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ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΥΣΗ (17ος οι.)

Στον φίλο Θεόδωρο X  Παπαδόπουλλο

Θα ξεκινήσω* με μ ια παρατήρηση π ο υ  ίσως ακουστεί παράξενα: κατά  
τον 17ον αι., τουλάχιστο ω ς το  1670, ο Κ ύ π ρ ιος μ ονα χός ή ο ά νθρ ω π ο ς 
της Κ υπριακής Εκκλησίας κα ι γενικά  ο λόγιος της Κ ύ π ρ ου  α ισ θάνετα ι π ιο  
κοντά  του τη Βενετία, τη Ν άπολη, τη Ρώμη, π α ρ ά  την Κ ω νσταντινούπολη , 
την Α λεξάνδρεια ή τα  Ιεροσόλυμα. Γ ιατί; Η εξήγηση δεν ε ίνα ι δύσκολη.

Μ ετά το 1570/71 τα  βλέμματα τω ν  Κ υπρ ίω ν ε ίνα ι στραμμένα π ρ ο ς  τους 
δούκες της Σ αβοΐας, τους μεγάλους δούκες της Τοσκάνης, π ρ ο ς  τους Ισ πα 
νούς. τους Γάλλους, τους Βενετούς. Α πό αυτούς περ ιμ ένουν  βοήθεια γ ια  
ν ’ απαλλαγούν από  τον τούρκο δυνάστη. Ε ίνα ι γνω στά  τα  π ο ικ ίλ α  σχέδια  
ή ο ι ασκήσεις «επί της αμμοδόχου», ό π ω ς θα λέγαμε σήμερα. Ό λ α  δ ιαπνέ- 
οντα ι από  αισ ιόδοξη διάθεση γ ια  την επ ιτυ χ ία  της σ τρ ατιω τική ς επ ιχείρη 
σης.

Ο ι πρω τεργάτες που  έχτισαν τ ις  γέφυρες επ ικ ο ινω ν ία ς  με τ ις  χρ ισ τ ια 
νικές δυνάμεις της Κ αθολικής Δύσης ανευρίσκοντα ι, κα τά  υψ ηλότατο π ο 
σοστό, στους κόλπους της Ο ρθόδοξης Ε κκλησίας της Κ ύπρου . Η β ιβλιο
γραφ ία  είνα ι γνωστή· τα  δεδομένα της έρευνας ω ς σήμερα α να ντίρρ η τα 1. 
Δεν θα επ ιμείνω  σ' αυτά.

Να τονίσω  μόνο ότι η α ισ ιόδοξη  οπτική , βάλσαμο α πα ρα ίτη το  στη ψ υ 
χή τω ν υπόδουλω ν Κ υπρίω ν, συμπορεύθηκε από  κο ινού  με την επιβίωση, 
μέσα από  πολλές βέβαια παραμ ορφ ώ σ εις, της λεγόμενης σταυροφ ορικής

* Μέρος του παρόντος κειμένου μου εχρησίμευσε στην εισήγηση που έκαμα στο συνέ
δριο με θέμα «Κυπριακός Μοναχισμός» (Λευκωσία, 9-11 Νοεμβρίου 1996).

1. George Hill. A History o f Cyprus, τ. 4, Cambridge 1952, σ. 37-64 (Western Relations in 
the Seventeenth Century), όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία- βλ. επίσης Κωνσταντίνος 
Νίκας, Μια προσπάθεια για απελευθέρωση της Κύπρου στα 1606, Πρακτικά τον Δευτέρου 
Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου, τ. 3, Λευκωσία 1987, σ. 23-34, με τη νεότερη βιβλιο
γραφία.
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ιδέας κα ι κατά  τον  17ον αι. Υ πενθυμίζω  ότι στα πρώ τα  είκοσι χρόνια  του 
α ιώ να  αυτού (1600-1620) είχαν εκπονηθεί 11 ευρω παϊκά  σχέδια, από τα  
ο π ο ία  τα  επτά  γαλλικά , γ ια  τη μοιρασιά  της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Σ χέδια , φυσικά, που  έμειναν στα χαρτιά '. Ε ίναι γνωστά ακόμη 100 παρό
μοια  σχέδια που  καταστρώ θηκαν στην περίοδο 1281-19133.

Μ έσα σ' αυτά  βρίσκουν τη θέση τους κα ι ερμηνεύονται τα  οράματα του 
Κ υπρ ιακού  Ε λληνισμού γ ια  την πολιτική  του αποκατάσταση. Θεώρησα 
χρήσιμη την προαναφ ερθείσ α  βραχεία  ανάλυση, γ ια  να  δικαιολογηθεί η π ο 
λ ιτιστική  επ ικο ινω ν ία  ω ς παράλληλη κα ι φυσιολογική συνέπεια ή απόλη
ξη του π ο λ ιτ ικ ο ύ  προγράμματος. Μ πορώ, λοιπόν, τώρα να  εστιάσω την 
προσ πά θειά  μου στον προσδιορ ισμό  τω ν σχημάτων που πα ίρνουν ο ι επα
φ ές τω ν  α νθρώ πω ν της Εκκλησίας της Κ ύπρου με τον Δυτικό Χ ριστιανι
σμό. Συγκεκριμένα: π ώ ς  εκδηλώ νονται τα πολ ιτισ τικά  μορφώματα μέσα 
α πό  τ ις  π ρ ά ξεις  Κ υ πρ ίω ν  μοναχώ ν κα ι εκκλησιαστικών ανδρών;

Να σταθώ  π ρ ώ τα  στη μαρτυρία  ενός περίφημου Κ υπρίου του Π ο υ  αι., 
του  π ιο  σ πουδα ίου  εκπροσώ που της κυπριακής πεζογραφίας, ενός σμι
λευτή του  δημώ δους ελληνικού πεζού λόγου, του Σ ινα ΐτη  μοναχού Νεό
φ υτου  Ρ οδ ινού  (1576/77-1659), α πό  το χω ριό  Π οτάμιός ή Π οταμιού της 
επ α ρ χ ία ς Κ οιλα ν ίου  Π ά φ ου3. Λ ίγο π ρ ιν  πεθάνει (αρχές του 1659), είχεν 
αποσυρθεί στο μοναστήρι του Κύκκου, όπου  συνέθεσε το κύκνειο έργο 
«Π ερί ηρώων, στρατηγώ ν, φ ιλοσόφω ν, αγίω ν κα ι άλλων ονομαστών αν
θρώ πω ν, οπού  ευγήκασιν από  το νησί της Κύπρου». Εδώ (στις σελ. 145- 
154) συναντούμε την πρώ τη  καταγραφή α πό  Κ ύπριο γ ια  Κ υπρίους λόγι
ους. Π ρόκειτα ι γ ια  α νθρ ώ πους της γενιάς του συγγραφέα, κατά τον πρώ 
το δηλ. α ιώ να  της τουρκοκρατία ς στο νησί. Μ νημονεύονται, με βραχύτα
τα  β ιογραφ ικά , 15 λόγιο ι. Ο ι 12 υπηρετούν ω ς ιερομόναχοι ή γενικά ως 
κληρικο ί την Ο ρθόδοξη ή τη Λ ατινική Εκκλησία. Ο ι 11 (ή ο ι 14 από τους 1

1. Gerard Tongas, Les relations de la France avec lEmpire Ottoman durant la premiere 
moitie du X V IF  siecle et J'Ambassade a Constantinople de Philippe de Harlay, Comte de Cesy 
(1619-1640), Toulouse 1942, o. 47-65.

2. T.-G. Djuvara, Cent projets de partage de la Turquie (1281-1913), Paris 1914.
3. Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής, To ελληνικό κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του (1576- 

1700), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 400-403· από τη νεότερη βιβλιογραφία να σημειώσω του Νικο
λάου Β. Τωμαδάκη. Ο Νικηφόρος ΓΤριλιγγεύς κατά Νεοφύτου Ροδινού περί του ιερού Φω
τίου, ΕΕΒΣ 44 (1979-80) 150* Carmelo Crimi, Neophytos Rhodinos e la «querelle» sulla patria 
di S. Agata. Nota biografica. Synaxis 4 (1986) 343-350* Gerhard Podskalsky, Griechische 
Theologie in der Zeit der Tiirkenherrschaft (1453-1821), Miinchen 1988, σ. 201-205 (βιογρα- 
φικό σημείωμα με βάση τα ήδη γνωστά).
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15) είχαν κάμει τ ις  σπουδές τους στην Ιταλία, κυρ ίω ς στη Ρώμη κα ι στην 
Πάδοβα. Α πό τους 12 επέστρεψαν στην Κ ύπρο μόνο ο ι 3.

Δεν είναι, βέβαια, πλήρης ο κατάλογος αυτός του Ροδ ινού . Λ ειτουργεί 
όμω ς ως ενδιαφέρουσα ένδειξη που  υποδηλώ νει την α ποκλειστικότητα  της 
παρεχόμενης μόρφωσης στην Ιταλία  (η Κ ω νσταντινούπολη  έχει ξεχαστεί), 
την πνευματική  α ιμ ορραγία  του  νησιού κα ι την ολοκληρω τική  σχεδόν οι- 
κειοποίηση του λόγιου δυναμ ικού α πό  την Εκκλησία. Το δείγμα  Ροδ ινού , 
γ ια  να χρησιμοποιήσω  στατιστική  ορολογία , μπορεί να  δ ιευρυνθεί με πά- 
μπολλα τεκμήρια α πό  άλλες πηγές.

Είμαστε, επομένω ς, υποχρεω μένο ι να  κατατάξομε το υλ ικό  κα ι να  προ- 
χωρήσομε στην ακόλουθη διάκριση κατηγοριώ ν Κ υ π ρ ίω ν  μοναχώ ν ή κλη
ρ ικώ ν που  βρίσκονται σε κά πο ια ς μορφής επ ικο ινω νία  με την Ευρώπη: 

α) Στην πόλη τω ν δόγηδων κα ι στο Π ανεπιστήμ ιό  της στην Π άδοβα ο ι 
Κ ύπρ ιο ι κληρικοί εμφ ανίζοντα ι ω ς διορθω τές κα ι επιμελητές βιβλίω ν, ω ς 
εφημέριοι της ορθόδοξης εκκλησίας του Α γίου Γεωργίου, ω ς φ ο ιτητές κα ι 
καθηγητές, ω ς βιβλιοφύλακες της Μ αρκιανής Βιβλιοθήκης. Να θυμίσω  κ α τ’ 
αρχήν τον  Θεοφάνη Ξενάκη (11632), Κ ύπριο  δεύτερης γεν ιά ς, α πό  την Π ά
λα της Ιστρίας, ο ο π ο ίο ς  αναδείχθηκε μητροπολίτης Φ ιλαδέλφ ειας (με έδρα 
τη Βενετία). Έ π ειτα  συναντούμε τον  Θεοφάνη Λ ογαρά (11581), τον  ιερο- 

' μόναχο Φ ιλάρετο, τον  Συμεώ ν Βερίβελο, τον  Μ ατθαίο  Γαλατιανό, τον  
Μ ατθαίο  Τ ζιγάλα  ή Κ ιγάλα  (ο οπο ίος, ω ς γνωστό, επιμελήθηκε στα 1637 
την α ' έκδοση της «Ερω φίλης» του Γεωργίου Χ ορτάτζη), το ν  γ ιο  του  Ιε
ρώ νυμο-Ιλαρίω να  Κ ιγάλα, αξιόλογη  κα ι ιδ ιόμορφη π ρ οσ ω π ικότη τα  που  
θα μας απασχολήσει πα ρακά τω , τον Χ ριστόφορο Μ υριανθέα, τον Γεώργιο 
Γιαφούνη (1680), τον Γεώργιο Μ ητροφάνη (1668), τον  Ιω άννη Μ ατθαίο  
Βουστρώ νιο, τον  Π έτρο Ν τάβιλα (φραγκισκανό) κ.ά.

β) Στην α ιώ ν ια  πόλη, τη Ρώμη, η δωρεάν πα ιδεία  που  πα ρείχε  το π α π ι
κό Ελληνικό Κ ολλέγιο προσείλκυσε αρκετά ενω ρίς ικανοπο ιητικό  αρ ιθμ ό  
Κ υπρίω ν, ανάμεσα στους ο π ο ίο υ ς  δ ια κρ ίνοντα ι κα ι εκπρόσ ω πο ι του  μο
ναχικού  κόσμου, όπω ς ο Γεώ ργιος Ταούτης ή Σάββας, ο Π έτρος Κ ολέτης, 
ο Π έτρος Σ ταυρινός, ο Μ ιχαήλ Α γαπητός, ο Γεώργιος Β ουστρώ νιος, ο Γά- 
σπαρ Λ ουζινιάν, ο γνω στός μας Ν εόφυτος Ροδινός, ο Μ ακάριος Κ υρήκης 
ή Κυρίτσης, ο Ιάκω βος Α ογαράς. ο μνημονευθείς Ιλαρ ίω ν Κ ιγάλας, ο Ιω 
άννης Γκαλιμπέρτης, ο Κ ω νσταντίνος-Κ οσμάς Μ αυρουδής, ο Α λ ο ΐσ ιο ς  
Α νδρούτζης κ.ά.

γ) Α πό τους δ ιακ ινούμ ενους Κ υπρ ίους κληρικούς στον ιτα λ ικό  χώ ρο  
αξίζει να  αναφέρω  τον  επ ίσκοπο  Α μαθούντος ή Λ ευκάρω ν (Νεμεσού κ α ι 
Κ ουρίου) Γερμανό Κ ουσκουνάρη, που  τον βρίσκομε στη Ρώμη κα ι στο Π α
λέρμο. Στη Νάπολη, εφημέριος της ορθόδοξης εκκλησίας, υπηρετεί ο  ιερό-
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μ ονάχος Ν εόφυτος Φ ραγκομίδης από  τη Σ ιλίκου Λεμεσού· στην ελληνική 
κο ινότη τα  του Λ ιβόρνου. εφημέριοι του ιερού ναού του Ευαγγελισμού 
εχρημάτισαν ο ι Κ ύ π ρ ιο ι Α νδρέας, Α θανάσιος. Τ ιμόθεος, Ν ικόλαος Κων- 
σ τάντζος ή Κ αλημέρας, Ιω άννης Α νδρέας Σ ταυρινός κ.ά.

δ) Σ τον τομέα του εμπορίου  ελληνικών χειρογράφ ω ν σημαντική είναι η 
πα ρουσ ία  του ιερομόναχου α πό  την Αμμόχωστο Αθανασίου του Ρήτορος 
(1571-1663), ενός λογίου  ιδιόρρυθμου, θεολόγου, φ ιλοσόφου κα ι ερασιτέ
χνη αλχημιστή. Ο Α θανάσ ιος επ ί μ ία  δεκαετία (1643-1653) περιόδευσε στην 
ελληνική Α νατολή κα ι συγκέντρωσε ελληνικά χειρόγραφα από το Άγιον 
Ό ρ ο ς, τα  Μ ετέωρα, α πό  τα  μοναστήρια της Θράκης κα ι της Μ ακεδονίας, 
α π ό  τα  Ιεροσόλυμα. Τα μετέφερε στο Π αρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί από 
το 1620, κα ι τα  παρέδω σε στους ισχυρούς προστάτες του, τον καγκελλά- 
ρ ιο  του  Κ ράτους P ierre Seguier, εναν α πό  τους ιδρυτές της Γαλλικής Ακα
δημίας, κ α ι τον  κ α ρδ ινά λ ιο  Ιούλιο  M azarin1.

Σ κοπός μου δεν ε ίνα ι να  καταγράψ ω  εδώ την εργοβιογραφία τω ν Κ υ
π ρ ίω ν  μ οναχώ ν που  δ ια κ ινο ύ ντα ι στην Ιταλία  κα ι τη Γαλλία ή σε άλλα μέ
ρη της Ε υρώ πης. Α υτό το  είχα  επιχειρήσει π ρ ιν  12 χρόνια , όταν συνέταξα 
ένα εκτενές κεφάλαιο , με την ο ικεία  βιβλιογραφική κάλυψη, γ ια  τον Κυ
π ρ ια κ ό  Ελληνισμό της Δ ια σ πορά ς μετά το 1571. Το κατέθεσα γ ια  λογα
ριασμό της υπό  έκδοση πολύτομης Ιστορίας της Κύπρου. Ε λπίζω  να  δει το 
φ ω ς της δημοσιότητας.

Ο φείλω  να  εξετάσω τώ ρα  τα  γνω ρίσματα, τα  ιδ ια ίτερα  χαρακτηριστι
κά, π ο υ  α π ο τυ π ώ νο ντα ι στις ενέργειες τω ν Κ υπρίω ν κληρικών κατά την 
επ ικο ινω ν ία  τους με τη Δύση.

Πρώτα πρώτα το βασικό κίνητρο είναι η μόρφωση. Για χάρη της δεν δ ι
στάζουν να  υποβληθούν σε κόπους κα ι στερήσεις, δεν λογαριάζουν την 
ανασφ άλεια  του τα ξ ιδ ιού , δεν πα ύουν  να  χτυπούν  τ ις  πόρτες τω ν ιταλι
κώ ν εκπαιδευτηρίω ν.

Σε ένα π ισ τοπο ιη τικό , π ο υ  υπογράφει το 1651 ο πρωθιερέας της Λευ
κω σίας, βεβαιώ νεται ό τ ι ο Π έτρος Χ ρυσαφ ίδας ενδιαφέρεται για  τον μι
κρό ανεψ ιό  του Ιωάννη: «...έχει μεγάλην προθυμίαν να τον βοηθήση εις τα 
γράμματα  κα ι δ ιά  τούτο  ο σκοπός του είναι να  τον  στείλη εις την Ρώμην, 
εις το  Φ ροντιστήριον τω ν  Ρω μαίω ν, το οπο ίον  πράγμα έχομέν το ακριβόν 
όλο ι ο ι φ ίλο ι, δ ια τ ί ευρίσκεται η πα τρ ίδα  μου έρημη από  γραμματισμένους

1. Μ. I. Μανούσακας, Οι περιπλανήσεις του Αθανασίου του Ρήτορος. Από την Κων
σταντινούπολη (1607-1614) στην Ιταλία και από την Ιταλία (1614-1619) στο Παρίσι (1620). 
στον τόμο: Ελληνογαλλικά. Αφιέρωμα στον Roger Milliex. iMelanges offerts a Roger Milliex. 
Αθήνα 1990. σ. 483-501.
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ανθρώ πους κα ι ελπίζομεν να ωφεληθή έναν κα ιρόν α πό  το ν  προληφ θέντα  
Ιω άννην...»1.

Η ανάγκη, λο ιπόν, της πα ιδεία ς , η οπο ία  έπειτα  θα τεθεί στην υπηρεσία  
της πατρίδας· μ ιας π α τρ ίδα ς  τραγικά  έρημης κα ι στερημένης του κα ρπ ού  
της γνώσης.

Ακόμη κα ι σε μεγάλη ηλικ ία  ο ι Κ ύπρ ιο ι κληρικοί δεν δ ισ τά ζουν  με επ ι
μονή να αναζητούν την φοίτηση στα σχολεία της Ε υρώ πης. Ο Ρ οδ ινός, 32 
περ ίπου  ετών, «πάντα κάλω ν σείσας», κατά την π α ρ ο ιμ ία  ό π ω ς γράφει, 
«ουδέν π ρ ο τιμ ά ν  της π α ιδε ία ς , αλλά πά ντω ν  κατατολμάν», κατάφερε να 
γ ίνε ι εγκρατής του «εν Ρώμη καθ' ημάς ιερού Φ ροντιστηρίου». Δεν λογά 
ριασε τις  φ ουρτούνες της θάλασσας και τους πειρατές, τ ις  αρρώ σ τιες κα ι 
τα π α ντο ία  δεινά 2. Μ ετά το Ελληνικό Κ ολλέγιο. θα συνεχίσει τ ις  φ ιλοσ ο
φ ικές κα ι Θεολογικές σπουδές του  στο Π ανεπ ιστήμ ιο  της Σ αλαμάνκα , α π ό  
το 1610 ω ς το 16163, ότα ν  ε ίνα ι 35 με 40 ετών.

Την ίδ ια  διαδρομή π ρ ο ς  τη Ρώμη επ ιχειρεί το  1614 κ α ι ο Α θανάσ ιος ο 
Ρήτωρ. «σπουδής ένεκα κα ι έρω τος πα ιδείας» , κατά  την έκφρασή του. Ε ί
να ι όμω ς αρκετά μεγάλος, σαραντατρ ιώ ν χρονώ ν. Η αίτησή του  α π ο ρ ρ ί
πτετα ι. δεν γ ίνετα ι δεκτός στο Ελληνικό Κ ολλέγιο. Με πόση  π ικ ρ ία  θα 
γράφ ει τότε: «διεψεύσθημεν ώ ν είχομεν ελπίδων* το γαρ  ε ισ ιένα ι με ε ις  το  

' φ ροντιστήριον πα ντελώ ς α δύ να τον  δ ια  το ηλικ ίας εμ πόδιον»4.
Α ς σημειωθεί, συγκριτικά , π ω ς  η αναζήτηση του  μ ορφ ω τικού  ή π α ν ε π ι

στημιακού αγαθού στην Ιταλία  παρατηρείτα ι σε όλο τον  τουρκοκρατούμε
νο χώ ρο της ΝΑ Ε υρώ πης5.

Η π α ιδεία  συνδυάζετα ι με το δεύτερο γνώρισμα  του  δ ια νοούμ ενου  μο
ναχού  της Κ ύπρου  π ο υ  προσβλέπει στη Δύση. δηλ. με την φ ιλοπατρία, τό 
σο στη γενική έννοια  όσο κα ι στον τοπ ικό  της προσδιορ ισ μό . Σ τα  γρ α π τά  
του Ροδ ινού  ανευρίσκομε τον  π ιο  όμορφο έπα ινο  γ ια  την π α τρ ίδα . Το τε
λευταίο του  βιβλίο, το  «Π ερί ηρώων», π ο υ  επ ιστέφ ει το  έργο της ζω ής του, 
το έγραψε μόνο κ α ι μόνο γ ια  να  πα ινέψ ει κα ι να  προβάλει το  νησί του, την

1. Το κείμενο στου Κ. Χατζηψάλτη, Έγγραφα σχετικά πρός τινας επί τουρκοκρατίας 
Κυπρίους λογίους και τον αρχιεπίσκοπον Ιλαρίωνα Κιγάλαν, Κυπριακοί Σπουδαί 24 (1960) 
53-54- πρβλ. Τσιρπανλής, Το ελλην. κολλ.. ο. 577-578.

2. Το κείμενο στου Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Συμβολαί εις την ιστορίαν της Νεοελ
ληνικής Φιλολογίας, Ο εν Κωνσταντινονπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 17 (1882- 
83=1886) 79.

3. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 401.
4. Μανούσακας. ό.π., ο. 489-491.
5. Πρβλ. Virgil Candea, Les intellectuels du Sud-Est Europeen au XVIIe siecle. Revue des 

Etudes Sud-Est Europ6ennes 8 (1970) 212-214.
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Κ ύπρο. Ο ι σκέψεις του, επ ίκα ιρες πάντα  και ζωντανές, αναβλύζουν μέσα 
α πό  την κυπριακή  λα ϊκή  γλο')σσα σαν καθάριο, γάργαρο, νερό:

«Την πατρίδα χρεωστεί κάθε είς να την αγαπή και να την τιμφ και να πολεμά δια εκεί
νην, διότι εβγώζίυντας την παλαιόν εκείνην παραγγελιών, οπού νουθετώ και λέγει, μώχου 
υπέρ πατρίδος, πολέμα διώ την πατρίδα σου, είναι ακόμι και ηθικός, μώλιστα φυσικός νό
μος, κώθε ένας να αντιστέκεται και να υπερμαχή της πατρίδος του, κώντε καλή και ονομα- 
στή είναι, κώντε αχαμνή, πτο>χή και εις τους πολλούς αγνώριστη... “Ουδέν γλύκιον ής πα
τρίδος”, λέγει ο γλυκύς Όμηρος. Δεν βολεί, λέγει, να ευρεθή πρώγμα πλέα γλυκύ, πλέα θει
ον και πλιώ σεμνόν από την πατρίδα. Επειδή και διατ’ εκείνην κώθε είς βάλλει τα έχει του 
και την ζο)ήν του...»1.

Ο Κ ύπρ ιος μοναχός δεν μένει στην αφηρημένη θεώρηση της πατρίδας. 
Τη βλέπει σκλαβωμένη κ α ι λαχταρά  τη λευτεριά της. Με τί τρόπο και πο ιά  
μέσα; Με τη βοήθεια της ισχυρής χριστιανικής-καθολικής Δύσης. Επανερ
χόμαστε έτσι στη δ ιαπλοκή  του πολ ιτ ικού  οράματος με την παιδευτική 
πράξη. Ο διανοούμενος της Κ ύπρου, ιδ ια ίτερα  αυτός που μορφώθηκε στη 
Ρώμη, συνεχίζει τη Βησσαριώνεια παράδοση, αποδέχεται δηλ. το πνεύμα 
της ένωσης τω ν Εκκλησιών, κατά  τα συμφωνηθέντα στη σύνοδο Φερράρας- 
Φ λω ρεντίας.

Η  προσχώρηση στις φιλοκαθολικές ιδέες (πρωτείο Π άπα, Καθαρτήριο, 
Filioque κ.λ.) στο ιχειοθετεί το τρίτο γνώρισμα  του Κ υπρίου μοναχού που 
επ ικο ινω νεί με τη Δύση. Ο Ροδινός, ο Α θανάσιος ο Ρήτωρ, ο Ιλαρίων Κι- 
γάλας, ο Κ οσμάς Μ αυρουδής, θα κατηγορηθούν ως παπιστές.

Α ναμφισβήτητα έχομε αλλοτρίω ση του θρησκευτικού φρονήματος. Ε ί
ν α ι το μεγάλο τίμημα π ο υ  καταβάλλει η αιχμάλωτη, η υπόδουλη Ο ρθόδο
ξη Εκκλησία όχ ι μόνο της Κ ύπρου μα όλης της Ανατολής. Έ χει αποδει
χτεί, ωστόσο, ότι εκτός α πό  ορισμένες περιπτώ σεις καιροσκοπισμού και 
χρησιμοθηρίας, ο ι φ ιλοκα θολικο ί δεν απαρνήθηκαν το Γένος τους* πίστε
ψ αν π ω ς θα  το βοηθούσαν π ιο  αποτελεσματικά αν είχαν με το μέρος τους 
τον  Π ά πα  κα ι τους ηγεμόνες της Κ αθολικής Ευρώπης. Δεν πέτυχαν στα 
οράματά  τους, δεν έχασαν όμω ς κα ι την ελληνική τους συνείδηση2.

Τ ρανό παράδειγμα , ανάμεσα σε άλλα, ο Ροδινός. Υ ποστηρίζει πω ς οι 
δ ιαφ ορές Α νατολικής κα ι Δ υτικής Εκκλησίας δεν είναι σημαντικές και κα
ταλήγει:

«Ίδε, λοιπόν....διώ τί ολίγον πρώγμα στέκωνται οι δικοί μας τόσους χρόνους ενάντιοι
της ειρήνης και της ομονοίας των Εκκλησιών, και ευχαριστούνται να μην έχουν φιλίαν με 
ενα ώπειρον, ευγενέστατον και ευδαιμονέστατον γένος εις σοφίαν και εις ώλλα καλό, με τό
σους χριστιανών βασιλειώδες, πολιτείαις και αφεντώδες, από τους οποίους ... εις όλον ύστε

1. Νεόφυτος Ροδινός, Περί ηρώων..., εν Ρώμη 1659, σ. 2-3.
2. Κ. Θ. Δημαρώς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, β ' έκδοση, Αθήνα (χ.έ.), σ. 

93-94.
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ρον καρτερούμεν την ελευθερίαν μας. χαι όχι από χρησμούς και ανωφέλεταις προφητείαις, 
καθώς τινες ονειρεύγονται»1.

Στο απόσπασμα αυτό επισημαίνει κανείς τη ρεαλιστική αντίληψη του 
ιταλικού αναγεννησιακού κόσμου, την αίσθηση της πραγματικότητας, που  
α ντιπα ρ α τίθετα ι στη συντηρητική ή μοιρολατρική  ανατολική  παράδοση2. 
Ε ίνα ι π ά ντω ς κ ά π ω ς νω ρ ίς γ ια  να  πετύχει η αδ ιατάρακτη  συμβίωση π α 
λα ιώ ν ιδεολογημάτω ν με το νεοτερικό πνεύμα, ενώ οφείλομε να  δεχθούμε 
ότι ειδικά στην Κ ύπρο ο ι θρησκευτικές δ ιαφ οροποιήσεις ορθοδόξω ν-λατί- 
νω ν α ντιμ ετω π ίζοντα ν  με αρκετή ανεκτικότητα3.

Το τέταρτο γνώρισμα διαμορφώνεται από τη συμβολή των Κ υπρίω ν  
μοναχών στην κίνηση του λεγάμενου Θρησκευτικού ουρανισμού (1600- 
1670). Ο 17ος αι. καλύπτει την εποχή τω ν θρησκευτικών σ υ ρ ρ ά ξεω ν  είνα ι 
τότε που  η Ε υρώ πη α ιμορραγεί με τον τρ ιακονταετή  πόλεμο  (1618-1648)* 
η διακίνηση εξ άλλου τω ν αντιμ αχόμ ενω ν ιδεών εκφράζεται μέσα α πό  ένα 
θαυμαστό όγκο έντυπου υλικού.

Η Π ροπαγάνδα  της Ρώμης επιστρατεύει τους έλληνες διανοούμενους 
που  αποφ οίτησαν α πό  τα  Κ ολλέγιά  της* στο πολύγλω σσο τυπογρα φ είο  της 
θα τυπώ σει β ιβλία  σχετικά με την εκπόρευση του  Αγ. Π νεύματος κα ι το 
Κ αθαρτήριο, ανασκευές ομ ολογιώ ν ορθοδόξω ν, α ντιρρητικές ή απολογη

τ ικ έ ς  πραγματείες. Σ υγγραφ είς ε ίνα ι ο Ιω άννης Μ α τθα ίος Κ αρυοφύλλης, 
ο Π έτρος Α ρκούδιος, ο Λ έων Α λλά τιος κα ι π ολ λο ί άλλο ι4. Α νάμεσά τους, 
ο Ν εόφυτος Ρ ο δ ινό ς κα ι ο Γεώ ργιος Β ουστρώ νιος. Ιδ ια ίτερα  του  πρώ του , 
η Π ροπαγάνδα  τύπω σε, κατά τα  έτη 1628-1659, επτά  βιβλία  με περ ιεχόμε
νο ηθοπλαστικό κα ι δογμ ατικό-αντιρρητικό5. Α λλά κα ι το ανέκδοτο ω ς σή-

1. Νεόφυτος Ροδινός, Απόκρισις εις την επιστολήν Ιωάννου πρεσβυτέρου χαι ρεφερεν- 
δαρίον της Εκκλησίας της Παραμνθιάς εις την παλαιόν Ήπειρον. Romae 1659. σ. 129-130.

2. Πρβλ. Δημαράς. ό.π.. ο. 94-95.
3. Βλ. την υπό έκδοση μελέτη μου στην Ιστορία της Κύπρου (του Ιδρύματος Αρχιεπι

σκόπου Μακαρίου Γ ' ) με τίτλο: Σχέσεις Κύπρου και Καθολικής Εκκλησίας κατά την πε
ρίοδο της τουρκοκρατίας (1571-1878) (50 δακτυλογρ. σελ ). Πρβλ. και το κείμενο της συνέ
ντευξής μου στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Κύπρου με θέμα: Η Εκκλησία της Κύπρου 
και η Δύση· δημοσιεύθηκε στου Κλείτου Ιωαννίδη, Η Ορθοδοξία σήμερα, τ. 2. Λευκωσία 
1996, σ. 353-356.

4. Borje Knos. L'histoire de la Litteraiure ηέο-grecque. La p6riode jusqu’en 1821. Gote- 
borg-Uppsala 1962. σ. 319-331, 418-452· πρβλ. Podskalsky, Griechische Theologie, o. 117-180· 
Ζαχ. N. Τσιρπανλής, Οι ελληνικές εκδόσεις της «Sacra Congregalio de Propaganda Fide» 
(17ος αι.). Συμβολή στη μελέτη του θρησκευτικού ουμανισμού, Παρνασσός 16 (1974) 508- 
532.

5. Κατάλογο εκδεδομένων και ανέκδοτων έργων του Ροδινού βλ. στου Aristide Brunello. 
Neofito Rodino, missionario e scriltore ecclesiastico greco del secolo XVI1°. Bollettino della 
Badia Greca di Grottaferrata 5 (1951) 207-219.
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μέρα έργο του  Ρ οδ ινού  αναπτύσσεται μέσα από  τον ίδιο  ιδεολογικό πυρή
να '. Εκτός α πό  τον Ροδ ινό  κα ι τον Βουστρώνιο, λατινίζοντα  βιβλία, εκ- 
δοθέντα  ή ανέκδοτα, συνέθεσαν ο Α θανάσιος ο Ρήτωρ, ο Ιερώνυμος Κιγά- 
λας, ο Α λο ΐσ ιο ς  Α νδρούτζης.

Π αρά την αρνητική  όψη γ ια  την Ο ρθοδοξία, που  σε προπη φάση π α 
ρουσιάζει, η φ ιλοκαθολική  αυτή κίνηση άφησε τελικά εύχυμους καρπούς 
στον τομέα του  διαλόγου, της εκλαΐκευσης της γνώσης γ ια  θέματα από την 
φύση τους λεπτά  κα ι δύσκολα, της αλληλογνω ριμ ίας δύο κόσμων που  τους 
χώ ρ ιζε  θανάσιμο ιδεολογικό μίσος κα ι τους ένωνε το πολιτικό  και το ο ι
κονομ ικό  συμφέρον α π ένα ντι στην οθωμανική αυτοκρατορία. Η μετριο
π ά θε ια  π ο υ  καμ ιά  φ ορά  εκδηλιόνεται προκαλεί υποψ ίες κα ι βαρύτατες κα
τηγορίες.

Ο Ιερώ νυμος Κ ιγάλας, όταν επεδίωξε, αποβλέποντας στην ικανοποίη
ση κ α ι τω ν  δικών του  φ ιλοδοξούν, να  ισορροπήσει στο τεντωμένο σχοινί 
του  odium theologicum, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριώ ν κα ι καταδιώξεων 
τόσο α πό  ορθοδόξους όσο κ α ι από  λατίνους. Η κατακραυγή θα τον συνο
δεύσει α>ς τα  τέλη του 19ου αι. Ο Legrand, παρασυρμένος με τη σειρά του 
α π ό  το ν  καθολικό φανατισμό, θα του προσάψ ει τον  χαρακτηρισμό του 
«αμφίβιου». Ε ίνα ι μ ια  «ρετσινιά» αποτροπιαστική . Κ αι είναι προς τιμήν 
της Εκκλησίας της Κ ύπρου  που  εμερίμνησε γ ια  την έκδοση της περίφημης 
«Εκθέσεως της Κ ριτικής Ε πιτροπείας» , το  1924, όπου  ο συντάκτης της Ιω
ά ννης Συκουτρής ανασκευάζει την άποψ η του Legrand1 2.

Το πέμπτο, κα ι τελευταίο, γνώρισμα αναφέρεται στην κινητικότητα των 
Κ υπρίιον μοναχών, στην έφεση αποδημίας και ταξιδιωτικής εναλλαγής. Το 
πήγαινε-έλα  του Β αλκάνιου μοναχού κα ι δ ιανοούμενου ανάμεσα στην Ιτα
λ ία , τα  νησιά  του ελληνικού Α ρχιπελάγους, την Κ ωνσταντινούπολη, τη 
Μ ολδοβλαχία , τη Ριυσία, χαρακτηρίζει κα ι χρω ματίζει τη ζωή, κατά τον 
17ον α ι. Το τα ξ ίδ ι τότε θεω ρείτα ι πνευματικό  προσόν, τίτλος τιμής3. Άλλω
στε. σε π α νευ ρ ω πα ϊκή  κλίμακα, ο ι λόγιο ι επ ιδ ίδοντα ι στην peregrinatio 
academics, στην προσω πική  γνω ριμ ία  (a persona ad personam) κα ι έπειτα 
στη συντήρηση της φ ιλ ία ς  με τη συχνή ανταλλαγή επιστολών και τη συ

1. Πρβλ. διορθώσεις και προσθήκες, για τα ανέκδοτα κυρίως έργα, στου Mario Vitti, 
Alcune osservazioni sulla bibliografia di Neofilo Rodino, Bollettino della Badia Greca di 
Grottaferrata 15 (1961) 83-90. Τα όσα αναφέρονται στου Γ. Βαλέτα, Νεόφυτος Ροδινός. Αθή
να 1979, δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη.

2. I. Αντκρίύν Γ. Συκουτρής, Έκθεσις της Κριτικής Επιτροπείας του A ' φιλολογικού 
διαγο)νισμού της A M . του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Κυρίλλου Βασιλείου, εν Λευκοσίμ 
1924, σ. 43.

3. Candea, ό.π., σ. 644-647.
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γκρότηση της «Respublica literaria» (της επ ιστολικής Δ ημοκρατίας). Α να
πτύσσετα ι έτσι ο προφ ορ ικός κα ι ο γρα πτός δ ιάλογος. Ε ίνα ι ο «χρυσός α ι
ώ να ς τηζ επ ιστολογραφ ίας» '. Η επ ικο ινω νία  ευνοείτα ι κ α ι α πό  το οργα 
νωμένο ιεραποστολικό πρόγραμμα  της Κ αθολικής Π ροπαγάνδας* η έδρα 
της στη Ρώμη κατακλύζεται α π ό  τ ις  επιστολές-εκθέσεις τω ν  μ ισ ιονα ρ ίω ν  
της.

Σ ’ αυτόν, λο ιπόν, τον α ιώ να  τω ν πνευματικώ ν περιηγήσεων, τω ν  συζη
τήσεων κα ι τω ν ιδεολογικώ ν αντιπαραθέσεω ν θα προσφ έρει κα ι τον  δικό 
του οβολό ο Κ ύπρ ιος μοναχός. Δεν είνα ι λίγες ο ι επ ιστολές του  Ν εόφυτου 
Ροδινού. του Ιερώνυμου Κ ιγάλα. του Α θανασίου του Ρήτορος κα ι κυρ ίω ς 
του  Κ οσμά Μ αυρουδή. Τα τα ξ ίδ ια  τους προκα λούν  κα ι σήμερα κατάπλη-

ςη·
Ο Ρ ο δ ιν ό ς  π .χ. περνά  από  την Κρήτη, τη Βενετία, την  Π ολω νία , την 

Ισπανία* τον  συναντούμε δάσκαλο κα ι ιεροκήρυκα στο M ezzojuso της Σ ι
κελίας. στη Νάπολη. στο Lecce κα ι στο O tran to  της Ν ότια ς Ιταλίας, στη 
Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στη Χ ιμάρα , στη Ν ίβιτσα, στο Βού- 
νος της Β ορείου Η πείρου1 2. Ο Κ ιγάλας διδάσκει, κηρύττει, ιδρύει σχολεία  
στη Βενετία, στην Πάδοβα, στην Κασσώπη της Η πείρου, στα  Γιάννενα, στο 
Λ ηξούρι της Κ εφαλονιάς, στη Χ ίο  και τη Σμύρνη, στην Κ ω νσ τα ντινο ύ π ο 
λη . στο Βουκουρέστι, στα Ιεροσόλυμα, στη Δαμασκό, στην Α μμόχω στο κ α ι 
στη Λ ευκωσία, όπου κα ι θα αναδειχτεί σε α ρ χιεπ ίσ κοπ ο  Κ ύπρου  (1674- 
1678)3.

Α λλά ο π ιο  πολυταξιδεμένος, κατ' εξοχήν κοσμοπολίτης, υπήρξε ο Κ ο
σμάς Μ αυρουδής (1643-1702). Μ ετά την φοίτησή του  στο Ε λληνικό Κ ολ- 
λέγιο της Ρώμης, κυκλοφορεί με καταπληκτική  άνεση στην Κ ύ πρ ο  (έρχεται 
κα ι φεύγει επανειλημμένως). στην Α λεξάνδρεια, στο Κ ά ιρο , στο Τούνεζι, 
στην Α ντιόχεια  και τη Συρία, στο Α γιον Ό ρ ος, στην Κ ω νσταντινούπολη , 
την Π άτμο, την Κω. τη Χ ίο, την Α δριανούπολη, στο Π α ρ ίσ ι κα ι τη Λ υών, 
π ίσ ω  π ά λ ι στην Α νατολή (Σμύρνη, Π ισ ιδ ία , Α υκαονία , Τ ραπεζούντα , Κ α π 
πα δοκ ία  —  δ ιασ χίζει όλη τη Μ ικρά Ασία)* περνά  α πό  τη Χ αλκ ίδα , φ τάνει

1. Βλ. τις δυό ενδιαφέρουσες μελέτες του Paul Dibon, Les echanges dpistolaires dans 
I'Europe savanie du XVIIe siecle, Revue de Synthese, troisieme serie 81-82 (Janvier-Juin 1976) 
31-50. και: Les correspondances drudites de la Renaissance au siecle des Lumieres, στον τόμο: 
Metodologia ecdotica dei carteggi, Firenze 1989, σ. 219-228.

2. Λεπτομέρειες στου Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή, Ο Νεόφυτος Ροδινός στην Ήπειρο (α ' μισό 
17ου αι.), Δωδώνη 1 (1972) 315-331.

3. Τσιρπανλής. Το ελλην. κολλ., ο. 529-531. Εκτενέστερα βλ. στην υπό έκδοση μελέτη μου 
στην Ιστορία της Κύπρον  με τίτλο: Ο Κυπριακός Ελληνισμός της Διασποράς (1571-1878) 
[170 δακτυλ. σελ.].
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στο Λ ιβόρνο, ξα νά  στη Ρώμη· έπειτα  στην Τρίπολη της Λιβύης. Το 1674 
εκλέγεται στην Κ ύπρο  μητροπολίτης Κ ιτίου κα ι Αμαθούντος, παρά τις  
σφ οδρές υπονομευτικές ενέργειες του Ιλαρίω να Κ ιγάλα. Δεν φαίνεται πά 
ντω ς να  εποίμανε γ ια  πολύ  το πο ίμ ν ιο  της επισκοπής του. Τη ζωτικότητά 
του  θα  γνω ρίσουν άλλες περ ιοχές κα ι πόλεις της Βαλκανικής: το Αντίβα- 
ρι, η Budva, το Σ κούταρι, το Κ άταρο, το Pastrovichi, το Ελμπασάν· εδώ, 
στη μονή του  Αγ. Ιω άννη του Βλαδιμήρου, θα υπηρετήσει ω ς ηγούμενος 
α π ό  το  1682. Λ ίγο αργότερα  φέρει τους τίτλους «βοηθός αρχιεπισκόπου 
Β ουλγαρίας, Α χρ ίδος κ α ι πατρ ιάρχη  [;] Α λβανίας, Ιλλυρίας κα ι Σερβίας», 
ή «έξαρχος όλης της Β ουλγαρίας, Σερβίας, Ιλλυρικού κα ι Αλβανίας», ή 
« τα πεινός τοποτηρητής πα τρ ιά ρ χου  Αχρειδών». Το 1693 θα ψηφισθεί μη
τρ οπ ολ ίτη ς Δ υρραχίου. Π ολυάριθμες ο ι επιστολές του σώζονται στο ιστο
ρ ικό  αρχείο  «de Propaganda Fide». Τ ις  έχω από καιρό επισημάνει κα ι κα
τα γρ ά ψ ει1. Δ είγματος χά ρ ιν  εκδίδω  στο Επίμετρο μία, αναφερόμενη στην 
εκλογή του  ω ς Κ ιτίου  κ α ι Α μαθούντος, καθώ ς κα ι στις σχέσεις του με τον 
Κ ιγάλα .

Ό σ α  ανα πτύχθηκα ν  π ιο  π ά νω  α ποδίδουν μικρό κομμάτι του μωσαϊκού 
π ο υ  συνθέτουν ο ι ιδέες κα ι τα πρόσω πα  στον τομέα της επ ικοινω νίας Κύ- 
πρου-Ε υρώ πης. Ε λπ ίζω  να  ξεκαθάρισε κάπω ς ο ρόλος του μορφωμένου 
Κ υ π ρ ίου  μοναχού κ α ι γενικά  του εκκλησιαστικού άνδρα στην ανταλλαγή 
πο λ ιτ ισ μ ικ ώ ν  αγαθώ ν Α νατολής-Δύσης. Φυσικά η intelligent!a των Κ υ
π ρ ίω ν  μ οναχώ ν δεν υπήρξε μεγάλη. Άλλωστε πά ντα  ο αριθμός των δ ιανο
ουμένω ν ε ίνα ι περ ιορ ισμένος. Η παρουσ ία  τους όμω ς διασφαλίζει τα μά
τια , το μυαλό κα ι τον  λόγο της γενιάς τους.

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο
Το έγγραφο

Λιβόρνο 
1675, Νοεμβρίου 24

Περιεχόμενο και αξιολόγηση του εγγράφου. Εκδίδεται από το αρχείο «de Propaganda 
Fide» (APF) - Scritture riferite nei Congressi: Greci, v. 1 (1622-1700), φ. 123Γ-126ν. Ανέκδοτο. 
Μνεία στου Τσιρπανλή, Το ελλην. κ ο λ λ σ. 6212. Ο Κοσμάς Μαυρουδής. μητροπολίτης Κι
τίου και Αμαθούντος (στ. 224-225), απευθύνεται, από το λαζαρέτο του Αιβόρνου (στ. 221),

1. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 618-624, και Ανδρέας Τηλλυρίδης. Ένα ανέκδοτο κείμενο του μη
τροπολίτη Κιτίου Κοσμά Μαυρουδή, Εκκλησιαστικός Κήρυκας (Αάρνακος) 2 (1990) 170 
σημ. 13.

2. Αποσπάσματα σε ελληνική μετάφραση δημοσίευσε ο Τηλλυρίδης, ό.π., σ. 162-177. Χά
ρη στην έκδοση τώρα του πρωτότυπου, μπορεί ο μελετητής να παραβάλει το ιταλικό κείμε
νο με τη μετάφραση.
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προς τον Γενικό Γραμματέα της Προπαγάνδας, του οποίου το όνομα δεν μνημονεύεται (στ. 
1). Εννοείται ο Monsignor Urbano C en t που διετέλεσε Γραμμ. από το 1675, μετά τις 22.5., 
ως τον Αύγουστο του 1679· βλ. Sacrae Congregations de Propaganda Fide memoria rerun. 
1622-1972. τ. III/2: 1815-1972, Roma-Freiburg-Wien 1976, στο Appendice I: Serie dei Cardinali 
Prefetti e dei Segretari della Sacra Congregazione «de Propaganda Fide», σ. 622.

Στο εκτενές αυτό γράμμα των 225 στίχων —έκθεση ουσιαστικά των πεπραγμένων του 
ιεραποστολικού έργου του Μαυρουδή— καταγράφονται πολλά γεγονότα και πρόσωπα που 
έχουν άμεση σχέση με την εκκλησιαστική ιστορία ή γενικά με την πνευματική κίνηση της Κύ
πρου. Τα αυτοβιογραφικά στοιχεία του αποστολέα δεν επιβεβαιώνουν ή δεν αποσαφηνίζουν 
μόνο παλαιές μαρτυρίες, αλλά συμβάλλουν και στη γνώση, για πρώτη φορά, εντελώς νέων 
καταστάσεων.

Ο απολογισμός του έργου ξεκινά από τη διαπίστωση ότι πέρασαν 11 χρόνια, όταν άφη
σε τη Ρώμη το 1663 (στ. 13)* στο διάστημα αυτό ως μισιονάριος της Προπαγάνδας δοκίμα
σε φοβερές ταλαιπωρίες: τον έδειραν, τον κατεδίωξαν, τον εξόρισαν, τον έβρισαν, προσπά
θησαν να τον δολοφονήσουν πάνω από δέκα φορές (στ. 7-9)· ταξίδεψε στα % του κόσμου 
(στ. 9-10). Το 1664 βρισκόταν στη γενέτειρά του, το Τούνεζι-Τύνιδα της Μπαρμπαριάς, εκτε- 
λώντας χρέη βικαρίου του πατριαρχείου Αλεξανδρείας (στ. 15-16· βλ. και Τσιρπανλής, ό.π.. 
ο. 619). Στις 15.3.1665 χειροτονήθηκε ιερέας στη Λευκωσία, στο ναό του Αγ. Ιωάννη του 
Ευαγγελιστή, από τον ορθόδοξο αρχιεπίσκοπο Κύπρου Νικηφόρο (στ. 34, 84-85, 119-121). 
Έπειτα ο Μαυρουδής πέρασε από πολλά μέρη (βλ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 619-620), καθώς και 
από τη Θεσσαλία, Λάρισα, Κεντρική Ελλάδα [Grecia], Μακεδονία και το Αγιον Όρος· εδώ 
μελέτησε κώδικες και χειρόγραφα, οργάνωσε ένα σεμινάριο και πήρε τον τίτλο του αρχι
μανδρίτη (στ. 23-28). Μεταμφιεσμένος σε αγιορείτη μοναχό, «per politica», αναχώρησε για 
την Κύπρο (στ. 28-32), όπου όμως, το 1673 (Σαρακοστή του Πάσχα), ο αρχιεπίσκοπος Νι
κηφόρος και οι Κύπριοι τον αναγνώρισαν και τον κράτησαν δείχνοντάς του σεβασμό και 
εκτίμηση. Του προσέφεραν μάλιστα και το μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου του Μάρτυρος που 
ανήκε στο Αγιον Όρος (στ. 32-43). Επιδόθηκε τότε στη συλλογή ελεημοσυνών για την ανα
καίνιση του μοναστηριού (στ. 43-44). Αρρώστησε εν τω μεταξύ πολύ βαριά* συνήλθε μέσα 
σε έξι μήνες και έφυγε για να μην προκαλέσει τον τουρκικό φθόνο από τις ελεημοσύνες. Πή
γε στην Αττάλεια. Η επιτυχία του εδώ, όπου μάλιστα έκανε κηρύγματα στην τουρκική γλώσ
σα, υπήρξε μεγάλη (στ. 45-60). Μετά από πέντε μήνες στην Αττάλεια (στ. 64), αρχές του 1674, 
αποφάσισε να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια, γιατί τον είχε καλέσει εκεί ο πατριάρχης Παΐσιος. 
Το ταξίδι δεν ευοδώθηκε. Η κακοκαιρία ανάγκασε το πλοίο, έξω από τη Δαμιέττα. να επι
στρέφει στη Λάρνακα· αυτό συνέβη, κατά την εξήγηση του Μαυρουδή, γιατί ο Αγιος Γεώρ
γιος ήθελε να μην εγκαταλειφθεί το μοναστήρι του (στ. 65-77). Επί επτά μήνες δούλεψε ήσυ
χα και αποδοτικά για το μοναστήρι και τις ψυχές των Κυπρίων (στ. 79). Τον Σεπτέμβριο 
του 1674 άρχισαν οι διαβολές και οι απειλές εις βάρος του εκ μέρους του Ιλαρ. Κιγάλα, με 
τη σύμπραξη και του αδελφού του (Δημητρίου), γιατρού του μεγάλου βεζίρη. Ο Κιγάλας κα- 
τάφερε τότε να απομακρύνει από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου τον γέροντα Νι
κηφόρο (στ. 80-84). Τον Οκτώβριο του 1674, ο Γεράσιμος, μητροπολίτης Κιτίου και Αμα- 
θούντος, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, παραιτήθηκε (στ. 88-90). Πρότειναν, λοιπόν, 
στον Μαυρ. να καταλάβει την κενωθείσα μητρόπολη. Παρά τις λυσσαλέες αντιδράσεις και 
τις ραδιουργίες του Κιγάλα, χάρη στη θετική συμπαράσταση Καπουτσίνων και Φραγκισκα
νών (Minori Osservanti), πέτυχε ο Μαυρ. να εκλεγεί μητροπολίτης. Τον βοήθησαν ακόμη ου
σιαστικά γάλλοι έμποροι, οι πρόξενοι της Γαλλίας και Βενετίας (πρβλ. πιο κάτω), οι οποί
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οι κατέβαλαν 3.800 πιάοτρα, ο γέριον Νικηφόρος, ο φιλοκαΟολικός μητροπολίτης Κερυνίας 
Λεόντιος και ο παραιτηθείς Γεράσιμος (οτ. 91-118). Μ εκλογή έγινε οτην εκκλησία του Λγ. 
Ιωάννη του Κυαγγελιατή, οτη Λευκωσία, την 10.12.1674, ημέρα Δευτέρα, το βραδάκι. πα- 
ρουοίμ των λατίνων μοναχών. των προξέ.νιον και πλήθους λαού (οτ. 119-122). Τη χειροτο- 
νία ττιν έκαμε ο Νικηφόρος, παρουσίμ του αντιδρώντος Ιλαρ. Κιγάλα. I I τελετή (της ενϋρό- 
νιοης) έγινε την Τρίτη, 11.12.1674. οτην εκκληοία του Λγ. Καοοιανού (οτ. 123-153). II πα
ρέμβαση τιυν Φραγκισκανών οτη διαδικασία εκλογής και χειροτονίας υπήρξε αποφαοιοτική 
(οτ. 136-138). Μετά από δυσκολίες και ττιν καταβολή χρηματικού ποοού, ο Κιγάλας εξέδιο- 
οε την άδεια για τη νόμιμη όοκηοη τιυν καθηκόντων του Μαυρ. (οτ. 163*179). Ως και το ΙΙά- 
οχα του 1675 ο νέος μητροπολίτης, με έδρα, οτην ουοία, τη Λάρνακα, ανέπτυξε φιλοκαΟο- 
λική δραστηριότητα οε αγαστή συνεργασία με Φραγκισκανούς και Καπουτοίνους (οτ. 179- 
199). Μετά τον Μάιο του 1675 εγκατέλειψε την Κύπρο, με κατεύΟυνοη τη Ρώμη. Το φΟινό- 
πωρο βρισκόταν οτη Σμύρνη, όπου τον περιποιήΟηκαν ο μητροπολίτης Μακάριος Μαλκύ- 
τζης και ο νεότερος αδελφός του Βασίλειος· ο τελευταίος μάλιστα συνόδεψε τον Κοσμά ως 
το Λιβόρνο (οτ. 215-217’ Τοιρπανλής, ό.π., ο. 621, 644, όπου και βιβλιογραφία).

Το κείμενο του Μαυρουδή διακρίνεται από αφέλεια και απλοϊκότητα· παρουσιάζει κά
ποια κενά οτη συντακτική δομή’ τα ιταλικά του δεν είναι και τόσο κομψά· οι περιγραφές, 
πολύ ζωντανές. Το ύφος αποκτά σπάνια κινητικότητα, όταν παρατίθενται, οε πρώτο πρό
σωπο, διάλογοι των πρωταγωνιστών (πρβλ. οτ. 51-52. 72-74, 123-129 |διάλογος Κιγάλα-Νι- 
κηφόρου)).

Λς διευκρινιοΟεί, εξ άλλου, ότι ένα μόλις μήνα μετά το παρόν γράμμα (από Λιβόρνο), 
ο Κοσμάς γράφει από τη Λάρνακα, την 25.12.1675, προς τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβί
κο ΙΛ' και στον υπουργό του Jean-Baptiste Colbert. Ο αποστολέας τονίζει υπερβολικά — 
και ανακριβώς ότι χάρη οτην ηθική και χρηματική υποστήριξη του γάλλου προξένου οτη 
Λάρνακα Balthazar Sauvan πέτυχε να εκλεγεί μητροπολίτης Κιτίου-ΛμαΟούντος, αποσιω
πώντας τη συμβολή του βενετού προξένου και δύο γάλλων εμπόρων (οτ. 102-107, 173-178). 
Η αποσιώπηση απέβλεπε, προφανώς, οτην υπογράμμιση της οπουδαιότητας του γαλλικού 
παράγοντα οτην Κύπρο και οτην αναμονή πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης, όπως άλλω
στε καθαρά σημειώνεται και στα δύο γράμματα· αυτά εκδόΟηκαν από τον lunlle Legrand. 
Bibliographic Hclldnhjuc, 17c s., τ. 5. Paris 1903. ο. 402-405· επανεκδόΟηκαν —χωρίς απο- 
χρώντα λόγο από τον Jenn-Christian Poutiers, Deux lettres do Kosmas, mdtropollte de 
Larnaka, Λ Louis XIV et Colbert (1675), Βπηηρίς (Κέντρου Ηπιστημονικών Κρευνών Κύ
πρου) 11 (1981-1982) 385-413. |0  νέος εκδότης αγνοεί την έκδοση Lcgrand και την υπάρ- 
χουοα βιβλιογραφία* πολλές από τις διαπιστώσεις του πρέπει να αναθεωρηθούν!. Να ση
μειώσω την έκπληξή μου. πώς ο Κοσμάς από το Λιβόρνο, την 24.11.1675, επιστρέφει οτη 
Λάρνακα (γιατί άραγε;) μέσα οε ένα μήνα, και λιγότερο ακόμη. Πρόλαβε και πήγε οτη Ρώ
μη, όπως ήθελε;

Τα πρόσωπα και τα πράγματα
- Για τον Don Pastrltio (οτ. 3, 5. 12), τον γνωστό Λαλμάτη θεολόγο και λόγιο Ivan 

PaStrld (1636-1708), που διετέλεοε μαθητής του ελλην. κολλ., βλ. Τοιρπανλής, ό.π.. ο. 589- 
591 (εδώ και για τις σχέσεις του με τον Μαυρ. και τον Λλλάτιο. με την οικεία βιβλιογρα
φία). Η υπαινιοοόμενη επιστολή του Μαυρ. προς τον Pa&tril (Ιωάννη Πατρίκιο, εξελληνι
σμένο) στον οτ. 3-4, είναι της 9,11.1675, από Λιβόρνο· την εξέδωσε ο Λνδρέας Τηλλυρίδης, 
Κοσμάς Μαυρουδής. μητροπολίτης Κιτίου (15 Ιουλίου 1643-15 Ιανουαρίου 1702), Kmpta- 
καί Σπονδαί 38-39 (1974-1975) 70-72.



Επικοινωνία του Κυπριακού Μοναχισμού με τη Δύση 133

— Ο Γενικός Γραμματέας της Προπαγάνδας Monsignor Albriccio (στ. 14) είναι ο Mario 
Alberizzi. που κατείχε το αξίωμα από 7.5.1657 ως τον Αύγουστο 1664* βλ. Sacrae Congre
gations de Propaganda Fide memoria rerum, ό.π.. σ. 622.

— Ο καρδινάλιος Ghigi 1664 (στ. 15) είναι ο Flavius Chisius ή Chigi (καρδινάλιος από 
το 1657 ως το 1693). Τα ίδια περίπου αναφέρει ο Μαυρ. για τον «μονσιόρ Αλβρίτζιον, σε- 
κρετάριον» και τον «καρδηνάλ πατρόν τον Γίζιον» στην επιστολή του προς τον Πατρίκιο 
(βλ. Τηλλυρίδης. ό.π.. σ. 71).

— Τα όσα σημειώνονται για τους 15.000 αγιορείτες μοναχούς στα 24 μοναστήρια του 
Αθω (στ. 24) ίσως είναι υπερβολικά. Να θυμίσω την πληροφορία του Νικολάου Ρώση 
(10.9.1637), ότι οι μοναχοί (των 20 σπουδαιοτέρων μονών), οι κελλιώτες και οι ερημίτες 
έφταναν συνολικά τους 8.000: Georg Hofmann. Rom und der Athos, Roma 1954, σ. 22-23.

— Οι πληροφορίες (στους στ. 36-37. 80-88, 123-129) για την αντιπαράθεση του φιλοκα- 
θολικού αρχιεπισκόπου Κύπρου Νικηφόρου (1641-1674 ή 1677) με τον αντίζηλο και σφετε
ριστή του θρόνου του Ιλαρ. Κιγάλα (1674-1678) επαναφέρουν προβλήματα άλυτα ως σήμε
ρα. Είναι γνωστό ότι ο Νικηφόρος διαδέχθηκε τον Χριστόδουλο, κατά τα τέλη Μαΐου 1641, 
συνεχίζοντας τον πολιτικό και θρησκευτικό-ιδεολογικό προσανατολισμό της Κυπριακής 
Εκκλησίας προς την Καθολική Δύση: Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, Χριστόδουλος και Παρθένιος, 
αρχιεπίσκοποι Κύπρου, και οι σχέσεις τους με το Βατικανό (1639-1641), Πρακτικά Συμπο
σίου Κυπριακής Ιστορίας. Ιωάννινα 1984, σ. 85-111 (ιδίως σ. 100-101)'. Διευκρινίζεται τώ
ρα:

α) Οτι ο Κιγάλας και ο πατριάρχης Ιεροσολύμων [μάλλον ο Νεκτάριος, 1661-1669, 
ί1676] είχαν διαβάλει στην Κων/λη, με «αβανία», τον Νικηφόρο (στ. 35-36). Πιθανώς η μαρ
τυρία να έχει σχέση με την καθαίρεση, που όμως ανακλήθηκε, του Νικηφόρου το 1672: Ιω- 
άννου Χάκκεττ. Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, τ. 1, εν Αθήναις 1923, σ. 
279. Για τις καλές σχέσεις Κιγάλα-Νεκταρίου πρβλ. την επιστολή του δεύτερου προς τον 
πρώτο, με αιχμές κατά του Μαυρ. [Μανουήλ Γεδεών, Νεκταρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων 
αυτόγραπτοι 5 επιστολαί, εν Κωνσταντινουπόλει 1913, σ. 20· ο Νεκτάριος γράφει από το 
Σινά κατά Ιούνιο-Ιούλιο (εκατομβαιώνος ε ' μεσούντος) του 1675· νομίζει ότι ο Κοσμάς χει
ροτονήθηκε επίσκοπος Πάφου και ελέγχει τον Κιγάλα για τη χειροτονία αυτή].

β) Ότι ο Κιγάλας, χάρη στη βοήθεια του αδελφού του, που είχε γίνει προσωπικός για
τρός του μεγάλου βεζίρη, κατάφερε να αποσπάσει από τις τουρκικές αρχές, στην Αδρια- 
νούπολη. το διάταγμα για την εκθρόνιση του Νικηφόρου και τον διορισμό τον δικό του στον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου (στ. 80-88). Η πληροφορία συνδυάζεται πολύ καλά με 
όσα γράφει (στις 17.12.1674, από Αθήνα) ο γάλλος πρεσβευτής στην Κων/λη Charles Marie 
Francois Olier Marquis dAngervilliers et de Nointel (1670-1679), που είχε συναντηθεί στη 
Λάρνακα με τον Ιλαρίωνα: «...s’ estant fait [ο Ιλαρ.] depuis peu archevesque du royaume par 
un barrat de la Porte obtenu par son frere medecin du Visir, et c'est en vertu d’un acte si peu 
canonique qu il a depossede 1’ancien metropolitte qui n'y a consenty que par force»: Albert 
Vandal, LOdyssee d'un ambassadeur. Les voyages du Marquis de Nointel (1670-1680), Paris 
1900, σ. 348. Ο μη ονομαζόμενος αδελφός του Κιγάλα (στ. 80-81, 113, 213) είναι ο Δημή- 
τριος (1630 περ.-1681), που είχε φοιτήσει επίσης στο ελλην. κολλ. της Ρώμης: Τσιρπανλής,

1. Χρήσιμη συγκέντρωση πληροφοριών για τον Νικηφόρο βλ. στην ενδιαφέρουσα μελέ
τη του Ανδρέα Ν. Μιτσίδη, Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικηφόρος ο Κυκκώτης (1641-1674), 
Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιερός Μονής Κύκκου 2 (1993) 141-148.
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To BjJ.Tjy. κολλ.. σ. 552-554. Η λέξη, με την οποία ο Κοσμάς χαρακτηρίζει τον Δημήτριο. δη)-. 
Achitofelx\ A<r>chitofel [;] (στ. 81) δεν μου είναι γνωστή' έχει υποτιμητικό περιεχόμενο: Τα 
λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες δεν με βοήθησαν για κάποιο συσχετισμό. Μπορεί άραγε να 
συνδυασθεί με τη λέξη Αρχι-τυφών (:).

γ) Ό τι ο Ιλαρίων «συμβιώνει» με τον Νικηφόρο στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Αυτό φαί
νεται καθαρά στη διαδικασία εκλογής και στην τελετή χειροτονίας του Κοσμά (οχ. 119-139). 
Φυσικά δεν πρόκειται για φιλική «συγκατοίκηση». Η πικρία και το ξέσπασμα του Νικηφό
ρου δημοσία κατά του Κιγάλα αποκαλύπτονται μέσα από τον έντονο διάλογο των δυο αρ
χιερέων. όταν αντιδικούν ως προς το αν είναι νόμιμη ή όχι η υποψηφιότητα του Κοσμά (στ. 
123-129). Ο Νικηφόρος θα κατηγορήσει ανοιχτά τον Ιλαρίωνα. ότι παραβιάζοντας τον νόμο 
σφετερίστηκε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, ότι πάνω από τρεις φορές σκανδάλισε τον κόσμο 
στην προσπάθειά του να διώξει τον νόμιμο ιεράρχη. «Παράνομος είσθε σεις», του πετά ο 
Νικηφόρος, «όχι ο Κοσμάς». Τη χειροτονία την κάνει ο Νικηφόρος, ντυμένος με τα επίση
μα άμφιά του. Παρίσταται και ο Ιλαρίων, που οργισμένος δεν θέλησε να βάλει τη μήτρα (στ. 
135). Τελικά ο γέρων Νικηφόρος δεν απογοητευθηκε' συνέχισε και μετά το 1674 να επικοι
νωνεί με το ποίμνιό του και με το εξωτερικό, χρησιμοποιώντας πάντα τον νόμιμο τίτλο του* 
στα 1677 π.χ. γράφει στον Colbert για να καταγγείλει την επικίνδυνη συμπεριφορά του γάλ- 
λου εμπόρου στην Κύπρο Sauveur Marin: Anna Pouradier Duteil-LoTzidou. Consulat de Fran
ce a Lamaca (1660-1696), τ. 1. Nicosie 1991, σ. 39. 87-89. Ως πού εκτεινόταν πάντως η δι
καιοδοσία του, όταν και ο Ιλαρίων βρισκόταν στην Κύπρο, είναι δύσκολο να προσδιορισθεί. 
Και ο Νικηφόρος μαρτυρείται εν ζωή ακόμη το 1679 (Hill, A  History of Cyprus, x. 4. σ. 336).

— To μισοερειπωμένο αγιορείτικο μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου του Μάρτυρος. που θα 
το ανακαινίσει ο Κοσμάς (στ. 41-45). ταυτίζεται (κατά τον Α. Τηλλυρίδη. Ένα ανέκδοτο κεί
μενο του μητροπολίτη Κιτίου Κοσμά Μαυρουδή, ό.π, σ. 168-170 σημ. 13) με τον Άγιο Γε
ώργιο τον Κοντό στη Λάρνακα.

— Η Dottrina Christiana του Bellarmino (στ. 56-57). της οποίας αντίτυπο ο Κοσμάς προ
σφέρει στον προύχοντα της Αττάλειας Νικόλαο Ματζιάρογλου. είναι προφανώς η ελληνική 
μετάφραση του βιβλίου που η Προπαγάνδα είχε τυπώσει στα 1637 και κυκλοφορούσε διά 
των μισιοναρίων στην' Ανατολή (και στην Κύπρο ειδικά): Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής. Οι ελληνικές 
εκδόσεις της «Sacra Congregatio de Propaganda Fide», σ. 513. 524-528.

— Τα σχετικά με τον τάφο και τον ναό του Αγ. Λαζάρου του τετραημέρου (στ. 76-77, 
142-144) στη Λάρνακα είναι αρκετά γνωστά* βλ. π.χ. Χάκκεττ, Ιστορία. τ. 2. εν Πειραιεί 
1927, σ. 257-266* Ν. Γ. Κυριαζής. Τα μοναστήρια εν Κύπρο). Λάρνακα 1950, σ. 65-72.

— Ο Γεράσιμος Κιτίου-Αμαθούντος που λόγω γήρατος παραιτείται. κατά τον Οκτώβριο 
του 1674, υπέρ του Κοσμά (στ. 88-90. 134). είναι προφανώς ο ίδιος που από λάθος (Χάκ
κεττ, ό.π., σ. 78) αναφέρεται ότι εχρημάτισε επίσκοπος το 1688.

— Για τον γάλλο πρόξενο Balthazar Sail van (στ. 102), εκτός από όσα αναφέρθηκαν πιο 
πάνω, βλ. και Pouradier Duteil-Loizidou. ό.π., ο. 304 [index]: πάμπολλες οι μαρτυρίες από 
τη δραστηριότητα του Sauvan στην Κύπρο, όπου εχρημάτισε επί 22 χρόνια (ως το 1691) πρό- 
ξένος.

— Ο βενετός πρόξενος στην Κύπρο Antonio (ή Giovanni Antonio) Santonini (στ. 102-103, 
173-174) είναι και από αλλού γνωστός: Loizidou. ό.π., σ. 38-39. 71-73. 107-109, 114-115.

— Οι δύο γάλλοι έμποροι Salvator Marin (Sauveur Μ.) και Vittorin Santaman (Saint- 
Amand V.) των στ. 103-104. αναφέρονται συχνά στις γαλλικές προξενικές εκθέσεις από τη 
Λάρνακα. Ο Marin μαρτυρείται στην Κύπρο από το 1657 ως το 1688· η οικσ/ένεια Saint- 
Amand διατήρησε εμπορικό οίκο ως τα χρόνια της γαλλικής επανάστασης* βλ. Lo*izidou, ό.π.



Επικοινωνία του Κυπριακού Μοναχιομού με τη Δύση 137

σ. 14-15. 24-25. 26-27 και passim.
— Για την παρουσία και τη δραστηριότητα στην Κύπρο του Που αι. των μοναχών 

Zoccolanti (στ. 109) βλ. τις μαρτυρίες από έγγραφα της Προπαγάνδας: Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής. 
Αϊ'έχδοτα έγγραφα εκ των αρχείων τον Βατικανού (1625-1667), Λευκωσία 1973, σ. 7, 36. 42, 
54, 55. 207.

— Για τους λατίνους επισκόπους (Πάφου) Giovanni Battista da Todi (1658/1662-1666) 
και Arsenio da Milano (1667-1670) του στ. 110 βλ. Τσιρπανλής. ό.π., σ. 211. 240. 247 και 
passim.

— Ο επίσκοπος Κερυνίας Λεόντιος. ανεψιός του αρχιεπισκόπου Νικηφόρου και φιλο- 
καθολικός (στ. 117-118. 133-134. 136) είναι γνωστός και από αλλού: Κ. Χατζηψάλτης, 
Έλληνες επίσκοποι Πάφου και Κερυνίας κατά την περίοδον της τουρκοκρατίας (16ος και 
17ος αιών). Κυπριακοί Σπονδαί 24 (1960) 70-71· πρβλ. και Τηλλυρίδης, Κοσμάς Μαυρου- 
δής. σ. 68 σημ. 1.

— Για την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη του Ευαγγελιστή στη Λευκωσία (στ. 120), γνωστή 
και ως Άγ. Ιωάννης ο Πίπης, βλ. Ν. Κυριαζής, Τα μοναστήρια, σ. 58-61.

— Ως προς την ενορία του Αγ. Κασσιανού Λευκωσίας (στ. 130-131) πρβλ. τη μνεία της 
ομώνυμης εκκλησίας στου Κυπριανού. Ιστορία χρονολογική της νήσον Κύπρον. Ενετίησιν 
1788 (αναστατ. επανέκδ. εν Λευκωσία 1971), σ. 394* περισσότερα για τη λατρεία και την εκ
κλησία του Αγ. Κασσιανού στην Κύπρο βλ. Κώστας Π. Κύρρης. Πέντε κυπριακά αγιολογι
κά μελετήματα. Επετηρίδα Κ ήπρου Μελετών Ιερός Μονής Κύκκον 3 (1996) 96-103.

— Τα σχετικά με τους επισκόπους της Κύπρου και τον αριθμό των επισκοπικών εδρών 
(στ. 142-153 — παρεμφερή αναφέρει ο Μαυρ. στον Pastrii: Τηλλυρίδης, ό.π., σ. 72-73) πρέ-

, πει να γίνουν δεκτά μόνο μετά από ενδελεχή έρευνα· πρβλ. τις οικείες μαρτυρίες στου Χάκ- 
κεττ, Ιστορία, τ. 2. σ. 10-14. και Κ. Χατζηψάλτης, Μητροπόλεις και επισκοπές της Εκκλη
σίας Κύπρου και το σχετικό κείμενο τριών κωδίκων. Κυπριακοί Σπουδαί 13 (1949) 29-37.

— Ο πρεσβευτής «di Tre» (στ. 182-183), στον οποίο οι Γάλλοι της Κύπρου διαβιβάζουν 
την αλληλογραφία τους, είναι άραγε ο γνωστός πρεσβευτής της Γαλλίας στην Κων/λη de 
Nointel (1670-1679): Εκπροσωπούσε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη την εποχή αυτή;

— Η μνημονευόμενη ομολογία πίστεως προς την Καθολική Εκκλησία που συνέταξε στα 
ελληνικά την 20.1.1675 ο Μαυρ. (στ. 179-182) διατηρείται ως σήμερα στο αρχείο της Ιεράς 
Εξέτασης στη Ρώμη* το σχετικό κείμενο δεν συντάχτηκε κατά το υπόδειγμα που είχε καθιε
ρωθεί από τον πάπα Ουρβανό Η ' · βλ. την πληροφορία στου G. Hofmann, Byzantinische 
Bischofe und Rom, Orientalia Christiana XXII-3, num. 70 (Iunio 1931) 150· πρβλ. και Τσιρ- 
πανλής. Το ελλην. κολλ., σ. 621.

— Ο Αρμένιος επίσκοπος Ιωάννης Ζαλτάγιογλου (;-Zaltagiogli), που το Πάσχα του 1675 
(Απρίλιος) βρέθηκε στην Κύπρο (στ. 183-187). δεν μου είναι γνωστός από αλλού.

— Ο Νεόφυτος, από τη Χίο, πατριάρχης Αντιόχειας (1672-1682;), που επίσης το Πάσχα 
του 1675 βρισκόταν στην Κύπρο και φιλοξενήθηκε από τον Κοσμά (στ. 188-199), μαρτυρεί- 
ται και σε άλλα έγγραφα· πρβλ. Χάκκεττ, ό.π.. τ. 1. σ. 279· άρθρο Antioche του C. Karalevskij 
στο Dictionnaire dUistoire et de Geographie Ecclesiastiques, τ. 3, Paris 1924, στ. 643-644, 700.

— Ο μέγας διερμηνεύς Αλέξανδρος, πρώην μαθητής του ελλην. κολλ. (στ. 214-215), ο 
οποίος μάλιστα παρενέβη υπέρ του Κοσμά και κατά του Δημητρίου Κιγάλα (στ. 213), είναι 
βέβαια ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ Απορρήτων (1641-1709/1710): Τσιρπανλής, Το 
ελλην. κολλ.. σ. 606-608.

— Ο μη ονομαζόμενος βενετός πρόξενος στη Σμύρνη (στ. 219) μπορεί ίσως να ταυτισθεί 
με τον Francesco Luppazzoli: Τσιρπανλής, ό.π., σ. 542 (μνεία του στα 1672).
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ll'[123r] Illustrissimo e Reuerendissimo Signore 
e Padron Colendissimo,

I2 f  Essendo dal' intim o cuore obligato a V.S. Illustrissima, hauendo gia 
hauuto notitial3 dal signor Don Pastritio, dell’humanita che possiede, non ho 
m ancato di subitol1 delineare questi pochi charatteri, tra  quali mi muostro, 
non secondo la dignital5 hauuta in Cipro, nell· anno preterito. come gia su- 
pongo che il S.D. Pastritio  habbial6 denotatogli ogni cosa, ma come figlio 
obediente, che, secondo il m io parere, per undicil7 anni di tem po ho usato 
questa obedienza, con essermi intraposti tanti ostacoli, quanti furonol8 le 
bastonate, gli esilij, le persecution!, le ingiurie. gli oltragij, le occisioni piiil9 
di dieci uolte con tra  m e tram ate, con hauer trascorso quasi le tre parti dell10 
m ondo, senza scorrerm i altro per la m em oria che quelli dolci et ortodoxi 
docum entil11 della uera sposa di Christo, M adre Uniuersale. Santa Romana 
Ecclesia, et le affabilil12 parole del m io caro m aestro signor D. Pastritio, che 
mi hauea proferte  alia m ia da costil13 partenza, 1663, et la lettera scrittami 
dalli Em inentissim i Prencipi da questa S. CongregationeP4 di Propaganda 
Fide, m andatta  per m ezo dell’IUustrissimo Secretario Monsignor Albriccio, e 
di quellal,s dell'Em inentissim o Cardinal Ghigi. 1664. ritrouandomi alhora in 
Tunisi di B arbaria v icario f6 Patriarchale d’Alessandria; pertanto uolendo fare 
il m olto in brieue, per nonl17 attediarla, m ene transporto a Cipro.

A rriuato adonque al undecimo anno della m issionej18 di propria uolonta 
in trapresa, anchor che l'habilita di far il m issionante non fussel19 basteuole, 
tu tta  uolta il desiderio che haueuo di far bene alia nostra Gretia, uedendolal20 
in si grande ignoranza. nelle cose della fede, bisognosa d'ogni sorte d'ammae- 
s tram en to j21 m osso d'una tale com passione, non ho sparagnato la fatica alio 
studio et l'assiduita,!22 con la com pagnia ed amm aestram enti dei Padri Zocco- 
lanti. Cappucini. et altri douunquel23 io gli hauessi incontratto. Per Tessalia, 
dunque. Larissa e t G recia et M acedonia,l2J dal M onte Atone detto M onte 
Santo, contenente 15 milla monaci e piii. 24 m onasterij25 doue si ritruouano 
li fondam enti dello schisma. doue uiddi libracci et cartonaccil26 pieni di tene- 
bre. non pocco arato et operato  sotto  m ano. reducendoli di uolerl27 fare un 
sem inario quasi di dotrina vera. Mi diedero il titolo tra' i Abbati d'l28 Archi- 
m andrita.

Et con questo trapassando m olto m are et luoghi. arriuato al29 Cipro, non 
per ferm arm i li. hauendo sem pre il scopo di rapresentarm i tarn prestoll30 
[123v] a cotesta m istica Sion Rom a, transuestito sotto l'uestito e nome 
d’Agiorita, d'A tonita,!31 per politica. con intentione d'imbarcarmi incognita- 
m ente per costi, di p o te r esser aiutatol32 al m io gia prem editato intento, et di 
trouare uno cooperante et assistente.
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M a essendol33 cognosciuto dal popolo. 1673. tem po quadragesimale, et 
dall' Arciuescouo vecchio.l54 catolico. che m 'hauea. 1665 a 15 di M arzo, 
consecrato et ordinato presbitero. lui anchel35 rito m ato  da C ostantinopoli, 
per una auania fattali per l'incognite insidiel36 di signor Cicala et di Patriarcha 
quasi hodiem o H ierosolim itano. et nella sua vecchiaial37 uiaggiato, huom o 
splendido. ortodoxo. celebre -loro meglio han no titia  del tu tto-.l38 conosciuto 
dunque da lui (di questo credo, come mi dissero. habbijno precisam entel39 
scritto a loro Signorie Eminentissime et Illustrissime padre prefetto  
Zoccolante. m io confessore. da Cipro.l40 insiem e i Cappucini), tan to  dal 
Arcivescouo quanto dal populo, mi tratennero  et persuaden-Γ" domi con 
buona intentione mi consegnorono fra tan to  un m onasterio  detto di S. 
Giorgiol42 M artire. per trattenerm i et am m aestrare. I'atto esercitando di 
m aestro (con questa scusa).l43 dedicato il sopra detto  m onasterio  al M onte 
Santo: il quale essendo un poccol44 ruinato. uolsi con l'elem osina di signori 
Consoli, m ercanti et christiani dil4S raccom m odarlo et rifabricarlo.

In questo m entre m 'ammalai m ortalm ente et sanatol46 che fui. incirca di 6 
mesi. per necessita della fabrica et per schivarel47 Tinuidia d iT urchi. m inac- 
ciato da quelli. mi diedi al uiaggio di Sattalia:!48 usandom i di predicare, con 
non poccha fatica. in linguaggio turchesco. essendol49 con grande giubilo 

'riceuu to  dalli A ttalioti. gente barbara. inscia dil50 confessione, inusitata de 
sacram enti, correuano la pouera gente (Signori).l51 scuadre scuadre. m eraui- 
gliandosi et dicendo. da doue sete uenuto?!52 da Gierusalem m e o dal cielo? che 
parole son queste? restauano quasi!53 com e rapiti in chiesa; correuano 
migliaia alia S. Confessione. Li narrauol54 la vera catedra di Christo esser 
Roma, con m odo. poi, nelle confessioni. dellS5 Som m o Pontefice Santissimo 
Papa etc. T ra  tu tti fu et e un riccho et nobile Nicolaol56 detto  M aggiar 'ogli, 
al quale diedi unico libro hauendo, di D ottrina Christianal57 Belarm ina; sub- 
bito si rese al obedienza della Santa Rom ana Ecclesia.

In queil58 giom i, ecco spunto un diauolo per dir m eglio che diacono 
d’Alessandria.l59 sporgendo uoce al popolo semplice contra  di me. che io ero 
papista. ma hauendoll60 [124r] gia captiuato il popolo, insiem e con questo 
prim ato. nell'anno 1674. furon poco stim atel61 le cianze di quel satanasso.

Tutti. dunque. Signori Eminentissim i et Illustrissimo. erano  in certe super- 
stitionil62 m erauigliose, com e nelle mie periodi notate, in greco contengo, 
denotate et descritte. tantol63 di questi quanto di douunque. con la diuina 
assistenza et la loro benedittione son sradicate;!64 iui quasi cinque mesi 
ferm atom i. con gran dolore di cuore. non potendo esser ubique etl65 uolare in 
persona, anche richiam ato con lettere dal Patriarcha di nuouo Paisiol66 
d'Alessandria, non senza rancore di quella plebe etc.
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Donde con una som m a d'elemosinal67 per l'incominciata fabrica del 
sopradetto  m onastero  di Cipro, im barcatom i per andarel68 prim a al sopra 
detto  Patriarcha che mi chiamaua, s'alzzo, giunti che fummo alM Damiata, la 
no tte  una tem pesta. uento ostria. che di niente m anco s'annegassimo.l70 senza 
vele tu tta  quella notte. m ese Febraro 20; in quella fortuna et naufragiol71 nel 
sogno uiddi esser dentro quello m onasterio di Cipro et un giovanel77 
risplendente dicendomi: Cosma, doue andate? questa e la vostra fedelta?!73 e 
la m ia casa? doue l’abbandonate? doue andate? rizzateui six. etl74 uedete doue 
uoi uolete o douunque io uorro  andarete? subbito, o Giesii.l75 Maria, Signori, 
uolaua quasi la naue senza vele; al alba fummo ritrouatil76 nelle saline di 
Lam ica. fuor d'una chiesa fabricata di Sant'Elenal77 et di Leone im peratore, 
secondo sepolcro di S. Lazzaro quatriduano.

I78 Uscito dalla naue m 'inform ai. se non fosse alcuno sospetto di Turchi. 
etl79 in spatio  di sette mesi faticando. predicando. l'anno medesimo. prete- 
rito,l80 il m ese di Settem bre ecco l’insidie et le tessiture di signor Cicala con 
il nuouol81 A<r>chitofel suo fratello. che sta appreso il gran vezir medico, li 
m ando I82 d' A drianopoli com m andam ento di cauar il legittimo Arciuescouo, 
miol83 padre spirituale. 35 anni regnante in quella isola, consolatione de 
poueril84 e t un destro braccio dei Padri missionanti, dico Niceforo catolico.l85 
quello che m' ha consecrato conditionatam ente (come piii basso dir0)l86 et. nel 
m io uenire in scriptis denotato. ostendero; per uia di Turchi signori87 Cicala, 
con grand’ am aritudine del Niceforo espulso a forza dil88 denari, ordinato; 
dopp' un m ese il m io predecessore M etropo litan  di Citi et Am atunta detto 
Gerasim o. pe r la sua vecchiaia alhoral90 et piu prima, uolendo fare renuntia 
uolon taria  del suo trono.ll91 [124v] scrisse a Cicala, che era nella dignita in 
quei giom i, al' apparenza.192 mi m andorono alcuni del clero con una lettera di 
p rop ria  m ano di Cicalal93 d'andarmi presto a  Nicosia, doue mi dissero uolermi 
prom ouere  a questal94 carica. con hauer risposto io di non esser habile a tal 
officio. Sforzattol95 pertan to  dissi et resposi: pensaro, se e uolonta del Signor, 
si fara.

Uscitol96 subbito. senza dar tem po al tem po, andai ai Padri Zoccolanti e 
Cappucini.l97 riferendoli il propostom i. i quali hauendo bene considerato 
cotesta  proposta.l98 in chiesa messi in ginocchione, fatta oratione insieme. 
dicendo. veni Sanctel99 Spiritus. Mi risposero, dissero, che se saro consecrato 
da Cicala.1'00 sarebbe la consecratione inualida. m a se saro consecrato dal 
suol101 predecessore N iceforo il vecchio, sarebbe ualida; qual cosa hauen- 
dolal102 saputa i Signori Consoli Francese. il Baldasar Souan, et il Venetiano 
signori'03 A ntonio Santonini et dua m ercanti Francesi. Saluator Marini'04 et 
V ittorin  Santam an. recusando doppo che lo seppe Cicala et nonl'05 uolendo
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et proponendo altri. dicendo a Turchi me esser latino etl106 papista, a despetto 
suo. spesero tre milla o tto  cento  piastre, coni107 dire che mi faceuano a conti 
loro, per la Religione e zelol,0S che possedeuano. con farmi loro medesimi 
consecrare dal p roposto l109 dei Padri Zoccolanti. cioe Padre Carlo prefetto , 
che sta nel luogol"0 di Giouan B attista et Arsenio, vescovi gia m orti. et d’altri.

Tralasciol111 le difficulty conciliaboli, scomuniche inualide fatte da Cicala.l"2 
l'argom entationi che publicam ente furono tra noi. le m inacce c h e f 3 dalla 
parte di suo fratello im pauorendom i di fare. Non u o le u a f4 dunque che 
celebrasse il Vecchio. Subbito uiene com m ando dal"5 Musellim, uice Re di 
Cipro, organizato da S. Consoli. m ercanti e tl116 i Padri. che si facesse la m ia 
elettione et consecratione d a l f 7 Niceforo, oue concelebro anche il suo nepote 
M etropolital"8 di Cerinia detto  Leontio. catolico Rom ano, com e credo lo 
sappino.

III9L’ elettione si fece il p re te rito  Decembre ai dieci, lunedi se ra .f20 in una 
grande chiesa di Nicosia, di San Giouanni Euangelistall121 [125r] (nella quale, 
1665 15 M arzo. fui consecrato sacerdote), con grande contrasto  dil122 Cicala, 
alia presenza di Padri, Consoli et m ercanti et di tu tto  il popolo.

l123Alhora li disse Niceforo: uoi m 'hauete illegitim am ente usurpato il tro - 
no.l124 chi ui contrasto? adesso che u 'im porta? Disse Cicala: deue esser esam i- 

' nato  di chel125 Religione sia: Niceforo: prim a che uoi fosti uenuto  in questa 
nostra  isola.l126 questo era  uenuto; uoi piii di tre uolte hauete scandalizato nell 
uolerl127 cauarm i dal m io trono ; uoi sete illegitimo; finimola, deue esser e letto  
C osm aJ128 disse Cicala al clero: che dite? 1'aprouate per vescovo et m etro p o 
l i t a n  questo? Tutti risposero, con una uoce, e degno et di si, et si fece 1'elet- 
tione;l130 dimani che fu 11 di D ecem bre tutti congregati et radunati nella p a ro 
chial131 detta di Santo Kassiano, fatti li decreti. cioe in greco οι ψήφοι, dal132 
sei clerici, si uestirono N iceforo. catolico, vecchio Arcivescouo, e tl133 Cicala 
Hjlarione detto. il M etropolita  di Cerinia, catolico. nepote dil134 Niceforo, e t 
quello che mi renuncio. Gerasim o. di buoni sentim enti. ill135 vecchio; per rabia 
non uolse uestire co rona il Cicala, solam ente N iceforo.l’36 Et subbito 
m andorono secretam ente all’Arcivescouo, con il suo nepote, i Padril137 
(Francescani), alii catolici dico, nell' im positione delle mani et nel p<r>oferir, 
chel138 si fara della form a le parole consecranti. habbiate ferm a I'intentione;!139 
et cosi circa quinta hora di g iom o. m artedi, con ogni contritione.l140 uera fede 
et obedienza alia Sacrosanta Rom ana Ecclesia, b e n f  p reparato  1’indegno et 
peccatore, inginochiato, fui consecrato l142 episcopus et m etropolita. essendo 
quella sede di San Lazzarol143 quatriduano, consecrato in Citi da San Paolo et 
Bam aba,!144 Apostoli. et d'A m atunta. Questa diecesi ha quatro  vescouati,!145 
cioe che anticham ente erano separati vescouati Curij. LeucaraJ146 Cilania et
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Limesson. e com e l'A rciuescouato di Ochridal117 ha sotto di se M etropoliti di 
Castoria, D ebra et altri, talm entell148 [125v] l'isola nostra di Cipro haueua 
prim a il tem po di S. Epifanio, cornel149 ho uisto in antichi codici. 32 uescouadi. 
doppo. al tem po dil150 G iustiniano im peratore, 16 uescouadi et quatro metro- 
politati.l'51 cioe Seleuciense, Pafo, Citi e Am atunta, Cerinia; doppo.l152 nelle 
m ani di Re di Spagna, duca di Sauoia et dei Signori!153 Venetian!, un Arciue- 
scouo G reco con tre  vescoui m etropoliti.

I154 Mi m ostro  pur opportuno  inperlongare cose che io le deuo imporle,l‘ss 
non explanarle. II m io perpetuo Patriarcha, superioref56 Arcivescouo, altro 
non e se non quello che unanim iter.l157 ab ascensione Domini nostri Jesu Chri- 
sti, la Catholica Uniuersalel158 Santa Rom ana Ecclesia ha sommo Pontefice, 
Papa.l'59 Pastore et M aestro, vero Vicario di Signor Nostro Giesii Christo.

I'60 j re gjo rn j prim a che fosse fatta la consecratione sopra detta, mi 
nascosi perl161 ritirarm ene et fuggire. uedendo la difficult^. M a Padre Carolo, 
m iol'62 confessore, insiem e con il Padre Pietro mi diedero animo et 
consigliol'63 e fii fatta  in questa forma.

D oppo. dunque, si e ra  bisogno dil164 pigliare la pattente al apparenza dal 
Cicala, per uscire fuoral165 et andarm ene alia m ia diecesi. Uoleua una gran 
som m a di dan aril166 p er darmi licenza. et essendo io con term ine d'alcuni 
g iom i per lei167 feste del Natale, andato prim a a  Lamica, tu tto  il mio clerol'68 
m 'ha riceuuto degnam ente, et le altri parti della m ia diecesil169 dando nuoui 
ordini et nuoue regole ai m onasterij. sudditi miei.l170 ai sacerdoti et alle plebi, 
con essortarli g iom alm ente etl171 con obligo mio ammonirli. Doppo le feste 
in tonaua quasi e tl172 inuiaua contra  di me Cicala scomuniche. irritamenti. ma 
tu ttil173 non sene curauano di lui. Alla fine il Signor Consule Venetiano,!174 
detto  .Antonio Santonini. m entre che li doueua una som m a dill175 [126r] denari 
Cicala, m esso dai Padri, hauendo uisto li spropositil176 che mi tentaua sempre, 
lo constrinsse tan to  di pacificarsi con me.l177 Onde quasi mi diede la patente 
che io gia tengo attestitial178 con hauer pigliato denari, m a sempre pieno 
d'inuidial179 et antipatia con tra  di me.

In quelli g iom i, 1675. 20 G ennaro.l180 li signori Consoli et i mercanti. insie
me tutti i Padri scrisserol181 con la m ia in greco charattere scritta professione 
della fedel182 e lettere  alia S. Congregatione in un piego, i signori Francesi al 
im basciatorel183 di Tre per uia di M arseglia. et d’ altroue. et con un vescouo 
A rm eno.l184 che fu presente nella m ia diecesi et Giouedi Santo, che io 
faceuol185 la funtione della lauanda de piedi. et le feste pasquali ini'86 alcune 
ordinationi di sacerdoti et diaconi, partito  doppo ill'87 mese d'Aprille; Giouan- 
ni Zaltagiogli nom ato. C redo esser costi.

I'88 Quelli g iom i passaua anche l'antiocheno Patriarcha d'oggi dettol'89
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Neofito. passato di la et si dim oro nella mia diecesi alcuni giomi,ll9° hauendolo 
honorato , conuitato  et messo a celebrare pontificalmente,!191 concionai a 
presenza sua; doppo, in tauola mi disse: hauete uisto Papa?l192 Discorressimo 
un gran spatio di tem po, tan to  che al ultim a parola. coni'93 anim ata con- 
scienza confesso: Credo ueram ente questa e la Madre E cclesiaP  La Romana. 
e noi in grandissima discordia si trouiam o etc., hauendol195 a lui detto tutto 
cio che dio m 'ispiro, dandoli consiglio, che quandol196 ritom arasse da Costanti- 
nopoli. sem pre si consigliasse da Padri Latini.l197 Questo d'hoggi e Scioto. 
D oppo, ando a Nicosia, et uedendolol198 contrario, lo rimprouero, il Cicala 
dico, che non douea fare con tra  m e,l199 m entre studio nel medesimo Colleggio 
di Rom a.

Fidato adonquel200 nelle m andate lettere dalli antesignani, ho pigliato 
licenza dal Arcivescouol20' et dal clero. hauendo lasciato suggerente nel mio 
luogo un vicario, m io fidato,!202 so tto  pretesto  di uolermi andare in Tunisi, mia 
patria. per disporre i mieill203 [126v] affari e per prendere un mio fratello costa 
dim orante, dicendo tu tte  questel204 cose, sinche trouassi aperto l'adito di 
uenire a questa m istica Sion, inl20S questo presente anno, Giubileo Santo, per 
riceuere parte  le bram ate  indulgenzel206 per m e et per la pouera mia grege di 
Christo et di tu tti quei che habbinol201 aperti li occhi dell'anima, et parte ad 
esser aiutato ai bisogni della mial208 diecesi.

Q uesta e una brieue narratione, la piu im portante, m entre chel209 se dassi 
narratione dal bel principio della m ia intrapresa m ateria, certol210 che mi 
renderei a V.S. Illustrissima m olto im portuno, auegnache la conseruo all'l2" 
abboccatione che. com e spero alia Clemenza Diuina. faremo; tralasciando 
ill212 spogliam ento fattom i da corsari Maltesi. l'asprezze di Natolia, di Cara- 
mania.12'3 adesso cinque mesi fa, li pericoli dal frattello in Adrianopoli di Ci
cala,!214 se non fusse il Grand' In terprete  Alessandro di Vezir. che era scho- 
lare dell215 Colleggio nostro  Greco, et poi finalmente da Smima tratta to  dal 
Arcivescouol216 ueram ente catolico. come se fusse in propria diecesi. il cui 
fratello mi uolsel217 accom pagnare, come in persona diro. Non dico altro. ma 
con un silentio glil218 denoto  che da lei pendono le mie speranze. dandogli a 
sapere chel219 ho lettere  del Signor Console di Smima Venetiano, una sua a
V.S. Illustrissimal220 e l’altra al suo figliolo.

Finisco con dargli una humile et obsequentel221 riuerenza.
Da L iuom o anchora nelle ultime di Lazzaretto, 1675. 24 Nouembre. 

l222Di V.S. Illustrissima et Reuerendissima
Phum ilissim o seruitore et obedientissimo 

l224Cosmas Mauritius. M etropolita 
P in  Cypro. Cytiensis et Amathunte
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CONTACTS BETWEEN CYPRIOT MONKS AND THE CATHOLIC WEST 
IN THE SEVENTEENTH CENTURY

by
Zacharias N. Tsirpanlis

A fter 1570/1, the Cypriots' hopes of liberation from  Turkish occupation 
were firmly pinned on the W est. The prim e m overs in this collaboration with 
the Christian powers in Europe were m em bers of the O rthodox Church of 
Cyprus. This article explains how and why the C ypriot clergy conducted their 
com m unication with the West.

One of the basic incentives fo r a Cypriot m onk to  travel to  E urope was 
his desire to  attend a university o r a university-level theological establishm ent 
(usually in Padua o r Rome). A good education was a m atte r of patrio tism , 
for it could be used to  serve the enslaved homeland. A num ber of scholars 

'(notably  Neofytos Rodinos, Athanassios the O rator, Ilarion Kigalas, and 
Kosmas M avroudis) em braced pro-Catholic ideas o r even becam e Uniats, in 
the hope that the Pope would do som ething to  help liberate Cyprus.

O ther aspects of the C yprus-Europe interface were apparen t in the con tri
bution of Cypriot m onks to  religious humanism (1600-70), as also in their 
tendency to  travel o r even to  em igrate. C ypriot m onks thus acquired a cos
m opolitan outlook. A typical exam ple was Kosm as M avroudis, one of the 
m ost widely travelled Greeks of the seventeenth century.

In the Appendix, a long le tter of M avroudis’ (from Leghorn, dated 24 
N ovem ber 1675) is published, with com m ents, for the first tim e. It concerns 
his travels and the spiritual and religious situation on Cyprus.
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