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Τακτικού Καθηγητοΰ της 'Ιστορίας των Νεωτέρων Χρόνων

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ ΖΕΜΠΕΤΟΥ



"Οπως είναι γνωστό, κατά τίς·τελευταΐες δεκαετίες τοϋ 16ου καί 
τις πρώτες τοϋ 17ου αιώνα δημιουργήθηκε καί στήν Κύπρο, παράλληλα 
μέ τήν υπόδουλη Ε λλάδα, έ'νας επαναστατικός αναβρασμός, πού έκδηλώ- 
θηκε μέ μυστικές επαφές καί συνεννοήσεις μεταξύ των υποδούλων Κυ
πρίων άπό τη μια και των 'Ισπανών, τοϋ πάπα η τοϋ ιταλικού δουκάτου 
τής Σαβοΐας άπό τήν άλλη1. Γιά τήν τελευταία αύτή κίνηση, γιά τΙς ε 
παφές δηλαδή Κυπρίων και δουκάτου Σαβοΐας, μπορούμε νά ποϋμε γ ε 
νικά δτι, αν δέν τις προκάλεσε, τουλάχιστον τις ύπέθαλψε ό ήγεμονικός 
οίκος τής Σαβοΐας και ιδιαίτερα ό δούκας Κάρολος - Εμμανουήλ Α' 
(1580-1630) ,  ό όποιος διεκδικοΰσε τό θρόνο τής Κύπρου στηριζόμενος 
στήν παραχώρηση τών κληρονομικών δικαιωμάτων πού έ'γινε στις 26 
Φεβρουάριου 1485 άπό τήν Καρλόττα de Lusignan, κόρη τοϋ βασιλιά 
τής Κύπρου ’Ιωάννη Β' de Lusignan, σύζυγο τοϋ Λουδοβίκου τής Σ α 
βοΐας καί τελευταία νόμιμη βασίλισσα τής Κύπρου2.

Στις κινήσεις τής παραπάνω έποχής περιλαμβάνεται καί μιά έπα-

1. Γ ιά  τις επαφές αύτές τών Κυπρίων μέ τήν Δυτική Εύρώπη βλ. κυρίως στοΰ 
Sir George Hill, A H isto ry  of C yprus, τ. 4, The O ttom an  P rov ince. The B ritish  C o 
lony (1571-1948', Cam bridge 1952, σ. 37-61, οπου καί ή προηγούμενη βιβλιογρα
φία. Πρβλ. και Ά π .  Ε. Βακαλοπούλου, Ισ το ρ ία  του Νέου Ελληνισμού, τ. Γ ',  Τουρ
κοκρατία, 1453-1669 (Οί άγώνες γ ιά  τήν π ίστη καί τήν ελευθερία), Θεσσαλονίκη 
1968, σ. 328-331. Κ . Ν . Σάθα, Τουρκοκρατουμένη 'Ελλάς, 1453-1821, Ά θ ή να ι 1869, 
σ. 184-196. Ίω άννου Χ ά κ κεττ, 'Ιστορία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Κύπρου, 
μετάφρ. X. I. Παπαίωάννου, τ. Α ', ’Αθήναι 1923, σ. 268-273. Χρυσοστόμου Π απα- 
δοπονλου, Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, ’Εσωτερική κατάστασις τής ’Εκκλησίας Κύπρου 
έν τέλει τοϋ ΙΣ Τ ' καί κατά τον ΙΖ ' αιώνα, «Θεολογία» 61928) σ. 103-106. Σ χετ ικά  
έγγραφα βλ. στή συλλογή τώ ν Fr. Miklosich ~Ios. Muller, A cta  et d ip lom ata g rae- 
ca  m edii aevi sacra  e t p ro fan a , τ. 3, V indobonae 1865. a. 266-269, 274-275, κα
θώς καί στοΰ Louis de Mas Latrie, H is to ire  de P ile  de C hypre sous le regne des 
princes de la  M aison de L usignan , τ. 3, P aris  1855, σ. 559-589. Πολλά ένδιαφέ- 
ροντα στοιχεία  γ ιά  τ ίς σχέσεις τώ ν Κυπρίων μέ τούς 'Ισπανούς κατά τήν ίδια  χρο
νική περίοδο βλ. στήν έκδοση έγγράφων τοϋ I. Κ . Χ ααιώ τη, 'Ισπανικά  έγγραφα τής 
κυπριακής ιστορίας (ΙΣ Τ '- ΙΖ ' αί.), Λευκωσία 1972. Πολλές επίσης άξιόλογες πλη
ροφορίες γ ιά  τ ίς  σχέσεις τής Καθολικής Ε κκ λ η σ ία ς μέ τήν Κύπρο κατά τον 17ον 
αιώνα μας δίνει καί τό ίργο  τοϋ Ζ αχ. Ν . Τσιρπανλή, ’Ανέκδοτα ϊγγραφα έκ τώ ν αρ
χείω ν τοϋ Βατικανού (1625-1667), Λευκωσία 1973.

2. Βλ. τ ίς  σχετικές λεπτομέρειες στή μελέτη τοΰ Giovanni Sforza, I neg07i- 
a ti d i C arlo  Em anuele I, duca di Savoia per fa rs i re di C ipro , « A tti della  Reale 
A ccadem ia delle Scienze di T orino» , τ, 53(1917-1918], σ. 329-342, 377-389. Πρβλ. 
καί abbe Antoine Cartier, La Savoie et l’O rien t, P aris 1934, σ. 307-315, 358-361,
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νάσταση των Κυπρίων γνωστή μέ το δνομα του πρωτεργάτη της, τοϋ 
Βίκτωρα ή Βιττόριου Ζεμπετοϋ, πού είναι μια άπδ τις λίγες περιπτώ
σεις κατά τις όποιες μιά συνωμοσία εφθασε τδτε στήν Κύπρο ώς τήν 
ένοπλη εξέγερση1. Δυστυχώς δμως, μέχρι σήμερα, έλάχιστα γνωρίζουμε 
τόσο γιά τήν ίδια τήν εξέγερση δσο καί για τόν πρωτεργάτη της. Οί 
μοναδικές πληροφορίες μας γιά τό θέμα αύτο προέρχονται από μιά ε 
πιστολή τοϋ άρχιεπισκόπου τής Κύπρου Χριστοδούλου προς τον δούκα 
τής Σαβοΐας Κάρολο - Ε μμανουήλ Α', μέ τήν οποία τοΰ ζητούσε νά έπι-  
σπεύση τήν πραγματοποίηση των ύποσχέσεών του, γιατί ή κατάσταση  
στο νησί εϊχε γίνει πολύ δύσκολη. ’Ανάμεσα στα άλλα ό Χριστόδουλος 
έ'γραφε τδτε στόν δούκα πώς στήν Κύπρο είχαν πληροφορηθή 8τι ό Ζεμ-  
πετός ε ίχε  καταφύγει στο δουκάτο τής Σαβοΐας καί δτι «άφ’ ής έσηκώθη 
δ καπιτάνιος Βετόριος και έχάλασε κάμποσους Τούρκους, άγριώθηκαν επάνω 
μας σάν τους άγριους λύκους, και παίρνουν τα παιδιά μας άπό τάς άγκάλας 
μας ...... »2.

"Ομως καί ή μοναδική αυτή πηγή, πού μνημονεύσαμε παραπάνω, 
παρουσιάζει μερικά προβλήματα. Ή  επιστολή τοΰ Χριστοδούλου μάς 
εχει σωθή στα Ά ρ χ ε ΐα  τοϋ Τουρίνου σέ τρεις μορφές, μιά λατινική, μιά 
ιταλική· καί μιά έλληνική. Τδ λατινικό κείμενο, πού είναι πλήρες καί

1. ’Εκτός άπδ τήν επανάσταση τοΰ Ζεμπετοϋ πραγματοποιήθηκαν στήν Κύπρο 
κατά τήν "δια έποχή καί δλλες δύο εξεγέρσεις : ή πρώτη καί πιό σημαντική μέ άρ- 
χηγό  τόν Πέτρο Ά βεντάνιο  ϊγ ιν ε  στά 1606 ίπρίν άπδ τδ μήνα Σεπτέμβριο) καί υπήρ
ξε ή αντίδραση τω ν υποδούλων Κυπρίων στήν πρόθεση των Τούρκων νά έπιβάλουν 
καί πάλι τό «παιδομάζωμα» (βλ. σχετικές πληροφορίες στοΰ Χ ασιώ τη , Ισ π α ν ικ ά  ϊ γ -  
γραφα, κυρίως έγγραφα ύπ’ άριθμ. 29, 33, 38, 39, 46, στις σ. 47-49, 54-56, 61-66, 
77-79;' ή δεύτερη - πρόκειται μάλλον γ ιά  διω γμούς των Τούρκων εναντίον των ύπο- 
δούλων Κυπρίων παρά γ ιά  έξέγερση τω ν τελευταίων - ίγ ιν ε  τό καλοκαίρι τοϋ 1607, 
δταν δ στόλος τοΰ μεγάλου δουκάτου τής Τοσκάνης έπιχείρησε χωρίς επ ιτυχία  νά 
καταλάβη τήν “Α μμόχωστο καί τήν Λάρνακα (γιά τις  έπιχειρήσεις αύτές των Φλω
ρεντινών βλ. Hill, A H isto ry  o f C yprus, τ. 4, σ. 48-51, καί κυρίως Gino Guarnie- 
ri, I C avalieri di S an to  S te fano  nella  s to r ia  della M arina  I ta lia n a  (1562-1589), 
Pisa 1960, σ. 138-139, 307, 325-327;. Γ ιά  τά δύο παραπάνω γεγονότα γ ίνετα ι έπ ί- 
σης λόγος καί σέ μεταγενέστερη (3 Φεβρουάριου 1609/ έκκληση τοϋ άρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου καί άλλων επιφανών κληρικών καί λαϊκών τής Κύπρου πρός τόν Φ ί
λιππο Γ ' τής Ισ π α ν ία ς , οπου άναγράφονται συγκεκριμένα τά έξης : «...ο ί όποιοι 
(δηλαδή οί Κύπριοι) εύρίσκονται τόσον τϋρραννισμένοι άπό τούς Τούρκους, πλέον παρα 
τό Ιδιον διά αιτίαν τό πρώτον δπον ίσικοθήκαν κόντρα κατά πάνω τους, τό δεύτερον 
τό ίλϋειμον των κάτεργω ν τοΰ μεγάλου δονκός τής Τοσκάνης, και δια να μιν άκαρ- 
τερέσονν έχάσαμεν εκείνο όποΰ ήχημεν αυνιβααμένον και έθανατόθησαν καί πολλοί χρι- 
στιάνοϊ άπό τους Τούρκους ί βλ. Χ ασιώ τη, ϊνθ . άν., σ. 55;.

2. Τό κείμενο είναι άπό τή διορθωμένη καί συμπληρωμένη αναδημοσίευση τοΰ 
Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ε λλάς, σ. 189-190.
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καλοδιατυπωμένο, το συνυπογράφει μαζί μέ τον αρχιεπίσκοπο Χριστό
δουλο καί ό επίσκοπος Πάφου Λεόντιος1, άλλα δεν φέρει χρονολογία2, 
ένώ τό ιταλικό αποτελεί μετάφραση τοϋ λατινικού3. Τό ελληνικό πάλι 
κείμενο, δπως πρωτοδημοσιεύθηκε από τούς Miklosich καί Miiller, ε ί 
ναι συνταγμένο σέ κακά ελληνικά, παρουσιάζει κενά καί σημεία δυσ
νόητα, δεν αναφέρει τον επίσκοπο Πάφου Λεόντιο καί φέρει τή χρονο
λογία «μηνι νοεμβρίω, Ινδ. ιε'» , χωρίς δμως έτος4. 'Ο Σάθας διατύπωσε 
τήν άποψη οτι τό πρωτότυπο κείμενο είναι ή λατινική επιστολή καί οτι 
ή ελληνική άποτελεΐ «άθλία» μετάφρασή της5, ένώ δ Hill υποθέτει — καί 
ή υπόθεσή του φαίνεται πιο πιθανή — δτι τό άρχικό κείμενο τής έπιστο-  
λής είναι τό ελληνικό, πού είναι καί τό μόνο χρονολογημένο. "Οσο γιά  
τά άσχημα έλληνικά τοϋ κειμένου ό Hill παρατηρεί δτι καί οί άλλες 
γνωστές επιστολές τοϋ Χριστοδούλου είναι γραμμένες στήν ’ίδια γλώσσα  
καί δτι ό άρχιεπίσκοπος, κατά τον πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη, ήταν 
άγράμματος6. 'Όλα αύτά βέβαια δεν έπηρεάζουν σέ τίποτε τό περιεχό

1. 'Ο  Σάθας, ενθ. άν., σ. 189 σημ. 1, διατυπώνει τήν υπόθεση δτι ό επίσκο
πος αύτός είναι τό ίδιο πρόσωπο μέ τον λόγιο Κύπριο Λεόντιο Ευστράτιο (βλ. γ ι ’ 
αύτόν Κ(ον. Ν . Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, Ά θή να ι 1868, σ. 182). Χ ά κ κεττ - 
Παπαϊωάννου, 'Ιστορία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Κύπρου, τ. 1 σ. 260-261. 
Ό  ’ίδιος έπίσκοπος Πάφου Λεόντιος μας είναι γνω στός καί άπό τή συμμετοχή του 
σέ άλλες παρόμοιες ένέργειες. Σ τ ις  14 Σεπτεμβρίου 1606 μαζί μέ 5 λαϊκούς άπηύ- 
Θυνε έκκληση γ ιά  βοήθεια στον βασιλιά τής 'Ισπανίας, ένώ στις 3 Φεβρουάριου 1609 
υπέγραψε, μαζί μέ τόν αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο καί άλλους 10 κληρικούς καί λα ϊ
κούς, νέα έκκληση προς τόν ίδιο ηγεμόνα fβλ. τά σχετικά ίγγραφα στοϋ Χασιώ τη, 
'Ισπανικά  ίγγραφα, σ. 47-49, 54-56, 73-77). Τόν ίδιο χρόνο, λίγους μήνες αργό
τερα (5 ’Οκτωβρίου 1609), ό άρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ό έπίσκοπος Πάφου Λεόν- 
τιος καί άλλοι 11 κληρικοί και λαϊκοί, μερικοί άπό τούς οποίους είναι οΐ ίδιοι μέ 
τούς προηγουμένους, άπέστειλαν παρόμοια έκκληση πρός τόν δούκα τής Σαβοΐας 
(βλ. Miklosich - Miiller, A cta e t d ip lom ata graeca, τ. 3, σ. 266-267).

2. 'Η  λατινική έπιστολή έκδόθηκε γ ιά  πρώτη φορά άπό τόν S. Guichenon, 
H isto ire  genealogique de la R oyale  M aison de Savoie, Lyons 1660 ίβ’ ίκδοση στο 
Τουρίνο 1778-1780), άλλά δέν μπόρεσα νά συμβουλευθώ τό ίργο αύτό. ’Έ χ ω  ΰπ’ όψη 
μου μόνο τήν αναδημοσίευση τοϋ κειμένου άπό τόν Σάθα, Τουρκοκρατουμένη 'Ελλάς, 
σ. 190 σημ. 2.

3. Ή  ιταλική μετάφραση έκδόθηκε άπό τόν Sforza, I negozia ti di C arlo  E- 
m anuele I , σ. 384-385.

4. Βλ. Miklosich - Muller, A cta et d ip lom ata  graeca, τ. 3 σ. 268-269.
5. Βλ. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη 'Ελλάς, σ. 189.
6. Βλ. Hill, A H isto ry  o f C yprus, τ. 4 σ. 54 σημ. 2 καί 5. Π ραγματικά, ό ίδιος 

ό οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, πού χειροτόνησε τόν Χριστόδουλο 
αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τόν χαρακτήρισε «αμαθή μεν καί σοφίας αμοιρον τής τε  θύρα
θεν και τής ήμετέρας, τά  δ’ άλλα καλόν κάγαθόν»' βλ. Emile Legrand, B ib liog raph ie  
hellen ique (1 7e siecle), P aris  1896, τ. 4, σ, 235-237, ’Επίσης καί ό Sforza, ενθ. άν.>
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μενο τής έπιστολής καί παραμένει, γεγονός ή ε ξ έ γ ε ρ σ η  του Ζεμπετοϋ. 
Μενει όμως ακόμη τό ερώτημα πότε ελαβε χώρα ή εξέγερση αύτή καί 
τί έκταση πήρε.

Ό  Hill, χρονολογώντας τήν παραπάνω έπιστολή στα 16171, κατα
λήγει στήν ύπόθεση δτι ή εξέγερση τοϋ Ζεμπετοϋ εγινε λίγο πριν άπό 
τό ετος αύτό καί γράφει συγκεκριμένα τά εξής : «It seems then  th a t  Ze-  
beto sh o r t ly  before 1617  raised a  revolt a n d  k i l le d  a  number o f  Turks,  
but h a d  to f l y  the  is la n d  a n d  take re fuge  iv ith  the D uke»2. 'Ο Σάθας 
δμως, χωρίς νά προχωρή στήν ακριβή χρονολόγηση τής έξεγέρσεως, τήν 
παρεμβάλλει στήν άφήγησή του μεταξύ δύο γεγονότων, ενός τοϋ έτους 
1608 καί ένός άλλου τοϋ 16093.

σ. 384, μολονότι φαίνεται δτι άγνοοϋσε τήν ϊκδοση τοϋ έλληνικοΰ κειμένου άπό τούς 
M ik losich  καί M uller, θεωρεί δτι τό πρωτότυπο κείμενο πού χάθηκε ήταν συνταγ
μένο ελληνικά.

1. Βλ. H ill, ένθ. άν., τ . 4, σ, 54-55 σημ. 5. 'Ο  H ill προβαίνει στή χρονολόγη
ση αύτή στηριζόμενος στή διαπίστωση δτι ή μόνη 15η ϊνδικτιώνα πού εμ π ίπτει στή 
διάρκεια τής άρχιερατείας τοϋ Χριστοδούλου (1609-1631) είναι τό ετος 1617 καί δτι 
κατά τήν έπόμενη 15η ϊνδικτιώνα, δηλ. τό 1632, ό Λεόντιος είχε πάψει πρό πολλοϋ 
νά είναι επίσκοπος Πάφου (βλ. Χ ά κ κεττ  - Παπαίωάννου, ενθ. άν., τ. 2, σ. 83). Στήν 
άποψη αύτή τοϋ H ill εχουμε νά άντιπαρατηρήσουμε τά έξης : 1) δτι ό μήνας Νοέμ
βριος τής 15ης ΐνδικτιώνας κατά τήν περίοδο αύτή ανήκει στο έτος 1616 καί όχι 
στο 1617 (πρβλ. καί Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελληνισμού, τ. Γ ' σ. 330)' 
2) δτι ό Χριστόδουλος είχε χειροτονηθή αρχιεπίσκοπος Κύπρου τό 1606 άπό τον ο ι
κουμενικό πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη κατά τή διάρκεια τοϋ ταξιδιού τοϋ τελευ
ταίου στήν Κύπρο καί δτι ή άρχιερατεία του διήρκεσε τουλάχιστον ώς τό 1638 (βλ. 
Παπαδοπούλου, Ε σ ω τερ ική  κατάστασις τής Ε κκ λησ ίας Κύπρου, σ. 101-103)' 3) δτι 
σύμφωνα μέ πολύ ένδιαφέροντα στοιχεία, πού ήλθαν σέ φως μετά άπό πρόσφατη 
δημοσίευση έγγράφων τοϋ Βατικανού σχετικώ ν μέ τήν Κύπρο, ό Χριστόδουλος ήταν 
αρχιεπίσκοπος Κύπρου άπό τό 1606/1 (’.07 ώς τον ’Απρίλιο τουλάχιστον τοϋ 1639 καί 
πιθανόν νά έπανήλθε στό αξίωμά του τον Αύγουστο τοϋ 1640 (βλ. σχετικές ειδήσεις 
μαζί μέ αξιόλογες πληροφ <ρίες γ ιά  τ ίς σχέσεις τοϋ Χριστοδούλου μέ τήν Καθολική 
’Εκκλησία στοΰ Τσιρπανλή, ’Ανέκδοτα έγγραφα, passim , κυρίως βλ. τά έγγραφα 
ύπ ’ άριθμ. 26, 30, 36, 41-42, 44-45, 47-48, 50, 54-55 τών έτών 1630-1641 καί τά 
άντίστοιχα σχόλια στις σ. 200-201, 210, 217-218, 220-222, δπου καί ή προηγού
μενη βιβλιογραφία). Οί παραπάνω παρατηρήσεις μας δεν έπηρεάζουν βέβαια τή γ ν ώ 
μη τοϋ Hill παρά μόνον ώς προς τ/,ν άκριβή χρονολόγηση τής επιστολής τοϋ αρχι
επισκόπου Χριστοδούλου.

2. Hill, ενθ. άν., τ. 4, σ. 55.
3. Βλ. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ε λλά ς. σ. 189-190. Τή σειρά αύτή τοϋ Σάθα 

τή βλέπουμε καί στό έ'ργο τοϋ Φ. Ζαννέτου, 'Ιστορία τής νήσου Κύπρου άπό τής 
Α γ γ λ ικ ή ς  Κ ατοχής μέχρι σήμερον, μετά εισαγω γής περιλαμβανούσης βραχεϊαν π ερ ι
γραφήν τής δλης ιστορίας αύτής, τόμος Α ', έν Αάρνακι 1910, σ. 1080-1082. ’Εσφαλ
μένη αναμφισβήτητα πρέπει νά θεωρηθή ή γνώμη τοϋ Χαριλάου I. Παπαίωάννου, 
πού μετέφρασε καί συμπλήρωσε τό έ'ργο τοϋ John  H acke tt γ ιά  τήν ’Ορθόδοξη Έ κ -



f l io  συγκεκριμένα άναφέρεται στήν έξέγερση τοϋ Ζεμπετοϋ ό Gui-  
chenon πού τήν τοποθετεί στά 1608 καί λέγει γ ι ’ αυτήν τά έξης : « Les 
Cipriots et leur Archeveque croyans que le Due (τής Σαβοΐας) les eut 
oublie ou meprise leurs offres, envoyerent a  S. A . Victorio Zebetho avec 
des lettres des habitans de Nicosie, capita te de Cypre, par lesquelles ils 
Vexhortaient comme ancien Seigneur de ce royaume de les delivrer de la  
tirannie des Turcs. Zebetho eut audiance a  Mondovi, et fu t  renvoye charge 
des presens, accompagne d ’un religieux appelle le P. Silvain, par qui le Due 
ecrivit a  ceux de Nicosie el a  VArcheveque de Cypre qu il fe ra it partir  
promptement le chevalier P hilibert Provana et quelques autres capitaines 
avec des troupes pour executer ce que Von souhaitta it de lui. Zebetho, 
porteur de cette bonne nouvelle, la  divulgea avec un peu d' indiscretion, 
ce qui causa une emeute a  Nicosie entre les Chretiens et les Turcs, laquelle  
fu t  appaisee ......Τήν παραπάνω άφήγησή του δ Guichenon τή στηρί
ζει κυρίως σέ τρία έγγραφα του ’Αρχείου του Τουρίνου : 1) μιά ιταλική 
έπιστολή τής 8ης ’Οκτωβρίου 1608 πού στάλθηκε στον δούκα τής Σ α
βοΐας άπό τόν Πέτρο Γονέμη, διερμηνέα τοϋ Τούρκου πασα τής Κύ
πρου2, 2) τήν αχρονολόγητη έπιστολή του αρχιεπισκόπου Χριστοδού
λου, στήν οποία άναφερθήκαμε παραπάνω, καί 3) μιά τρίτη έπιστολή,

κλησία τή ς Κύπρου καί ό όποιος λέγει τά έξης σχετικά μέ τήν επανάσταση του 
Ζεμπετοϋ : «...παρά τούτου τοϋ ’Αρχιεπισκόπου  (δηλ. τοϋ Βενιαμίν) προφανώς εγρά- 
φη καί ή «μηνι Νοεμβρίω, ίνδ. ιε '»  ήτοι τφ  1601 πρός τόν Δοΰκα απεγνωσμένη περί βοή
θειας εκκλησις, ης ό Σάθας απλοελληνικήν μετάφρασιν έν τφ  Ά ρ χ ε ίω  τον Τουρίνον εν- 
ρεθείσαν ίδημοσίενσεν έν Τουρκοκρ. Έ λλάδ ι, σ. 190-191, εξ ης μανθάνομεν δτι εγένε- 
το  — έπί τή  προσδοκία, ώς εικός, των παρά τον Δουκός επικουριών — ίναρξις τής έ- 
παναστάσεως ίν Πάφο) υπό τόν Βετόργιον Ζεπετοϋ, ήτις δμως Αβοήθητος παραμείνασα 
κατεπνίγη, τον αρχηγόν αυτής άναγχασθέντος νά καταφύγγι εις Τουρίνον, καί δτι ε- 
νεκα ταύτης ίξαγριωθέντες έπεδόθησαν οί Τούρκοι εις άνηλεή εξανδραποδισμόν ιδία τών 
παίδων» ίβλ. Χ ά κ κεττ - ΠαπαΙωάννον, 'Ιστορία τής ’Ορθοδόξου’Εκκλησίας τής Κύ
πρου, τ. 1, σ. 275 σημ. 35). Καί δν άκόμη ό Π απαϊωάννου δέν είχε ύπ ’ δψη του, 
δπως φαίνεται, τΙς έκδόσεις τών τριών μορφών τής έπιστολής αύτής, πού έγιναν 
άντίστοιχα άπό τούς M iklosich - M iiller, G uichenon καί S forza, στδ κείμενο τών 
δυο πρώτων πού άναδημοσίευσε ό Σάθας γ ίνεται ρητά μνεία τοϋ άρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου ώς συντάκτη τοϋ κειμένου, πράγμα πού δέν έπιτρέπει καμιά παρα
νόηση. ’Εντελώς αύθαίρετος έπίσης είναι καί ό καθορισμός τής Πάφου ώς τόπου τής 
έξεγέρσεως.

1. ’Επειδή , δπως άνέφερα καί παραπάνω, δέν μπόρεσα νά συμβουλευθώ τό έρ
γο τοϋ G uichenon, βασίζομαι σέ ένα άπόσπασμά του πού άναδημοσίευσε ό Sforza, 
I negoziati di C arlo  Em anuele I, σ. 382-883.

2. Βλ. έλληνική μετάφραση τής έπιστολής τοϋ Γονέμη στοϋ Σάθα, Τουρκο
κρατουμένη 'Ελλάς, σ. 188-189. Λ ίγο άργότερα, στις 3 Φεβρουάριου τοϋ 1609, ό 
Γονέμης άπηύθυνε παρόμοια έκκληση γ ιά  βοήθεια καί στόν Φίλιππο Γ ' τής 'Ισ π α 
νίας (βλ. Χ ασιώ τη , 'Ισπανικά έγγραφα, σ. 56-68, δπου καί ή σχετική  βιβλιογραφία).



μέ ήμερομηνία 8 ’Ιουλίου 1609 άπό τό Onogost τοϋ Μαυροβουνίου, πού 
έσφαλμένα τή θεώρησε δτι έχει σχέση μέ τήν υπόθεση τής Κύπρου, ένώ 
τό κείμενο άναφέρεται σέ σύγχρονες συνωμοτικές κινήσεις των υποδού
λων Σέρβων καί σέ άνάλογες έπαφές των μέ τό δουκάτο τής Σαβοΐας1. 
Πάντως ό Guichenon πιθανόν νά είχε ΰπ ’ δψη του καί άλλες πηγές, και 
δ ϊδιος έξ άλλου δέν απείχε χρονικά πολύ άπό τά γεγονότα, γιατί τό 
έργο του έκδόθηκε γ ιά  πρώτη φορά στά 1660. ’Ίσως γιά τούς λόγους αύ- 
τούς θά πρέπει νά θεωρήσουμε τήν πληροφορία του γιά τό χρόνο τής έξε-  
γέρσεως τοΰ Ζεμπετοϋ άρκετά άξιόπιστη.

Μερικά νέα στοιχεία γιά τόν Ζεμπετό μας δίνουν δύο άνέκδοτα 
μέχρι σήμερα έγγραφα, πού δημοσιεύουμε παρακάτω. Τά έγγραφα αύτά, 
γραμμένα τό πρώτο στις 19 Νοεμβρίου 1607 καί τό δεύτερο στις 16 
Ίανουαρίου 1608, άπόκεινται στο Μυστικό ’Αρχείο τοΰ Βατικανοΰ 
(Archivio Segreto Vaticano, Fondo «Nunziature», Nunziatura di Spa- 
gna)2 καί είναι δύο συστατικές έπιστολές τής Γραμματείας τής 'Α γίας  
"Εδρας γιά τόν Ζεμπετό άπευθυνόμενες στόν άρχιεπίσκοπο Δαμασκοΰ 
Ν. Caraffa , άποστολικό νούντσιο στήν 'Ισπανία.

Στήν πρώτη άπό τις παραπάνω έπιστολές άναφέρεται δτι εμφανί
στηκε στήν Ρώμη κάποιος Κύπριος πού λέγει δτι ονομάζεται Βίκτωρ 
Ζεμπετός3, δτι είναι ένας άπό τούς εύγενεΐς τοΰ νησιοΰ καί δτι έχει 
τή δυνατότητα νά πραγματοποιήση όποιαδήποτε έπιχείρηση στήν Κύ
προ, άρκεϊ νά ένισχυθή, έστω καί μέ λίγες δυνάμεις, άπό κάποιον με-  
γάλον ήγεμόνα. Καί επειδή ό Ζεμπετός έχει άποφασίσει νά πάη στήν 
'Ισπανία, γιά νά παρουσιαστή στόν βασιλιά καί νά τοΰ έκθέση τις υπη
ρεσίες πού μπορεί νά τοϋ προσφέρη, ή 'Α γία Έ δρα συστήνει στόν έκεΐ 
νούντσιό της νά κάνη δ,τι νομίζει κατάλληλο γ ιά  νά τόν βοηθήση, δέν

1. Βλ. σχετικά στοΰ Sforza, ϊνθ. άν , σ. 383-388. Γ ιά  τ ις έπαφές αύτές τω ν 
Σέρβων μέ τόν Κάρολο - ’Εμμανουήλ Α ' της Σαβοΐας βλ. κυρίως στοΰ Angelo Ταπι- 
borra, G li S ta ti i ta lia n i, I’E u ro p a  e il p rob lem a tu rco  dopo L ep an to , F irenze 
1961, σ. 21-49, τό κεφάλαιο μέ τόν τίτλο «C arlo  E m anuele I de Savoia, la  Spa- 
gna ed i c o n ta tti con  i p o ten ta ti serbi per una im presa di liberazione nei B al- 
cani», δπου καί ή σχετική  βιβλιογραφία. Βλ. καί στίς σ. 87-89 νέα έκδοση τής έπ ι- 
στολής αΰτής, γ ιά  τήν όποία 0 T a m b o rra  υποστηρίζει — όρθά κατά τή γνώ μη μ α ς — 
δτι συντάκτης της ήταν 6 Σέρβος πατριάρχης τοϋ Ίπ εκ ίο υ  ’Ιωάννης Β '.

2. Βλ. μνεία των έγγράφων αυτών στόν κατάλογο των Jose de Olarra Gar- 
mendla - Maria Luisa de Larramendi, C o rresp o n d en c ia  en tre  la N u n c ia tu ra  en E spa- 
na y la S anta  Sede. R einado de Felipe I I I  (1598-1621), τ. 3 ^ή οβ  1606-1609), R om a 
1963, σ. 153 καί 164, ϊγγραφ α  ΰπ’ άριθμ. 938 καί 1016.

3. Στό πρώτο έγγραφο τό έπίθετο άναγράφεται Zebedeos καί στό δεύτερο Ze- 
peto, ένώ σέ άλλα ϊγγρα φ α  τοϋ δουκάτου τή ; Σαβοΐας, πού χρησιμοποιοΰμε στό τέ 
λος τής μελέτης μας, τό ίδιο πρόσωπο άναφέρεται ώς Zibetto.



παραλείπει δμως νά τοϋ τονίση δτι στήν Ρώμη δέν γνωρίζουν τίποτε  
γιά  τον Ζεμπετό έκτος άπό εκείνα πού φαίνονται άπό μερικά επίσημα  
έγγραφα (patenti), πού ό κομιστής των θά παρουσιάση καί έκεϊ.

Ό  Ζεμπετός ομώς δέν πραγματοποίησε τότε τό ταξίδι του καί έ
πειτα άπό δύο μήνες περίπου ζήτησε καί ξαναπήρε μια δεύτερη συστα
τική έπιστολή, κάπως πιο θερμή τή φορά αύτή. 'Όμως καί πάλι ή Γραμ
ματεία τοϋ Βατικανού δέν παρέλειψε νά τονίση στό νούντσιό της στήν 
'Ισπανία δτι ό Ζεμπετός ήταν άγνωστος στήν Ρώμη καί δ,τι ήξεραν γ ι ’ 
αύτόν προερχόταν μόνον άπό τά έπίσημα έγγραφα ή πιστοποιητικά (let-  
tere testimoniali) πού έ,πρόκειτο νά έπιδείξη καί στούς υπουργούς τοΰ 
βασιλια τής ‘Ισπανίας.

Π αρ αθέτομε  παρακάτω τό πλήρες κείμενο τών δύο αύτών συστα
τικών έπιστολών :

1.

Έ πιστολή τής Γραμματείας τοϋ Βατικανού πρός τόν άρχιεπίσκοπο τής 
Δαμασκού Ν. Caraffa, νούντσιο τής 'Ισπανίας

Archlvio Segreto Vatlcano, Fondo «N unziature», Nunziatura di Spagna, vol. 335, 
fo l. 72r , Rom a, 19-11-1607

f .  72r E  comparso qui un Cipriotto che dice chiamarsi Vittorio Zebedeos et 
essere nobile di quell’Isola, il quale presuppone di haver seguito et paren ti 
di qualita  et modo di fa re  ogni impresa notabile in quelle parti purche 
g l’assista qualche Principe grande anco con poche forze . Et havendo pero  

5 determinato di conferirsi in Spagna et d i esibirsi a l Re et darli conto d i 
se et dei servitii che si possono ricevere da  lui, Vaccompagno con questa  
mia con participatione di N (ostro) S (igno)re  affinche V (ostra) S (a n tita )  
lo faccia  in quanto stimera convenire, dicendole nondimeno che qui non 
si sa p iu  di lui o della  sua conditione et habilita  d i quello che ne consta  

10 per alcune p a ten ti ch’egli devra anco esibire costi et m olto a ltro  d i cose. 
Di Rom a li 19 di N ov(em bjre 1607.

2 .

Ε π ισ τολ ή  τής Γραμματείας τοϋ Βατικανού πρός τόν άρχιεπίσκοπο τής 
Δαμασκού Ν. C araffa , νούντσιο τής 'Ισπανίας

A rchivio Segreto Vaticano, Fondo «N unziature», N unziatura di Spagna, vol. 335, 
fo l. 9 7 V - 9 8 r , Roma, 16-1-1608

f .  97v Vittorio Zepetb Cipriotto che raccomandai u n a ltra  vo lta  a V (ostra)

22
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f . 98 Γ S (a n tita )  per pa rte  d i N fostro)  S(igno)re, ha desiderate d i es/serle rac- 
commandato d i nuovo affinche lo favorisca  appresso a lii  M inistri del Re  
ά i quali et a (S u a ) M (a es)ta  medesima presuppone d i dover proporre 

5 m olte cose per serv(iti)o  publico del Christianismo et de lla  M (a es)ta  S (u a )  
in particolare. Si e pero contentata S (u a) B (ea titu d i)n e che si reiteri la  
raccommandatione et si dica a  V(ostra)  S (a n tita )  in suo nome che sentira  
piacere d ’ogni honesto favore  ch’e lla  faro, a l so d (e t)to  Vittorio i l  quale  
non e tu ttav ia  conosciuto qul se non in quanto ha esibite alcune lettere  

10 testim oniali che devra parim ente esibire a  i so d (e t) ti  M inistri. E t Dio la  
prosperi sempre.

Di Rom a li X V I d i Genn(a)ro 1608.

Μέχρι σήμερα δέν εϊναι γνωστό, άν ό Ζεμπετός πραγματοποίησε  
τελικά τό ταξίδι του αύτό στήν 'Ισπανία, πάντως, όπως μπορεί νά συμ- 
περάνη κανείς μέ βεβαιότητα άπό τά παραπάνω έ'γγραφα, δταν βρέθηκε 
στήν Ρώμη κατά τά τέλη τοΰ 1607, δέν ένεργοΰσε γιά λογαριασμό του, 
άλλά σάν άπεσταλμένος των υποδούλων Κυπρίων επιφορτισμένος  με επ ί
σημη αποστολή. Ποια σχέση δμωςέχει ή αποστολή αύτή μέ τήν εξέγερση 
πού φέρει τό δνομά του ;

Τό πιό πιθανό εϊναι δτι ή εξέγερση πού μας απασχολεί θά πρέπει  
νά χρονολογηθή μετά τήν άφιξη τοϋ Ζεμπετοϋ στήν Ρώμη, γιατί άν είχε  
προηγηθή, θά έπρεπε μάλλον νά γινόταν κάποιος λόγος γ ι ’ αυτήν στα 
δύο έγγραφα πού παραθέσαμε. "Ισως ό Ζεμπετός, κατά τό ταξίδι του 
αύτό, νά ε ίχε  καί άλλες επαφές (πιθανόν μέ τόν δούκα τής Σαβοΐας) καί 
τό κίνημα νά έγινε, δταν έπέστρεψε στήν Κύπρο φέρνοντας άγνωστο 
ποιές υποσχέσεις. "Αν άληθεύη ή υπόθεση αύτή, τότε ό Guichenon έχει  
δίκαιο σέ δσα γράφει. Πάντως ή υπόθεση τοΰ Hill δτι ή εξέγερση τοΰ 
Ζεμπετοϋ έγινε «shortly before 1617» (διάβαζε 1616) δέν φαίνεται νά 
ευσταθή πολύ καί σ’ αύτό συνηγοροΰν ο! παρακάτω λόγοι : 1) Έ χου μ ε  
τήν υποψία δτι οί M iklosich καί Muller δέν διάβασαν σωστά τόν αριθμό 
τής ΐνδικτιώνας στήν έπιστολή τοΰ αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου πού 
μας ενδιαφέρει, άφοΰ καί δλο τό κείμενο τοΰ εγγράφου είναι δημοσιευ
μένο μέ πολλά κενά καί μέ φανερές παραναγνώσεις. Σέ μιά τέτοια περί
πτωση ή ίνδικτιώνα δέν θά είναι ή is', καί αύτό μας μεταφέρει πιό νω
ρίς χρονολογικά. Έ ξ  άλλου καί οί υπόλοιπες γνωστές εκκλήσεις τοΰ 
Χριστοδούλου πρός τούς 'Ισπανούς καί τόν δούκα τής Σαβοΐας χρονολο
γούνται μεταξύ 1609-1611. 2) Καί άν άκόμη δεχθούμε ώς ορθή τή χρονο
λόγηση τοΰ έγγράφου στά 1616, τίποτε δέν μας υποχρεώνει νά δεχθοΰμε  
καί δτι ή εξέγερση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν άπό τό έτος αύτό. 'Η φρά
ση τοϋ κειμένου «άφ’ ής έαηκώθη ό καπιτάνιος Βετόριος......  (οί Τούρκοι)
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άγριώθηκαν......  και παίρνονν τά παιδιά μας άποτάς άγκάλας μας», δέν δι
καιολογεί τέτοια υπόθεση, αντίθετα μάλιστα, κατά τή γνώμη μας, ε 
κείνο τό «άψ ής» δηλώνει κάποια άρκετά μεγάλη χρονική άπόσταση  
άπό τό χρόνο κατά τόν όποιο συντάχθηκε ή έπιστολή τοϋ Χριστοδούλου1. 
Ή  άπόσταση αύτή μπορεί ίσως νά είναι καί μερικά έτη. 3) "Αν μετα-  
θέση κανείς άρκετά χρόνια πίσω, δηλαδή πριν άπό τό 1616, τήν εξέ
γερση του Ζεμπετοϋ, θά μπορούσε πιθανόν νά τή συσχετίση ή άκόμη 
καί νά τήν ταυτίση μέ τήν επανάσταση τοϋ 16062, πού προκλήθηκε 
άπό τήν προσπάθεια τών Τούρκων νά έπαναλάβουν στήν Κύπρο τό π α ι 
δομάζωμα3. Έ ξ  άλλου ή εξέγερση αύτή τοϋ 1606 είναι καί ή μόνη γιά  
τήν οποία γίνεται μνεία στα σύγχρονα ισπανικά έγγραφα, ενώ δέν άνα- 
φέρεται καθόλου ή έξέγερση τοϋ Ζεμπετοϋ. Πάντως οί παραπάνω συλ
λογισμοί καί υποθέσεις, καθώς καί άλλοι πού διατυπώθηκαν σέ άλλα 
σημεία του άρθρου μας, δεν μπορούν νά μάς οδηγήσουν σέ άσφαλή συμ
περάσματα καί τό πρόβλημα τής χρονολογήσεως τής έξεγέρσεως τοϋ Ζ εμ 
πετοϋ αναμφισβήτητα παραμένει άλυτο μέχρι νά έλθουν σέ φως νεώτερα 
στοιχεία. ’Ίσως, ή μόνη ύπόθεση στήν όποία μπορεί κανείς νά κατα- 
λήξη μέ κάποια σχετική βεβαιότητα είναι δτι ή έξέγερση αύτή του 
Ζεμπετοϋ πρέπει νά έλαβε χώρα μεταξύ 1606-1611.

'Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στήν έπιστολή του πρός τόν Κ ά
ρολο - Εμμανουήλ Α ', τήν όποία μνημονεύσαμε στήν άρχή τοϋ άρθρου 
μας καί δπου άναφέρεται στήν έξέγερση τοϋ Ζεμπετοϋ, κάνει έπίσης  
λόγο καί γιά τήν καταφυγή τοϋ πρωτεργάτη τοϋ κινήματος στό δου
κάτο τής'Σαβοΐας. Ή  σχετική φράση τής έπιστολής αυτής : « ...... και το
όποιον έμάθαμεν και [εύρίσκεται] άφέντης ό Βετόργιος Ζεπετοϋ εις τά χέ~ 
ρια τής βασιλείας σον, και δεόμεθα κύριον Θεόν, επεί αυτόν παρακαλονμεν

1. ’Ενδείξεις γ ιά  διενέργεια παιδομαζώματος στήν Κύπρο υπάρχουν έπίσης,
κατά τή γνώ μη μας, καί σέ μιά προγενέστερη ( 6 ’Απριλίου 1611) ΐκκληση τοϋ άρχι- 
επισκόπου Χριστοδούλου πρός τόν κόμη M on - B asilio , αύλάρχη τοϋ δούκα τής Σ α 
βοΐας, δπου άναφέρονται συγκεκριμένοι τά  έξης : « ....... οπου θέλουν λυτοωθήν τόααι
ψνχαίς άπό τάς χείρας τον διαβόλου, ό'ποί) καθημερινώς χάνονται άπά τήν μεγάλην  
τυραννία καί τήν άτιμωρίαν τον τύραννον» (βλ. Miklosich - Muller, A cta  e t d ip lom ata  
graeca, τ . 3, σ. 267-268. Τό άπόσπασμα παρατίθεται δπω ς ίχ ε ι  άποκατασταθή άπό 
τόν Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ε λ λ ά ς, σ. 192).

2. Γ ιά  τήν έπανάσταση αύτή βλ. παραπάνω σ. 340, σημ. 1.
3. Τ ήν πρώτη, 8σο γνω ρίζω , μνεία γ ιά  παιδομάζωμα στήν Κύπρο τ/; βρί

σκουμε σέ μιά έκκληση τής 24ης ’Οκτωβρίου 1587 πού άπηύθυνε ό άρχιεπίσκοπος 
Τιμόθεος πρδς τόν Φ ίλιππο Β ' τή ς Ισ π α ν ία ς  (βλ. Χ ασιώ τη, 'Ισπανικά  έγγραφα, α. 
21-24, δπου ή ισπανική μετάφραση τοϋ έλληνικοΰ πρωτοτύπου, στήν όποία άναφέ- 
ρονται τά έξης : « ...y  Ιο que mas de todo nos peso, es que por fuer<;a, como salteadQi 
res y  tyranos, nos toman los hijos, como si fueran bienes proprios suyos»),
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μέρα καί νύκτα, και κατηχούμεθα άπό ώραν εις ώραν...... » ι μάς έπιτρέπει,
νομίζουμε, νά διατυπώσουμε, μέ βεβαιότητα σχεδόν, τήν άποψη δτι ό 
Ζεμπετός, μετά τήν αποτυχία τοϋ κινήματος του, κατέφυγε στο Του- 
ρίνο, έπειδή είναι πιθανόν δτι στήν υποκίνηση τής έξεγέρσεως είχε  
κάποια ανάμιξη καί ό δούκας τής Σαβοΐας. Πάντως, 8πως άποδεικνύε- 
ται άπό μερικά νέα άνέκδοτα στοιχεία πού θά παραθέσουμε άμέσως 
παρακάτω, ό Ζεμπετός παρέμεινε στο Τουρίνο, δπου υπηρέτησε μέ π ί 
στη καί άφοσίωση ώς άξιωματικός στο στρατό τοϋ Καρόλου - ’Εμμα
νουήλ Α', καί πολέμησε μέ γενναιότητα στους διάφορους πολέμους τής 
έποχής, στούς όποιους έμπλεξε τότε τό δουκάτο τής Σαβοΐας μέ άλλα 
γειτονικά ιταλικά δουκάτα καί μέ τούς 'Ισπανούς έξ αιτίας τών φιλο
δοξιών τοΰ ήγεμόνα του2. Στο Τουρίνο, τέλος, δχι πολύ πριν άπό τόν 
Μάιο τοΰ 1626 πέθανε ό Ζεμπετός, ό άγνωστος αύτός, άκόμη καί σή
μερα, Κύπριος αγωνιστής.

Τά νέα στοιχεία γιά τόν Ζεμπετό, πού μνημονεύσαμε παραπάνω, 
προέρχονται άπό μερικά έγγραφα τοϋ ’Αρχείου τής'Ελληνικής Κοινότη- 
τος Βενετίας3, πού βρίσκεται σήμερα στό 'Ελληνικό ’Ινστιτούτο τής Β ε 
νετίας4. Μέσα στά ντοκουμέντα αύτά, πού άναφέρονται δλα στον Φραγ
κίσκο Ζεμπετό, άδελφό τοΰ καπετάνιου Βίκτωρα Ζεμπετοϋ, υπάρχουν 
καί μερικά έπίσημα έγγραφα τοϋ δουκάτου τής Σαβοΐας, στά όποια γ ί 
νεται κάποιος λόγος καί γ ιά  τόν Κύπριο καπετάνιο πού μάς ενδιαφέρει. 
Δίνουμε έδώ τρία άποσπάσματα, τά πιό ενδιαφέροντα, άπό ισάριθμα έ γ 
γραφα :

1) Σέ δουκικό διάταγμα τής 4ης Δεκεμβρίου 1622, πού ορίζει δτι 
δ Φραγκίσκος Ζεμπετός προσλαμβάνεται στήν υπηρεσία τοΰ Οίκου τής 
Σαβοΐας μέ μηνιαίο μισθό 15 ducatoni τών 13 φιορινιών τό καθένα5,

1. Βλ. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη 'Ελλάς, σ. 189.
2. Σχετικά μέ τή συμμετοχή τοϋ Καρόλου - Εμμανουήλ Α' τής Σαβοΐας στις 

διαμάχες γιά τή διαδοχή στό δουκάτο τοϋ Juliers - Cloves καί στδ δουκάτο τοϋ 
Μομφερράτου,καθώς καί γιά τή σύγκρουσή του μέ τούς ‘Ισπανούς βλ. πρόχειρα στοΰ 
Romolo Quazza, Storia politica d’lta lia  dalle origini ai g iorn i n ostr i. Preponde- 
ranza Spagnuola (1559-1700), Ικδ. 2α, M ilano 1950, σ. 402 κ.έξ.

3. Παλαιόν Ά ρχειον  τής ’Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας, δεσμίδα 5, φάκελος 61.
4. Φωτοτυπίες τών έγγράφων αυτών μοϋ 2στειλε μέ προθυμία ό Διευθυντής 

τοϋ ’Ινστιτούτου συνάδελφος κ. Μ. Μανούσακας, τόν όποιο εύχαριστώ θερμά καί άπό 
τή θέση αύτή γιά  τήν εύγενική έξυπηρέτηση.

5. ducatone =  άσημένιο τάλληρο, υποδιαιρούμενο σέ 100 soldi, βάρους 35,5 
γραμ. άργύρου, καθαρότητος 910/1000. Τό νόμισμα αύτό κόπηκε πιθανόν γιά  πρώτη 
φορά τό 1551 στό Μιλάνο άπό τόν Κάρολο Ε' καί χρησιμοποιήθηκε πολύ κατά τδν 
16ον αιώνα τόσο στό Μιλάνο δσο καί στήν Σαβοΐα, στήν τελευταία μάλιστα καί γιά  
πολύ καιρό άργότερα (βλ. σχετικό λήμμα στά : Encyclopedia Italiana, τ. XIII, Milano 
1932, καί Der Grosse Brockhaus, τ. 3, Wiesbaden 1953).
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άναφέρονται τά έξης : «... . Havendo ηοί (δηλαδή ό Κάρολος - ’Εμμανουήλ 
A ' )  risoluto di ritener qui per servitii n (ost)ri particolwri il molto d ile tto  
Francesco Z ibetto, fra ( te ) llo  del capitano Vittorio Z ibetto Cipriotto, et vo- 
lendo stab ilirg li anche tra tten im (en)to  con cui possa mantenersi conforme 
a lia  qualita  sua, e t r i c h i  e d ο η o i m e r i t i d e l  d ( e t t ) o c a p ( i -  
t a )  n o  s u o  f r a ( t e ) l l o ,  i I q u a l e  s p e r i a m o  c h e  d e b b  a i mi -  
t a r e  i n  b e n e  e t  f e d e l m ( e n ) t e  s e r v i r c i. ... »1.

2) Σέ παρόμοιο διάταγμα τής 15ης Ίανουαρίου 1625, μέ το όποιο
τό ΐδιο πρόσωπο ονομάζεται αξιωματικός τοϋ πυροβολικού, άναγράφον- 
ται ώς αΐτιολογικό τής προαγωγής του αύτής τά παρακάτω : «Essendo 
noi inform ati del zelo, devotione, e a ffe tto  grande che Ί  molto d ile tto , fe -  
dele n(ost)ro Francesco Zibetto Cipriotto ha verso le cose del serv(iti)o  
n( ost )ro a d  i m i t a t i o n e  d e l  C a p i t a n o  V i t t o r i o  s u o  f  r a t  el -  
l o ,  i l  q u a l e  c i  h h  s e r v i t o  n e l l  e g u e r r e  p  a s s a t e, c o n  t a  n- 
t o v a l o r  e, d i l i g e n z a ,  e t  s o d i s f a t t ( i o ) n e  n (  o s t  )  r a,  c h e  
n o n  s o l o  c i  i n v i t  a d i  r i m u n e r a r i e t  g r  a t  i f f i  c a r  e e s  s o  
l u i ,  m’ a n c o r a  i l  f r a t e l l o ......».

3) Στο διαβατήριο, τέλος, τής 20ής Μαΐου 1626, πού έκδόθηκε στό
Τουρίνο γιά τόν Φραγκίσκο Ζεμπετό, ό όποιος ήθελε νά έπιστρέψη στήν 
πατρίδα του Κύπρο, γίνεται λόγος καί γ ιά  τό θάνατο τοΰ άδελφοΰ του 
Βίκτωρα : «Ritornandosene a lia  p a tr ia  sua Francesco Zibeto del Regno di 
Cipri venuto quh mesi sono per vedere u n s u o  f r a t e l l o ,  c h e  e r a  a  I 
s e r v i t i o  n o s t r o ,  e t e  p a s s  a t  o u l t i m a m ( e n ) t e  a m e g l i o r  
v i t a ..... ».

Τόσο ή υπογράμμιση αύτή δσο καί οί παρακάτω είναι δικές μας.


