Aπό το ίδιο µετόχιο σώζεται και ένα 

                                                
20. Aθανασίου Παπαγεωργίου, «Eλεούσας Παναγίας εκκλησία, Pιζοκάρπασο», 

Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 5ος, σ. 45-46. Aναφορά στη σχέση Σινά και 

Eλεούσας Pιζοκαρπάσου γίνεται και από τον N. Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, 

ό.π., σ. 116. 

21. Γεωργίου Φραγκούδη, Kύπρις, Aθήναι 1890, σ. 413. 

22. Xρίστου Tαουσιάνη, Aι εκκλησίαι του Pιζοκαρπάσου, Λευκωσία 1983, σ. 116. 

23. A. Στυλιανού, «Oι περιηγήσεις του Pώσου µοναχού Bασιλείου Γρηγόροβιτς 

Bάρσκυ», ό.π., σ. 53. 
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δεύτερο χειρόγραφο σχετικό µε τα περιουσιακά του στοιχεία24. O  ηµιερειπωµένος 

ναός του  χρονολογείται στο 14ο αιώνα25 και πανηγύριζε στις 2 Φεβρουαρίου, µέρα 

που εορτάζεται η Yπαπαντή του Κυρίου26. Tο 1968 το Tµήµα Aρχαιοτήτων το 

περιέλαβε στον κατάλογο των µνηµείων του τόπου, που κινδύνευαν από ολική 

καταστροφή, και ανέλαβε τη στερέωση του τρούλου και των τοίχων.  

 Tην ίδια περίοδο, όπως υποστηρίζεται από ισχυρή τοπική παράδοση, στην 

κατοχή της µονής του Σινά ανήκαν και τα κτήµατα του χωριού Σινά Όρος, στην 

περιοχή της Σολιάς, τα οποία όµως περιήλθαν σταδιακά στους κατοίκους27. 

Συνδεδεµένες εξάλλου µε τη µονή φαίνεται να ήταν και διάφορες άλλες περιοχές, 

όπως στην Ποταµιού, στο Bουνί και στα Λύµπια, οι οποίες φέρουν το τοπωνύµιο 

«Σιναΐτικα»28.  Aπουσιάζουν όµως ιστορικές µαρτυρίες που να διαφωτίζουν σχετικά 

                                                
24. Για τα διάφορα σχετικά έγγραφα βλ. Costas Constantinides - Robert Browning, 

Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the year 1570, Nicosia 1993, σ. 5, 36, 58-59, 

245. 

25. Aθανασίου Παπαγεωργίου, «H παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και 

τέχνη εν Kύπρω κατά τα έτη 1967-1968», Aπόστολος Bαρνάβας 41 (1970) 352-354. 

Για το µετόχιο της Kρινιώτισσας βλ. G. Jeffery, A description of the Historic Monuments 

of Cyprus, ό.π., σ. 322· K. Άµαντου, Σιναϊτικά Mνηµεία Aνέκδοτα, ό.π., σ. 37 
26. «H Eκκλησία ήτις είναι αφιερωµένη εις την Παναγίαν την Kρινιώτισσαν της οποίας 

τελείται εορτή και πανήγυρις την 2αν ηµέραν Φεβρουαρίου, διατηρεί την προς το 

δυτικόν άκρον λιθοδοµήν αυτής και µέρος του κεντρικού θόλου, αλλαχού όµως 

κατέρρευσε...».  Bλ. I. Περιστιάνη,  Γενική Iστορία της Nήσου Kύπρου, ό.π., 6. 149. 

27. Γιάννη Παπαδοπούλου, «Λαογραφία Kύπρου και Aττικής», Λαογραφική Kύπρος 

14 (1984) 94· Kώστα Πιλαβάκη, «Eτυµολογία των πόλεων και των χωριών της 

Kύπρου», Λαογραφική Kύπρος 8 (1978) 29· G. Jeffery, A Description of the Historic 

Monuments of Cyprus, ό.π., σ. 285· «Σινά Όρος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, 

τ. 12ος, Λευκωσία 1990, σ. 211. 

28. Menelaos Christodoulou - Konstantinos Konstantinides, A complete Cazetteer of 

Cyprus, v. Ι, Nicosia 1987, σ. 1100. 
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το ζήτηµα.  Δύο βουνοκορφές εξάλλου, στα Άρδανα και στο Φτερικούδι, που 

καλούνται «Σινά Όρος» οφείλουν µάλλον την ονοµασία  στη µορφολογία τους29.   

 Aπό τα προαναφερθέντα οθωµανικά έγγραφα του Σινά γνωρίζουµε ότι η µονή 

είχε κτήµατα και στην Aµµόχωστο, τουλάχιστον από τις αρχές του 17ου αιώνα30, ενώ 

από µεταγενέστερα δηµοσιεύµατα πληροφορούµαστε ότι ανάµεσα στα µετόχια της 

στην Kύπρο κατά τη διάρκεια της Tουρκοκρατίας περιλαµβάνονταν και τα κτήµατα 

που βρίσκονταν γύρω από την περιοχή της Aγίας Aικατερίνης της Φυτέφκειας στην 

Kρήτου Tέρρα31. H εκκλησία αυτή, που είναι κτίσµα του πρώτου µισού του 16ου 

αιώνα, περιλαµβάνεται ανάµεσα στις σηµαντικότερες εκκλησίες της περιόδου της 

Λατινοκρατίας, που είναι αφιερωµένες στην Aγία Aικατερίνη.  Oι πιο αξιόλογες από 

τις υπόλοιπες είναι αυτές της Λευκωσίας - το σηµερινό τζαµί του Xαϊδάρ Πασά - που 

είναι κτίσµα του 14ου αιώνα, της Tάλας, που κτίστηκε το 15ο αιώνα και πήρε τη 

σηµερινή της µορφή στα µέσα του 16ου αιώνα32, καθώς και αυτή των Πυργών, που 

είναι κτίσµα επίσης του 14ου αιώνα33. 

 Στα σιναϊτικά µετόχια στην Kύπρο του 18ου αιώνα αναφέρεται ο ιστορικός 

Kυπριανός, ο οποίος στον σχετικό κατάλογο περιλαµβάνει αυτά της Aγίας 

Παρασκευής, της Eλεούσας και του Aγίου Γεωργίου του Pηγάτη, ενώ τον Άγιο 

                                                
29. M. Christodoulou - K. Konstantinides, A complete Cazetteer of Cyprus, ό.π., σ. 1100. 

30. Π. Xιδίρογλου, «Kατάλογος Oθωµανικών χειρογράφων της Iεράς Mονής του 

Όρους Σινά», ό.π., σ. 403. 
31. «Kάθε τόσο ερχόταν ένας µοναχός από την Aίγυπτο για να κανονίσει τις 

υποθέσεις του µοναστηριού...». Bλ. Xρυσάνθου Xρύσανθου, «Kινδυνεύει στην Kρήτου 

Tέρρα το καζίνο του 1870.  Xρωστούµε Bερεσέδια», Σελίδες 74 (1993) 66. Aναφορά 

στο µετόχιο αυτό γίνεται σε κυπριακό εκκλησιαστικό περιοδικό του 1911, οπότε 

εκποιήθηκε από τον τότε Aρχιεπίσκοπο Σινά Πορφύριο B΄. Bλ. Aνωνύµου, 

«Eκκλησιαστικά Xρονικά», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 1 (1911) 428. 

32. Για τις εκκλησίες αυτές βλ. Aθανασίου Παπαγεωργίου, «Aγία Aικατερίνη», 

Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 1ος, Λευκωσία 1984, σ. 274-275. Για το τζαµί 

του Xαϊδάρ πασά βλ. επίσης: Iωάννου Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας 

της Kύπρου, τ. Γ΄, Πειραιάς 1932, σ. 42. 

33. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος χθές.  Γκραβούρες, Kύπρος 1982, σ. 148-149. 
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Γεώργιο τον Πυργώτη τον αναφέρει ως µετόχιο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων34. 

Πρόκειται για ανακρίβεια, που οφείλεται πιθανότατα σε τυπογραφικό λάθος, αφού ο 

Kυπριανός, σε άλλες σελίδες της ιστορίας του αναφέρεται στη σχέση του Aγίου 

Γεωργίου του Πυργώτη µε το Σινά35. Στην πραγµατικότητα µετόχιο του Παναγίου 

Tάφου ήταν ο Άγιος Γεώργιος ο Pηγάτης, όπως τεκµηριώνεται από πολλές ιστορικές 

µαρτυρίες36. O Mπάρσκυ, που το επισκέφθηκε το 1735, αναφέρει πως το Πατριαρχείο 

Iεροσολύµων απέστελλε σε αυτό κάθε τέσσερα χρόνια ένα αγιοταφίτη µοναχό, ο 

οποίος διαχειριζόταν την κτηµατική του περιουσία37. 

 Προς το τέλος της Tουρκοκρατίας, οπότε άρχισαν µε πρωτοβουλία της 

Kυπριακής Eκκλησίας να ιδρύονται στην Kύπρο ελληνικά σχολεία, οι Σιναΐτες 

αντιπρόσωποι δεν παρέλειπαν να συνεισφέρουν αξιόλογα χρηµατικά ποσά στο κοινό 

ταµείο. Έτσι, όταν το 1839 η γενική συνέλευση, που έγινε στη Λευκωσία και στην 

οποία συµµετείχαν ο Aρχιεπίσκοπος Πανάρετος (1827-1840), οι Mητροπολίτες, 

καθώς  και οι πρόκριτοι του τόπου, αποφάσισε την ίδρυση ελληνικών σχολών στη 

Λεµεσό και στη Λάρνακα, καθώς και αλληλοδιδακτικών σχολείων στην Πάφο και στην 

                                                
34. Aρχιµ. Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, ό.π., σ. 393. 

35. Aρχιµ. Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, ό.π., σ. 52. 

36. Για τον Άγιο Γεώργιο το Pηγάτη και τη σχέση  του µε το Πατριαρχείο 

Iεροσολύµων βλ. Aθανασίου Παπαγεωργίου, «Γεωργίου αγίου του Pηγάτη 

Eκκλησία», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 4ος, Λευκωσία 1986, σ. 54· Iωάννου 

Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή του Xρυσοστόµου του Kουτζουβένδη και τα ιερά αυτής 

κτίσµατα, Λευκωσία 1959, σ. 132-134· G. Jeffery, A description of the historic 

Monuments of Cyprus,  ό.π., σ. 223· Rupert Gunnis, Historic Cyprus, Nicosia 31973, σ. 

307. O Nεοκλής Kυριαζής στο βιβλίο του για τα µοναστήρια της Kύπρου χρησιµοποιεί 

ως πηγή του για τη συγγραφή του σχετικού άρθρου  την ιστορία του Kυπριανού και 

υποστηρίζει ότι αυτό ανήκε στο Σινά. Bλ. N. Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., 

σ. 46-47. 

37. A. Στυλιανού, «Oι περιηγήσεις του Pώσου µοναχού Bασιλείου Mπάρσκυ», ό.π., σ. 

55-57. 
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Kερύνεια, η µονή του Σινά προσέφερε για το σκοπό αυτό 300 γρόσια38. Παρόµοιες 

εισφορές έγιναν ξανά το 1850 -200 γρόσια-39 και το 1859 -500 γρόσια40. Aργότερα η 

µονή όρισε ετήσια συνδροµή, η οποία αρχικά ήταν 12 λίρες Aγγλίας, αλλά αργότερα 

έγινε 10 λίρες. Mερικές φορές, που τα εισοδήµατά της  στην Kύπρο δεν ήταν τα 

αναµενόµενα, οι αντιπρόσωποί της καθυστερούσαν να πληρώνουν την εισφορά τους, 

γεγονός που δυσχέραινε το έργο των µελών της Σχολικής Eφορείας. Σώζεται 

επιστολή των τελευταίων, του 1888, προς «τον διευθυντή των εν Kύπρω Σιναϊτικών 

κτηµάτων», µε την οποία του ζητείται να πληρώσει τις καθυστερηµένες συνδροµές, 

που ανέρχονταν στο ποσό των 11.560 γροσίων, ώστε να µπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις πολλές υποχρεώσεις τους41.   

 Mεγάλα ποσά προσέφερε σχεδόν ετησίως από το 1839 και ο Πρωτοσύγκελλος 

Γρηγόριος Σιναΐτης, ο οποίος καταγόταν από την Kρήτη. Aναφέρεται χαρακτηριστικά 

πως το 1839 επιχορήγησε τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας µε το 

ποσό των 500 γροσίων42, το 1840 µε άλλα 50043,  το 1841 µε 20044 και το 1842 επίσης 

                                                
38. Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, ό.π., σ. 244· Tου ιδίου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. 

A΄, Λευκωσία 1930, σ. 167· Iερωνύµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-

1878), Λευκωσία 1930, σ. 57. 

39. Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, ό.π., σ. 245. 

40. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 64, 101. 

41. Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Kώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, Λευκωσία 1991, σ. 321. 

42. Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, ό.π., σ. 244·  Tου ιδίου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα, τ. A΄, ό.π., σ.167.  Στο σχετικό πίνακα ο Γρηγόριος αναφέρεται 

ως «Γρηγόριος πρώην Σιναΐτης». 

43. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, τ. A΄, ό.π., σ. 169· I. Περιστιάνη, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 60. O Γρηγόριος αναφέρεται στην περίπτωση αυτή ως 

«πρώην επιστάτης Bασίλειας». 

44. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, τ. A΄, ό.π., σ. 170· I. Περιστιάνη, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 63. Φαίνεται ότι το έτος αυτό ο Γρηγόριος ανέλαβε 
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µε 20045. Σε αυτόν, ουσιαστικά, οφείλει τη συνέχιση της λειτουργίας του το 

Παρθεναγωγείο Λευκωσίας, που ιδρύθηκε το 1859, αφού το 1861, όπως 

πληροφορούµαστε από επιστολή της Σχολικής Eφορείας προς τον πρόεδρο του 

Eλληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Kωνσταντινουπόλεως, προσέφερε για την κάλυψη 

των αναγκών του το υπέρογκο για την εποχή ποσό των 10.000 γροσίων46. Oι 

ενέργειές του  αυτές συνέτειναν, ώστε να περιληφθεί  ανάµεσα στους µεγάλους 

ευεργέτες των σχολείων της πόλης47. O Γρηγόριος διηύθυνε αρχικά το µετόχιο του 

                                                                                                                                                       
και πάλιν τη διεύθυνση των κτηµάτων του Σινά, αφού αναφέρεται ως 

«Πρωτοσύγκελλος των Σιναϊτικών κτηµάτων κυρ Γρηγόριος». 

45. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 64. Kαι αυτή τη φορά 

αναφέρεται ως «Πρωτοσύγκελλος των Σιναϊτών». 
46. «Tο δε Παρθεναγωγείον συνέστη κατά πρώτον το 1859, την πρώτην ώθησιν 

δόντος του Σιναΐτου Kυρίου Γρηγορίου, προσενεγκόντος προς τον σκοπόν τούτον 

10.000 γροσίων...».  Bλ. Xαραλάµπου Παπαδοπούλλου, «Aνέκδοτα Έγγραφα περί 

των σχολείων Λευκωσίας», Kυπριακαί Σπουδαί 19 (1956) 256. Tο σχετικό έγγραφο 

δηµοσίευσε ο Θ. Παπαδόπουλλος, Kώδιξ σχολείων της Λευκωσίας, ό.π., σ. 204, 430-

431. Bλ. επίσης I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 75,102, 

408. O Φίλιππος Γεωργίου αναφέρει, λανθασµένα, ως έτος ίδρυσης του 

Παρθεναγωγείου και χορηγίας των χρηµάτων από τον Γρηγόριο το έτος 1857. 

Παρόµοιο λάθος γίνεται και από τον Iωάννη Xάκκεττ. Bλ. Φιλίππου Γεωργίου, 

Eιδήσεις ιστορικαί περί της Eκκλησίας Kύπρου, Aθήναι 1875, σ. 131· Iωάννου 

Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου, τ. A΄, Aθήναι 1923, σ. 330. 

O Eυέλθων Γλυκύς διορθώνει τη χρονολογία ίδρυσης του Παρθεναγωγείου στη 

σωστή, 1859, ενώ τη δωρεά του Γρηγορίου την τοποθετεί, λανθασµένα, στις 18 

Σεπτεµβρίου 1860 αντί στις 24 Mαΐου 1861, που είναι η ορθή. Bλ. Eυέλθοντος Γλυκύ, 

«Iστορία της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας (1808-1893)», στο βιβλίο: Παγκυπρίου 

Γυµνασίου (έκδ.), Eπετηρίς του Συλλόγου των Tελειοφοίτων του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου και Διδασκαλείου, Λευκωσία 1917, σ. 52. 

47. Παγκυπρίου Γυµνασίου (έκδ.), Eπετηρίς του Συλλόγου των Tελειοφοίτων, ό.π., σ. 

63· Aριστοδήµου Πιλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, Λεµεσός 1929, σ. 200· 
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Σινά στη Bασίλεια. Aργότερα, όµως, εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, όπου και διέµενε 

µέχρι το τέλος της ζωής του. Mετά τον θάνατό του, που συνέβηκε στη Λάρνακα,  

άφησε µε διαθήκη του µεγάλο µέρος της περιουσίας του στον ναό του Aγίου 

Λαζάρου, καθώς και σε διάφορους συγγενείς και γνωστούς του, όπως και στο Σινά. H 

µονή του Σινά, όµως, διεκδίκησε την περιουσία του, αφού «πάσα κινητή τε και 

ακίνητος περιουσία, ανήκουσα οιωδήποτε µοναχώ, µετά τον θάνατον τούτου 

αυτοδικαίως είναι κτήµα της Mονής»48. Δεν γνωρίζουµε την τελική κατάληξη της 

περιουσίας του Γρηγορίου, η διαθήκη του, όµως, είναι ενδεικτική των δεσµών που 

δηµιουργούσαν οι Σιναΐτες στην Kύπρο µε τα τοπικά πνευµατικά κέντρα.   

 Kατά την περίοδο της Aγγλοκρατίας (1878-1960) η κτηµατική περιουσία της 

µονής στην Kύπρο εκποιήθηκε σταδιακά για να περιοριστεί τελικά στην προσοδοφόρο 

                                                                                                                                                       
Παγκυπρίου Γυµνασίου (έκδ.), Aναµνηστικόν Λεύκωµα (1893-1993), Λευκωσία 1993, 

σ.322. 

48. Nεοκλή Kυριαζή, «Διαθήκαι και ελεηµοσύναι», Kυπριακά Xρονικά 6 (1929) 297-

299, όπου δηµοσιεύεται η διαθήκη του Γρηγορίου, καθώς και η επιστολή που έστειλε 

ο τότε Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Σωφρόνιος προς την εκκλησιαστική επιτροπή του ναού 

του Aγίου Λαζάρου, µε την οποία ενηµέρωνε τα µέλη της για τις απαιτήσεις του Σινά.  

O Kυριαζής αναφέρει ότι ο Γρηγόριος ήταν «Έλλην υπήκοος, Zακύνθιος», γεγονός, 

όµως, που δεν βρίσκει σύµφωνους τους Γεώργιο Φιλίππου και Iερώνυµο Περιστιάνη, 

οι οποίοι αναφέρουν ότι καταγόταν από την Kρήτη. Bλ. Γ. Φιλίππου, Eιδήσεις 

ιστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, ό.π., σ. 131· I. Περιστιάνη, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 75, 408. Πάντως µε τη διαθήκη του ο Γρηγόριος 

κληροδότησε µέρος της χρηµατικής του περιουσίας και σε µοναστήρια της Kρήτης, 

µε τα οποία είχε πνευµατικούς δεσµούς, όπως επίσης «στους Kρητικούς που 

πολεµούν», καθώς και στον Kρητικό υπηρέτη του, ενδείξεις, µάλλον, της ορθότητας 

για την κρητική του καταγωγή. «O Σιναΐτης Aρχιµανδρίτης ή Πρωτοσύγκελλος 

Γρηγόριος Παπαδόπουλος» της διαθήκης είναι ασφαλώς το ίδιο πρόσωπο µε τον 

ευεργέτη των Eκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας, αφού µε το ίδιο όνοµα υπογράφει τη 

δωρεά της 24ης Mαρτίου 1861 προς το Παρθεναγωγείο της πόλης: «Γρηγόριος 

Πρωτοσύγκελλος Σιναΐτης ο Παπαδόπουλος». Bλ. Θ. Παπαδοπούλλου, Kώδιξ 

Σχολείων της Λευκωσίας, ό.π., σ. 431. 
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περιοχή της Bασίλειας. Aπό σκόρπιες ειδήσεις σε εφηµερίδες και περιοδικά της 

εποχής γνωρίζουµε ότι στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα τα µετόχια 

της Eλεούσας, του Aγίου Γεωργίου του Πυργώτη και του Ψευδά,  για µεγάλες 

χρονικές περιόδους, ενοικιάζοντο στους ντόπιους. Kάποια διαστήµατα, όµως, 

ανάλογα µε το ανθρώπινο δυναµικό της µονής, επανδρώνονταν από Σιναΐτες 

αντιπροσώπους. Kαθόλη αυτή την περίοδο, οι µοναχοί του Σινά στην Kύπρο δεν είχαν 

οποιαδήποτε εκκλησιαστική ή πολιτική επιρροή, αλλά ασχολούνταν αποκλειστικά µε 

γεωργικές εργασίες.   

 Πιο σηµαντικά από τα µετόχια που είχε το Σινά στα πρώτα χρόνια της 

Aγγλοκρατίας ήταν αυτά της Bασίλειας και της Eλεούσας49. Eκείνο του Aγίου 

Γεωργίου είχε αρχικά εκµισθωθεί, το 1879, σε κατοίκους του χωριού Nικόκλεια50 και 

στη συνέχεια στους αδελφούς Aποστολίδη51, ενώ το µετόχιο του Ψευδά είχε 

ενοικιαστεί σε ντόπιους52. Kατά καιρούς, όµως, διαχειρίζονταν την κτηµατική τους 

περιουσία Σιναΐτες µοναχοί, όπως για παράδειγµα το έτος 1894, οπότε διέµενε σε 

αυτό ο µοναχός Mελέτιος53. Στο µετόχιο του Aγίου Γεωργίου εγκαταστάθηκαν και 

                                                
49. Aπό έκθεση της επιτροπής για τα εκκλησιαστικά κτήµατα γνωρίζουµε ότι το 1897 

τα µετόχια της Bασίλειας και της Eλεούσας ήταν επανδρωµένα, ενώ  αυτά του 

Ψευδά και του Aγίου Γεωργίου ενοικιάζονταν, µάλλον, σε κατοίκους των γύρω 

χωριών. Bλ. Iω. Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου, τ. B΄, ό.π., 

σ. 107,158. Tα ίδια µετόχια λειτουργούσαν και στις αρχές του 20ού αιώνα. Bλ. 

Kωνσταντίνου Παπαµιχαλόπουλου, H Mονή του Όρους Σινά, Aθήναι 1932, σ. 371. 

50. Iω. Tσικνοπούλλου, Iστορία της Eκκλησίας Πάφου, ό.π., σ. 231. 

51. Mάγδας Pίχτερ, Eλληνικά ήθη και έθιµα στην Kύπρο, Λευκωσία 1994, σ. 57. 

52. M. Pίχτερ, Eλληνικά ήθη και έθιµα στην Kύπρο, ό.π., σ. 57. 
53. «H ευσεβής και ενάρετος συµπολίτις ηµών Άννα Γ. Nικολαΐδου, επιστρέφουσα 

οίκαδε εκ του προσκυνήµατος του Tιµίου Σταυρού του Θεοκρεµµάστου, προσεβλήθη 

υπό κεραυνοβόλου αποπληξίας παρά το χωρίον Ψευδά, µεθ’ όλας δε τας προς 

σωτηρίαν αυτής προσπαθείας αµφοτέρων των υιών της, προσκαλεσάντων τον ιατρόν 

εις το εν τω ρηθέντι χωρίω Σιναϊτικόν Mετόχιον... H νεκρώσιµος ακολουθία εψάλη  

υπό του Πανοσιολογιωτάτου Σιναΐτου µοναχού κ. Mελετίου». Bλ. Ένωσις, 

7/19.10.1894. 
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πάλι Σιναΐτες µοναχοί, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, πρώτα ο µοναχός 

Aγάπιος, ο οποίος απεβίωσε το 1933, και στη συνέχεια ο ιεροµόναχος Παρθένιος, οι 

οποίοι πολλαπλασίασαν τις καλλιέργιές του54. Tότε ανακαινίστηκε και ο ναός του από 

τον ιεροµόναχο Δανιήλ, ο οποίος διέµενε στο µετόχιο της Bασίλειας55. 

 Tο µετόχιο της Eλεούσας παρήγε κυρίως δηµητριακά και τροφοδοτούσε µε 

ικανοποιητικές ποσότητες την κεντρική µονή56. Τα κτήµατά του διεκδικήθηκαν, για 

κάποιο διάστηµα στα τέλη του 19ου αιώνα, από τους κατοίκους της γειτονικής 

Γιαλούσας, µε το δικαιολογητικό ότι οι ίδιοι τα είχαν δωρήσει στο Σινά κατά την 

περίοδο της Tουρκοκρατίας, απαίτηση που, όµως, δεν καρποφόρησε57. Σε αυτό, 

συνήθως, διέµενε Σιναΐτης µοναχός, όπως ο Oικονόµος Iερόθεος, ο οποίος έζησε στα 

τέλη του περασµένου αιώνα58. 

 H µεγάλη σε έκταση κτηµατική περιουσία του µετοχίου της Aγίας Παρασκευής 

στη Bασίλεια υποχρέωνε, τις περισσότερες φορές, τον µοναχό, ο οποίος τη 

διαχειριζόταν,  να εκµισθώνει µέρος της σε ντόπιους, ώστε να καλλιεργείται 

ολόκληρη. Aπό ένα τέτοιο ενοικιαστήριο έγγραφο, ηµεροµηνίας 24 Oκτωβρίου 1887, 

µε εκµισθωτή τον Πρωτοσύγκελλο Mελέτιο  και ενοικιαστές τον Λάµπρο Γεωργίου 

Mίρµιλλο από τον Bαβυλά και τον Oθωµανό Xατζηµεχµέταγα Όµπαση από τη 

                                                
54. «Yπό της Iεράς Mονής του Σινά απεστάλη νέος Oικονόµος του εν Xα Ποτάµι (εν 

Πάφω) Σιναϊτικού Mετοχίου ο Πανοσιολογιώτατος Iεροµόναχος Παρθένιος εις 

αντικατάστασιν του προς Kύριον εκδηµήσαντος µακαριστού µοναχού Aγαπίου...». Bλ. 

«Xρονικά», Aπόστολος Bαρνάβας 5 (1933) 50. 

55. Iω. Tσικνοπούλλου, Iστορία της Eκκλησίας Πάφου, ό.π., σ. 231. 

56. Σώζεται φωτογραφία του µετοχίου του περασµένου αιώνα, όπου φαίνεται και η 

αποθήκη των δηµητριακών. Bλ. Πολιτιστικού Kέντρου Λαϊκής Kυπριακής Tράπεζας 

(έκδ.), Tετράδια µελέτης της Kύπρου, Λευκωσία 1994, φ. 66α· Mάγδας Pίχτερ, 

Eλληνικά ήθη και έθιµα στην Kύπρο, ό.π., σ. 24, 160, Φ. 31. 
57. «Mεταξύ των κατοίκων Aιγιαλούσης και του ενταύθα Mοναστηρίου του Σινά 

Eλεούσης, ανεφύησαν σπουδαίαι διαφοραί περί τινων χωραφίων ευρισκοµένων εις 

θέσιν Σελενιάν...». Bλ. Σάλπιγξ, 21.1.1889. 

58. O Iερόθεος απέθανε το 1890. Bλ. Σάλπιγξ, 3.3.1890· Φωνή της Kύπρου, 

17/1.3.1890. 
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Λάπηθο, αντλούµε πολλές ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες για τη γεωργοκτηνοτροφική 

ζωή στο µετόχιο59. Φαίνεται ότι ένα µεγάλο µέρος των εσόδων του στηριζόταν 

κυρίως στα κοπάδια από πρόβατα και κατσίκες, που εκτρέφονταν από τους λαϊκούς 

υπηρέτες του60. Eκαλλιεργούντο επίσης ελαιόδεντρα, αµπέλια, σιτηρά, καθώς και 

φυτά που παρήγαν κολοκάσι και διάφορα άλλα κηπευτικά. H µεγάλη έκταση της 

καλλιεργίσιµης γης του µετοχίου επέτρεπε στους κατοίκους, τόσο της Bασίλειας, 

όσο και των γύρω χωριών, να εργοδοτούνται σε µόνιµη βάση σε αυτό και να έχουν 

ένα σταθερό εισόδηµα, ώστε να µπορούν να επιβιώνουν κατά τη διάρκεια των 

δύσκολων χρόνων της Tουρκοκρατίας61. Παρόµοια σχέση εξακολούθησε να υπάρχει 

και στα µεταγενέστερα χρόνια. Tαυτόχρονα ο εκάστοτε Σιναΐτης µοναχός, ο οποίος 

υπηρετούσε στο µετόχιο, έθετε κάτω από την προστασία του την παιδεία του χωριού 

και ενίσχυε οικονοµικά τη λειτουργία του σχολείου62. Tο 1969, οι τοπικές αρχές 

εντοίχισαν στο δηµοτικό σχολείο αναµνηστική επιγραφή σε ένδειξη ευγνωµοσύνης 

                                                
59. Kώστα Kύρρη - Φρίξου Kαϊµακάµη, «Aνέκδοτα έγγραφα από το αρχείον του 

Δήµου Λαπήθου ως συµβολή εις την ιστορίαν αυτού», Xρονικά της Λαπήθου Ii (1970) 

55-58, 69-73. 

60. O πλούτος του µετοχίου αποτελούσε πρόκληση για τους κακοποιούς, οι οποίοι 

κατά καιρούς επεδίωκαν να ληστεύουν την περιουσία του. Στον κυπριακό τύπο του 

περασµένου αιώνα υπάρχουν µερικά δηµοσιεύµατα, που αναφέρουν επιθέσεις, µε 

σκοπό τη ληστεία, εναντίον υπηρετών που εργάζονταν σε αυτό: «Προ ηµερών 

κακούργοι άγνωστοι επυροβόλησαν ένα των υπηρετών του εν Bασίλεια επιστάτου 

των κτηµάτων της Mονής Σινά κ. Mελετίου...».  Bλ. Φωνή της Kύπρου, 11/23.5.1890. 

61. «Tο εν Bασίλεια Mετόχιον και οι Aντιπρόσωποι του Σινά επί µίαν εκατονταετηρίδα 

από το 1821-1921», στον τόµο: Iωάννου Xατζηιωάννου (επιµ.), Πανελλήνιον Λεύκωµα 

εθνικής εκατονταετηρίδος, 1821-1921. H Xρυσή Bίβλος του Eλληνισµού, τ. Στ΄, 

Aθήναι 1922, σ. 217-219. 

62. «H Mονή Σινά συντηρεί σχεδόν όλον τον εργατικόν κόσµον της Bασίλειας, 

εκατοντάδες λιρών εξοδεύουσα διά τους εκάστοτε εν τοις κτήµασι της Mονής 

εργαζοµένους. Πλην τούτου ο εκάστοτε Aρχιµανδρίτης παρέχει εκ του ιδίου 

θυλακίου συνδροµήν αυτού εις το σχολείον του χωρίου του...». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 28/11.12.1915. 
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για την προσφορά, που είχε η µονή του Σινά, µέσω των αντιπροσώπων της στην 

Kύπρο, στη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στο χωριό. Tα αποκαλυπτήρια έγιναν 

τον Nοέµβριο του ίδιου χρόνου από τον τότε Aρχιεπίσκοπο (1963-1973) Σινά 

Γρηγόριο63.   

 Aπό επιστολή του Aρχιεπισκόπου Σινά (1926-1968) Πορφυρίου Γ΄, 

ηµεροµηνίας 19 Oκτωβρίου 1939, προς τον Άγγλο πρέσβη στην Aίγυπτο, γνωρίζουµε 

ότι οι ελιές, που παρήγαν τα µετόχια του Σινά στην Kύπρο, είχαν για τη σιναϊτική 

αδελφότητα µεγαλύτερη πρακτική αξία από ό,τι τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα 

παραγωγής64. Aποτελούσαν άλλωστε βασικό είδος διατροφής για τους µοναχούς, 

κατά τις µακρές περιόδους νηστείας, ενώ το λάδι τους χρησιµοποιείτο, τόσο για τη 

διατροφή, όσο και για το άναµµα των κανδηλιών. Eξαιτίας της έναρξης, όµως, του 

δεύτερου παγκοσµίου πολέµου, οι αγγλικές αποικιοκρατικές αρχές απαγόρευσαν την 

εξαγωγή ελαιόλαδου από την Kύπρο µε αποτέλεσµα η µονή  να στερηθεί τις 500 

οκάδες, που παρήγαν τα τέσσερα µετόχια του Σινά στο νησί. Για τον λόγο αυτό ο 

Πορφύριος ζητούσε από τον Άγγλο πρέσβη να ενεργήσει, ώστε να επιτραπεί η 

εξαγωγή τους, αίτηµα που τελικά έγινε δεκτό. 

 Oι γενικότερες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, που δηµιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του αιώνα µας, κατέστησαν ασύµφορη την καλλιέργεια των κτηµάτων της 

µονής και έτσι το 1911 εκποιήθηκαν αυτά της Aγίας Aικατερίνης της Φυτεύκειας στην 

Kρήτου Tέρρα65, το 1917 αυτά στη συνοικία Άγιος Λουκάς της Aµµοχώστου66, στα 

                                                
63. «O Aρχιεπίσκοπος Σιναίου εις Kύπρον», Aπόστολος Bαρνάβας 30 (1969) 295-296. 

64. Kρατικό Aρχείο Kύπρου,  SA1: 1614/1939. 

65. «Tη 16η του µηνός ανεχώρησεν εκ Λεµεσού επιστρέφων εις την Mονήν αυτού ο 

Σεβασµιώτατος Aρχιεπίσκοπος Σιναίου κ. Πορφύριος. H A.Σ. κατά την εν Kύπρω 

διαµονήν αυτής επεσκέψατο την εις διάφορα τµήµατα της νήσου κτηµοσύνην της 

Iεράς Mονής του όρους Σινά, την Λεµεσόν, την Πάφον, και την Iεράν Mονήν Kύκκου, 

ένθα και ετέλεσεν την Θείαν Λειτουργίαν, πανταχού γενόµενος δεκτός µετά 

ενδείξεων τιµής. H A.Σ. εξεποίησεν, αντί 1050 λιρών Aγγλίας, το εν Kρήτου Tέρρα 

της Πάφου µετόχιον του Σινά εις τους κατοίκους των πέριξ χωρίων”. Bλ. 

«Eκκλησιαστικά Xρονικά», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 1 (1911) 428. 
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τέλη της δεκαετίας του 1930 το µετόχιο του Ψευδά67 και στις αρχές της 

ανεξαρτησίας ο Άγιος Γεώργιος ο Πυργώτης και η Eλεούσα του Pιζοκαρπάσου, που 

αγοράστηκε έναντι ποσού 40.000 λιρών από την εκκλησιαστική επιτροπή της µονής 

του Aποστόλου Aνδρέα68. Στην κυριότητα της µονής του Σινά παρέµεινε µέχρι το 

1974 η Aγία Παρασκευή της Bασίλειας, οπότε, µετά την τουρκική εισβολή του 

καλοκαιριού της χρονιάς εκείνης, η περιοχή, όπου βρίσκεται, κατελήφθη από τα 

τουρκικά στρατεύµατα εισβολής, µε αποτέλεσµα η πρόσβαση σε αυτό να καταστεί 

αδύνατη. Σήµερα στη µονή του Σινά, από τα πολλά πλούσια µετόχια που είχε στο 

παρελθόν, απέµεινε µόνο το µικρό εκκλησάκι της «Aγίας Aικατερίνης των Σιναϊτών» 

στη Λευκωσία69. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Απόστολος Βαρνάβας», τόµ. 60 (Λευκωσία 1999), σ. 

492-504. 

                                                                                                                                                       
66. «Yπό του αντιπροσώπου της Iεράς Mονής του Σινά κ. Π. Kωνσταντινίδου 

επωλήθησαν τα εν Aµµοχώστω και εις την συνοικίαν αγίου Λουκά ευρισκόµενα 

κτήµατα της Mονής ταύτης». Bλ. «Kυπριακά», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 8 (1918) 64. 

67. N. Kυριαζή,  Tα µοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 160. 

68. Xρ. Tαουσιάνη, Aι εκκλησίαι του Pιζοκαρπάσου, ό.π., σ. 116. 

69. Σχετική επιγραφή, που βρίσκεται στο ναό, µας πληροφορεί τα ακόλουθα:  

«Aνοικοδοµηθείς εκ βάθρων ο ιερός ούτος ναός της Aγίας ενδόξου, µεγαλοµάρτυρος 

και πανσόφου Aικατερίνης δαπάναις της Iεράς Mονής του Aγίου και Θεοβαδίστου 

Όρους Σινά επιστατούντος του εκ Kύπρου Aρχιµανδρίτου Διονυσίου Eρωτοκρίτου 

Σιναΐτου καθιερώθη εις την Θείαν Λατρείαν εν έτει σωτηρίω 1982 µηνί 15 Iουνίω υπό 

του Σεβασµιωτάτου Aρχιεπισκόπου Σινά κ.κ. Δαµιανού του εξ Aταλάντης». 


