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Η Κυθρέα: ιστορικό Διάγραμμα Χύτρων* 
ο Άγιος Αnμnτριανός Επίσκοπος Χύτρων 

του Κώστα Κύρρn 

Από το 648/9 είχαν αρχίσει οι aραβικές επιδρομές, αλλ' οι Χύτροι δεν αναφέρονται 
ακόμη ανάμεσα στις πόλεις πού λεnλατιiθnκαν ιi κατελιiΦθnσαν. προφανώς λόγω 

τnς θέσεώς των. 

Στις αρχές του ι' αιώνα θα γίνn κι αυτό, επί επισκόπου Απμnτριανού, πού διαδέχθη

κε οτα 885 τον Εύατόθιον όταν ο τελευταίος εξελέγη Ιαρχι> επίσκοπος Σαλαμίνας -
Κωνσταντίας με ψήφον όλων των Κυπρίων επισκόπων ως ο ικανότατος για την πρώ

την τπς καθέδρας αυτών αρχιiν. 

Ο Ευστάθιος με τn σειρά του αξίωσε κι έπεισε τον ενάρετο. από τn συνοικία Συκά 

κοντά στο Παλαίκυθρο, συμπολίτη 

του Δnμπτριανό, πού είχε 
παντρευθή με πίεση. έμεινε όμως 

παρθένος και χιiρεψε σε τρείς 

μιiνες, έγινε μοναχός στη μονιi 

Αγίου Αντωνίου στην Κυθρέα και 

χειροτονιiθnκε πρεσβύτερος από 

τον Ευστάθιο, να τον διαδεχθιi στο 

θρόνο των Χύτρων. Ο Δnμπτρια

νός, κατά την παράδααn πρώην 

μυλωνάς στο μύλο Περτελεμέν 
τnς Κυθρέας, υπιiρξεν ο ενδοξό

τερος επίσκοπος Χύτρων. ένδοξος 

σε μιά περίοδο τραγική σαν τn δική 

μας: κατά τα καλοκαίρι του 912, 
όταν ο Δnμnτριανός ήταν 80 χρό
νων, ο εξωμότης ναύαρχος του 

αραβικού στόλου Damiana από την 
Ταρσό, εκμεταλλευόμενος την 

αντίθετη τότε προς τις αραβοβυζα

ντινές συνθriκες χρnσιμοποίnσn 

τnς Κύπρου, διχοτομημένης και 

«Ουδέτερης» ως βάσεως για 

εκστρατεία στη Συρία και στην Κιλι

κία στα 910, και στα 911 στην Kρri
τn, από το Βυζαντινό στρατηγό 

Ιμέριο, διενεργεί σ· αντίποινα 
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σκλnρn και βάρβαρn επιδρομή κατά των ανατολικών κυρίως περιοχών τnς Κύπρου, 

πού κράτnσε 4 μnνες. Προς το τέλος οι επιδρομείς ελεnλάτnσαν και τnν επισκοπn 
χυτρίας καί μετέφεραν χιλιάδες Κυπρίους αιχμαλώτους στn Βαγδάτn. Με δικn του 

πρωτοβουλία τότε ο υπέργnρος ιεράρχπς, πού δεν έθιξαν οι Άραβες, αναλαμβάνει 

ιτέλn 912 - αρχές 913> διπλωματικn αποστολr'Ι στn Βαγδάτn για να ελευθέρωσn 
τούς αιχμαλώτους ιο αρχιεπίσκοπος φαίνεται ότι είχε σκοτωθn στn λεnλασία τnς 

Κωνσταντίας>. Εκεί τον συνάντnσε μια Βυζαντινn αποστολr'Ι πού μετέφερε γράμμα 

γραμμένο κατά τον Αύγουστο του 913 από τον πατριάρχn Κωνσταντινουπόλεως 
Νικόλαον τον Μυστικόν προς το ΧαλίΦn και ζnτούσε με νομικά και ιστορικά επιχει

ρήματα τnν απόλυσn των Κυπρίων αιχμαλώτων, τα ίδια πού r'lδn είχε έπικαλεσθή ο 

Δnμnτριανός για ν' αποδείξn τnν αθωότnτα των Κυπρίων και τπν άδικn μεταχείρισn 

τους από τον Damiana ότι οι Κύπριοι δεν nσαν υπεύθυνοι για τnν δράσn του ιμερί
ου, που τους επεβλr'Ιθn με τn βία, και δεν παρέβnσαν τις συνθnκες, γι' αυτό ο 

Damiana παρανόμnσε κτυπώντας τους σκλπρά και άγρια. Με δάκρυα στα μάτια εξέ
θεσε στον ΧαλίΦn τα γεγονότα και τα επιχειρnματα του. Και ο ΧαλίΦnς διέταξε τnν 
απόλυσn και επιστροφn των αιχμαλώτων όλων στnν Κύπρο μαζί με τn λεία πού είχε 

μεταφερθn στn Βαγδάτn. Πριν προλάβn να εκλεγn αρχιεπίσκοπος, ο σεβάσμιος 

γέροντας απέθανε στά 915 ι6.ΧΙ>. μετά ποιμαντορία 25 ετών, καί 40 χρόνων ασκnτι
κιi ζωιi, σύμβολο καί φωτεινό παράδειγμα, προσωπικότnς διεθνnς. 

Οι Χύτροι απέβnσαν τότε εκκλnσιαστικό και πολιτικό κέντρο τnς Κύπρου, αν και οχι 

βέβαια αρχιεπισκοπιi ούτε πολιτικιi πρωτεύουσα όπως υποοτnρίχθnκε. ο ναός 

του Αγίου Δπμnτριανού χτίοτnκε κατόπιν προς τιμήν του λαμπρού επισκόπου τnς 

πόλεως, που n λατρεία του διαδόθnκε και σ' άλλα μέρn τnς Κύπρου !Δάλι, Λευ
κομιάτn, κ.ά.>, κι οι παραδόσεις γι' αυτόν αφθονούν. 

Αnόσnασμα από τnν εισήγηση του Κώστα Κύρρn που ανακοινώθηκε στο Ιδρυτικό Συνέδριο του 

Σωματείου μας στις 24.7.76 στο τότε κινnματογράφο Μιμόζα στn Λευκωσία. <Κυθρέα χαριέσσα• 
Περιοδικό Ακτιi - Σειρά Ελλnνομνιiμων s. Λευκωσία 2002. 




