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ΚΥΘΡΕΩ1ΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ APXEIO 

ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

{ΜΕΡΟΣ Α' - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑτΙΑΣ) 

Εισαγωγικά: 

Όπως είναι γνωστό, στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας, η Κυθρέα, ήταν ένα από 

τα δεκατρία διαμερίσματα (καδιλλίκια) της 

Κύπρου. Τ ο καδιλλίκι της Κυθρέας περιε

λάμβανε τα ακόλουθα 38 χωριά: (διατη
ρούμε τη γραφή τους, όπως έχει) πέρα 

χωρίον, Τράχωνας, ομορφήτα, μισοκε

λεύσι (Καlμακλί), μια μιλλιά, χωρδακιότισ

σα, Συργανιά, άγιος ανδρόνικος, άνω 

Χρυσίδα, κάτω Χρυσίδα, νέον χωρίον 

Τραχώνι, βόνη, Έξω μετόχων, παλαίκυ

θρον, Τύμβος, μαργόν, πυρόιV, άγιος σω

ζόμενος, Ιδάλιον, λουρουκίνα, Ολύμπια, 

μοσφυλωτή, ψευδός, κόρνος, χχιά, μάλ

λουρα, αλάμπρα, Νήσσου, τζέριν, πολιτι

κόν, Ψωμολόφου, Γέρι, στρόβολος, 

αγλαντζιά, παλλουριότισσα, Δελίκηπος 

και ποταμιά. Είναι αξιοσημείωτο ότι, η 

Κυθρέα, χωριζόταν στις ενορίες της. 

Η δημοσίευση των εγγράφων που 

αναφέρονται στην Κυθρέα, έχει μεγάλη 

ιστορική σημασία. Είναι αυθεντικό ιστορι

κό υλικό, χρήσιμο για τους ερευνητές. Η 

έκδοση των εγγράφων αυτών, θα γίνει σε 

δυο στάδια. Στο Μέρος Α· θα εκδοθούν, 

όσα έγγραφα καλύπτουν 1ην περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. Στο Μέρος Β·, θα γίνει 

η έκδοση των εγγράφων, που αναφέρο

νται στην περίοδο της Αγγλοκρατίας. Δεν 

γίνεται καμμιά επέμβαση στη γλωσσική 

μορφή των εγγράφων και διατηρούνται τα 

ορθογραφικά λάθη. Για κάθε έγγραφο, 

αναφέρεται το βιβλίο καταγραφής του και 

Κώστας Γ. Γιαννός 

ο αύξοντος αριθμός του εγγράφου, καθώς 

επίσης και σύντομη περίληψη του, σύμ

φωνα με την αρχειοθέτηση, που έκανε η 

Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 

Ευχαριστούμε θερμά, τον Μακαριό

τατο ΑρχιεΠίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστο
μο, που με την άδεια του, έγινε κατορθωτή, 

η δημοσίευση των εγγράφων αυτών. Ευ

χαριστίες οφείλονται και στον κ. Χριστό

δουλο Θεοδότου, υπάλληλο της Αρχιεπι

σκοπής, για την πολύτιμη βοήθειά του. 

Έγγραφο βιβλίου Α· με αυξ. aριθμ. 

452 «Πρακτικόν των χωρίων περιφερείας 
Κυθρέας, ων οι κάτοικοι δηλούσιv ότι, ευ

χαρίστως δίδουσι κατ' έτος, ανά εν γρό

σιον, από το έτος 1852, δια μισθόν των 
Δημογερόντων». 

Ημείς οι υποφαινόμενοι κάτοικοι ρε

αγιάδες του χωρίου-καζά Κυθρέας, υπο

σχόμεθα ευχαρίστως, να δίδομεν κατ' 

έτος, από ένα μόνο γρόσι ο καθένας, κά

μνοντες αρχήν από το σεληνιακόν έτος 

1268, προς αποπλήρωσιν μισθού δύο Δη
μογερόντων και δύο γραμματικών Σερα

γίου, οίτινες υποχρεούνται να θεωρούσι 

προθύμως και επιμελώς τα ς συμπεσούσας 

υποθέσεις μας και μ' ένα λόγο να ευκο

λύνουν ημάς, όσον δύνανται και προς έν

δειξιν, δίδομεν το παρόν μας έγγραφον, 

επιβεβαιωμένων παρ' ημών. 
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20 Μαρτίου 1850 

Σημείωση: Το έγγραφο αυτό υπο

γράφουν, κάτοικοι των χωρίων του καζά 

(διαμερίσματος) Κυθρέας. 

Έγγραφο βιβλίου Β· με αυξ. aριθμ. 

126 «Τη Α.Μ. ο Ιωάννης Παυλίδης, ότι 

μετέφρασε τους νέους, περί δανειζομέ

νων, επί υποθήκη των αγρών των, προς 

ασφάλειαν των δανειστών, κανονισμούς. 

Παράπονα κατά των κτηνοτρόφων, ως 

ζημιωτών». 

Μακαριώτατε Δέσποτα Ευλαβώς 

προσκυνώ 

Κατ α· την Σεβαστήν διαταγήν της 

Υμετέρας Μακαριότητας, μετέφρασα 

όσον μαι ήτα δυνατόν, τους νέους περί 

δανειζομένων επί υποθήκη των αγρών 

των προς ασφάλειαν των δανειστών Κα

νονισμούς. 

Εβράδυνα Μακαριcίηατε Δέσποτα, 

προς τούτο, ένεκα των ολίγων μου γνώ

σεων και της μικράς πείρας μου, περί την 

Οθωμανικήν Γλώσσα. Η Σεβαστή Κυβέρ

νηση καλώς ποιεί και προνοεί την εμψύ

χωσιν της Γεωργίας, της πρώτης πηγής 

του πλούτου και της ευδαιμονίας παντός 

Κράτους. Συνέταξα ταύτα, αλλά εάν δεν 

επιστήση την προσοχήν και εις άλλα τινα 

ουσιοδέστερα, ημείς ενταύθα ματαιοπο

νούμεν, προς πάσαν βελ τίωσιν και πράο

δον, ένεκα της aσπλαχνίας των κτηνο

τρόφων και ακτημόνων, οίτινες κατα

στρέφουν το παν ατιμωρητί. Η επιτόπιος 

Αρχή, προσφεύγει εις τε τος παρατηρή

σεις και παρακλήσεις των πασχόντων! Και 

ως εις ταύτα, βλέπομε μετά θλίψεως ότι 

οσημέραι, ελαττούται ο ζήλος θλίψεως 

του πολυκτήμονος γωργού. 
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Εξαιτούμεθα τος τρισεβάστους και 

Μακαρίους ευχάς και ευλογίας, διατε

λούμεν προθυμώτατα πνευματικά τέκνα. 

Εν Κυθρέα 22 Ιουνίου 1858 

Ιωάννης Παυλίδης 

Έγγραφο βιβλίου ΚΗ · με αυξ. aριθμ. 
6 «Τη Α.Μ οι κάτοικοι της ενορίας Αγίας 
Μαρίνης πολιτίας Κυθρέας, παρακαλούσι 

την Α.Μ., όπως χειροτονήση δια την 

ενορίαν των ως Ιερέα, τον συνενορίτην 

των Χ"Γεώργιον Παπαπέτρου. Τος υπο

γραφάς επικυρούσι 4 ιερείς της ενορίας 
Αγίου Ανδρονίκου. Μεταξύ των υπογρα

ψάντων φέρεται πρώτος ο Χατζη· 

Γεώργιος Πετρακίδης και πέμπτος ο Χα

τζη-Γεώργιος Ν. Οικονομίδης». 

Κυθρέα τη 26 Απριλίου 1861 

Την Μακαριότητά σας εδαφικώς 

προσκυνούμεν 

Οι uποφενόμενοι κάτοικοι της ενο

ρίας αγίας Μαρίνας πολιτίας Κυθρέας 

αναφερόμεθα δια της δουλικής μας προς 

την υμετέρα Μακαριότητα λέγοντας τα 

εξής, ότι επειδή η ενορία μας στερείται 

ιερέως δια τούτο τη συνενέσει και απο

φάσει όλων ημών των ενοριατών εκλέξα

μεν και εψηφίσαμεν ως τοιούτον τον συ

νοριάτην μας Χ' Γεώργιον Παπαπέτρου 

δια θερμοπαρακαλούμεν την υμετέραν 

μακαριότητα να ενδόση εις την δουλική 

ταύτηv παράκλησιν μας και να τον χειρο

τονήσει και θέλομε ν είσθαι παρακλήτορες 

προς τον ύψιστον δια την πολίτιμον υμών 

υγίαν της υμετέρας Μακαριότητας προ

θυμότατοιδούλοι. 

Χ'Γεώργιος Πετρακίδης, Χ' Αδάμας 



Χ' Παναγή, Χ' Πιερής Χ' Κωσταντή, Χ' 

Γιάγκος χ' Σάββα, Χ' Γεώργιος Ν. Οικονο

μίδης, Κυριάκος Πέτρου, Αντώνιος Χρι

στοδούλου, Χ' Αντώνης Αντωνίου, Γεώρ

γιος Μιχαήλ, Χ' Γεώργιος Ακκηλλή, Νικό

λας Χ' Γεωργίου, Ιωσήφης Αντωνίου, Χ' 

Χριστόδουλος Παπαγεωργίου, Χ' Σάββας 

Χ' Χριστοφή, Χ' Παύλος Χρίστου, Νικολής 

Παπακυριακού, Παύλος Κωνσταντινίδης, 

Χ' Παύλος Ευγενίου, Χ' Παυλής Παυλή, Χ' 

Κυριάκος Παναή, Ττοφαλής Νικόλα, Χ' 

Σάββας Αντωνίου, Βασίλης Παπαχριστο

δούλου, Πέτρος Χριστοδούλου, Χ' Σάβ

βας Βασιλείου, Χ' Λουκάς Παπαπέτρου, 

Σολωμής Σάββα, Γεώργιος Μιχαήλ, Χ' 

Χάννος Αvτωνίου, Χ' Κωνσταντής Χ' Μι

χαήλ, Γιασεμής Αντωνίου, Ιωσήφης Χρι

στοδούλου, Γεώργιος Ζαχαρίου, Χριστό

δουλος Χριστοδούλου, Μιχαήλης Πέτρου, 

Αντώνιος Καουρής, Βασίλειος Καουρής, 

Χ' Παντελής Χ' Παύλου, Παυλής Γεωρ

γίου, Χριστόδουλος Χ' Χαραλάμπους, Νι

κόλας Ζαχαρίου, Μιχαήλης Χ' Σάββα, Χ' 

Γεώργιος Ιωσήφ, Χ' Κωσταντής Ηλία, Νι

κόλας Χ' Παπασάββα, Αντώνης Μιχαήλης 

Χ' Σάββα, Χ' Γεώργιος Ιωσήφ, Χ' Κωστα

ντής Ηλία, Νικόλας Χ' Παπασάββα, 

Αντωνής Μιχαήλη, Ιωάννης Χριστοδού

λου, Χριστόδουλος Ιωσήφ, Χριστόδουλος 

Θεοδώρου. 

Ημείς οι Ιερείς της ενορίας Αγίου 

Ανδρονίκου, βεβαιούμεν και επικυρούμεν 

την γνησιότητα των ανωτέρω υπογρα

φών. 

Παπα Χριστόδουλος Παπαπαύλου 

Παπα Ιάκωβος Πετρίδης 

Παπα Ιωάννης Μάρκου 

Παπα Πέτρος Ευγενίου 

19 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Σημείωση: Χρειάστηκε ιδιαίτερη 

προσπάθεια για την ανάγνωση, μέσα από 

τις υπογραφές, των ονομάτων, των κα

τοίκων της Αγίας Μαρίνας Κυθρέας. Για 

χάρη της ιστορίας, δημοσειεύονται όλα τα 

ονόματα, με διορθωμένα τα ορθογραφικά 

λάθη. 

Έγγραφο βιβλίου Ε' με αυξ. aριθμ. 

262 «ΤηΑ.Μο ΜακάριοςΑνδρεάδης,υπέρ 
του Μουζίρου, ον απειλούν να παύσουν ο 

Χ' Αχμέτ Εφένδης, λόγω δυσαρεσκείας. 

Παρακαλεί όπως προληφθεί το τοιούτον 

και ότι ένεκα της Ακρίδος και εξοφλήσεως 

φόρων. Τοσούτω μάλλον καθ' όσον οι 

ραγιάδες είναι ευχαριστημένοι.» 

Τω Μακαριωτάτω Θεωτάτω και Σε

βασμιωτάτω Αρχιεπισκόπω Κυρίω μοι Κυ

ρίω Σωφρονίω, τω Σεβαστώ μοι Πατρί και 

Δεσπότη, προσκυνώ 

Εις Αρχιεπισκοπήν 

Μακαριώτατε Δέσποτα, δουλικώς 

προσκυνώ. 

Η δουλική τούτη επιστολή μου δεν 

αποβλέπει εις άλλο τι, ειμή μόνον να πα

ραστήσω την δυσαρέσκειαν του Χ' Αχμέτ 

εφένδη και των αδελφών του, κατά του 

Μουζίρου του Καζά, ένεκα ενός δούλου 

του Χ' Αχμέτ εφένδη, διότι του εζήτησε 

την Ακρίδα του και το μιρίν του, λοιπόν του 

εκακοφάνη και ήλθε εις λόγους μετά του 

Μουζίρου κι έκαμαν μασηατάν εναντίον 

του, δια να τον εξώσουν της θέσεώς του. 

Παρακαλώ λοιπόν την Σεβαστήν μοι 

Μακαριότητα, να προσπαθήση όλες δυ

νάμεσι, να μη γίνη τούτο το άδικον εις τον 

Καζά και μάλιστα τώρα, εν καιρώ ακρίδος 

και εξόφλησης των μιργιών να έλθη ένας 
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άλλος, βέβαια θα μεταχειρισθή τον πλέον 

σκληρόv και απάνθρωποv τρόπον, μάλι

στα οι ραγιάδες είναι όλοι ευχαριστημένοι 

από αυτόν κι ελπίζω ότι ο Ηγεμών, δεν θα 

εισακούση εις τρεις και τέσσερεις αν

θρώπους και να τον αφαιρέση αμέσως της 

θέσεώς του. Εκ του εναντίον όμως, εάν 

ιδήτε τον ηγεμόνα ευδιάθετον δια να τον 

παύση, παρακαλώ να τον εμπποδίσετε. 

Και ταύτα μεν δοuλικώς 

Εκ Κυθραίας τη 16 Οκτωβρίου 1867 

Της υμετέρας Μακαριότητας ευπειθής 

δούλος Μακάριος Ανδρεάδης 

(υπάλληλος της Αρχιεπισκοπής) 

Έγγραφο βιβλίου Κ· με αυξ. aριθμ. 63 

«Τη Α.Μ ο ΠαπαΖαχαρίας Ιωάννου, 

συμφώνως τη ανωτέρω επιστολή του άνω 

Κώδικας, η Α.Μ εζήτησε πληροφορίας, 

περί του Χαράλαμπου Γεωργίου Χάσιου εκ 

Κυθρέας, ο δε ΠαπαΖαχαρίας απαντών 

λέγει ότι, ο Χάσιος εγεννήθη εν τη ενορία 

Χορδακιώτισσα, αλλά ούτε λόγος ηκού

σθη, ότι ηρραβωνίσθη ποτέ. Σημείωση 

(χάριν της Ιστορίας). 

Εν υστερογράφω, ο ΠαπαΖαχαρίας 

αναφέρει ότι, κλέπτης τις εκ Κυρηνείας, 

επώλησε κλοπιμαία πρόβατα, εις κρεο

πώληv εκ Κυθραίας, αμφότεροι δι ανακα

λυφθέντες εφυλακίσθησαν. Επειδή οι 

μάρτυρες αρνούνται να μαρτυρήσωσιν, 

εζητήθη η ιδική του μαρτυρία. Ερωτά την 

Α.Μ εάν επιτρέπη το τοιούτον, άνευ όμως 

επιβολής όρκου». 

Τω Μακαριοτάτω και θειοτάτω Αρ

χιεπισκόπω Νέας Ιουστινιανής και πάσης 

Κύπρου, Κυρίω μαι Κυρίω Σωφρονίω, 
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προσκηνητώς 

Εις Αρχιεπισκοπήν 

Μακαριώτατε Δέσποτα, 

Ο ευσεβάστως υποφαινόμενος πλη

ροφορώ την Υμετέραν Μακαριότητα, ότι 

ο Χαράλαμπος Γεωργίου Χάσιου, περί ον 

δι' υμ. επιστολής με διατάττητε να ερευ

νήσω αν είναι ελεύθερος η ου, είναι ελεύ

θερος. Εγεννήθη εν τη ενορία Χορδακιο

τίσση, καθ' ας ηρύσθην πληροφορίας, ουδ' 

ηρραβωνίσθη ποτέ, ουδέ λόγος τοιούτος 

ηκούσθη εν Κυθραία. 

Συργανιά Κυθραίας τη 25 Οκτωβρίου 1868 

Της Υμετέτας Μακαριότητας 

Ευπειθέστατος 

ΠαπαΖαχαρίας Ιωάννου 

Υ. Γ Κλέπτης Κυρηναίος ε πώλησε 

κλαπέντα πρόβατα εις ενορίαν Συργανίας. 

Ο ιδιοκτήτης Κυρηναίος ευρών ζώντα 

πρόβατα ιδικά του εις τον κρεοπώλην, ως 

και δέρματα, εισήχθη η υπόθεσις εις τον 

ΚαημακάμηνΣκάλας,μένονταενταύθα,ως 

και του συμβουλίου, εμαρτυρήθη και απε

δείχθη η αλήθεια. Κατά διαταγήν του εν 

Σκάλα Καημακάμη εφυλακίσθη ο Κυθραιώ

της κρεοπώλης εις Κυρήνειαν μετά του 

κλέπτου. 'Ινα απολυθή εζητήθησαν οι 

μάρτυρες Κυθραιώται, αγνοούντες όμως 

τους λόγους, δι' ους αρνούνται την μαρ

τuρίαν, εζητήθη η εμή. Εάν το επιτρέπετε 

είμαι πρόθυμος ως Ιερεύς να μαρτυρήσω 

άνευ επιβολής όρκου, ότι ιδίοις ωσίν 

άκουσα. 



Αναμένων τος διαταγάς σας υπο

σημειούμαι 

με βαθύτατο σέβας 

ΠαπαΖαχαρίας Ιωάννου 

Έγγραφο βιβλίου Ε· με αυξ. aριθμ. 82 

«Τη Α.Μ ο ΠαπαΖαχαρίας Ιωάννου 

ότι, τη επιταγή Αυτού, μετέβη και παρε

τήρησε τον ποταμόν, δηλαδή το καταλ

ληλότερον μέρος δια γέφυραν την και 

κατά την γνώμην των χωρικών, πρέπει να 

γίνη εις το μέρος καλούμενον «Τζιγκι

ρλήν» καθ' ότι είναι ο δρόμος της Μεσα

ορίας και Σκάλας.>> 

Μακαριώτατε Δέσποτα, 

Σπεύδω δια ταύτης μου, όπως πλη

ροφορήσω την Υμετέρα Μακαριότητα ότι 

χθες υπήγαν κατά την υμ. επιταγήν και 

παρετήρησα τον ποταμόν δηλ. το καταλ

ληλότερον μέρος δια γέφυρα και ως 

επληροφορήθην και παρ' άλλους χωρι

κούς πρέπει να γίνη εις το μέρος λογό

μενον « Τζιγκιρλήν>> καθ' ότι είναι ο δρόμος 
της Μεσαορίας και Σκάλας και ταύτα προς 

υμετέρας πληροφορίας. Ζητώ συγνώμην 

του ότι ήργησα να απαντήσω εγκαίρως, 

πλην το αίτιον είναι ότι ήμην ασθενής. 

Της Υμετέρας Μακαριότητας ευ

πειθέστατος ΠαπαΖαχαρίας Ιωάννου. 

Συργανιά τη 13 Νοεμβρίου 1868 

Κτηματικός Κώδικας 

«Αντίγραφον ενοικιάσεως του εις 

την Κυθραίαv Ιεροι) Μοναστηρίου της 

Υπεραγίας Θεοτόκου>>. Ιωαννίκιος ελέω 

Αρχιεπίσκοπος. 
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Η Μετριότης ημών δια του παρόντος 

αποφαινομένη δηλοποιεί ότι ο Οσιώτατος 

Κυρ. Χαρίτων, Διδάσκαλος της εν Λευκω

σία αλληλοδιδακτικής Σχολής, πλήρης 

ζήλου Χριστιανικού και φιλοκαλίας εσκέ

φθη να ανοικοδομήση εκ βάθρων την εις 

κίνδυνον εκτεθειμένην Ιερόν εκκλησίαν 

του κατά την Κυθραίαν Ιερού ημών Μονα

στηρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και τε

λειοποιήση τα προ χρόνων ημιτελή οική

ματα τούτου, επί συμφωνία του να είναι 

υπό την διεύθυνσίν του και κυβέρνησιν του 

το Μοναστήριον, με όσα εις τοίηο ανήκουν 

εις Δεκαετία ν. Ο φιλόκαλος δε ούτος ανήρ 

την επαινετικήν αυτού σκέψιν βολών εις 

πράξιν και την ρηθείσαν Ιερόν Εκκλησίαν, 

Θεού βοηθεία, εκ θεμελίων ιδίοις αναλώ

μασιν ανήγειρε, το εσωτερικόν αυτής κα

θωρα"ίσας, όσον η περίστασις τούτω επέ

τρεψε και τα οικήματα ετελειοποίησε, δα

πανήσας εξ ιδιών δια τε ιην Εκκλησίαν και 

οικήματα περίπου των 19000 γpοσίωv ως 
ορώντα κατεστρωμένα εν λεrπομερεί 

Καταστίχω και παρ' ημών κεκυρωμένα. 

Νομίμως όθεν και δικαίως παραχωρούμεJ 

προς την αυτού Οσιότητα το €ιpημένον 

Μοναστήριον δια δέκα ολόκληρα έτη. ομού 

μετά κατά μέρος χωράφια του, ελαιώνας 

και εν γένει παν ότι άλλο ανr]κει εις τούτο, 

δια να απολαμβάνη μόνος αυτός τα προ

κύπτοντα εκ τούτων αγαθά μέχρι της 

πτώσεως της δεκαετοίις προθεσμίας, 

οπότε κατά την μεταξύ ημών και της 

Οσιότητόr; του συνΘήκην, χρωστεί να •:;πι· 

στρέψη εις την Αρχιεπισκοπόν Θρόνοv 

μας το Μοναστήριον μεθ' όσων παρέλαβε 

Κτημάτων, ανηκόντων εις αυτό. Από μέ

ρους δι' ημών, ούτε εκ μέρους του με θ' 

ημάς καν<.ίς δεν έχει το δικαίωμα να 

επέμβη είς τούτο, ούτε να τω κάμη απαι

τήσεις καθ' όλου τοι)το το διάστημα, ειμή 

μόνον το δια τον ημέτερον θρ6νον ανέ-
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καθεν δικαίωμα γροσίων 200 υποχρεούται 
να πληρώνη κατ' έτος και μηδέν άλλο. Διο 

επί τοιαύτη σταθερά και αμεταθέτω συμ

φωνία γίνεται το παρόν μας επίσημον έγ

γραφον και τω δίδεται κατακυρωμένον δι' 

ένδειξιν ασφαλείας διηνεκούς. 

Τη 12 Φεβρουαρίου 1844 

( η υπογραφή δι' ερυθράς) 

Ο Κύπρου αποφαίνεται και βεβαιοί 

Κτηματικός Κώδικας 

«Κατά το αψογ έτος από Χριστού, 

εν μηνί Μαρτίω εξεταχθέντων ακριβώς, 

επί των ημερών του Μακαριωτάτου και 

Σεβασμιωτάτου ημών αυθέντος και Δε

σπότου Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου, πά

ντων των εκκλησιαστικών και Μοναστη

ριακών κτημάτων, ιερών αμφίων τε κινη

τών και ακινήτων πραγμάτων, ευρέθησαν 

άπερ σημειούμεν εκάστης εκκλησίας και 

μοναστηρίου κατά μέρος». 

Σημείωση: (1) Το έτος αψογ είναι το 
1773. 

(2) Στον κατάλογο των περιουσια
κών στοιχείων που ακολουθεί, για κάθε 

εκκλησία, δεν αναγράφονται κτήματα και 

άλλα ακίνητα, διότι η ανάγνωση του Κώ

δικα, για τα στοιχεία αυτά, ήταν εξαιρετικά 

δύσκολη. 

Άγιος Αντώνιος 

ποτήριον με δίσκο ν 1, θυμιατός χυ
τός 1, Σανιάν με δίσκον 1, Ευαγγέλιον με 
σταύρωσιν ασημ. 1, Καvθηλέρια προίηζε
να 2, σήμανδρον σιδηρούν 1. 

Αγία Άννα 
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Ιερόν ποτήριον χυτό ν με τα ακόλοuθ. 

1, Σταυρός μεγάλος ασημ.1 Κανδήλιν 

ασημ. δρμ.90 1, Ιερατική στολή μεσαία 1, 
Κανθηλέριν προύτζενον 1, Σανιές χάλκι
νες με δίσκον 2, σήμανδρον σιδηρούν 1, 
Ευαγγέλια ακόσμητα 2, θυμιατός χυτός 

1, περιζώvιον ασημ. 1, σεντούκιν κάρυν. 
1, μανουάλια προύτζενα 3, πολυέλεος 

προύτζενος 1, Βιβλία ακολουθίας όσα 

εστί. 

Χορδακιώτισσα 

Ιερόν ποτήριον με τα ακολουθ. μα

τεμ. 1, Ευαγγέλιον εγκεκοσμημένον 1, 
έτερα Ευαγγέλια ακόσμητα 2, Φελώνιν 

βελουδεν. με χρυσά 1, Ιερατική στολή κενή 
1, έτερες τετριμμένες 2, Κανδήλια ασημ. 
δρ. i 80 2, Σανιές προύτζεν. 2, Σεντούκιv 
κάρυνον 1, μανουάλια προύτζεν. :3, σή

μανδρον διδηρούν 1, Έτερον χυτόν με τα 
ακόλουθα 1, Καλύμματα 2, Σται;ρός με
γάλος ασημ. 1, Περιζώνιον ασημ. 1, Καν
Θηλέρια προuτζεv. 2, θυμιατοί χυτοί 2, 
έτερος θυμιατός αοημ. δρμ. 150 1, δίσκοι 
χάλικιvοι 2, πολυέλεος προύτζεvος 1, 
λαμπάδες 2, έτερα μανουάλια προύτζεν 

2, Βιβλlα της ακολουθίας όσα εστί. 

Αyιος Ανδρόνικος 

Ιερι)ν ποτήριον χυτό ν με τα ακόλουθ. 

1, Κ::.:λίιμμ:πα 2. Σ ·σuρ6ς μεγάλος ασr,μ 
1, Σ1αuρόι, μεγ{JΛΩς cση~ί 1, Σσνι\'1 πρού
τζενη 1 , Κανθηλέ.ρισ ? , Σι::

ντούκιν κάρυvοv μεγαλ. I, Μοvουόλιu 

προύτζενα 3, Σήμανδρον σιδηροι:ιν ~, Γυ 

πικόν 1, Κανδήλια aσημ. 5, ΚανδηΜρια 
χυ-τά 2, Σταυρούδιν ξύλινον -του αγιασμού 
1, λαμπάδες ζωγραφιστές 3, Ευαγγέλιον 
κοσμημένον 1, δίσκοι χάλκινοι3, Ιερατικές 
στολές τετριμμένες 2, Επιστραχήλω 4, 
Έτερα επιτραχήλια 2, Πολυέλεος ττρο(ι-



τζενος 1, Έτερος πολυέλεος γιαλλιν 1, 
Κανδήλην χυτόν 1, Τετραβάγγελον 1, 
θυμιατός ασημ. 1, έτερος μεγάλος ασημ. 
1. Τα βιβλία της ακολουθίας όσα εστί. 

·Α γιος Γεώργιος 

Ποτήριον ασημ. δρμ. 100 με τα ακό
λουθα τούτου 1, Ευαγγέλιον ακόσμητον 
1, Ιερατική στολή 1, Καλύμματα 2, Ευαγ
γέλιον 1, Έτερον ακόσμητον 1, θυμιατός 
χυτός 1, Επιτραχήλια 2, πολυέλεος 

προύντζενος 1 , σήμανδρον σιδηρούν 1, 
Βιβλία της ακολουθίας όσα εστί. 

Αγία Μαρίνα 

Ιερόν ποτήριον ασημένιον με τα 

ακόλουθα του δρ. 200 1, Έτερον χυτόν με 
τα ακόλουθά του 1, Στάυρός μεγάλος 
aσημένιος 1, θυμιατός χυτός 1, Κανθηλέ
ρια προύτζενα 2, Σηνιές προύτζενες 2, 
φελιίJνια 3, έτερον στηχάριον αλακένον 
1, σεντούκι ν κάρυνον 1, πολυέλαιον 1, 
τυπικόν 1, λεκάνην του αγιασμού 1 , Ευ
αγγέλιον κοσμημένον 1, Έτερον ακόσμη
τον 1, περιζώνιον ασημ. 1, υπογονάτιον 
1, Καλύμματα 2, Κανδήλια ασημ. δρμ. 150 
2, δίσκους χάλκινους 2, Έτερον φελώνιον 
με τα ακόλ. 1, Επτραχήλια 3, μανουάλια 
προύτζενα 3, τετραβάγγελον μεγάλ. 1, 
σήμανδρον σιδηρούν 1, σηκλήν αγιασμού 
1, έτερον φελώνην και επιτραχήλιον 1, 
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Βιβλία της ακολουθίας όσα εστί. 

Κάτω Χροuσiδα 

Ιερόν ποτήρια ν χυτό ν με τα ακόλουθ. 

1, Καλύμματα 2, θυμιατός χυτός 1, Σταυ
ρός μεγάλος ασημ. 1, Ιερατική Στολή 1, 
Κανδήλιν 1, Σήμανδρον σιδηρούν 1, Τυ
πικόν 1, Ευαγγέλιον κοσμημένον 1, έτε
ρον ακόσμητον 1, Καντηλέρι ν προύτζενον 
1, ζεάριν 1, Συνιάν προύτζεν. με δίσκον 1, 
πολυέλαιος προυτζενος 1, Ετέρα Ιερατική 
Στολή 1, Τα βιβλία της ακολουθίας όσα 
εστί. 

Θεοτόκου 

Ιερόν ποτήριον ασημ. με τα ακόλου

θά του δρμ. 170 1, έτερον χuτόν 1, Σταυ
ρόν μικρόν ασημ. 1, θυμιατόν χυτόν 1, 
επιτάφιον ζωγραφιστόν 1, περιζώνια 

ασημ. 2, ση χάριν αλακένον 1, έτερον 

επιτραχήλιον με χρυσά 1, Κανδήλια ασημ. 
δρμ. 300 4, Μανουάλια προύτζενα 2, πο
λuέλαιον όμοιον 1, σεντούκην κάρυ ν. 1, 
Ευαγγέλιον κοσμημένον 1, έτερον ακό
σμητον 1, Σανιές προύτζεν. 2, Καλύμματα 
3, φελώνια 2, επιτραχήλια τετριμμένα 3, 
επιμανίκια 3, λεκάνην χάλικινην αγιασμού 
1, Καντηλέρια προύτζενα 1, Σήμανδρον 
σιδηρούν 1, Βιβλία ακολουθίας όσα εστί. 




