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Η ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ 
ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΑΡΚΑΣ

Ηκοιλάδα του ποταμού Πλατύ βρίσκεται ανά-
μεσα στα χωριά Καμινάρια και Μηλικούρι, 
στα σύνορα του διαμερίσματος Μαραθάσας 
με το δάσος Πάφου. Eίναι κατάφυτη από 

πλατάνια, πεύκα, σκλέδρα και πολλά άλλα δέντρα και 
πυκνή βλάστηση, που την καθιστούν μία από τις πιο 
όμορφες περιοχές της Κύπρου. Διασχίζεται από το ομώ-
νυμο ποτάμι, παραπόταμο του Διαρίζου, που ρέει σχεδόν 
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, στα νερά του οποίου, στα 
παλαιότερα χρόνια, υπήρχαν πολλά χέλια και καβούρια. 
Καταστράφηκαν, όμως, όταν χρησιμοποιήθηκαν διάφο-
ρες τοξικές ουσίες για την καταπολέμηση των εντόμων, 
που διαβιούσαν στα ποτάμια, στα πλαίσια της προσπάθει-
ας για την καταπολέμηση της ελονοσίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, στην ευρύτερη περιοχή 
του Πλατύ υπήρχαν επτά μικροί οικισμοί, οι οποίοι δια-
χωρίστηκαν σε δύο μεγαλύτερους, τον Πάνω και Κάτω 
Πλατύ, και περιελήφθηκαν, στα χρόνια της Ενετοκρατίας 
(1489-1571), στο φέουδο της Βασιλικής Μαραθάσας1. Oνό-
ματα κατοίκων τους αναφέρονται σε σχετική καταγραφή 
που έγινε το 1549, όπου αναγράφονται επίσης κάτοικοι 
από τα γειτονικά χωριά Aγρός, Άγιος Γεώργιος - εγκατα-
λελειμμένα σήμερα-, Tρεις Eλιές και Mηλικούρι2.

O Πάνω και Κάτω Πλατύς φαίνεται ότι σε κάποια 
χρονική περίοδο, ίσως στα πρώτα χρόνια της Tουρκο-
κρατίας, αποτέλεσαν ένα ενιαίο σύμπλεγμα με την κοι-
νή ονομασία Πλατύς. Tο χωριό υπήρχε τουλάχιστον 

μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, αφού στους Κώδικες 
Α' και Β' της Μητροπόλεως Κυρηνείας, των ετών 1763 
και 1773 αντιστοίχως, σημειώνονται τα σκεύη και τα 
εκκλησιαστικά βιβλία του ναού του Αγίου Μηνά, ενώ 
γίνεται αναφορά και σε ένα δεύτερο ναό, που ήταν 
αφιερωμένος στον Άγιο Ανδρόνικο3. Aμφότεροι είναι 
σήμερα ερειπωμένοι, η δε προσκυνηματική εικόνα 
του Aγίου Mηνά από τον ομώνυμο ναό, «το εγκαίνιο», 
διαφυλάχθηκε από τους βοσκούς της περιοχής και το-
ποθετήθηκε στα νεότερα χρόνια στο εικονοστάσιο του 
ναού του Αγίου Γεωργίου στο Μηλικούρι4.

Στην περιοχή υπήρχαν επίσης άλλοι δύο ναοί, που 
ήταν αφιερωμένοι στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο 
και τον Άγιο Αββακούμ, ένα τοπικό Άγιο της Κύπρου, 
ο οποίος ασκήτευσε στην Καλαμιθάσα, κοντά στο χω-
ριό Φτερικούδι της επαρχίας Λευκωσίας. Κατέπεσαν 
όμως και αυτοί σε ερείπια πριν από πολλά χρόνια, ίχνη 
των οποίων σώζονται μέχρι τις μέρες μας.

Στην περιοχή του Πλατύ υπήρχε επίσης και η ερει-
πωμένη σήμερα Μονή της Παναγίας της Αγρίας ή Αγίας 
Αρκάς, όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι. Η Μονή αυτή 
βρίσκεται σε δύσβατη τοποθεσία κοντά στο χωριό Mηλι-
κούρι, στα γεωγραφικά όρια του οποίου ανήκει. H δε ονο-
μασία της σχετίζεται με τους γύρω αγρούς και την πλού-
σια βλάστησή τους και όχι με τα «άρκα» μέρη, δηλαδή την 
ΪάγριαΜ και απρόσιτη τοποθεσία, όπως επικράτησε να 
υποστηρίζεται από την τοπική παράδοση5. Σε αυτήν ανή-

1 L. de Mas Latrie, Histoire de l’ ile de Chypre sous le rηgne 
des Princes de la maison de Lusignan, v. III, Paris 1855, σ. 
506· Κωστή Κοκκινόφτα, Άγιος Δημήτριος Μαραθάσας, Λευ-
κωσία 2007, σ. 18-19.
2 Brunehilde Imhaus, «Un document demographique et fiscal 
venitien concernant le Casal du Marethasse (1549)», Mελέται 
και Yπομνήματα 1(1984)414-425.
3 Nεοκλή Kυριαζή, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου», 
Kυπριακά Xρονικά 10(1934)76-77· Του ιδίου, «Nαογραφία Mα-

ραθάσας. Tρεις Eλιές», Kυπριακά Xρονικά 10(1934)201.
4 Kωστή Kοκκινόφτα, Xωριά και Mοναστήρια της Nότιας Mα-
ραθάσας, Λευκωσία 1995, σ. 167, όπου καταγράφηκε σχετική 
μαρτυρία του ιερέα της κοινότητας Παναγιώτη Πολυδώρου 
(καλοκαίρι του 1990). Ωστόσο, ο Kυριαζής αναφέρει, μάλλον 
λανθασμένα, ότι η εικόνα του Aγίου Mηνά προέρχεται από 
τον ναό του Aγίου Aνδρονίκου. Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Nαο-
γραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου», ό.π., σ. 76.
5 Για τη Μονή της Παναγίας της Aγρίας βλ. Aθανάσιου Παπα-

l Του Κωστή Κοκκινόφτα
Ερευνητή Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

26	 	 Eνατενίσεις Eνατενίσεις	 	 27



26	 	 Eνατενίσεις Eνατενίσεις	 	 2726	 	 Eνατενίσεις Eνατενίσεις	 	 27

καν αρκετά χειρόγραφα, που χρονολογούνται στον 10ο-
12ο αιώνα και σήμερα φυλάσσονται στην Eθνική Bιβλιο-
θήκη του Παρισιού, γεγονός που πιθανολογεί την ίδρυσή 
της κατά τη Mέση Bυζαντινή περίοδο6. Ίσως, όμως, και 
να μεταφέρθηκαν στη Mονή σε μεταγενέστερο χρόνο, γι’ 
αυτό και θεωρείται, ότι η πρώτη σαφής αναφορά για τη 
λειτουργία της προέρχεται από απόγραφα χειρογράφου, 
που χρονολογούνται στις αρχές του 15ου αιώνα, όπου 
αναγράφεται πως ήταν «βίβλος μονής Aγρίας»7.

Η Μονή της Παναγίας 
της Aγρίας αναφέρεται και 
σε έγγραφο του έτους 1660, 
που φυλάσσεται στο Aρχείο 
της Mονής Kύκκου, από όπου 
πληροφορούμαστε ότι ο μονα-
χός «του μοναστηρίου που βρι-
σκόταν κοντά στην τοποθεσία 
Aγρία», Mητροφάνης, εξασφά-
λισε άδεια από το Iεροδικείο 
για να επιδιορθώσει τα μονα-
στηριακά κτίρια, επειδή κιν-
δύνευαν να καταρρεύσουν8. 
Ίσως η μαρτυρία αυτή να συ-
νέτεινε, ώστε η Mονή της Aγίας Aρκάς να θεωρηθεί από με-
ρικούς συγγραφείς, ότι υπήρξε Mετόχιο της Mονής Kύκκου, 
κάτι που, όμως, δεν μαρτυρείται από τις υπάρχουσες πηγές. 

Για τη λιγοστή κτηματική περιουσία της και την οι-
κονομική κατάστασή της στα χρόνια της Tουρκοκρατί-
ας περιλαμβάνεται σχετική μαρτυρία στους δύο προανα-
φερθέντες Kώδικες της Mητροπόλεως Kυρηνείας, από 
όπου πληροφορούμαστε ότι αρκετά από τα βιβλία και 
τα εκκλησιαστικά σκεύη της φυλάσσονταν την περίοδο 
αυτή από τον παπά Γεώργιο των Kαμιναριών9. Mερικά 
χρόνια αργότερα, ο Hγούμενος Kύκκου (1776-1811) Mε-

λέτιος Β' δώρισε στη Mονή της Aγίας Aρκάς ένα ευαγγέ-
λιο του έτους 1776, το οποίο, στα νεότερα χρόνια, μετα-
φέρθηκε στον ναό του Aγίου Γεωργίου στο Mηλικούρι10. 
H τελευταία μαρτυρία για τη λειτουργία της προέρχεται 
από τον Aρχιμανδρίτη Kυπριανό, το 1788, ο οποίος την 
περιλαμβάνει ανάμεσα στις Mονές, που υπάγονταν τότε 
στη Mητρόπολη Kερύνειας11. Στη συνέχεια, μάλλον 
στα τέλη του 18ου αιώνα, εγκαταλείφθηκε και ερημώ-
θηκε, η δε προσκυνηματική εικόνα της, που είναι αφι-

ερωμένη στην Παναγία την 
Aγριώτισσα και ανάγεται 
στο έτος 1523, μεταφέρθηκε 
στον ναό του Aγίου Γεωργί-
ου στο Mηλικούρι12. 

H επόμενη μαρτυρία για 
τη Mονή της Aγίας Aρκάς 
ανάγεται στο έτος 1845, οπότε 
ο Mητροπολίτης Kυρηνείας 
(1844-1851) Xαρίτων δώρισε 
την ακαλλιέργητη γη που την 
περιβάλλει στη Μονή Kύκ-
κου, για να χρησιμοποιείται 
«για τη βοσκή των προβάτων», 
τα οποία διατηρούσε σε στάνες 

στην περιοχή13. Tελικά το καθολικό και τα μοναστηριακά 
της κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από μεγάλη πυρκα-
γιά, που ξέσπασε γύρω στο 187814. Στην κατάσταση αυτή 
παρέμεινε μέχρι τη δεκαετία του 1920, οπότε ο Mητροπο-
λίτης Kυρηνείας (1917-1947) και μετέπειτα Aρχιεπίσκοπος 
Kύπρου (1947-1950) Mακάριος Β' διεκδίκησε δικαστικώς 
από το Δασονομείο και πέτυχε την παραχώρηση στη Mη-
τρόπολη έκταση γης 30 στρεμμάτων. Ακολούθως, ανοικοδό-
μησε, το 1926, το καθολικό της και ένα από τα κελλιά της15, 
που αμφότερα κατέπεσαν, όμως, στα τέλη της Aγγλοκρατίας 
και τις αρχές της Aνεξαρτησίας, και πάλιν σε ερείπια.  ■

γεωργίου, «Aρκάς Aγίας εκκλησία», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυ-
κλοπαίδεια, τ. 2ος, Λευκωσία 1985, σ. 290· Kωστή Kοκκινό-
φτα, Xωριά και Mοναστήρια της Nότιας Mαραθάσας, ό.π., σ. 
189-190· Σέργιου Kυκκώτη - Γεώργιου Παναγή, «H Iερά Mονή 
Παναγίας Aγρίας», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής 
Kύκκου 3(1996)149-161· Kωστή Kοκκινόφτα, «Tα Mοναστήρια 
της Iεράς Mητροπόλεως Mόρφου», στον τόμο: Λευκής Mιχαη-
λίδου (επιμ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου. 2000 χρόνια Tέχνης 
και Aγιότητος, Λευκωσία 2000, σ. 187.
6 Costas Constantinides - Robert Browing, Dated Greek 
Manuscripts from Cyprus to the year 1570, Nicosia 1993, σ. 182, 
όπου γίνεται αναφορά σε έξι χειρόγραφα του 10ου-12ου αιώ-
να και σε ένα του 14ου αιώνα, τα οποία ανήκαν στη Mονή της 
Aγίας Aγρίας.
7 Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Aρκάς Aγίας εκκλησία», ό.π., σ. 290.
8 Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωμανικά έγγραφα (1572-1839), τ. A΄, 
Λευκωσία 1993, σ. 137.
9 Nεοκλή Kυριαζή, Tα μοναστήρια εν Kύπρω, Λάρνακα 1950, 
σ. 12· Tου ιδίου, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου», 
ό.π., σ. 79-80.
10 O Kυριαζής αναφέρει, λανθασμένα, ότι το ευαγγέλιο αυτό 
είχε μεταφερθεί στον ναό της Παναγίας στη Λεμύθου. Bλ. Nε-

οκλή Kυριαζή, Tα μοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 11· Tου ιδίου, 
«Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου», ό.π., σ. 78. Ωστό-
σο, οι Σέργιος Kυκκώτης και Γεώργιος Παναγή εντόπισαν το 
ευαγγέλιο στον ναό του Aγίου Γεωργίου στο Mηλικούρι. Bλ. 
Σέργιου Kυκκώτη - Γεώργιου Παναγή, «H Iερά Mονή Παναγί-
ας Aγρίας», ό.π., σ. 151.
11 Aρχιμανδρίτη Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική της Nήσου 
Kύπρου, Ενετία 1788, σ. 393, όπου αναφέρεται ως «Aγία Aργιά».
12 Για την εικόνα αυτή και το κάλυμμά της βλ. Χριστόδουλου 
Χατζηχριστοδούλου, «Παναγία Οδηγήτρια, 1523», στον τόμο: 
Λευκής Mιχαηλίδου (επιμ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου, ό.π., σ. 
296· Στυλιανού Περδίκη, «Tο κάλυμμα της Παναγίας Aγρίας», 
στον τόμο: Xρύσας Mαλτέζου, (επιμ.), Πρακτικά του Διεθνούς 
Συμποσίου Kύπρος - Bενετία. Kοινές ιστορικές τύχες, Aθήνα 
1-3 Mαρτίου 2001, Bενετία 2002, σ. 337-345.
13 Nεοκλή Kυριαζή, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμί-
θου», ό.π., σ. 79. 
14 Λοΐζου Φιλίππου, «H Mονή του Mέσα Ποταμού», Πάφος 
9(1944)19· Nεοκλή Kυριαζή, Tα μοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., 
σ. 13.
15 Nεοκλή Kυριαζή, Tα μοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 13· Tου 
ιδίου, «Nαογραφία Mαραθάσας. Xωρίον Λεμίθου», ό.π., σ. 78.
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