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47-48, Λευκωσία 1993, σ. 146. Του ίδιου, «Μύλος Καραμεμέτης», Ελεύθερη Κυθρέα, αρ, τεύχ. 52, Λευκωσία 1995, σσ. 25-29). Μερικοί από
τους μύλους αυτούς, παρόλον ότι αργότερα αγοράστηκαν από Έλληνες,
σε αρκετές περιπτώσεις, συνέχιζαν να φέρουν το όνομα του αρχικού
Τούρκου ιδιοκτήτη τους. Ακόμη και αργότερα, επί Αγγλοκρατίας οι
Κυθραιώτες συνέχιζαν να αγοράζουν μύλους που είχαν στην κατοχή τους
οι Οθωμανοί. Το 1925 ο Γεώργιος Χ΄΄ Νικόλα είχε αγοράσει από Τούρκους ιδιοκτήτες της περιοχής Κυθρέας τα 18/24 του μύλου Μαρρή για
£800 (Βλ. Χρ. Πέτσα, «Ο μύλος Μαρρής στην Κυθρέα, Ελεύθερη Κυθρέα,
αρ, τεύχ. 55, Λευκωσία 1996, σ. 3).
Παρακάτω, παρατίθενται δεκαοκτώ επίλεκτα έγγραφα που αναφέρονται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και αφορούν γεγονότα που
σχετίζονται με την Κυθρέα και τη γύρω περιοχή της.
Έγγραφα
1.
27 Μαΐου-5 Ιουνίου 1655
Ιεροδικαστικός τίτλος ιδιοκτησίας. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του αναπληρωτή καδή της Λευκωσίας Abdulkerim.
Ο κάτοικος της Λευκωσίας Husein aga Elyas παρουσία του Κυριάκου
Ζένιου, ο οποίος κατοικούσε στο υπαγόμενο στον καζά Λευκωσίας χωριό
Κάτω Χρυσίδα, δήλωσε στο ιεροδικείο ότι:
Πώλησε στον Κυριάκο αντί του ποσού των 6,000 άσπρων τρεχούμενο
νερό, που υπήρχε στο χωριό Κάτω Χρυσίδα και το οποίο έρρεε από το
μεσημέρι μέχρι τη δύση του ηλίου κάθε δεκαπέντε ημέρες.
Ακολουθούν οι υπογραφές των μαρτύρων.
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Α΄, Λευκωσία 1993, σσ. 130-131, έγγρ. αρ. 61.
2.
9 Σεπτεμβρίου 1689
Ιεροδικαστικός τίτλος ιδιοκτησίας. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του αναπληρωτή καδή της Λευκωσίας Mustafa.
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O Ibrahim aga, που ήταν γιος του Ramazan aga και κατοικούσε στο
υπαγόμενο στον καζά Λευκωσίας χωριό Παλαίκυθρο, παρουσία του Πέτρου Κυριάκου δήλωσε στο ιεροδικείο ότι:
Πώλησε στον Πέτρο Κυριάκου αντί του ποσού των 400 esedȋ (λεόντειο,
είδος γροσιού που ισοδυναμούσε με 70 άσπρα) γροσιών ένα περιβόλι,
έκτασης 4 στρεμμάτων, που είχε δένδρα και τρεχούμενο νερό τη νύκτα
της Δευτέρας κάθε δεκαπέντε ημέρες. Το περιβόλι αυτό βρισκόταν στο
υπαγόμενο στον καζά Λευκωσίας χωριό Κάτω Χρυσίδα και συνόρευε με
τα κτήματα του Συμεών και του Πέτρου Κυριάκου, καθώς και με το
δημόσιο δρόμο.
Ακολουθούν οι υπογραφές πέντε οθωμανών μαρτύρων.
Πάνω από το κείμενο υπάρχει σημείωση ότι το έγγραφο «καταχωρή θηκε στον (ιεροδικαστικό) κώδικα».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Α΄, Λευκωσία 1993, σσ. 224-225, έγγρ. αρ. 108.
3.
29 Σεπτεμβρίου 1689
Ιεροδικαστικός τίτλος ιδιοκτησίας. Φέρει τις υπογραφές και τις σφραγίδες των αναπληρωτών καδήδων της Λευκωσίας es-seyyid Halil Mustafa.
H Selon (Χελιδόνα) Μαρίου, που κατοικούσε στο υπαγόμενο στον καζά Λευκωσίας χωριό Κάτω Χρυσίδα, και η κόρη της Αννεζού, παρουσία
του Ramazan Mehmed, ο οποίος ήταν πληρεξούσιος του Πέτρου Κυριάκου, δήλωσαν στο ιεροδικείο ότι:
Πώλησαν στον Πέτρο Κυριάκου αντί του ποσού των 33 esedȋ γροσίων
ένα περιβόλι με δένδρα, που βρισκόταν στο χωριό Κάτω Χρυσίδα και συνόρευε με τα κτήματα του αγοραστή Πέτρου Κυριάκου και του Λευτέρη,
καθώς και με τον δημόσιο δρόμο. Την ιδιοκτησία του περιβολιού είχαν
από κοινού οι δύο γυναίκες.
Ακολουθούν οι υπογραφές τριών οθωμανών μαρτύρων και δύο Ελλήνων του Αντώνη Άντρου και του παπα-Γιάννη Άντωνα.
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Α΄, Λευκωσία 1993, σσ. 226-227, έγγρ. αρ. 109.
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4.
11 Μαρτίου 1762
Παραχωρητήριο. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του el-hajj
Osman, ο οποίος ήταν εκμισθωτής των σουλτανικών προσόδων.
Ο el-hajj Osman, εκμισθωτής του υπαγομένου στον καζά Κυθρέας
χωριού Τραχώνι, το οποίο ανήκε στα αυτοκρατορικά χάσια, παραχωρεί
στη Fatma αντί του ποσού των 15 γροσιών το δικαίωμα κατοχής καλλιεργήσιμου αγρού έκτασης 4 στρεμμάτων και ενός άλλου αγρού έκτασης 5
στρεμμάτων. Οι αγροί βρίσκονταν στην τοποθεσία Bag ce του πιο πάνω
χωριού.
Τους αγρούς αυτούς κατείχε προηγουμένως ο Hasan, ο οποίος πέθανε, χωρίς να αφήσει άρρενα απόγονο. Οι αγροί έμειναν διαθέσιμοι διά
ταπίου (tapu=τίτλος κατοχής γαιών) και δόθηκαν στη Fatma με τον όρο
να τους καλλιεργεί και να καταβάλλει τη δεκάτη στον εκμισθωτή Osman.
Ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «απόθανε ο Χουσεήν και αγώρασε από
τον σπαχήν Χ΄΄ Οσμάνην η Φατμέ 9 σκάλες χωράφια η μεν 4 εις το χώμαν της Κυθραίας, η δε 5 εις το Τραχώνιν».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Β΄, Λευκωσία 1993, σσ. 888-889, έγγρ. αρ. 425.
5.
1 Ιουλίου 1764-22 Μαΐου 1765
Ιεροδικαστικός τίτλος ιδιοκτησίας. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του αναπληρωτή καδή της Λευκωσίας Hafiz Abdurrahman.
O Emir Ahmed Mustafa, πληρεξούσιος του Tanabas Γιάννη από το
χωριό Τραχώνι, το οποίο υπαγόταν στον εξαρτώμενο διοικητικά από τη
Λευκωσία ναχιγέ Κυθρέας, παρουσία του Πετρή Πιερή δήλωσε στο ιεροδικείο ότι:
Ως πληρεξούσιος του Tanabas Γιάννη, πώλησε στον Πετρή Πιερή αντί
του ποσού των 29 γροσίων ένα σπίτι με αυλή. Το σπίτι βρισκόταν στο
χωριό Τραχώνι και συνόρευε με τα σπίτια του Πετρή και του Τσαγγάρη,
τον αγρό του Zanbadi Quarna και με τον δημόσιο δρόμο.
Ακολουθούν οι υπογραφές πέντε οθωμανών μαρτύρων.
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Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Β΄, Λευκωσία 1993, σσ. 942-943, έγγρ. αρ. 452.
6.
8-17 Απριλίου 1769
Ιεροδικαστικός τίτλος ιδιοκτησίας. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του καδή του καζά Λευκωσίας Mehmed Emin.
Ο Σάββας Λευτέρη και η γυναίκα του Κατουλού Πιερή, κάτοικοι του
χωριού Τραχώνι, το οποίο υπαγόταν στον εξαρτώμενο διοικητικά από τη
Λευκωσία ναχιγέ Κυθρέας, παρουσία του Χατζή Λευτέρη Μιχαήλ δήλωσαν στο ιεροδικείο ότι:
Πώλησαν στο Χατζή Λευτέρη αντί του ποσού των 200 γροσίων: ένα
κατώγειο σπίτι με παράπηγμα και αυλή, που βρισκόταν στο πιο πάνω
χωριό και συνόρευε με τις περιουσίες του παπα-Μιχαήλ, του Sarabi zade
και με τον δημόσιο δρόμο, ένα περιβόλι με συκαμινιές, μέσα στο οποίο
υπήρχαν 5 ελαιόδενδρα, που είχε έκταση 1 στρέμμα και συνόρευε με τις
περιουσίες του Γιάννη και του Tormu? be?e, καθώς και με τον δημόσιο
δρόμο, ένα περιβόλι ½ στρέμματος με τρεχούμενο νερό για 6 ώρες κάθε
18 ημέρες, το οποίο συνόρευε με τον αγρό του παπα-Μιχαήλ, το περιβόλι
του Sarabi zade, τον αγρό του Husein be?e και με τον δημόσιο δρόμο,
και τέλος ένα περιβόλι έκτασης 1 στρέμματος με τρεχούμενο νερό για 2
ώρες κάθε 18 ημέρες.
Ακολουθούν οι υπογραφές των μαρτύρων: Χριστόδουλος Πετρή, Κυριάκος Αντώνη, δραγομάνος του δικαστηρίου Χατζή Γιάννης, μυροπώλης
Μάρκος, μυροπώλης Χατζή Λαβίθης, μυροπώλης Χατζή Γερόλεμος,
ράπτης Καρατζά Δημήτρης.
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Β΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1022-1023, έγγρ. αρ. 492.
7.
23 Ιουλίου 1774
Ιεροδικαστικός τίτλος ιδιοκτησίας. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του Hafiz Husein, ο οποίος ήταν αναπληρωτής καδής της Λευκω σίας.
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Ο Αγγελής Χατζή Αντώνη, κάτοικος της συνοικίας Πάνω Χρυσίδα, που
υπαγόταν στην Κυθρέα, καθώς και η γυναίκα του Αννεζού Αντώνη,
παρουσία του Χατζή Λευτέρη Μιχαήλ δήλωσαν στο ιεροδικείο ότι:
Πώλησαν στον Χατζή Λευτέρη αντί του ποσού των 170 γροσιών ένα
σπίτι με δύο παραπήγματα και αυλή, που βρισκόταν στη συνοικία Πάνω
Χρυσίδα και συνόρευε με τους μύλους, το ρυάκι και με τον δημόσιο
δρόμο, καθώς και ένα περιβόλι από συκαμινιές έκτασης 5 evlek (αυλάκι
νερού, το ? του στρέμματος, δηλαδή 254,8 τετραγωνικά μέτρα), που
βρισκόταν στην ίδια συνοικία και συνόρευε με τα περιβόλια της εκκλησίας, του Topal Αντώνη και του Ανδρέα, καθώς και με τον δημόσιο δρόμο.
Ακολουθούν οι υπογραφές των μαρτύρων: Χατζή Ιωσήφης παπα-Χριστοδούλου, Χατζή Κωνσταντής εκ μέρους του, ράπτης Χατζή Γιωργής,
γραφέας Πιερής, Ανδρέας παπα-Ηλία, γραφέας Χριστοφής.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «1774 Ιουλίου 23 χουτζέττην
του περιβωλίου του Χ΄΄ Αντώνι εκλέζου. Κυθραία του Κύκκου».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Γ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1126-1127, έγγρ. αρ. 541.
8.
5 Ιουνίου 1778
Ιεροδικαστικός τίτλος ιδιοκτησίας. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του αναπληρωτή καδή της Λευκωσίας Ali.
Ο Σάββας Λευτέρη, ο οποίος κατοικούσε στο υπαγόμενο στο ναχιγέ
Κυθρέας χωριό Τραχώνι, παρουσία του αργυραμοιβού (sarraf)Χατζή
Λευτέρη Μιχαήλ δήλωσε στο ιεροδικείο ότι:
Πώλησε στον αργυραμοιβό Χατζή Λευτέρη αντί του ποσού των 150
γροσιών ένα περιβόλι από συκαμινιές, μέσα στο οποίο υπήρχαν πέντε
ελαιόδενδρα και τρεχούμενο νερό για έξι ώρες το βράδυ κάθε Δευτέρας.
Το περιβόλι αυτό βρισκόταν στο χωριό Τραχώνι και συνόρευε με τα κτή ματα του Dervi? aga, του Νικολό και του Γιάννη, καθώς και με τον δημόσιο δρόμο.
Ακολουθούν οι υπογραφές των μαρτύρων: παπα-Χριστόδουλος υπόφορος (φόρου υποτελής) χριστιανός, μυροπώλης Σάββας υπόφορος χρι στιανός, μυροπώλης Μάρκος υπόφορος χριστιανός, μυροπώλης Γαβριήλ
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υπόφορος χριστιανός, μυροπώλης Λαβίθης υπόφορος χριστιανός, ο δραγομάνος του δικαστηρίου Νικόλας υπόφορος χριστιανός.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «χουτζέττη του περιβωλίου του
Σάβα εις τω Τραχόνην μιαν σκάλα και 6 όρες νερόν, πάνω εις τον Χατζή
Ελευθέρην».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Γ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1204-1205, έγγρ. αρ. 580.
9.
8 Σεπτεμβρίου 1778
Παραχωρητήριο. Φέρει τις υπογραφές και τις σφραγίδες των Mustafa
Ibrahim και Ali, οι οποίοι ήταν εκμισθωτές του κατ’ αποκοπή μισθώματος της Κυθρέας (Degirmenlik).
Οι πιο πάνω εκμισθωτές του κατ’ αποκοπή μισθώματος της Κυθρέας,
το οποίο ανήκε στα αυτοκρατορικά χάσια, παραχωρούν στον «επόπτη» της
Μονής Κύκκου (Μελέτιο) παπα-Χριστοδούλου το δικαίωμα νομής περιβολιών συνολικής έκτασης 13 στρεμμάτων και καλλιεργήσιμων αγρών
συνολικής έκτασης 24 στρεμμάτων, που βρίσκονταν στα όρια του χωριού
Τραχώνι.
Τα περιβόλια αυτά και τους αγρούς κατείχε προηγουμένως ο seyyid
Ahmed, ο οποίος τους παραχώρησε οικειοθελώς στoν ηγούμενο της Μονής Κύκκου αντί του ποσού των 305 γροσιών.
Ακολουθούν οι υπογραφές δύο οθωμανών μαρτύρων.
Πάνω από το κείμενο υπάρχει συμπληρωματικό σημείωμα με τα τεμάχια των περιβολιών και των αγρών, καθώς και τα σύνορά τους. Συγκεκριμένα: τεμάχιο 12 στρεμμάτων συνόρευε με τα κτήματα του Mevludoglu,
του παπά, του Γιαννάκη και με το αυλάκι. Τεμάχιο 6 στρεμμάτων συνόρευε με τα κτήματα του Dormu?, του παπά, του Turk Veli και με το
αυλάκι. Τεμάχιο 3 στρεμμάτων συνόρευε με τα κτήματα των Dormu?,
munla Mustafa και παπά με το αυλάκι. Τεμάχιο 2 στρεμμάτων συνόρευε
με τα κτήματα των Dormu?, Halil και Mevludoglu και με τον δρόμο. Τεμάχιο 1½ στρέμματος συνόρευε με τα κτήματα των παπά και Halil, με
τη λίμνη και το αυλάκι. Τεμάχιο 1½ στρέμματος συνόρευε με τα κτήματα των παπά, Mevludoglu και Dervi? efendi και τέλος τεμάχιο 12 στρεμμάτων συνόρευε με τα κτήματα των hajj Omeroglu, Durud Dervi? efendi.
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Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «μουραφέττην των χοραφιόν του
εμήρ αχαμάτη εις Τραχόνην σκάλες 13 (και νερόν όρες 20) όπου πλερόννη περβολόφιτων και έτερες σκάλες 42 όπου τριτεύετε από σπαχήν».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Γ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1212-1213, έγγρ. αρ. 584.
10.
28 Δεκεμβρίου 1788
Ιεροδικαστικό γράμμα. Φέρει τη σφραγίδα του Ibrahim, ναΐπη του
ναχιγέ Κυθρέας.
Στο έγγραφο αυτό ο ναΐπης του ναχιγέ Κυθρέας αναφέρει ότι τακτοποιήθηκε ο φόρος.
Ο Σάββας Γιάννη κατοικούσε στο υπαγόμενο στο ναχιγέ Κυθρέας
χωριό Τραχώνι.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «ο τταιιιερές της πάνης του γιέρου Σάββα από Τραχόνην δια γρόσια 22-10».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Γ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1464-1465, έγγρ. αρ. 709.
11.
28 Οκτωβρίου-26 Νοεμβρίου 1802
Ενοικιαστήριο. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του Husein ο
οποίος ήταν έφορος στο εβκάφιο του τζαμιού Αγία Σοφία και του τζαμιού
«μικρή» Αγία Σοφία. Τα τζαμιά αυτά βρίσκονταν στη Λευκωσία και στο
κάστρο της Αμμοχώστου αντιστοίχως και ήταν αφιερωμένα στον κατακτητή της Κύπρου σουλτάνο Σελίμ Β΄.
Το παρόν έγγραφο δόθηκε από τον έφορο του πιο πάνω βακουφίου
Husein στον Χρίστογλου, γιο του παπα-Σάββα, ως απόδειξη του γεγονό τος ότι ο Χρίστογλου ενοικίασε ένα νερόμυλο, που ανήκε στο βακούφιο
και βρισκόταν στην τοποθεσία Μύωπες του χωριού Κυθρέα. Το ενοίκιο
ανερχόταν σε 63 παράδες μηνιαίως για 4 ημέρες και 4 νύκτες δικαίωμα
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χρήσης του νερόμυλου, ενώ το ενοικιαστήριο ίσχυε «από την ημερομηνία
του tezkere μέχρι το τέλος του (12)99» (31.10.1802-14.10.1882).
Τον νερόμυλο αυτόν κατείχε προηγουμένως ο Ορφανός Μπέκος, ο
οποίος παραχώρησε οικειοθελώς τα δικαιώματά του στον Χρίστογλου
αντί του ποσού των 100 γροσιών.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «ττεςκερές του μενεβήσου απού
εγόρασε ο Χρηστόδουλος που τον οχανην μερόνηττα 4».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1680-1681, έγγρ. αρ. 809.
12.
30 Δεκεμβρίου 1808
Παραχωρητήριο. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του σπαχή Arif
aga, ο οποίος ήταν εκμισθωτής του κατ’ αποκοπή μισθώματος της Κυ θρέας.
Ο σπαχής Arif aga, κάτοχος με αυτοκρατορικό μπεράτι του κατ’ αποκοπή μισθώματος της Κυθρέας, παραχωρεί στη Μονή Κύκκου το δικαίωμα νομής ενός αγρού, έκτασης 1 στρέμματος. Ο αγρός βρισκόταν στο
χωριό Τραχώνι και συνόρευε με τους αγρούς της Μονής Κύκκου και του
Χατζή Νικόλα.
Τον αγρό αυτό κατείχε προηγουμένως ο Χατζή Νικόλας, ο οποίος τον
μεταβίβασε στη Μονή Κύκκου. Στη μονή δόθηκε με τον όρο να καταβάλλει στον σπαχή τον φόρο «δικαίωμα περιβολιού» ( bag ce haqqi).
Ακολουθούν οι υπογραφές πέντε οθωμανών μαρτύρων.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «αωθ. Ο Γεώργης Χατζή Νικόλα
από το Τραχώνι επούλησεν μίαν σκάλαν χωράφι του Ιερού μοναστηρίου
Κύκκου το οποίον είναι απέξω από το προαύλιον του μετοχίου και ελάβαμεν το παρόν μουραφέτη από τον σπαχήν».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1756-1757, έγγρ. αρ. 844.
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13.
21 Νοεμβρίου 1818
Ενοικιαστήριο. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του es-seyyid
el-hajj Mehmed, ο οποίος ήταν έφορος στο βακούφιο των τζαμιών Αγία
Σοφία της Λευκωσίας και Αγία Σοφία της Αμμοχώστου.
Ο es-seyyid el-hajj Mehmed, έφορος στο βακούφιο του μεγάλου
τζαμιού Αγία Σοφία της Λευκωσίας και του μικρού τζαμιού Αγία Σοφία
της Αμμοχώστου, που ανήκαν στον κατακτητή της Κύπρου σουλτάνο
Σελίμ Β΄, ενοικιάζει στον Χατζή Γιαννάκη Λιπέρτη το δικαίωμα χρήσης
νερόμυλων για είκοσι επτά μερόνυχτα κάθε μήνα. Οι νερόμυλοι αυτοί
ανήκαν στο πιο πάνω βακούφιο και βρίσκονταν στην τοποθεσία Munevi?
του υπαγομένου στον καζά Λευκωσίας χωριού Κυθρέα. Οι όροι της
ενοικίασης προέβλεπαν μηνιαίο ενοίκιο 80 παράδες και προθεσμία μέχρι
το τέλος του έτους 1299 (14.10.1882).
Το δικαίωμα χρήσης των πιο πάνω νερόμυλων είχαν προηγουμένως
τα παιδιά του παπα-Σάββα, ο Χατζή Πασχάλης, ο Ρίστογλου (21 μερόνυκτα) και ο Ρίστογλου Σάββα (4 μερόνυκτα), καθώς και τα παιδιά του
Άντζουλου, ο Μαρκαντώνης, ο Μιχαήλ και ο Λουρέντζος, οι οποίοι το
μεταβίβασαν οικειοθελώς στον Χατζή Γιαννάκη Λιπέρτη.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «1818: Νοεμβρίου 8. Ττεσκερές
του μήλου λεγομένου μενεβίσι εις Κυθραίαν εικοσιεπτά ημερονύκτια
τον καθ’ έκαστον μήνα ο οποίος μήλος είναι του Ιερού μοναστηρίου Κύκκου και ως επίτροπος είναι εις το όνομά μου έχωντάς τον εις εμέ ο
γέροντας ρύχι».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1936-1937, έγγρ. αρ. 925.
14.
22 Νοεμβρίου 1818
Ενοικιαστήριο. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του el-hajj
Mehmed, ο οποίος ήταν έφορος στο βακούφιο των τζαμιών της Αγίας
Σοφίας.
Ο el-hajj Mehmed, έφορος στο βακούφιο του μεγάλου τζαμιού Αγία
Σοφία της Λευκωσίας και του μικρού τζαμιού Αγία Σοφία της Αμμοχώ-
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στου, που ανήκαν στον κατακτητή της Κύπρου σουλτάνο Σελίμ Β΄, ενοικιάζει στους Μαρκαντώνη, Μιχαήλ και Λουρεντζού το δικαίωμα χρήσης
μύλων για δυο μερόνυκτα κάθε μήνα. Οι μύλοι αυτοί ανήκαν στο πιο
πάνω βακούφιο και βρίσκονταν στην τοποθεσία Munevi? του υπαγομένου
στον καζά Λευκωσίας χωριού Κυθρέα. Οι όροι της ενοικίασης προέβλεπαν μηνιαίο ενοίκιο 63 παράδες και προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους
1299 (14.10.1882) από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου.
Το δικαίωμα χρήσης των παραπάνω μύλων είχε προηγουμένως ο Λουρέντζος, ο οποίος πέθανε. Σύμφωνα με τον ιερό νόμο και τους κανονισμούς το δικαίωμα αυτό μεταβιβάστηκε στα παιδιά του Μαρκαντώνη,
Μιχαήλ και Λουρεντζού.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «διά 2 ημερονίκτια μύλου βακ κούφικου εις Κιθρέαν. ενίκιον».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1938-1939, έγγρ. αρ. 926.
15.
7 Σεπτεμβρίου-6 Οκτωβρίου 1823
Ενοικιαστήριο. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του el-hajj
Mehmed, ο οποίος ήταν έφορος στο βακούφιο του τζαμιού Αγία Σοφία
της Λευκωσίας και της Αγίας Σοφίας της Αμμοχώστου.
Ο el-hajj Mehmed, έφορος στο βακούφιο του μεγάλου τζαμιού Αγία
Σοφία της Λευκωσίας και του μικρού τζαμιού Αγία Σοφία στο φρούριο
της Αμμοχώστου, που ανήκαν στον κατακτητή της Κύπρου σουλτάνο Σε λίμ Β΄, ενοικιάζει στον Γιαννάκη Λιπέρτη το δικαίωμα χρήσης ενός νερόμυλου για τρία μερόνυχτα κάθε μήνα. Ο νερόμυλος βρισκόταν στην
τοποθεσία Munevi? του χωριού Κυθρέα και ανήκε στο πιο πάνω βακού φιο. Οι όροι της ενοικίασης προέβλεπαν μηνιαίο ενοίκιο 63 παράδες και
προθεσμία λήξης στις 14.10.1882.
Το δικαίωμα χρήσης του νερόμυλου για τρία μερόνυχτα μηνιαίως είχε
προηγουμένως η Αννεζού, η οποία πέθανε, χωρίς να αφήσει απογόνους.
Σύμφωνα με τον ιερό νόμο και τους κανόνες το δικαίωμα αυτό επανήλθε
στο βακούφιο, και εκείνο το πούλησε στον Γιαννάκη Λιπέρτη αντί του
ποσού των 750 γροσιών.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «1823 Νοεμβρίου ιη. γράμμα
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πολυτίριων του ενδόξου ηγεμώνος Κύπρου μουτεβελλή σεϊτη Μεεμέτ αγα
διά τρία ημερωνίκτια του μύλου μενεβίσχ επάνω εις τον Λιπέρτιν Χ΄΄
Γιαννάκιν επί ηγουμένου Χαραλάμπους από μιαν γραίαν από Παλλουργότισσαν έπεσε τταππή διά γρόσια 750».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1976-1977, έγγρ. αρ. 945.
16.
15 Απριλίου 1824
Απόδειξη παραλαβής. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του διοικητή της Κύπρου es-seyyid el-hajj Mehmed.
Ο μουχασίλης της Κύπρου es-seyyid el-hajj Mehmed απευθύνεται
προς τον σουλτάνο, από τον οποίο είχε εκδοθεί φερμάνι πριν από λίγο
καιρό. Το φερμάνι απευθυνόταν προς τον μουχασίλη της νήσου και αναφερόταν στην κληρονομιά των «απίστων κακούργων», που διέφυγαν από
την Κύπρο. Ο σουλτάνος διέταζε τα εξής: η περιουσία τους να δημευθεί
από το δημόσιο και μέσω του muba?ir Hasan bey να πωληθεί διά δημοπρασίας. Το ποσό, που θα προέλθει από την πώληση των κτημάτων, μαζί
με τον προκαταβολικό φόρο του δημόσιου κήρυκα να αποσταλεί στο δημόσιο ταμείο, και στους αγοραστές να δίνεται απόδειξη παραλαβής για
την έκδοση αυτοκρατορικού τίτλου ιδιοκτησίας. (Πρόκειται για τις δημεύσεις περιουσιών μετά τα τραγικά γεγονότα του 1821).
Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του φερμανίου δημοπρατήθηκαν ένα
καμηλοστάσιο και τρεχούμενο νερό τριών ωρών, που ανήκαν στον φυγάδα Γιωργάκη Οικονόμου (όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία των φονευ θέντων και αυτών που κατόρθωσαν να δραπετεύσουν δημεύθηκαν και
δημοπρατήθηκαν). Τα παραπάνω βρίσκονταν στο χωριό Τραχώνι και κατακυρώθηκαν στον κάτοικο της Λευκωσίας πρώην μουφτή es-seyyid
Mustafa Arif για 170 γρόσια, αφού στη δημοπρασία δεν παρουσιάστηκε
άλλος αγοραστής.
Τα 170 γρόσια της πώλησης του καμηλοστασίου και του τρεχούμενου
νερού μαζί με τα 3 ½ γρόσια από τον προκαταβολικό φόρο του δημόσιου
κήρυκα, σύνολο δηλαδή 173 ½ γρόσια έχουν εισπραχθεί, για να αποσταλούν στο δημόσιο ταμείο. Γι’ αυτό εκδόθηκε το παρόν έγγραφο, και δόθη-
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κε στον μουφτή es-seyyid Mustafa Arif, για να ζητήσει και να πάρει τον
σχετικό αυτοκρατορικό τίτλο ιδιοκτησίας.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «διά 3: νερόν οπού μας επώλησεν ο μουφτέφεντης εις χωρίον Τραχόνι».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1978-1979, έγγρ. αρ. 946.
17.
14 Μαρτίου 1825
Πιστοποιητικό. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του μουφτή της
Κύπρου es-seyyid Mustafa Arif.
Ο μουφτής της Κύπρου es-seyyid Mustafa Arif πιστοποιεί ότι αντί του
ποσού των 173½ γροσιών πώλησε στον ηγούμενο της Μονής Κύκκου Σωφρόνιο ένα καμηλοστάσιο και τρεις ώρες τρεχούμενο νερό μαζί με τον
αγωγό του. Το καμηλοστάσιο βρισκόταν στο υπαγόμενο στο ναχιγέ Κυθρέας χωριό Τραχώνι, ενώ το νερό έρρεε από την Κυθρέα στο ίδιο χωριό
και σε καθορισμένες ημέρες.
Το καμηλοστάσιο και το τρεχούμενο νερό ανήκαν αρχικά στον «κακούργο» Γιωργάκη Οικονόμου, ο οποίος πριν από λίγο καιρό διέφυγε
από την Κύπρο. Στη συνέχεια δημεύθηκαν από το δημόσιο, από όπου τα
αγόρασε ο μουφτής es-seyyid Mustafa Arif.
Ακολουθούν πέντε υπογραφές οθωμανών μαρτύρων.
Υπάρχει ελληνικό σημείωμα στη σ. 1v: «διά το νερόν οπού μας επώλησεν ο μουκτίφεντης εις Τραχόνι ώρες 3».
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 1996-1997, έγγρ. αρ. 955.
18.
8 Απριλίου 1838
Ενοικιαστήριο. Φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του el-hajj
Mehmed, ο οποίος ήταν έφορος στο βακούφιο του τζαμιού της Αγίας
Σοφίας.
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Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, Αρχείο Ιεράς Μονής
Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, τόμ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 20802081, έγγρ. αρ. 994.
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Ο el-hajj Mehmed, έφορος στο βακούφιο του τζαμιού της Αγίας Σοφίας, που βρισκόταν στη Λευκωσία και ανήκε στον κατακτητή της Κύπρου σουλτάνο Σελίμ Β΄, ενοικιάζει στα αδέλφια Χατζή Δημητράκη και
Φραντσέσκο ένα μύλο με προκαταβολικό μηνιαίο μίσθωμα 80 παράδων.
Ο μύλος βρισκόταν στην τοποθεσία Munevi? του υπαγομένου στον καζά
Κυθρέας (Degirmenlik) χωριού Κυθρέα (Kitrya).
Τον μύλο αυτό κατείχε προηγουμένως ο Γιαννάκης Λιπέρτη, πατέρας
των Χατζή Δημητράκη και Φραντσέσκου. Αφού πέθανε ο Γιαννάκης, ο
μύλος σύμφωνα με την ισχύουσα τότε νομοθεσία μεταβιβάστηκε στα
άρρενα παιδιά του.
Πάνω από το κείμενο υπάρχει συμπληρωματικό σημείωμα ημερομηνίας 15 Muharram 1254 (10.4.1838) με τη υπογραφή και τη σφραγίδα
του έφορου el-hajj Mehmed. Στο σημείωμα αυτό καταγράφεται ότι ο
Φραντσέσκος αυτοπροσώπως και εκ μέρους του αδελφού του Χατζή Δημητράκη παρουσιάστηκε στον έφορο και παραχώρησε το δικαίωμα κατοχής του μύλου στον Αντώνη Αναστάση, στον οποίο ο el-hajj Mehmed
ενοικίασε τον μύλο με τους ίδιους όρους.
Υπάρχουν δύο ελληνικά σημειώματα στη σ. 1v: «1 πούλισίς τουΜίλου
Κυθρέας μεναίβισου από τους Ιούς Λιπερτί περνά εις τον Αντόνιον
Ανάστασιάδιν λευκοσιάτιν 1838 Μαρτίου 29».
και «Καταχωρήθηκε στον κώδικα του βακουφίου»
Εκδόθηκε από τον Ι. Θεοχαρίδη, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839,
Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
τόμ. Δ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 2080-2081, έγγρ. αρ. 994.

Υστερόγραφο
του Φοίβου Σταυρίδη

Μεγεθύνοντας την πράξη προδίνουμε το όραμα.
Οι ήρωές μας ήταν άνθρωποι, ανεπιτήδευτοι
στη μάταιη θυσία τους· δε θα μολύνουμε τη μνήμη τους
με παρελάσεις, λόγους ηχηρούς
και τη σημαία μπροστά να κρύβει βολικά τη γύμνια μας.
Θα τους τιμήσουμε ανθρώπινα, με δάκρυα πολλά
και την καρδιά ξεκούμπωτη στον ήλιο.

