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Ο Αη Γιώρκης τους Μάντοuδοuς και 

το τσιφλίκι του Αγίου Αντωνίοu στην Κuθρέα 

Στn φr'ψn του Αγίου Γεωργίου, εκτός 

από τον ενοριακό ναό στnν ομώνυμn ενορία 

τnς; Κυθραίας, το γνωστό σαν Αnς Γιώργnς ο 

Στρατnλότnς, nτav αφιερωμένα και μερικό 

εξωκκΜσια. Τα nιο σnμαντικό nταν δυο. Ο 

An Γιeι)ρκnς τους Μόντουδους σrες nόνω 

ενορίες και ο Άn Γιώρκnς ο Ποταμfτrχ; κοντό 

οτnν εκκλnσία του Αγfου Ανδρονfκοu. 

Ο Ά.nς Γιι..ί>pκnς τους Μόντουδοuς, 

διετnρείτο μέχρι τn δεκαετία του 1960, 
nτav ένα μικρό nαρεκκΜσι στnν οριστερn 

πλευρό του δρόμου από τους χ• Πιερfδες 

nρος τnv Σuρκονιόν, στnν όκρn του πρώτου 

περβολιού του τσιφλικιού. 

Το μέρος nou l'πov κησμένο nταv 

στα όρια τπς ενορfας Χαρδακιώησσας;, 

nεvnντa μόλις μέτρα από τn γραμμn nou 
την εχώριζε από τn Συρκανιόν. Ανnκεν όμως 

εις τnv εκκλnσfαν τnς Σuρκονιός, τnv Αγfαν 

Ά.wav. 

Μια φορό το χρόνο, τες 23 του Anρfλn 
(n τρίτn τnς Λαμnρnς εόν n γιορτn συνέπι
πτε με τnν Aγfov Εβδομόδα) ο ποπός τnς 

Συρκονιός ελειτοuργούσε στον Άn Γιώργn 

αντί σrnv Aγ!av Άνναν. Με το " χόραμον του 
φου" ο καντnλόφτnς έστnνε το σιΊμαντρο 

ψnλό, στο nαρακεfμενο αλώνι του Θούnου 

του Σά68α Χρισriδη 

και καλούσε τους πιστούς σrn λειτουργία. 

Μαζεύονταν οι κάτοικοι των δύο ενοριών, 

Σuρκαν:ός και Χαρδακιώτισσας. Λfγοι όμως 

μπορούσαν να χωρέσουν μέσα για να πορα

κολουθnοουν τn λειτουργfα. Ο όγκος του εκ-

κλnσιόσματος έμενεν και nαρέμε:νεν 

εκεr μέχρι τnv anόλuσn. 

Για τους κατοίκους των δύο ενοριών ο 

Γιώργrκ; ι'παν ο ;t;γιος nou βρισκόταν 
πάντα κοντά τους και για κάθε τους nρόβλn-

μα rι τους σκέψn r'παν να 

τn βοnθειό του. 

Στnν αρρώσrεια θα τον nαρακaλού

σαv να γfνΕΙ περαστικό. Θ' άναβαν το καντnλι 

του για να nερόσει ο μαθnη"Ίς του Γυμνα

σfου τες του. Τούταζαν κερf για να 

βρεθεί κόη που τόβαλαv κόnοu και ξέχασαν. 

Για τον που το 

γρόμμα του κι ακόμn και για το συνοικέσιο 

που σκόλωοε: για κάποιο απρόβλεπτο κώλυ

μα. 

Για να nροσκυνnσουν, n . για κόΙΊΟΙΟ 

τόμο, έρχονταν γuναfκες anό όλnν τnv nε

ριοχnν, τn Λευκωσία και από τα προάστια κu

ρfως το Καϊμοκλi. Κεριά και λαμπόδες όνο

βαν σχεδόν κόθε μέρα, το τραπεζάκι με τα 

μnουκόλια το λόδι για τες καντnλες φορτω-

, 
r-
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μένο και η οικοδομn απ' έξω πόντο φρεσκο

νnματωμένη. Τα χρnματα που μόζευε το 

κουτf δεν nταν ευκαταφρόνητο έσοδΟ για τη 

φτωχn εκκλησfα της Αγfας Άννας. 

Όπως όμως συμβαfνει πόντο με τα 

παρεκκλnσια που βρ!σκονταν μακρυό από 

κατοικημένες περιοχές έτσι κι εδώ το περιε

χόμενο του κουτιού γινόταν στόχος από και

ρού εις καιρόν κόποιου ασυνεfδητου αγιο

γδύτη. Μερικές φορές το παρόκαναν. Κότι 

τέτοιο συνέβη γύρω στα 1920. Οι εκκλησια
στικο! ειi!τροποι της Αγ!ας Άννας που πnγαι

ναν ν' ανοfξουν το κουτr έρχονταν συνέχεια 

δεύτεροι. Οχι μόνον δεν εύρισκαν χρnματα 

αλλό έπρεπε να πληρώσουν κι από πόνω για 

ν' αντικατασταθεf η κλειδαριό του κουτιού. Ο 

Σοφτός Που nταν τότε μέλος της εκκλησια-
_ςπικnς επιτροπnς nταν έξω φρενών με το 

θρόσος του κλέφτη. Ταυτόχρονα όρχισε ν' 

aπογοητεύεται οπό την αδιαφορfαν και τnν 

επιεfκειαν του Αγfου που δεν nξερε το δικό 

του. Τον nθελε να κόμει το θαύμα του. Να 

κόψει το χέρι του κλέφτn την ώραν που όνοι

γε το κουτr. Όπως έκοψεν n Παναγfα του Κύκ
κου το χέρι του Σαρακηνού που δοκfμdσε ν' 

ανόψει τσιγόρο από το καντnλι της. 

Η περιοχn που nταν κτισμένο το πα

ρεκκΜσι λεγόταν τσιφλίκι. Και nταν τσιφλ!κι, 

μέρος της περιουσfας του παλαιού μονα

στηριού του Αγίου Αντων!ου. Το μοναστnρι 

αυτό βρισκόταν στο βορειοανατολικό τμnμα 

τπς Συρκανιός, μερικές εκατοντόδες μέτρα 

από την πηγnν του Κεφαλοβρύσου. Εκεr nταν 

και η μικρό εκκλnσ!α του Αγίου Αντωνfου που 

διετηρε!το μέχρι το 1953 και ανnκε στους 

Μαρωνίτες. Η κατόρρευσn τnς εκκλησ!ας 

προκΜθηκε οπό κατολ!σθησn του εδόφους 

μετό το σεισμό. Φαίνεται ότι και οι παρακε!

μενες οικοδομές, που μέχρι το 1957 ανnκαν 
στην Αρμενικn Εκκληqfα, αποτελούσαν 

μέρος του μοναστηριού. 

4 

Το μοναστnρι του Aγf~u · Αντωνfου 
υπnρχε από τους χρόνους του Βuζαντfόv. Σ' 
αυτό, όπως αναφέρεται υπnρέτnσε αρχικό ο~ 

Επίσκοπος Χύτρων Άγιος Δημnτριανός. 

Επί Φραγκοκρατfος ε!ναι 646αιο ότι 

όλn η περιουσfα του μοναστnριού περιΜΘεν 

εις την κατοχnν των καθολικών κοι οι ορθό

δοξοι μοναχοr κατέφυγάν σε όλλα μοναστή

ρια. Επf τουρκ~κρατfας οι Ορθόδοξοι ανέ

κτησαν τπν περιουσfαν αυτnν n οποία ετέθn 
υπό τον έλεγχον mς Αρχιεπισκοπnς εφόσον 

δεν αναφέρεται ότι το μοναστnρι επαναλει

τούργησε. 

Κατό τον 17ον αιώνα οι Μαρωνίτες 

που κατοικούσαν εις τnν συνοικ!αν τnς θeο

τόκου ε!χαν προστριβές με του<:; Ορθοδό-
ξους. Έγινε συμβιβασμός, πιθανόν και με , 

επέμβαση. τnς τουρκικnς διο!κησnς. και το . lr: 

μοναστnρι της Θεοτόκου αντnλλόγn με εκεί-

νο του Αγfου Αντωνfου. Επ! των ημερrbν μ~ 

εις τnν κατοχnν των Μαρωνιτών nτον μόνον 

n μικρn εκκλnσ!α του Α γΙου Αντωνfου και ένα 
περβόλι έκτασnς δύο περfπού σκολών. Η 
περβόλα. τα τεμόχια γνωστό ως του Εξόρ-

χου του Οικονόμου και του ΚεφαλQβρ(.ισοu 

καθώς και n μεγόλn έκταση γύρω και πόνω 
από τον Κεφαλόβρυσον καθώς και τα σπtτια 

κοντό στnν εκκλησfαν ανnκαν στους Αρμε· 

νΙους. Αρχικό, πιστεύω ότι και αυτό ανnκαν 

εις τον Άγιον Αντώνιον. Δεν έχω υπ' όψιν μΟυ 

πότε και κότω από ποιες συνθnκες όrιΕιή'fι.. 
θησαν αυτό από τους Αρμεν!ους καΘ' nν 

στιγμnν ούτε ένας από αυτούς δεν εζοίισε . 
στnν περιοχnv. ' 

Μετό από auτn την παρένθΕσπ θέλω 
να επανέλθω στο τσιφλ!κι που εrvαι και το 

θέμα του όρθρου. Όπως ανέφερα και nρon- · 
γουμένως. επf Φραγκοκρατ!ας περιΜθtv 
εις την κατοχnν των Λατrνων. Όπως το ·~~ 
όνομα υποδnλεf θα παρεχωρnθn σε μονα

χούς τόγματος από την Μόντόυαν τnς Bc?-



ρείοu Ιταλίας. Φα!νεται ότι εκείνοι θα το έκτι

σαν για τες θρnσκεuηκές τους ανόγκες 

λόγω τnς μεγόλnς αnοστόσεως από όλλες 

καθολικές εκκλnσrες. Το όνομα όnως διεσιδ

θn εfναι "Αnς Γιώρκnς τους Μόντοuδοuς". 

Τώρα τελεuταfα nαρατnρώ ότι μερικοr ανα

φέρονται d αυτό σαν • Αnς Γιώρκnς τους 
Μάντnδες". Πέραν πάαnς αμφιβολ!ας είναι 

λόθος. Οι τσιγγόνοι δεν έκτιζαν εκκλnαfες 

ούτε και υnόρχει οποιαδnποτε μαρτυρfα όη 

εκεί κοντό υnnρχε καταυλισμός τους. Λόθος 

ε!ναι εnfσnς ν' αναφερόμεθα στnν nεριοχnν 

σαν "Κακοθκιέβατος". Ο Κακοθκιέβατος είναι 

μακρuό. 

Μετό τnv αnοχώρnσn των καθολικών 

το nαρεκκλnσι διαμορφώθnκε σαν ορθόδο

ξο αλλό n ονομασία παρέμεινε. 

Η έκτασn του τσιφλικιού nταν μεγόλn. 

Στα aρδεύσιμα περιλαμβάνονταν όλα τα 

κτrψατα nou εποτίζονrαν anό τnv τρύnαν 
προ τnς χαλοδnσιός του Μύλου τπς Ελrιός 

και ευρίσκονταν στnν αριστερn πλευρό του 

δρόμου από τους Χ" προς τnν 

κ ανιόν. 

Κύρια φυτεία ι'ϊrον n ελnό. Από τα ολώ
νισ που διεσώθnσαν εrνσι βέβαιον ότι το χει

μώνα εκαλλιεργοΟvrο σιτnρό. Cι καλοκαιρι

νές καλλιέργειες Θα nτav περιορισμένες και 

στο σnμεiο που να τους έφτανε το τnς 

τρόnας. Στους όχθοuς θα unnρxαv σuκαμιές 

για εκτροφn καματερού. Το λεμονόδεvrρα 

εκαλλ;εργr'Ίθnκαν αργότερο, όπου un!"φχαν 

κενο! χώροι, όταν το τσιφλίκι εnωλnθr1κε σε 

ιδιώτες. 

Σε απόστασn 60-70 μέτρων από το nα
ρεκκλnσΙ. δεξιό του δρόμου nρος τον Κακοθ

κιέβατο, εις το δεύτερον τεμάχιον, Ι'ηαν n κα
τοικfα με τους στόβλους και το ελαιοτριβείο. 

Σ' αυτό το τεμάχιο unnρχαν οπωροφόρα δέ

ντρα, αμυγδαλιές, χρuσομnλιές, συκιές, ρω-
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διές, βυσσινιές, λεμοvόδεντρα κλπ. Με ιδιαi

τερn φροντfδα, όnως uπολογfζω, εfχαν εnιλε

γεf οι διόφορες nοικιλfες. Τα χρυσόμnλα, 

όλλα αδρό γιο γλυκό, όλλο μ€ ιδΙάζουσα 

γεύσn και όρωμα αλλό όλα nικροκόκκονα. 

Οι περισσότερες αμυγδαλιές έκαναν αμύ

γδαλα γλuκοκόκκονα αλλά το πράσινο περι

κάλυμμα nτav πικρό. Κι αυτό προφανώς για 

να μnν μπορούν να φαγωθούν όγοuρο. 

Υnnρχαν οι ρωδιές με τα nοχόφυλλα ρώδια 

που μπορούσαν να κρεμασθοί;ν και να δια

τnρnθούν μnνες για τα μvnμόσυνα. Ιδιαίτερn 

μνεία αξίζει n τερόστια "σιάμnουτn" σuκαμιό 
· με τους Εδώ nτav 

και οι τρεις "πολλόριζες" που μπορού-

σαν να nρομnθεύσουν nμερο και μεγόλα 

φυτό για οvηκατόστασn εκεfvων που ξnρσf

νονταν σ ολόκλnρrΙ τnv έκτασn του τσιφλι

κιού. 

μου διnγούνταν οι παλαιότεροι, 

επr Αρχιεπισκόπου Σωφροvίου, οι νεαροί τότε 

ανεψιοί του και Θεοδό

του επεακέπτοντο τακτικό το τσιφλίκι και εδη-

σχέ:σε:ις με τους χωρια

των. 

"'"''ηιιzir'Of' του 

τσιφλΙκΙού, ενοικιασηΊς n nταν, 

οπό ότι γvωρfζω, ο Μ. Φκιάκκος. Ήταν πατέ

ρας του Αδάμου και Χ" Γιαvνόκn Φκιάκκοu 

και τnς Αννας Σοφοκλέους. Γύρω στα 190C 11 

Αρχιεπισκοnn απεφάσισε να εκnοιi'Ίσει το τσι-

φλίκι. αγόρασαν ο 

ο πατέρας του Χ" Χρίστος, ο 

(πόnπος του Παrιαζαχαρία Κεσσαρτfδn), ο 

ΓιαγκουλΜς Χ" Μοιραfος, ο Ιόκωβος Έλλn

νας, ο Παnόγιωργnς και πιθανόν ο Καμπου

ρονικόλας και ο Τσαγκάρnς. 

Το nαρεκκλrlσι παρεχωρnθn στπν 

Αγfαν Άννον διόη n εκκλnσrα nταν φτωχn και 
διόη όλοι οι αγοραστές των κτnμότων nτav 

Ιuρκονίτες. Σον οικοδομn nτav τελείως anM 


