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ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΆ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙΩΝ «ΘΕΟΤΟΚΟΥ>; ΚΑ! 

«ΑΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑt~ΟΥ>ι ΚΥΘΡΕΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1865 
(Σύμφωνα με τον Κτηματολογικό Κιί)δικα 50 του Αρχείου της 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου) 

Εν έτει σωτηρίω αωξε, κατά μήνα 

Οκτώβριον, αποκατέστημεν εις τον Αρ

χιεπισκοπικόν θρόνον, της ημετέρας 

Πατρίδος, της ταλαίνης Κύπρου. Όθεν, 

εuθύςεξαρχής,επεστήσαμεντονvοuν 

ημιίJν, εις την τακτικωτέραν κωδικοποίη

σιν των ιερι.Jν κτημάτων, Εκκλησιών και 

Μοναστηρίων, όπως μη τυχόν αρηάζω

vται 1Ί και κακιiJς διαχειρίζωvται τα εν λό

γω κτήμωα, αλλά ίνα προιόντος του 

χρόνου, χρησψοποιηθήσονται επ' αyα·· 

θιίJ της τε αγίας ημών Εκκλησίας και της 

φιλτάτης Πατρίδος. 

Εκ της ιδέας ταίπης ορμώμενοι, 

διεηΊξαμεν τους ημετέρους, 

ίνα εξετάσωσι ι~αι συλλέξuJσ; r'1οον 

αrφιβι::ίr~ 

γαιών, δυ...iτι αύται cφαίνοντο κινδu

νεύοuσαι πλι~οv ταJν άλλων κτημάτων, 

εκάστου λ.χ. Μοναστηρίου τα κτήματα 

ι::κ πόσων τμημάτων απαρτίζονται, ποlα 

και πόσα τα όρια ενός ει-<άστου κττ'jμα· 

ως κ:αι ο.ι σημεριναl ονομασίαι αυτc!Jν κω 

εiτε ciλλο 1-αήμα έχουσι, οίον δένδρων, 

οικημάτωv !\ .. τ.λ. Τούτων δε γενομένων, 

v' ειr; ιδιαίτερον βιβλiοv, 

υπό τον τίτλον" κτηματολογικ(1ς 
ή Κτηματολ6γιον,, των ιεριίJV Μοvαστη-

τοu θρόνου. 1\Ja 
τφοστεθή οε f'\Ol πiναξ, προς ευκολίαv 

του cξετάζειv και ευρίσκειv, ότι ον ήθελε 

τις ζητήση, σχετιι~ιίJς προς τα του Θρό 

νου Μοναστήρια 

Εισί δε τα εξαρτιίJμεvα αμtσως 

από τον Λρχιεττίσκοπικόν θρόνον Mova-

ΚώσταςΖ. Γιαvιrός 

στήρια τριάκοντα (aριθμ.30), κατά την vε

av καταγραφήν, ευρισκόμενα εις τα ακό
λουθα επαρχιακά δισμ>:::ρισμάτα: 

α) Εις το διαμέρισμα Οοειvής, εν 6λω 5 

β) Εις το διαμέρισμα Κυθραίας, εν όλω 4 

γ) Εις το διαμέρισμα Μεσαορίας, εν όλω 8 

δ) Εις το διάμερισμσ Αμμοχώστου, εν όλω 
4 

ε) Εις το δίΟμέρισμα Καρπασlας, εν όλω 6 

Εις το διcψέρ~σμσ Πάφου, εν όλω 

ζ) Εις το Κυρηνείπς, εν όλ.ιι) 

η) τ σ cvόλω 

Εν σιι\..,t()ψεt όλrJ.)\' Τω\/ ειρημέvωv διαμερι-

σμάτων Μοvαστi]ρισ 30 

ΜοναστήρΙα Διαμερίσματος Κuθραiας 

1) 
Δημητοιανοίι. 

3) Λγία C)ι':κλα 

4) 

ΜονασηΊριον Θεοτόκου εν Κuθρέα 

Χωράφια εv τη του χωρωύ 1 
κομ. ΣιωτειντΊ, σύνορα Χ'Δεσποινούς 

Χ'Κυριάκου, Ευλογίας και Αγίας Μαρίνης, 
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Αγίας Άννης και αυλακιού ............. σκά" αυτού χωpiou 
λες 9 1 κο μ. λοι)ρα Σοπφείρας, σύνορα 
2 αυλάκι και δρόμος ...... σκάλες 2 1 
κομ. λούρα. σύνορα Χ"Δεσποινούς, αυ

λάκι, δρόυος και αυλάκι. .. σκάλες 1. ·1 2 

1 ι<ομ. Τερατζούδιν, σύνορα Αυλάκι 
Αλινιωτiσσης, Γεωργίου Παπά και δρ6-

μος ... σκάλες 4, 1 κομ. Ρcσβάνης, σι)νο
ρα Αυλάκι, Ιωάννου Παuλίδοu, Αγίας Μα-

ρίνης και δρόμος .... σκάλες 1. 5 

1 κομ. Γαδοι1ρας, σίΝορα 2 αυλό.κι, 
δρόμος και Χ'Λουκά Χ' Πέτρου .... σι-\6 
λες 3 1 κομ. λούρα, σύνορα 2 ποταμός, 
Παπακωνσταντίvου και δρόμος ... σκά-
λ~ 31~ 

1 ι<:ομ. λούρα Βακκουφίων, σύνορα 
δρόμος, 2 αυλάκι και Χ' Γεωργίου Παπα 
Ιακώβου ..... σκ6λες 2 1 κο μ. Κουτάντω
vος, σίJVορα 1 δρόμος και 2 αuλάι<ι 
σκάλες ? 1/2 

1 ΚΟΙ ? ουλc;κι 
Χ Τiαυλου και Χ 'Σάββα και X'Xαvvr1 .. 
σκόλα; 

1 κομ Ταξαροίι, OLjVOpa Λλιvιωτίσ
σης, Χ'Σάββα Πάτσαλου, Αγίου Γεωρ

γίου ιωι δρόμος .. σκ6λες 1/2 

Σύνολο ω:.ά/.Σς 25 1/? 

Δένδρα ελαiαa εν η1 περωχή τοu 

Εις χωράφι Γαδούpα 113, χωράφι 

Ρεσβάνη8 

Εις χωράφι Σκοτεινή 4? ... Ελαίαι 168 

Εις χωράφι μεγάλον με λοιJραν 29 

εις τερτσούδιν 40 

εις λούραν μεγάλην 27 ... Ελαίαι 96 

Εις χωράφι Χ'Γιώργη Κcητόμη 3, Εις Μαρ
τοι)ς 1 Ο 

Εις Κουτζάντωναν 22 .... Ελαίαι 32 

Εις λούραν πλησίον Παπαπέτρου 15 

Εις Βορβόλακα 2 ... Ελαία ι 17 

Εις περιβόλι Χ'Σταuρή 1, εις χωράφι Ταξα-
ρούς4 .,. Ελαίοι 5 

Σι)νολο ελαίαι 

εν 

Χr,φάφια εν τη περιοχή του ιδίου χω 

ρίου 1 κομ. αvώvυμον σι)vορn δpόμος Με

σαορίας ποταμός Βίκλας Κατζοuρκά και 

ποταμός Γεφυριού .... σκάλες 400 

Σηι1είωση: Στην πιο πάνω καταγρα

φή κτημάη..ιJν, που έγινε απ6 τον Αρχιεπί 

σκοηο Σωφρόνιο, τα χωράφια του Αγίου 

Δημητριαvού, θεωρΊΊθφων «Προσάρτη-

μr.J.» -του Θι,στόκοu, διcηι 

η Βυζαvηνι'l Εκκλησία του Αγίου Δημητρο 

νού και ο γειτονικός βυζαντινός σuνοικι

σώζοvταν σε ερεiηια. 




