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Τό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών μέ χαρά καί ύπερηφάνεια ύ- 
ποδέχεται σήμερα τούς καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Ίωαν- 
νίνων στό Α' αύτό κοινό Συμπόσιο Μεσαιωνικής και Νεώτερης Ιστορίας 
τής Κύπρου, άρχή μακροπρόθεσμης έπιστημονικής συνεργασίας τών δύο 
'Ιδρυμάτων.

Θεωρώ περιττό νά άναφερθώ στό κύρος καί στην έξοχη επιστημονι
κή εργασία τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων καί τών ερευ
νητών καί συνεργατών τού Κέντρου μας, πού είναι γνωστή διεθνώς. Γι’ αύ
τό άκριβώς τό Κέντρο πιστεύει ότι ή συνεργασία μέ τά ’Ιωάννινα θά είναι 
γόνιμη καί καρποφόρα. Ειδικότερα τό γεγονός ότι πολλές ερευνητικές ερ
γασίες τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων περιλαμβάνουν καί 
Κυπριακά θέματα καί άποκαλύπτουν νέες πτυχές τής Ιστορίας τής Κύ
πρου κατά τον Μεσαίωνα καί την Τουρκοκρατία, δείχνει ότι ή Κύπρος ει
σέρχεται πλέον ώς θέμα έρευνητικό στά γενικότερα ενδιαφέροντα τής 
Ελληνικής ιστορικής έπιστήμης καί τού Ελληνισμού. Ή  νέα αύτή εξέλι
ξη είναι πολύ εύχάριστη καί ευεργετική γιά τήν έπιστήμη καί τής Κύπρου 
καί τής Ελλάδας, άλλά ιδιαίτερα γιά τήν συνολική ιστορική καί έθνική 
αύτοσυνειδησία τού Ελληνισμού.

Οί έργασίες πού θά παρουσιασθούν στό Α' αύτό Συμπόσιο καλύ
πτουν θέματα τής πρώιμης Βυζαντινής εποχής καί τής Τουρκοκρατίας, 
περιόδων κρίσιμων γιά τήν τύχη τού Κυπριακού χώρου. Είναι θέματα πε
ρισσότερο ειδικά καί έξονυχίζουν συγκεκριμένες πτυχές τών Ιστορικών 
τυχών τής Κύπρου τότε, προϋπόθεση γιά ευρύτερες έρευνες καί συνθετικές 
έργασίες πού θά έλθουν σταδιακά. Τό ύλικό πού θά μαζευτεί σήμερα εδώ, 
οί νέες πληροφορίες, ιδέες καί θεωρήσεις πού θά προκύψουν άπό τό Συμ
πόσιο αύτό, θά προστεθούν στά θεμέλια τών μακροπρόθεσμων ερευνητι
κών έργων ύποδομής, πού τό Κέντρο άνέλαβε καί έπιτελεΐ σάν ούσιώδη 
προϋπόθεση γιά εύρύτερες, στερεές, τεκμηριωμένες έπιστημονικές συνθέ
σεις. Τέτοιες θά είναι, π.χ., ή συγγραφή μιας πολύτομης, εξονυχιστικής, 
πραγματικά νέας καί πολύπλευρης Ιστορίας τής Κύπρου, μιας άξιόπιστης 
Ιστορικής Γοαμματικής, ένός όσο γίνεται πιό πλούσιου καί τεκμηριωμέ
νου 'Ιστορικού Λεξικού, καί ένός Ιστορικού Συντακτικού τής Κυπριακής

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΥΡΡΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
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Διαλέκτου. Τά έργα αύτά, καν άλλα πού δέ θά άναφερθοΟν εδώ, είναι άνά- 
μεσα στους μεγάλους στόχους τού Κέντρου καί προετοιμάζονται συστη
ματικά, μεθοδικά άλλά σταδιακά. Ή  προεργασία γίνεται μέ τά λίγα μέσα 
πού διαθέτουμε, πάντοτε μέσα στά ευρύτερα πλαίσια δπου τά έργα τούτα 
έπιστημονικώς εντάσσονται, ποτέ άπομονωμένα, ποτέ μέ τοπικά μόνο ή 
τοπικιστικά κριτήρια. Ακριβώς γιά τή διεύρυνση τών κριτηρίων καί τών 
όπτικών πεδίων τής έρεύνης μας, καθώς καί γιά την όσο τό δυνατό μεγα
λύτερη έμβάθυνσή μας στά θέματα πού διερευνούμε, γιά τήν εξύψωση τών 
ποιοτικών καί μεθοδολογικών προϋποθέσεων τής εργασίας μας, ή ανταλ
λαγή έμπειριών μέ τούς διακεκριμένους συναδέλφους τού Πανεπιστημίου 
Ίωαννίνων θά είναι γιά μάς ώφελιμώτατη καί δημιουργική. Επειδή τό ο
πτικό τους πεδίο δέν είναι στενά κυπριακό καί επειδή διαθέτουν τις εύρεΐες 
έποπτεΐες πολύπτυχων θεματικών κύκλων έρεύνης καί διδασκαλίας, ανα
μένουμε ότι μέ τήν συνεργασία τους στό Συμπόσιο τούτο καί στά όσα θά ά- 
κολουθήσουν, καθώς καί μέ τήν προσωπική επαφή καί συζήτηση, θά μάς 
προσφέρουν, θά μάς καταστήσουν κοινωνούς τουλάχιστον μέρους τών 
πολυτίμων άποθεμάτων τών γνώσεων καί τών εμπειριών τους. ’Αποβλέ
πουμε στή συνέχιση τών Συμποσίων αύτών κατά καιρούς, μέ στόχο τή 
βαθύτερη διερεύνηση 'Ελληνικών, Κυπριακών καί ξένων άρχείων καί συλ
λογών άπό τά δύο ιδρύματα,ώστε νά έλθει στό φώς όσο γίνεται περισσότε
ρο αύθεντικό άρχειακό καί άλλο ύλικό σχετικό πρός τήν ιστορία μας. Ή  
Βυζαντινή έποχή, ή Φραγκοκρατία καί ή Βενετοκρατία, οί άγώνες τού έ
θνους μας στήν Τουρκοκρατία καί άργότερα, οί Βαλκανικοί πόλεμοι καί 
τό έπος τού 1940 άποτελούν τομείς γιά τούς όποιους τό άρχειακό ύλικό 
στό έξωτερικό καί στήν Ελλάδα καί λιγώτερο στήν Κύπρο είναι άκόμη 
πολύ λίγο έρευνημένο. Εφόσον ή Κυπριακή συμμετοχή σ’ αύτούς μπορεί 
νά τεκμηριωθεί μέ αύθεντικά άρχειακά δεδομένα, ή έντατική κοινή έρευνα 
άποτελεί έπείγοντα καί πρωταρχικό στόχο τής Κυπριολογίας. Τό Κέντρο 
’Επιστημονικών ’Ερευνών, ίδρυμα μέ ύψηλή αίσθηση εύθύνης καί μέ μεγά
λους μακροπρόθεσμους στόχους καί όραματισμούς, άποβλέπει στήν μονι
μοποίηση καί άνάπτυξη τών διεθνών επαφών του, ώς μιά άπό τις προϋπο
θέσεις ποιοτικής προόδου καί υλοποίησης τών υψηλών του στόχων. Ιδια ί
τερα προσβλέποϋμε στή στενή συνεργασία μέ τά άδελφά Έλλαδικά έπι- 
στημονικά ιδρύματα, 'Έλληνες καί εμείς δοκιμαζόμενοι, "Ελληνες πού 
περνούμε σήμερα άπό στενές πύλες καί γεφύρια, κάτω άπό τά όποια χά
σκει τό έρεβος τού ιστορικού άγνώστου, παρόντος, παρελθόντος καί μέλ
λοντος, πού πρέπει νά φωτίσουμε καί νά καταστήσουμε μέ άκρίβεια γνω
στό καί άξιοποιήσιμο στήν πράξη.

Μόνο μέ τήν σωστή, βαθειά, πολύπλευρη γνώση τού ένιαίου ίστορι-
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κοΰ γίγνεσθαι και είναι θά μπορέσουμε νά κερδίσουμε την Απαραίτητη πο
λιτική σοφία,πού θά συμβάλει στη μεθόδευση τής συνέχισης και έπιβίωσης 
του Ελληνισμού στην προαιώνια αύτή ιστορική του κοιτίδα.

’Ακριβώς γιά νά οξύνουμε τήν ιστορική καί πολιτική μας κρίση, ώ
στε νά μπορούμε και νά προβλέπουμε καί νά Αντιμετωπίζουμε έγκαιρα, 
μεθοδικά καί Αποτελεσματικά τά τεράστια προβλήματα τού,χώρου μας, 
διεξάγουμε τήν ιστορική έρευνα. Γι’ αύτό υπάρχει τό Κέντρο Επιστημονι
κών ’Ερευνών καί γι’ αύτό υποδεχόμαστε σήμερα έδώ τούς διακεκριμέ
νους καθηγητές τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων ώς πολύτιμους συμπαρα
στάτες Ατό δύσκολο, μεγάλο, άποστολικό μας έργο.



Κυρίες και κύριοι,
Είναι μεγάλη ή συγκίνησή μου γιατί τύχη άγαθή μου έπιφύλαξε την εύνοια 
νά προσφωνήσω τή σημερινή όμήγυρη έκ μέρους τού Πανεπιστημίου Ίω- 
αννίνων στήν πρώτη επίσημη συνεργασία μεταξύ τού Κέντρου Επιστημο
νικών ’Ερευνών Κύπρου καί τού Τομέα Ιστορίας τού Πανεπιστημίου μας.

Είναι συνηθισμένη καί καθιερωμένη πρακτική τά έκπαιδευτικά καί 
έπιστημονικά ιδρύματα νά συνδέονται με τά άντίστοιχά τους σέ κοινά ε
ρευνητικά προγράμματα, άφού πρώτα ύπογράψουν συμφωνίες «άδελφο- 
ποιήσεως». Τά άδέλφια όμως τά πραγματικά δεν χρειάζονται πράξεις ά- 
δελφοποιήσεως προκειμένου νά οργανώσουν τή συνεργασία τους. “Ετσι κι 
εμείς, αύθόρμητα καί πηγαία άποφασίσαμε νά συνδέσουμε τά δύο ιδρύμα
τα τών κατεξοχήν άκριτικών διαμερισμάτων τού Ελληνισμού γιά τήν 
προώθηση τής έπιστημονικής έρευνας. Ή  συνεργασία αυτή είναι μιά γέφυ
ρα πνευματική πού συνδέει τήν Κύπρο, τό στολίδι τού Ελληνισμού στήν 
'Ανατολή, μέ τήν “Ηπειρο, τό παράθυρο τού Ελληνισμού στή Δύση.

’Από τά πρώτα του βήματα τό Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων στρατολό
γησε άξιόλογα στελέχη άπό τήν έκλεκτή οικογένεια τών Κυπρίων έπιστη- 
μόνων. Ά ρκεΐ νά άναφερθεϊ ότι πρώτος πρόεδρος τής Φιλοσοφικής Σχο
λής ήταν ό διακεκριμένος κλασικός φιλόλογος κ. Νικόλαος Κονομής, έ- 
νώ πολλοί Κύπριοι υπηρετούν τώρα στις διάφορες Σχολές τού Πανεπιστη
μίου μας.

’Αλλά καί μεταξύ τών φοιτητών μας ξεχωρίζει κάθε χρόνο μιά όμά- 
δα φοιτητών άπό τήν Κύπρο, πού δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα μέ τή φιλοτι
μία τους. Τά τελευταία χρόνια άπεφοίτησαν άπό τή Φιλοσοφική Σχολή 
πολλοί Κύπριοι — μέ ιδιαίτερη χαρά διακρίνω στή σημερινή σύναξη τά 
πρόσωπα άγαπημένων μου μαθητών —, ένώ φέτος σπουδάζουν στή Σχολή 
μας 68 Κύπριοι φοιτητές. Σημειώνω άκόμη, γιατί είναι ενδεικτικό, ότι Κύ
πριοι είναι οί φοιτητές πού έκπροσωποϋν τούς συναδέλφους τους στή Γενι
κή Συνέλευση τού Τομέα Ιστορίας. Είναι, νομίζω, καιρός υί άρμόδιες υ
πηρεσίες τής Κύπρου καί ή Τροφός Σχολή νά έντείνουν τή συνεργασία 
τους γιά τήν καλύτερη έπιστημονική καί έπαγγελματική άξιοποίηση τών

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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νέων αυτών επιστημόνων.
’Αλλά μια ερευνητική συνεργασία, ώς αυτή πού εγκαινιάζουμε σή

μερα, προϋποθέτει στενή προσωπική πνευματική επικοινωνία μεταξύ τών 
φυσικών φορέων τών επιστημονικών Κέντρων πού καταρτίζουν τά έρευνη- 
τικά προγράμματα. Κα'ι είμαι ευτυχής νά δηλώσω ότι και άπό τήν άποψη 
αύτή ό Τομέας Ιστορίας τού Πανεπιστημίου μας ενώθηκε μέ στενούς άκα- 
δημαϊκούς δεσμούς μέ τό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών τής Κύπρου. 
Είμαι γι’ αυτό βέβαιος ότι ή συνεργασία, πού σήμερα έγκαινιάζουμε, έχει 
λαμπρές προοπτικές. Πιστεύω άκόμη ότι ή συνεργασία αύτή θά μπορούσε 
νά διευκολυνθεί μέ θεσμικές ρυθμίσεις ώστε νά είναι εύκολη ή συχνή μετα
κίνηση τών έπιστημόνων άπό τό ένα "Ιδρυμα στό άλλο, άπό τό Πανεπι
στήμιο στό Κέντρο καί τάνάπαλιν, γιά τήν προώθηση συγκεκριμένων ε
ρευνητικών προγραμμάτων ή τήν εκτέλεση ειδικού διδακτικού έργου.

Εκφράζω τήν ευγνωμοσύνη τών συναδέλφων μου και τών φοιτητών 
μας, πού μετέχουν στήν άποστολή, προς τήν Κυβέρνηση τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας, πού ένέκρινε τό πρόγραμμα τής συνεργασίας καί διέθεσε τά 
μέσα γιά τήν υλοποίησή του. Εύχαριστώ επίσης θερμότατα τό 'Ίδρυμα 
Πιερίδη γιά τήν ουσιαστική συμμετοχή του στήν εξαιρετική φιλοξενία πού 
μάς προσφέρεται τίς μέρες αύτές στή μεγαλόνησο. Θά μάς μείνουν άλη- 
σμόνητες.

’Ιδιαίτερα θά ήθελα νά εύχαριστήσω τούς συναδέλφους μας τού 
Κέντρου Επιστημονικών ’Ερευνών καί κυρίως τόν άξιο διευθυντή του κ. 
Κώστα Κύρρη, πού μέ κόπους πολλούς κατέστησε δυνατή τή συνεργασία 
αύτή. Επίσης εύχαριστώ τόν διακεκριμένο άρχαιολόγο κ. ’Αθανάσιο Πα- 
παγεωργίου, γιά τίς επιστημονικές ξεναγήσεις - εισηγήσεις άνά τήν Κύπρο.

Τέλος, πρέπει νά ονομάσω καί νά εύχαριστήσω ιδιαίτερα τόν συνά
δελφό μου κ. Κώστα Κωνσταντινίδη, πού είναι καί ή προσωποποίηση τής 
γέφυρας πού ένώνει τά δύο ερευνητικά ιδρύματα. Χωρίς τή δική του απο
τελεσματική συνεργασία ή διοργάνωση τού Συμποσίου θά ύστεροϋσε κατά 
πολύ.

Σάς εύχαριστοΰμε, άγαπητοί μας φίλοι, πού μάς καλέσατε κοντά 
σας καί μάς δεχθήκατε ανάμεσα σας. Δέν έχω άμφιβολία ότι είχε κι εμάς 
ύπόψη του ό τεχνίτης πού φιλοτέχνησε τήν επιγραφή τού Κουρίου, όταν έ
γραφε:

ΕΙΣΕΛΘΕ 
ΕΠ’ ΑΓΑΘΩ 
ΕΥΤΥΧΩΣ 
ΤΩ ΟΙΚΩ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗ

Μέ την ιδιότητά μου ώς άντιπροσώπου του Δήμου Λάρνακας στο 
Συμβούλιο τού 'Ιδρύματος Πιερίδη, έρχομαι νά χαιρετήσω τό Πρώτο Συμ
πόσιο Κυπριακής Ιστορίας πού όργανώνει τό Κέντρο Επιστημονικών Ε 
ρευνών σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων καί νά πάρω την τι
μή νά παραστώ έκ μέρους τής πόλης καί τού Ιδρύματος.

Τό "Ιδρυμα θέλει νά έχει μιά ένεργό παρουσία σέ δ,τι καλό καί πιο 
φωτισμένο έπιδιώκεται στόν τόπο μας καί ή πόλη μέσω του διεκδικεΐ την 
παλιά της θέση στό χώρο τού πνεύματος καί τής έπιστημονικής έρευνας.

Στή Λάρνακα έκδόθηκε τό πρώτο έπιστημονικό Κυπρολογικό πε
ριοδικό, τά Κυπριακά Χρονικά (1923 - 1937). Κι ή πόλη αυτή άνέδειξε ένα 
μεγάλο άριθμό τέκνων της, πού άφοσιώθηκαν στή διακονία τής έπιστή- 
μης. Μεταξύ αύτών μέλη τής οικογένειας Πιερίδη, ό Δημήτριος τού περα
σμένου αίώνα κι ό Λουκής Πιερίδης αυτού τού αίώνα|ξεχωρίζουν καί σέ 
άπόδοση καί σέ διάρκεια τέτοιας διακονίας. Χαίρομαι ώς πολίτης τής 
Λάρνακας γιά την εύκαιρία πού μού δίνεται νά τούς κάμω εύφημη μνεία σέ 
μιά ξεχωριστή συγκέντρωση δπως αύτή.

Έ κ  μέρους τής πόλης τής Λάρνακας καί τού 'Ιδρύματος Πιερίδη 
καλωσορίζω στήν Κύπρο τούς καθηγητές καί φοιτητές τού Πανεπιστημίου 
Ίωαννίνων καί εύχομαι εύώδοση τών έργασιών τού Συμποσίου σας χάριν 
τής Ιστορικής άλήθειας.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜ ΟΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΤΣΕΛΛΗ  

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τό 'Υπουργείο Παιδείας τής Κύπρου μέ μεγάλη χαρά καί ικανοποί
ηση χαιρετίζει τό Α' Συμπόσιο Κυπριακής Ιστορίας τού Μεσαίωνα καί 
τής Τουρκοκρατίας πού οργανώνεται στήν Κύπρο άπό τό Πανεπιστήμιο 
Ίωαννίνων καί τό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Θεωρούμε τή συνερ
γασία αύτή σάν ευοίωνη άρχή εύρύτερης καί βαθύτερης προσέγγισης τών 
επιστημόνων έρευνητών τής Κύπρου καί τής Ελλάδας καί βάση για τήν 
όργάνωση καί διεξαγωγή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων καί έπιστη- 
μονικών έκδόσεων γύρω άπό τήν Ιστορία τής πατρίδας μας.

'Η προαγωγή τής Ιστορικής έπιστήμης πού προσδοκάται άπό τό 
Συμπόσιο αύτό είναι μεγάλη, τόσο άναφορικά πρός τις μεθόδους καί τό 
περιεχόμενο τών κυπρολογικών έρευνών όσο καί άναφορικά πρός τήν κα- 
θολικότερη έλληνική ιστορική έρευνα. 'Η άνταλλαγή έμπειριών καί ιδεών, 
ή άπό κοινού επισήμανση άνέκδοτου ιστορικού Ολικού καί νέων άρχείων, 
καί ή συλλογική άντίκρυση θεμελιωδών θεμάτων καί προβλημάτων τής 'Ι 
στορίας τής Κύπρου άπό Κυπρίους καί Έλλαδίτες ειδικούς, σίγουρα άπο- 
τελεΐ έχέγγυο σοβαρής καί καρποφόρας έργασίας, άνανεωμένης πολύ
πλευρης προσέγγισης στα πιό πάνω προβλήματα, καί νέων ορθότερων λύ
σεων σ’ αύτά.

Πάνω άπ’ όλα τό κοινό αύτό Συμπόσιο άποτελεΐ τήν άρχή μιας στε
νότερης πνευματικής επικοινωνίας τού Κυπριακού Ελληνισμού, πού σή
μερα δοκιμάζεται σκληρά καί διέρχεται φοβερές ιστορικές συμπληγάδες, 
μέ τή Μητέρα Πατρίδα. Γιά νά διέλθει σώος άπό αύτές, ό Κυπριακός Ε λ 
ληνισμός χρειάζεται καί τήν πείρα καί τά πορίσματα τού ιστορικού προ
βληματισμού τού Μητροπολιτικοϋ Ελληνισμού. Τό κύρος τού Πανεπιστη
μίου Ίωαννίνων είναι μεγάλο καί ή συνεργασία του μέ τό Κέντρο Επιστη
μονικών Έρευνών τής Κύπρου άποτελεΐ τιμή γιά τήν Κυπριακή έπιστήμη, 
τής όποιας τό Κέντρο είναι ό εγκυρότερος έκφραστής μέ παράδοση καί 
διεθνή άναγνώριση.

Μέ τίς σκέψεις αύτές χαιρετίζω τό Α’ Συμπόσιο Κυπριακής Ισ το 
ρίας τού Κέντρου Επιστημονικών Έρευνών καί τού Πανεπιστημίου Ίωαν
νίνων, συγχαίρω θερμά τούς οργανωτές του γιά τήν ώραία, έθνωφελή και 
έμνευσμένη πρωτοβουλία τους καί κηρύσσω τήν έναρξη τών έργασιών 
του.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΚΥΡΡΗΣ

§1. Θεμελιώδης για την Ιστορική έξέλιξη τής Κύπρου ύπήρξε ή ση
μασία τής έντάξεώς της στό ’Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, τό κατόπιν (ό
πως σέ μεγάλο βαθμό καί προηγουμένως) Ελληνικό, μέ την υπαγωγή της 
στόν Praefectus Praetorio Orientis, πού έδρευε στήν ’Αντιόχεια ύστερ’ άπό 
τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις τού Διοκλητιανοΰ (293 μ.Χ.) πού συμπλη
ρώθηκαν άπό τόν Κωνσταντίνο. Αύτές έκτός άπό την σχεδιασμένη οίκο- 
νομία, άπαραίτητη για την έξεύρεση των δαπανών τού αύξημένου στρα
τού, για νά έξασθενίσουν τούς στρατιωτικούς, χώρισαν τις άρμοδιότητές 
των άπό εκείνες τών πολιτικών άξιωματούχων, αύξησαν τόν άριθμό τών έ- 
παρχιών του πραιτωρίου σέ τέσσερεις (άπό τις άρχές τού ε' αί. έχουμε σα
φείς ένδείξεις γιά τόν άριθμό τους, πού άνάγεται στό 293 κ.έ.), και τούς ά- 
φαίρεσαν τϊς στρατιωτικές άρμοδιότητές καί τό δικαίωμα συμμετοχής 
στό Ιερό Consistorium, τό άνώτατο άνακτορικό συμβούλιο. Ή  ’Ανατολή, 
όπου προσαρτήθηκε καί ή Κύπρος, διαιρέθηκε στις διοικήσεις Αίγύπτου, 
’Ανατολής, Πόντου, ’Ασίας καί Θράκης. Ό  κυβερνήτης τής Κύπρου ήταν 
τώρα Praeses, μέ διάρκεια άρχής ένα ή δύο έτη, καί όχι, όπως έως τότε, 
Proconsul (άνθύπατος ή κάποτε ύπατικός = Consularisf. "Εδρα τής ’Ανα
τολής καί τού Praefectus Praetorio Orientis ήταν πάντα ή ’Αντιόχεια, καί ό
ταν άκόμη αύτός άντικαταστάθηκε άπό τόν Vicarius Orientis, καί ό τελευ
ταίος γύρω στα 331 άπό τόν Comes Orientis. Μεταξύ 365 καί 386 ή Λιβύη 
καί ή Αίγυπτος άπετέλεσαν την χωριστή Διοίκηση Αίγύπτου, ένφ ή Κύ- 1

1. Κατάλογό τους βλ. στοϋ Terence Bruce Mitford, ‘Roman Cyprus’, Aufstieg und Nieder- 
gang der Romischen Welt..., II, 7, 2, Principal· Politische Geschichte.... herausgegeben von Hilde- 
gard Temporini, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1980, σσ. 1299 - 1305 άρ. 8-59, 22/21 π.Χ. 
- τέλ. γ' αί. μ.Χ.: ό 53. Κλ. Λεόντιχος Ίλλυριός ήταν ύπατικός (μέσα γ' αί.), ένφ ό 54. Θεόδω
ρος ήταν ήγε[μών τής έπαρχείας]? Κύπρου (σ. 1304). Ό  πρώτος praeses ήταν ό Antistius Sabin- 
us, 293-305 μ.Χ., βλ. Terence Β. Mitfotd and Ino Nicolaou, The Greek and Latin Inscriptions from  
Salamis, Nicosia, Cyprus, Salamis Vol. 6, 1974, σσ. 61-64 άρ. 39, 40 καί σσ. 164 - 168 άρ. 129 - 
131, πρβλ. Mitford, ‘Roman Cyprus’, έ.ά., σ. 1377, καί Ino Michaelidou - Nicolaou, ‘Antistius Sa- 
binus, an unknoum praeses of Cyprus’, Acta o f  the Fifth Epigraphic Congress, Cambridge, 1967, 
Oxford, B. Blackwell, 1971, σσ. 381-383 + πίν. 38-41.
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προς παρέμεινε στην Διοίκηση τής ’Ανατολής, πού τώρα περιελάμβανε 
τήν ’Αραβία, τήν Μεσοποταμία, τήν Παλαιστίνη, την Φοινίκη, την Συρία, 
την Κιλικία και τήν Ίσαυρία-2 ή ρύθμιση αυτή θυμίζει έκείνη τής ύστέρας 
πτολεμαϊκής έποχής (58 - 30 π.Χ.) πού μερικά συνέπεσε μέ τήν α' ρωμαϊκή 
κατοχή (58 -38 π.Χ.), καί έκείνη τής β' ρωμαϊκής κατοχής (30 π.Χ.) έως 
τήν ύπαγωγή τής Κύπρου στην δικαιοδοσία τής συγκλήτου στά 22 π.Χ. ό- 
πότε τό νησί έγινε έδρα χωριστού ύπάτου2 3.

Μέ τόν στενό δεσμό της πρός τήν ’Αντιόχεια, πάντα σύμφωνα προς 
όδηγίες καί έγκριση τού αύτοκράτορα, ή Κύπρος βρέθηκε στον κύκλο έ- 
πιρροής τής μεγαλούπολης αυτής καί τού έλληνιστικού πολιτισμού της4, 
άλλα καί ένεπλάκη στις έπεκτατικές φιλοδοξίες των έπισκόπων της. ’Ενώ 
ό άστικός βίος μέ πυρήνα τήν έλληνική πόλη εξακολούθησε, όπως καί στά 
έλληνιστικά χρόνια, νά είναι ή βάση τού πολιτισμού τού νησιού, ή πολυ
σύνθετη δικαιοδοσία τού praeses, πού κάποτε έχει τόν τίτλο consularis = ν
ηστικός τής τάξεως τού clarissimus. στήν ούσία έξουδετέρωνε ώς ένα βαθμό 
μερικούς άπό τούς άποψιλωτικούς στόχους τής αύτοκρατορικής πολιτι
κής έναντι των έπαρχιακών άρχόντων. Αύτό συνέβαινε διότι ή δικαιοδο
σία τού praeses περιλάμβανε: ευθύνες γιά όλους τούς τομείς τής διοικήσε- 
ως, γιά τόν νόμο καί τήν τάξη, τήν έκτέλεση τών διαταγών καί έντολών 
τής κεντρικής κυβέρνησης δηλ. τού αύτοκράτορος, τή δικαιοσύνη (ό Prae
ses ήταν καί (άρχι)δικαστής), τήν συλλογή τών φόρων, τής αηηοηα, πού έ- 
σήμαινε έλεγχο τής γεωργίας (πράγμα πού δεν συνέβαινε μέ τούς προκα- 
τόχους του (proconsules), έλεγχο πού συναρτάται πρός τήν ικανοποίηση 
τών άναγκών τών πόλεων καί τού στρατού σέ προμήθειες καί συνεπάγεται 
καί έλεγχο τών τιμών, εύθύνες γιά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες καί τά δη
μόσια έργα, έλεγχο τών έργοστασίων καί τών υποχρεωτικών άστικών συν
τεχνιών, τών σχολείων, τών μονοπωλιακών κυβερνητικών άποθηκών πο- 
λεμεφοδίων καί όπλων, εύθύνες γιά τή στρατολογία καί τήν άστική - πολι
τική διοίκηση.

2. Mitford, ‘Roman Cyprus’, έ.ά., σσ. 1291, 1375 - 1376. Ίωάννου Ε. Καραγιαννοπούλου, 
Ιστορία τού Βυζαντινού Κράτους, Τόμος Α', Ιστορία τής Πρωίμου Βυζαντινής Περιόδου (324 - 
565), Θεσσαλονίκη, έκδ. οίκος Σακκούλα, 1980, σσ. 108 -109. Robert Browing, The Byzantine 
Empire. London, Weidenfeld and Nicolson, 1980, σ. 49. Cyril Mango, By zantium. The Empire o f  
New Rome, London, Weid. & Nic., 1980, σ. 44. H.M. Haussig, A History o f  Byzantine Civilization. 
Transl. by J. M. Hussey, London, Thames & Hudson, 1971, σσ. 50 - 51 κ. έ. George Qstrogorsky, 
History o f the Byzantine State. Transl. by Joan Hussey, B. Blackwell, Oxford, 1968, σσ. 33 - 36. E. 
Stein, Histoire du Bas Empire. 1, Paris, 1959, σσ. 67-68,82. George Hill, A History o f Cyprus, vol. 
I, To the Conquest by Richard Lion Heart. Cambr., At The Univ. Press, 1949, σ. 230.

3. Mitford, ‘Roman Cyprus’, σσ. 1290 - 1292.
4. Αΰτ. σ. 1291.
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Πήγες τών σχετικών πληροφοριών είναι ό Θεοδοσιανός Κώδικας 
καί ό ’Ιουστινιάνειος Πανδέκτης (Digesta), ενώ οί καθαρά κυπριακές πηγές 
τής εποχής δέν μάς παρέχουν σχετικές ειδικές ειδήσεις. Επειδή δμως ή 
Κύπρος ήταν άοπλη επαρχία, ό χωρισμός τής πολιτικής άπό την στρατιω
τική εξουσία κατά τις μεταρρυθμίσεις τών Διοκλητιανοΰ και Κωνσταντί
νου δέν επηρέασε ουσιαστικά τό έσωτερικό της καθεστώς, άφοΰ στην Κύ
προ κανονικά δέν έδρευε στρατιωτικό άπόσπασμα πού έξ αιτίας των θά 
μειωνόταν ή δύναμή του ή θά υπαγόταν σε άλλον ειδικό στρατηγό- 
διοικητή, καί ή επιβολή τού νόμου καί τής τάξεως δέν προϋπόθετε (τούλά- 
χιστον σημαντική καί άξιόμαχη) στρατιωτική δύναμη, πού νά σταθμεύη 
στό νησί καί νά έξαρτάται άπό τόν magister militum per Orientem5. Τοϋτο 
δέν καθίστατο άπαραίτητο καί γιά τόν ούσιώδη λόγο ότι ή Κύπρος τότε 
δέν ήταν άκόμη, όπως κυρίως στήν εποχή τών ’Αραβικών έπιδρομών (649- 
963/4), στά σύνορα μέ κάποια μεγάλη έχθρική δύναμη, οπότε είτε στρατός 
προκαλύψεως (limitanei) είτε στρατός κρούσεως (comitatenses) θά έπρεπε ά- 
παραίτητα νά έγκατασταθεί στό έδαφος της, γι’ αύτό καί στρατιωτική εγ
κατάσταση έγινε μόνο γιά λόγους εσωτερικής άσφάλειας (βλ. § 8, § 12). 
Μόλις στά χρόνια τού ’Ιουστινιανού, όπότε δόθηκε έμφαση στήν στρατιω- 
τικοποίηση τού κράτους, ή Κύπρος συνδέθηκε πιό στενά προς στρατιωτι
κά προβλήματα, όταν ό αύτοκράτορας εκείνος, γιά νά εξασφαλίσει τήνέ- 
πάρκεια στρατευμάτων στό θρακικό μέτωπο διά θαλάσσης, δημιούργησε 
τήν quaestura exercitus (535), πού στήν ούσία ήταν μικρή διοίκηση πραιτω- 
ρίου (prefectura praetorii) μέ ένωμένη στρατιωτική καί πολιτική έξουσία 
στήν Δευτέρα Μοισία, στήν Σκυθία, στά νησιά τού Αιγαίου, στήν Καρία 
και στήν Κύπρο, επαρχίες πού άποσπάσθηκαν άπό τήν Διοίκηση τής 
’Ανατολής6.

5. Αύτ., σσ. 1375 - 1376. Πρβλ. Haussig, έ,ά., σσ. 52 - 53. Α.Η.Μ. Jones, The Later Ro
man Empire. 284- 602, A Social, Economic and Administrative Survey [=LRE], I, Oxford, 1964, 
σσ. 375 - 377. Ostrogorsky, έ.ά., σσ. 33 - 37, 42 - 43 κ.έ. ’Επί Μ. Κωνσταντίνου υπήρχαν δύο 
magistri militum, άμεσα εξαρτημένοι άπό τόν ίδιο, ό έπί τού πεζικού καί ό έπϊ τού ιππικού. Ό  
Jones σημειώνει συχνά συγκρούσεις δικαιοδοσιών μεταξύ στρατιωτικών καί πολιτικών άξιω- 
ματούχων, πρβλ. όμως τήν άντίστροφη περίπτωση τού κόμητος τής 'Εώας Διονυσίου στά 
431 μ.Χ., πού ό ’Ιωάννης επίσκοπος ’Αντιόχειας προσπάθησε νά τόν χρησιμοποιήση γιά νά 
εμποδίσει τήν έκλογή διαδόχου τού Τρωΐλου Μητροπολίτη Κωνσταντίας, Hill, έ.ά., I, σσ. 274 
- 5, καί J. ■ Μ. Sauvaget στήν REB, XXV, Melanges Venance Grumel II, 1967, σσ. 147 - 153. Hac- 
kett -Παπαϊωάννου, Ίστορ. Έκκλ. τ.Κ. (ώς κατωτέρω) Α', Έ ν Άθήναις, 1923, σσ. 26 - 38.

6. Mitford, έ.ά., σσ. 1375 - 1376. Καραγιαννοπούλου, έ.ά., Α', σσ. 485 - 487. Ostrogor
sky, έ.ά., σσ. 73 - 74. Jones, έ.ά., I, σσ. 280, 482 - 483, III, σσ. 55 καί 135 - 136. Πρβλ. Charles 
Delvoye, V  art paieochretien de Chypre ... (ώς κατωτ. ύποσ. 41), σσ. 23 - 24. Ευρύτερη 
πραγμάτευση μέ νέες προσεγγίσεις βλ. ατού Dietrich Hoffmann, Die Spatromische
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§ 2. Οί μεταβολές τοϋ τέλους του γ' καί του α* μισοϋ του δ' αιώνος έ- 
πηρέασαν εύνοϊκά την οικονομική ζωή τής Κύπρου, προφανώς διότι ή νή
σος δεν ένεπλάκη σε στρατιωτικά προβλήματα και πολεμικές συρράξεις, 
και συνέβαλαν στήν εύημερία της, πού μαρτυρεΐται καί αρχαιολογικά και 
Ιστορικά. Οί διωγμοί πού ξέσπασαν στήν αυτοκρατορία προ τής παραιτή- 
σεως τοϋ Διοκλητιανοϋ (305 μ.Χ.) σέ μεγάλο βαθμό παρά την θέλησή του, 
γνωστοί καί ώς διωγμοί τοϋ (συναυτοκράτορά του) Μαξιμιανοϋ, ιδιαίτερα 
μετά τό διάταγμα τής 23/24. 2. 303, εκείνο τοϋ τέλους ’Απριλίου τοϋ 303 
καί έκεΐνο τοϋ Μαρτίου τοϋ 304, γιά νά συνεχισθοϋν μετά τήν παραίτησή 
του άπό τον καίσαρα τής ’Ανατολής Μαξιμίνο τον Δάκα (Daia) καί τον 
θείο του αύτοκράτορα τής ’Ανατολής Γαλέριο7, είχαν καί στήν Κύπρο θύ
ματα μάρτυρες κυρίως έντοπίους χριστιανούς σύμφωνα προς τά συναξά
ρια: τόν άγιο Λουκιανό τόν Συγκλητικό, τον Θεόδοτο έπίσκοπο Κερύ- 
νειας, τόν έπίσκοπο Κουρίου Φιλωνίδη, τόν άναγνώστη ’Αθανάσιο, τόν 
διάκονο Δημητριανό η Δομιτιανό, τόν πρεσβύτερο Άριστοκλή κ.ά.,^ άπό 
τούς όποιους τούλάχιστον ό πρώτος θά πρέπει νά μαρτύτησε μεταξύ 293

Bewegungsheere unddie Notilia Dignitatum, I, Epigraphische Studien, Band 7/1, Rheinland Verlag, 
Diisseldorf - Bonn, 1969, σσ. 12 - 18, 89 - 90 και σποράδην, και 11, Anmerkungen, 1969, 
σποράδην, και Ludwig Voelki, Der Kaiser Konstantin, Annalen eines Zeitenwende, 306/337, 
Munchen, Breslel - Verlag, 1957, σσ. 1-30 και σποράδην, Ramsay MacMullen, Roman 
Governments Response to Crisis A.D. 235 - 337, New Haven and London, Yale Univ. Press, 1976 
σσ. 184 - 193.

7. Ιερωνύμου Κοτσώνη, "Η πολιτική τοϋ Ρωμαϊκού Κράτους έναντι των Χριστιανών’, 
Νέα Σιών, έτος Μ Θ\ τόμος ΝΒ', τεύχος Ζ'-Η'-Θ', Ίούλ. - Αϋγ. - Σεπτ. 1957, σσ. 228 - 236 
κ.έ., σσ. 241 - 242 γιά τούς διωγμούς τοϋ Μαξιμίνου κατά τό 311 - 312. Τό διάταγμα άνεξιθρη- 
σκίας τοϋ Γαλερίου τής 30ής/4ου/311 δέν πρόλαβε νά έφαρμοσΟή, γιατί ό έκδοτης του πέθα- 
νε στίς 4/5/311, αύτ., σσ. 240 - 242, πρβλ. σσ. 238 - 240. Βλ. ιδίως: Pericles-Pierre Joannou, La 
L0gislation Impiriale et la Christianisation de / ’ Empire Romain (311 - 470), Roma, Or. Chr. Anal. 
192, 1972, σσ. 19- 22, 53 - 54. A.H.M. Jones, Constantine and the Conversion of Europe, Toronto, 
Univ. Press in assoc, with the Med. Ac. of Amer., 1978, σσ. 49 - 87 κ.έ. Ferdinard Lot, La fin du 
Monde Antique et le Dibut du Moyen Age, Paris, A. Michel, L’ Evol. de Γ Human. 31,1951, σσ. 24 
- 37. Κωνσταντίνου 1. Άμάντου, ΕΙσαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Ιστορίαν. Τό Τέλος τοϋ Α ρ 
χαίου Κόσμον καί ή Αρχή τον Μεσαίωνος, Έν Αθήναις, 1933, σσ. 119 - 126. Charles Norris 
Conchrane, Christianity and the Classical Culture, A Study o f Thought and Action from Augustus 
to Augustine, Oxford Univ. Press, 1944, σσ. 177 - 183. Χρυσοστόμου A. Παπαδοπούλου, Ιστο
ρία τής Εκκλησίας Αντιοχείας, Έ ν Άλεξανδρείςι, 1951, σσ. 80 - 90, 96 - 97, 119.

8. Niceta di Grigoli, ‘Aristocle, prete, Demetriano, diacono, Atanasio, lettore, santi mastiri di 
Cipro’, Bibliotheca Sanctorum, I, Istituto Giovanni XXIII, Nella Pontificia University Lateranense, 
I, 1964, στήλ. 426 - 427. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Bruxelles, 1902, στήλ. 404, 
766. Μακαρίου Γ , ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Κύπρος ή Αγία Νήσος, Άθήναι, 1968, σ. 1. Ίω- 
άννου Χάκκεττ, Ιστορία τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Κύπρου, κατά μετάφρασιν καί συμ
πλήρωση» Χαριλάου Ί . Παπαϊωάννου, Β , έν Πειραιεΐ, 1927, σσ. 171, 176, 178, 216, 291.
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καί 305, δταν κυβερνήτης ήταν ό Σαβινος9, πιθανώτερα μεταξύ 24.2.303 
και Μαρτίου 304 ή τού 305, όπότε ύποτίθεται δτι έληξε ή κυβερνητεία τοϋ 
Σαβίνου, Ισως και μετά τό 30510 11.

§3. Σημαντικό πόρισμα άπό τόν συνδυασμό των άγιολογικών προς 
τις έπιγραφικές πηγές τής έποχής αυτής είναι δτι ή Σαλαμίνα τούλάχιστον 
στα χρόνια τοϋ Σαβίνου ήταν defacto και πιθανώς προσωρινά ή πρωτεύου
σα τοϋ νησιοϋ παρά τήν κατοχή τοϋ τίτλου άπό την Πάφο κατά τά Ε λλη
νιστικά και Ρωμαϊκά χρόνια (άπό τις άρχές τοϋ β' αί. π.Χ.): ή εύρεση στην 
Σαλαμίνα πέντε σημαντικών επιγραφών τοϋ Σαβίνου, τιμητικών έπιγρα- 
φών γιά τρεις άπό τούς ηγέτες τής Τετραρχίας, τούς Διοκλητιανό, Μαξι- 
μιανό (Γαλέριο) καί Κωνστάντιο Χλωρό, δλων τοϋ 293 μ.Χ., συνδεόμενη 
πρός τήν προσαγωγή ή έκούσια μετάβαση τών χριστιανών στην Σαλαμίνα 
γιά νά μαρτυρήσουν στά χέρια τοϋ διοικητή, πού κατονομάζεται ώς Σαβΐ- 
νος στό Έγκώμιον τοϋ Θεοδότου", όδηγοϋν άναπόφευκτα στό πιό πάνω 
πόρισμα. Παρόμοια προσωρινή προαγωγή τής Σαλαμίνας σε πρωτεύουσα 
καθίσταται πιθανή καί άπό επιγραφή τής έποχής τοϋ Άδριανοϋ (123 μ.Χ.), 
πού άνακαινίζοντάς την μετά τήν καταστροφή της άπό τούς Εβραίους έ- 
παναστάτες στά 116 μ.Χ. τής έδωσε τό δικαίωμα ή τήν έλπίδα νά φιλόδο
ξή έπάνοδο στό προ-Έλληνιστικό καθεστώς τής μητροπόλεως τής Κύ
πρου καί νά τό τονίζη στήν άναθηματική πρός αύτόν έπιγραφή. "Αλλες δ- 
μως επιγραφές άπό τή Νέα Πάφο, τοϋ β' καί γ' αί. μ.Χ. (ή μιά τοϋ 211), φέ
ρουν τήν Πάφο ώς ίεράν μητρόπολιν τών κατά Κύπρον πόλεων12, ώσότου

9. Francois Halkin, ‘L’ eloge de Saint Theodote de Cyrenie par Nicetas le Rheteur’, Κυπρια
κοί Σπουδαί, ME' (1981), σσ. 1-14. Ino Michaelidou - Nicolaou, ‘Antistius Sabiiius Acta .... 
1971, σσ. 381 - 383.

10. ’Ά ν  καί τό Συναζάριο τοΰ Θεοδότου γράφει δτι δ «Σαβινος δεινός ήν παρά Διοκλη- 
τιανοΰ μεν τότε τό τής ηγεμονίας είληφώς κράτος, κατά Κύπρον δε τάς κατά τών άγιων ώμώς 
έξετάσεις διατεθείς (Halkin, έ.ά., § 4), έν τούτοις δεν σαφηνίζει άν, δταν συνέβη τό μαρτύριο 
τοΰ Θεοδότου, ήταν ακόμη αύτοκράτορας ό Διοκλητιανός. Μολονότι οί praesides καί oi con- 
sules ήταν κανονικά προσωπικοί έντολοδόχοι τών αύτοκρατόρων, στό χάος τών μεταβολών 
τής έποχής εκείνης δέν άποκλείεται ό Sabinus νά έξακολούθησε νά κυβερνά τήν Κύπρο καί λί
γο μετά τήν παραίτηση τοϋ Διοκλητιανοΰ (1. V. 305).

11. "Αν καί σ’ αύτό δέν άναφέρεται ή Σαλαμίνα ώς έδρα τοΰ Σαβίνου, ένώ άναφέρεται 
σ’ έκεΐνο άλλων όπως τοΰ ’Αθανασίου ’Αναγνώστη, τοΰ Δομιτιανοΰ καί τοΰ Άριστοκλή, χω
ρίς δμως μνεία τοΰ ονόματος τοΰ διοικητή, πού σαφώς δμως φέρεται νά έδρεύει έκέϊ, βλ. 
Κ.Π. Κύρρη, '[’Αθανάσιος] 1. 'Ο ’Αναγνώστης’, Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 
Α', Άθ. 1962, στήλ. 576 - 577. Κ.Π. Κύρρη, "Αθανάσιος ’Αναγνώστης’, Μεγάλη Κυπριακή 
Εγκυκλοπαίδεια [ =  ΜΚΕ], Α', Λευκωσία, 1984, σ. 218. Στήν ίδια περίοδο διώχθηκε καί βα
σανίστηκε δ Σπυρίδων Τριμιθοΰντος άπδ τόν Γαλέριο (Μαξιμιανό), βλ. Martyr. Rom., σ. 582 
(14 Δεκ.) στοΰ Κ.Π. Χατζηϊωάννου, ΑΚΕΓΙ (ώς κατωτ.), Δ, α', σσ. 304 - 305, άρ. 231, καί 
στοΰ ίδιου, ΑΚΕΠ, Δ', β', σ. 218, άρ. 231.

12. Κυριάκου Π. Χατζηϊωάννου, Ή  'Αρχαία Κύπρος εις τάς Ελληνικός Πηγάς [ = Α 
ΚΕΠ ], Δ', α', Συμπληρώματα έκ τών Ελληνικών 'Επιγραφών καί τών Λατινικών Κειμένων,
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φτάνουμε στην περίπτωση Σαβίνου, μέ την Σαλαμίνα πάλι στην πράξη 
πρωτεύουσα. Ποιο καθεστώς μεσολάβησε μεταξύ 305 καί μέσων τού δ' αί. 
μ.Χ. όπότε ή Σαλαμίνα έγινε όριστικά πρωτεύουσα δεν γνωρίζουμε. Πάν
τως ή εναλλαγή αύτή Πάφου καί Σαλαμϊνος ώς πρωτευουσών στά Ρωμαϊ
κά χρόνια μαρτυρεί κάποια ρευστότητα των πολιτικών θεσμών, άλλα πα
ρά ταϋτα καί ισχυρό άστικό βίο καί άστικούς πληθυσμούς μέ φιλοδοξίες 
καί έπιρροή· αύτές δέν φαίνεται άκόμη νά σχετίζονται προς τις ζυμώσεις 
άπό τόν άνερχόμενο Χριστιανισμό13, άλλά μάλλον πρός τά συμφέροντα 
τοπικών ολιγαρχιών πού κολακεύουν τούς Ρωμαίους κυριάρχους καθώς ή 
Κύπρος ώς μή έλευθέρα έπαρχία δέν διέθετε «ελεύθερες πόλεις» μέ δημο
κρατικά έκλεγμένα συμβούλια14 15.

§ 4. Οί διωγμοί των χριστιανών, πού συνέχισε μέ κάποια έπιφυλα- 
κτικότητα ό Λικίνιος παραγνωρίζοντας τό άνεξίθρησκο διάταγμα τού Με- 
διολάνου (Ίαν. 313), πού είχε δημοσιεύσει στή Νικομήδεια στις 13/6/313, 
πρέπει νά κάλυψαν καί τήν Κύπρο, διότι αύτή ύπαγόταν στήν δικαιοδοσία 
του ώς μόνου αύτοκράτορος τής ’Ανατολής μετά τήν νίκη του κατά τού 
Μαξιμίνου (30/4/313)ι5* δέν έχουμε όμως σαφείς σχετικές μαρτυρίες. Ή  
σημαντικότερη έξέλιξη στον έμφύλιο πόλεμο τού ολοένα πιό φιλικού πλέ
ον πρός τούς Χριστιανούς Κωνσταντίνου τού Μεγάλου καί τού γαμβρού 
τού Λικινίου πού σχετίζεται πρός τήν Κύπρο, ήταν ή ναυτική συμβολή τής 
τελευταίας πρός τόν Λικίνιο, συμβολή προφανώς ύποχρεωτική γιά όλες 
τις παραλιακές έπαρχίες τής ’Ανατολής, πού συνολικά τού έδωσαν 350 
πλοία στά 323/324: ή Κύπρος 30 όπως κι ή Βιθυνία, 50 ή Αιβύη, άπό 80 ή 
Αίγυπτος καί ή Φοινίκη, ή Ασία 60, ή Καρία 20. Ή  άρκετά υπολογίσιμη 
αύτή συμβολή τής Κύπρου στόν πόλεμο, πού άπέληξε στήν ήττα τού Αικι-

Λευκωσία, 1980, σσ. 206 - 209, άρ. 71. 1,72, 72. 1, 72. 2, 72. 3. Τού ίδιου, ΑΚΕΠ, Δ', β', Προ- 
λεγάμενα και Σημειώσεις εις τάς 'Ελληνικός Έπιγραφάς και τά Λατινικά Κείμενα, Λευκωσία, 
1980, σσ. 139- 141. Κ.Π. Κύρρης, έ.ά., ΜΚΕ, Α', σ. 218, και τού ίδιου, "Αδριανός,’, ΜΚΕ, Α', 
1984, σσ. 189 - 191, ιδίως σσ. 189 - 190. Milford. ‘Roman C yprus’, σσ. 1311 - 1312, 1358.

13. Πρβλ. MiU'ord, αύτ., σσ. 1308- 1309 κ.έ. κεφ. 4 ‘The Cities’, σσ. 1337 κ.έ. κεφ. 6 ‘The 
Civic Territories·.

14. Αύτ., σσ. 1341 - 1343 κεφ. 7 ‘The Quality of Roman Rule’.
15. Jones, Constantine, σσ. I ll  - 113. Joannou. έ.ά., σσ. 22 - 25. Voelki, έ.ά., σσ. 

53 - 146 στά άντίστοιχα έτη 313 - 325. Ramsay MacMullen. Paganism in the Roman Empire, New 
Haven and London, Yale Univ. Press. 1981, σσ. 85, 110 - 111, 127, 197. O Macmullen άντίθετα 
πρός τόν Adolt Harnack κ.ά. νεώτερους ιστορικούς, δέχεται ότι ή νίκη τού χριστιανισμού 
ήταν λιγώτερο άναπόφευκτη καί πλήρης άπ’ δ,τι έχει ύποτεθή. Επίσης: Fergus Millar, The 
Emperor in the Roman World (31 B.C. — A.D. 337). 1981, σποράδην. Ramsay MacMullen, 
Constantine. London, Weidenfeld and Nicolson, 1970, σσ. 132 - 138 καί σποράδην.
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νίου (τέλη του 324) >6, άποτελεΐ πρόσθετο τεκμήριο άκμής της στά χρόνια 
αύτά (πρβλ. § 2), πολύ περισσότερο πού ή Κύπρος ήταν άποστρατιωτικο- 
ποιημένη επαρχία (§1), αν καί ή άρχαία ναυτική εμπειρία καί έπίδοση πρέ
πει νά συνεχίσθηκαν ανάμεσα στούς Κυπρίους άσχετα πρός καί παρά αύ- 
τή τήν ειδική αρνητική κατάσταση· έξ άλλου τά ναυτικά πληρώματα των 
εμπορικών πλοίων όπως καί τά Ιδια τά πλοία εύκολα μπορούσαν τότε νά 
μετατραποΰν σέ πολεμικά. Ή  ύποχρεωτική ύποστήριξη τού Λικινίου άπό 
τούς Κυπρίους δέν φαίνεται νά προκάλεσε άντικυπριακή προκατάληψη 
στον Κωνσταντίνο, άκριβώς γιατί ήταν ύποχρεωτική, άλλά δέν άποκλείε- 
ται, μάλλον είναι πολύ πιθανό ότι οί Κύπριοι ήγέτες, φοβούμενοι συνέπειες 
δυσμενείς γι’ αύτούς λόγφ τής στάσεώς των εκείνης, στάθηκαν στο πλευ
ρό τού νικητή σ’ όλα τά ζητήματα. Είδικώτερα ή θερμή ύποστήριξη τής άν- 
τιαρειανής ορθόδοξης μερίδας στήν Α- Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια 
στά 325 άπό τήν ισχυρή κυπριακή άντιπροσωπεία πού παρέστη σ’ αύτήν 
με επί κεφαλής τόν φιλανθρωπότατο καί απλοϊκόν άγρότη επίσκοπο Τρε- 
μιθοϋντος Σπυρίδωνα16 17, πρέπει νά είχε ελατήριο καί τήν προσπάθεια προ
ληπτικού εξευμενισμού τού Κωνσταντίνου γιά τό έστω καί άκούσιο «φταί
ξιμό» τους στά 323/324, ιδιαιτέρως έν όψει τής σχεδόν άλόγιστης μεγαλο
δωρίας του πρός τήν Εκκλησία άμέσως μετά τόν «προσηλυτισμό» του 
(313) κ.έ. ’Άλλο συγγενές έλατήριο πρέπει νά ήταν καί ή φυσική επιθυμία 
των Κυπρίων νά έπωφεληθούν καί αυτοί θετικά πλέον άπό τήν γενναιοδω
ρία τού Μεγάλου Κωνσταντίνου έναντι στήν Χριστιανική Εκκλησία, πού 
έντάθηκε πιό πολύ μετά τό 321 καί ιδιαίτερα άμέσως μετά τήν νίκη του κα
τά τού Λικινίου (324)18· τότε ή Κυπριακή επιθυμία αύτή, πού πιθανόν νά ύ- 
πήρχε καί πριν άλλά δέν μπορούσε νά έκδηλωθή γιατί ή Κύπρος ύπαγόταν

16. Jones, έ.ά., σσ. 113-115. Hill, History o f  Cyprus. /, 1949, σσ. 243 - 244. Milford, 'Ro
man Cyprus’, σ. 1376, τοϋ οποίου δέν εννοώ τήν φράση “of 350 ships collected in A.D. 324 by Li- 
cinius... Cyprus could contribute only 30”: συγκριτικά πρός τήν συμβολή των άλλων μεγαλύτε
ρων έπαρχιών τά 30 δέν ήταν λίγα. Πρβλ. Κ.Π. Χατζηιωάννου, ΑΚΕΠ, Α', Λευκωσία, 1971, 
σσ. 384 - 385, άρ. 126 (323[ - 324] μ.Χ.: Ζώσιμος 222. 1-2).

17. Χάκκεττ - Παπαϊωάννου, Ίστ. τ. Όρθ. Έκκλ. τ. Κύπρου, Α', Έ ν Άθήναις, 1923, 
σσ. 14 - 16. Hill, έ.ά., I, σ. 250. Κώστα Χατζηψάλτη,' Οί άντιπρόσωποι τής ’Εκκλησίας Κύ
πρου στήν πρώτην Οικουμενική Σύνοδο τής Νίκαιας’, Κυπριακοί Σπουδαί, 1, (1946), (1948), 
σσ. 53 - 57. Κ.Π. Χατζηιωάννου, ΑΚΕΠ, Α', 1971, σσ. 368 -379 άρ. 121 - 121.10, σσ. 380- 383, 
άρ. 125 - 125. 3α, σσ. 386-387 άρ. 129 - 129 α. Τού ίδιου, ΑΚΕΠ, Β , Λευκωσία, 1973, σσ. 292- 
293 άρ. 134 *. Τοϋ Ιδιου, ΑΚΕΠ, Δ', α', 1980 σσ. 304 - 305 άρ. 231, ΑΚΕΠ, Δ' β', σ. 218 άρ. 
231, καί ΑΚΕΠ, Ε', Λευκωσία, 1983, σ. 163 άρ. 171. Γιά τή Σύνοδο καί τά όχι πολύ καθαρά ι
δεολογικά θεολογικά ρεύματα πριν καί κατόπιν βλ. Jones, έ.ά., σσ. 117 - 167 κ.ά. Voelki, 
έ.ά., σσ. 140 - 144.

18. Jones, LRE, 1, σσ. 89 - 90, πρβλ. σσ. 80 - 81, καί III, σσ. 13, 10-11.
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στην δικαιοδοσία τοϋ Λικινίου, φυσικά άναζωπυρώθηκε καί συνδυάσθηκε 
προς τήν προσπάθεια άποφυγής δυσμενών συνεπειών γιά την ναυτική ύπο- 
στήριξη προς τον Λικίνιο.

§ 5. Πολύ όμως ούσιωδέστερη γιά τήν Κύπρο ήταν ή συσχέτισή της, 
μέσα στά πιο πάνω πλαίσια έξευμενισμοϋ τοϋ νικητή, προς τήν άποστολή 
στους 'Αγίους Τόπους τής Μητέρας του 'Αγίας 'Ελένης, πού στά 326 μόλις 
είχε έξέλθει άπό τήν ύπερτριακονταετή άφάνεια στά πλαίσια ένδοδυναστι- 
κών έξελίξεων19. Κατά τήν άποστολή της στους 'Αγίους Τόπους ή Βασιλο 
μήτωρ φέρεται άπό τήν Κυπριακή καί τήν Ίεροσολυμιτική έκκληστική 
παράδοση νά έπισκέφθηκε τήν Κύπρο τόσο κατά τήν μετάβαση όσο καί 
κατά τήν έπιστροφή της: πηγές μας είναι τό Χρονικό τού Λεοντίου Μαχαι- 
ρά καί τό χειρόγραφο British Museum Additional 34554, πού μπορεί νά ήταν 
ή πηγή τού Μαχαιρά, άλλά καί άλλων Κυπρίων χρονογράφων, πού γνωρί
ζουν καί τον Μαχαιρά, άλλά πιθανώς καί τό χειρόγραφο20. Κατά τήν κο
λοβή άρχή τού χ/φου, φ. 170α, ή 'Ελένη έλυπήθη πολλά πώς ήβρεν τοιοϋ- 
τον ώραΐον τόπον έρημον. Και άπ' έκεϊέπήγεν εις τήν Ιερουσαλήμ1,1. Κατά 
τόν Μαχαιρά, ή 'Αγία 'Ελένη έπήρεν όρισμόν ... νά γυρεύση τον τίμιον 
σταυρόν είς τά Ιεροσόλυμα και ήρτεν προς τήν άνατολήν, και ήρτεν εις τήν 
Κύπρον, και έπέζευσεν πρός τήν Λεμεσόν και ηύρεν τό νησσ'ιν έρημον, και 
πολλά έπικράνθη θεωρώντα τό τόσον δμορφον νησσ'ιν και ήτον έρημον. Και 
μοναΰτα έμίσευσεν και έπήγεν εις τήν Ιερουσαλήμ ...21 22. Μετά τήν άνεύρεση 
τού Σταυρού τού Χριστού καί έκείνων τών ληστών ή Ελένη ένέβην [σέ 
πλοίο] καί ήρτεν εις τήν Κύπρον γιά δεύτερη φορά, και έραξεν εις τήν γήν

19. Jones, Constantine, a. 199. Jones, LRE. I, σσ. 84 - 85, 89 - 90, και III, σσ. 11-13. 
Voelki, L i . ,  σσ. 146 - 147.

20. Θεοδώρου X. Παπαδοπούλ(λ)ου, Έκ τής Άρχαιοτάτης Ιστορίας τού Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων. Ή  έπίσκεψις τής Αγίας Ελένης είς Παλαιστίνην καί Κύπρον, Άνάτυπον έκ 
τού περιοδικού Νέα Σιών, Έ ν Ίεροσολύμοις, 1952, σσ. 3-11. Πρβλ. Leontios Makhairas, Reci
tal Concerning the Sweet Land o f Cyprus entitled Chronicle'. Edited with a Translation and Notes 
by R.M. Dawkins, II, Oxford, 1932 [Notes], o. 48 § 9.3, σ. 14: τό χειρόγραφο τοϋ Βρεταννικού 
Μουσείου είναι παλαιότερο τού Μαχαιρά καί διότι είναι πληρέστερο, προέρχεται άπό κάπου 
δχι μακράν άπό τήν Κωνσταντινούπολη. "Ομως τουλάχιστον ή άρχή τής διηγήσεως μέ τήν 
λεπτομέρεια τής καθόδου στήν Λεμεσό κατά τό ταξίδι τής 'Ελένης πρός τήν Παλαιστίνη εί
ναι πληρέστερη στόν Μαχαιρά, ένώ στό χ/φο είναι κολοβή- άλλά προφανώς τό έλλεΐπον τμή
μα του έλεγε τά ίδια δπως καί ή § 4 τοΰ Μαχαιρά, άφού τελειώνει μέ παρόμοια φρασεολογία. 
Ά φ ’ έτέρου είναι φανερό δτι ή ένσωμάτωση στή διήγηση παραδόσεων τής Ίεροσολυμιτικής 
καί τής Κυπριακής Εκκλησίας δηλώνει μάλλον Παλαιστινιακή καί Κυπριακή προέλευση 
τοΰ χειρογράφου. Πρβλ. Θ. Παπαδοπούλαλ)ου, έ.ά., σσ. 1-11.

21. Αύτ., σ. 12 φ. 170 α.
22. L. Makhairas, Recital..., I, Oxford, 1932 [Text], σ. 4 § 4 - § 5.
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.... και έφαν εις τόν Βασιλοπόταμον....23. και άκολουθώντας δραμα πού εί
δε έκεΐ όταν κοιμήθηκε, έκτισε δπως και στην 'Ιερουσαλήμ ναόν «εις τό 
βουνόν τό λεγόμενον Λύμπια» κατά τό χ/φο, «'Ολυμπία» κατά τόν Μαχαι- 
ρά, πού τό έξηγεϊ «διά τόν σταυρόν τοϋ Όλυμπό, τό όνομα τοΰ καλοΰ λη
στή». Ό  σταυρός αυτός ήταν ένας άπό τούς δύο μεγάλους σταυρούς πού 
κατασκεύασε ή Ελένη συνδυάζοντας τά ξύλα τοΰ σταυρού των ληστών. 
Κατά θαυμαστό τρόπο βρέθηκε εκεί!, άφοϋ έξαφανίστηκε άπό τό σεντούκι 
τής Ελένης. Ό  ναός ήταν «τοΰ τίμιου σταυρού», ή γνωστή μονή Σταυρο- 
βουνίου, πού θά περίμενε κανείς δτι έτσι θά ονομαζόταν στις δυο πηγές. 
Επίσης -καί στήν Τόχνη έχτισε γεφύρι καί έκκλησία, γιατί έκεΐ βρέθηκε 
πάλι «μέ θαύμα», ένας άπό τούς τέσσαρες μικρούς σταυρούς πού είχε μα- 
ζύ της, φτιαγμένους άπό τό υποπόδιο πού κάρφωσαν στά πόδια τοΰ 
Χριστού23 24. "Εκτοτε ό ποταμός Τέτιος, όπου τό γεφύρι, ονομάστηκε Βασι- 
λοπόταμος, κοντά στο μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου25. Ή  διαβάθμιση 
τού μεγέθους των σταυρών, μικρός στήν Τόχνη, μεγάλος στό Σταυροβού- 
νι, πιθανώς άντανακλςί κάποια τοπική άνιζηλία τών δύο έστιών τής «ευερ
γεσίας τής Βασιλομήροτος», πού δεν άποκλείεται πράγματι νά στάθμευσε 
στήν Κύπρο καί πηγαίνοντας καί έπιστρέφοντας άπό τήν Παλαιστίνη σύμ
φωνα πρός τήν παλαιοτάτη συνήθεια τών ταξιδιωτών άπό Εύρώπη πρός 
Ανατολή. Ή  τακτική αυτή έντάθηκε μέ τήν καθιέρωση τών προσκυνημα- 
τικών ταξιδιών αυτού τοΰ δρομολογίου μετά τήν άνακάλυψη τής 'Αγίας 
Ελένης26 καί συνέβαλε, μεταξύ άλλων καί στήν ισχυρή κυπριακή έπίδρα- 
ση στήν τέχνη τής Σικελίας καί τής ’Ιταλίας στούς IV-VI αιώνες μ.Χ., επί
δραση πού περιλάμβανε καί μετάδοση καθαρά ’Ανατολικών καί Κυπρια
κών τελετουργικών συνηθειών στήν Δυτική Εύρώπη τότε27.

23. L. Makhairas, έ.ά., I, σ. 6 § 7 - § 8. Περίπου ή ίδια διατύπωση καί στό χ/φ ο τού Βρε- 
ταννικοΰ Μουσείου, Θ. Παπαδοπούλ(λ)ου, έ.ά., σ. 25 φ. 182 β.

24. Makhairas, έ.ά., I. σσ. 6 - 9 §§ 7 - 8. Παπαδοπούλ(λ)ου, έ.ά., σσ. 24 - 26 <ρφ. 181 β -
183 β.

25. Hackett - Παπαϊωάννου, έ.ά., Α', σσ. 18 -19 καί Β \ Έ ν Πειραιεΐ, 1927, σσ. 293 -294. 
Ν. Γ. Κυριαζή, 7α Μοναστήρια έν Κύπρψ, Λάρναξ, 1950, σσ. 33 - 34 άρ. 25.

26. G. Bardy, ‘Pelerinages a Rome vers la fin du IVe siecle’, Anal. Bolland., LXVII, 1949. 
σσ. 234-235, ιδίως σ. 228. Hackett - Παπαϊωάννου, έ.ά., σσ. 7 -16 σποράδην κ.ά. Claude Dela 
val CobhumJUxcerpta Cypria, Cambridge, 1908, σποράδην, π.χ. σσ. 13 κ. έ., 15-21. Th. Moga- 
bgad, Supplementary Excerpts on Cyprus, I, Nicosia, 1941, σσ. 1-16, II, Nicosia, 1943, σσ. 43 κ.έ;, 
Ill, 1945, σποράδην.

27. G. Agnello, Le artifigurative nella Sicilia Bizantina, Palermo, Testi e Monumenti, Mon
ument!, I, 1962, σσ. 287 - 295.



2 6 Κώστας Π . Κύρρης

§ 6. Ή  πραγματικότητα όμως ή μή τής διπλής «έπισκέψεως τής Βα- 
σιλομήτορος» στήν Κύπρο πρέπει νά συνδεθή και προς τό γενικώτερο θέ
μα τοϋ όλου «μοτίβου» τής άποστολής της στήν Παλαιστίνη καί στήν 
’Ανατολή- αυτό έμφανίζεται με τήν ιστορία των άνασκαφών πρός εύρεση 
του τιμίου Σταυρού στϊς πηγές πρώτη φορά κατά τά τέλη τοϋ δ' αί. μ.Χ. 
στον λόγο του ’Αμβροσίου Μεδιολάνων κατά τήν κηδεία του αύτοκράτο- 
ρος Θεοδοσίου (395), ένώ ό Ευσέβιος ό Καισαρείας, φίλος καί σύγχρονος 
τού Μ. Κωνσταντίνου, στον Βίο τον Κωνσταντίνον δεν άναφέρει τίποτε γιά 
τήν εύρεσή του: άρκεΐται μόνο νά δώση έκτενή περιγραφή τής ευσέβειας 
καί των ευεργεσιών τής Ελένης στήν Παλαιστίνη καί σ’ όλη τήν ’Ανατολή 
(Έώαν), ιδίως στους κατά πόλιν δήμους (γιατί όχι καί στήν Κύπρο;) καί ει
δικά των οικοδομικών δραστηριοτήτων της στήν Παλαιστίνη. Τό ταξιδιω
τικό τοϋ Bordeaux τοϋ 333 μ.Χ. όμιλεϊ μόνο γιά οικοδόμηση βασιλικής 
στήν Ιερουσαλήμ καί ειδικά στον Γολγοθά, ένώ στό ταξιδιωτικό «τής 'Α
γίας Συλβίας» τού 385, πού προηγείται κατά δέκα χρόνια τής όμιλίας τού 
’Αμβροσίου, μνημονεύεται ή Ελένη μόνο γιά οικοδομήσεις βασιλικών. 
Στήν Ιερουσαλήμ όμως στά μέσα τού δ' αί. άρχισε νά διαμορφώνεται ή 
παράδοση τής άνακάλυψης τοϋ σταυρού επί Μ. Κωνσταντίνου, όπως βλέ
πουμε σ’ έπιστολή τοϋ Κυρίλλου Ιεροσολύμων πρός τον Κώνσταντα Β’ 
τής 7/5/351, προφανώς στά πλαίσια τοπικής προσπάθειας έξαρσης ^οϋ 
ρόλου τοϋ διαμορφωνόμενου πατριαρχείου τής Α γίας Πόλεως. 'Η έπεξερ- 
γασία τοϋ μοτίβου, μέ προσθήκη τής 'Αγίας Ελένης ώσότου φθάσουμε 
στόν ’Αμβρόσιο (395), έγινε κατά στάδια, μέ δεύτερο σταθμό μετά τόν 
’Αμβρόσιο, τόν Ρουφΐνο Άκυληίας, πού έγραψε λατινικά τήν Εκκλησια
στική Ιστορία του στά 401 καί παρουσιάζει τό μοτίβο άπλουστευμένο. Έ - 
κτοτε ή παράδοση έκλαμβάνεται ώς ιστορικό γεγονός καί έπαναλαμβάνε- 
ται άπό τόν Παυλΐνο τής Nole (403), τό «Χρονικό» τοϋ Σουλπικίου Σεβή- 
ρου (403), πού άκολουθεΐ τόν Παυλΐνο, καί στις Εκκλησιαστικές Ιστορίες 
τών Σωκράτους, Σωζομενοϋ καί Θεοδώρητου (α' μισό τοϋ ε' αί.), στήν 
συμπιλημένη Ιστορία τοϋ Έπιφανίου, τοϋ στ' αί., καί στό Itinerarium Theo- 
dosii τοϋ 530, πού όρίζει καί ημερομηνία εύρεσης τήν 15 Σεπτεμβρίου (XVII 
Kal. Octobris), καθώς καί σ’ άλλους μεταγενέστερους συγγραφείς (Μαλά- 
λα, Κεδρηνό, Ζωναρά, Νικηφόρο Κάλλιστο). Οί εκδοχές τών ’Αμβροσίου 
καί Παυλίνου, καθώς καί τοϋ Σεβήρου, είναι οί άρχαιότερες καί φιλολογι
κά άνεξάρτητες ή μιά άπό τήν άλλη, μ’ έπόμενη φάση τήν έκδοχή τοϋ Ρου- 
φίνου, πού μεταφράστηκαν στά έλληνικά τά δύο τελευταία βιβλία του ό
που ή ιστορία τής Ελένης καί τής εύρέσεως τοϋ σταυροϋ άπ’ αυτήν, καί 
μαζί μέ τό έργο τοϋ Ευσεβίου υπήρξαν πηγές τών Σωκράτους, Σωζομενοϋ 
καί Θεοδώρητου. ’Επιβεβαίωση τής έξάρτησης τών τελευταίων άπό τόν
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Ρουφΐνο άποτελεΐ και ή άνυπαρξία μνείας τοΰ πιο πάνω μοτίβου στην Ε κ
κλησιαστική Ιστορία του Άρειανοϋ Φιλοστοργίου, πού προηγείται κατά τι 
τού Ρουφίνου. Συμφωνώντας προς την άνάλυση αυτή τής Maria Pardyova - 
Vodova28 τονίζω την μεγάλη σημασία τού γράμματος τού Κυρίλλου τού 
351, καί την σχέση τής μνείας τής άνακάλυψης προς τις τοπικές άντιζη- 
λίες Ιεροσολύμων—Αντιόχειας; ή Ιερουσαλήμ συμβάλλει μέ την υιοθέ
τηση τού μοτίβου (τής εύρεσης τοΰ σταυρού) έστω καί χωρίς αναφορά 
στην Ελένη, στην δημιουργία τού αύτοκρατορικού θρύλου για την Βασι- 
λομήτορα καί τις δραστηριότητές της, θρύλου, πού συνυφαίνεται προς τις 
φιλοδοξίες τής "Ιερουσαλήμ29 σε καιρούς σφοδρών δογματικών συγκρού
σεων, όπότε καί άλλες έδρες τής Ανατολής δπως ή ’Αλεξάνδρεια καί ή 
Κύπρος τούλάχιστον μέ μερικούς έκπροσώπους των καί παρά τήν άντί- 
δραση άλλων, ιδίως Άρειανών, έστρέφονταν άκόμη προς τήν έδρα τής 
Ρώμης καί στον αύτοκράτορα τού Δυτικού κράτους για ύποστήριξη, βοή
θεια καί συμμαχία30.

28. Marie Pardyova - Vodova, Έ' imperatrice Helene et Γ invention de la Sainte - Croix', 
Sbornik Praci Filozoficke Fakulty Brenske University = Studio Minora Facultatis Philosophicae 
Universitatis Brunensis, E 25, 1980, σσ. 235 - 240. Edward T. Brett, ‘Early Constantine Legends: 
A Study in Propaganda' Byzantine Studies /  Etudes Byzantines X, 1, 1983, σσ. 62 - 66, ποϋ άγνοεϊ 
το άρθρο της Μ.Ρ. Vodova προσθέτει όμως καί μια πηγή πού ή Μ.Ρ. - V. δεν άναφέρει: Τις 
Κατηχήσεις τοΰ Κυρίλλου Ιεροσολύμων, πού γράφτηκαν περίπου στα 346, και αν και 
περιστασιακά άναφέρουν τήν εύρεση τού σταυροΰ χωρίς μνεία τής Ελένης, σημειώνουν τό 
έξης σημαντικό στοιχείο, γιά τήν Κύπρο θεμελιώδες: και τού ξύλου του σταυρού πάσα λοιπόν 
ή οικουμένη κατά μέρος έπληρώθη, P.G. 33, στ. 469, IV, 10. Φυσικό ήταν καί ή Κύπρος άπό 
τότε, 346 ή λίγο πρίν, μεταξύ 337 καί 346, όπότε ό θρύλος τής εύρεση τού σταυρού φαίνεται 
ότι δημιουργήθηκε πρώτη φορά στούς άβεβαιους άνο')μαλους καιρούς μετά τό θάνατο τού Μ. 
Κωνσταντίνου, νά διεκδικούσε μερίδιο άπό τό τίμιο ξύλο, κι άργότερα άπό τήν αίγλη τής 
«εύρετρίας» τού ξύλου Ελένης.

29. Πρβλ. Hans - Georg Beck, Kirche und Theologische Literatur im By}zantinichen Reich, 
Mtinchen, Beck, 1959, σ. 97 καί σποράδην. Πρβλ. Θ. Παπαδοπούλ(λ)ου, ώς άνωτ., ύποσημ.
20.

30. Π.χ. ό Μέγας ’Αθανάσιος Αλεξανδρείας στα 340 - 341 κ.έ., βλ. πρόχειρα Θρησκευ
τική καϊ Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Α \ 1962, στήλ. 525. Πρβλ. C.P. Kyrris, A  History o f Cyprus 

from Prehistoric Times to the Present Day, Nicosia, 1984, σ. 164. Χρυσοστόμου Ά . Παπαδο- 
πούλ(λ)ου, Ιστορία τής Έκλησίας Αντιόχειας, Έ ν Αλεξάνδρειά, 1951, σσ. 175 - 177, 186, 
187. Τού ίδιου, Ιστορία τής Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς (62 - 1934), Έ ν ’Αλεξάνδρειά, 1930, 
σσ. 175, 189 - 190. Στα χρόνια 342/343 οί θεσμοί τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή συγκλητική 
Αριστοκρατία της έξισώθηκαν γιά πρώτη φορά προς έκείνους τής Ρώμης: F. Lot, έ. ά., σσ. 99 - 
100. Chantal Vogler, Constance ile t Γ administration imperiale, Strasbourg, Groupe de Recherche 
d’ Hist Rom. de Γ Univ. des Sc. Hum. de Str., Et. Trav. Ill, 1979, σσ. 69,162,234. Maciej Salamon, 
Rozwoj Idei Rzmu - Konstantynopola odIV do  Pjewszlei Polowy VI Wieku, Warszawa, 1975, σσ. 
142, 63 - 64. Beck, έ.ά., σσ. 51 - 52 καί σποράδην.
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§ 7. Στά πλαίσια τών πιό πάνω διεργασιών πρέπει ν’ άντικρυσθή και 
ή άνάμειξη τής Κύπρου στην ιστορία τής 'Αγίας Ελένης, πού άσφαλώς ά- 
νιστόρητα συσχετίζουν τήν παρουσία της στην Κύπρο προς την θεραπεία 
τών δεινών άπό τήν άνομβρία και τήν έπιστροφή τού πληθυσμού στά σπί
τια του άπό τις χώρες όπου κατέφυγαν και ό Μαχαιράς καί τό χειρόγραφο 
τού Βρεταννικοϋ Μουσείου31. Οί λόγοι άπόρριψης τής συνδέσεως τής έπι- 
στροφής τών κατοίκων πρός τήν δραστηριότητα τής 'Αγίας Ελένης κα
θώς καί τής χρονολόγησης τής «έρήμωσης» τής Κύπρου στά προ τού 326 
χρόνια έχουν ήδη έκτεθεΐ άπό τον Σ. Μενάρδο32, πού μέ οξυδέρκεια παρα
τήρησε τήν άντίφαση μιάς τέτοιας έρήμωσης πρός τήν μαρτυρημένη &κμή 
τής Κύπρου στά χρόνια αυτά λόγω: (α) τής συμβολής της στόν στόλο τού 
Λικινίου (στά 323/4 κι όχι στά 313 ώς γράφει ή τυπώνει άπό παρδρομή, σ. 
322), πού άναλογικά άνεβάζει τόν πληθυσμό της στά επίπεδα εκείνου τής 
Βιθυνίας καί τής Καρίας (πρβλ. § 4), λόγω (β) τής σιωπής τού Ευσεβίου γιά 
τήν έπίσκεψη, καθώς καί τού Σαλαμινίου Σψζομενοΰ, πού γράφοντας στά 
408 - 450 έπρεπε νά τήν έγνώριζε άπό τόν πάππο του, (γ) κλπ. Μέΐση οξυ
δέρκεια ό Μενάρδος σημείωσε ότι τό «άθωον πλάσμα» τής έπίσκεψης (σ. 
329) συνδέεται πρός τις «Αξιώσεις σταυροπηγίου» τού Σταυροβουνιού (σ. 
328), πού συνέβαλαν στήν δημιουργία τού «σπέρματος τοϋ θρύλου» γιά τήν 
έρήμωση πολύ ένωρίς (σ. 331), γιά τά φίδια πού τήν συνοδεύουν καί γιά άλ
λα πολλά δεινά, τά όποια έπρεπε νά παρουσιασθή ή Βασιλομήτωρ ότι τά 
άπομάκρυνε μέ τούς σταυρούς καί τούς ναούς της: «οί μοναχοί ήξευραν τι 
έλεγαν» (σσ. 331-333). Ή  χρονολόγηση τής άποστολής τής 'Αγίας Ελένης 
άπό τόν Θεοφάνη33 στά 326, ένα έτος μετά τήν Σύνοδο τής Νίκαιας, όπου ό 
Μ. Κωνσταντίνος είχε διατάξει τόν Μακάριο Ιεροσολύμων έπιστρέφον- 
τας νά έρευνήση «τόν τόπον τής άγιας άναστάσεως καί τόν τοϋ Κρανίου

31. Makhairas, έκδ. Dawkins. I, σ. 8 § 8: «Καί άπό τότε ό Κύριος έπεψεν τόν ΰετόν, καί έ- 
γροικήθην εις πάσα τόπον καί έγροίκησεν ό λαός καί έστράφησαν εις τάς κατοικίας τους τό 
ποιον μετά τους ήλθαν καί πολλοί παροϊκοι, καί έκατοικήσαν εις τό νησσίν». Πρβλ. Θ. Παπα- 
δοπούλ(λ)ου, έ.ά., σ. 26, φ. 183 β: «Καί άπό τότε [ μετά τήν οικοδόμηση τού γεφυριού στόν 
χείμαρο σάν συμπλήρωμα τοΰ ναοϋ τής Τόγνης] ό Κύριος άπέστειλεν τήν βροχήν εις τήν 
γήν... Καί οίκησεν ή νήσος Κύπρος, καί έστράφη ό λαός εις τήν κατοικίαν του. Καί μετ'αυτούς 
ήλθασι καί πολλοί πάροικοι, καί έκατοικήσαν μετ' αυτούς ...».

32. Σίμου Μενάρδου, "Η 'Αγία Ελένη εις τήν Κύπρον’, Λαογραφία, Β', 1910, σσ. 266 - 
298 = Σίμου Μενάρδου, Τοπωνυμικοί καί Λαογραφικαί Μελέται, Λευκωσία, Δημοσιεύματα 
τοΰ Κέντρου Επιστημονικών ’Ερευνών IV, 1970, σσ. 315 - 340, ιδίως σσ. 322 - 325 κ.έ., 328 - 
329, 331 - 337, 339 - 340.

33. Theophanes, Chronographia, Ex recensione Joannis Classeni, Volumen 1, CSHB, Bon- 
nae, MDCCCXXX1X, σσ. 33 - 37 = Theophanes Chronographia. Recesuit Carolvs de Boor, Vol
umen I. Georg Olms Verlag, Hildesheim - New York, 1980, σσ. 24 - 29.
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Γολγοθάν», πείθει τόν Μενάρδο (σ. 322) δτι ή άποστολή αύτή δεν μπορεί 
νά συσχετισθή πρός τήν έρήμωση τής Κύπρου, πού δώδεκα (;) επίσκοποί 
της τήν άντιπροσώπευαν στά 325 σ’ αυτήν. Τά επιχειρήματα του Μενάρ- 
δου έπανέλαβε και συμπλήρωσε ό Κ.Π. Χατζηιωάνου34 και ό 
όποφαινόμένος35. Θά ήταν άδύνατο από έρημο Κύπρο νά σταλή βοήθεια 
στον Λικίνιο καί νά προσέλθουν δώδεκα έπίσκοποι στήν Α' Οικουμενική 
Σύνοδο στήν Νίκαια, ανάμεσα τους καί ό διακεκριμένος συγγραφέας χα
μένων θεολογικών έργων Πάφου Κυριάκός ή Κύριλλος, πού μετέσχε καί 
στήν Σύνοδο τής Σαρδικής (343/4)36.

Έ ξ άλλου οί δύο «επισκέψεις τής Ελένης» στο νησί καί ή όλη συμ
περιφορά της προϋποθέτουν ύπαρξη κατοίκων πού ξέρουν τά τοπωνύμια 
τού τόπου (Τόχνη, Λύμπια, κλπ.), ένώ ή έπανοίκηση μετά τήν θεραπεία 
των δεινών, μέ τήν βοήθεια τού σταυρού, πού έφερε βροχή, συνίσταται (α) 
σε επιστροφή των φυγάδων και (β) σε εγκατάσταση νέων κατοίκων «πα
ρθικών», πού σέ μιά άλλη άνέκδοτη κυπριακή πηγή τού 16ου-17ου αίώνος 
«καθορίζονται» ως έξής: «καθώς το λέγουν οί ίστορίαις οί ρωμαΐκαις τής 
Κύπρου . . . ή  αγία 'Ελένη βλεπόντα το νησσίν έρημον, και όχι μονάχα άπό 
τήν άβροχιάν μά άκόμη καί άπό τήν πολλότητα των θηρίων, καί βλέποντας 
ότι άρχίνησεν να βρέχη τότε έκείνη ή βασίλισσα έκαμεν νά έλθουν άπό τούς 
άνάγυρα τόπους, οί όποιοι ήτονε όλοι Ρωμαίοι, καί έτσι έκατοίκησαν εις τό 
νησίν, οί τόποι άπού ήλθασιν είναι έτοϋτοι: αιγυπτος, ίουδαία, σουρία 
[•Συρία], κιλικία, καππαδοκία, καί παμφυλία καί άλλοι τόποι. Καί πολλοί 
ήλθασιν άπό τήν Κωνσταντινούπολή, εις τήν συντροφιάν τοϋ πρώτου δού
κα τής Κύπρου, εις έκείνους τούς καιρούς είς όλους τούς τόπους ήταν ρω
μαίοι, καί διά τούτο τό πλήθος των Κυπρίων έμειναν καί είναι ρωμαίοι. Καί 
έτούτη είναι ή ύστερη αρχή όπού έλαβαν οί Κυπραϊοι»37.

34. Κυριάκου Π. Χατζηιωάννου, Τά έν Διασπορά, Τόμος Τιμητικός, Λευκωσία, 1969, 
σσ. 204 - 207.

35. Κώστα Π. Κύρρη,' Οί Τήλλυροι καί ή Τηλλυρία’, Κυπριακός Λόγος, III, 13, Ίαν. - 
Φεβρ. 1971, σ. 8 = Κ. Π. Κύρρη, Οί Τήλυρροι καί ή Τηλλυρία, Άνάτυπον άπό τόν "Κυπρια
κόν Λόγον” , Γ  - Δ' - Ε', 1971 - 1973, Λευκωσία, 1974, σσ. 3-4.

36. Κ. Χατζηψάλτη, I. ά. (ύποσημ. 17), σσ. 56-57. ΊωάννουΠ. Τσικνοπούλλου, 'Ιστο
ρία ΐής Εκκλησίας Πάφου, Λευκωσία, 1974, σ. 45. Κυριάκου Π. Χατζηιωάννου, ΑΚΕΠ, Α', 
1971, σσ. 378 - 379 άρ. 122( = Φωτ. Βιβλ. 229 [828 R ]), ΑΚΕΠ, Γ , α \  1975, σσ. 358 - 359 άρ. 
101, ΑΚΕΠ, Ε', 1983, σ. 172 μέ περαιτέρω στοιχεία για τό έργο του. Πρβλ. Analecta Bollandia- 
na, LXVI, 1948, σσ. 11 - 26.

37. Χειρόγραφο πού περιέχει άνέκδοτα ιστορικά καί θεολογικά έργα πιθανώτατα τοϋ 
Κυπρίου ουνίτη συγγραφέα τού 16ου - Που αΐ. Νεοφύτου Ροδινοϋ, στό Κέντρο Επιστημονι
κών Ερευνών μέχρι τού Απριλίου 1981, σήμερα ίσως στήν ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου ή στήν 
κατοχή τού Θ. Παπαδοπούλλου, φφ. 175 - 176. Τό άπόσπασμα αύτό πρωτοδημοσιεύτηκε 
στήν μελέτη μου ' Έσχατολογικαί άναζητήσεις έν Άμμοχώστω τής Κύπρου έπί άρχιεπισκό-
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Παρόμοια γράφει, άντλώντας πιθανώτατα άπό τόν Ν. Ροδινό, άπό 
τον Estienne de Lusignan κ.ά., και ό Κυπριανός, πού σημειώνει όμως ότι ή 
Κύπρος «σχεδόν έρημώθη»· έπομένως δέχεται την ύπαρξη κάποιων κατοί
κων στό νησί παρά την «έρήμωση»η , άλλα έξηγεϊ την ποικιλορρυθμία, την 
«πολυγλωσσία» [διαλεκτική ποικιλία) και τά ποικίλα ήθη των Κυπρίων ά
πό τήν ποικίλη προέλευση των νέων Ελλήνων, πάντως κατοίκων μετά τήν 
έπανοίκιση38 39, άγνοώντας τήν έπιστροφή τών φυγάδων πού τονίζουν τό 
χ/φο τού Βρεταννικοΰ Μουσείου καί ό Λ. Μαχαιράς. Ούτως ή άλλως 
έθνολογικό-φυλετικό χάσμα στον πληθυσμό δέν μαρτυρεΐται άπό καμμιά 
πηγή για τήν περίοδο πού μάς άπασχολεϊ ούτε γίνεται ύπαινιγμός σέ τέτοιο 
χάσμα.

§ 8. "Οτι κάποιος πυρήνας άλήθειας ύπάρχει στήν έγκατάσταση και 
νέων Ρωμαίων, δηλ. 'Ελλήνων ή 'Ελληνοφώνων κατοίκων άπό τις γύρω 
χώρες προκύπτει καί άπό τις κάποιες άλλαγές στό στύλ καί στήν μορφή 
τής γραφής τών Κυπριακών επιγραφών καί στις καλλιτεχνικές άντιλήψεις 
πού έπικρατοϋν στά μέσα τού δ' αι. κ.έ.40, άν καί αύτές πρέπει νά διερευ- 
νηθοϋν βαθύτερα καί μπορεί νά σχετίζονται καί προς τήν δριστική έπικρά- 
τηση τού χριστιανισμού καί τις διεργασίες πού αυτή προκάλεσε τότε συν
δυασμένες πρός επιδράσεις πολύμορφες άπό τίς πέριξ χώρες41.

Πιθανώς ή «βάρβαρη» έπιγραφή τών Σόλων άπό τήν μονή Ξεροπο- 
τάμου στήν Πεντάγυια42 συνδέεται πρός τούς «παροίκους» τών πηγών, ό
πως κι άλλες έπιγραφές μέ ποικίλλουσα Ελληνική γραφή πού διαφέρει ά
πό τήν σταθερή καί άμετάβλητη γραφή τών Ι-ΙΙ (καί (III) αί. μ.Χ. Ά λλ’ εί
ναι πιά βέβαιο ότι ούτε οί άλλαγές αύτές σχετίζονται πρός τίς «έπισκέ- 
ψεις» τής Α γίας Ελένης, ούτε τά δεινά πού «θεράπευσε» ή βασιλομήτωρ

που Άρκαδίου Α (σ' ήμισυ τού VIIoup.X. αΐώνος)", Βυζαντινά, Β , (1970), σσ. 71, ύποσημ. 
53.

38. "Αρχιμανδρίτου Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική τής Νήσου Κύπρου, Ένετίησιν, 
1788, σσ. 52 - 53, 25 - 26. 10, 11, 388.

39. Αϋτ., σ. 388. Φυσικά τό Map! κοντά στον Βασιλοπόταμο σωστά λέγεται έτσι στήν 
σ. 52 καί λαθεμένα Μάριον στήν σ. 25.

40. Τ.Β. Mitford, ‘New Inscriptions from Early Christian Cyprus’, Byzantion, XX, (1950), 
σσ. 167 -170, πρβλ. σσ. 121, 107 - 116, 125, 136-140, 148 -149, 165-167, 151 κ.έ. Κύρρη,' Έ- 
σχατολογικαι άναζητήσεις ...", σσ. 76 - 77.

41. Charles Delvoye, L'artpaleochretien de Chypre, XVeCongres Intern, d’ Et. Byz„ Rap
ports et Co-Rapports, V. Chypre dans le Monde Byzantin, 4. L ' art paleochretien de Chypre, Athe- 
nes, 1976, σποράδην, π.χ. σσ. 13 -16, 23, 30, 40. A. Papageorgiou. The Early Christian Architec
ture oj Cyprus. XVeCongres .... V . . . ,4 .... 1976, σποράδην. A.H.S. Megaw, Interior Decoration in 
Early Christian Cyprus. XVcCongres .... V .... 4 .... 1976. σποράδην, π.χ. σσ. 5-6, 9, 11, 18, 23. 
Report o f the Department o f Antiquities [ of] Cyprus [ = RDAC ], 1983. σσ. 272 - 273.

42. Mitford. ‘New Inscriptions .... Byz.. XX, σ. 167, πρβλ. σσ. 168 - 170.
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συνέβησαν πρό τοΰ 326 οΰτε αύτή τά «θεράπευσε». Τέτοια δεινά φυσικό εί
ναι νά συνέβησαν κατά καί άμέσως μετά τούς σεισμούς τοΰ 332 καί τοΰ 
342 μ.Χ., πού πάντα, όταν είναι μεγάλοι καί καταστρεπτικοί, καί έρήμω- 
ση προκαλοΰν καί ανομβρία καί φιδιών ανάπτυξη εύνοοΰν. Πάντως οΰτε 
καί οί σεισμοί αύτοί υπήρξαν όλοκληρωτικά καταστρεπτικοί καί τελειωτι
κοί, όπως προκύπτει άπό τήν διάσωση ιδιωτικών καί δημοσίων κτηρίων 
τοΰ γ ’ αίώνος μέ μικρές βλάβες, πού επιδιορθώθηκαν, καθώς έπίσης καί ά
πό τήν ανοικοδόμηση πόλεων πού τότε κατέρρευσαν43. ’Ακριβώς ή περί
φημη πείνα πού επληξέ τήν ’Ανατολή έπί Μ. Κωνσταντίνου προκαλώντας 
εξεγέρσεις δεν συνέβη στά 324, όπως νομίζει ό Hill44 αλλά στά 333, ένα έ
τος μετά τόν σεισμό τοΰ 332, πού κατέστρεψε τήν Σαλαμίνα καί πολλά μέ
ρη τής Κύπρου (καί τών γύρω χωρών), όπότε ό Μ. Κωνσταντίνος διέταξε 
δωρεάν διανομή τών μερίδων σίτου σε πολλές πόλεις όπως ή ’Αντιόχεια 
μέσα) τών κατά τόπους εκκλησιών γιά συντήρηση τών χηρών, τών πτω
χών, τών κληρικών καί τών ξένων κατά τόν Θεοφάνη45. Επομένως κι ή 
πληροφορία γιά άνομβρία στόν βίο τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος Τρεμιθοΰντος 
άπό τόν Θεόδωρο Πάφου, πού γράφτηκε στά 655, δεν χρειάζεται ν’ άμφι- 
σβητηθή έφ’ όσον τεθή στά μετά τά 326-327 έτη, προφανώς στά 322-333 (ή 
καί 344 [;] μετά τόν άλλο σεισμό τής περιόδου τής έπισκοπείας τοΰ Σπυρί
δωνος)46, οΰτε χρειάζεται διόρθωση ή γραφή Κύπρου σέ Κόρου στόν Θεο

43. ’Αθανασίου Παπαγεωργίου,' Ή  Κύπρος κατά τούς βυζαντινούς χρόνους’, Κύπρος, 
Ιστορία, προβλήματα καί Αγώνες του Λαού της, Επιμέλεια Γ. Τενεκίδη, Γιάννου Κρανιδιώ- 
τη, Ά θήναι,ΓΓ Εστία” , 1982, σσ. 33 - 34,63. - "Ισως άπό τότε πρέπει νά χρονολοηθοϋν τά τεί
χη τής Λαπήθου, Mitford, 'New Inscriptions ..Λ Byzantion. XX, 1950, σσ. 137 - 139.

44. G. Hill, Λ History o f Cyprus, I, 1949, σ. 246.
45. Chronographia, ed. de Boor, 1, σ. 29 = ed. Bonn, I, σσ. 42 - 43. Γιά τήν ορθή χρονολο

γία, βλ. Robert Μ. Grant, Early Christianity and Society, Seven Studies, London, Collins, 1970, 
σσ. 144, 189. Γιά τόν θεσμό διανομής τροφίμων στην Ρωμαϊκή αύτοκρατορία πρό τού 332, ό
πότε ό Μ. Κωνσταντίνος τήν εγκαινίασε στην Κωσνταντινούπολη βλ. Grant, αύτ., σσ. 124 - 
144, κεφ. VI. The Organization of Alms. Πρβλ. Jones. LRE, II, σσ. 695 - 698. Richard Duncan - 
Jones, The Economy o f the Roman Empire, Quantitative Studies, Cambridge Univ. Press, 1982 % 
σσ. 30, 50, 120, 144 - 145, 228, 288, 295 - 302 κλπ., βλ. Index, σσ. 397 - 398 s.v. alimenta. Γιά 
Περσικά και ανατολικά προηγούμενα βλ. Robin Lane Fox, Alexander the Great, Futura Publi
cations Ltd, An Omega Book, London, 1978, σσ. 97 - 99, 514, 119, 141, 195, 156 - 158 κ. ά.

46. Van den Ven, La Legende de St Spyridon eveque de Tremithonte, Louvain, 1953, σσ. 10 
-11. Ό  Βίος τοΰ Σπυρίδωνος άπό τόν Λεόντιο Νεαπόλεως παρέχει τήν ϊδια πληροφορία: Mi- 
gne, P.G., 116, στήλ. 420 κ.έ., πρβλ. Hill, I, σ. 246, ύποσημ. 2. Τήν σιτοδεία αναφέρει χωρίς νά 
τήνχρονολογη καϊή Evelyne Patlagean,Pau\reteeconomiqueetpauvretesocialeά Byzance4e- 7e 
siM el Paris, Mouton, Ec. Prat, des H. Et. en Sc. Soc.. Centre de Rech. Hist., Civil, et Societes 48, 
1977,σ.80.
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φάνη, έκδ. de Boor που δέν υπάρχει στην έκδοση Βόννης47. "Εχοντας ύπ5 
όψει αύτή τή χρονολογική μετάθεση του λιμού, έξηγουμε σαν σχετικές 
προς αύτόν τις παροχές δωρεάν ή μάλλον έπι δανείω χωρίς τόκο σιταριού, 
τροφής καί φιλοξενίας άπό τον "Αγιο Σπυρίδωνα προς πένητας, όδοιπό- 
ρους καί πάσχοντες, τήν έπιείκειά του έναντι των κλεπτών καί τήν σκλη- 
ρότητά του έναντι των κερδοσκόπων48 καί προτείνουμε τήν συσχέτιση τής 
άνωμαλίας πού όδήγησε στο χωριστικό κίνημα τοϋ δούκα Καλοκαιρού 
προς αύτόν άκριβώς τό λιμό καί τον προ αυτού σεισμό.

§ 9. Τά πραγματικά αύτά γεγονότα προφανώς ένωρίς ή Εκκλησία 
κυρίως άλλά καί ή λαϊκή παράδοση τής Κύπρου τά συνέδεσαν γιά λόγους 
πολιτικούς καί έκκλησιαστικούς, χάριν ύποστηρίξεως Κυπριακών διεκδι
κήσεων, προς τις πραγματικές ή φανταστικές «έπισκέψεις» τής "Αγίας "Ε
λένης καί προς «ευεργεσίες» της στο νησί, πού άπό μερικούς έρευνητές 
όρθά έντάσσονται σ’ εύρύτερους κύκλους πανάρχαιων λαϊκών μυθικών 
παραδόσεων, προχριστιανικών, "Ελληνικών καί Ευρωπαϊκών, κατά τις ό
ποιες ή έξαφάνιση φιδιών ή άλλων θηρίων άπό δοκιμαζόμενα νησιά ή άλ

47. Thcophanes, Chronographia. Ex recensione Joannis Classeni, Volumen I, CSHB, Bon- 
nae, MDCCCXXX1X, σσ. 42 - 44 = ed. de Boor. Volumen I, σσ. 29 - 30: «τούτφ τω έτει, μελλού- 
σης τής έβδομης ίνδικτίωνος [ Α. Μ. 5824] έπιλαμβάνεσθαι, λιμός έγένετο έν τή άνατολή έπι- 
κρατήσας σφοδρότερον, ώστε κώμας κατά τό αυτό έν όχλφ  σνναγομένας έπι τής χώρας Άν- 
τιοχέων και τής Κύπρου [ Κύρου de Boor ] έπέρχεσθαι κατ' άλλήλων, και άρπάζειν μεν ώς έν 
νυιςτί ταίς έξοδοι ς, έσχατον δέ έν ημέρα έπεισιέναι εις τούς σιτοβολώνας καί έν ταΐς άποθή- 
καις, καί πάντα πραιόεύοντας άρπάζειν, καί άναχωρεϊν. γενέσθαι δέ τόν μόδιον τού σίτον τε- 
τρακοσίων άργνρίων. ό δε μύγας ΚοΜσταντϊνος σιτομέτριον ταίς έκκλησίαις κατά πόλιν έχαρί- 
σατο εις διατροφήν χήραις καί όρφανοίς καί ξενοδοχείοις πένησί τε καί κληρικοίς. ή δέ έν Ά  ν- 
τιοχείμ έκκλησία έλάμβανεν σίτονμοδίους λ ς '. τώδ'αύτώ έτει [ Α. Μ. 5824 ] σεισμού λαβροτά- 
του γενομένον έν Κύπρφ Σαλαμίνη πόλις κατέπεσεν, καί ικανήν πληθύν διέφθειρεν. Αντιό
χειας έπισκόπον Εύλαλίου έτος α*. [ Α.Μ. 5825].

Τούτφ τώ έτει Δαλμάτιος καϊσαρ άνηγορεύθη. Καλόκερος [sic] δέ έν Κύπρω τή νήσω τν- 
ραννήσας ούτε άντέσχεν τή Ρωμαίων προσβολή' Καί ήττηθείς άμα τοϊς αίτίοις άνηρέθη έν Τάρ- 
σω τής Κιλικίας, καυθείς ζών ύπό Δαλματίοϋ Καίσαρος. Τώ δ' αύτώ έτει καί "Αρειος έκ τής έ- 
ξορίας άνακληθείς δΤ έπιπλάστου δήθεν μετάνοιας, καί εις 'Αλεξάνδρειαν πεμφθείς, ούκ έδέ- 
χθη ύπό 'Αθανασίου.

Τούτφ τώ έτει [ Α.Μ. 5826 ] Κωνσταντίνου τοϋ εύσεβεστάτου καί νικητοϋ ήχθη τριακον- 
ταετηρίς πάνυ φιλοτίμως ...»

Προφανώς ό σεισμός προηγήθη του λιμού και έκάμε ζημιές καί στην πέριξ Άνατολή, 
ό Θεοφάνης άντέστρεψε τήν σειρά των γεγονότων του έτους 332 /  333 και παρέλειψε άναφο- 
ρά στις ζημιές του σεισμού στην Άνατολή.

48. Βλ. ύποσημ. 46. Πρόσθες καί Sozomenus, Kirchengeschichte, herausgegeben .... von 
Joseph Bidez, ein^eleitet .... versehen von Gunther Christian Hansen, Berlin, Akademie-Verlae.

1960, σσ. 21 *■ 24.
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λους τόπους αποδίδεται σε άγιο ή ήρωα ή θεό49.
Στά ίδια ευρύτερα πλαίσια θρύλων πού συσχετίζονται, είτε όταν δη- 

μιουργούνται (ή άναβιώνουν ή άναπλάθονται κατ’ άρχαιότερα πρότυπα) 
είτε μετέπειτα, προς ειδικά πολιτικοεκκλησιαστικά συμφέροντα, πρέπει, 
πιστεύω, νά ένταχθή και ή Κυπριακή παράδοση για επίσκεψη τής Πανα
γίας στην Κύπρο και ειδικά στην Λάρνακα ϋστερ’ άπό τήν διαδρομή 
Παλαιστίνη-”Αθως [άντΐ Κύπρου λόγω άνέμου]-Λάρνακα-Ίερουσαλήμ, 
πού παλαιότερη μνεία της βρίσκεται στόν Ε' Λόγο τού Δαμασκηνού Στου- 
δίτη, τού 16ου αι., αλλά προέρχεται άπό παλαιότερη Κυπριακή προφορική 
[ή και γραπτή;] πηγή, όπως ό ίδιος ό Δ.Στ. ρητά δηλώνει50. Μάλιστα ή 
σχεδόν ταύτιση τού χώρου έπίσκεψης τής Παναγίας προς έκεΐνον τής 'Α 
γίας Ελένης — Λάρνακα ή Κιτ(τ)ιαία, Τόχνη-Βασιλοπόταμος καί τά πέ- 
ριξ — ίσως ύποδηλούν κάποια σχέση των δύο παραδόσεων μεταξύ τους. 
’Αλλ’ αύτό δεν μάς ένδιαφέρει έδώ. "Ο,τι σχετίζεται άμεσα προς τήν προ
βληματική του θέματός μας είναι ή αναγνωρισμένη άπό τήν έπιστήμη μυ
θοποίηση τού ιστορικού ρόλου τής 'Αγίας Ελένης στήν ’Ανατολή, ή έπι- 
κάλυψή του μέ θρυλικά στοιχεία καί ή άπόδοση σ’ αύτήν άνυπάρκτων 
δραστηριοτήτων άπό πολύ ενωρίς51. "Ενα παρόμοιο βήμα θά ήταν καί ή ά- 
ξιοποίηση καί έκμετάλλευση των αντιθέσεων Άντιοχείας-Κωνσταντι- 
νουπόλεως άπό τήν Κυπριακή Εκκλησία προς δημιουργία θρύλων μέ βά
ση κάποιους ιστορικούς πυρήνες γιά προσέλκυση τής εύνοιας τής πρωτεύ
ουσας στήν διαμάχη Κύπρου-Άντιοχείας. ’Αφορμή μπορούσε εύκολα νά 
δοθή άπό επεισόδια ή γεγονότα όπως ή άναφερομένη άπό τόν ’Αθανάσιο 
’Αλεξάνδρειάς ύβριστική συμπεριφορά τού ’Επισκόπου ’Αντιόχειας Εύ-

49. Στεφ. Δ. Ή μέλλου,' ’Από τήν έπίσκεψιν τής Α γίας Ελένης εις τήν Κύπρον’, Κυ
πριακός Λόγος, XII, 69 - 72, Μάης - Δεκέβρης 1980, σσ. 367 - 371. Πρβλ. Νίκου Σταθάτου,"Η 
Α γία Ελένη τήν Κύπρο’, Ελληνική Κύπρος, 5, 1953, σσ. 39, 41.

50. Κ. Σπυριδάκι, "Η Παναγία εις τήν Κύπρον’, Κυπριακοί Σπουδαί, Η', 1944 (1946), 
135 -137. Τού ίδίου. " Ή  Παναγία εις τήν Κύπρον’, 'Ελληνική Δημιουργία, 6, 1950, σσ. 285 - 
286. Ίω. Άντιφ. Γ. Συκουτρή, ' Ή  Παναγία έν Κύπρω’, Κυπριακά Χρονικά [Αάρνακος], I, 
1923, σσ. 121 - 126. Κ.Π. Χατζηϊωάννου, Ή  Αρχαία Κύπρος είς τάς Ελληνικός Πηγάς, Αλ 
Λευκωσία, 1971, σσ. 352 - 357 άρ. 13 - 13.3 Κ.Π. Κύρρη,' "Αθως καί Κύπρος’, ΜΚΕ, Α', 1984, 
σ. 254.

51. Π.χ. βλ. έκτός τού άρθρου τής Pardyova, άνωτ. ύποσημ. 28, καί Athanase Renoux, 
‘Le Codex Armenien Jerusalem 121, I. Introduction aux origines de la Liturgie Hierosolymitaine. 
Lumieres nouvelles’, Patrologia Orientalis, XXXVI, 1, No 163 ((F. Griffin), Brepols, Turhoud, Bel
gique, 1969, σσ. 46 - 47: "L’ attribution a Sainte Helene de la construction de Γ eglise Saint - Pierre . 

[στήν Vie de Constantin et Helene, texte grec du VIIc siecle, στοΰ F. Nau, ‘Les constructions 
palestiniennes dues a Sainte Hel6ne, Revue de Γ Orient Chrttien, X, 1965, σσ. 162- 168],qui n’ad’ 
autre but que d’ ajouter a la gloire de la mere de Constantin, ne peut evidemment etre retenue”.
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σταθίου του Όμολογητοΰ, «ζηλωτοΰ τής Αλήθειας» καί εχθρού τής αίρε
σης του Άρείου, έναντι στην Βασιλομήτορα. Ό  Ευστάθιος κατηγορήθηκε 
ψευδώς, λέγει ό ’Αθανάσιος, στον Κωνσταντίνο με έφευρημένη κατηγο
ρία, δτι είχε ύβρίσει τή μητέρα του καί αμέσως εστάλη στην εξορία, καί 
μαζύ του πολλοί πρεσβύτεροι καί διάκονοι, κατά τό 326 - 32752.

’Ασφαλώς οί άντι-Άρειανοί Κύπριοι στο διάστημα έως τον θάνατο 
(21.5.337) του Μ. Κωνσταντίνου, πού ευνοούσε τούς Άρειανούς καί κατά 
τήν βασιλεία τού Άρειανοΰ Κωνσταντίου στην ’Ανατολή (Μάιος 337 -Ίαν. 
350) καί τού ορθοδόξου Κώνσταντος στην Δύση (Μάϊος 337 - Ίαν. 350) κα
θώς καί κατά τήν μονοκρατορία τού Άρειανού Κωνσταντίου (Ίαν. 350, ι
δίως μετά τον θάνατο τού σφετεριστή Μάγνεντος 10 Αύγ. 353-3 Νοεμβρ. 
361), πρέπει νά είχαν πρόβλημα έπιλογής τού κέντρου τής νομιμοφροσύ
νης των, διότι σ’ όλο αύτό τό διάστημα στήν Κωνσταντινούπολη έπικρα- 
τούσε φιλο-Άρειανική πολιτική στις πολύπλοκες ένδοεκκλησιαστικές έ
ριδες άνάμεσα στους φιλόδοξους μεγάλους έπισκοπικούς θρόνους. 'Η έπι- 
λογή τής φιλορθόδοξης γραμμής άπό τήν 12μελή Κυπριακή άντιπροσω- 
πεία μ’ έπικεφαλής τούς Σπυρίδωνα Τρεμιθοΰντος καί Τριφύλλιο Λήδρας 
[= Λευκωσίας ] στήν Σύνοδο τής Σαρδικής στά 343-344 τούς όδηγούσε 
σταθερά στό όρθόδοξο στρατόπεδο τής Ρώμης καί τής ’Αλεξάνδρειας, 
πού έστηρίζονταν στον αύτοκράτορα τής Δύσεως Κώνσταντα, καί εναν
τίον τού «’Ανατολικού» άρειανίζοντος στρατοπέδου επισκόπων στό όποιο 
δέσποζε ή ’Αντιόχεια καί τό όποιο στηριζόταν στόν Κωνστάντιο Β' αύτο
κράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως καί τού ’Ανατολικού Τμήματος τής 
Αύτοκρατορίας. Ή  Σύνοδος τής Σαρδικής διασπάσθηκε καί οί «’Ανατο
λικοί» έφυγαν στήν Φιλιππούπολη· έκεΐ συγκρότησαν χωριστή Σύνοδο, 
πού καταδίκασε τον ’Αθανάσιο ’Αλεξανδρείας, τον Ιούλιο Ρώμης, τόν 
Μάρκελλο Ά γκύρας, τόν "Οσιον Κορδούης καί άλλους, έπικυρώνοντας 
τόν άρειανίζοντα δ' όρο τού Συμβόλου τής Πίστεως τής Συνόδου τής ’Αν
τιόχειας τού θέρους τού 341, στήν όποια είχε σημειωθή ή πρώτη οξεία σύγ
κρουση των ’Ανατολικών έπισκόπων μέ τήν άπαίτηση τής Ρώμης γιά πρω
τεία καί δικαίωμα άναμείξεως στά θέματα τής ’Ανατολής. Ή  ’Εκκλησία 
όμως τής Κύπρου έμεινε στήν Σαρδική καί μέ τό σύνολο τών ’Επισκόπων

52. A New Eusebius, Edited by J. Stevenson, Documents illustrative o f  the history o f the 
Church to A.D. 337, London, SPCK, 1978, σ. 382 άρ. 312 = Migne, Patrologia Graeca. XXV, 
στήλ. 700. Βλ. καί Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής 'Εκκλησίας 'Αντιόχειας, 
Έ ν ’Αλεξάνδρειά, 1951, σσ. 170-172 - Γιά τήν κολακεία τών ισχυρών, πανάρχαιο μοτίβο τής 
ιστορίας τών λαών, βλ. παραδείγματα άπό τήν χριστιανική έποχή στό New Eusebius, 
σποράδην καί δή σ. 72 άρ. 46, ’Athenagoras flatters the Emperors’ (ca. 177 μ.Χ.), σ. 298 άρ. 268 
(310 μ.Χ.), κλπ.
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της, ή μόνη Μητρόπολη πού τόσο μαζικά άντιπροσωπεύθηκε στην Σύνο
δο, ύπέγραψε τις άντι-Άρειανές άποφάσεις της53, τασσομένη σταθερά μέ 
τήν «’Ορθόδοξη» τότε Δύση. Προφανώς οί Κύπριοι έπίστευαν άκόμη τότε 
ότι τό Κέντρο τής εξουσίας ήταν πάντοτε το Δυτικό και όχι τό ’Ανατολικό 
κράτος, τού όποιου τήν πολιτική σημασία καί μονιμότητα δέν είχαν άκό
μη συλλάβει τότε- γι’ αύτό τήν φιλία τού Κώνσταντος θεωρούσαν σπου
δαιότερη άπό έκείνη τού Κωνσταντίου Β', ιδίως έφ’ όσον μέ τόν τελευταίο 
τασσόταν ή έπικίνδυνη γιά τήν Κυπριακή Εκκλησία ’Αντιόχεια. Καί &ν ή 
προσπάθεια έξευμενισμού καί προσέγγισης καί άξιοποίησης τού νικητή 
αύτοκράτορα Κωνσταντίνου τού Μεγάλου είχε έπίκεντρο άρχικά τήν Κων
σταντινούπολη, νεοφανές κέντρο καί σύμβολο έξουσίας μονοκρατορικής, 
τού όποιου ό μονάρχης καί ή μητέρα του έπρεπε νά κολακευθοΰν κατά τής 
Άντιοχειανής θρασύτητος πού Απειλούσε καί τήν Κύπρο, όμως ή διαίρεση 
πού επανήλθε μετά τόν θάνατο έκείνου έδινε τήν έντύπωση ότι ή μονοκρα
τορία είχε άποδειχθεΐ προσωρινή καί ότι ή προηγούμενη διαίρεση θά ξανα
γινόταν ό κανόνας· οπότε φυσικώτερος πόλος έλξης ήταν τό Δυτικό κρά
τος, όπου ό Κώνστανς κυβερνούσε άπό τό Μιλάνο, άλλά ή Εκκλησία τής 
Ρώμης πάντα τόν έπηρέαζε, καί συνεργαζόταν μαζύ του σάν ή ήγετική δύ
ναμη τού Δυτικού Χριστιανισμού.

§ 10. "Οτι ή άντιδικία τής Κύπρου προς τήν ’Αντιόχεια ύπέβοσκεν ή
δη κατά τήν Σύνοδο τής Νίκαιας (325) καί ώθούσε τήν Κύπρο πρός τήν ’Α
λεξάνδρεια καί τήν Ρώμη, συμφωνεί πρός τήν στάση των Κυπρίων στην 
Σύνοδο τής Σαρδικής, πού πρέπει νά συσχετισθή καί πρός τά έξής: μέ τούς 
κανόνες 4, 5 καί 6 τής Νίκαιας σταθεροποιείται ή ύφισταμένη άπό τά μέσα 
τού γ' αί. μ.Χ. δομή τής έκκλησιαστικής διοικήσεως, πού συνεπαγόταν 
τήν αυτονομία κάθε έπαρχιακής Μητροπόλεως. Είδικώτερα μέ τόν 6ο κα

53. Χρ. Α. Παπάδοπούλου, έ . ά σσ. 172 - 189 κ.έ. Β. Έγγλεζάκης στον Απόστολον  
Βαρνάβαν, Περ. Γ , τόμ. Μ Δ\ 1, Ίαν. 1983, σσ. 12- 13. Ίω. Ε. Καραγιαννοπούλου, Ιστορία 
Βυζαντινού Κράτους, Α \  ... 324 - 565, Θεσσαλονίκη, 1980, σσ. 131 - 134. Hackett - 
Παπαϊωάννου, Ίστ. τ. Όρθοδ. Έκκλ. τ. Κύπρον, Α.,1923, σσ. 15 - 16. Hill, Hi si. o f  Cyprus, 1 , 
1949, σσ. 248, 250 - 251. Mansi, Concii, III, στήλ. 69.Ή σύγκρουση ’Ανατολικών έπισκόπων 
και Ρώμης στα 341 μ.Χ. ήταν ή πρώτη γνωστή σύγκρουση Ανατολής και Δύσεως στο 
Ρωμαϊκό κράτος, πού άργότερα θά έξελιχθή σέ δύο επίπεδα: σύγκρουση των ’Εκκλησιών 
Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως γιά τά πρωτεία καί σύγκρουση Ρώμης καί τού 
αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως γιά δικαιοδοσία σέ πνευματικά καί δογματικά 
ζητήματα, πού κρίσιμη φάση της υπήρξε τό Ένωτικόν τού Ζήνωνος στά 482. Σ’ αύτό ή 
Δυτική Εκκλησία άπάντησε μέ τήν Vita Silvestri, προέκταση τής Vita Constantini, καί 
άργότερα μέ τήν Δωρεά τού Κωνσταντίνου, γύρω στά 750 μ.Χ., βλ. Brett, έ. ± ,  σσ. 65 - 70, καί 
Peter Charanis, Church and State in the Later Roman Empire, Θεσσαλονίκη, 1974, σσ. 42 - 46 
και σποράδην.
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νόνα καθορίζεται ή δικαιοδοσία τών μεγάλων μητροπόλεων ’Αλεξάν
δρειάς, Ρώμης καί ’Αντιόχειας, ώστε νά καλύπτουν έπαρχίες περισσότε
ρες ή καθεμιά από τήν αύστηρά δική τους περιφέρεια καί νά έχουν κάποιο 
είδος πρεσβειών έναντι τών λοιπών θρόνων. 'Η έρμηνεία τοϋ 6ου κανόνα 
άπό τήν ’Εκκλησία τής Κύπρου ώστε νά σημαίνη τήν αυτονομία της όπως 
καί τήν αυτονομία καί (σχετική) αίγλη καί διάκριση όλων τών έπαρχια- 
κών μητροπόλεων, έχει πιά έπικυρωθή άπό τήν νέα έκδοσή του άπό τον Ε. 
Schwartz. Παρά ταϋτα ή ’Αντιόχεια άκριβώς στόν 6ο κανόνα τής Νίκαιας 
έστήριζε τις διεκδικήσεις της γιά δικαιώματα δικαιοδοσίας στήν Ε κκλη
σία τής Κύπρου, όπως καί στήν Συρία, στήν Κιλικία, στήν Μεσοποταμία54. 
Στήν Σαρδική, πού ήταν στά σύνορα ’Ανατολικού καί Δυτικού Κράτους, ή 
στάση τής Κυπριακής άντιπροσωπείας έναντίον τής άρειανίζουσας ’Αν
τιόχειας, έστω καί αν μ’ αυτήν συντασσόταν ό αύτοκράτορας τής Νέας 
Ρώμης, είχε καί τήν έννοια άντιστάσεως έναντίον τών διεκδικήσεών της55. 
"Ας σημειωθή ότι άκριβώς μόλις τότε, λίγο πριν άπό τήν Σύνοδο τής Σαρ- 
δικής, στά 342/343 ό άρειανίζων Κωνστάντιος Β' είχε άρχίσει νά έφαρμόζη 
πολιτική έξισώσεως τών θεσμών καί τού καθεστώτος περιλαμβανομένης 
τής συγκλητικής άριστοκρατίας τής Κωνσταντινουπόλεως προς εκείνους 
τής Ρώμης56. ΓΗ νίκη τού «Δυτικού» Κώνσταντος καί τής ’Ορθοδοξίας 
στήν Σύνοδο τής Σαρδικής ήταν καί νίκη τών Κυπρίων, πού άσφαλώς συμ
φωνούσαν καί πρός τό γράμμα τών Δυτικών ’Επισκόπων προς τον Κων- 
στάντιο στήν Σύνοδο, πού άπαιτούσε τήν άπαγόρευση τής άνάμειξης τών 
πολιτικών άρχών στις έκκλησιαστικές υποθέσεις - αίτημα σταθερά έπανα-

54. Βαρνάβα Δ. Τξωρτζάτου, ' Τό Αύτοκέφαλον τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου’, 
Θεολογία, ΜΖ', 10, Ίαν. - Μάρτ. 1976, σσ. 451 - 453. Γερασίμου 1. Κονιδάρη,' Ή  θέσις τής 
Εκκλησίας τής Κύπρου εις τά Έκκλ. Τακτικά (Notilia[e] Episcopatuum) άπό τού Η μέχρι 
τού 1Β' αίώνος (Συμβολή εις τήν ιστορίαν τού Αυτοκέφαλου)’, Πρακτικά τοϋ Πρώτου 
Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 14 - 19 'Απριλίου 1969), Τόμος Β', 
Μεσαιωνικόν Τμήμα, Λευκωσία, 1972, σσ. 102 - 103. Τού ίδιου, 'Τό Αύτοκέφαλον τής 
Έκλησίας τής Κύπρου’, X V e Congres International d' Etudes Byzantines. Rapports et Co - 
Rapports. V, 2, Athenes, 1976, σσ. 10 - 12. Γιά τήν οξεία κρίση τών σχέσεων τής Κύπρου καί 
τής ’Αντιόχειας στις άρχές τού 5ου αί., καί τήν έν συνεχεία έκκλησιαστική κατοχύρωση τής 
αύτονομίας τής Κύπρου στή Σύνοδο τής ’Εφέσου (431 μ.Χ.). βλ. κατωτ. C.N. Constantinides. 
’C’ypro - Ephesena’. σσ. 41 κ.έ. Καραγιαννοπούλου, έ.ά., A , σ. 117. Ό  Delvoye, έ.ά. (σημ. 41), 
σ. 23 δέχεται ότι ό 6ος κανών έφαρμόσθηκε ίσιος σέ κάποια περίοδο τού δ αΐώνος στήν Κύ
προ. Voelki, έ.ά., σσ. 142 - 143.

55. Πρβλ. G. Hill, History o f  Cyprus, 1, σσ. 248, 250 - 251. J. Hackett, A History o f  the 
Orthodox Church o f  Cyprus. 1901, σσ. 7 - 8. Hackett ■ Παπαίωάννου, '/στ. Όρθοδ. Έκκλ. τ. 
Κύπρου, Α', 1923, σσ. 15 - 16. Anal. Boll. LXVI, 1923, σσ. 11 - 26.

56. Ch. VogJer, Constance / / ..., 1979, σσ. 69, 162, 134. M. Salamon, Rozwoi Idei.... 1975, 
σσ. 142, 63 - 64. Βλ. καί ύποσημ. 30 άνωτ.
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λαμβανόμενο τόσο τής Κυπριακής Εκκλησίας, όσο και τής Εκκλησίας 
καθόλου στους έπόμενους αιώνες. Τέλος ή παρουσία στην Κύπρο, στους 
Χύτρους, μιας (ή άλλη βρέθηκε στην “Εφεσο) άπό τις δύο έπιγραφές πού έ- 
παινοΰν τον νεόπλουτο Άρειανό σύμβουλο άπό τό 344 τού Κωνσταντίνου 
Β' Φλάβιο Φίλιππο, πρήφεκτο τής ’Ανατολής άπό 28.8.346, πρήφεκτο τοΰ 
’Ιλλυρικού άπό τό 353, σέ δυσμένεια άπό τά τέλη τοΰ 353, ίσως δεν είναι 
τυχαία: ή άφιέρωσή της στις 15.3.351 άπό τόν Κωστάντιο Β' καί τον Καί- 
σαρα Γάλλο γιά νά ύμνήση τις άρετές και τούς μόχθους του57 58 μπορεί νά 
συνδέεται καί προς την υπαγωγή τής Κύπρου στή έπαρχία τής Έ ώ ας58, άλ- 
λά δυνατό νά σημαίνη καί την σπουδαιότητα τής Κύπρου γιά τό κράτος 
τοΰ Κωνσταντίου καί την προσπάθεια τού τελευταίου νά έλέγξη τις άντι- 
Άρειανές δυνάμεις στό νησί. Τούτο καθίστατο γιά τό ’Ανατολικό κράτος 
άκόμη πιο άναγκαΐο εν δψει τής πολιτικής τοΰ στενού έλέγχου των έπαρ- 
χιών άπό την γραφειοκρατία των άνακτόρων του μέσφ των curiosi, των α- 
gentes in rebus καί των έπιθεωρητών, πού έστέλλονταν σ’ αύτές σέ μια άπο- 
θέωση τοΰ συγκεντρωτικού συστήματος ύπό τήν έπίδραση ’Ανατολικών 
κ.ά. προτύπων59.

§ 10α. Ή  προαναφερομένη έξίσωση Κωνσταντιπόλεως καί Ρώμης 
δέν’θά είχε άκόμη στά 343-344, στην διάρκεια τής Συνόδου τής Σαρδικής, 
συνειδητοποιηθή άρκετά στις έπαρχίες καί ειδικά στην ’Ανατολή, όπου ή 
Ρώμη γιά πολύ άκόμη είχε τήν αίγλη τοΰ θεμελιώδους κέντρου δυνάμεως 
καί γι’ αύτό ό συγκεντρωτισμός τού κράτους τής Κωνσταντινουπόλεως ή
ταν άκόμη πιο επιβεβλημένος σάν όργανο καί σύστημα έλέγχου των έπαρ- 
χιών, ώστε νά άντιληφθοΰν τήν άλλαγή στήν δομή τού παγκοσμίου κρά
τους καί νά συμμορφωθούν προς αύτήν. Οί Κύπριοι άργησαν νά άντιλη- 
φθοΰν τήν άλλαγή, καί στήν Σαρδική τούλάχιστον κατευθύνονταν άπό κα
θυστερημένες προσλαμβάνουσες παραστάσεις των δύο ή τριών περασμέ
νων δεκαετιών, ήταν «πίσω πού τόν κόσμο τους», κατά τήν Κυπριακή 
φράση, κατά 20 έως 30 χρόνια. "Ομως μακροπρόθεσμα αύτό μαζί μέ πολ
λές άλλες συγκυρίες συνέβαλε στό νά έξασφαλίσουν τελικά τό αύτοκέφα- 
λο τής ’Εκκλησίας τους.

§11. Τελευταίο συναφές πρόβλημα: ό «στύλος πυρός ή στΰλλος λαμπρός 
άπό τήν γήν έως τόν ουρανόν», πού είδε ή 'Αγία Ελένη στόν Βασιλοπότα-

57. Vogler, La., σσ. 135 - 137, 75, 77.
58. Am ., σσ. 129- 130.
59. Am ., σσ. 281 -287.
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μο προτού κτίση την έκκλησία καί τό γεφύρι στην Τόχνη κατά τήν Ίερο- 
σολυμιτική καί τήν Κυπριακή παράδοση60 ένθυμίζει τον φωτεινό σταυρό 
του δράματος τοϋ Μ. Κωνσταντίνου κατά τούς Λακτάντιο καί Εύσέβιο, 
πού άπετέλεσε τήν άρχή τής μεταστροφής του στο χριστιανισμό καί τήν 
βάση μακράς σχετικής φιλολογίας στήν Πατερική γραμματεία61. ”Αν καί 
ό πρώτος ύπαινιγμός γιά φωτεινό σταυρό άπαντάται στόν Κλήμεντα καί 
στόν Ωριγένη62 63, έν τούτοις ή πρώτη σαφής μνεία του στούς Λακτάντιο καί 
Εύσέβιο καθιστά τήν αύτοκρατορική προέλευση τού «δράματος» Αδιαμφι
σβήτητη: τό όραμα είναι τμήμα τής αύτοκρατορικής μυθολογίας τού Κων
σταντίνου καί τής δυναστείας του, πού υιοθετούν ή/καί άναπτύσσουν καί 
προβάλλουν ή 'Ιερουσαλήμ καί ή Κύπρος στόν άγώνα τους γιά άνοδο τού 
έκκλησιαστικού τους καθεστώτος στήν εποχή τής διαμορφώσεως τών 
Πατριαρχείων καί τών αύτονόμων Μητροπόλεων (πρβλ. άνωτ. § 9, § 6 
κ.ά.).

§ 12. ’Αναφορικά προς τήν εγκατάσταση στρατιωτικού πληθυσμού καί τό 
κίνημα τού Καλοκαιρού (§ 8), παρατηρώ τά έξής: ό Καλόκαιρος εστάλη 
στήν Κύπρο γιά νά ανορθώση τήν οικονομία της μετά τόν σεισμό τού 332 
μ.Χ., άλλά άπέβη «τύραννος» κατά τόν Θεοφάνη καί άποσχίσθηκε άπό τό 
κράτος (insu/am specie regni demens capessiverat κατά τόν Aurelium Victo- 
rem)· γι’ αυτό ό Κωνσταντίνος έστειλε τόν στενό συγγενή του καίσαρα Δαλ- 
μάτιον εναντίον του· ό Καλόκαιρος «ούκ άντέσχε τη Ρωμαίων [ = τού 
στρατού τού Δαλματίου ] προσβολή· και ήττηθε'ις άμα τοΐς αίτίοις άνηρέθη 
έν Ταρσω τής Κιλικίας καυθεις ζών ύπό Δαλματίου Καίσαρος»61: Στρατό

60. Θεοδώρου X. Παπαδοπούλ(λ)ου, Έκ τής άρχαιοτάτης Ιστορίας τού Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων. Ή  έπίσκεψις τής Αγίας Ελένης εις Παλαιστίνην καί Κύπρον, Άνάτυπον έκ
του περιοδικού «Νέα Σιών», Έ ν Ίεροσολύμοις, 1952, σ. 25, φ. 183 α. L Makhairas, Recital... 
entitled 'Chronicle', I., σσ. 7 - 8 § 8. Πρβλ. Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική..., 1788, σ. 26: 
κατ' αύτόν, αντί φωτός άναψε πυρκαϊά έν μια ννκτί, κι εκεί ή 'Ελένη βρήκε τόν χαμένο 
σταυρό.

61. 'Ιερωνύμου I. Κοτσώνη, Τά χρονολογικά ζητήματα τοϋ Σταυρού καί τών 
Μονογραμμάτων ^  καί , Έ ν Άθήναις, Θεολογ. Βιβλιοθ. αρ. 4, 1939, σσ. 39 - 47. Πρβλ. J. 
Stevenson, Λ New Eusebius ... to A.D. SS7. 1978, σσ. 298 - 300 άρ. 260: 312 A.D. [ή μεταξύ 313 
και 324 κατά Κοτσώνην ].

62. Κοτσιόνη, έ.ά., σ. 47, ύποσημ. 3.
63. Theophanes, Chronographia. ed. Bonn, 1, 1839, σ. 43, και II, Notae, σ. 333, πρβλ. ed. 

de Boor, I, σ. 29 και Μ, σ. 595. G. Hill, History oj Cyprus, 1, σ. 244. Hackett - Παπαιώάννου, 
i:.(l, A' σσ. 18 - 20. K. Π. Χατζηϊωάννου AKE/1, Δ', α', σσ. 306, 307 άρ. 232: κείμενο τού 390 
μ . \ . ,  πρβλ. Δ , β , σ. 219. Γιά τήν εύνοια τού Μ. Κωνσταντίνου στήν οικογένεια τού 
Δαλματίου κατά τήν περίοδο αυτή βλ. και Voelki, έ. ά., σσ. 210 - 211. Ramsay MacMullen. 
Constantine, London, Weidenfeld and Nicolson, 1970, σσ. 180, 218 - 220.
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λοιπόν έφερε μαζύ του πρώτη φορά ό Δαλμάτιος, για την καταστολή τοΰ 
χωριστικού κινήματος τοΰ Καλοκαιρού, πού ώς πολιτικός προφανώς διοι
κητής δέν χρειαζόταν στρατό στήν άποστρατιωτικοποιημένη άκόμη Κύ
προ (§1), κι αύτός ό στρατός πρέπει νά ήσαν οί περίφημοι ’Αλβανοί ή Ίλ- 
λυριοί φρουροί [ = ιππείς ] πού κατά συγκεχυμένη διατύπωση των μεταγε
νεστέρων Κυπρίων ιστοριογράφων (Κυπριανού, Ν. Ροδινοϋ κλπ.) έφερε ό 
«πρώτος δούκας» Καλόκαιρος ή ή 'Αγία Ελένη άπό τήν «Τήλο»\Μ Ό  
Δαλμάτιος ώς σχετιζόμενος πρός τήν Δαλματία - ’Ιλλυρία - στήν Ναϊσσό 
γεννήθηκε ό Μ. Κωνσταντίνος — ήταν φυσικό νά φέρη ώς φρουρούς «Ίλ- 
λυριούς.» (καί ή Δαλματούς;), πού γιά αιώνες αναζητούσαν τήν τύχη τους 
στον Ρωμαϊκό καί έπειτα στον Βυζαντινό καί στον ’Οθωμανικό στρατό64 65. 
Κύριος σταθμός τους φαίνεται δτι ήταν ή σημερινή περιοχή Τηλλυρίας, ό
που πρέπει καί προηγουμένως νά ήσαν εγκατεστημένοι «Ίλλυριοί» φρου
ροί κατά τών παλαιόθεν γνωστότατων πειρατών τής Κιλικίας καί τής Λυ- 
κίας, άν κρίνουμε άπό τό όνομα IUyris £νός μικρού νησιού στις άκτές τής 
Κύπρου πρός τό Λύκιο Πέλαγος σύμφωνα πρός τόν Πλίνιο66. Πρωταρχικά 
ό Δαλμάτιος τήν εσωτερική άσφάλεια έπεδίωξε νά έπιβάλη μέ τούς «Ίλλυ- 
ριούς» του πού εκτός άπό τόν Καλόκαιρο είχαν ν’ άντ.ιμετωπίσουν καί 
τούς συνενόχους του (τούς αιτίους τού Θεοφάνη), πιθανώς Κυπρίους δυσά
ρεστη μένους μέ τό σιτομέτριον, πού έστειλε ό αύτοκράτορας γιά άνακού- 
φιση άπό τόν λιμό πού προκάλεσε ό σεισμός67. Τήν συνδύασε όμως καί 
πρός τήν άσφάλεια κατά τών εξωτερικών έχθρών, τών πειρατών κατά 
πρώτο λόγο, τοποθετώντας τούς «Ίλλυριούς» στήν παραδοσιακά πρό
σφορη γιά τήν άντιμετώπισή τους βόρεια Κύπρο καί είδικώτερα στό νησά- 
κι Ίλλυρίς καί στήν έναντι άκτή. Ή  μνεία τών πειρατών άπό τόν 
Κυπριανό68 είναι καίρια πληροφορία γιά τήν εξήγηση τής πρώτης αυτής 
ρητής στρατιωτικοποίησης τής Κύπρου κατά τήν Ρωμαϊκή έποχή, στρα- 
τιωτικοποίησης μερικής καί περιορισμένης καί τοπικά καί άριθμητικά.

64. Κ. Π. Κυρρη, Οί Τήλλυροι και ή Τηλλυρία, 1974, σσ. 4 - 8. Πρβλ. Κ.Π. Κύρρη,' Έ- 
σχατολογικαί ά ν α ζ η τ ή σ ε ι ς Βυζαντινά, Β \ 1970, σ. 77. Πρβλ. Hackett- Παπαϊωάννου, έ. ά. 
Πρβλ. ύποσημ. 68 καί κείμενο.

65. Βλ. έν έκτάσει: C.P. Kyrris, ‘Mercenaires albanais en Chypre au Moyen Age’, Rivista 
Internazionale di Sludi Buzantini e Slavi, III = Miscellanea Agostino Pertusi 111, Bologne, 1984.

66. Nat. Hist., 5, 129 - 131 στοϋ Κ.Π. Χατζηιωάννου, ΑΚΕΠ, Δ', α', 1980, σσ. 344, 345 
άρ. 292, πρβλ. Δ', β', 1980, σσ. 250 - 251. Πρβλ. Kyrris, ‘Mercenaires’.

67. Θεοφάνης, έ.ά., δπου ό λιμός καί ό σεισμός τίθενται πρωθύστερα καί αντίστροφα, 
πρβλ. όνωτ. § 8 καί δή ύποσημ. 47.

68. Ιστορία Χρονολογική τής Νήσου Κύπρου, Λευκωσία, 1933, σσ. 75, 141, πρβλ. σσ. 
74-75, 58, 1.39 - 141,78 - 79. Πρβλ. έκδ. Βενετίας, 1788, σσ. 41 -5 2 - 53 κ.έ., 98 - 99, καί άνωτ. 
ύποσημ. 64.
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Έ φ ’ δσον δμως, ή Ίλλυρις ήταν ήδη καν προ του 332 κέντρο «Ιλλυριών» 
φρουρών, πρέπει νά δεχθούμε δτι ή μερική και σχετική στρατιωτικοποίη- 
ση στην Κύπρο προϋπήρχε, μάλλον με τήν μορφή άστυνόμευσης τών θα
λασσών, ειδικώτερα τών βορείων, πού τώρα συστηματοποιήθηκε και έπε- 
κτάθηκε. Ή  Τηλλυρία συνδυάζοντας όρεινότητα καί άπρόκρημνα παρά
λια, καθώς καί γεωγραφική γειτνίαση προς τις έστίες τών πειρατών, ήταν 
ιδεώδης τόπος γιά οργάνωση άποτελεσματικής άμύνης τουλάχιστον άστυ- 
νομικής μορφής: ήταν κόμβος άμυντικός, πού μέ τούς ειδικά εκπαιδευμέ
νους «Ίλλυριούς» φρουρούς του άπέβαινε ουσιώδης γιά τήν προστασία 
τής ειρηνικής οικονομικής ζωής καί τής άσφάλειας τής Κύπρου. Ά πό  αυ
τή τήν άποψη καί ό Καλόκαιρος μπορούσε νά είχε φέρει ένισχύσεις στήν ά- 
στυνομική φρουρά τής περιοχής, δπως λέγουν οί χρονογράφου φυσικώτε- 
ρον δμως ήταν ό Δαλμάτιος νά φέρη έδώ ειδικά (καί νέους) «Ίλλυριούς» 
φρουρούς, δμοιους προς τούς Σφακιανούς τής Κρήτης κατά τον Κυπρια
νό, πού έπαιρναν γη ή|καί ρόγαν (μισθόν). Προφανώς ό Ίλλύριος επίσκο
πος Λαπήθου (408 - 439 μ.Χ.) καί ό ύπατικός τής Κύπρου Cl. Leontichus Illy- 
rius στά μέσα τού γ ’ αί. μ.Χ.69, προέρχονταν άπό τέτοιους άφομοιωμένους 
μόνιμους πιά κατοίκους Ίλλυριούς. Ό  θεσμός συνεχίστηκε καί άργότερα 
γιά προστασία κατά τών ’Αγαρηνών [ = ’Αράβων ], οί χρονογράφοι μάλι
στα συγχέουν γεγονότα τής περιόδου πού μάς άπασχολεϊ προς μεταγενέ
στερα. Ά λ λ ’ αυτά δέν θά μάς άπασχολήσουν έδώ. Ούτε υπάρχει χώρος 
γιά διερεύνηση τών έξελίξεων μετά τό 332/3, πού χρειάζονται χωριστή έρ- 
μηνευτική άναλυτική πραγματεία.

69. Milford,‘Roman Cyprus’, ατό Aufstieg.... Π, 7, 2, σ. 1304 άρ. 53, καΐσ. 1326. Milford, 
‘New Inscriptions’, Byz.. XX, σ. 136 άρ. 10. Κ.Π. Κύρρη, ' ΈσχατολογικαΙ άναζητήσεις’, Βυ
ζαντινά, Β', σ. 78. Πρβλ. και ϋποσημ. 1 άνωτ.



CYPRO -  EPHESENA

I. OLYMPIOS OF KARPASIA 
AN UNKNOWN BISHOP IN THE OECUMENICAL 

COUNCIL OF EPHESOS (431)

CO STAS N . C O N S T A N T IN ID E S

It is almost eighty years since the late English historian John Hackett 
published his pioneer work on the history of the Orthodox Church of Cyprus 
where an exhaustive account on the autocephaly of the Church of the island can 
be found. Minor mistakes concerning the metropolitans of Constantia in the 
fifth century were corrected by Chr. Papadopoulos and C. Chatzepsaltes* 1. The

* Abbreviations used in this article

Darrouzes, ΟΦΦΙΚΙΑ, 

Hackett, Church o f Cyprus, 

Hill, History o f  Cyprus, 

Kyprianos,

Laurent, Corpus,

Mansi,

Sathas, MB,

Schwartz, ACOe,

J. Darrouzes, Recherches sur les ΟΦΦΙΚΙΑ de Ϊ  Eglise Byzanti
ne (Archives de P Orient Chretien, 11), Paris, 1970.
J. H ackett, A History o f  the Orthodox Church o f  Cyprus, Lon
don, 1901 (Repr. N ew  York, 1972).
Sir G . H ill, A History o f Cyprus, vol. I, Cam bridge U niv. Press, 
1949.
’Α ρ χιμ α νδ ρ ίτο υ  Κ υπριανού, Ιστορία Χρονολογική τής Νή
σου Κύπρον, V enise, 1788 (Repr. N icosia , 1971).
V . Laurent, Le Corpus des sceaux de Γ Empire Byzantin, T om e  
V , 1-3, Paris, 1963, 1965, 1972.
J. D . M ansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collec- 
tio, Florence —  Venise,· 1759 ff. (Repr. G raz ,1960).
K . N . Σ άθα , Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, vol. II, V enice, 1873 (Re
pr. Hildesheim  - N ew  York, 1972).
E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum, vol. I, Conci
lium Universale Ephesenum, vol. II, Concilium Universale Chal· 
cedonense, Berolini et Lipsiae, 1922 ff.

1. H ackett, Church o f  Cyprus, pp. 13-23. Chr. Papadopoulos, ' Ό  ’Α θ η ν α ϊκ ό ς  κ ώ διξ τω ν  
Π ρα κ τικώ ν τ ή ς  F  Ο ικ ουμ ενικ ή ς Σ υνόδου  κ α ι τό  Α ύ τ ο κ έφ α λ ο ν  τή ς  Ε κ κ λ η σ ία ς  τή ς  Κ ύπ ρου’, 
Πρακτικά τής ’Ακαδημίας Αθηνών 8 (1933), 59-66, esp. ρ. 61, where the correction o f the non - 
existent m etropolitan o f C onstantia Theodore is made; cf. also C. C hatzepsaltes, O i  έ π ίσ κ ο π ο ι Σα- 
λ α μ ΐνο ς  το ύ  5ου α ιώ νο ς’, Kypriakai Spoudai 10(1946), 59-68. G . D ow ney, ‘The Claim  o f  A ntioch  
to Ecclesiastical Jurisdiction over Cyprus’, Proc. o f  theAmer. Philos. Society 102 (1958), 225 , n. 10.
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aim of this short note therefore, is not a reassessment qf the Cypriot delegation 
and the decisions at the Council of Ephesos (431), but the investigation of one 
new and the re-examination of two old ecclesiastics connected with Cyprus, in 
that Council, which was so crucial for the Church of the island.

Perhaps the greatest problem the Church of Cyprus had to face in her 
early history was the aggressive policy of the patriarchs of Antioch who tried to 
subordinate to their authority the Church of the island and take over the 
consecration of her bishops.

The fact that Antioch was the political and military centre of the East 
facilitated the Antiochene efforts to take over the island ecclesiastically and both 
the Church and State in Antioch participated in this direction2.

This unbearable situation, which was so serious in the early fifth century, 
was accompanied by threats and even physical attacks and blows, as was the 
case of the archbishop of Cyprus Troilos who declined to accept the supremacy 
of Antioch when visiting that city for other matters3.

The patriarch of Antioch John (428-441), saw the death of Troilos some 
time before the official date of the convening of the Oecumenical Council of 
Ephesos as a unique opportunity to bring the matter before the synod and 
convince the assembly to include Cyprus among the churches subordinate to

2. G. A. Ralles and M. Potles, Σύνταγμα τών Θείων καί ιερών Κανόνων, νοΙ. Π, Athens, 
1852, ρρ. 204, 205. Sathas, MB, II, ρ. ιδ ; Μ, de Mas Latrie, Histoiredel'HedeChypre. vol. I. Paris, 
1861. (Repr. Famagusta, 1970), p. 80; Hackett, Church o f Cyprus, ρ. 13; Hill, History o f  Cyprus, pp. 
257, 274; Kyprianos, pp. 101,370 - 72; Chr. Papadopoulos. Ιστορία τής Εκκλησίας Αντιόχειας, 
Alexandria, 1951, pp. 591 -92; PL vol. 20, col. 549; G. Downey. 'The Claim of Antioch to Ecclesiasti
cal Jurisdiction over Cyprus’, Proc. o f the Amer. Philos. Society 102 (1958), 224-25; B. Tzortzatos, 
To Αύτοκέφαλον τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου’, Θεολογία 47 (1977), 451-53; J.M. Sauget, ‘S. 

Zenon eveque de Chypre’, REB 25 (1967), 147. who continues to refer to the non-existent metropo
litan of Cyprus Theodore; S. Vailhe, ‘Formation de I’ eglise de Chypre (43 If, EO 13 (1910), 8; Ph. 
Zannetos, Ιστορία τής Νήσου Κύπρον, vol. I, Larnaca, 1910. p. 488; D. Alastos, Cyprus in Histo
ry, London, 1976, p. 114.

3. Troilos; μνρία πέπονθεν ύπό τον Άντιοχέων κλήρου καί τον θεοσεβεστάτον έπισκό- 
που Θεοδότον, βίαν ον τήν τνχονσαν νπομείνας μέχρι καί πληγών, άς ούκ ήν προσήκον ουδέ 
μαστιγίας Ανθρώπους νπομένειν. See Schwartz, ACOe, 1, 1,7, ρ. 118, 28-36, espec. 29-31. Troilos’ 
death is reported as a recent event on 21 May 431 but certainly occurred after 19 November 430, 
when he was invited by imperial decree to participate together with other Cypriot bishops in the 
Third Oecumenical Council of Ephesos; see Schwartz, ACOe. I, 1,1 p. 115, 26-28; ibid, ρ. 116, 7; 
ibid. 1, 1, 7, ρ. 118, 35-36; ibid., p. 120, 15-16; ibid., pp. 120, 42-121, 1; ibid., p. 121, 39-40; Kypria
nos, p. 102; Papadopoulos ('Εκκλησία 'Αντιόχειας, op., cit., p. 592), dated this incident of Troilos 
ca. 428; G. Downey, ‘The Claim of Antioch’, op., cit., p. 225; idem, A History o f Antioch in Syrias. 
Princeton Univers. Press, Princeton, N. J., 1974, p. 458; C. Chatzepsaltes, Ό ί έπίσκοποι Σαλαμΐ- 
νος τού 5ου αίώνος’, Kypriakai Spoudai 10(1946), 67; S. Vailhe, ‘Formation de Γ eglise de Chypre’, 
£013(1910), 9.
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him. For this purpose he and his clergy induced the Count of the East Flavius 
Dionysius to send two letters to Cyprus, one to the governor of the province 
Theodoros and another to the clergy of Constantia. The Count ordered them to 
avoid any election of a new metropolitan since the right of the election and 
consecration of the metropolitan of the island were to be brought before the 
Council of Ephesos. If, however, a new metropolitan had already been elected 
he should have followed the other Cypriot bishops to Ephesos4.

The Cypriots had in fact elected Reginos as the new metropolitan of 
Constantia either before or after these prostagmata had been written and 
delivered' to the island. The new metropolitan together with the bishops 
Saprikios of Paphos, Zenon of Kourion and Evagrios of Soloi travelled to 
Ephesos and were present at the official opening and the first session of the 
Council on 22 June 4315. Following perhaps the instructions of Flavius 
Dionysius and having a burning desire to give a final solution to this issue, they 
went there to fight for the independence of their Church6.

The situation in Ephesos appeared to be very favourable. The delay of 
John of Antioch in arriving and attending the synod, his final opposition to the 
Council of Ephesos and its president, Cyril of Alexandria, and the convening of 
a smaller synod under him were encouraging developments for the Cypriote 
case7.

4. Schwartz. ACOe, I. 1. 7, pp. 119, 30 - 121, 10; Hackett, Church o f Cyprus, p. 16; Hill, 
History of Cyprus, pp. 274-275; Sathas, MB, II, p. ιε', who wrongly says that Flavius Dionysius 
recommended to the clergy of Constantia Antioch’s favoured candidate; G. Downey, ’The Claim of 
Antioch’, op., cit., pp. 226-27; J.-M. Sauget, ‘S. Zenon eveque de Chypre’, REB 25 (1967), 147; S. 
Vailhe, 'Formation de Γ eglise de Chypre (431)’, EO 13 (1910), 9.

5. Schwartz, ACOe, I, 1, 3, p. 3, 23-24; ibid., I, 1,5, p. 119, 10. Whether Reginos had been 
elected before or after Flavius Dionysius’ prostagmata were written in Antioch on 21 May 431 we 
do not know. The Cypriot bishops seem to have arrived to Ephesos at the exact time given by the 
imperial decree of 19 November 430 (i. e. 7 June 431); see Schwartz, ACOe, I, 1,1, pp. 115, 21-26, 
117, 6; ibid,, I, 1, 3, p. 3, 16-17: καί δή πάντων ημών σννειλεγμένων έν τη Έφεσίων μητροπόλει 
κατά την όρισθεϊσαν ήμϊν προθεσμίαν. If this is so, there is only a period of three weeks for the 
letters to be delivered from Antioch to Constantia, for the convention of the local synod, the election 
and consecration of Reginos and the journey of the Cypriot bishops from Cyprus to Ephesos. 
Considering that it took John of Antioch forty days to travel by land from Antioch to Ephesos, one 
is inclined to suspect that Reginos had been elected by the Cypriot synod prior to the delivery of the 
letters from Antioch; see Schwartz, A COe, 1 ,1,1, p. 119, 11-14 Jbid., I, l,5 ,p . 125,14-21. However, 
specific evidence on this problem is lacking; Papadopoulos, Εκκλησία 1Αντιόχειας, op. cit., p. 592; 
P.-Th. Camelot, Ephese et Chaicedoine, Paris, 1961, pp. 50 - 54.

6. Schwartz, ACOe, 1 ,1,7, p. 120, 2-4 (Latin text); p. 120, 25-27 (Greek text); ibid., p. 121.5-
7.

7. Ibid., I, 1, 3, p. 3,16:20; J. Danielou and H. Marrou, The Christian Centuries, vol. I, The 
First Six Hundred Years, (transl. by V. Cronin), New York, 1964, pp. 345-46; R. Devreesse, Le 
patriarcatd'Antiochedepuislapaixdel^glisealaconqueteArabe, Paris, 1945, p. 49; R.E. Person,
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Actually, when the Cypriots brought their case before the synod on 31 
August 431, which was requested of them from Antioch, the patriarch of 
Antioch was not there to support his views. Nor does he mention anything 
about the favourable decision of the synod for the Church of Cyprus in his 
polemics against the official Council of Ephesos or at'a later period8.

The most surprising event, however, is the participation of a Cypriot 
bishop, Olympios of Karpasia, in the party of John of Antioch. Olympios signed 
the document of the first Oriental meeting under John of Antioch on 26 June 
4-31 by which Cyril of Alexandria and Memnon of Ephesos had been 
condemned and excommunicated9.

The fact that Olympios first appearance on 26 June 431 coincides with 
the arrival at Ephesos of John of Antioch and the convening of the Oriental 
bishops is perhaps an indication that he might have been one of the followers of 
the patriarch of Antioch. It would not be surprising if John of Antioch had 
ordained Olympios as bishop of one of the episcopal sees of Cyprus in order to 
advance his ecclesiastical claims over the island. But this is only a conjecture.

As a result of the first meeting of the Oriental bishops some documents 
had been sent to make their decisions known. Olympios signed such an undated 
document addressed to the clergy and the people of Hierapolis in 
Mesopotamia10 11. Another document had been addressed to the Emperor 
Theodosios II on 26 June 431.and was supported by his representative to the 
synod Flavius Candidianus'i/Theodosios II replied on 29 June 431 and agreed 
on the condemnation of Cyril of Alexandria and Memnon of Ephesos together 
with Nestoriosof Constantinople12.

The synod under Cyril of Alexandria, who together with Memnon of 
Ephesos was under custody at that time, replied to the Emperor on 1 July 431 
giving a list of thirty-three bishops who were followers of John of Antioch,

The Mode o f 'Theological Decision Making at the Early Ecumenical Councils. D. Th. thesis. 
University of Basel, 1978, pp. 187 210, esp. pp. 189, 210; A. d' Ales, Le dogme d ’ Ephese, Paris, 
1931, p. 151; P. -Th. Camelot, Ephese et Chalcedoine. Paris, 1961, pp. 54-55; G, Downey, A History 
o f Antioch in Syria \  Princeton Univ. Press, Princeton, N T , 1974, p. 464.

8. G. Downey. ‘The Claim of Antioch', op. cit.. p. 226; idem, A History o f  Antioch, op. cit., 
p. 464; Hackett, Church o f  Cyprus, pp. 22 23; Hill. History o f Cyprus, p. 276.

9. Schwartz, ACOe, 1,4, 2, pp. 33-38, esp. p. 38,49: Olympius episcopus Carpasiae Cyprl B, 
J. Kidd, A History o f  the Church toA.D . 461. vol. Ill, Oxford, 1922, pp. 243-44; F. Dvornik, The 
Ecumenical Councils. New' York, 1961, pp. 23-24.

10. Schwartz, ACOe. 1, 4, 2, pp. 44-46, esp. p. 45, 33: Olympius episcopus Carpasiae. In fact 
Alexander of Hierapolis was a follower of John of Antioch.

11. Schwartz, ACOe. 1,4, 2, pp. 46-47; ibid., 1 ,1, 3, pp. 7, 19- 8,3; p. 84,4 ft., ibid, 1 ,1,5, p.
119, 10; B. J. Kidd. A History o f  the Church to A.D. 461. vol. Ill, Oxford, 1922, p. 244.

12. Schwartz, ACOe. I, 1, 3, pp. 9, 23 - 10, 23.
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mostly Nestoriophiles, or supporters of the teachings of Pelagios, or 
excommunicated, or bishops afraid of the punishment of the Council because of 
their previous actions and beliefs13. Whether Olympios of Karpasia fell in one of 
these categories of bishops we cannot tell. Furthermore, Olympios is not 
included in this list of 1 July 431 and it seems that he was not very active in the 
Orientaljsynod at least in the early stages of its activities at Ephesos14.

Finally, Olympios was condemned by the Cyrillian Council of Ephesos 
on 17 July 43J together with thirty-four other Oriental bishops15. Paradoxically 
the name of his diocese is mentioned only in the Latin text of the Gesta 
Ephesena.

The Cypriot bishops who appeared before the synod and presented on 31 
August 431 the traditional ecclesiastical independence of their Church proving 
as illegal the claims of the patriarch of Antioch seem to ignore the presence of 
Olympios. They also referred emphatically to the fact that no bishop from 
Antioch or from elsewhere participated in the election or consecration of any 
metropolitan or bishop in the island of Cyprus16 * * * * 21.

From this first examination of the activities of the bishop of Karpasia 
Olympios some problems have arisen. First Olympios is not mentioned in any 
Greek text known so far as a representative of the Church of Cyprus in the 
Third Oecumenical Council or even as bishop of Karpasia. Secondly his 
compatriot bishops and the other members of the Council under Cyril of 
Alexandria seem to ignore him and when condemned he was one of the few

13. Schwartz, ACOe, I, 1,7, p. 6 8 ,8 -9  and 3 1 - 33; ibid., I. 1,3, p. 51,4-6; ibid, 1,1,3, p. 12,
4-10.

14. Ibid, I, 1, 3, pp. 10-13, esp. p. 12, 33 - 13, 4; (Latin text, ibid., I, 3,1, pp. 96 -98).
15. Ibid.. 1 ,1 ,3 ,  pp. 21-26, esp. p. 2 5 ,2 8 ; see also ibid., pp. 26-27, esp. p. 2 7 ,2 8 ; A . d’ A les, Le 

dogme d ’ Izphese, Paris, 1931, pp. 168-170; P. -Th. C am elot, Ephese et Chalcedoine, (Histoire de 
Conciles O ecum eniques, 2), Paris, 1961, pp. 56 57.

16. Schwartz, ACOe. I, 1,7, pp. 118, 17 - 122, 22, esp. p. 121, 21-45: ... 'Από τών άγιων
άποστόλων ουδέποτε έχουσι δεΐξαι ότι έπέστη Ά  ντιοχεύς και έχειροτόνησεν ούτε
έπεκοινώνησέ ποτέ τή νήσφ χειροτονίας χάριν ούτε έτερός τις ... άλλ' ή σύνοδος ή τής
ήμετέρας έπαρχίας συναγομένη κατά τούς κανόνας καθιστά τον παρ' ήμιν μητροπολίτην. See 

also PG 41, col. 65 D: 7 Ισαν ούν άπαντες oi έπίσκοποι τής νήσου συναχθέντες έπί τό 
χειροτονήσαι τον δυνάμενον ποιμαίνειν τήν ποίμνην τού Χριστού. 7 Ισαν ούν ημέρας έπί τό 
αυτό έχοντες, καί δεόμενοι τού Χριστού, όπως άποκαλύψει αύτοΐς τον δυνάμενον χρησιμεύσαι 
έπί τής ίερωσύνης. T he text refers to  the election o f  Epiphanios o f  Constantia in A .D . 368. Cf. 
Sozom enus, Kirchengeschichte, ed. J. Bidez (Die G riechischen Christlischen Schriftsteller der ersten  
Jahrhunderte), Akadem ie - Verlag, Berlin, 1960, p. 288, 7-8: ... Κυπρίοις, παρ’ οίς ήρέθη (i.e.
Epiphanios) τής μη τροπόλεως τής νήσου έπισκοπεΐν. See also H ackett, Church o f  Cyprus, pp. 20-
21, 245; Hill, History o f Cyprus, pp. 248, 275.
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whose see was not mentioned. One may approach with caution the reference to 
his see in the Latin texts*7. For even if he was ordained by John of Antioch, why 
should the latter have ordained the bishop of Karpasia and not the metropolitan 
of Constantia whose see was vacant in 431? One may also wonder about 
Olympics’ activities after his condemnation by the Council of Ephesos and the 
triumphant return to Cyprus of Reginos, Zenon and Evagrios18. We know that 
the condemned Oriental bishops after a period of enmity with Cyril of 
Alexandria came to terms with him, acknowledged the decisions of the Council 
of Ephesos and retained their episcopal sees19. Whether this applied to Olympios 
of Karpasia we cannot tell.

The answer to these questions should perhaps give a solution to the life 
and career of the otherwise unknown Olympios of Karpasia. The existing 
sources, however, do not seem to support an easy solution to the problem. The 17 18 19

17. Two other Olympioi participated in the Council of Ephesos. The names of their sees in 
both cases start with a ( K like Kapnaoia, The first was Olympios of Koukoussos (see Schwartz, 
/IC O , I. 1,7, p. 138, 11 ϊ and the second was Olympios of Klaudiopolisf/6/rf. I, I, 7, p. 112,28; 1 ,1, 
3, p. 31, 50). Both, however, seem to have been friendly to Cyril of Alexandria and signed 
documents of the synod presided over by him. Therefore, any confusion in the copying of the Gesta 
Ephesena between these two and Olympios of Karpasia seems unlikely.

18. After their condemnation the Oriental bishops were summoned under John of Antioch. 
Unfortunately not all the participants are known and we cannot tell whether Olympios continued to 
be active. See Schwartz, /IC O , 1, I, 7, pp. 78 79; ibid., pp. 72 - 76, 81; G. Downey, A History o f  
Antioch, op. tit., p. 465; Socrates, Historia Ecclesiastica, PG 67, 7, 34, col. 816.

19 . The peace in the Church was restored in April 433; see Schwartz, ACOe, I ,  1,7, p. 173; 
ibid., pp. 153161; see also J. Danielou and Henri Marrou, The Christian Centuries. vol. 1, The First 
Six Hundred Years. (transl. by V. Cronin), New' York, 1964, pp. 346 - 347; B.J. Kidd, A History o f  
the Church to A.D. 461, vol. Ill, Oxford, 1922, pp. 254-262; P.-Th. Camelot, Ephese et 
C'halcedoine, (Histoire des Conciles Oecumeniques, 2), Paris, 1961, pp. 70-75; G. Downey, A 
History of Antioch, op. cit., pp. 465-466; K. Baas and E. Evig, Die Reichskirche nach Konstantin 
dem Grossen, vol. 2, 1, Die Kirche von Nikaia bis Chalkedon, Freiburg - Basel - Wien, 1973, pp. 113-
115. In the Robber Council of Ephesos (A.D. 449) Cyprus was represented by a certain metropolitan 
of Constantia Olympios who continued to held that office in the Council of Chalcedon (A.D. 451). 
See Schwartz,/!COe, II, 1,1, p. 56, 31 \ibid, p. 79, 37; ibid., p. 183,29; ibid., p. 193,7; ibid., II, 1 ,2, 
p. 4, 40; ibid., p. 122, 30\ibid., p. 131, 30; ibid., p. 142, 30; ibid., II, 1, 3, p. 4, 30; ibid., p. 8,. 28; ibid., 
p. 12, 29; ibid., p. 43, 29; ibid., p. 57, 30; ibid., p. 64, 30; ibid., p. 84, 29; ibid., p. 87, 30; ibid., p. 102,
30. See also the Latin texts of these Councils in Schwartz, A COe, II, 2,2, p. 76,345; ibid., II, 3,1, p. 
29, 31; ibid., p. 54, 37; ibid, p. 178, \\ib id , II, 3, 2, p. 129, 30; ibid., p. 139,30; ibid., p. 158,30; ibid, 
II, 3,3, p. 8, 30; ibid, p. 11, 28; ibid., p. 100, 30. Cf. Mansi, vol. VI, cols. 568, 609, 843, 914, 917; 
Mansi, vol. VII, cols. 137, 165, 408. Whether the latter is the same person as Olympios of Karpasia 
we do not know and there is no evidence to support any identification of these two Olympioi. See 
also Hackett, Church o f Cyprus, pp. 32-33, 305.
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mysterious bishop of Karpasia Olympios becomes for the first time known as a 
supporter of John of Antioch, who questioned the independence of the Church 
of Cyprus. Condemned by the Council of Ephesos, Olympios seems to have been 
also condemned to oblivion by his compatriots, never being mentioned as their 
bishop, if in fact he had ever been their spiritual father.

II. THE DEATH OF SAPRIKIOS OF PAPHOS AT EPHESOS

Saprikios’ presence at Ephesos is evident from his participation and 
signature’in at least two decisions of the Third Oecumenical Council. He was 
present in the official opening and the first session of the Council which took 
place in the church of St. Mary on 22 June 43120. He agreed with the decisions 
of the Council of Nicaea and the content of Cyril of Alexandria’s letter to 
Nestorios21. He signed the condemnation of Nestorios among the first after 
Reginos of Constantia22.

Saprikios’ last known appearance in the Council of Ephesos is reported in 
the session of 22 July 43123 which dealt with the confirmation of the creed of 
Nicaea and signed the condemnation of the writings of Nestorios24.

On the meeting of 31 August 431 when the Cypriot bishops brought 
their case before the Council, Reginos of Constantia read out a libellus signed 
apart from him by Zenon of Kourion and Evagrios of Soloi25. It is the bishop of 
Kourion Zenon who, interrogated by the Council, mentioned that the late 
bishop Saprikios accompanied the other Cypriot bishops to Ephesos for the same 
reason, namely to bring before the synod the ecclesiastical dispute between the 
Church of Cyprus and the patriarch of Antioch26.

20. Schwartz, A C O e , I, 1, 2, p. 6, 91.
21. Ibid ., I, 1, 2, p. 31, 3-5. It is interesting that in the protocol of the Council Saprikios of 

Paphos is listed prior to the other bishops of Cyprus. This does not apply, however, in the signatures 
where Reginos of Constantia preceded the others; see Schwartz, A C O e .  I, 1,2, p. 6, 91-94. The same 
situation appears a month later on 22 July 431; ibid., I, 1,7, p. 87, 91 - 94; cf. Hackett, C h u rch  o f  

C yprus, pp. 243-44, where the seat of the metropolis of Cyprus in the early Christian period is 
discussed.

22. Schwartz, A C O e , I, 1,2, p. 56, 32.
23. Ibid ., I, 1, 7, p. 87, 91.
24 .I b id . ,  I, 1,7, p. 114, 95.
25. See for the libellu s ibid., I, 1, 7, pp. 118 - 19; for the signatures ibid., p. 119, 20 - 24.
26. Schwartz, A C O e , I, 1,7, p. 12 1, 15-17: K a i  ό  τή ς  μ α κ α ρ ία ς  μ ν ή μ η ς  Σ α π ρ ίκ ιο ς  ό  ε π ί

σ κ ο π ο ς  ό  σ υ ν  ή μ ϊν  π α ρ α γ ε ν ό μ ε ν ο ς  τα ύ τη ς  έ ν ε κ α  τή ς  χ ρ ε ία ς  έ λ η λ ύ θ ε ι .  έ π ι  ο ύ ν  μ ε τ έ σ τ η  τοϋ  

β ίο υ ... · ,  see also Makarios I. Machairiotes, '"Εργα και Ήμέραι τής Τρίτης έ ν  Έφέσω Ο ικ ου μ εν ι
κ ή ς Σ υνόδου’, A p o s to lo s  B arn abas  2nd Ser. 3 (1931), 434.
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Unfortunately Zenon does not mention the exact date of Saprikios’ 
death. The only indication we have on this is his last dated signature on 22 July 
431. His death, therefore, occurred within these forty days (i.e. after 22 July 431 
and before 31 August 431).

It is very possible that Saprikios was buried there at Ephesos after his 
death in the summer of 431. However, a traveller of the sixteenth century says 
that he saw his tomb at Paphos together with those of six other Cypriot bishops 
who participated in the Third and Fourth Oecumenical Councils. Their tomb 
was in a chapel in a very deep grotto called ‘the seven sleepers’ and among other 
stories about them the local people believed that they were alive27.

Since no other homonymous bishop from Paphos or from any other 
episcopal see of Cyprus is known so far it is most probable that the Sapithian 
mentioned by the sixteenth century traveller and our Saprikios is one and the 
same person. It must be noticed that the names of other Cypriot bishops are not 
given correctly in this text.

Lack of evidence does not allow us to know more about the possible 
transfer of his remains from Ephesos to Paphos after 431. However, from this 
reference to him by the local population it appears that his name was highly 
respected in his diocese nearly twelve centuries after his death.

III. THE PROTOPAPAS KAISARIOS

Among the members of the delegation of Cyprus in the Council of 
Ephesos (A.D. 431) scholars include a protopapas Kaisarios28. In fact a certain 
chorepiskopos Kaisarios was present in the meetings of the Council of 22 June

27. See Andre Thevet, Grand Insuiaire, ed. in. Ch. Schefer, Le Voyage de la Terre Sainte 
compose par Maitre Denis Possot, Paris, 1890, pp. 298-309, translated into English by C.D. Cob- 
ham, Excerpta Cvpria. Cambridge Univ. Press, 1908, p. 180; Saprikios is referred to as Sapithian. o f  
Papho. Cf. I. Tsiknopoulos, 'Μερική συμπλήρωσις τοΰ καταλόγου έπισκόπων Πάφου και "Αρ
σινόης’, Kypriakai Spoudai 34 (1970), 187-88. Kyprianos, ρ. 359. For further bibliography on the 
Seven Sleepers of Ephesos see J. Bonnet, Artemis d' Ephese et la legende des sept dormants, Paris, 
1977, (the legend was adopted by the Latin West and also by the Islamic world);!. Ma$signon,Le 
culte liturgique et popuiaire de VII Dormants, (1961); P.M. Huder, Beitrag zur Visionliteratur und 
Siebenschlaferlegende des Mittelalters, in Beilage zum Jahresbericht des humanistischen Gymna
siums Metten.. fur das Schuljahren 1902/03, 1904/05, 1907/08 (the text in the second part, i.e. 
1904/05); idem. Die Wanderlegende von den Siebenschlafern, Leipzig, 1910, see the bibliography on 
pp. 214-21; C. Enlart, L'Art Gothique et la Renaissance en Chypre, Paris, 1899, vol. II, pp. 479-80; 
F. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, 3rded. Brussels, 1957, vol. II, pp. 223*25; PG 115, 
cols. 428-448.

28. Hackett, Church o f  Cyprus, p. 16; Hill, History o f Cyprus, p. 275.
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and 22 July 431. Kaisarios is mentioned among the participants of these two 
sessions in the group of the Cypriot bishops after Evagrios, bishop of Soloi29.

Since a certain Kaisarios protopapas is mentioned by later authorities as a 
member of the Cypriot delegation in the Council of Ephesos, one is inclined to 
suspect that he is to be identified with the above-mentioned Kaisarios 
chotepiskopos30.

A closer investigation of the signatories of the same assemblies, however, 
shows that Kaisarios signed as χωρεπίσκοπος πόλεως "Αρκης3I. Certain 
problems arise, therefore, concerning such an identification. For Arke is not an 
ecclesiastical diocese in Cyprus but in Armenia, and its bishop was under the 
jurisdiction of the metropolitan of Melitene32. Furthermore, a certain Akakios is 
referred to in the protocol of the Council as bishop of the same see33, while a 
third bishop, Marcellinus, appears in the sources of the Council of Ephesos as 
bishop of Arke34. Marcellinus was a member of the synod of the Anatolikoi who 
assembled under the leadership of John of Antioch and was included in the list 
of Nestoriophiles sent by the Cyrillian Council to the Emperors on July 1,4313S. 
His diocese, therefore, refers to the episcopal see of Arkai in Phoeniciae which

29. Schwartz, ACOe. 1. 1, 2, p. 6, 91 - 95; ibid, 1, 1, 7, p. 87,91-95. These two sessions dealt 
with the condemnation of Nestorios and the examination of his heretical writings.

30. See Neophytos Rodinos, Περί Ηρώων, Στρατηγών, Φιλοσόφων, 'Αγίων και άλλων 
όνομαστών άνθρώπων, όποΰ εύγήκασιν άπό τό νησί τής Κύπρου, Rome (apud Mascardum), 
1659 (Repr. Athens, 1976), pp. 136-137: Εις την Τρίτην Σύνοδον, όποΰ έγινεν εις την Έ φεσον... 
εύρέθησαν αυτοί οί έπίσκοποι. Σαπρίκιος Πάφου, Ζήνων Κουρείου. 'Ρηγϊνος Κωνσταντείας, 
Εύάγριος Σολέας. καί Καισάρειος πρωτοπαπάς; Nikodemos Mylonas’ edition in Kypriaka Chro- 
nika 3 (1925), 41; G. Baletas, Νεόφυτος Ροδινός, Athens, 1979, p. 198; Ph. Georgiou, Ειδήσεις Ι 
στορικοί περί τής Εκκλησίας τής Κύπρου, Athens, 1875, (Repr. Nicosia, 1975), ρ. 15. Kyprianos, 
pp. 102, 357.

31. Schwartz, ACOe, 1, 1, 2, p. 58,79: Καισάριος χωρεπίσκοπος πόλεως Ά ρκης υπέγρα
ψα άποφηνάμενος άμα τή άγια συνόδφ; Kaisarios signed this meeting of 22 June 431 after Eva
grios of Soloi. Bearing the same title he signed the meeting of 22 July 431 .Καισάριος χωρεπίσκο
πος πόλεως Άρκης υπέγραψα; ibid., 1, 1, 7, ρ. 117, 193. On the office of Chorepiskopos see Lau
rent, Corpus, V, 2, No 1066, p. 27 (7th cent.); Mansi, vol. XIII, col. 434 B (787 A.D.); F. Gillmann, 
Das Institut der Chorepischofe im Orient, Munich, 1903; Chr. Papadopoulos, 'Περί χωρεπισκό- 
πων και τιτουλαρίων άρχιερέων έν τή Όρθοδόξω Εκκλησία’, Εκκλησία 13 (1955), 57-60, 65- 
66, 73-75; Ρ.Η. Poulitsas, Σχέσις Πολιτείας καί Εκκλησίας ιδία έπί έκλογής έπισκόπων, 
Athens, 1966, ρρ. 370-389.

32. Η. Gelzer, Georgii Cyprii Descriptio Orbis Romani, Leipzig, 1890, p. 14,244; ibid., p. 67. 
1367. E. Honigmann, Le Synekdemos d' Hierokles et Γ opuscule geographique de Georges de Chy- 
pre, Brussels, 1939, p. 37, 703, 8. On Arke see now J. Darrouzes, Notitia Episcopatum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, Not. 1, 218, Not. 2, 275, Not. 4, 231, Not. 7, 269, Not. 9, 169, 
Not. 10, 202 and Not. 13, 190.

33. Schwartz, ACOe, I, 1,2, p. 4, 25: καί Ακακίου Άρκης.
34. Ibid., I, 1,5, p. 124, 43.
35. Ibid., 1, 1, 3, p. 13, 14.
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must be distinguished from its homonymous see in Armenia36.
The problem, however, remains and one may wonder why Arke in 

Armenia had to be represented in the Council by a bishop and a chdrepiskopos. 
Nevertheless, Akakios of Arke, though mentioned once in the first session of 22 
June 431, never signed the proceedings of that or any other meeting of the 
Council. One can tentatively suggest that he might have been an old man who 
took with him to Ephesos his chdrepiskopos and future successor37. Actually, 
Kaisarios of Arke participated in another meeting of the Council, that of 22 July 
431, and signed its proceedings38.

A brief examination of the office of protopapas may be useful to the 
problem under discussion. Pere Darrouzes in his erudite work on the ΟΦΦΙΚ1Α 
of the Byzantine Church found no evidence of the office of protopapas as early 
as the fifth or sixth century39. Using, therefore, the office of protopapas in the 
Third Oecumenical Council appears by itself very doubtful. It is at a later period 
that the office had been raised to a higher rank40. Especially in the island of

36. H. Gelzer, G e o rg ii C y p r ii D esc r ip tio  O rb is R o m a n i, Leipzig, 1890, p. 50, 974. E. Honig- 
mann, L e  S y n e k d e m o s  d '  H iero k les  e t  Γ  o p u scu le  g eo g ra p h iq u e  d e  G eo rg es d e  C h ypre , Brussels, 
1939, p. 41, 716, 3; ibid, p. 66. 974.

37. For bishops proposing their successors in the early Christian centuries, see Theophanis, 
Chronographia, ed. C. de Boor, vol. I, Lipsiae, 1883, p. 34, 27 - 31; PG 67, col. 1037 C.

38. See above n. 31.
39. On the earlier references to the office see Porphyr. Cer. (Bonn), p. 17, 16; Theoph. Corn. 

(Bonn), p. 388, 24; Scylitzes (C'FHB), p. 203, 83-84; Darrouzes, ΟΦΦΙΚΙΑ, p. 41. Laurent, (Corpus, 
V, 1, No 136, p. 109), however, dates the seal of Λέο[ν] (κ]ουβουκλ[εί]σ(ιος και πρωτο)παπ(άς) 
τής πόλεως, referred to by Darrouzes, in the second half of the eleventh century. See also M. Vogel 
and V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelasters und der Renaissance, Leipzig, 
1909. p. 251. On references to the office at a later period see Darrouzes, ΟΦΦΙΚΙΑ, pp. 121, 193, 
202, 214, 532, 39, 533, 21, 545, 30. (Notice D), 547, 24 (Not. F), 550, 32 (Not. G), 555, 27 (Not. J), 
564 (Append.), 571, 29 (Not. O). Georgius Phrantzes, ed E. Bekker, (CSHB), Bonn, 1838, p. 305, 16. 
Μ. I. Manousakas, 'Βενετικά έγγραφα άναφερόμενα εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής 
Κρήτης του Μου -16ου αιώνος (Προκοπαπάδες καί πρωτοψάλται Χάνδακος)', ΔΙΕΕΕ 15 
(1961), 151, n. I. See now Ν. Β. Tomadakes, 'Έ κ τής Εκκλησιαστικής 'Ορολογίας, Πρωτοϊε- 
ρε0ς·> Π ρωθιερεϋς> πρωτοπρεσβύτερος^. πρωτοθύτης> πρωτοπαπάς >  πρωτοπαπαδίκιον. 
Χωρ(ο)επίσκοπος. Δευτερεύων των ιερέων πρωτοπαπάς βίτζε. Διδακτής. Έπίμετρον’, Έ- 
ηετηρ. Φιλοσ. Σχολής Πανεπ. 'Αθηνών, Περ. Β 24, 1 (1973/74), 311 ff. where there is further 
bibliography.

40. Darrouz£s, ΟΦΦΙΚΙΑ, pp. 233-34; p. 291, n. 3; p. 546, 20 (Not. E); p. 557, 18 (Not. K ’) 
text from the Cypriot MS Vat. Palat. Gr. 367, ff. 162r': Ό  πρωτοπαπάς πρωτεύει, όταν λειτονρ- 
γή ό άρχιερεύς, την άρχήν των όλων; ρ. 569, 29 (Not. Ν): Ό  πρωτοπαπάς, έκδικος και πρώτος 
τον βήματος και φέρων τά δεντερεϊα τον άρχιερέως; ρ. 572, 26 (Not. Ρ 1); ρ. 574, 30 (Not. R); ρ. 
575 (Not. R): Ό  δέ πρωτοπαπάς, ει το πρώτον των υποδεεστέρων νπήρχεν, άλλα νυν έτιμήθη, 
λαβών την μετά τόν πρωτονοτάριον στάσιν, και μετ' αύτόν ό αρχιδιάκονος. See also Ν. Β. To
madakes, 'Έκ τής Εκκλησιαστικής 'Ορολογίας', op. c i t ρρ. 311, 321-22. 324-25.
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Cyprus the office had been dignified and the protopapas acquired a certain role 
during the liturgy, namely to offer the holy communion to the bishop and to 
replace him in his absence41.

We now turn to examine the relation of Kaisarios of Arke, if any, with 
Cyprus. For if the chorepiskopos Kaisarios is the referred to later on as the 
protopapas Kaisarios, then his only connection with Cyprus is the fact that he is 
twice mentioned among the participants of the Council of Ephesos after the four 
representatives of the Church of Cyprus.

If this suggestion is correct, then it appears that the seventeenth century 
Cypriot-scholar Neophytos Rodinos, who seems to be the first authority to refer 
to Kaisarios as a member of the Cypriot delegation, did so simply decause he was 
mentioned after the Cypriot bishops. Perhaps he could not otherwise explain the 
fact that a chorepiskopos appears in the lists of the Council of Ephesos before 
other metropolitans and bishops42. This fallacy — and Rodinos has done a 
number of historical mistakes — was later repeated by Kyprianos43 and adopted 
by all scholars who wrote on the early history of the Church of Cyprus to the 
present.

41. Darrouzes (ΟΦΦΙΚΙΑ, p. 236), recognizes influence from the C atholic Church in the o f
fice o f protopapas in Cyprus; ibid., p. 557, 16 (N ot. K 2 ); p. 559, 16 (N ot. K 2): Όπρωτοπαπάς, ό
ταν ψάλλη ό αρχιεπίσκοπος την λειτουργίαν, να είστήκει έπάνω όλους τούς άρχοντας τής 'Εκ
κλησίας καί νά μεταλαμβάνη τον έπίσκοπον ομοίως και ό έπίσκοπος τον πρωτοπαπάν νά τοΰ 
έπιδώσει τό σώμα τού Χριστού; ρ. 562, 16 (N ot. Κ 3): Ωσαύτως γάρ τετύπωται τοΰ έχειν και αυ
τούς ΐσοδυναμοΰσας έξουσίας τοΰ άρχιερέως τον τεμέγαν πρωτοιερέαν και τον τούτου δευτερέ- 
βοναν(: δευτερεύοντα D), έ ν  τώ άγίω θυσιαστηρίω τύπον κατέχοντες τού άρχιερέως, και ά ό- 
φείλει εκείνος έκπληρεΐν έ ν  τώ άγίω θυσιαστήριοι, μη παρόντος αύτοΰ, τούτους όφείλειν 
έκπληρεΐν εί δε ό άρχιερεύς παρήν, συνίστορες (: θεω ροί D) τούτου έσονται, ένθεν κάκεϊθεν 
τής δευτέρας έκφωνήσεως (: τάς ... έκφωνήσεις D) άποπληροΰντες. See also Ν . Β. Tom adakes, 
” Εκ τής Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή ς  'Ο ρ ο λ ο γ ία ς ’, op. cit., ρρ. 311, 322, 324-25.

42. See for instance the com m ent o f  Aristenos in the thirteenth Canon o f the Synod o f  Ancy- 
ra in G .A . Ralles - M. Potles, Σύνταγμα τών θείων και Ιερών Κανόνων, νοί. 3, A thens, 1853, ρ. 
48: χωρεπίσκοποι δέ είσιν, οί σήμερον έν τισι κώμαις και χώραις πρωτοπαπάδες λεγόμενοι. In 
;he seventeenth century the terms protopapas and chorepiskopos were confused and in certain cases 
meant the sam e office. See Tom adakes, 'Έ κ  τή ς  Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή ς  'Ο ρ ο λ ο γ ία ς ’, op. cit., ρ. 318. 
On the chdrepiskopoi in Cyprus during the Frankish and V enetian rule see ibid., pp. 324-25.

43. Kyprianos, pp. 102, 357. See also above n. 28.



Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (609/10)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

1. "Οπως είναι γνωστό, τό 608 ό έξαρχος τής ’Αφρικής 'Ηράκλειος 
επαναστάτησε εναντίον τοΰ τυράννου Φωκά. Επικεφαλής τής έπαναστά- 
σεως τέθηκε ό γιος τοΰ έξάρχου, συνώνυμός του 'Ηράκλειος. Τά έπανα- 
στατικά στρατεύματα κατέλαβαν τήν Αίγυπτο καί ύστερα άπό μια διετία 
είσήλθαν στήν Κωνσταντινούπολη, όπου ό 'Ηράκλειος άνακηρύχθηκε αύ- 
τοκράτορας. Για τις κινήσεις των έπαναστατών στήν κρίσιμη διετία 608 - 
610 οί ιστορικές πηγές παραδίδουν έλάχιστα στοιχεία* 1. Είναι γι’ αυτό ’ιδιαί
τερα ένδιαφέρουσα ή διαπίστωση τοΰ διαπρεπούς νομισματολόγου Philip 
Grierson, ότι μια σειρά άπό χάλκινα νομίσματα των έπαναστατών κόπη
καν στήν Κύπρο2. 'Η ταύτιση αυτή είναι άναμφισβήτητη, γιατί στήν πίσω 
όψη των νομισμάτων ύπάρχει ή έπιγραφή ΚΥΠΡΟΥ. ’Αντίθετα είναι έντε- 
λώς ύποθετική ή άπόδοση καί χρυσών νομισμάτων τών έπαναστατών στο

* * Ή  ά να κ ο ίνω σ η , δ π ω ς  δ ια β ά σ τη κ ε σ τ ό  Σ υ μ π ό σ ιο , ε ίχ ε  εύρ ύτερο  τ ίτ λ ο  
(« Π α ρ α λ ειπ ό μ ενα  τή ς ισ το ρ ία ς  τή ς  Κ ύπρου ά π ό  τ ό ν  γ' ώ ς  τ ό ν  ζ' α ιώ να ») κ α ί π ερ ιλ ά μ β α νε  
ά νά λυσ η  π ερ ισ σ οτέρ ω ν ισ τορ ικ ώ ν γ εγ ο νό τω ν . Ε π ε ιδ ή  τ ό  κ ε ίμ ενο , δ π ω ς  τ ό  έπ εξερ γ ά σ θ η κ α  
για δημοσίευση στή βιβλιοθήκη τοΰ  Dum barton Oaks τ ό  χε ιμ ώ να  1983 /84 , Ε λαβε μ εγά λη  
έκ τα σ η , π εριορίζομ α ι νά  δη μ οσ ιεύ σ ω  σ τ ο ν  τ ό μ ο  τώ ν Π ρ α κ τικ ώ ν  έ ν α  μ ό ν ο ν  π ρ ώ το  μ έρ ο ς .

1. Β λ. τώ ρα πλήρη ά νά λ υ σ η  τώ ν σ χετ ικ ώ ν  μα ρτυριώ ν σ τ ό  έ ρ γ ο  τ ο ΰ  Zbigniew  
Borkowski, ‘Inscriptions des factions a Alexandrie’, στή σ ειρ ά  Alexandrie τ ο ΰ  C entre d’ archtologie  
mediterraneenne de Γ Academ ic polonaise des sciences, τ ό μ . 2 , Β α ρ σ ο β ία , 1981, σ ε λ . 22  - 58. Ό  
Borkowski δ έν  π ρ ό λ α β ε , ώ ς  φ α ίνετα ι, νά  χρ η σ ιμ οπ ο ιή σ ει τ ό  ά ρ θ ρ ο  τοΰ  G . R osch, ‘D er A ufstand  
der Herakleioi gegen Phokas (608 -610 ) iro Spiegel num ism atischer Q uellen’, Jahrb. d. osterr Byz. 28  
(1979), 51 - 62. Σ τις δύο  α ύ τές  μ ελ έτες  (Borkowski κ α ί Rosch) μ νη μ ο νεύ ετα ι κ α ί δ λ η  ή 
παλα ιότερη  β ιβλιογραφ ία  τοΰ  θ έμ α το ς .

2. Ph. Grierson, ‘The Consular Coinage o f  "Heraclius" and the R evolt against Phocas o f  608  
- 61 O’, The Numismatic Chronicle (1950), 71 -9 3 . Π ρβ λ . κ α ί τοΰ  ίδιου, Catalogue o f  the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection, τό μ . 2, μ έρ ο ς  1, W ashington, D .C ., 1968, σ ε λ . 207 έξ . 
καί C . M orrisson, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliotheque nationale, τ ό μ . 1, Paris, 
1970, s. 251.
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νομισματοκοπείο τής Κύπρου πού πρότεινε ό Wolfagang Hahn3, άλλά άμφι- 
σβήτησε μέ Ισχυρά έπιχειρήματα ό Ζ. Borkowski4.

Τά νομίσματα τής Κύπρου, πού είναι δμοια μέ τά άντίστοιχα των 
νομισματοκοπείων τής Καρχηδόνας και τής Αλεξάνδρειας, καθιστούν έν- 
τελώς βέβαιο δτι δ έπαναστατικός στρατός καί πιθανόν καί ό ίδιος ό Η 
ράκλειος, πού ήταν γενικός έπικεφαλής του, διήλθαν άπό την Κύπρο κά
θοδόν προς τήν Κωνστατινούπολη καί μάλιστα δτι παρέμειναν άρκετό 
χρόνο στο νησί, ώστε νά θέσουν σέ λειτουργία τό νομισματοκοπείο, πού εί
χε μείνει σέ άδράνεια άπό τήν έποχή του αύτοκράτορα ’Αλεξάνδρου 
Σεβήρου5.

2. Αποσπασματική έπιγραφή πού βρέθηκε στην Κυθρέα καί στήν ό
ποια ήταν χαραγμένο κάποιο αύτοκρατορικό διάταγμα παρουσιάζει τήν ι
διομορφία νά είναι ξυμένο τό δνομα τού αύτοκράτορα. Οί πρώτοι έκδοτες 
Ρ. Le Bas καί W. Waddington6 καί ό νεώτερος έκδοτης Τ. Β. Mitford, πού 
δημοσίευσε τό σημαντικότερο άπόσπασμα τής έπιγραφής7, υπέθεσαν δτι 
τό διάταγμα ήταν τού Ίουστιανιανού Α’ (527 - 565), ένώ πιο πρόσφατα ό 
J. - Ρ. Sodini υποστήριξε μέ βάση τούς αύτοκρατορικούς τίτλους τής έπι
γραφής δτι τό διάταγμα πρέπει νά άποδοθεΐ στον αύτοκράτορα Τιβέριο

3. M o n e ta  Im p erii B yzanrin i, μέρος 2, Wien, 1975, σελ. 85 έξ. και μέρος 3, Wien, 1981, 
σελ. 78 έξ.

4. "Οπου άνοκ., σελ. 137 - 143.
5. Στά νομίσματα τής έπαναστατικής περιόδου εικονίζονται ένας ή δύο άνδρες κατά 

μέτωπο μέ τήν παραδοσιακή στολή τού ύπατου και τήν έπιγραφή DN ERACAIO CONSVAI. 
'Ορθά ό Grierson, δπ. άνωτ., σελ. 80 έξ., έρμήνευσε τήν παράσταση και τήν έπιγραφή άπό τήν 
ανάγκη των έπαναστατών νά κόψουν δικά τους νομίσματα, στά όποια όμως ούτε τό 
πρόσωπο του τυράννου μπορούσε νά παρασταθεϊ, άλλά ούτε καί τού 'Ηρακλείου ή των 
'Ηρακλείων μέ τούς αύτοκρατορικούς τίτλους. 'Οπότε βρέθηκε ή προσωρινή λύση άνάγκης 
νά παρασταθούν οί δύο 'Ηράκλειοι, ή μόνος ό έξαρχος 'Ηράκλειος ώς ύπατος. Ό  Rosch, δπ. 
άνοπ. σελ. 60 έξ., ορθά τονίζει τό πολιτειακό στοιχείο στήν έκλογή τού τίτλου τού υπάτου ώς 
στοιχείου άντίθεσης τών νόμιμων πολιτειακών παραγόντων προς τό καθεστώς τού τυράννου 
πού έπρεπε νά άνατραπεΐ. 'Υπερβάλλει ώστόσο ό Rosch όταν προϋποθέτει κάποια δήθεν 
μυστική άπονομή τού τίτλου τού υπάτου στον 'Ηράκλειο άπό μέρους τής συγκλήτου τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Είναι, νομίζω, πλησιέστερα προς τά πράγματα ό Borkowski, σελ. 40 
έξ., πού ιονίζει τό προπαγανδιστικό στοιχείο στήν έκλογή τού τίτλου τού ύπάτου. Γι’ αύτό 
είναι περιττή ή συζήτηση άν «έγινε» ύπατος μόνον ό έξαρχος 'Ηράκλειος ή καί ό γιος του (βλ. 
Rosch, σελ. 55).

6. V o ya g e  a rch eo lo g iq u e  e n  G re c e  e t  e n  A s ie  M in eu re , Paris, 1847, επιγραφή άρ. 2770.
7. ‘Some New Inscriptions from Early Christian Cyprus, 7. A New Fragment of Justinian's 

Rescript from Kythrea\ B y za n tio n  20 (1950), 128 - 32. Τήν έπιγραφή άντέγραψαν άπό τήν 
έκδοση τού Mitford καί τήν άπέδωσαν στον 'Ιουστινιανό καί οί Μ. Amelotti καί I. Luzzatto, L e  

c o n s titu z io n ig iu s tin ia n n e e  n e ip a p ir i  e  n e lle  epigrafi. [ Legum lustiniani Imperatoris Vocabularium, 
Subsidia τόμ. l], Milano, 1972, σελ. 96.
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Κωνσταντίνο8. Επειδή όμως κάθε προσπάθεια ταυτίσεως πρέπει, κατά τή 
γνώμη μου, νά ξεκινήσει από τό γεγονός ότι στην επιγραφή αύτή έχουμε τό 
όχι πολύ συνηθισμένο για τόν έκτο αιώνα φαινόμενο τής καταστροφής τού 
ονόματος τοΰ αύτοκράτορος, καί αυτό προϋποθέτει μιά επίσημη ή άνεπί- 
σημη damnatio memoriae, έχω ύποστηρίξει ως πιό πιθανή τήν άπόδοση τοϋ 
διατάγματος τής επιγραφής στόν αύτοκράτορα Φωκά, γιά τόν όποιο είναι 
γνωστό ότι όχι μόνον ανατράπηκε άπό τόν 'Ηράκλειο καί φονεύθηκε άλλα 
και τό άγαλμά του στόν Ιππόδρομο τής Κωνσταντινουπόλεως καταστρά
φηκε στά πλαίσια τής damnatio memoriae9. Ή  διέλευση καί παραμονή των 
επαναστατικών στρατευμάτων τοΰ 'Ηρακλείου στήν Κύπρο καθιστά, νο
μίζω, τήν ταύτιση αύτή πολύ πιθανή.

3. ’Έχουν βρεθεί μιά σειρά άπό οκτώ συνολικά έπιγραφές, οί όποιες 
άναφέρονται στήν κατασκευή τών αψίδων τοϋ ύδραγωγείου τής πρωτεύου
σας τής Κύπρου, Κωνσταντίας10. Στίς έπιγραφές αυτές μνημονεύεται κάθε 
φορά ό αριθμός τών άψίδων πού κατασκευάστηκαν, καί ό έκάστοτε ύπεύ- 
θυνος γιά τήν κατασκευή αρχιεπίσκοπος Κύπρου. 'Ωστόσο, σέ μιά άπό τις 
έπιγραφές δέν μνημονεύεται τό όνομα κάποιου άρχιεπισκόπου, άλλά τό ό
νομα τού Ηρακλείου. Τό κείμενο τής επιγραφής αύτής έχει ώς έξής:

[ + Έγένο ] ντο σύν 
θ(ε)ώ κ(αί) αύται έ αίπτά 
άψίδες έκ τόν φιλ - 
οτιμηθέντων πα
ρά Φλ(αουίου) 'Ηρακλίου τοΰ θε- 
οστέπτου ήμόν δεσ
πότου άπό τοΰ ιπποδρόμ
ου· μη(νός) ς’, ι(ν)δ(ικτιώνος) -  + 11

’Επειδή ή χρονολογία τής επιγραφής δέν σώζεται12, οί μελετητές ύ-

8. J. -Ρ. Sodini, ‘U ne titulature faussem ent attribuee a Justinien Ier. Rem arques sur une
inscription trouvee a Kythrea, Chypre’, Travaux et M emoires 5 (1974), 373 - 84. Τ ή ν  ύ π ό θ ε σ η  τ ο ν  

Sodini υιοθέτησε ό  R. Bonini, 7  S u bsid ia  del Vocabolario delle L eg es  di G iustin iano’, A e g y p tu s  55 
(1975), 257 έξ .

9. E. Chrysos, ‘The Title β α σ ιλεύ ς  in Early Byzantine International Relations’, D u m b . O a k s  

P ap. 32 (1978), 29 - 75, ’ιδια ίτερα σ ελ . 72 έξ .
10. Τ ις έπ ιγρ α φ ές  δη μ οσ ίευ σ ε δ λ ε ς  μ α ζί καί τ ις  ά ν έ λ υ σ ε  ισ το ρ ικ ά  ό  Τ . Β. M itford, δ π . 

ά νω τ ., άρ. 5. The Aqueduct o f  C onstantia, σ ελ . 116 - 125.
11. Mitford, σ ελ . 121.
12. Οί π α λα ιό τερ ο ι έ κ δ ο τ ε ς  δ ιά β α ζα ν  σ τή ν τελευ τα ία  σειρά: [ίν]δ (ικ τιώ νος) ς '. Ό  

Mitford ό μ ω ς δ ια π ίσ τω σ ε δτι the num ber o f  the indiction has been om itted through an  error o f  the
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πέθεσαν γενικά δτι ή κατασκευή του τμήματος αύτοϋ του όδραγωγείου 
πρέπει νά έγινε κάποτε μεταξύ 610 και 641. Ό  Oberhummer θεώρησε ώς πι
θανές χρονολογίες τό 618 ή τό 63313, ένώ ό Mitford, συνυπολογίζοντας την 
έξέλιξη των μακρών καί δαπανηρών πολέμων τοϋ 'Ηρακλείου κατά τών 
Περσών, συμ^έρανε λογικά δτι ή οικοδομική αύτή δραστηριότητα τοϋ 'Η 
ρακλείου πρέπει νά χρονολογηθεί μετά τό τέλος τοϋ πολέμου, δηλαδή με
τά τό 62814. Χαρακτηριστικό δλων τών παλαιότερων προσπαθειών γιά τη 
χρονολόγηση τής έπιγραφής είναι δτι θέτουν ώς terminus post quern τήν ά- 
νακήρυξη τοϋ 'Ηρακλείου σέ αύτοκράτορα, δηλαδή την ημερομηνία 5 ’Ο
κτωβρίου 61015. 'Ωστόσο ή βέβαιη παρουσία τών έπαναστατικών στρατευ
μάτων τοϋ 'Ηρακλείου στην Κύπρο τό 610 καθιστούν πιθανή τη χρονολό
γηση τής έπιγραφής στο έτος αυτό. 'Υπέρ τής άπόψεως αύτής συνηγορούν 
τά έξής στοιχεία τής έπιγραφής.

Ό  'Ηράκλειος δέν μνημονεύεται μέ αύτοκρατορικούς τίτλους, ούτε 
τούς ρωμαϊκούς τίτλους (αΰγουστος κ.λ.π.), πούΐσχυαν ώς τό 629, ούτε μέ 
τήν έλληνική αύτοκρατορική προσωνυμία (βασιλεύς), πού θά είσαχθεΐ έπί- 
σημα τό 629 ύποκαθιστώντας τούς παλαιούς τίτλους16. ’Αντίθετα ονομάζε
ται μόνον θεόστεπτος δεσπότης. Καταρχήν τά επίθετα θεόστεπτος καί Θεο- 
στεφής προϋποθέτουν τή στέψη καί γι’ αύτό χρησιμοποιούνται γιά έστεμ- 
μένους ηγεμόνες17. Εκείνο όμως πού ιδιαίτερα έκφράζει τό επίθετο Θεό
στεπτος είναι δτι ό ονομαζόμενος ηγέτης έχει έξασφαλίσει τήν θεϊκή έγκρι
ση καί εύνοια. Γιά τον 'Ηράκλειο, πού βρισκόταν κάθοδόν πρός τήν Κων
σταντινούπολη καί τόν θρόνο, ήταν σημαντικό νά άναγνωρισθεΐ δτι τό έγ-

lapicidc (σελ. 123) καί Επομένως ή παραπάνω όποκατάσταση μέ τήν έκτη ίνδικτιώνα είναι 
έσφαλμένη.

13. Sitzungsberichte der Bayer. Akademie. Miinchen, 1888, σ. 346. Ή  υπόθεση στηρίζεται 
στην έσφαλμένη άνάγνωση τής έπιγραφής — βλ. προηγούμενη υποσημείωση — ότι 
χρονολογείται στήν Εκτη ίνδικτιώνα.

14. Mitford, σελ. 123.
15. Ό  Η. Gregoire πρόσεξε ότι ή Επιγραφή μνημονεύει μόνον τόν Ηράκλειο καί όχι καί 

τόν γιό του 'Ηράκλειο νέο Κωνσταντίνο, πού άνακηρύχθηκε συναυτοκράτορας τό 613, γι’ 
αύτό πρότεινε ώς πιθανή περίοδο τήν τριετία 610 - 613, δηλαδή πάλι μέ αφετηρία τήν 5η 
’Οκτωβρίου 610. Ό  Milford, σελ. 123, σημ. 1, όρθά άπέρριψε τόν περιορισμόν αύτό μέ τό 
Επιχείρημα ότι σώζονται πάπυροι τής περιόδου μετά τό 613 πού μνημονεύουν μόνο τό όνομα 
τοϋ 'Ηρακλείου (Βλ. τώρα R.S. Bagnall καί Κ.Α. Worp, Regnal Formulas in Byzantine Egypt 
[Bulletin of the American Society of Papyrologists, Supplement άρ. 2], Missoula, 1979, σελ. 68 Εξ.).

16. E. Chrysos, όπου άνωτ. (σημ. 9), σελ. 31 - 72.
17. Βλ. W. Enfllin, Gottkaiser und Kaiser von Gottes Gnaden, Miinchen, 1943, σελ. 118 

καί 120, Otto Hornickel, Ehren- und Rangpradikate in den Papyrusurkunden, 1930, a. 16 καί F. 
DOlger, ‘Die Entwicklung der Kaisertitulatur und die Datierung von Kaiserdarstellungen in der 
byzantinischen Kleinkunst’ στόν τόμο Byzantinische Diplomatik. Ettal, 1956, σελ. 138/39.
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χείρημά του όχι μόνον άποκαθιστούσε την πολιτειακή νομιμότητα, άλλα 
και καλυπτόταν με την εύνοια του θεού18.

Έξαλλου ό χαρακτηρισμός τού "Ηρακλείου ώς δεσπότου δεν απο
τελεί αναγκαστικά υποκατάστατο τής αύτοκρατορικής προσωνυμίας βα
σιλεύς — ή αΰγονσχος — άλλα μπορεί νά έρμηνευθεΐ ώς διέξοδος άπό τή 
δυσκολία καί τήν άμηχανία πλαισιώσεως του ονόματος τού "Ηρακλείου 
με ενα έπίθετο άντίστοιχο προς τις προθέσεις καί τό εγχείρημά του19.

Ό  τίτλος δεσπότης χρησιμοποιείται βέβαια κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους κατεξοχήν για τον αύτοκράτορα20. Παρά ταύτα δεν έπέχει θέση 
προσωνυμίας καί γι’ αυτό δεν ύποκαθιστα τούς αύτοκρατορικούς τίτλους, 
παρά μόνον άνεπίσημα καί μεταφορικά. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι ό
ταν οί βυζαντινές πηγές άναφέρονται στήν αύτοκρατορική οικογένεια, 
πού, φυσικά δέν ήταν όλα τά μέλη τής εστεμμένα, χρησιμοποιούν τον χα
ρακτηρισμό δεσπόται. "Ετσι, στήν περιγραφή τής άναγόρευσης σέ αύτο
κράτορα τού τρίτου γιοΰ τού "Ηρακλείου, "Ηρακλωνά, πού έγινε τό 638, ό 
τέταρτος γιος τού "Ηρακλείου, Δαβίδ, άποκαλεΐται δεσπότης προς άκόμη 
άναγορευθεΐ σέ καίσαρα21.

18. Τό στοιχείο αύτό προβάλλεται έντονα στις περιγραφές άναγόρευσης 
αύτοκρατόρων στο Περί τής Βασιλείου Τάξεως έργο του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, 
οπού ή εκλογή άπό τή σύγκλητο ή τήν αύτοκράτειρα έρμηνεύεται αμέσως — και πριν άπό τή 
στέψη του νέου μονάρχη — ώς θεω άρέσκονσα [ π.χ. I. 92, σελ. 419, 17 έκδ. Βόννης]. 
Προσφωνώντας τούς στρατιώτες μετά τήν έκλογή καί πρίν άπό τή στέψη του ό Λέων Α' 
διακήρυξε: ό θεός ό παντοδύναμος και ή κρίσις ή ύμετέρα, ισχυρότατοι συστρατιώται, 
αύτοκράτορά με τών τών 'Ρωμαίων δημοσίων πραγμάτων ευτυχώς έξελέξατο' καί τό πλήθος 
άπάντησε: Λέων αύγουστε, συ νικάς' ό σέ έκλεζάμενος σέ διαφυλάξει, τήν εκλογήν εαυτού ό 
θεός περιφρουρήσει, 1 91, σελ. 411, 23 - 412, 3.

19. Πρέπει ώστόσο νά μνημονευθεΐ ότι σέ «λαϊκές» επιγραφές, δηλαδή επιγραφές 
άνεπίσημης προέλευσης, ό αύτοκράτορας αναγράφεται όχι ώς «βασιλεύς, άλλ’ ώς δεσπότης. 
Βλ. π.χ. τις έπιγραφές άπό τον ιππόδρομο τής Εφέσου, Υ. Janssens, ‘Les blues et les verts sous 
Maurice, Phocas et Heraclius’, Byzantion 11 (1936), 499 - 536, ίδιαίτ. σ. 526: Φωκά τώ Θεοστεφή 
ημών δεσπό(τη) και βενέτοις \Κ(ύρι)ε βοή\θησον.

20. L. Brehier, Ί7 origine des titres imperiaux a Byzance. Βασιλεύς et δεσπότης’, Byz. 
Zeitschr. 16 (1906), 161 - 178. Πρβλ. F. Dolger, όπου άνωτ. (σημ. 17), σελ. 131 έξ. Γιά τή 
μεταγενέστερη περίοδο, πού ό όρος δεσπότης θά χρησιμοποιηθεί ώς άξίωμα, βλ. Β. Fejancic, 
Despoti u Vizanitji i Suinoslovenskim zemijama, Beograd, 1960. Δέν είναι άγνωστος καί ό 
χαρακτηρισμός ιδιωτών κατά τήν προσφώνηση στήν ιδιωτική έπιστολογραφία. Βλ. L. 
Dinneen, Titles o f Address in Christian Greek Epistolography, Washington, D.C., 1929, σελ. 56 έξ.

21. Περί τής Βασιλείου Τάξεως, II, 27, σελ. 628,7. Πρβλ. R. Guilland, Recherchessur les 
institutions byzantines, τόμ. 2, Berlin - Amsterdam, 1967, σελ. 1. Επίσης στο ίδιο έργο, I, 38, σ. 
194, ορίζεται ή τών δεσποτών έν τή άγίμ έκκλησία προέλευσις, ένώ άπό τά συμφραζόμενα 
προκύπτει ότι μόνον ένας (άπό τούς δέσποτας) ήταν αύτοκράτορας κατά τήν έναρξη τής 
περιγραφόμενης τελετής.
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Ό  χαρακτηρισμός δεσπότης, όπως και ό παράλληλος χαρακτηρι
σμός κύριος, άντιστοιχοΟν στόν λατινικό όρο dominus, μέ τον όποιο χαρα
κτηρίζονταν οί ρωμαίοι αύτοκράτορες άπό τους ύπηκόοους τους άνεπίση- 
μα και μεμονωμένα ήδη στόν α' αιώνα μ.Χ., συχνότερα στόν β', ώσπου ό 
χαρακτηρισμός γενικεύθηκε ώς τίτλος καί τέθηκε στην άρχή του ονόμα
τος του αύτοκράτορα στις επιγραφές των νομισμάτων στις αρχές τοϋ δ’ 
αιώνα22.

Είναι γι’ αυτό άποκαλυπτικό τό γεγονός ότι, όπως είδαμε, στα νομί
σματα τής έποχής τής έπαναστάσεως του Ηρακλείου ή έπιγραφή είναι 
DN ERACAIO CONSVAI. Πιστεύω λοιπόν ότι ό χαρακτηρισμός δεσπό
της για τον "Ηράκλειο στην έπιγραφή τού ύδραγωγείου τής Κωνσταντίας 
χρησιμοποιήθηκε άπό τήνΐδια ανάγκη και μέ τήνΐδια σημασία πού χρησι
μοποιήθηκε τό D(omino) N(ostro) στά νομίσματα τού "Ηρακλείου23.

Ό  "Ηράκλειος μνημονεύεται στην έπιγραφή ώς Φλ(άουιος) 'Ηρά
κλειος. Είναι άπαραίτητο νά σχολιάσουμε τή χρήση τού ονόματος αυτού. 
Καταρχήν είναι γνωστό ότι ήδη άπό τον γ' αιώνα, κυρίως όμως άπό τήν ε
ποχή τού Μ. Κωνσταντίνου οί αύτοκράτορες υιοθέτησαν τό όνομα Flavius 
ώς ειδικό αύτοκρατορικό praenomen γιά νά συνδεθούν δυναστικά μέ τον 
αύτοκρατορικό οίκο πού κυβέρνησε τή Ρώμη στόν α αιώνα μ.Χ. ’"Εκτοτε 
όλοι οί αύτοκράτορες υιοθετούσαν, όπως φαίνεται, αυτό τό nomen gentile 
άμέσως μετά τήν άναγόρευσή τους. Παράλληλα όμως πολλοί άνώτμτοι 
συγκλητικοί καί άξιωματούχοι έφεραν τό όνομα αύτό24.

Είναι πολύ πιθανό, άλλα δέν έχουμε μαρτυρίες γι’ αύτό, ό έξαρχος 
τής ’Αφρικής "Ηράκλειος νά είχε άποκτήσει τό όνομα Φλάβιος καί δέν ά- 
ποκλείεται νά ΐσχυε τό ίδιο καί γιά τόν γιό του, τόν έπίδοξο έπαναστάτη 
"Ηράκλειο, ήδη πριν άναγορευθεί αύτοκράτορας25. Δέν άποκλείεται όμως

22. A. Alfoldi. Die monarchische Representation im romischen Kaiserreiche, Darmstadt, 
1970. σελ. 209 εξ. Πρβλ. καί Rosch. ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, Wien, 1978, σελ. έξ.

23. Παραδόξως οί ερευνητές Grierson, Hahn, Rosch καί Borkowski, πού άνέλυσαν τά 
άπό πολιτειακή άποψη άξιοσημείαηα στοιχεία τών νομισμάτων τής διετίας 608 - 610, δέν 
πρόσεξαν τή σημασία τού DN.

24. Γιά τήν περίοδο 395 - 527 ό J.R. Martindale, The Prosopography o f  the Later Roman 
Empire, τόμ. 2, Cambridge, 1980, σελ. 474 - 76, καταγράφει 230 πρόσωπα πού έφεραν τό όνομα 
Φλάβιος. Σ’ αυτούς δέν συμπεριλαμβάνονται μόνον οί αύτοκράτορες τής περιόδου καί 
άνώτατοι άξιωματούχοι, άλλα καί βάρβαροι βασιλείς καί στρατηγοί. Ό  Η. Wolfram, πού 
μελέτησε τή σημασία τού ονόματος ώς «βα,σιλικού τίτλου», συμπεραίνει ότι τό όνομα 
υιοθέτησαν οί βασιλείς ύστερα άπό πιθανή άπονομή, συχνά όμως καί εντελώς αύθαίρετα, γιά 
νά ένισχύσουν τήν πολιτειακή νομιμότητα τής εξουσίας τους, Intitulatio /. Lateinische Konigs- 
und Fiirstentitel bis zum Ende des 8. Jahrhunderts. Wien. 1967, σελ. 56 - 76. Πρβλ. A. Mocsy, ‘Der 
Name Flavius als Rangbezeichnung in der Spatantike’. Akten des IV. internationaien Kongresses 

fur griechische und lateinisch Epigraphik, Wien, 1964, 257 ■ 263.
25. Ώ ς αύτοκράτορας είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιούσε τό όνομα αύτό ήδη άπό τόν 

Μάιο τού 612. Βλ. συγκεντρωμένες τίς σχετικές μαρτυρίες στού G. Rosch, όπου άνωτ. (σημ.
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νά μην είχε συμβεΐ αυτό, αλλά νά υιοθέτησε τό όνομα όταν τέθηκε επικε
φαλής τής έπαναστάσεως, όπότε τό praenomen στην επιγραφή πρέπει νά 
έρμηνευθεΐ μέσα στα πλαίσια τής ίδια προγραμματικής και προπαγανδι
στικής προβολής του, πού έκφράζουν οί χαρακτηρισμοί Dominus noster 
καί consul στά νομίσματα καί δεσπότης στην επιγραφή.

Στή μοναδική επιγραφή, πού σώζεται άπό τήν εποχή τοΰ Φωκά καί 
φέρει τό όνομά του, λείπει τό praenomen Flavius26. Αυτό μπορεί νά είναι 
συμπτωματικό, γιατί τό όνομα Flavius παραλείπεται μερικές φορές στις ε
πιγραφές, άκόμη καί γιά αύτοκράτορες πού είναι βέβαιο ότι τό 
χρησιμοΛοιοΰσαν27. Δέν είναι όμως άπίθανο ό Φωκάς, λόγω ταπεινής κα
ταγωγής καί άφετηρίας γιά τό αύτοκρατορικό άξίωμα, νά μή χρησιμοποί
ησε τό όνομα αύτό, πού πάντως υποδήλωνε κάποια μορφή εύγενείας28.

Τά παραπάνω στοιχεία επιτρέπουν, νομίζω, νά χρονολογήσουμε 
τήν επιγραφή τοΰ ύδραγωγείου στήν εποχή πριν άπό τήν άναγόρευση του 
'Ηρακλείου σέ αύτοκράτορα καί, φυσικά, στό τελευταίο μέρος τής επο
χής αυτής. Δέν σώζεται πιά ό άριθμός τής ίνδικτιώνος, ό έκτος όμως μή
νας του έτους, τό όποιο άρχιζε τόν Σεπτέμβριο, είναι ό Φεβρουάριος. Ε π ο 
μένως χρονολογοΟμε τήν επιγραφή στον Φεβρουάριο του 610.

’Ήδη ό Mitford συμπέρανε ορθά ότι ή έκφραση άπό τού ιπποδρόμου, 
πού ύπάρχει μόνο σ’ αύτήν άπό τις οκτώ επιγραφές τοΰ ύδραγωγείου, δεί
χνει ότι οί έπτά άψίδες πού κατασκευάσθηκαν μέ έξοδα τού Ηρακλείου 
(έκ των φιλοτιμηθέντων), άνήκουν στό τελευταίο τμήμα τοΰ έργου προς τή 
μεγάλη δεξαμενή βορείως τών υστέρων τειχών τής πόλης29.

'Ωστόσο ή διατύπωση τής επιγραφής και αύται αί έπτά άψίδες έκ 
τών φιλοτιμηθέντων παρά ... δείχνει ότι καί άλλες άψίδες — πέραν τών έ
πτά — κατασκευάσθηκαν άπό τόν Ηράκλειο. Επειδή όμως ή έκφραση 
και αύται συναντάται σέ έξη άκόμη έπιγραφές άψίδων, πρέπει μάλλον νά

22), σελ. 170, άρ. 58 καί 59.
26. Είναι ή λατινική επιγραφή CIL XI 11 άπό τή Ρώμη. Πρβλ. Dessau, I, άρ. 837: Optimo 

clementiss\imo piiss!\moque principi domino n(ostro) F\ocae imperat\ori perpetuo a d(e)o coronato 
[t]riumphatori semper Augusto.

27. Βλ. πρόχειρα στοΰ Rosch, όπου άνωτ. (σημ. 22), σελ. 159 - 171.
28. Τήν ύπόθεση αύτή φαίνεται νά άποκλείει τό γεγονός ότι στά «έτη βασιλείας» τοΰ 

Φωκά σέ χρονολογημένα Ιδιωτικά έγγραφα σέ παπύρους μνημονεύεται ό Φωκάς ώς 
Φλ(άβιος): Βασιλείας τού δεσπότου ημών Φλ. Φωκά τοΰ αιωνίου Αύγουστου έτους .... Βλ. 
τώρα πρόχειρα στών R. S. Bagnall καί Κ.Α. Worp, όπου άνωτ. (σημ. 15), σελ. 66 - 67. Η 
μαρτυρία τών ’ιδιωτικών έγγραφων ωστόσο δέν άποτελεΐ άπόδειξη, γιατί άντικατοπτρίζει τήν 
έπαρχιακή συμβολαιογραφική πρακτική, πού δέν παρακολουθούσε άναγκαστικά τις 
μικρότερες άποχρώσεις στήν όνοματοφορία τών αύτοκρατόρων.

29. 'Όπου άνωτ., σελ. 122.
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συμπεράνουμε δτι τό τεράστιο αύτό τεχνικό έργο τής κατασκευής τοΰ υ
δραγωγείου τής Κωνσταντίας, πού θά έφερνε νερό στην πόλη άπό απόστα
ση 55 χιλιομέτρων περίπου, άρχισε νά κατασκευάζεται παλαιότερα. Μια 
υπόθεση, πού όμως δέν υπάρχουν στοιχεία για νά τήν τεκμηριώσουν, είναι 
ότι τό έργο άρχισε νά κατασκευάζεται επί Φωκά καί ότι ή επιγραφή άπό 
τήν Κυθρέα μέ τήν damnatio memoriae του αύτοκράτορος, τά σωζόμενα ά- 
ποσπάσματα τής όποιας συζητήσαμε παραπάνω, άνήκει στήν αφετηρία 
τοΰ έργου στήν Κυθρέα.

'Υπάρχει ένα παράλληλο στοιχείο πού έμμεσα ενισχύει τήν υπόθεση 
αύτή. Σώζονται αποσπάσματα μιας επιγραφής άπό τη Ραβέννα, που μπο
ρεί, μέ κάποια πιθανότητα, νά χρονολογηθεί ή στά χρόνια του Μαυρίκιου 
ή στά χρόνια του Φωκά, γιατί στά άποσπάσματα δέν σώζεται μέν τό όνο
μα του αύτοκράτορα, μνημονεύεται όμως ό έξαρχος τής Ραβέννας Σμάρα- 
γδος, που υπηρέτησε στή θέση αύτή στά χρόνια 583 - 588 καί60230. Ω στό
σο νεώτεροι έρευνητές δέχονται μέ βάση έσωτερικά, άλλά μάλλον άνα- 
σφαλή τεκμήρια — τή σειρά τών τίτλων τού αύτοκράτορα — ότι ή επιγρα
φή είναι τοΰ Φωκά31. Έάν ή άπόδοση αύτή είναι ορθή, τότε ή έπιγραφή τής 
Ραβέννας είναι έμμεσα χρήσιμη γιά τό θέμα τής κατασκευής τοΰ υδραγω
γείου τής Κωνσταντίας, γιατί καί στήν περίπτωση αύτή πρόκειται γιά άνοι- 
κοδόμηση ή συντήρηση υδραγωγείου32..

Ό  Mitford πρόσεξε ότι τά γράμματα τής έπιγραφής αύτής, είναι 
fully Byzantine in character33, ενώ τών λοιπών έπιγραφών τοΰ υδραγωγείου 
δέν είναι, καί άπέδωσε τό γεγονός αύτό στο ότι ή έπιγραφή μέ τό όνομα 
τοΰ Ηρακλείου είναι «αύτοκρατορική»34. "Αφησε όμως ασχολίαστο τό 
φαινόμενο τών πολλών άνορθογραφιών τής έπιγραφής, πού είναι έντελώς 
άσυνήθιστες γιά επίσημα ή «αύτοκρατορικά» έπιγραφικά κείμενα. Νομίζω 
ότι οί άνορθογραφίες δείχνουν ότι ή έπιγραφή πρέπει νά είχε τοπική καί όχι 
έπίσημη προέλευση. Στήν περίπτωση αύτή ό χαρακτηρισμός δεσπότης ύ- 
ποδηλώνει ακριβώς τή στάση υποταγής τοΰ τοπικού πληθυσμού τής Κύ
πρου πρός τόν έπίδοξο αύτοκράτορα πού στάθμευσε στό νησί35.

30. CIL XI II. Πρβλ. καί Dessau I 836.
31. Βλ. G. Rosch. όπου άνωτ. (σημ. 22), σελ. 105 έξ.
32.......in aqueducium eiusdem civitaiis. δηλαδή τής Ραβέννας.
33. Milford, όπου άνωτ. (σημ. 7), σελ. 125.
34. I take il that this is due to the fact that inscr. If) is an imperial inscription, which it was 

thought appropriate to inscribe in the style fashionable in the capital; but with the others an older 
and simpler style survived, σελ. 125.

35. "Ηδη ό L. Brehier είχε συμπεράνει ότι ή χρήση του όρου δεσπότης implique une 
sujetion totale de la part de ceaux qui Γ emploient, όπου άνωτ. (σημ. 20), σελ. 164. Παλαιότερα 

,εΐχε ύποστηριχθεΐ ότι ό όρος δεσπότης άντικατέστησε τόν άντίστοιχο τίτλο κύριος όταν
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Ό  συνδυασμός τών στοιχείων γιά τήν παρουσία των επαναστατών 
στην Κύπρο, ιδιαίτερα ή λειτουργία νομισματοκοπείου καί ή άνέγερση ά- 
ψίδων γιά τή συνέχιση τής κατασκευής τού υδραγωγείου, μάς ύποχρεώ- 
νουν νά δεχθούμε δτι ό 'Ηράκλειος δεν πέρασε άπλώς άπό τήν Κύπρο κά
θοδόν προς τήν Κωνσταντινούπολη, όπως διήλθε άπό άλλα νησιά36, άλλα 
εγκαταστάθηκε γιά κάποια άκαθόριστης διάρκειας περίοδο έκεϊ πρίν συ
νεχίσει τήν πορεία του, περιμένοντας ίσως νά σταθεροποιηθεί ή έπανάστα- 
ση στήν Αίγυπτο, όπου μετά τις πρώτες επιτυχίες τους τά έπαναστατικά 
στρατεύματα με έπικεφαλής τόν στρατηγό Νικήτα άντιμετώπισαν τήν άν- 
τεπίθεση 'τών στρατευμάτων τού Φωκά Οπό τόν στρατηγό Βώνοσο37. Ή  
χρονολόγηση τής έπιγραφής τού 'Ηρακλείου στόν Φεβρουάριο 610 έπιτρέ- 
πει νά υποθέσουμε δτι ένα τμήμα τών επαναστατών, ίσως και ό ίδιος ό 'Η 
ράκλειος, πού δεν μνημονεύεται τήν εποχή εκείνη στήν Αίγυπτο, διαχείμα
σε στήν Κύπρο.

4. Με βάση τό χρονολογικό αύτό πλαίσιο μπορούμε νά έξηγήσουμε 
μιά ακόμη 'ιστορική είδηση πού συνδέει τήν Κύπρο με τήν Αίγυπτο. Είναι ή 
εκλογή τού Κύπριου Ίωάννου του Έλεήμονος ώς πατριάρχου ’Αλεξάν
δρειάς. Ά πό τόν Βίο τού ’Ιωάννη, πού έγραψαν ό Σωφρόνιος καί ό ’Ιωάν
νης Μόσχος, γνωρίζουμε δτι ό ’Ιωάννης, πού ήταν γόνος έπιφανοΰς οικο
γένειας τής Κύπρου, πείσθηκε νά δεχθεί τόν πατριαρχικό θρόνο τής Αιγύ- 
πτου: Εντεύθεν ύπό 'Ηρακλείου τού βασιλέως και Νικήτα τού συμμάχου 
και άδελφοποιητοϋ αύτοΰ βιασθεϊς έτι τε και τού δήμου τών Άλεξανδρέων 
εις τόν άρχιερατικόν άνάγεται θρόνον38. Έάν συνδέσουμε τήν πληροφορία

επικράτησε ό Χριστιανισμός (άρχές δ' αίώνα). Τήν άποψη αυτή άνέτρεψαν πρόσφατα οί D. 
Hagedorn καί Κ.Α. Worp, ‘Von κύριος zu δεσπότης. Eine Bemerkung zur Kaisertitulatur im 3/4 
Jhdt’, Zeitscher.f Papyrologie und Epigraphik 39 (1980), 165- 177, δπου δείχνουν ότι οί δύο όροι 
συνέχισαν νά χρησιμοποιούνται παράλληλα, μέ τό ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό ότι ή 
προτίμηση τού όρου δεσπότης τόνιζε περισσότερο τή σχέση έξάρτησης, υποταγής ή 
δουλείας. Πρβλ. καί τό χωρίο τού Ιωάννη Λυδοΰ, Περί άρχών I 4, έκδ. A.C. Bandy, 
Philadephia, 1983, σελ. 16, 3 έξ.

36. Βλ. The Chronicle o f  John Bishop o f  Nikiu, 109, 25, μετ. R.H. Charles, London, 1916, 
σελ. 176: And when he (i.e. Heraclius) touched at the islands and the various stations on the sea 
cost, many people, notably those of the Green Faction, went on board with him.

37. Γιά τήν έξιστόρηση τών γεγονότων βλ. Ά . Στράτου, Το Βυζάντιον στόν ζ' αίώνα, 
τόμ. 1, ’Αθήνα, 1965, σελ. 208 έξ. καί Borkowski, όπου άνωτ. (σημ. 1), σελ. 35 έξ.

38. Ε. Lappa - Zizicas, ‘Un epitome inedit de la vie de S. Jean Γ Aumonier par Jean et 
Sophronios’,/1/7. Boll. 88 (1970), 274. Πρβλ. H. Gelzer, Leontios’von Neapolis, Leben des Heiligen 
Johannes des Barmherzigen Erzbischofs von Alexandrien, Freiburg - Leipzig, 1893, σελ. 109 καίΗ. 
Delehaye, ‘Une vie inedite de Saint Jean Γ Aum5nier’, An. Boll. 45 (1927) 20. Βλ. τώρα A. J. 
Festugiere, ‘Vie de Jean de Chypre, dit F Aum0nier\ στό έργο τών A. J. Festugiere καί L. Ryden,



62 Ευάγγελος Χρυσός

αυτή μέ τή μαρτυρία του Βίου δτι ό ’Ιωάννης έγκατέλειψε την ’Αλεξάν
δρεια λίγο πριν πέσει ή πόλη στά χέρια των Περσών — γεγονός πού γενικά 
χρονολογείται στο έτος 619 — καί μέ την είδηση πού παραδίδουν οί χρονο
γράφοι, ότι ό ’Ιωάννης πατριάρχευσε έπί δέκα έτη39, τότε άναγκαστικά ή 
άνοδος τού ’Ιωάννη στον θρόνο τής ’Αλεξάνδρειάς πρέπει νά χρονολογη
θεί στη διετία τής έπαναστάσεως καί ειδικότερα στο έτος 609 /  610, δηλα
δή στήν έποχή πού ή Κύπρος είχε προσχωρήσει στήν επανάσταση. Όπότε 
έξηγεΐται γιατί για τό θρόνο τής ’Αλεξάνδρειας προκρίθηκε ένας Κύπριος. 
Υ πάρχει βέβαια ή δυσκολία ότι ή άγιολογική πηγή ονομάζει τον 'Ηρά
κλειο βασιλέα καί ή προσωνυμία αυτή άνάγκασε τούς ιστορικούς νά χρο
νολογήσουν τήν έκλογή τού Ίωάννου μετά τήν 5η ’Οκτωβρίου 61040. Μπο
ρούμε όμως νά έρμηνεύσουμε τήν προσωνυμία ώς ένα άναχρονιστικό στοι
χείο στήν περιγραφή τής έκλογής τού ’Ιωάννη41. Πάντως ή οικειότητα των 
μνημονευόμενων προσώπων μεταξύ τους μέσα στο κείμενο καί τό πλαίσιο 
όπου τοποθετούνται, άποκλείει, νομίζω, τό συμπέρασμα ότι ή έκλογή έγι
νε άπό τόν 'Ηράκλειο μετά τήν 5η ’Οκτωβρίου στήν Κωνσταντινούπολη, 
άφοϋ, όσο γνωρίζουμε, ό Νικήτας δέν τόν άκολούθησε έκει42.

Leonrios de Neapolis. Vie de Svmeon de Fou el Vie de Jean de Chypre, Paris, 1974, σελ. 323. To 
άγιολογικό αύτό έργο σώζεται μόνον σέ έπιτομή. Χρησιμοποιήθηκε όμως άπό τόν Κύπριο 
ιεράρχη Λεόντιο Νεαπόλεως, πού έγραψε έναν έκτενέστερο Βίο, είκοσι περίπου χρόνια μετά 
τόν θάνατο τού Ιωάννη. Για τή σύνθεση τού έργου του Λεοντίου και τήν άξιοπιστία των 
Ιστορικών ειδήσεων πού περιέχονται σ' αύτό, βλ. τώρα Cyril Mango, 4Α Byzantine 
Hagiographer at Work: Leontios of Neapolis', στον τόμο Byzanz und der Westen. Sludien zur 
Kunst des europaischen Milteialters, έκδ. I. Hutter, Wien, 1984, σελ. 2 5 - 4 1 .  Ό  Mango 
άπορρίπτει γενικά τήν άξιοπιστία των ειδήσεων πού περιέχει ό Βίος (cannot be used as a source 
for historical events, σελ. 40), άλλα δέν φαίνεται νά άμφισβητεΐ τήν πληροφορία γιά τήν 
διαδικασία άνόδου τού Ιωάννη στον θρόνο 'Αλεξάνδρειάς.

39. Βλ. άνάλυση των βιογραφικών τού ’Ιωάννη στού Η. Gelzer, όπου άνωτ. σελ. 114 έξ. 
και Festugiere, όπου άνωτ., σελ. 260 έξ.

40. Βλ. π.χ. Gelzer, όπου άνωτ., σελ. 114 έξ. καί J. Mespero, Histoire despatriarches d' 
Alexandrie. Paris, 1923, σελ. 326 έξ.

41. Πρβλ. Borkowski, όπου άνωτ. (σημ. 1), σελ. 55 έξ. Ό  Βίος προσθέτει άκόμη ότι ό 
Ιωάννης πιέσθηκε νά δεχθεί τήν έκλογή του καί άπό τόν δήμον τών Αλεξανδρέων. Τό 
στοιχείο αύτό μεταφέρει τό σκηνικό τής έκλογής άναγκαστικά στήν 'Αλεξάνδρεια. Πρέπει 
όμως νά άναγάγουμε τή φράση αυτή στον γνωστό τόπο πού θέλει τήν έκλογή νά στηρίζεται 
στήν λαϊκή υποστήριξη ή προτίμηση.

42. Ό  Νικήτας έφθασε στη βυζαντινή πρωτεύουσα τό 612. Πρβλ. C. Mango, όπου 
άνωτ. (σημ. 38), σελ. 35.



Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Στή μακραίωνη ιστορία τής Κύπρου υπήρξαν μερικά προϊόντα πού 
διαδραμάτισαν άποφασιστικό ρόλο στή διαμόρφωση τής εγχώριας παρα
γωγής καί καθόριζαν τό χαρακτήρα τού έξαγωγικού εμπορίου και γενικό
τερα τής οικονομίας τού νησιού. Ά πό  τό Μεσαίωνα μέχρι τις πρώτες δε
καετίες τής Τουρκοκρατίας τά προϊόντα αύτά ήταν κυρίως ή ζάχαρη, τό 
αλάτι, τό κρασί και διάφορα περιζήτητα κυπριακά ύφάσματα.

Ή  ανακοίνωση αυτή άναφέρεται στήν καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου 
και στήν παραγωγή ζάχαρης στήν Κύπρο άπό τό 10ο μέχρι τόν 16ο αιώνα 
και φωτίζει σημαντικές πτυχές τής οικονομικής Ιστορίας τής Κύπρου πού 
ως τώρα παρέμεναν σχεδόν παντελώς άγνωστες. Τό θέμα παρουσιάζει ι
διαίτερο ένδιαφέρον, γιατί οί άνασκαφές πού έγιναν τά τελευταία χρόνια 
στήν Επισκοπή και στά Κούκλια (Παλαίπαφο)1 μέ άντικείμενο τήν έρευνα 
μεσαιωνικών μύλων ζαχαροκάλαμου,έφεραν στο φώς πολύτιμες πληροφο
ρίες γιά τήν τεχνολογία πού χρησιμοποιόταν στήν έπεξεργασία τού ζαχα
ροκάλαμου καϊ στήν παραγωγή ζάχαρης στήν Κύπρο·.

Οϊ άνασκαφές αύτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί άποτελούν τό 
πρώτο άξιόλογο βήμα γιά τήν έρευνα τής μεσαιωνικής βιομηχανικής άρ- 
χαιολογίας τής Κύπρου και συμβάλλουν ουσιαστικά στήν παραπέρα μελέ
τη τής οικονομικής ιστορίας τού νησιού. Τό όφελος πού θά προκύψει άπό 
τήν όλοκλήρωση μιας τέτοιας έρευνας θά είναι πράγματι πολύ μεγάλο, άν 
ληφθέΐύπόψη πώς γιά πέντε ολόκληρους αιώνες μεγάλες έκτάσεις τού νη
σιού ήταν καλυμμένες μέ φυτείες ζαχαροκάλαμου καϊ ή ζάχαρη άποτελοΰ-

1. Οί άνασκαφές στήν Επισκοπή έγιναν στήν τοποθεσία «Σαράγια» άπό τόν "Εφορο 
’Αρχαίων Μνημείων του Τμήματος, ’Αρχαιοτήτων κ. Ά θ . Παπαγεωργίου, ενώ οί άνασκαφές 
στά Κούκλια έγιναν στήν τοποθεσία «Σταυρός» άπό τόν Γερμανό 'Αρχαιολόγο κ. F.G. Maier. 
Βλ. Αικατερίνης X. Άριστείδου, Τό Φρούριο τού Κολοσσιοΰ μέσα άπό τούς αιώνες, Λευκω
σία, 1983, σσ. 41, 58.
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σε ένα άπό τά βασικότερα έξαγωγικά προϊόντα τής Κύπρου2.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ

’Αρχικά τό ζαχαροκάλαμο φύτρωνε στις ’Ινδίες πού θεωρούνται 
καί ή πατρίδα του. Στη χώρα αύτή ή καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου ή
ταν γνωστή άπό τό 3000 π.Χ. "Ομως χρησιμοποιόταν μόνο στή φυσική του 
κατάσταση, γιατί ή μεθοδολογία επεξεργασίας του γιά τήν παραγωγή ζά
χαρης επινοήθηκε πολύ άργότερα. Στήν Κίνα, στίς χώρες τής ’Εγγύς ’Ανα
τολής καί στή Μεσόγειο τό ζαχαροκάλαμο άρχισε νά καλλιεργείται άπό 
τόν 6ο αιώνα μ.Χ. Οί ’’Αραβες μεταφύτευσαν τό ζαχαροκάλαμο στίς εύφο
ρες πεδιάδες πού βρίσκονται στίς βορεινές περιοχές τού Περσικού κόλπου 
καί αύτοί πρώτοι έφεύραν τή μέθοδο επεξεργασίας του γιά τήν παραγωγή 
ζάχαρης. Άναφέρεται πώς τόν 1 Ιο αιώνα ή καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου 
άνθούσε ήδη στή Συρία πού θεωρείται άπό τις πρώτες χώρες, άν όχι καί ή 
πρώτη χώρα, έπεξεργασίας τού ζαχαροκάλαμου στη Μεσόγειο. Βέβαια, 
σιγά - σιγά, ή καλλιέργεια τού ζαχαροκάλαμου διαδόθηκε σ’ όλες τίς άρα- 
βικές χώρες.

Οί Δυτικοευρωπαίοι γνώρισαν τό ζαχαροκάλαμο, όταν μέ τίς σταυ
ροφορίες κατέλαβαν περιοχές τής Παλαιστίνης καί τής Συρίας, όπου 6- 
πήρχαν έκτεταμένες φυτείες καί έργοστάσια παραγωγής ζάχαρης όπως 
στήν Τύρο, στή Βηρυτό, στήν Ά κ κ ρ α  καί σ’ άλλα μέρη. Οί πρώτοι Σταυ
ροφόροι, σύμφωνα μέ τόν Albert von Aachen άπολάμβαναν τό γλυκύ καί ύ- 
γιή χυμό τού ζαχαροκάλαμου άπό τίς μεγάλες φυτείες πού υπήρχαν στήν 
πεδιάδα τής Τρίπολης. Σύμφωνα μέ μιά πληροφορία τού ίδιου συγγραφέα 
οί ιθαγενείς μετά τή συγκομιδή χτυπούσαν τό ζαχαροκάλαμο στο γουδί 
καί άφοΰ έπεξεργάζονταν τό χυμό του τόν άφηναν νά πήξει μέχρις ότου γι
νόταν τελείως σκληρός καί έμοιαζε μέ χιόνι ή άσπρο άλάτι. Ό  έπίσκοπος 
Jacob de Vitry γράφοντας τό 1210 μάς πληροφορεί πώς οί κατασκευαστές 
τής ζάχαρης συνήθιζαν νά συμπιέζουν τό ζαχαροκάλαμο μέσα σέ πατητή
ρι καί νά στερεοποιούν άργότερα τό χυμό του μέ βράσιμο. Οί “Αραβες για
τροί άπέδιδαν στή ζάχαρη θεραπευτικές ιδιότητες καί τή χρησιμοποιού
σαν ώς φάρμακο. Τούτο διαπιστώνεται καί άπό ένα διάταγμα τού Μεγά-

2. Αικατερίνης X. Άριστείδου, Ή  καλλιέργεια ζαχαροκαλάμου καί ή παραγωγή ζά
χαρης στήν Κύπρο άπό τό 10ο μέχρι τό 16ο αιώνα, Κυπριακός Λόγος, άρ. 69-72, Λευκωσία, 
1980, σσ. 281-286. Τής ιδίας, 'Ή  κοινωνικοοικονομική δομή, ή παραγωγή κάι τόέμπόριο τής 
Κύπρου κατά τή Φραγκοκρατία, Μέρος Β”, Κυπριακός Λόγος, άρ. 61-62, Λευκωσία 1979, 
σσ. 29 - 31.
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λου Διοικητή τοΰ Τάγματος τοΰ 'Αγίου ’Ιωάννη Roger de Molins πού έκδό- 
θηκε τό 1181. Μέ τό διάταγμα αύτό ό Διοικητής τοΰ φρουρίου Montpelerin, 
πού βρίσκεται βορειοανατολικά τής Τρίπολης, ύποχρεωνόταν νά παραχω
ρεί κάθε χρόνο στό Μεγάλο Νοσοκομείο τής Ιερουσαλήμ δύο καντάρια 
ζάχαρη για τήν κατασκευή φαρμάκων3.

Ή  καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου γιά τήν παραγωγή ζάχαρης κατά 
τήν περίοδο αύτή θεωρείτο πολύ προσοδοφόρα καί μ’ αυτή Ασχολούνταν 
ακόμη καί οί βασιλιάδες. Αύτό πιστοποιείται καί άπό ένα έγγραφο πού έ- 
ξέδωσε ό Βαλδουΐνος Γ  τον ’Απρίλιο τού 1160 κατά τή διάρκεια μιας εκ
στρατείας του έναντίον τής Δαμασκού γιά τήν πολιορκία ένός έχθρικού 
κάστρου. Σύμφωνα μέ τό έγγραφο αύτό ό Βαλδουΐνος ήλθε σέ συμφωνία 
μέ τόν Rainald Falconarius βάσει τής όποιας ό βασιλιάς θά είχε τό δικαίωμα 
νά χρησιμοποιεί όσα κανάλια ήθελε άπό τόν ποταμό Belus, κοντά στην 
"Ακκρα, γιά τήν καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου, ένώ ό βασιλιάς μέ τή σειρά 
του, Αναλάμβανε τήν ύποχρέωση νά τού δίδει τό 1/5 άπό τό καθαρό 
κέρδος4.

Οί Σταυροφόροι, άφοΰ γνώρισαν στή Συρία τήν τεχνολογία παρα
γωγής τής ζάχαρης, στήν προσπάθειά τους νά κατασκευάσουν καί στις 
χώρες τους τό περιζήτητο τούτο προϊόν, ιδιαίτερα μετά τήν πτώση τών χρι
στιανικών κτήσεων στή Συρία τό 1291, μετάφεραν τήν καλλιέργεια τοΰ ζα
χαροκάλαμου σέ περιχές τής Εύρώπης πού διάθεταν τό κατάλληλο κλίμα 
γιά τήν άνάπτυξη τής καλλιέργειάς του, όπως στήν Κύπρο, στή Ρόδο, 
στήν Κρήτη, στό Μόριά καί στή Σικελία. Τό 15ο αιώνα ή καλλιέργεια τοΰ 
ζαχαροκάλαμου μεταφέρθηκε στις Άζόρες καί Κανάριους νήσους καί, 
Αργότερα άπό τήν ’Ισπανία στήν Κούβα καί στό Μεξικό5.

Π Ε Ρ ΙΟ Χ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΑ Σ  Ζ Α Χ Α Ρ Ο Κ Α Λ Α Μ Ο Υ  
Σ Τ Η Ν  Κ ΥΠ ΡΟ

Τό ζαχαροκάλαμο μεταφέρθηκε στήν Κύπρο άπό τήν Αίγυπτο τό 
10ο αιώνα6. "Ομως ή καλλιέργειά του κατά τό 10ο καί 11ο αιώνα ήταν ά- 
κόμη περιορισμένη. Αύτή άρχισε νά έξαπλώνεται καί νά προσλαμβάνει έν- 
τατικό χαρακτήρα μετά τήν έγκατάστμση τών σταυροφόρων στό νησί 
(1192 μ.Χ.) καί ιδιαίτερα μετά τό τέλος τού 13ου αιώνα, όταν οί ιππότες

3. Karl Herquet, Cyprische Konigsgestalten fifes Hduses Lusignan, Halle, 1881, c . 165.
4. Karl Herquet, μν. έργ., σ. 165.
5. W. Heyd, Histoire du commerce du Levant, Leipzig, 1923, II, σσ. 686, 689.
6. F. Braudel, Civilta e imperi del Mediterraneo nel eta di Filippo II, t. II, Torino, 1963, σ.

165.
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τοΰ Τάγματος του 'Αγίου ’Ιωάννη, πού ήταν παραγωγοί ζάχαρης στην Πα
λαιστίνη, άρχισαν κατά τήν ίδιο τρόπο νά παράγουν ζάχαρη καί στην 
στρατιωτική τους διοίκηση (Commandarie) πού είχε τήν έδρα της στο 
Κολόσσι7. “Ηδη στις άρχές τοΰ Μου αιώνα, δηλαδή σέ διάστημα δύο - 
τριών μόλις δεκαετιών μετά τήν πτώση τής “Ακκρας τό 1291, πού άποτε- 
λοΰσε τήν τελευταία χριστιανική κτήση στήν Συρία, ή καλλιέργεια ζαχα
ροκάλαμου στήν Κύπρο είχε κιόλας έξαπλωθεί πάρα πολύ. Τή σημαντική 
αυτή πληροφορία μάς δίνει ό εξαιρετικά έμπειρος στά οικονομικά πράγ
ματα τής τότε έποχής Βενετός Marino Sanudo, πού ήταν άριστος γνώστης 
τών καταστάσεων τής ’Ανατολής άπό μιά μακρά παραμονή του στήν πε
ριοχή. Ό  Sanudo τό 1320 έγραψε πώς στήν Κύπρο παραγόταν τόση πολλή 
ζάχαρη άπό τήν όποια θά μπορούσε νά εφοδιαστεί όλόκληρη ή Χριστιανο
σύνη ώστε οί Χριστιανοί τής Δύσης νά μή χρειάζεται ν’ άγοράζουν πιά ζά
χαρη άπό τούς Σαρακηνούς8.

Γιά αιώνες, Ιδιαίτερα άπό τις άρχές τού Μου καί μέχρι τό τέλος τοΰ 
16ου αιώνα τό ζαχαροκάλαμο άποτελούσε ένα πολύ σημαντικό φυτό τής 
κυπριακής γεωργίας. Μεγάλες έκτάσεις τού νησιού ήταν καλυμμένες μέ ε
κτεταμένες φυτείες ζαχαροκάλαμου, ένώ ή ζάχαρη άποτελούσε ένα άπό 
τά σημαντικότερα έξαγωγικά προϊόντα τού νησιού. Οί μεγαλύτερες φυ
τείες ζαχαροκάλαμου βρίσκονταν στό Κολόσσι, στήν ’Επισκοπή, στά 
Κούκλια, στήν Άχέλεια, στή Χρυσοχοΰ καί στή Αάπηθο9. Φυτείες ζαχα
ροκάλαμου υπήρχαν επίσης στήν Άκανθου, ιδίως στήν περιοχή Κανακα- 
ρία, στή Μόρφου, στή Λεύκα, στήν “Εμπα, στή Λέμπα, στό Φοίνικα τής ε
παρχίας Πάφου καί στήν Άνώγυρα.

Οί μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες τών φυτειών ζαχαροκάλαμου, πού ήταν 
διάσπαρτες σέ διάφορες περιοχές τοΰ νησιού, ήταν: ή βασιλική οικογέ
νεια, τό Τάγμα τοΰ Αγίου ’Ιωάννη, ή Καταλανική οικογένεια Ferrer καί ό 
Αατΐνος έπίσκοπος τής Αεμεσοϋ. ’Αργότερα σ’ αυτούς προστέθηκε καί ή 
βενετική οικογένεια Κορνάρο πού βαθμιαία εξελίχτηκε σ’ ένα άπό τούς με
γαλύτερους καλλιεργητές ζαχαροκάλαμου καί παραγωγής ζάχαρης στήν 
Κύπρο.

Βασιλικές καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου υπήρχαν στήν Άκανθού, 
στήν Κανακαρία, στή Αάπηθο, στή δυτική περιοχή τής πεδιάδας τής Μόρ
φου, στή Λεύκα, στή Λέμπα, στήν “Εμπα, στήν Άχέλεια καί στά Κού- 
κλια. Μιά άπό τίς πιό σημαντικές περιοχές καλλιέργειας ζαχαροκάλαμου

7. Αικατερίνης X. Αριστείδου, Τό Φρούριο τού Κολοσσιού, μν. εργ. σ. 35.
8. Μ. Sanudo, Diarii, X. Venise, 1880, σ. 106. Karl Herquet, μν. έργ., σσ. 165-166.
9. Αρχιμανδρίτου Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική τής Νήσου Κύπρου, Λευκωσία, 

1933, σ. 538.
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ήταν ή παραλιακή λωρίδα που έκτείνεται άπό τά Κούκλια μέχρι τή Λεμε
σό. Στην περιοχή αύτή δίπλα άπό τις βασιλικές καλλιέργειες βρίσκονταν 
οί εκτεταμένες φυτείες του Τάγματος τοϋ 'Αγίου ’Ιωάννη μέ έπίκεντρο τό 
Κολόσσι. Σέ μικρή άπόσταση δυτικά τοϋ Κολοσσιοϋ βρίσκονταν οί φυ
τείες τής οικογένειας Κορνάρο. Οί σημαντικότερες άπ’ αυτές τίς φυτείες ή
ταν στήν περιοχή τής Επισκοπής που χρησιμοποιόταν σαν βενετικό ειδι
κό λιμάνι λόγω τοΰ ποταμού Λύκου. Φυτείες ζαχαροκάλαμου υπήρχαν έ- 
πίσης στήν περιοχή τοΰ ’Ακρωτηρίου, οί όποιες άνήκαν στήν Καταλανική 
οικογένεια Ferrer καί στο Λατίνο έπίσκοπο τής Λεμεσού. Δέν ύπάρχουν 
πληροφορίες για καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου στήν άνατολική παραλία 
καί στό έσωτερικό τού νησιού10 11.

Ή  κυπριακή ζάχαρη πουλιόταν στους Βενετούς, άλλα καί σέ άλ
λους ξένους έμπορους. Βέβαια, τό μεγαλύτερο μέρος τής παραγωγής έξα- 
γόταν στή Βενετία". 'Ο περιηγητής Ghistele άναφέρει πώς άπό τήν περιοχή 
τής Λεμεσού καί τής Επισκοπής έξαγόταν ζάχαρη στή Λαοδίκεια καί στή 
Βηρυτό.

'Ο Ghistele άναφέρει πώς οί μεγαλύτερες φυτείες ζαχαροκάλαμου, 
πού άπό τό πρώτο μισό τού 15ου αιώνα είχε στήν Επισκοπή ή βενετική12 
οικογένεια Κορνάρο, άπό τήν όποια καταγόταν ή βασίλισσα τής Κύπρου 
Αικατερίνη Κορνάρο (1473-1489), ήταν καί οί σπουδαιότερες στήν 
Κύπρο13. Βέβαια, ή οικογένεια Κορνάρο είχε φυτείες ζαχαροκάλαμου καί 
άλλα οικονομικά συμφέροντα στό νησί πολύ πριν ή Αικατερίνη Κορνάρο 
παντρευτεί τό βασιλιά ’Ιάκωβο Β- τό 1472 καί στεφθεΐ βασίλισσα τής Κύ
πρου. Στις φυτείες ζαχαροκάλαμου τής οικογένειας Κορνάρο άπό τό τέ
λος τοϋ 15ου αιώνα - μέ τό διορισμό τού Γεώργιου Κορνάρο (1488) άδελφοϋ 
τής βασίλισσας Αικατερίνης καί άργότερα τοϋ Καρδινάλιου Μάρκο Κορ
νάρο (1508), άνεψιοΰ τής ίδιας βασίλισσας, στή θέση τοϋ Μεγάλου Διοικη-

10. K a r l H erqu et, μν. εργ., σ. 166.
11. Mas Latrie, H is to ire  d e  Γ fie d e  C h ypre , Paris, MDCCLV, III, σ. 76 καί έξης. F. Thiriet, 

R eg este s  d e s  de lib era tio n s  d u S e n a t  d e  V en ise co n cern a n t la  R o m a n ie , vol. Ill, Paris, 1961, σσ. 157,
193, 236.

12. ’Ήδη άπό τό 1306 ό Άμάλριχος άναγκάστηκε νά παραχωρήσει σημαντικά προνό- 
μοια τούς Βενετούς, τά όποια έπικυρώθηκαν τό 1328 άπό τον Ούγο Δ' καί τό 1360 άπό τόν 
Πέτρο Α'. Βλ. G.M. Thomas, D ip lo m a ta r iu m  V en eto  - L e v a n tin u m  (1 3 0 0  - 1350), I. New York, 
1880, σσ. 42 - 45, 210 - 214, Mas Latrie, H is to ire  d e  Γ He d e  C h yp re , t. II, σσ. 102, 138. G. HilU4 
H is to ry  o f  C ypru s, vol. II, Cambridge, 1949, σ. 224. Αικατερίνης X. Άριστείδου "Η κοινωνικο
οικονομική δομή, ή παραγωγή καί τό έμπόριο τής Κύπρου κατά^ήν^Φραγκό^ρρτία’, μν. 
εργ., σσ. 224-225.

13. J. van Ghistele, V o yage  van  M h r J o o s  van  G h is te le  in dt 

ken, Turckien, C andien , R h o d e s  e n d e  C ypers, Ghendt, 1557 and
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τή τοϋ Τάγματος τών Ίωαννιτών - προστέθηκε και το Κολόσσι.
Τό 1494, όταν ό ’Ιταλός Casola έπισκέφτηκε τις φυτείες ζαχαροκά

λαμου στο Κολόσσι καί στην Επισκοπή, είδε εκεί 400 άτομα ν’ άσχολοΰν- 
ται μέ τήν παραγωγή ζάχαρης14. Την ύπαρξη πλούσιων φυτειών ζαχαροκά
λαμου έπιβεβαιώνουν έπίσης πληροφορίες από άρχειακά έγγραφα καθώς 
καί μαρτυρίες τού ’Ιταλού περιηγητή κόμη Capodilista, πού έπισκέφτηκε 
τήν περιοχή τό 1458. Σύμφωνα μ’ αυτές, οί πιο πάνω φυτείες άνήκαν στην 
οικογένεια Κορνάρο15 16.

Μία άπό τις πιο σημαντικές περιοχές παραγωγής ζάχαρης ήταν καί 
τόΚολόσσιΙ6.Τίς έκτεταμένες φυτείες ζαχαροκάλαμου πού βρίσκονταν ε
κεί έκμεταλλευόταν τό Τάγμα τών Ίωαννιτών πού ήταν καί ό ιδιοκτήτης 
τής περιοχής. Τό Κολόσσι διέθετε έπίσης μύλο ζαχαροκάλαμου καί διυλι
στήριο ζάχαρης, ή παραγωγή τού όποιου πουλιόταν στον έμπορικό Οίκο 
Μαρτίνι τής Βενετίας17.

Ά πό  άρχειακό Ολικό πού διασώθηκε πιστοποιείται πώς μεγάλες 
φυτείες ζαχαροκάλαμου υπήρχαν καί στήν περιοχή τών Κουκλιών, τής Α- 
χέλειας, τής “Εμπας καί τής Λέμπας. Ά πό  τό ζαχαροκάλαμο τών περιο
χών αυτών παράγονταν σημαντικές ποσότητες ζάχαρης πού κατά τά μέσα 
τού 15ου αιώνα είχαν άρκετή ζήτηση καί μάλιστα έπροπωλοϋνταν σέ διά
φορους μεγαλέμπορους δυό καί τρία χρόνια πριν άκόμη παραχθοϋν.

Η  Κ Υ Π Ρ Ο Σ  Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ 1 Ω Τ Ε Ρ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ω Ν  
Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ή Σ  Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ

Οί χώρες πού προμήθευαν τή Μεσόγειο καί τή Δυτική Εύρώπη μέ 
ζάχαρη κατά τό Μεσαίωνα, άνάλογα μέ τό μέγεθος τής παραγωγής τους 
μπορούν νά καταταχθούν σέ δυό κατηγορίες: στήν πρώτη άνήκαν ή Αίγυ
πτος, πού ή παραγωγή της ήταν πολύ μεγαλύτερη άπό τήν παραγωγή τών

14. M as Latrie, Histoire de Hie de Chypre, III, σ . 76.
15. Count Gabriele G apodilista, Itinerario della Terra Santa nel 1458, Perugia, 1485. Mas 

Latrie, Histoire de Tile de Chypre, III, a. 76. C .D . Cobham , Er.cerpta Cypria, Cambridge, 1908 (N i
cosia, 1969), σ . 35.

16. Florio Bustron (έκ δ ο σ η  M as Latrie), Chronique de Tile de Chypre. Paris, 1884, σ . 2 9 :... 
al Colosso della religion de San Gioanni del Hospetal, li quail baliazi/anno cottoni et zuccari peifet- 
tissimi. M. Sanudo, Diarii, X. Venise, 1880, σ . 106. W. Heyd, II, μν. δργ., σ . 9.

17. M as L atr ie ,Histoire de T He de Chypre, III, μ ν. έρ γ ., σ σ . 88-90. Στή σ υμ βολή  τοΰ Οί
κ ου  Μ αρτίνι σ τ ή ν  π α ρα γω γή  ζά χ α ρ η ς  σ τ ό  Κ ολόσ σ ι καί τήν έξαγω γή  τη ς στή  Β ενετία άναφ έ- 
ρετα ι μ ε γ ά λ ο ς  ά ρ ιθ μ ό ς έγγρ α φ ω ν τοΰ  Archivio di Stato di Venezia. Γιά τή ν κ αλλιέργεια  ζα χ α 
ρ ο κ ά λ α μ ο υ  καί τή ν π α ρα γω γή  ζά χ α ρ η ς  σ τή ν Κ ύπρο βλ. F.R . Pegolotti, La pratica della mercat- 
ura, Cambridge, 1936, pp. 64 , 210, 297, 362 - 365.
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άλλων μεσογειακών χωρών, ή Συρία και ή Κύπρος. Στη δεύτερη κατηγο
ρία άνήκαν ή Κρήτη, ή Ρόδος καί ό Μοριάς18.

Στην παραγωγή ζάχαρης στήν Κύπρο άναφέρονται καί οί επίσημες 
βενετικές εκθέσεις πού σύντασσαν καί ύπόβαλλαν στή Βενετία οί τοποτη- 
ρητές τοϋ νησιού. Σέ μιά άπ’ αυτές τις εκθέσεις πού σύνταξε ό τοποτηρη- 
τής Φραγκίσκος "Ατταρ τό 1540 άναφέρεται πώς ή έτήσια παραγωγή της 
μή ραφιναρισμένης ζάχαρης άνερχόταν σε 1500 καντάρια καί τής ραφινα- 
ρισμένης ζάχαρης σέ 450 καντάρια19. 'Η πληροφορία αυτή είναι πολύ ση
μαντική γιατί μαρτυρεί πώς ή έτήσια παραγωγή ζάχαρης κατά τά μέσα 
τοϋ 16ου-αιώνα, παρά τήν αισθητή μείωση πού στο μεταξύ είχε σημειωθεί, 
κυμαινόταν γύρω στούς 110 τόνους. Τό μεγαλύτερο μέρος τής παραγωγής 
αυτής ή μάλλον σχεδόν όλόκληρη ή παραγωγή ήταν διαθέσιμη γιά εξαγω
γή καί τούτο γιατί τά έπίπεδα κατανάλωσης ζάχαρης τού έγχώριου πληθυ
σμού τήν εποχή έκείνη, λόγω τών πολύ ψηλών τιμών, θά πρέπει νά ήταν 
πολύ χαμηλά.

Τό μεγαλύτερο μέρος τής ζάχαρης πού παραγόταν στήν Κύπρο έξα- 
γόταν στή Δύση. 'Η Κύπρος ήταν γνωστή γιά τήν έξαγωγή ζάχαρης σέ 
σκόνη "polvere di zucchero "20. Αύτό τό είδος ζάχαρης έκτιμόταν πε
ρισσότερο άπό τά άλλα είδη καί ήταν μάλιστα περιζήτητη. Αύτή παραγό
ταν σέ μορφή ψωμιού, άφοΰ ώς ζουμί ακόμη χυνόταν σέ ειδικές φόρμες 
καί άφηνόταν νά κρυώσει γιά νά πάρει κωνικό σχήμα. "Ομως, έπειδή ή ζά
χαρη αυτού τοϋ είδους ήταν λιγότερο συμπυκνωμένη άπό τ’ άλλα είδη, τής 
έλειπε ή συνοχή, κατά τή διάρκεια τής μεταφοράς της μετατρεπόταν σέ 
σκόνη. Φαίνεται πώς αυτός ήταν καί ό λόγος πού στο έμπόριο ήταν γνω
στή ώς ζάχαρή σέ σκόνη. Αύτό τό είδος ζάχαρης στήν Κύπρο παραγόταν 
σέ μεγάλες ποσότητες καί ήταν εξαιρετικής ποιότητας, έτσι πού τό νησί ά- 
ναφέρεται ώς ό κυριότερος τόπος έξαγωγής ζάχαρης ύπό μορφή σκόνης. 
Ζάχαρη ύπό μορφή σκόνης παραγόταν καί σ’ άλλα μέρη τής ’Ανατολής, 
όπως στή Ρόδο, στή Συρία καί στήν ’Αλεξάνδρεια, άλλά αύτή τής Κύπρου 
ήταν ποιοτικά καλύτερη21.

18. W. Heyd, μν, έρ γ ., σ σ . 687, 689. Α ικ α τερ ίνη ς X . Ά ρ ισ τ ε ίδ ο υ , ” Η κ α λ λ ιέρ γε ια  ζα 
χ α ρ ο κ ά λ α μ ο υ  καί ή παραγω γή ζά χ α ρ η ς  σ τή ν Κ ύπρο’, μ ν. έρ γ ., σ . 283. Τ ή ς ιδ ία ς, Τ ό  Φ ρ ο ύ ρ ιο  
το ϋ  Κ ο λ ο σ σ ιο ΰ ,  μν. έρ γ ., σ . 43.

19. Mas Latrie, H is to ire  d e  Γ tie  d e  C h yp re , III, μν. έρ γ ., σ . 535. Α ικ α τερ ίνη ς  X . Ά ρ ισ τ ε ί 
δου, 'Α ν έκ δ ο τ α  " Ε γγραφ α  τή ς  Κ υ π ρ ια κ ή ς  Ι σ τ ο ρ ία ς  ά π ό  τό  'Α ρ χ ε ίο  τ ή ς  Ρ α γ ο ύ ζ α ς  (ΙΣ Τ - α ί.). 
(Κ έντρον Ε π ισ τ η μ ο ν ικ ώ ν  Ε ρ ε υ ν ώ ν ), Λ ευκ ω σ ία , 1980, σ . 5. Τ ή ς ιδ ία ς, " Η  κ α λ λ ιέρ γε ια  ζ α χ α 
ρ ο κ ά λ α μ ο υ  καί ή παρα γω γή  ζά χ α ρ η ς  σ τή ν  Κ ύπρο ά π ό  τ ό  10ο μ έχρ ι τ ό  16ο α ιώ να ’, μ ν . έ ρ γ .,  
σ σ . 282 - 283.

20. F.B. Pegolotti, μν. έρ γ ., σ σ . 64, 210, 297, 364.
21. F.B. Pegolotti, μν.,' έρ γ ., σ σ . 363 - 364. Α ικ α τερ ίνη ς  X . Ά ρ ισ τ ε ίδ ο υ , " Η  κ α λ λιέρ γεια



70 Αικατερίνη Άριστειόου

Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ ΙΑ  ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ  Τ Η Σ  
Κ Υ Π ΡΙΑ Κ Η Σ  Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ

'Η παραγωγή τής ζάχαρης άρχιζε μέ το άλεσμα του ζαχαροκάλα
μου σέ είδικούς ζαχαρόμυλους πού κινούνταν μέ νερό. Ή  ύπαρξη άρκετής 
ποσότητας νερού και ένός καλού συστήματος έσωτερικής διανομής του 
μέσα στό μύλο, μέ τή βοήθεια διαφόρων καναλιών, ήταν βασική προϋπό
θεση στή διεκπεραίωση τής επεξεργασίας τού ζαχαροκάλαμου. Μια από 
τις βασικές λειτουργίες τού νερού ήταν νά κινεί τή μυλόπετρα. Γι’ αύτό τό 
νερό έπεφτε πάνω στήν καταπαχτή άπό ύψος έπτά περίπου μέτρων καί μέ 
τήν όρμή του κινούσε τή μεγάλη μυλόπετρα, άλέθοντας έτσι τό ζαχαροκά
λαμο, τό όποιο προηγουμένως, άφού βέβαια άφαιροΰνταν άπ’ αύτό τά φύλ
λα κοβόταν σέ μικρά - μικρά κομμάτια22.

Μέ τή συμπίεση τού ζαχαροκάλαμου έβγαινε τό ζουμί, πού στήν άρ- 
χή ήταν μαύρο καί πηχτό, σχεδόν άποκρουστικό στήν όψη. Στή συνέχεια 
τούτο μεταφερόταν σέ ειδικό χώρο βρασμού, όπου τό έβραζαν σέ μεγάλα 
χάλκινα καζάνια. Μ’ αύτό τόν τρόπο έβγαινε ή πρώτη ζάχαρη, πού ήταν 
μαύρη. Τό πηχτό αύτό ύγρό τό έβραζαν άκόμη άρκετές φορές, γιατί όσες 
περισσότερες φορές έβραζε, τόσο περισσότερο άσπριζε καί καλυτέρευε ή 
ποιότητά του. Τελικά τό έχυναν μέσα σέ κωνικά άγγεϊα, πού είχαν διάφο
ρα μεγέθη, τις λεγάμενες φόρμες, γιά νά πάρει τό σχήμα τους. Γιά τό σκο
πό αύτό χρησιμοποιόταν ένας πολύ μεγάλος άριθμός άγγείων. Αύτό άπο- 
δεικνύεται καί άπό άνασκαφές πού έγιναν σέ μύλο ζαχαροκάλαμου στήν 
τοποθεσία «Σταυρός», κοντά στά Κούκλια23, όπου βρέθηκαν συνολικά 
πάνω άπό 3800 τέτοια άγγεϊα24.

Τά άγγεϊα αύτά είναι δύο τύπων καί τριών μεγεθών. Ό  ένας τύπος έ
χει σχήμα μικρού πίθου μέ έπίπεδο πυθμένα, ενώ ό άλλος τύπος έχει σχή
μα κωνικό, μοιάζει μέ γλάστρα καί φέρει τρύπα στό κάτω μέρος. Τά άγ- 
γεΐα καί τών δύο τύπων είναι άρκετά χοντροκαμωμένα μέ έμφανή έξωτερι-

ζα χ α ρ ο κ ά λ α μ ο υ  καί ή παραγω γή ζά χ α ρ η ς  σ τή ν Κ ύπρο', μ ν. έρ γ ., σ . 283. Τ ή ς Ιδίας, Τ ό Φ ρού

ρ ιο  τού Κ ο λ ο σ σ ιυ ΰ ,  μν. έρ γ ., σ. 43.
22. Α ικ α τερ ίνη ς  X . Ά ρ ισ τ ε ίδ ο υ , Τ ό Φ ρ ο ύ ρ ιο  τού Α'ολοσσιοΰ, μ ν ., έρ γ ., σ σ . 38 - 39.
23. Γιά το ύ ς  μ ύλ ους ζα χ α ρ ο κ ά λ α μ ο υ  σ τά  Κ ούκλια βλ. F .G . Maier, ‘Excavations at Kou- 

klia’. R e p o r t o f  th e  D e p a r tm e n t o f  A n tiq u ite s  C yp ru s  tR D A C ). (1974), 132 - 138. Τ ού ίδιου, ‘The 
temple o f  Aphrodite at old Paphos' R D A C  (1975), 69  · 80. Τού ίδίου, ‘Excavations at Kouklia’. 
R D A C  (1976), 92-97 , (1979), 133 - 140, (1979), 168 - 176, (1981), 101-105.

24. F .G . M aier, ‘Excavations at Kouklia (Palaepaphos), Eleventh preliminary report: seasons 
1979 and 1980',/?D /1C  (N icosia. 1981), 104. Γιά τά τελικά  σ υ μ π ερ ά σ μ α τα  ό π ’ α υ τές τις άνα- 
σ κ α φ ές  β λ . ’Α να κ ο ίνω σ η  τού  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Σ υγκοινω νιώ ν και "Εργων - Τ μ ή μ α ’Α ρχαιοτήτω ν, 
Λ ευκ ω σ ία  (4 7 /6 5 /4 ) , 20 .10.1982.
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κά χαράγματα και κατασκευάζονταν στην Κύπρο25.
Μέ τή βοήθεια των μεσαιωνικών περιγραφών γιά τον τρόπο έπεξερ- 

γασίας τοΰ ζαχαροκάλαμου μπορούμε νά μορφώσουμε γνώμη γιά τό ρόλο 
πού έπαιζαν τά τρία αύτά διαφορετικά σέ μέγεθος άγγεΐα. "Οταν ή ζάχαρη 
βραζόταν στά χάλκινα καζάνια, αύτή σάν σιρόπι άκόμη χυνόταν μέσα 
στά κωνικά άγγεΐα, τις λεγάμενες φόρμας. Τό κάθε ένα άπό τά κωνικά αύ
τά αγγεία πού σύμφωνα μέ τό μέγεθος τους είχαν καί τρύπα μέ άνάλογο 
μέγεθος, τοποθετείτο πάνω άπό ένα άλλο δε,ύτερο άγγέΐο πού είχε σχήμα 
πίθου. "Ετσι, μέ τον τρόπο αύτό τό γλυκύ πηχτώδες ύγρό περνώντας μέσα 
άπό την.τρύπα έπεφτε στόν μικρό πίθο, ένώ ή καθαρή διυλισμένη ζάχαρη 
έμενε στο κωνικό αγγείο, τού όποιου έπαιρνε καί τό σχήμα. Ή  κολλώδης 
μάζα πού παρέμενε στό κάθε κωνικό άγγεΐο ξηραινόταν καί γινόταν πιο 
σκληρή, ένώ τό λιγώτερο ραφιναρισμένο καί πιο σκούρο μέρος τής ζάχα
ρης μαζευόταν στόν πυθμένα τού άγγείου. "Οταν ξηραινόταν καί τήν έβγα
ζαν άπό τά κωνικά άγγεΐα, ή ζάχαρη άποκτούσε συνοχή καί μετατρεπόταν 
σέ στερεά κωνική μάζα. 'Η διαδικασία γιά τήν παραγωγή τής ζάχαρης έ
παιρνε άρκετό χρόνο καί υπολογίζεται πώς άπό τό άλεσμα τού ζαχαροκά
λαμου μέχρι τήν παραγωγή τής ζάχαρης σέ σχήμα κωνικού ψωμιού (pan di 
zucchero) χρειαζόταν ένας περίπου μήνας26. 'Η συγκομιδή τού ζαχαροκά
λαμου ξεκινούσε τό φθινόπωρο, ένώ οί έργασίες γιά τήν παραγωγή ζάχα
ρης άρχιζαν τό Μάρτη καί τέλειωναν τον Αύγουστο - Σεπτέμβρη μέ τό τρί
το βράσιμο.

Ε ΙΔ Η  Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ  ΠΟΥ Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Α Ν  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π ΡΟ

Ανάλογα μέ τήν ποιότητά τους στην άγορά διακρίνονταν διάφορα 
είδη ζάχαρης. 'Η ποιότητα τής ζάχαρης έξαρτόταν άμεσα άπό τον άριθμό 
τών βρασμών πού αύτή ύφίστατο, δηλαδή αύτή οσο πιο πολύ βραζόταν, 
τόσο περισσότερο καλυτέρευε σέ ποιότητα. Ά πό τό άξιόλογο άρχειακό υ
λικό πού διεσώθη, πληροφορούμαστε πώς ή ζάχαρη στην Κύπρο, άνάλογα 
μέ τήν ποιότητα πού ήθελαν νά έχουν, βραζόταν μιά, δυο καί τρεις 
φορές27. Κατά τή διάρκεια τού Μεσαίωνα, ή Κύπρος παρήγε τά άκόλουθα 
τρία είδη ζάχαρης: τή ζάχαρη σέ σκόνη, πού ήταν καί ή πιό καλά διυλισμέ- 
νη ζάχαρη, γνωστή σάν "polvere di zucchero", τό ζαμποΰρο, πού ήταν λιγό

25. Α ικ ατερ ίνη ς X . Ά ρ ισ τ ε ίδ ο υ , Τό Φρούριο τοΰ Κολοσσιοϋ, μν. ερ γ ., σ . 41.
26. Ε. Canal · F. Cozza —  L. Lazzarini - G . Vita Lazzarini, ‘La lavorazione delle zucchero a 

Venezia docum entata del ritrovamento di forme e cantarelli nella laguna veneta’, Estratto da Pad· 
usa numero 1,2,3,4, A nno 1976, Rovigo /stituto Padano di arti graftche, a. 130.

27. Ekaterini Ch. Aristidou, Kolossi Castle Through the Centuries, N icosia , 1983, p. 42.
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τερο καλά διυλισμένη ζάχαρη καϊ ή μέλασσα, πού ήταν σιροποειδής μάζα 
και τή φύλαγαν σέ βαρέλια28.

Τό 14ο αιώνα ό συγγραφέας Francesco Balducci Pegolotti πού έζησε 
την έποχή εκείνη, στο περίφημο βιβλίο του "La pratica della mercatura" μας 
διηγείται πώς στην Κύπρο έκοβαν καί ξεχώριζαν τή λιγότερο διυλισμένη 
κορυφή τού κώνου ζάχαρης, πού ήταν γνωστή ώς ζαμποϋρο για νά άφή- 
σουν τήν καλύτερη διυλισμένη ζάχαρη ύπό μορφή ψωμιού πού είχε σχεδόν 
τετράγωνο σχήμα. 'Η καλά διυλισμένη αύτή ζάχαρη πουλιόταν μαζί ή καί 
χωρίς τή λιγότερο διυλισμένη ζάχαρη - ζαμπούρι. Τά δυό αυτά είδη ζάχα
ρης συσκευάζονταν ξεχωριστά ή μαζί άνάλογα μέ τήν έπιθυμία τού 
άγοραστή29. Κατά κανόνα όμως ό άγοραστής ήταν ύπόχρεος μαζί μέ τή 
ζάχαρη καλής ποιότητας, νά άγοράσει καί τήν ύποδεέστερη ποιοτικά ζά
χαρη. Εξαίρεση άποτελούσε μόνο ή ζάχαρη πού παραγόταν στο εργοστά
σιο παραγωγής ζάχαρης στο Κολόσσι γιά τον έμπορικό Οίκο Μαρτίνι τής 
Βενετίας, πού άγόραζε μόνο καλά διυλισμένη ζάχαρη, τή γνωστή polvere 
dezamburade δηλαδή ζάχαρη χωρίς τό ζαμποϋρο30.

Κατά τή διύλιση τής ζάχαρης χρησιμοποιούνταν καί χημικές ουσίες 
(ποτάσα - άνθρακικό κάλιο)31. 'Η μέθοδος αύτή πού πιθανώς προέρχεται 
άπό τούς “Αραβες καί όπωσδήποτε είχε χρησιμοποιηθεί άπ' αυτούς πολύ 
νωρίς, προτού άκόμη καλλιεργηθεί ζαχαροκάλαμο στήν Κύπρο, είναι φυ
σικό νά υποθέσουμε πώς αργότερα χρησιμοποιήθηκε καί στήν Κύπρο, για
τί οί πρώτοι ζαχαροποιοί στό νησί ήταν Σύριοι. Κύπριους ζαχαροποιούς 
συναντούμε πολύ άργότερα, στό δεύτερο μισό τού 15ου αιώνα. Ε κτός άπό 
τήν ποτάσσα, στήν παραγωγή ζάχαρης χρησιμοποιούνταν άκόμη διάφορα 
άρώματα άπό τριαντάφυλλα, μενεξέδες, κ.ά. Ή  ζάχαρη βραζόταν μ’ αυτά 
γιά νά πάρει άνάλογη γεύση καί άρωμα. Χάρις στή χρήση τών αρωμάτων 
αυτών κατασκευαζόταν μιά άξιόλογη ποικιλία ζαχαρωτών παρασκευα
σμάτων.

ΣΥ ΣΚ Ε Υ Α Σ ΙΑ  ΚΑΙ ΕΜ Π Ο ΡΙΚ Ο Ι ΤΥΠ Ο Ι Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ

Ή  ζάχαρη άπό τή φύση της είναι πολύ εύαίσθητο έμπόρευμα καί γι’ 
αύτό όπως ήταν φυσικό ή διατήρησή της σέ καλή έμπορεύσιμη κατάσταση 
άπαιτοϋσε προσεκτική μεταχείρηση καί ειδική συσκευασία. Ή  ζάχαρη ύ
πό μορφή σκόνης έπρεπε νά είναι ξηρή καί τό ζαμποϋρο, δηλαδή ή κορυφή

28. F.B. Pegolotti, μ ν. £ρ ., σ . 364.
29. F.B. Pegolotti, μ ν. Spy., σ. 364.
30. M as Latrie, H is to ire  d e  Γ He d e  C h ypre , 111, σ. 88. F.B. Pegolotti, μν. έρ γ ., σ . 364.
31. Karl Herquet, μ ν. έρ γ ., σ σ . 166-167.
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τοΰ κώνου ζάχαρης, συμπαγής και σκληρή. “Οσο μικρότεροι ήταν οί κώ
νοι τόση μεγαλύτερη συνοχή είχαν και συνεπώς θεωρούνταν καλύτερης 
ποιότητας. Για τή διατήρησή της σε καλή κατάσταση, ή ζάχαρη έπρεπε νά 
μή μένει εκτεθειμένη στους άγροΰς ούτε κα'ι σέ δάπεδα, άλλα νά άποθη- 
κεύεται σέ κατάλληλους χώρους πού νά μήν ήταν ούτε ύγροί, ούτε εκτεθει
μένοι στόν άέρα. 'Ως κατάλληλοι χώροι θεωρούνταν τά στεγνά άνώγια με 
καλά κλειστά παράθυρα. Ιδιαίτερα συστηνόταν όπως ή ζάχαρη φυλάγε
ται πάνω σέ μεγάλες καί στεγνές ψάθες και σέ κιβώτια δεμένα καλά μέ γε
ρά μαντήλια32, πού ήταν κατασκευασμένα άπό κανναβόπανο.

Ό  Pegolotti άναφέρει πώς υπήρχαν διάφοροι έμπορικοί τύποι ζάχα
ρης σέ σκόνη άλλά οί πιο γνωστοί άπ’ αύτούς ήταν τής Κύπρου, τής Ρό
δου, τής Συρίας, τοΰ Μόριά καί τής ’Αλεξάνδρειας. Ή  ζάχαρη τοΰ τύπου 
αύτοΰ ύστεροΰσε σέ συνοχή έπειδή δέν ήταν ψημένη τόσο καλά όπως τ’ 
άλλα είδη ζάχαρης καί γιά τό λόγο αύτό κατά τή μεταφορά της διαλυόταν 
καί έπαιρνε τή μορφή σκόνης. 'Η κυπριακή ζάχαρη τοΰ τύπου αυτού, σύμ
φωνα πάντοτε μέ τόν Pegolotti, άφοΰ κατασκευαζόταν σέ κώνους, συ
σκευαζόταν σέ κιβώτια μέ τρόπο ώστε ή κορυφή τού κώνου πού ονομαζό
ταν «ζαμπούρο» νά βρίσκεται στό κάτω μέρος τού κιβωτίου. "Ομως, γιά ε
ξοικονόμηση χώρου, κατά τή συσκευασία οί άκρες τού κώνου ξύνονταν, 
έτσι πού ό κώνος τελικά προσλάμβανε σχήμα πού ήταν σχεδόν 
τετράγωνο33.

Οί τετραγωνισμένοι αύτοί κώνοι, άπό τούς όποιους άφαιρόταν τό 
ζαμπούρο συσκευάζονταν σέ κιβώτια, στό καθένα άπό τά όποια τοποθε
τούνταν 16 κώνοι, 8 πάνω καί 8 κάτω, σέ δυο σειρές τών τεσσάρων κώνων 
ή κάθε μιά. Στό χώρο πού ύπήρχε άνάμεσα στούς κώνους τοποθετούνταν 
τά κομμάτια πού είχαν άφαιρεθεΐ άπό τούς κώνους καί ή σκόνη τής ζάχα
ρης πού ξυνόταν άπό τις φόρμες. Ή  ζάχαρη στά κιβώτια ήταν τυλιγμένη 
μέσα σέ κανναβόπανα. 'Ο άγοραστής μπορούσε στήν παραγγελία του νά 
διευκρινίσει ποιόν άπό τούς δύο τύπους ζάχαρης ήθελε ν’ άγοράσει, τήν 
κοινή κυπριακή ζάχαρη ή τήν καθαρή κυπριακή ζάχαρη χωρίς μαύρη σκό
νη, χωρίς ζαμπούρο καί χωρίς ξύσματα άπό τις φόρμες34.

ΤΙΜ ΕΣ Τ Η Σ  Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ  ΚΑΙ Η  Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η  Τ Η Σ  
Ω Σ Μ ΕΣΟΥ Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ

’Αναφέρθηκε ήδη πώς άπό τό χυμό τοΰ ζαχαροκάλαμου παράγον-

32. F.B. Pegolotti. μ ν. έρ γ ., σ σ . 363, 365.
33. F.B. Pegolotti, μ ν. έρ γ ., σ . 364.
34. F.B. Pegolotti, μν. έρ γ ., σ . 364.
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ταν διάφορες ποιότητες ζάχαρης, άνάλογα μέ τις φορές που αυτός βραζό
ταν στα μεγάλα χάλκινα καζάνια. Στην Κύπρο ή ζάχαρη βραζόταν μέχρι 
τρεις φορές. Άνάλογα μέ τις φορές πού βραζόταν, ή ζάχαρη είχε διαφορε
τική ποιότητα και τιμή, επειδή κάθε επιπρόσθετο βράσιμο άπαιτοϋσε πε
ρισσότερο χρόνο καί μεγαλύτερη χρήση των εγκαταστάσεων για τή διύλι
σή της. 'Η ζάχαρη πού παραγόταν άπό τό πρώτο βράσιμο (ζάχαρη σέ σκό
νη) στή δεκαετία 1460-1470 πουλιόταν 35 βενετικά δουκάτα τό καντάρι, ά
πό τό δεύτερο βράσιμο 70 δουκάτα καί άπό τό τρίτο βράσιμο 100 - 120 βε
νετικά δουκάτα τό καντάρι35. ’Απ’ αυτές τίς πολύ ψηλές τιμές μπορεί κα
νείς νά συμπεράνει πώς τήν έποχή έκείνη ή ζάχαρη δεν μπορούσε νά θεω
ρηθεί ώς συνηθισμένο είδος πρώτης άνάγκης.

Ή  ζάχαρη πουλιόταν στους εμπόρους άπό τά έργοστάσια όπου πα
ραγόταν καί άπό τίς μεγάλες άποθήκες ζάχαρης πού ύπήρχαν στη Λευκω
σία. Βάσει μιας έπίσημης έκτίμησης πού έγινε τό 1490 ή Κύπρος παρήγαγε 
2000 καντάρια σκόνη ζάχαρης, 250 καντάρια ζαμποΰρι καί 250 καντάρια 
μέλασσα36.

Ά πό τή μελέτη σημαντικού άριθμοΰ έγγράφων, πιστοποιείται πώς ή 
ζάχαρη κατά τό Μεσαίωνα άποτελούσε ένα άξιόλογο καί περιζήτητο 
προϊόν, πού ευχαρίστως γινόταν δεκτό στις συναλλαγές ώς μέσο πληρω
μής άντί χρήματος, γιά τήν έξόφληση διαφόρων οικονομικών ύποχρεώσε- 
ων. Ειδικά άναφέρονται περιπτώσεις κατά τίς όποιες ή βασιλική οικογέ
νεια άγόραζε έμπορεύματα άπό ’Ιταλούς καί Καταλανούς εμπόρους καί 
άντί νά τά πληρώνει μέ χρήματα, έδιδε σ’ αυτούς τήν άντίστοιχη άξια σέ 
ποσότητα ζάχαρης.

Μιά άπό τίς χαρακτηριστικές περιπτώσεις χρησιμοποίησης τής ζά
χαρης ώς μέσου πληρωμής είναι ή υποχρέωση πού άνέλαβε τό 1411 ή 
στρατιωτική διοίκηση (Commanderie) τού Κολοσσιού νά καταβάλλει κάθε 
χρόνο στό βασιλιά τής Κύπρου Ίανό 2526 βυζάντια, 5 καντάρια καί 18 ρο- 
τόλι ζάχαρη, 6 καντάρια καί 96 ροτόλι ζαχαροχυμό «μέλασσα» (miel de ca- 
lamele), 1 καντάρι καί 39 ροτόλι βαμβάκι, 27 ροτόλι λουλάκι (indico) κ.ά. 
Ζάχαρη κατέβαλλε στό βασιλιά γιά έξόφληση τών υποχρεώσεων πού είχε 
πρός αυτόν καί ή δεύτερη Commanderie πού καταλάμβανε τήν περιοχή τών 
χωριών Φοίνικα καί Άνώγυρας στήν έπαρχία Πάφου. Συγκεκριμένα ή 
Commanderie αύτή κάθε χρόνο (1411) κατέβαλλε στό βασιλιά 261 βυζάν- 
τια, 2 καντάρια καί 25 ροτόλι ζάχαρη καί ένα καντάρι καί 28 ροτόλι ζαχα
ροχυμό. Ή  τρίτη καί μικρότερη Commanderie πού έδρευε στό Τέμπλος,

35. Karl Herquet. μ ν . έρ γ ., σ σ . 168 - 169.
36. Karl Herquet. μ ν. έ ρ γ ., σ . 170.
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κοντά στην Κερύνενα, δέν είχε παραγωγή ζάχαρης.
Τέλος, αξίζει νά σημειωθεί ότι στο πλούσιο αρχειακό υλικό πού κα

λύπτει τήν περίοδο πού έξετάζομε υπήρξαν περιπτώσεις πού ή ζάχαρη έδί- 
δετο καί ώς προίκα. Χαρακτηριστικά άναφέρεται πώς όταν ό Ladislaus, α
πό τη Νεάπολη τής ’Ιταλίας, τό 1402 παντρεύτηκε τή Μαρία άδελφή του 
βασιλιά Ίανοΰ, ένα μέρος τής προίκας τού δόθηκε σέ ζάχαρη37.

Μ Ι Σ Θ Ο Ι  Τ Ω Ν  Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Ο Ι Ω Ν

’Αξιόλογες πληροφορίες γιά τήν παραγωγή ζάχαρης, τήν απόδοση 
τού ζαχαροκάλαμου σέ ζάχαρη καί ειδικότερα γιά τούς μισθούς πού έ
παιρναν οί ειδικευμένοι ζαχαροποιοί στά βασιλικά κτήματα ύπάρχουν στά 
βιβλία "Livre des remembrences τού Secreta, τά όποια διασώζονται αύθεντι- 
κά γιά τήν οικονομική χρονιά 1468 - 1469. Τήν έποχή αύτή τά οικονομικά 
τού κράτους άντιμετωπίζουν προβλήματα ένεκα τής μειωμένης παραγω
γής ζάχαρης. Κάτω άπ’ αυτές τις συνθήκες στις 21 ’Απριλίου τού 1468 προ- 
σελήφθη ό Johannes Strambaldi ώς άνώτερος επιστάτης τού διυλιστηρίου 
ζάχαρης τής επαρχίας Πάφου μέ ετήσιο μισθό 300 άργυρά βυζάντια, 50 κι
λά σιτάρι, 50 κούζες κρασί καί 90 κιλά κριθάρι38.

Λίγες μέρες άργότερα πολύ καλός μισθός δόθηκε καί σ’ έναν άλλο 
ζαχαροποιό τόν Barthelemi Gofity. 'Ένα μήνα άργότερα, στις 5 ’Ιουνίου τού 
ίδιου χρόνου καταχωρήθηκε έπίσης μιά άλλη συμφωνία πού αφορούσε τό 
μισθό τού ζαχαροποιού Francesco Coupiou. Βάσει τής συμφωνίας αυτής ό 
Coupiou θά άναλάμβανε τή διύλιση ολόκληρου τού ζαχαροχυμού πού πα- 
ραγόταν άπό τό ζαχαροκάλαμο όλων των βασιλικών κτημάτων εκτός ε
κείνου τής Μόρφου. Μέχρι τότε τή διύλιση τού ζαχαροχυμού έκαναν τεχνί
τες άπό τή Συρία.

’Από κάθε καντάρι ζαχαροχυμού άπό τά Κούκλια καί τήν Άχέλεια, 
όταν αύτή βραζόταν τρεις φορές, παράγονταν 45 maas ζάχαρη, ή όποια συ
νήθως έξαγόταν στή Βενετία. Ό  ζαχαροποιός Coupiou σύμφωνα μέ τούς ό
ρους τής συμφωνίας, εκτός άπό ένα ποσοστό επί τής παραγωγής, θά έ
παιρνε έτήσιο μισθό 150 δουκάτα καί 3 κούζες κρασί, 4 κιλά σιτάρι, 8 κιλά 
κριθάρι καί 4 τυριά τό μήνα. Ό  Coupiou θά έργαζόταν επί δοκιμασία γιά έ
να μήνα καί ό άρχιεπιστάτης Strambaldi θά τόν προμήθευε μέ τά άναγκαΐα 
ύλικά. Μετά τή δοκιμαστική περίοδο, άν αύτός κρινόταν κατάλληλος, θά 
προσλαμβανόταν ώς ισόβιος ζαχαροποιός των βασιλικών κτημάτων. Ό

37. Karl Herquet, μ ν . έρ γ ., σ σ . 167, 169.
38. Karl Herquet, μ ν. έρ γ ., σ . 167.
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μισθός του, όπως πρόβλεπε ή συμφωνία, έπρεπε νά καλύπτεται από την 
παραγωγή τής ζάχαρης πού αυτός θά διύλιζε39.

Τ Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Σ  Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ

Ή  διάθεση τής κυπριακής ζάχαρης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα. 
’Αντίθετα λόγω τής μεγάλης ζήτησής της, άναφέρονται περιπτώσεις πού 
αυτή προπουλιόταν πολύ πριν τή συγκομιδή της, ιδιαίτερα στό βενετικό 
έμπορικό Οίκο Μαρτίνι, πού είχε στα χέρια του όλο σχεδόν τό εμπόριο τής 
ζάχαρης πού παραγόταν στό νησί.

Γύρω στα μέσα τού 15ου αιώνα ό Οίκος Μαρτίνι με δυο σημαντικές 
συμφωνίες είχε εξασφαλίσει τήν άγορά όλης σχεδόν τής κυπριακής ζάχα
ρης. Τήν πρώτη συμφωνία είχε ύπογράψει τό 1445 μέ τό βασιλιά ’Ιωάννη 
τό Β . Αύτή άφοροϋσε τήν άγορά τής ζάχαρης πού παραγόταν άπό τις φυ
τείες ζαχαροκάλαμου στά Κούκλια καί τήν Άχέλεια. Τή δεύτερη συμφω
νία είχε ύπογράψει μέ τό τάγμα τού Αγίου ’Ιωάννη τό 1449. Αύτή άφοροΰ- 
σε τήν παραγωγή ζάχαρης άπό τϊς φυτείες ζαχαροκάλαμου πού τό τάγμα 
είχε στήν Commanderie τού Κολοσσιού καί σέ άλλες περιοχές του νησιού. 
ΓΗ δεύτερη αύτή. συμφωνία άνανεώθηκε μέ άλλες συμφωνίες πού ύπογρά- 
φτηκαν άργότερα, τό 1450 καί τό 1454.

Στις 26 ’Απριλίου τού 1464, μεταξύ τού Οίκου Μαρτίνι καί τού Τάγ
ματος τού Αγίου ’Ιωάννη έγινε μιά νέα συμφωνία στή Ρόδο, πού άντικατέ- 
στησε τις προηγούμενες. Ή  συμφωνία αύτή διαλάμβανε ότι τό Τάγμα τού 
Αγίου ’Ιωάννη θά πουλούσε κάθε χρόνο στόν Οίκο Μαρτίνι 800 καντάρια 
τής Ρόδου ζάχαρη σέ σκόνη άπό τό Κολόσσι στήν τιμή τών 25 1/4 δουκά
τα τό καντάρι κάτω άπό τούς άκόλουθους όρους: 1) Ό  Μέγας Διοικητής 
τού Τάγματος στήν Κύπρο ύποχρεούται κάθε χρόνο, τήν έποχή τής συγκο
μιδής τού ζαχαροκάλαμου, νά παραδίδει στόν Οίκο Μαρτίνι όλη τήν πα
ραγωγή ζάχαρης σέ σκόνη άπό τήν περιοχή τού Κολοσσιού καί τών άλλων 
κτημάτων τής Commanderie μέχρι τή συμπλήρωση τής ποσότητας τών 800 
κανταριών, άφήνοντας γιά τις άνάγκες τού Τάγματος μόνο 14 καντάρια.
2) Ή  ζάχαρη πρέπει νά παραδίδεται συσκευασμένη σέ κιβώτια πού θά εί
ναι περιτυλιγμένα καί δεμένα μέ κανναβόπανο. Ό  Οίκος Μαρτίνι γιά κάθε 
κιβώτιο θά πλήρωνε ένα βυζάντιο ώς τέλος συσκευασίας. 3) 'Η παράδοση 
τής ζάχαρης σέ.σκόνη χωρίς τό ζαμπούρι "polvere dezamburade" θά γίνεται 
τον ’Ιούλιο. 4) Κατ’ άπαίτηση τού Οίκου Μαρτίνι ή κάποιου εκπροσώπου 
του καί μέ έξοδα τού Οίκου Μαρτίνι, ό Μέγας Διοικητής τού Τάγματος θά

39. Karl Herquet, μν. έργ., σ. 167.
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αναλάμβανε νά μεταφέρει τά κιβώτια μέ τή ζάχαρη στη Λεμεσό, στην Ε 
πισκοπή ή σ’ όποιοδήποτε άλλο λιμάνι γιά φόρτωση. 5) Ό  Οίκος Μαρτίνι 
άναλάμβανε τήν ύποχρέωση νά πληρώνει σέ χρυσάφι ή σέ άσήμι βάσει τής 
ισχύουσας ισοτιμίας στή Ρόδο 25 1/4 δουκάτα γιά κάθε καντάρι τής Ρό
δου. Ή  πληρωμή θά γίνεται μέσα σέ 10 μέρες άπό τήν άφιξη τής συναλ
λαγματικής ή άλλου σχετικού επισήμου έπικυρωθέντος εγγράφου, πού θά 
επιβεβαιώνει τήν άποπεράτωση τής συσκευασίας τής ζάχαρης στό Κολόσ- 
σι. 6) "Αν συμβεΐ κάποια χρονιά ή παραγωγή ζάχαρης του Τάγματος νά εί
ναι λιγότερη άπό 800 καντάρια, σ’ αύτή τήν περίπτωση στόν Οίκο Μαρτίνι 
θά άποστέλλεται ή ποσότητα πού παρήχθη έκτος των 14 κανταριών, πού 
σέ όποιαδήποτε περίπτωση θά παρακρατοΰνταν γιά τις άνάγκες τοΰ Με
γάλου Διοικητή40.

Σ’ ένα παράρτημα τής συμφωνίας άναφέρεται πώς ή Comnanderie 
τοΰ Κολοσσιοϋ πουλούσε τή ζάχαρη προς 35 δουκάτα τό καντάρι. "Ομως, 
αύτή είσέπραττε άπό τον Οίκο Μαρτίνι μόνο 25 1/4 δουκάτα τό καντάρι 
καί ή διαφορά των 9 3/4 δουκάτων (35-25 1/4) καταβαλλόταν άπό τόν Οί
κο Μαρτίνι στό ταμείο τοΰ Τάγματος στή Ρόδο, στό όνομα τοΰ Μέγα Διοι
κητή τοΰ Τάγματος στήν Κύπρο, καί άφαιρείτο άπό τις οικονομικές ύπο- 
χρεώσεις πού αύτός οφείλε νά κατεβάλλει κάθε χρόνο στό ταμείο τοΰ Τάγ
ματος, καί οί όποιες καλύπτονταν ώς έπί τό πλείστον άπό τήν πώληση τής 
ζάχαρης41.

Α Ξ ΙΟ Λ Ο Γ Ε Σ  Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ  Ξ Ε Ν Ω Ν  Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Τ Ω Ν  ΓΙΑ Τ Η Ν  
Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η  Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π ΡΟ

’Αξιόλογες πληροφορίες τόσο γιά τήν καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου 
όσο καί τήν παραγωγή ζάχαρης στήν Κύπρο μάς δίδουν, έκτος άπό όσους 
άναφέραμε καί διάφοροι άλλοι ξένοι περιηγητές πού έπισκέφτηκαν τό νησί 
κατά τό 15ο, 16ο καί 17ο αιώνα. ’Απ’ αύτές ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρου
σιάζουν οί πληροφορίες πού μάς δίδουν οί Τσέχοι περιηγητές Jan Hasin- 
steinsky καί Oldrich Prefat, πού ταξιδεύοντας στούς 'Αγίους Τόπους έπι
σκέφτηκαν τήν Κύπρο, ό πρώτος τό 1493 καί ό δεύτερος τό 1546. Αύτοί ά- 
ναφέρουν χαρακτηριστικά τά άκόλουθα: «προσέξαμε στούς κήπους καί 
στούς άγρούς ζαχαροκάλαμα. Αύτά φυτρώνουν πολύ ψηλά, πολλές φορές 
πιο ψηλά άπό τό μπόι τοΰ άνθρώπου καί γίνονται χοντρά. Μοιάζουν μέ τά 
καλάμια πού φυτρώνουν στή χώρα μας, κοντά στίς λίμνες καί στά ποτά

40. Mas Latrie, μν. έργ., III, σσ. 88 - 89»
41. Mas Latrie, μν. έργ., III, σσ. 89-90.
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μια, αλλά αυτά είναι πολύ πιό ψηλά και πιο χοντρά. Είναι γεμάτα μ’ ένα 
πράσινο ζουμί, πηχτό σάν μέλι κα'ι άπ’ αυτό γίνεται ή ζάχαρη. Τό ζαχαρο
κάλαμο ώριμάζει τόν ’Οκτώβριο. Τό κόβουν κοντά στη ρίζα, βγάζουν τά 
φύλλα καί, άφοϋ τό κόψουν σέ μικρά κομμάτια, τό συμπιέζουν κα'ι τό λιώ
νουν. Τό ζουμί πού παράγεται είναι στην άρχή μαύρο καί πηχτό, σχεδόν ά- 
ποκρουστικό στην όψη στή συνέχεια τό βράζουν μέσα σέ μεγάλα καζάνια. 
Μ’ αύτόν τόν τρόπο βγαίνει ή πρώτη ζάχαρη πού είναι μαύρη. Τό πηχτό 
αύτό υγρό τό βράζουν ακόμη κάμποσες φορές. "Οσες περισσότερες φορές 
βράσει, τόσο περισσότερο ασπρίζει καί καλυτερεύει ή ποιότητά του. Τελι
κά τό χύνουν μέσα σέ φόρμες. 'Ό ταν κρυώσει γίνεται ή ζάχαρη. Τό ζαχα
ροκάλαμο στην Κύπρο φυτρώνει πάρα πολύ»42.

Πολύ σημαντικές είναι καί οί πληροφορίες τού Γάλλου περιηγητή 
Villamont, πού τό 1589 έπισκέφθηκε τήν Κύπρο δυό φορές, τήν πρώτη ταξι
δεύοντας στή Γιάφα καί τή δεύτερη έπιστρέφοντας άπό τήν Τρίπολη στή 
Δαμιέτη43. Αυτός σχετικά άναφέρει τά άκόλουθα: «... άφού γευματίσαμε, 
πήγαμε νά δούμε τό ζαχαροκάλαμο καί τό μύλο, όπου γινόταν ή έπεξεργα- 
σία του καί παραγόταν ή ζάχαρη. Τό νερό έπεφτε πάνω στις μυλόπετρες 
πού σύνθλιβαν τό ζαχαροκάλαμο καί τό ζουμί πού έβγαινε βραζόταν γιά 
νά παραχθεΐ ή ζάχαρη...»44.

Ό  Βενετός εύγενής Francesco Suriano, πού, ταξιδεύοντας άπό τή 
Γιάφα στή Βενετία έπισκέφτηκε τήν Κύπρο τόν Αύγουστο τού 1484, άναφέ- 
ρει πιυς τό νησί παρήγε άφθονη ζάχαρη45. Ό  περιηγητής Martin von Bau- 
mgarten πού έπισκέφτηκε τήν Κύπρο τό 1508 άναφέρει τή ζάχαρη ώς ένα 
άπό τά κυριότερα προϊόντα τού νησιού46 47. Ό  Ιταλός άστρονόμος καί γεω
γράφος Benedetto Bordone, πού έπισκέφτηκε τήν Κύπρο τό 1528, άναφέρει 
πώς τό νησί τότε άφθονούσε σέ κρασιά, λάδι, σιτάρι, κριθάρι, ζάχαρη καί 
βαμβάκι4'. Ό  Zaccheria Lilio σέ περιγραφή του πού δημοσιεύτηκε τό 1551,

42. Π. Φ λουρέντζου , Τά τσέχικα οδοιπορικά τής 'Αναγέννησης κα'ι ή Κύπρος, Λ ευκω 
σία , 1977, σ σ . 2, 33. Α ικ α τερ ίνη ς X . Ά ρ ισ τ ε ίδ ο υ , "Η  κ αλλιέργεια  ζα χ α ρ ο κ α λ ά μ ο υ  καί ή πα
ραγω γή ζά χ α ρ η ς  σ τη ν Κ ύπρο ά π ό  τόν  10ο μέχρι τ ό ν  16ο α ιώ να ’ , μν. έρ γ ., σ σ . 283 - 284.

43. C D . Cobham , μ ν. έρ γ ., σ. 171.
44. C D . Cobham  μν. έρ γ ., σ . 174: went down to see the sugar canes, and the house where 

they are made into sugar. But I need not describe this, for e\ eryone knows about it. Only this much, 
that the water which flows down from the garden turns the wheel which crushes the canes, and the 
liquit thus expressed is boiled to make sugar. Les voyages du Seigneur de Villamont, Chevalier de T 
ordre de Hierusalem. Arras, 1598, σ σ . 257 καί έξης.

45 . P. G . G olubovich, O .M . 8vo, M ilan, 1900, σ . 243.
46. M artin von Baumgarten, in Churchill’s collection, London, 1704, I. σ . 491, C.D. 

Cobham , μ ν. έ ρ γ ., σ . 55:
47. Benedetto Bordone, Isolario, edition impressa in Vinegia per N ico lo  d’ Aristotile, detto  

Zoppino, nel m ese di G iugno, del M D X X X IIII, σ . LX V . C .D . Cobham , μν. έ ρ γ ., σ . 61.
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ϋστερα άπό έπίσκεψή του στην Κύπρο, άναφέρει πώς στό νησί καλλιεργό- 
ταν άφθονο ζαχαροκάλαμο, άπό το όποιο παραγόταν ζάχαρη48. Ό  ’Ιτα
λός Tommaso Porchacchi στό βιβλίο του, μέ τίτλο «Τά πιο ξακουστά νησιά 
του Κόσμου», πού έκδόθηκε τό 1576, άναφέρει πώς τό χωριό Κουκλιά τής 
Πάφου ήταν ένα άπό τά σπουδαιότερα κέντρα παραγωγής βαμβακιού καί 
ζάχαρης καί πώς έκεΐ ύπήρχαν άφθονα νερά. Ό  ίδιος περιηγητής άναφέρει 
έπίσης πώς ή ζάχαρη προηγουμένως ήταν ένα άπό τά κύρια προϊόντα τού 
νησιού, άλλά ή καλλιέργεια τού ζαχαροκάλαμου μειώθηκε πρός όφελος 
τού βαμβακιού, πού ή καλλιέργειά του έθεωρεΐτο πιο προσοδοφόρα49. Τή 
ζάχαρη άναφέρουν μεταξύ των προϊόντων πού συναντούν στην Κύπρο ό Ι 
ταλός περιηγητής καθηγητής τής Θεολογίας Girolamo Dandini50 καί ό “Αγ
γλος περιηγητής Fynes Moryson, πού έπισκέφτηκαν τό νησί τό 1596. Μάλι
στα, ό Moryson, έκτος άπό τήν καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου, άναφέρεται 
καί στούς μύλους ζαχαροκάλαμου51.

Στις πρώτες δεκαετίες τού 16ου αιώνα, μετά τήν άνακάλυψη τής 
’Αμερικής, ή καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου στην Κύπρο άρχισε νά σημειώ
νει βαθμιαία μείωση καί τούτο γιατί τό ζαχαροκάλαμο στην ’Αμερική, ό
που μεταφέρθηκε άπό τον Κολόμβο, ευδοκιμούσε καλύτερα καί άπέδιδε 
περισσότερο. Ή  παραγωγή ζάχαρης στην Κύπρο μειώθηκε ακόμη πιο πο
λύ κατά τό δεύτερο μισό τού 16ου αιώνα. Σ’ αύτό αναμφίβολα συνέβαλε 
καί ή σε βάρος τής ζάχαρης διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση βαμβακιού άπό 
τις άναπτυσσόμενες υφαντουργίες τής Εύρώπης. Αύτό είχε ώς άποτέλε- 
σμα ν’ αύξηθεϊ σημαντικά ή παραγωγή βαμβακιού, έξαιτίας τής μεγάλης 
αύξησης τών κερδών πού πραγματοποιούνταν άπό τήν καλλιέργειά του, ε
νώ ή καλλιέργεια τού ζαχαροκάλαμου, έπειδή άπέδιδε λιγότερο, άρχισε νά 
έγκαταλείπεται όλο καί περισσότερο.

Παρ’ όλα αύτά ή παραγωγή τής ζάχαρης συνεχίστηκε μέχρι τις άρ- 
χές τού Που αιώνα. Αύτό πιστοποιείται καί άπό τό γεγονός ότι ό Γερμανός 
περιηγητής Joannes Cotovicus, πού έπισκέφτηκε τήν Κύπρο τό 1599, άναφέ- 
ρει τή ζάχαρη ώς ένα άπό τά άξια λόγου προϊόντα τού νησιού52. Βέβαια, 
δεν παραλείπει νά άναφέρει πώς στό νησί παραγόταν καί βαμβάκι σέ με

48. G. G iolito de Ferrari. B reve  d e sc r it io n e d e l m on do , di Zaccheria Lilio V icentino, tradotta 
per M. Francesco Baldelli, V enice, 1551, a .  28. C .D . Cobham , μν. έρ γ ., σ . 67.

49. Girolam o Porro, Tom m aso Porchacchi, L ' I so le p iu  f a m o s e  d e l m o n d o , V enice, 1590, σ σ . 
144 - 153. C .D . Cobham , μν. έρ γ ., σ σ . 162, 164, 166.

50. Girolam o Dandini, M iss io n e  a p o s to lica  a lp a tr ia r c a  e  M a r o n id  d e l  m o n te  L iban o , Paris, 
1685, σ σ . 21 - 43. C .D . Cobham , μ ν. έρ γ ., σ . 183.

51. Fynes M oryson, Itin erary , London, 1617, part I, σ σ . 213, 214. C .D . C obham , μν. έρ γ ., 
σ σ . 185 - 186.

52. C .D . Cobham , μν. έρ γ ., σ σ . 187, 199.
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γάλες ποσότητες53. ΓΗ καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου και ή παραγωγή ζά
χαρης, όπως μάς πληροφορούν οί “Αγγλοι περιηγητές William Lithgow και 
George Sandys, συνεχίστηκε μέχρι την πρώτη δεκαετία τοΰ Που αιώνα54.

"Υστερα άπ’ αύτή την περίοδο οί ξένοι περιηγητές πού έπισκέπτον- 
ται τήν Κύπρο δέν άναφέρουν πιά τή ζάχαρη άνάμεσα στα προϊόντα πού 
συναντούν στό νησί και άναφέρουν πώς τή θέση της κατέλαβε τό βαμβάκι. 
Ό  Δανός περιηγητής Cornells van Bruyn, πού ήλθε στήν Κύπρο τό 1683, ά- 
ναφέρει πώς έπισκέφτηκε τήν Επισκοπή, ή όποια όπως σημειώνει, βρί
σκεται σέ μιά θαυμάσια έπίπεδη πεδιάδα, πού ποτίζεται άπό ένα ποταμό 
καί πώς σ’ αύτή, όπως λέγεται, προηγουμένως καλλιεργόταν άφθονο ζα
χαροκάλαμο, ένώ τώρα αύτή είναι φυτεμένη μέ βαμβάκι. Ό  ίδιος περιηγη
τής έπισκέφτηκε έπίσης τά Κούκλια, όπου διαπίστωσε πώς ούτε καί εδώ 
καλλιεργόταν πιά ζαχαροκάλαμο, άλλα μόνο άφθονο μετάξι καί 
βαμβάκι55.

53. C.D. Cobhanj, μ ν. 6ργ ., σ . 189.
54. C .D . C obham , μ ν . ε ρ γ ., σ σ . 202, 203, 208.
55. Cornells van Bruyn, edition by G . Cavalier, Paris, 1714, σ σ . 378 -  388. C .D . Cobham, 

μ ν. 6ργ ., σ σ . 240 - 241.
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Κ Ω Σ Τ Α Σ  Π .  Κ Υ Ρ Ρ Η Σ

Στην άνακοίνωση αύτή, ή όποια λόγω τής έκτασής της παρουσιάζε
ται εδώ σέ περίληψη διερευνώνται:

1. Οί διαδικασίες διαμορφώσεως τοϋ ’Οθωμανικού καθεστώτος ά- 
πό τήν μέρα τής άφιξης τοϋ ’Οθωμανικού έκστρατευτικοΰ σώματος στήν 
Κύπρο στις 2 ’Ιουνίου 1570 ως τήν παράδοση τής Άμμοχώστου (Αϋγ. 1571) 
και στις επόμενες κρίσιμες 8 έως 10 δεκαετίες, με τήν συμμετοχή καί Κυ
πρίων όλων σχεδόν τών κοινωνικών τάξεων.

2. Ό  ρόλος τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων καί εθνικών όμάδων 
τού Κυπριακού πληθυσμού στήν διαμόρφωση τού νέου καθεστώτος, οί με
ταξύ τους άντιθέσεις καί διαφορετικές προσεγγίσεις: Οί κατώτερες τάξεις 
συνεργάσθηκαν με τούς εισβολείς γιατί περίμεναν βελτίωση τών συνθηκών 
τής ζωής τους, άλλα γρήγορα διαψεύσθηκαν οί προσδοκίες τους μεταξύ 
άλλων καί για τό λόγο ότι άρκετοί τών άνωτέρων τάξεων προσχώρησαν 
ατούς κατακτητές, πρόλαβαν τήν παρ’ όλίγο λαϊκοποίηση τού νέου καθε
στώτος καί συνέχισαν τούς καταπιεστικούς θεσμούς τοϋ Βενετικού όπό 
Τουρκικό ένδυμα.

3. Ή  διατήρηση σημαντικού μέρους τών παλαιών φραγκικών ηγετι
κών τάξεων είτε έξελληνισμένων είτε εξισλαμισμένων έπιφανειακά, λόγω 
τοϋ φιρμανίου τού μεγάλου Βεζύρη Μεχμέτ Σοκόλοβιτς Πασά (Ό κτ. 
1571), σέ κρίσιμες θέσεις τού νέου καθεστώτος τόσο στήν Ελληνική δσο 
καί στήν ’Οθωμανική πτέρυγά του, πού συνεργάζονται για κοινούς στό
χους. Τό φαινόμενο αύτό καθιστά τό νέο καθεστώς άπό πολλές άπόψεις 
συνέχεια καί άντίγραφο τοϋ Βενετικού, παρά τίς διαφορές των.

4. Ή  σημαντική πολιτιστική καί θεσμική συνέχιση τής Φραγκο
κρατίας για άρκετόν καιρό παρά τόν πολιτικοστατιωτικό τερματισμό της: 
οί έπανειλημμένες προσπάθειες τών παλαιών ήγετικών τάξεων πού έπέζη- 
σαν, νά έξεγείρουν τόν πληθυσμό κατά τών Τούρκων σέ συνεννόηση μέ
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Δυτικές δυνάμεις έως τό 1669 - 70 και ή άποτυχία τους περίπου χαρακτηρί
ζουν την πρώτη εκατονταετία.

5. Ό  επιφανειακός έξισλαμισμός πολλών μαχίμων χριστιανικών 
δυνάμεων στην βόρεια κυρίως οροσειρά μετά άπό τήν καταστολή κάθε ε
ξέγερσής τους καθώς καί μέρους τοΰ άγροτικοϋ πληθυσμού λόγιο πενίας 
καί άδυναμίας καταβολής τών φόρων. Τό φαινόμενο αυτό έπηρέασε βαθιά 
τήν ψυχολογία τών όλων τών έθνοτήτων καί κοινωνικών τάξεων, όντας 
άλλωστε χαρακτηριστικό όλων τών μεθοριακών χωρών (borderlands).

6. Τό ψυχικό, ήθικό καί κοινωνικό δράμα τών λινοβαμβάκων, ό δι
χασμός τής προσωπικότητάς τους, πού κράτησε ως τήν Άγγλοκρατία καί 
τά άποτελέσματά του στήν διαμόρφωση τής διατακτικής, υπομονητικής 
καί άνεκτικής ψυχοσύνθεσης τού Κυπριακού λαού, πού μπορεί νά κατα
νοήσει όλες τίς ιδεολογίες χωρίς φανατισμό, άν καί όταν κυριευθεί άπό 
φανατισμό, αυτός είναι δυνατός.

7. Ό  χαρακτήρας τού έποικισμού τής Κύπρου άπό τούς ’Οθωμα
νούς ώς έποικισμού με καθαρά οικονομικούς στόχους (κάλυψη τού δημο- 
γραφικού κενού, άνάπτυξη τής παραγωγής καί τής οικονομίας), όχι έ- 
κτουρκιστικούς: αυτός προκαθορίζει πολλές άπό τίς Πολιτικοκοινωνικές 
καί έθνολογικές έξελίξεις τών επόμενων αιώνων.

8. Ή  διακύμανση σημαντικού μέρους τού μαχίμου κυρίως πληθυ
σμού μεταξύ Ελληνικού Χριστιανισμού καί Τουρκικού Ίσλάμ ανάλογα 
πρός τίς τοπικές καί διεθνείς πολιτικές καί στρατιωτικές έξελίξεις καί 
προσδοκίες, καί ή πεποίθηση ήγετικών τάξεων καί λαού γιά τήν προσωρι
νότητα τής ’Οθωμανικής κατοχής: όλα αύτά έπιδρούν στήν ψυχοσύνθεση 
τών Κυπρίων, όπως χαρακτηρίσθηκε στις παραγράφους 5 καί 6.

9. Ή  διαμόρφωση τού έθναρχικού καί τού δραγομανικού θεσμού ά
πό τήν έπομένη τής κατοχής καί τά στάδια έξελίξεώς τους έως τό 1878 μέ 
σταθμούς τά έτη 1641, 1670, 1754, 1809 καί 1821. Στενή συνεργασία αρχιε
πισκόπου - έπισκόπων - κλήρου, μέσω τού δραγομάνου πρός τίς Τουρκι
κές άρχές, πού περιλαμβάνουν καί αρκετούς Φράγκους έξωμότες καί έ- 
ναλλαγή ισχύος καί γοήτρου μεταξύ άρχιεπισκόπου καί δραγομάνου ανά
λογα πρός τήν προσωπικότητα τών δύο καί τίς τοπικές συνθήκες καί συγ
κυρίες. Οί τοπικοί παράγοντες τής Κύπρου έπηρεάζουν τόν διορισμό τού 
δραγομάνου άπό τήν Πύλη, άλλά ό δραγομάνος διορίζεται άπό τήν Πύλη 
ύπό τόν όρο νά είναι ύπεύθυνος πρός αυτήν γιά φορολογικά, διοικητικά 
καί άλλα συναφή θέματα.



Χαρακτηριστικά τής Κυπριακής Ιστορίας τής Τουρκοκρατίας 83

10. 'Η πορεία έθνικοθρησκευτικής άποκρυστάλλωσης κατά τόν 18ο 
αιώνα κ.έ., ή σταδιακή ενίσχυση τών ελληνορθόδοξων άξιων καί θεσμών 
παρά τόν κυκεώνα τών άρνητικών παραγόντων, καί ό ρόλος του διαφωτι
σμού (μέσφ κυρίως Βενετίας καί Μολδοβλαχίας), άπό τόν όποιο επηρεά
ζονται όλες οί άντιμαχόμενες όμάδες καί φατρίες του έλληνοκυπριακοϋ 
πληθυσμού. Ή  σημασία τής Χρονολογικής Ιστορίας του Αρχιμανδρίτη 
Κυπριανού (Βενετία, 1788), καί άλλων εκδόσεων έργων του διαφωτισμού 
άπό Κυπρίους γιά την πνευματική ανάπτυξη τής Κύπρου, μέ τήν 'ίδρυση 
σχολείων, εκδόσεις στήν Κύπρο άπό τό 1878 κ.έ., καί άλλες εκφάνσεις πο
λιτιστικής προόδου.

11. Ή  δοκιμασία τών ήγετικών κυρίως τάξεων άλλά καί τοΰ λαού 
κατά τόν 18ο καί άρχάς τού 19ου αιώνος λόγω τής δράσης τών Άγιάνη- 
δων (νεόπλουτων Τούρκων τοπαρχών πού διεκδικοΰν τήν εξουσία, π.χ. ό 
Χατζή Μπακκή Αγάς) καί ή ένίσχυση τού θεσμού τού δραγομάνου, είναι 
αιτίες κινημάτων καί άναστατώσεων λόγο) τής άνισορροπίας τών εθνολο
γικών, κοινωνικών καί κρατικών παραγόντων πού προκαλούν.

12. Τά συνεχιζόμενα κινήματα τών Λινοβαμβάκων δξύνονται κατά 
τά μέσα καί τά τέλη τοΰ 18ου καί τίς άρχές τού 19ου αιώνος. ’Αναλογίες 
προς εκείνα τού 16ου - Που αιώνος καί τό κίνημα τού 1700 υπάρχουν, άλ
λά ύπάρχουν καί διαφορές.

13. Ό  ρόλος τής Κύπρου καί τών Κυπρίων κατά τό 1821 καί οί δρα
ματικές προσδοκίες γιά συμπερίληψη τής Κύπρου στό Ελληνικό κράτος 
(1825 - 1828): οί θυσίες Κυπρίων καί στήν Κύπρο καί στήν Ελλάδα μένουν 
χωρίς άποτέλεσμα, καί μάταια οί Κύπριοι στέλλουν άντιπροσωπεία στον 
Καποδίστρια, ζητώντας τήν "Ενωση.

14. Χαρακτήρας τού κινήματος τού Ίωαννικίου καί τού Γκιαούρ ’Ι
μάμη (1833) καί μερική ή επιφανειακή βελτίωση τών συνθηκών διαβίωσης 
τού Κυπριακού λαού έως τήν Άγγλοκρατία λόγω περιορισμένης ή μηδαμι
νής εφαρμογής τών προνομίων καί μεταρρυθμίσεων τού 19ου αιώνος. Τό 
κίνημα ήταν κοινή εκδήλωση δυσαρέσκειας τών 'Ελλήνων, τών Λινοβαμ- 
βάκων καί τών Τουρκικών μαζών γιά τίς συνθήκες τού τόπου, άλλά στήν 
κορυφή καί στό βάθος ύπέβοσκε ό ένωτικός πόθος τών Ελλήνων Κυπρίων 
καί τών Λινοβαμβάκων.
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Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

ΟΙ π ιό  π ά νω  σ κ έψ εις  κ α ι π α ρ α τη ρ ή σ εις  σ τη ρ ίζοντα ι σ έ  έκ τετα μ ένη  β ιβλιογραφ ία  τής  
ό π ο ια ς  τ ό  π λ ε ΐσ τ ο  μ έ ρ ο ς  π αρα τίθετα ι σ τ η ν  μελέτη  μ ου  ‘Sym biotic Elem ents in the History o f  the 
T w o C om m unities o f  Cyprus [until 1878],' Proceedings o f the International Symposium on Political 
Geography, N icosia , 1976, σ σ . 127 - 166 [ =  Κυπριακός Λόγος, VIII, 46  - 47 , Ί α ν . - Ό κ τ .  1976, 
σ σ . 245 - 282], Β λ έπ ε  έπ ίσ η ς  τ ό  β ιβλ ίο  μ ου  Κύπρος, Τουρκία και Ελληνισμός, Θεσμοί, Δομές, 
Σχέσεις, Προβλήματα, (Μ εσ α να τ ο λ ικ ή  Β ιβλιοθήκη Ά ρ .  1), Λ ευκ ω σ ία , 1980, και Κ ώ στα Π. 
Κ ύρρη, 'Ν έα ι ε ιδ ή σ εις  καί ά ν έ κ δ ο τ α  έγγρ α φ α  περί Κ υπριανού Θ η σ έω ς, Ν ικ ο λ ά ο υ  Θ ησέω ς  
και τού  π α τ ρ ό ς  α υ τώ ν Ο Ικ ονόμ ου  π α π ά  Σ ά β β α ’, Έπετηρις τοϋ Κέντρου Επιστημονικών Ε
ρευνών, XI (1981 - 1982), 427 - 4 81 , τού ίδιου , ‘Aspects o f  the Secretarial System  at Work, I. The 
Secretarial M aterials Surviving at the Archbishopric, N icosia', Έπετηρις, X I, (1981 - 82), 484 -486. 
Π ρ ό σ θ ες , Ή  ζωή στην Κύπρο τόν / / /*  και ΙΘ' αιώνα, Δ ια λ έξ ε ις  Λ α ϊκ ο ύ  Π ανεπ ισ τη μ ίου  1, 
"Ε κδοση Δ ή μ ο υ  Λ ευ κ ω σ ία ς , Λ ευκ ω σ ία , 1984, σ σ . XVI +  359, τ ο ύ ς  τ ό μ ο υ ς  τή ς Επετηρίδας 
τού  Κ .Ε .Ε ., τω ν Κυπριακών Σπουδών, τού Κυπριακού Λόγου κ .δ . Κ υπρια κώ ν π εριοδικ ώ ν με
τά  τό  1976, κ α θ ώ ς κ α ί β ιβλία  σ χ ε τ ικ ά  π ο ύ  έξεδ ό θ η κ α ν  μ ετα γ ενέσ τερ α  καί δ έ ν  χρη σιμ οπ οιή 
θ η κ α ν  σ τη  μ ελέτη  μ ου  ‘Sym biotic Elem ents', 1976 κ α ί σ τ ο  β ιβλ ίο  μ ου Peaceful Co-Existence in 
Cyprus under British Rule (1 8 7 8  · 1959) and after Independence: An Outline, N icosia, 1977.
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Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι  Κ Υ Π Ρ Ο Υ  

Κ Α Ι Ο Ι Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Μ Ε  Τ Ο  Β Α Τ Ι Κ Α Ν Ο  

( 1 6 3 9 -  1641)

Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ Σ  Ν . Τ Σ ΙΡ Π Α Ν Λ Η Σ

1. Ταραχή στην Αρχιεπισκοπή τής Κύπρου

Πριν άπό Αρκετά χρόνια (τό 1973) χό Κένχρο Επιστημονικών Ε 
ρευνών τής Λευκωσίας έξέδωσε συλ λογή έγγράφων χών έτών 1625 - 1667, 
πού είχα συγκενχρώσει σχό ίσχορικό άρχεΐο χής Propaganda Fide1. Ή  έκ
δοση έκείνη προκάλεσε ευμενείς κρίσεις καί γόνιμη συζήχηση2. 'Ορισμένα 
όμως θέμαχα πού έθιγα χόχε, όπως π.χ. οί πρόξενοι σχήν Κύπρο χόν 17ον 
αί., οί δραγομάνοι χοΰ νησιού, ή προσωπικόχηχα καί χό έργο Αρχιεπισκό
πων, επισκόπων κ .ά .,3 νομίζω πώς δεν όλοκληρώθηκαν ώς σήμερα, είχε 
γιατί είναι δύσκολ α άπό χή φύση χους είχε γιατί άπαιχούν νέες Αρχειακές έ
ρευνες, πολυέξοδες καί πολυχρόνιες.

Σχήν προσπάθειά μου να χαυχίσω πρόσωπα καί πράγμαχα πού μοϋ 
προσέφερε χό παρθένο ύλικό άνχιμεχώπιζα συχνά μία άπαγορευχική Αλυ
σίδα άπό άδυσώπηχα έρωχήμαχα. "Αλλα Από αύχά βρήκαν την Απάντησή 
χους, λίγο ή πολύ ικανοποιητική- άλλα έμειναν έρωχηματικά, για νά μέ 
βασανίζουν.

1. Ζ α χ . Ν . Τ σ ιρ π α νλή , 'Ανέκδοτα έγγραφα έκ τών άρχείων τού Βατικανού (1625 - 1667), 
Λ ευκω σία 1973, 4 ο , σ σ . X X + 2 8 8 .

2. Β λ. Ν .Β . Τ ω μ α δ ά κ η  στή  Μνημοσύνη 4  (1972-73), 303- C . Capizzi σ τ ό  Orientalia 
Christiana Periodica 40  (1974), 213-214· Η . M ihaescu στή Revue des Etudes S id  - Est Europeennes 
12 (1974), 604-605· G iorgio Fedalto σ τ ά  Studio Patavina 21 (1974), 230· Irenee D oens σ τ ό  
Irenikon 48 (1975), 297-298· Elizabeth Zachariadou στις Siidost - Forschungen 34 (1975), 439-441. 
Ιδ ια ίτ ερ ο  ένδ ια φ έρ ον π ρ ο κ α λ ο ϋ ν  τά  ό σ α  έπ εσ ή μ α νε  ό  Κ .Π . Κ ύρρης, " Ν έ α ι ισ τ ο ρ ικ ο ί κ α ί 
π ροσ ω π ογρ α φ ικ οί ειδή σ εις έ ξ  άρτι έκ δ ο θ εντω ν  κ υ π ρ ια κ ώ ν έγγρ ά φ ω ν. Έ π ίμ ε τ ρ ο ν  περί 
ά ρ χιεπ ισ κ ό π ω ν Χ ρ ισ τοδ ού λου , Π αρ θενίου  κ α ί Ν ικ η φ όρου” , Κυπριακός Λ όγος, έ τ ο ς  6 ό ν , ά ρ . 
31 ( ’Ια νουά ριος - Φ εβρουάρ ιος 1974), 47-49, ά ρ . 32 (Μ ά ρ τιος  - ’Α π ρ ίλ ιο ς  1974), 96-99, ά ρ . 33 
(Μ ά ιος  - ’Ιούνιος 1974), 178 - 183.

3. Π ρβ λ . Τ σ ιρ π α νλ ή , δ. π., σ . X V II-X V III.
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Μέ καινούργια στοιχεία άπό έγγραφα ανέκδοτα, προερχόμενα από 
τό Ιδιο άρχεΐο τής Προπαγάνδας, θά επιδιώξω εδώ νά δώσω κάποια λύση 
σε μερικά μικροπροβλήματα πού άπηχοΰν τον θόρυβο και την ταραχή τού 
άρχιεπισκοπικοϋ οίκου τής Λευκωσίας. Πρόκειται γιά τόν σκληρό αντα
γωνισμό δύο ιεραρχών, τού Χριστοδούλου καί τού Παρθενίου, πού ό καθέ
νας μέ διαφορετικούς «συμμάχους» μέσα καί έξω άπό τήν Κύπρο, καί μέ 
διαφορετικό ιδεολογικό όπλισμό προσπαθεί νά άναρριχηθεϊ στόν άρχιεπι- 
σκοπικό θρόνο τής μεγαλονήσου.

Τά πρόσωπα δέν είναι άγνωστα.
Ό  ένας, ό Χριστόδουλος, περισσότερο γνωστός4· ό δεύτερος, εντε

λώς άγνωστος ώς τή δημοσίευση τών εγγράφων μας στά 19735. Θά περιο- 
ρισθώ λοιπόν στά νέα δεδομένα πού έχω γιά τά δύο αυτά πρόσωπα· ύπεν- 
θυμίζω μόνο οτι ό Χριστόδουλος, φραγκοκυπριακής καταγωγής, χειροτο
νήθηκε άπό τόν ’Αλεξάνδρειάς Κύριλλο Λούκαρι σε άρχιεπίσκοπο Κύ
πρου τό 1606/1607· είχε στενούς συγγενικούς καί φιλικούς δεσμούς μέ 
τούς μισο-εξελληνισμένους Βενετούς έμπορους τού νησιού, διατηρούσε έ- 
πικοινωνία καί άλληλογραφία μέ δυτικούς ηγεμόνες, Ιδιαίτερα μέ τήν πα
πική αύλή, ένώ δέν παρέλειπε νά στέλλει μοναχούς γιά «ζητεία» καί στή 
Μόσχα· κυβέρνησε, χωρίς σφοδρές ταλαντεύσεις, τό σκάφος τής Εκκλη
σίας του ώς τήν άνοιξη τού 16396.

Τότε ξέσπασε ή κρίση· πρωταγωνιστής ό μοναχός Παρθένιος, πρώ
ην μαθητής τού Θεοφίλου Κορυδαλέως, πού συνέχισε τό έργο τού δασκά
λου του στή Ζάκυνθο, διώχτηκε άπό έκεΐ μέ ενέργειες τής Προπαγάνδας 
πρός τις βενετικές αρχές, κατευθύνθηκε στήν Κρήτη (βλ. λίγο πιό κάτω), 
άπό όπου πέρασε στήν Κύπρο7. Ά πό τόν ’Απρίλιο τού 1639, τό άργότερο,

4 . Β λ . τ ή  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  γ ι '  α υ τ ό ν  σ τ ο ύ  Τ σ ι ρ π α ν λ ή ,  δ .π . ,  σ .  2 1 0 ,  Β λ ,  κ α ι  τ ή  ν ε ώ τ ε ρ η  
μ ε λ έ τ η  τ ο ύ  Β ε ν ε δ ί κ τ ο υ  Έ γ γ λ ε ζ ά κ η ,  " ’Α ν έ κ δ ο τ ο ς  σ λ α υ ο ν ι κ ή  ε π ι σ τ ο λ ή  τ ο ύ  ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ  
Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  Α ’ π ρ ο ς  τ ό ν  τ σ ά ρ ο ν  Μ ι χ α ή λ  Φ ε ο ν τ ώ ρ ο β ι τ ς  Ρ ω μ α ν ώ φ " ,  Κ υ π ρ ια κ α ι  Σ π ο υ δ α )  Α\ 

( 1 9 7 7 ) ,  7  -  2 1 . Β λ . έ π ί σ η ς  π ρ ο α γ γ ε λ ί α  γ ι ά  σ ύ ν τ α ξ η  μ ο ν ο γ ρ α φ ί α ς  γ ι ά  τ ό ν  Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο  ά π ό  τ ό ν  
Κ . Κ ύ ρ ρ η  ( σ τ ό ν  Κ υ π ρ ια κ ό  Λ ό γ ο ,  δ . π . ,  σ .  1 8 3 ).

5. Τ σ ι ρ π α ν λ ή ,  δ . π., σ .  71 ά ρ .  έ γ γ ρ .  37, σ. 214- 215, δ π ο υ  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν .  
Ρ ω σ ι κ έ ς  π η γ έ ς  ά ν έ φ ε ρ α ν  κ ά π ο ι ο ν  « ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο  τ ή ς  μ ο ν ή ς  τ ο ϋ  'Α ρ χ α γ γ έ λ ο υ  Π α ρ θ έ ν ι ο »  
(1642), ά λ λ α  δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν α  π ρ ο κ α λ ο ΰ σ α ν  ε π ι φ υ λ ά ξ ε ι ς  γ ιά  τ ή ν  τ α υ τ ό τ η τ ά  τ ο υ -  β λ .  Κ ώ σ τ α  
Π . Κ ύ ρ ρ η , " Δ ι ά γ ρ α μ μ α  ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ώ ν  ρ ω σ σ ο κ υ π ρ ι α κ ώ ν  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν " ,  ά ν ά τ .  ά π ό  
τ ό  π ε ρ ί ο δ .  Μ ό ρ φ ω σ ις  [τ . 26 (1970), ά ρ ι θ μ .  303 - 304, Α ύ γ ,  - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  1970, σ σ .  15 - 17, 36J, 
σ. 4. Τ ά  ρ ω σ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α  π ο ύ  ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ ό ν  Π α ρ θ έ ν ι ο  έ γ ι ν α ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ α  γ ν ω σ τ ά  μ ε τ ά  τ ή ν  
έ κ δ ο σ η  τ ο ύ  β ι β λ ί ο υ  τ ή ς  Ο .Α .  B e lo b r o v a , K ip r s k i j  C ik l  ν  d r e v n e r u s s k o j  l ite ra tu re ,  L e n in g r a d  1972. 
T o  β ι β λ ί ο  α ύ τ ό  τ υ π ώ θ η κ ε  κ α ι  κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε  ( μ ε τ ά  τ ό ν  ' Α π ρ ί λ ι ο  τ ο ϋ  1972* β λ .  B e lo b r o v a , δ .π . ,  

σ .  112), δ τ α ν  τ ό  δ ι κ ό  μ ο υ  ε ί χ ε  σ χ ε δ ό ν  σ τ ο ι χ ε ι ο θ ε τ η θ ε ΐ  σ τ ή  Λ ε υ κ ω σ ί α .  Μ ο ύ  σ τ ά θ η κ ε  ά δ ύ ν α τ ο  
ν ά  τ ό  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ω  τ ό τ ε .  Τ ό  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ  τ ώ ρ α  ( β λ .  π ι ό  κ ά τ ω ) .

6 . Τ σ ι ρ π α ν λ ή ,  δ . π . ,  σ .  2 0 0  - 2 0 1 ,  2 0 8 , 2 1 0 ,  2 1 8 .
7 .  Α ύ τ ό θ ϊ ,  σ .  71  έ γ γ ρ .  3 7 , σ .  7 5  έ γ γ ρ .  3 9 . Π ρ β λ .  κ α ι  π ιό  κ ά τ ω .
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μία ομάδα Κυπρίων τής άρχουσας τάξεως, δυσαρεστημένη άπό τον Χρι
στόδουλο, προσπάθησε νά τόν έκθρονίσει, προσφέροντας στους Τούρ
κους γύρο στά 1.000 ρεάλια. Ό  Γέρων Χριστόδουλος προθυμοποιήθηκε, 
μια πού δεν είχε νά δώσει κΓ αύτός χρήματα, νά παραιτηθεί υπέρ τού διεκ
δικητή του θρόνου του· κανένας όμως άνταπαιτητής δεν εμφανίσθηκε8. 
Κατά τόν Ιούλιο - Αύγουστο τού 1639 πρέπει μάλλον νά συντελέστηκε ή ή
ρεμη άπομάκρυνση τού φιλοκαθολικοΰ Χριστοδούλου καί ή άνάδειξη του 
διαδόχου του «καλβινίζοντος» Παρθενίου, χάρη στή χρηματική ύποστήρι- 
ξη των δυσαρεστημένων Κυπρίων9. Σε λίγο διάστημα, μέσα στον χειμώνα 
τού 1639 - 1640, οί τελευταίοι αύτοί μετεστράφησαν έναντίον τού 
Παρθενίου· συνέβη μάλιστα στις 9 Μαρτίου 1640 ό νέος άρχιεπίσκοπος, ά
πό φόβο γιά τή ζωή του, νά έξαφανισθεΐ άπό τή Λευκωσία10. Τελικά, στις 
20 Αύγούστου 1640 θά άναχωρήσει άπό τήν Κύπρο γιά τήν Κωνσταντινού
πολη, όπου θά φρόντιζε γιά τήν έκδοση τού συνηθισμένου βερατίου που θά 
κατοχύρωνε άπό τουρκικής πλευράς τήν εκλογή του11. Είναι μάλλον πιθα
νό ότι ό Παρθένιος δεν έπέστρεψε στήν Κύπρο, όπως θά δούμε καί άμέσως 
παρακάτω.

Μέσα λοιπόν σέ 16 μήνες (’Απρίλιος 1639 - Αύγουστος 1640) συντα- 
ραχτικά γεγονότα παρατηρούνται στήν κορυφή τής μικρής κοινωνίας τής 
Λευκωσίας12. Στά πρόσωπα των δύο άρχιερέων έχομε τή σύγκρουση δύο 
άντίθετων ιδεολογιών, τής παραδοσιακής (τουλάχιστο άπό τό 1439, μέ τή 
σύνοδο τής Φλωρεντίας) φιλοκαθολικής ή «συντηρητικής» καί τής νεωτε- 
ρίζουσας φιλοπροτεσταντικής (μέ τόν Θεόφ. Κορυδαλέα καί τόν κύκλο 
τού Κ. Αουκάρεως). 'Η ιδεολογική άντίθεση στήν καρδιά τής ’Ορθοδο
ξίας, τήν Κωνσταντινούπολη, άνάμεσα σέ Καθολικούς καί Προτεστάντες, 
μέ άποκορύφωμα, τήν ίδια έποχή, τόν στραγγαλισμό τού Αουκάρεως 
(1638)13, βρίσκει τόν άντίκτυπό της, σέ μορφή βέβαια «μινιατούρας», καί 
στήν περιφέρεια, στήν Κύπρο.

Οί ξηρές όμως καί σχηματικές διακρίσεις, γιά νά μή καταντούν έπι-

8. Αυτόθι, σ. 81 έγγρ . 44  (τή ς 2 0 .IV. 1639).
9. Αυτόθι, σ. 85 - 86 έγγρ· 47, σ . 91 έγγρ . 50, σ . 218, 219.

10. Αυτόθι, σ. 91 έγγρ . 50 τή ς 15.111.1640.
11. Αυτόθι, σ . 95 έγγρ . 54, σ . 220.
12. Ό  π λη θ υ σ μ ός τή ς κ υπ ρ ια κ ή ς π ρω τεύ ουσ α ς τ ό τ ε  δ έ ν  ξεπ ερ νο ΰ σ ε  τ ις 3 .000  ψ υ χές , 

δηλ. 1.500 Τ ούρκοι, 1.300 " Ε λλη νες κ α ί200 ’Α ρμένιοι: Αύτόθι, σ . 116-117 έγγρ . 72 (Ν ο έμ β ρ ιο ς  
1647), σ . 230.

13. Βλ. ’Α π ο σ τ ό λ ο υ  Ε. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , Ιστορία τού Νέου 'Ελληνισμού, τ . 3, 
Θ εσ σ α λονίκ η  1968, σ . 447 - 466. Ζ α χ . Ν . Τ σ ιρ π α νλ ή , " Ό  Κ ύρ ιλλος Λ ο ύ κ α ρ ις  κ α ί ή Κ αθολική  
Π ρ ο π α γ ά νδ α  τή ς Ρ ώ μ η ς (1622 - 1638)” , Κρητολογία, τεΰχ . 4 ( ’Ια νο υ ά ρ ιο ς  - ’Ιο ύ ν ιο ς  1977), 49- 
56.
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κίνδυνες, πρέπει νά χρωματίζονται μέ τις τοπικές αποχρώσεις. ’Ιδιαίτερα 
στην Κύπρο, ή διαμόρφωση κοινωνικών ομάδων, τής «κλίκας»14, κατά 
τον 17ο αι., παίζει ρόλο άποφασιστικό καί στα έκκλησιαστικά πράγματα. 
"Ολοι έπομένως οί παράγοντες, καί οί ιδεολογικοί καί οί κοινωνικοί μέ 
πολιτικές προεκτάσεις άκόμη, πρέπει νά συνδυασθοϋν για νά έρμηνευθέΐ 
τό πέρασμα τοϋ άρχιεπισκοπικοΰ θρόνου τής Κύπρου από τον Χριστόδου
λο στόν Παρθένιο.

Θά έπιμείνω στόν δεύτερο πριν άναφεβθώ στόν πρώτο. "Ας δούμε 
λοιπόν τά γεγονότα πώς διαμορφώθηκαν καί πώς μπορούμε νά τά έρμη- 
νεύσομε.

2. Ό  Παρθένιος πριν άπό την άφιξή του στην Κύπρο

Ό  μοναχός Παρθένιος, άγνωστος άπό άλλες πηγές, είναι τό «κόκ
κινο πανί» τής Καθολικής Προπαγάνδας, ή όποια έχει άπλώσει γύρο του έ
να πυκνό ιστό άράχνης· τόν παρακολουθεί σέ κάθε του μετακίνηση, γνω
ρίζει τίς ιδέες του, ένημερώνεται άπό τούς κατά τόπους πληροφοριοδότες 
της γιά τά σχέδιά του καί γιά τό έπόμενο βήμα του.

"Ετσι τόν Μάρτιο τού 1637 ή Προπαγάνδα μέ παραστάσεις της 
πρός τίς βενετικές άρχές πετυχαίνει μάλλον την άπομάκρυνση τού Παρθε
νίου άπό τή Βενετία, γιά νά μή μολυνθοϋν οί έκεϊ "Ελληνες άπό τίς «αιρέ
σεις» τού διδασκάλου του Θεοφίλου Κορυδαλέως15. Τό έπόμενο έτος (στις 
30.1.1638) φροντίζει πάλι «διά τής διπλωματικής όδού» νά άπομακρυνθεϊ 
άπό τή βενετοκρατούμενη Ζάκυνθο ό μαθητής τού "Scordialo"16. Λίγους 
μήνες άργότερα, κατά τόν Ιούλιο ή άρχές Αύγούστου τού 1638, ό Παρθέ
νιος άποβιβάστηκε στόν Χάνδακα τής Κρήτης, όπου όμως κάτω άπό τήν 
πίεση καί τή στενή παρακολούθηση τού λατίνου άρχιεπισκόπου τού νη
σιού, μέ τή μεσολάβηση καί ορθόδοξου ιερέα - Ιερομόναχου (βλ. πιό

14. Β λ. C ostas Ρ. Kyrris. " L ’ im portance sociale de la conversion a Γ Islam (volontaire ou  
non) d' une section des classes dirigeantes de Chypre pendant les premiers siteles de Γ occupation  
turque (1570-fin du X V II 's ite le )” , Acres du premier Congres international des etudes balkaniques 
et sud-est europeennes, τ. 3, Sofia 1969, σ . 437-462. Π ρβλ. Τ σ ιρ π α νλή , Ανέκδοτα έγγραφα, σ. 
217.

15. Γιά τή ν π α ρ ου σ ία  καί τή δ ιδ α σ κ α λ ία  τού Κ ορυδα λέω ς στή Β ενετία  (1608-1609, 
1634) καί σ τή  Ζ ά κ υ νθ ο  (1621 , 1622, 1623, 1628-1634) β λ . Ζ α χ . Ν . Τ σ ιρ π α νλή , Τό Ελληνικό 
Κολλέγιο τής Ρώμης καί οί μαθητές τον (1576-1700), Θ εσ σ α λ ο νίκ η  1980, σ . 391-392. Γιά τό  
π ερ ιεχ ό μ ενο  τή ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  του  β λ . C ltobule Tsourkas, Les debuts de Γ enseignement 
philosophique et de la libre pertsee dans les Balkans. La vie et T oeuvre de Th0ophi!e Corydalee (1570 
■ 1646), β' έκ δ ο σ η , Thessalonique 1967, σ . 87-94, 211-216, 219 κ .έ . Π ρβλ. καί Τ ά σου  Ά θ .  
Γ ριτσ οπ οΰ λου , Πατριαρχική Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, τ. 1, έν  Ά θ ή ν α ις  1966, σ . 179-187.

16. Β λ. Τ σ ιρ π α νλ ή , 'Ανέκδοτα έγγραφα, σ . 214-215, όπ ο υ  καί έκ δοσ η  τώ ν ά π οφ ά σ εω ν  

τ ή ς  Π ρ ο π α γ ά ν δ α ς .
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κάτω), άπέφυγε άντικαθολικά κηρύγματα- καταδίκασε μάλιστα (;), μπρο
στά σέ πολλούς, τ'ις άπόψεις τού Κ. Λουκάρεως17. Δεν έμεινε πολύ καιρό 
στην Κρήτη* βρήκε πλοίο καί έφυγε για την Κύπρο, μέ σκοπό νά καταλά
βει τον άρχιεπισκοπικό θρόνο (!) τού νησιού.

’Αξίζει νά παραθέσω τό σχετικό χωρίο άπό την έκθεση τού λατίνου 
αρχιεπισκόπου Κρήτης Luigi (Alvise) Mocenigo προς τον καρδινάλιο - πρό
εδρο τής Προπαγάνδας18, μέ ημερομηνία 12 Αύγούστου 1638:

ΊΙ gieromonaco predicante Partenio e venuto dal Zante in questo Regno. lo  subito avertito 
I'ho fatto ben osservare, anzi ho ordinato ad altro prete greco pur gierom onaco confidente 19, che lo 
instruisse del m odo di qui governarsi, e cosi s' e astenuto di ricercar facolta di predicare; et ha parlato 
m olto a proposito ne congressi. anzi ha condannato del patriarca Cirillo le opinioni alia presenza di 
molti, fra quali si sono ritrovali M onsignor Arciuescovo d' E dessa20 e M onsignor di S. Irene21.

17. “Ισω ς π ρόκ ειτα ι για  ύπερβολή* δ εν  ά π οκ λείετα ι ό μ ω ς νά  είνα ι κ α ί άληθινή  ή 
πληροφορία . "Ο πω ς γνω ρ ίζομ ε, μ ετά  τή δ ο λ ο φ ο ν ία  τοϋ Κ. Λ ο υ κ ά ρ εω ς (2 7 .6 ./7 .7 .,  1638) 
ά κ ολ ού θ η σ ε σ κ λ η ρ ό ς  δ ιω γ μ ό ς  τού  π ρ ο σ τ α τ ε υ ό μ ε νο υ  κ α ί φ ίλ ου  τοϋ  π α τ ρ ιά ρ χ η  Θ . 
Κ ορυδαλέω ς και τω ν μαθητώ ν του. Μ όνο  μ ετά  ά π ό  ένα  χ ρ ό ν ο , τ ό  κ α λ ο κ α ίρ ι τοϋ 1639, θά 
άποκ α τα σ τα θεΐ, γιά  λίγο  όμ ω ς, ό  Α θ η ν α ίο ς  φιλόσοφος* βλ . Tsourkas, Les debuts, σ . 68. - 
Γ ριτσοπούλου, δ.η .»  σ . 166-167. Ό  Π α ρ θένιος λ ο ιπ ό ν  σ τη ν Κρήτη, τό  κ ρ ίσ ιμ ο  κ α λ ο κ α ίρ ι τού  
1638, κάτω  ά π ό  τήν πίεση τω ν π ολιτικ ώ ν καί έκ κ λη σ ια σ τικ ώ ν ά ρ χ ώ ν  τοϋ  νη σ ιού , ϊσ ω ς  
ύποκρίθηκε τήν άπ οκ ή ρ υξη  τώ ν ιδεώ ν τοϋ Λ ουκ ά ρεω ς.

18. Ή  π ροσφ ώ νηση π ρ ο ς  τον  ά π ο δ έκ τη  τή ς  έπ ισ το λ ή ς  (Em ineniissim o e Reverendissim o  
Signor mio Padron Colendissimo) πείθει ότ ι π ρόκ ειτα ι γιά  τ ο ν  κ α ρ δ ινά λ ιο  - π ρ ό εδ ρ ο  τή ς  
Π ρ ο π α γ ά νδ α ς  καί ό χ ι γιά  τ ο ν  γραμματέα* π ρ ό εδ ρ ο ς  τή ς  Propaganda Fide, τή ν επ ο χ ή  αύτή, 
ή τα ν  ό  κ α ρ δ ινά λ ιο ς  A ntonio Barberini iun. (1632-1671)* β λ . Ν . K owalsky - J. M etzler, Inventory* 

of the Historical Archives o f the Sacred Congregation for the Evangelization o f Peoples or "de 
Propaganda Fide’1. N ew  enlarged edition, Rom e 1983, σ . 102.

19. Δ έ ν  άνα φ έρετα ι τ ό  ό νο μ ά  του* υποθέτω  ότι π ρόκ ειτα ι γιά  τ ο ν  ιε ρ ο μ ό ν α χ ο  
’Α θα νά σ ιο  Γ α β α λ ά . Σ ε μ ετα γενέσ τερη  έπ ισ τρ λή  τοϋ M ocenigo, ά π ό  Χ ά ν δ α κ α , 27 .V .1639 , 
π ρ ο ς  τ ο ν  κ α ρ δ ινά λ ιο  - π ρ ό εδ ρ ο  τή ς  Π ρ ο π α γ ά νδ α ς , σημ ειώ νεται ότι « τελευ τα ία »  ε ίχε  πεθάνει 
ό  "geromonaco Athanasio G avala, huomo di prava intentione". Ό  τελ ευ τα ίο ς  α ύ τός  
χα ρ α κ τη ρ ισ μ ό ς είναι ένδ ε ικ τ ικ ό ς  γιά  τις κ α λ έ ς  σ χ έσ ε ις  καί τή « σ υ νερ γ α σ ία »  τοϋ Γ α β α λ ά  μέ  
τον λα τίνο  ά ρ χ ιεπ ίσ κ ο π ο  τή ς Κ ρήτης. Ή  έπ ισ τολ ή  τοϋ M ocenigo β ρ ίσ κ ετα ι σ το  APF-SO CG , 
τ. 161, φ. 2 1 9 Γ (σ τη ν  ίδ ια  έπ ισ τολ ή  ά να κ ο ινώ νετα ι καί ό  π ρ ό σ φ α τ ο ς  θ ά ν α τ ο ς  τοϋ  γ έ ρ ο ν τ ο ς  
Μ ελετίου Β λα σ τού). "Α ς σημειω θεί ότι ό  ’Α θ α νά σ ιο ς  ε ίνα ι γ ν ω σ τ ό ς  ά π ό  ά λ λ η  πηγή κ α ί ώ ς  
έπ ιγ ρ α μ μ α το π ο ιό ς  π ρ ο ς  τ ιμ ή ν τοϋ δ ο ύ κ α  τ ή ς  Κ ρήτης G iovanni Battista Grimani* β λ . Π .Δ .  
Μ αστροδημήτρη , " Ε π ιγ ρ ά μ μ α τ α  Ιερέω ν τοϋ  Χ ά ν δ α κ ο ς  ε ις  έ π α ινο ν  τοϋ  δ ο ύ κ α  τή ς Κ ρήτης  
Giovanni - Battista Grimani (1636)” , Κρητικά Χρονικά 23 (1971), 373, 386 (άρ . 20) [ =  τοϋ ίδιου ,
*Έλληνες λόγιοι (ιε -ιθ' αΙώνες). Μελέτες και κείμενα» τ. 1, ’Α θή να  1979, σ . 108, 111 ση μ . 1 
(νέες  π ρ οσ θή κ ες), 121].

20. Τ ιτουλ ά ρ ιος έ π ίσ κ ο π ο ς  Ε δ έ σ σ η ς  (Μ εσ ο π ο τα μ ία ς) είνα ι ό  Lilius Livius (1625-1643), 
κ α τ α γ ό μ ενο ς  ά π ό  τή Ν ά ξ ο , ό  ό π ο ιο ς  δ ιετελεσ ε  καί β ικ ά ρ ιο ς  τοϋ  λ α τ ίνο υ  ά ρ χ ιεπ ισ κ ό π ο υ  
Κ ρήτης. Π έθανε σ τ ο ν  Χ ά ν δ α κ α  τή ν 22 ’Ιουνίου 1643- βλ. Patritii G auchat, Hierarchia Catholica 
medii et recentioris aevi, τ. 4 , M onasterii 1935, σ . 180 καί σ η μ . 1 (Edessen.).

21. Π ρόκ ειτα ι γιά  τ ο ν  Χ ιώ τη Ά ν δ ρ έ α  Σ οφ ιανό , λ α τ ίνο  έ π ίσ κ ο π ο  Σ α ντ ο ρ ίνη ς  σ τα  
χρ ό ν ια  1 630 - 1642* β λ . G auchat, δ .π . ,  σ . 304.
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Doppo breve tempo s' έ imbarcato per andar in Cipro, dove pari aspiri ad haver titolo e carico 
d'Arcivescovo. Onde restiam o qui cosi assicurati da travagli di simil persona” 22

To στοιχείο πού άξίζει νά ύπογραμμισθεΐ σχετικά μέ τον Παρθένιο 
είναι ή κοινοποίηση τών προθέσεών του: πηγαίνει στην Κύπρο όχι για ένα 
άπλό ταξίδι ούτε για νά κάμει κηρύγματα έκεΐ· σκοπός του άποκλειστικός 
είναι νά καταλάβει τόν άρχιεπισκοπικό θρόνο τού νησιού (!). Προκαλεΐ 
πραγματικά έκπληξη στον σημερινό έρευνητή ή βεβαιότητα πού χαρακτη
ρίζει τήν έπιδίωξη τού Παρθενίου στην Κύπρο, πολύ πριν φτάσει εκεί23. 
Σάν νά έχει νά έκτελέσει ένα πρόγραμμα μέ σταθερές προοπτικές. Μήπως 
εϊχεν ήδη έλθει σε προσυνεννόηση μέ τούς άντιπάλους τού Χριστοδούλου, 
άπό τούς όποιους και είχε δεχθεί σχετική πρόσκληση; Καί γιατί αύτός καί 
όχι άλλος μέσα άπό τήν Κύπρο; ΤΗταν λοιπόν τόσο ισχυρή ή προσωπικό
τητα τού Παρθενίου καί ή πνευματική άκτινοβολία πού άσκοΰσε άπό τή 
Ζάκυνθο ώς τήν Κρήτη καί ως τήν Κύπρο; Μήπως πάλι είχε συγγενείς 
[πρβλ. πιό κάτω γιά τόν άδελφό του πού πεθαίνει στην Κύπρο καί θάβεται 
έκεί σέ οικογενειακό (;) τάφο] καί ικανούς φίλους πού ένεργούσαν γιά χά
ρη του πριν άπό τήν άφιξή του στό νησί;

"Ολα αυτά είναι, νομίζω, έρωτηματικά πού προέρχονται άπό τήν ά- 
πλή λογική εκτίμηση τών πραγμάτων: πώς δηλ. ένας άγνωστος (γιά μάς - 
τουλάχιστο - σήμερα) φιλοπροτεστάντης μοναχός, άπό τόν μαθητικό κύ
κλο τού Κορυδαλέως, καταδιωκόμενος άπό τήν Καθολική Προπαγάνδα 
καί άπό τις βενετικές άρχές, άποφασίζει νά πάει στήν τουρκοκρατούμενη 
Κύπρο μέ σκοπό - πού φαίνεται μάλιστα νά μή τόν κρύβει - τήν έκδίωξη 
τού Χριστοδούλου καί τήν κατάληψη τού άρχιεπισκοπικού θρόνου. Καί 
φυσικά δέν πρόκειται γιά υποτιθέμενα σχέδια καί «λόγια». Ό  Παρθένιος, 
όπως είδαμε, πέτυχε αυτό πού ήθελε· έγινε πράγματι άρχιεπίσκοπος Κύ
πρου.

Δέν μπορώ νά δώσω άπάντηση στά παραπάνω έρωτήματα, γιατί 
μου λείπουν οί σχετικές μαρτυρίες. ’Οφείλω ώστόσο νά παρατηρήσω ότι 
γιά νά έρμηνευθεΐ ένα ιστορικό γεγονός, όπως είναι ή άλλαγή στήν κορυφή 
τής έκκλησιαστικής ιεραρχίας τής Κύπρου, είναι άπαραίτητο νά ληφθούν 
υπόψη παράγοντες, συγκυρίες καταστάσεων, οργάνωση προφανώς συνω
μοτική. Δέν έχομε μιά «φυσιολογική» άλλαγή, άλλά μιά «πραξικοπηματι

22. Βλ. A P F  · SOCG. τ. 161, φ. 2 0 8 Γ· πρβλ. αυτόθι, φ. 2 1 9 Γ(βλ. σημ. 19), όπ ου  ό  
M ocenigo. ά ν ά μ ε σ α  σ έ  ά λ λ α , άναφ έρει ότι "passo gia in Cipro il m onaco Partenio; ne di lui ho 
saputo cosa alcuna doppo lo  scritto a Vostra Eminenza". Γιά τήν έπ ισ τολή  τοΰ M ocenigo, τής 
12.V1II.1638, π ρ β λ . ό σ α  ά λ λ ο τ ε  ε ίχα  ύπ οθέσει (Τ σ ιρπ α νλή , 'Ανέκδοτα έγγραφα, σ . 216).

23. Π ρ β λ . σ χ ε τ ικ έ ς  μ α ρτυρ ίες  σ τοΰ  Τ σ ιρ π α νλή , ό.π., σ. 71, 75.



Χριστόδουλος και Παρθένιος, άρχιεηίσκοηοι Κύπρου 91

κή» ένέργεια, άναμφισβήτητα οργανωμένη, έστω καί στοιχειωδώς, εκ τών 
προτέρων, μέσα άπό την όποια άναδύθηκε μέ ρόλο πρωταγωνιστή ό Παρ
θένιος, ένα πρόσωπο δυναμικό, τοΰ όποιου ή γοητεία διατηρείται καί σή
μερα, άφοϋ δεν βρήκαμε άκόμη όλα τά στοιχεία τής ταυτότητάς του.

Ά πό έμμεσες μόνο διαβεβαιώσεις προκύπτει το περιεχόμενο τής δι
δασκαλίας καί τών κηρυγμάτων του. Κατά τούς άνθρώπους τής Προπα
γάνδας, ό Παρθένιος ύποστήριζε τη θνησιμότητα τής ψυχής24, δέν δεχόταν 
τή χρησιμοποίηση τών θρησκευτικών αγαλμάτων ή εικόνων (figure di rilie- 
νο) καί άπέρριπτε τή μετουσίωση τοΰ άρτου καί τοΰ οίνου σέ σώμα καί σε 
αίμα τοΰ Χριστοΰ. Διεκήρυσσε εξ άλλου τίς γνωστές διαφορές ορθοδόξων 
καί καθολικών25.

3. Oi δύσκολες ήμερες του Χριστοδούλου, 
ή άποκατάστασή του και oi ύποστηρικτές του

"Οσο καί άν μάς παραδόθηκαν έλλιπή τά χαρακτηριστικά τοΰ 
Παρθενίου, ή άντίθεση τοΰ «νεωτεριστή» μοναχοΰ μέ τόν καθιερωμένο ά
πό χρόνια φιλοκαθολικό άρχιεπίσκοπο παρουσιάζεται μέσα σέ συνθήκες 
άξιοπρόσεκτες. 'Ο Χριστόδουλος, όπως άναφέρθηκε ήδη, φαίνεται σάν 
μιά άπό τίς ισχυρότερες μορφές τοΰ Κυπριακού Ελληνισμού κατά τό πρώ
το μισό τοΰ Που αι. Είναι ανεψιός τοΰ λατίνου Βενετοΰ ή ορθότερα φραγ
κολεβαντίνου έμπορου τής Άμμοχώστου Francesco Locatelll· έξάδελφος 
τοΰ πρώτου, μετά τό 1571, λατίνου έπισκόπου τής Πάφου Pietro Vespa 
(1629 - 1648;)· έξάδελφος επίσης τοΰ (λατίνου) γαμβρού τοΰ πασά τής 
Κύπρου· άρχηγός μάλλον τής κλίκας τών άνωτέρων τάξεων τής Κύπρου26.

Τά θεμέλια τής δυνάμεώς του διαβρώθηκαν προφανώς άπό τή μα
κρόχρονη άσκηση τής εξουσίας. "Εχομε δηλ. μιά κλασική περίπτωση 
φθοράς τών άνθρωπίνων σχέσεων έξαιτίας τής προβολής τοΰ ίδιου πάντα 
προσώπου στήν άνώτατη βαθμίδα τής διοικήσεως.

Τά πρώτα συμπτώματα τής άποδυναμώσεως τοΰ Χριστοδούλου τά 
πληροφορούμεθα άπό έγγραφο τής 20.IV. 1639 (πρβλ. πιό πάνω, σημ. 8). 
Φυσικά ή διαπίστωση αυτή συνδυάζεται μέ την παρουσία στήν Κύπρο τοΰ 
Παρθενίου, κατά τό δεύτερο έξάμηνο τοΰ 1638 ή τό άργότερο μέσα στό 
πρώτο τρίμηνο τοΰ 1639.

24. Αυτόθι, σ . 71, 75. Π ρόκ ειτα ι γιά  τή γνω σ τή  ά ντίλη ψ η  τώ ν νεο -α ρ ισ το τελ ισ τώ ν , 
σύμφ ω να μέ το ύ ς  ό π ο ιο υ ς  ή ψυχή δ έν  μ π ορεί νά  υπ ά ρξει χω ρ ίς  τό  σώ μα· είναι επ ο μ έν ω ς  
θνητή κι’ αυτή, ό π ω ς  τό  σώ μα· βλ . Tsourkas, Les debuts, σ. 190.

25. Τ σ ιρ π α νλή , ό.π., σ . 91, 219, όπ ο υ  σ χετ ικ ή  β ιβλιογραφ ία  γιά  τή «μ ετουσ ίω σ η » .
26. Αυτόθι, σ. 22-23, 200 - 201, 217.
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Τό ισχυρό πλέγμα τοϋ «κατεστημένου», όπως θά λέγαμε σήμερα, 
δεν έσωσε τον άρχιεπισκοπικό θρόνο του Χριστοδούλου. Με έκπληξη, ω
στόσο, παρατηρεί κανείς ότι ό ήττημένος δεν όδηγεΐται σέ πλήρη συντρι
βή. Είναι βέβαιο ότι ό μετριοπαθής άλλα καί άδύναμος άπό τά γερατειά 
Χριστόδουλος, παρέδωσε, μάλλον τον ’Ιούλιο - Αύγουστο τού 1639, τήν 
Εκκλησία τής Κύπρου στόν δυναμικό Παρθένιο ύστερα άπό κάποια συμ
φωνία καί μέσα σέ όμαλές συνθήκες· ό Γέρων δηλ. Χριστόδουλος, πού λέ
γεται ότι άρνήθηκε καί ευνοϊκή ύπέρ αύτοϋ τουρκική παρέμβαση, άποσύρ- 
θηκε ήρεμα σέ μοναστήρι, έξασφαλίζοντας, μέ τή συγκατάθεση τού Παρ
θενίου, οικονομική άνεση, χάρη στά εισοδήματα άπό μερικά χωριά27.

’Αλλά ή «άπομόνωση» τού Χριστοδούλου δεν ύπήρξε καί τόσο άπο- 
φασιστική ή όλοκληρωτική. Σέ μιά τέτοια κατάσταση συνέβαλε καί ή με
ταστροφή των προστατών τού Παρθενίου. "Οπως είδαμε πιο πάνω, στις 9 
Μαρτίου 1640 ό νέος άρχιεπίσκοπος, κάτω άπό τήν πίεση των διαμαρτυ
ριών εις βάρος του, έξαφανίστηκε άπό τή Λευκωσία· άλλοι πιστεύουν ότι 
κρύφτηκε στήν ύπαιθρο, άλλοι ότι έφυγε γιά τήν Κωνσταντινούπολη28. 'Η 
τελευταία φήμη θά άποδειχθεΐ άνυπόστατη.

Τό κενό έξουσίας πού δημιουργήθηκε άπό τήν έξαφάνιση τού Παρ
θενίου καλύφθηκε σχεδόν άμέσως, μέ τήν άποκατάσταση στόν θρόνο τού 
Χριστοδούλου. Ή  άλλαγή στήν άρχιεπισκοπή πρέπει νά συντελέστηκε με
τά τήν 15 Μαρτίου 164029 καί σίγουρα πριν άπό τήν 1 ’Απριλίου 1640, όπως 
προκύπτει άπό τό έγγραφο πού γιά πρώτη φορά δημοσιεύεται πιο κάτω. Ό  
Παρθένιος δηλ. έμεινε στόν άρχιεπισκοπικό θρόνο τής Κύπρου περίπου έ- 
πτά μήνες, άπό τον Αύγουστο /  Σεπτέμβριο τού 1639 ώς τις άρχές Μαρ
τίου τού 1640.

Τό άνέκδοτο έγγραφο πού θά μάς άπασχολήσει είναι έπιστολή τού 
Χριστοδούλου πρός τούς καρδιναλίους - μέλη τής 'Ιερός Όργανώσεως 
τής Καθολικής Προπαγάνδας· γράφτηκε στή Λευκωσία τή Μεγάλη Τετάρ
τη τοϋ 1640, ή όποια άντιστοιχεϊ στην 1 ’Απριλίου τοϋ έτους αυτού30. Γρα- 
φέας (ίσως καί συντάκτης, ώς ένα σημείο) τής έπιστολής πρέπει νά θεωρη
θεί ό φιλοκαθολικός Κύπριος γιατρός, άπόφοιτος τού Πανεπιστημίου τής 
Πάδοβας, Πέτρος Φλάτρος, έμπιστος τού άρχιεπισκόπου καί γνωστός ά-

27. Α υ τ ό θ ι,  σ . 85 - 86, 87, 217, 218.
28. Α υ τ ό θ ι,  σ . 91, 92.
29. Α υ τ ό θ ι,  σ. 90 - 91 έγγρ . άρ. 50, δπ ου  ά να φ έρ οντα ι φ ή μ ες γιά  τήν έπικείμενη  

ά π ο κ α τ ά σ τ α σ η  τού  Χ ρ ισ τοδού λου .
30. Γιά τή ν  έξα κ ρ ίβ ω σ η  τού μ ή να  κα'ι τής η μ έρ α ς βλ. A . Cappelh, C ron olog ia , 

C ro n o g ra fia  e  C a len d a rio  P erp e tu o , β* έ κ δ ., M ilano 1930 (ristampa anastatica 1960), σ . 106* V. 
G rum e!, L a  C h ron o log ic , Paris 1958, σ . 317.
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πό τούς δεσμούς του μέ τούς μισσιοναρίους31. Μόνο ή ύπογραφή ατά ελλη
νικά f t  Ό  Κύπρου Χριστόδουλος) μέ κόκκινο μελάνι είναι αύτόγραφη- 
πρωτότυπη έπίσης είναι και ή σφραγίδα κάτω καί άριστερά άπό την ύπο
γραφή. Τό περιεχόμενο είναι σύντομο. Πριν τό σχολιάσω, θεωρώ καλό νά 
τό παραθέσω όλόκληρο. Τό έγγραφο βρίσκεται στό APF - SOCG, τ. 165 
(1641), φ. 209Γ. Μου τό ύπέδειξε ό όγαπητός φίλος κ. Νικόλαος Κρουσου- 
λούδης, τόν όποιον ευχαριστώ καί άπό έδώ θερμά.

Λ ε υ κ ω σ ί α ,  1 ’Α π ρ ι λ ί ο υ  ( Μ ε γ ά λ η  Τ ε τ ά ρ τ η )  1 6 4 0

lEminentissimi miei S.S(igno)ri et Padroni Colendissimi,
| II Padre m(oito) r(everendo) G iovanni Battista da T o d i32 harra fatta palese presso quella 

| santissima sedia la certezza del m io pensiere, et sottoscrittione fatta da m e | ne’ dogm i Rom ani, 
anzi uetustissimi Greci, circa' quali la m odem a Chie· | sa Orientale discorda.

Tralasciai Γ altr' anno lo stendere P anim o in | carta, et rispondere all' Em inentissim e S. 
Signorie loro; lo raccommandai ben si | alia fedelissima memoria d' esso Padre; caggione del m io 
timore furon | parrecchi em oli, gli quali sino alia priuatione del m io throno per- | seguironm i, * 
elegendosi Γ a n tie p isc o p o 33; C om unque sijne, questa | mia pouerta stim ero per douitia, auolto  nel 
charitateuole grembo | del Pontefice Beatissimo, dal quale chiedo sossidio et benedittione, asso- 
| lutione d’ ogni mia colpa, et conferm atione della mia dignita, et se | non appo la Chiesa di Cipro, 
<ch'horm ai se n'e incallita nel morbo >  , | presso D io onnipotente.

Con ginocchi chini riuerisco S. Santita Beatissima; | alle S. Signorie loro Em inentissim e 

bascio hum ilm ente le santissim e mani.
| In Cipro, N icosia, nel Mercordi Santo, del 1640. * 34 

| A lle S. Signorie loro Eminentissime 
| f  ό  κύπρου Χ ρ ϊ(σ τό )δ ου λος  

(Τ .Σ .)

31. Ή  διαπίστω ση για  τη ν ένέρ γεια  τοΰ  Χ ρ ισ το δ ο ύ λο υ , μ έ β οη θό  τ ό ν  Φ λά τρο , 
προκύπτει ά π ό  τό  α κ ό λ ο υ θ ο  ά π ό σ π α σ μ α  έπ ισ τ ο λ ή ς  τοΰ  G iovanni Battista da Todi, μέ 
η μ ερομ η νία  2 0 .VIII. 1640: "et ultim am ente li mesi passati ha fatto  (ό  Χ ρ ισ τ ό δ ο υ λ ο ς) scrivere una 
littera in italiano ad un suo confidente e  nostro figlio spirituale (adottorato in Padova), nella quale 
dimanda alia Sua Santita et alia Sacra Congregazione beneditione, assolutione e  confirm atione della 
sua degnita; la qual littera mi diede (e tengo appresso di me) con  pensiero che io  dovessi passare in 
R o m a ../:  Τ σ ιρ π α νλή , ό.π., σ . 95. Γιά τ ό ν  φ ιλ ο κ α θ ο λ ικ ό  Φ λ ά τρ ο  β λ . αυτόθι, σ . 216, 221, 225, 
2 3 5 ,2 3 7 ,2 4 0 .

32. Γιά τή δρ α σ τη ρ ιότη τά  του σ τ η ν  Κ ύπρο, ά π ό  τ ό  1636/1637  ώ ς  τ ό  1666 π ο ύ  πεθαίνει, 
καθώ ς και γ ιά  τ ις  φ ιλ ικ ές  σ χ έ σ ε ις  το υ  μ έ τ ο ύ ς  ά ρ χιερ εΐς  το ύ  νη σ ιού  β λ . Τ σ ιρ π α νλ ή , δ .π . ,  σ . 
211, 212, 213, 216 κ α ί passim.

33. Γιά τ ό ν  δρ ο  (ά ν τ επ ίσ κ ο π ο ς) βλ . Δ . Δ η μ η τρ ά κ ο υ , Μέγα Λεξικόν όλης τής έλληνικής 
γλώσσης, τ. 1, Ά θ ή ν α ι  1964, σ . 616. Π ρ β λ . και J.F. N ierm eyer, Mediae Latinitatis Lexicon 
Minus, Leiden 1976, σ . 47 (antiepiscopus).

34. Σ τό  άρ ισ τερ ό  περιθώ ριο του  έγγρ άφ ου , ά π ένα ντ ι ά π ό  τ ο ύ ς  σ τ ίχ ο υ ς  πού  
π ερικ λείοντα ι ά ν ά μ εσ α  σ τ ο ύ ς  δύο  ά σ τερ ίσ κ ο υ ς , π ρ ό σ θ εσ ε  ά λ λ ο  χέρ ι τη ν  έπ εξή γη σ η : vuol dir 
quel Parthenio heretico, che la Sacra C ongregatione procurd che fosse cacciato da Z ante, com e fu  
hora e  incertam ente per leuar il catto lico  arciuescovo Christodolo.
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Ή  σφραγίδα π αρισ τά νει σ τ ο  έσ ω τερ ικ ό  την Π α να γία  βρεφ οκρατούσα* κ υ κ λ ικ ά  
μπορεί κανείς νά  διαβάσει: f  Χ Ρ ΙΓ Ω Δ ^Λ Ο Ο  ΕΛΕΩ [Α ΡΧ ΙΕΠ ΙΟ Κ Ο Π Ο Ο  n A C H C  
Κ Υ Π Ρ ^  ΚΑΙ N EAC ly f lN I A N H C ] 35. (Π ρβλ . καί τον  π α ρα τιθέμ ενο  π ίνα κ α ).

Σ τον Ιδιο χειρόγρ αφ ο τό μ ο  τοϋ ιστορικού άρχείου  τής Π ρ ο π α γ ά νδ α ς  (A PF - SOCG, τ. 
165, φ. 2 3 6 ν ) γράφ τηκε ά π ό  ύ π ά λ λ η λ ο  τής Γ ραμ μ α τείας τό τε  ή ά κ όλουθη  περίληψ η του  

π α ρα π ά νω  έγγράφου:
Signor Cardinal Brancaccio36.
Cipro di Nicosia, il Mercordi Santo del 1640.
L’ Arciuescovo Christodolo di Cypro.
Si rimete a quanto hauera scritto di lui il Padre G iovanni Battista da Todi circa la professione 

della fede che fece; ne ha scritto prima, per causa degli em oli, che hanno cercato di priuarlo della sua 
Chiesa. Ma si contenta uiuer pouero e  cattolico, e percio chiede agiuto, benedittione e  confirm atione 
Apostolica da S. Santita della sua dignita.

E' bene che N.S. ordini una nuoua prouisione in questo soggetto cattolico, hauendo fatta la 
professione della fede, conform e al prescritto di S. Santita per gli Orientali.

D ie 10 Junij 1641. Congregatio 2 7 7 37.

Ποιά ή ιστορική σπουδαιότητα του έγγράφου πού παραθέσαμε; 
Νομίζω δτι έγκειται στα έξης σημεία:

α) Βεβαιωνόμαστε ότι ό Χριστόδουλος άπό τά τέλη Μαρτίου 1640, 
τό άργότερο, άποκαθίσταται στο άξίωμά του. "Ετσι ύποθέσεις πού είχαν 
διατυπωθεί άλλοτε για την τύχη του, μετά την άπομάκρυνσή του άπό την 
Αρχιεπισκοπή, ή έπαληθεύονται σήμερα ή Απορρίπτονται38.

β) Άποδεικνύεται καί πάλι ότι ό Χριστόδουλος φροντίζει να 
διατηρεί στενές σχέσεις με τούς καθολικούς μισσιοναρίους στην Κύπρο 
καί να Αναζητεί την έπιδοκιμασία καί την «προστασία» τού Πάπα καί τής 
Προπαγάνδας. Έ χομε δηλ. μια έπαναβεβαίωση τού θρησκευτικού - 
ιδεολογικού προσανατολισμού τής Κύπρου προς τό Βατικανό ή την 
Καθολική Δύση39.

35. Τό έγγραφ ο καί τη σφ ρ αγίδα  τά  μ ελέτη σ α  ά π ό  μ ικ ροφ ίλμ , όχ ι ά π ό  αύτοψ ία· σ τη ν  
τελευταία περίπτω ση Ισω ς θά μ π ο ρ ο ύ σ α  νά  δια βάσω  μ έ σ ιγουρ ιά  ό λ ε ς  τ ις  λ έξ ε ις  τής  
επιγραφής· ή συμπλή ρω ση έγινε μέ βάση περιγραφή π α ρ ό μ ο ια ς  π ρ ο φ α νώ ς σ φ ρ α γίδ α ς  του  
Χ ριστοδούλου  ά π ό  έγγρ α φ ό του σ το  "Α γιον ’Ό ρος*  β λ . Ά λ ε ξ .  Λ αυριώ του, '" Ισ τ ο ρ ικ ά  
Κ ύπρου έκ  τω ν άρ χείω ν τή ς Μ ονή ς Μ. Λ α ύ ρ α ς” , Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  ’Α λ ή θ ε ια  24 (1904), 71. Γιά 
ά λ λ ες  σφ ραγίδες του Χ ρ ισ τοδ ού λου  βλ. σ τή ς Belobrova, K ip r sk ij  C ik l, π ίν . 5 μ ετά  τή σ . 32. 
Τ σιρπ ανλή , 'Α ν έ κ δ ο τ α  έ γ γ ρ α φ α , σ . 57.

36. Τ ό π λή ρ ες  ό νο μ ά  του: Francesco Maria Brancaccio, κ α ρ δ ινά λ ιο ς  (1 6 3 4 - 1675), μ έλ ο ς  
τή ς Π ρ ο π α γ ά νδ α ς , εισηγητής στη σ χετικ ή  συνεδρία  (τή ς  10.VI. 1641) γιά  τό  ζή τη μ α τή ς  
Κ ύπρου (βλ. Τ σ ιρπ α νλή , ό .π ., σ . 221).

37. Τ ό ά π ό σ π α σ μ α  π ρ α κ τικ ώ ν τή ς σ υ νεδ ρ ία ς  α ύτή ς έκ δ ό θ η κ ε  ά π ό  τ ο ν  Τ σ ιρ π α νλ ή ,
ό. π.

38. Β λ. Τ σ ιρπ α νλή , ό .π . ,  σ . 218 (σ χ ό λ ια  έγγρ . 47). Κ ύρρη, " Ν έα ι ισ τορ ικ ά ! καί 
προσ ω π ογραφ ικ ά ! ειδή σ εις” , Κ υ π ρ ια κ ό ς  Λ ό γ ο ς , έ τ ο ς  6 ο ν , άρ . 33 (Μ ά ιο ς  - ’Ιο ύ ν ιο ς  1974), 180.

39. Π ρβ λ . καί τήν π ρ ογενέσ τερ η  επ ισ τολ ή  τοϋ  Χ ρ ισ το δ ο ύ λο υ  π ρ ο ς  τ ο ν  π ά π α  Ο ύρ β α νό  
Η ’, μέ η μερομ ηνία  6.11.1630 (Τ σ ιρ π α νλή , ό .π .,  σ . 56-57 ά ρ . 26).
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Ή  προσπάθεια για άλλαγή ιδεολογικών στόχων και γιά ένα 
ξεστράτισμα άπό τούς παραδοσιακούς φίλους ή «προστάτες», με την 
έμφάνιση τού Παρθενίου, ύπήρξε παροδική καί μάλλον άνώδυνη (πρβλ. 
καί πιό κάτω). Είναι χαρακτηριστικό έξ άλλου δτι ό Χριστόδουλος δεν 
μνημονεύει τον Παρθένιο ούτε καταφέρεται εναντίον του. Τον άποκαλεΐ, 
κατά τρόπο άνώνυμο, «άντεπίσκοπο», άλλα άποδίδει την κύρια εύθύνη γιά 
την έκθρόνισή του στους «πολλούς άντιπάλους του» (parecchi emoli).

γ) Καλύπτεται λοιπόν ένα κρίσιμο γιά την έποχή Ιστορικό κενό, 
δηλ. άπό τις 15 Μαρτίου ώς τις 10 ή 25 Ιουνίου 1640, γιά τό όποιο τά 
δημοσιευμένα έγγραφα40 άφηναν άναπάντητα ερωτήματα.

Τό γράμμα τού Χριστοδούλου θά καθυστερήσει άρκετούς μήνες νά 
φθάσει ατούς άποδέκτες του. Γιά λόγους άσφαλείας είχε παραδοθέΐ στον 
Giovanni Battista da Todi, ό όποιος θά τό μετέφερε προσωπικά ό ίδιος στη 
Ρώμη. Ή  άκύρωση ένός τέτοιου ταξιδιού υποχρέωσε τόν καθολικό 
μισσιονάριο, τόν Νοέμβριο τού 1640, νά άναθέσει τή μεταφορά στην 
αίωνία πόλη τού «σπουδαίου» άρχιεπισκοπικοΰ γράμματος στόν μοναχό 
Antonio dall’ Aquila41. Ό  Giovanni Battista συνοδέυσε την παραπάνω 
ένέργειά του μέ έπιστολή, τής όποιας τό περιεχόμενο συμπληρώνει με 
ένδιαφέρουσες λεπτομέρειες τή θέση τού Χριστοδούλου.

Συγκεκριμένα, βλέπομε δτι ή έπάνοδός του στήν άρχιεπισκοπή δεν 
ύπήρξε τόσο εύκολη, τουλάχιστο άπό χρηματική άποψη σέ σχέση μέ τόν 
Τούρκο πασά τής Κύπρου. Ό  Γέρων άρχιεπίσκοπος άναγκάστηκε νά τού 
καταβάλει γιά «avania»42 (κατηγορία ψευδή εις βάρος του καί άπαλλαγή 
μέ καταβολή χρημάτων στούς Τούρκους) 200 σκούδα43. Ταλαιπωρίες χρη

40. Τ σ ιρ π α νλ ή , ό .π . ,  σ . 90 - 92 έγγρ . 50, 51, και σ . 221.
41 . Β λ. γ ι’ α υ τό ν  και τή ν π α ρ ου σ ία  του  σ τή ν Κ ύπρο, σ το ϋ  Τ σ ιρ π α νλή , δ .π ., σ . 221. 

Π ρ β λ . και Ignazio da Seggiano, L' opera dei Cappuccini per Γ unione dei Cristiani riel Vicino 
Oriente durante ii secolo XVII, Rom a 1962, σ . 464.

42. Γιά τις γ ν ω σ τ έ ς  και σ ή μ ερ α  « ά β α νίες»  β λ . σ το ϋ  'Α π ο σ τό λ ο υ  Ε. Β α κ α λοπ ούλου , 
Ιστορία τον Νέον Ελληνισμού, τ. 2 , έ κ δ . β*, Θ εσ σ α λ ο νίκ η  1976, σ . 168, ό π ο υ  και 
βιβλιογρα φ ία .

43. Γιά νά  άντιληφ θει κ α νείς  τή μ εγά λη  άξια  του π οσ ού  αύτού, σ υγκρ ιτικ ά , θά πρέπει 
νά  σκεφ θει δτι ή έτή σ ια  χορ η γία  ή ό  μ ισ θ ός που έδ ινε  ή Π ρ ο π α γ ά νδ α  σ έ  έ ν α ν  μ ισ σ ιονάρ ιο  της  
σ τή ν  ’Α να τ ο λ ή  κ α τά  τό  α' μ ισ ό  τού  Π ο υ  αι. ά ν ε ρ χ ό τ α ν  σ έ  30 (τό  1640) ή 50 (τό  1645, 1648) 
σκούδα* β λ . Ζ α χ . Ν . Τ σ ιρ π α νλ ή , ΟΙ Μακεδόνες σπουδαστές τοϋ Ελληνικού Κολλεγίον 
Ρώμης καί ή δράση τους στήν Ελλάδα και στήν Ιταλία (Ι6ος α/. - 1650), Θ εσ σ α λ ονίκ η  1971, 
σ. 100. Τ σ ιρ π α νλ ή , 'Ανέκδοτα έγγραφα, σ .9 9 ,  123. Γιά τό  π α π ικ ό  σ κ ο ύ δ ο , χ ρ υ σ ό  ή άσ η μ ένιο , 
β λ . λ επ τ ο μ έρ ειες  σ τού  Edoardo Martinori, La Moneta. Vocabolario Generate, Rom a 1977, σ. 
464-465, 466.
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ματικές είχε και ό φιλοκαθολικός επίσκοπος Λεμεσού Λεόντιος44, 6 ό
ποιος για άλλη «άβανία» πλήρωσε 1.300 πιάστρες45. Και οΐ δύο Αρχιερείς 
έχουν τρομοκρατηθεί και φοβούνται νά έκδηλώσουν τά φιλοκαθολικά 
τους αισθήματα.

Είναι σαφές ότι οί «άβανίες» πού παρατηρούνται την Ιδια σχεδόν έ- 
ποχή καί στρέφονται έναντίον τού Χριστοδούλου και τού Λεοντίου βρί
σκονται σε κάποια συνάρτηση μέ άντιδράσεις ηγετικών στελεχών τής μι
κρής κοινωνίας τής Λευκωσίας κατά τής φιλοκαθολικής μερίδας, είτε γιά 
λόγους με προσωπικό - έκδικητικό χαρακτήρα είτε γιά γενικότερες έπι- 
διώξεις αλλαγής συμφερόντων καί πολιτικών στόχων. "Οπως και άν έχει 
ή ύπόθεση, οί πληροφορίες αυτές ύποκρύπτουν ζυμώσεις θρησκευτικές καί 
κοινωνικές πού άπό τη φύση τους είναι δύσκολο νά άποσαφηνισθούν σέ ό
λη τους την έκταση.

Τό έγγραφο, άπό τό όποιο οί παραπάνω μαρτυρίες, είναι τό Ακόλου
θο. Εναπόκειται στο ίδιο άρχέΐο: APF - SOCG, τ. 165, φ. 211Γ ν

Λ ευκ ω σ ία , Ν ο έμ β ρ ιο ς  1640

| Eminentissimi e Reverendissimi Signori,
|Rappresentandosi Γ oceasione del R.P. frat' Antonio d a lf A quila, che | per ordine del- 

rEm inentie loro se ne uiene in Rom a, ho stim ato bene | il consegnarli una littera del arciuesco  
Christodulo, che | appresso di me si attrouaua, gia molti mesi sono, sperando | essere jo m edem o il 
portatore, et anco per referire altri | particular! concernenti a questa m issione per beneficio | del- 
Γ anime, ma perche dalle loro Eminentie mi uiene ordinato | di restare, cosi far0, m anifestando il 
tutto al detto Padre A ntonio, | tanto piu che il Padre Pietro, Cappucino, non haue ancora riceuto  
| Γ ordine di uenirene in Rom a, conform e esse dicono | hauer ordinato al suo Padre Procurator 
GeneraJe, e] uenendo presto m andaro il duplicato.

| Un altra littera si manda di quel m edico46, del quale | altre uolte scrissi, e  si supplica per Γ un 
et per Γ altro una | cortese risposta47, accio restino tutta uia piu am oreuoli | alia nostra Chiesa  
Latina.

44. Ε ίναι γ ν ω σ τ ό ς  καί ά π ό  ά λ λ ε ς  σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  πηγές* β λ . Τ σ ιρ π α νλ ή , ό .π . ,  σ . 98 , 203,
212, 221.

45. Τ ό  π ο σ ό  αύτό  ά ντιπ ρ οσ ω π εύει τ ό  26%  τω ν έτή σ ιω ν ε σ ό δ ω ν  τ ή ς  ε π ισ κ ο π ή ς  Λ εμ ε
σ ού , τά  όπ ο ια  ά ν έ ρ χ ο ν τ α ν  σ έ  5 .000  π ιά σ τ ρ ες  τ ο ν  χ ρ ό ν ο  (β λ . έγγρ α φ ο  τού  1629 σ τ ο ϋ  Τ σ ιρ π α ν-  
λή , ό .π ., σ . 35). Γιά τή δια κ ίνη ση  το ύ  νο μ ίσ μ α τ ο ς  αυτού σ τη ν  οθω μ α νικ ή  α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ία  κ α ί  
τις ά ντ ισ το ιχ ίες  τή ς π ιά σ τ ρ α ς  μ έ ά λ λ α  τουρ κ ικ ά  νο μ ίσ μ α τ α  β λ . μ α ρ τυρ ίες  ά π ό  έγγρ α φ α  σ τοϋ  
Κ ω νστ. Δ . Μ έρτζιου , Μ ν η μ ε ία  μ α κ ε δ ο ν ικ ή ς  ισ τ ο ρ ία ς , Θ εσ σ α λ ο νίκ η  1947, σ . 263, 285, 286 (34  

π ιά σ τρες ή μ ερή σιο  σ ιτη ρέσιο), 300, 303 κ .ά . Γιά τη ν τουρκική  π ιά σ τρ α  ε ιδ ικ ό τερ α  β λ . Ε. Mar- 
tinori, L a  M orxeta , σ . 388.

46. Ε ν ν ο ε ίτ α ι ό  γ ν ω σ τ ό ς  γ ια τ ρ ό ς  Φ λ ά τρ ο ς (β λ . π ιο  π ά νω  σ η μ . 31).
47. Π ρβλ . π ιό κάτω  τά  σ χέδ ια  έπ ισ τ ο λ ώ ν  τή ς Π ρ ο π α γ ά ν δ α ς  π ρ ο ς  τ ο ν  Χ ρ ισ τ ό δ ο υ λ ο  

καί τ ο ν  Φ λάτρο.
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| II nuouo A rciuesco Partenio e  andato in C onstantinopoli48 | per esser confirm ato nella sua 
degnita; non si sa ancora il seguente.

| II vechio  Christodulo ha pagato li g iom i passati scudi | 200 di auania al Bascia; et 
M onsignor Lentio, vesco di U m isso, | (nostro amico), per altra uania, mille e  trecento piastre; | si che 
non m ancano mai a questi poueri prelati di traua- | gli; che percio son tanto spauentati, che non 
possono fare | e  mostrare extrinsicam ente quello che essi tengono nel | loro anim o, e che da me molte 
fiate gli uien ricercato, | e  percio fa di hauer patientia.

M onsignor vesco di P a ffo 49parti 11 (φ. 2 1 1 v) per Venetia e  per costi (cosi disse), sono giom i 
21 o  trenta | in circa, in suo luoco; e  per suo vicario disse che saria | uenuto il Padre M ichele, 
Cappucino, di R enes;50star6 m olto | aspettando.

C he ό quanto deuo per hora; e per fine bagio | hum ilm ente inchinato le uesti delle loro 
Em inentie, pregando | nostro Signore di longo tempo conservarle.

Di Cipro il d i511 9mbre 1640.
| Delle Signorie Loro Reverendissime et Eminentissime 

|H um ilissim o seruo  
| fra G iovanni Battista da Todi

Σ τό φ. 2 1 4 v του  ίδ ιου  τό μ ο υ  (165) κ α τα χω ρ ίσ τη κ ε ό π ό  υ π ά λ λ η λ ο  τή ς Γ ρα μ μ α τεία ς τής  
Π ρ ο π α γ ά ν δ α ς  ή έξή ς  περίληψ η τή ς  έπ ισ τολή ς:

Santita Cardinal (?) Brancatio
Cipro, 9mbre 1640
Il Padre G iovanni Battista da Todi manda una lettera deir arcivescoC ristodolo, et ha dettoa l 

Padre A nton io  delT Aquila a bocca c i6  che egli uolea in persona uenir qua per trattare. Manda anco  
un altra lettera di quel m edico, che scrisse e  ne aspetta cortesi risposte. C he il nuouo arciuesco 
Partenio έ andato in Constantinopoli per hauer la sua confirm azione.

E che il vecchio Cristodolo c  Γ arciuesco di Limissd hanno pagati molti denari per uanie a 
Turchi. Intanto si sta attendendo quel Padre M ichele che disse mandar per suo  vicario M onsignor di 
Baffo, gi£ partito.

Ε π ίσ η ς  σ τ ό  ίδ ιο  φ ., τό  2 1 4 \  σ υναντούμ ε: α) ’Α ντιγρ α μ μ ένη  τη ν ά π όφ α σ η  τής Π ρ ο π α 
γ ά ν δ α ς , μέ η μ ερ ομ η νία  10 Ι ο υ ν ίο υ  1641* έκ δ ό θ η κ ε  α τού  Τ σ ιρ π α νλή , Ανέκδοτα έγγραφα, σ. 
221. β) Τ ρία σ χ έ δ ια  έ π ισ τ ο λ ώ ν  πού θά άπευθύνει ή Π ρ ο π α γ ά νδ α , ά ντ ίσ τ ο ιχ α , σ τ ο ν  αρ χιεπ ί
σ κ ο π ο  Χ ρ ισ τ ό δ ο υ λ ο , σ τ ό ν  G iovanni Battista da Todi και σ τ ο ν  γνω σ τό  γ ια τρ ό  Pietro Flatro. Ν ο
μίζω  δτι οί έ π ισ τ ο λ έ ς  α υ τές  δ εν  έχ ο υ ν  έπ ισ η μ α νθεΐ ή δημοσιευθεΐ* γ ι’ αύτό  κ α ι θεω ρώ  σ κ ό π ιμ ο  
νά  κ άμ ω  γ ν ω σ τ ό  τό  π ερ ιεχό μ ενο  τω ν σ χεδ ίω ν τους.

ΑΙΓ Arciuesco Christodolo de Cypri
C he s' ά riferita la lettera nella C'ongregazione tenuta dianzi N(ostro) S(ignore), il qua! insieme

4 8 .  Ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ,  ό π ω ς  δ ί δ ε τ α ι  έ δ ώ ,  έ ρ χ ε τ α ι  ά ρ κ ε τ ά  κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν η ,  α ν  σ υ γ κ ρ ιθ έ ϊ  
μ έ  ό σ α  γ ρ ά φ ε ι  ό  ί δ ι ο ς  ά π ο σ τ ο λ έ α ς  σ τ ι ς  2 0 . V I I I .  1 6 4 0  ( β λ .  Τ σ ι ρ π α ν λ ή ,  ο . π . ,  σ .  9 5 ) .  Τ ό  ν έ ο  π ο ύ  
μ α θ α ί ν ο μ ε  τ ώ ρ α  ε ί ν α ι  ό τ ι  ά π ό  τ ο ν  Α ύ γ ο υ σ τ ο  ώ ς  τ ο ν  Ν ο έ μ β ρ ι ο  τ ο ύ  1 6 4 0  δ ε ν  ό κ ο ύ σ τ η κ ε  ν ά  έ χ ε ι  
έ π ι τ ύ χ έ ι  κ ά τ ι  ό  Π α ρ θ έ ν ι ο ς  σ τ η ν  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η .

4 9 .  Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι ά  τ ο ν  γ ν ω σ τ ό  λ α τ ί ν ο έ π ί σ κ ο π ο  Π ά φ ο υ  P ie tr o  V esp a *  β λ .  γ ι ’ α υ τ ό ν  σ τ ο ύ  
Τ σ ι ρ π α ν λ ή ,  ό . π . ,  σ .  3 4 ,  2 0 3 ,  2 0 7  - 2 0 8 ,  2 1 0 , 2 1 7 .

5 0 . Π ε ρ ί φ η μ ο ς  κ α π ο υ τ σ ί ν ο ς  μ ι σ σ ι ο ν ά ρ ι ο ς  σ τ η ν  ο θ ω μ α ν ι κ ή  Ε γ γ ύ ς  ’Α ν α τ ο λ ή  ( Τ σ ιρ -  
π α ν λ ή ,  ό . π . ,  σ .  2 1 3 ,  ό π ο υ  κ α ι  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ) .

5 1 . Δ έ ν  σ η μ ε ι ώ θ η κ ε  ή  η μ έ ρ α ,  ό π ω ς  θ ά  π ε ρ ί μ ε ν ε  κ α ν ε ί ς .
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colli Signori Cardinal! hanno sentito molta consolatione della santa sua risolutione d' unirsi con  
questa Santa Sede, e  dopo hauerla grandamente lodata, e com m endata la pieta di Sua Santita, hanno  
ordinato che elia mandi la professione della fede, fatta e  sottoscritta da lei, affinche si conserui in 
questo archivio, in testim onio della sua deuotione uerso questa Santa Sede et ubbedientia prestata a 
Sua Santita, e per trattarla com e prelato cattolico e  membro della Santa Chiesa Romana.

A1 Padre Giovanni Battista
Mandar la lettera d elf Arcivesco, accio la presenti e l  essorti a perseuerar nella santa 

risolutione; che Ί signor lddio fara che Parthenio, suo  auuersario, non ottenghi cosa alcuna in 
Constantinopoli contro di lui, e significarli ch' il giouanetto m andato per il Padre A ntonio s’ e 
riceuuto ecc., ut in decreto; e mandarli la lettera del Flatri seguente.

A1 signor Pietro Flatri
Una lettera cortese in latino lodando la sua santa risolutione d' unirsi con questa Santa Sede, 

essortarlo a perseuerare e raccommandarli li missionari et a far capaci gl' altri prelati delle uerita 
catholiche deffinite nel Sacro Concilio Fiorentino.

To σχέδιο τής έπιστολής προς τον Χριστόδουλο πείθει δτι ό 
άρχιεπίσκοπος, όπως άλλωστε προκύπτει και άπό την έπιστολή του τής 1. 
IV. 1640, είχεν υπογράψει την περιώνυμη καί περιζήτητη άπό την 
Προπαγάνδα «ομολογία πίστεως» προς την Καθολική Εκκλησία52. 
Έκεΐνο πού αξίζει νά παρατηρηθεί είναι ότι άπό το 163053, άν όχι καί πιο 
ένωρίς, διατηρεί την επικοινωνία με τό Βατικανό καί παρέχει χρηστές 
έλπίδες για τον φιλοκαθολικισμό του, συνδέεται μέ τούς μισσιοναρίους 
τής Προπαγάνδας, άλλα έπί δέκα όλόκληρα χρόνια μέ θαυμαστή 
διπλωματικότητα άποφεύγει νά υπογράψει την ομολογία. Καί όταν την 
ύπογράφει στα 1640, σέ μια άπό τις δυσκολώτερες στιγμές τής ζωής του, 
φαίνεται νά θέτει κάποιον όρο στον Φλάτρο ή στον Giovanni Battista: νά 
μην τή διαβιβάσουν γρήγορα καί χωρίς άσφάλεια στη Ρώμη.

Δέν γνωρίζω άν τελικά διαβιβάστηκε καί άν αρχειοθετήθηκε 
(affinche si conservi in questo archivio) στήν Προπαγάνδα54, όπως άπαιτοϋσε 
ή αύστηρή τάξη τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Βεβαιωνόμαστε 
πάντως ότι ή σύνεση καί ή οξυδέρκεια χαρακτηρίζουν τις πράξεις τού 
ιεράρχη αύτού.

"Αν έπί πλέον σκεφτούμε πόσο τυπικά - καί όχι ούσιαστικά - άντι- 
μετωπίζουν οί "Ελληνες τού Που αι. τό θέμα τής ύπογραφής τους κάτω ά-

52. Π ρβλ . και τή μαρτυρία  του  G iovanni Battista da Todi: Τ σ ιρ π α νλ ή , ο . π ., σ . 95.
53. Βλ. π .χ . την έπ ισ τολ ή  τοϋ Χ ρ ισ τοδ ού λου  π ρ ο ς  τ ο ν  π ά π α  Ο ύ ρ β α νό  Η ', τήν  

6.11.1630: Τ σ ιρ π α νλή , δ .π . ,  σ . 56 - 57.
54. Σ το  ισ τορ ικ ό  ό ρ χ ε ΐο  τ^ ς Π ρ ο π α γ ά ν δ α ς  δ έ ν  σ υ ν ά ν τ η σ α  τ ό  κ ε ίμ ενο  τή ς ό μ ο λ ο γ ία ς  

του  Χ ρισ τοδούλου . Ε ίναι π ο λ ύ  π ιθ α νό , ά ν  έσ τά λ η  τελ ικ ά  στή  Ρ ώ μ η , ν ά  κ α τα τέθ η κ ε (κ α ί ν ά  
βρίσκεται σήμερα) σ τ ο  ά π ρ ό σ ιτο  γιά  τή ν έρευ να  ά ρ χεΐο  του  Sant’ U fficio (τή ς  Ί ε ρ ά ς  Έ ξ ε τ ά σ ε -  
ω ς) σ τή ν καθολική  πρω τεύουσα .
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no ένα τυποποιημένο κείμενο δμολογίας55, άποβλέποντας σέ πραγματικά 
άνταλλάγματα έκ μέρους τοϋ Βατικανού, τότε πρέπει νά ειμεθα πολύ προ
σεκτικοί καί επιφυλακτικοί σήμερα άπέναντι στις λέξεις «καθολικός» ή 
«φιλοκαθολικός» για έναν ορθόδοξο. Νά γι’ αυτό μού είναι δύσκολο νά 
υιοθετήσω ιδιότητες γιά τόν Χριστόδουλο, όπως «κρυπτοκαθολικός», ή 
την άποψη ότι πρόδωσε τήν πίστη τού λαού του καί ότι δέν είχε χαρακτή
ρα ποιότητας56, έπειδή είχε συνδεθεί μέ τήν Προπαγάνδα καί τά όργανά 
της στην Κύπρο. Δεν είναι καί τόσο εύκολο σήμερα, κρίνοντας παρόμοια 
προβλήματα συνειδήσεως των άνθρώπων τού 1600, νά προσδιορίσομε 
ποιος ποιόν χρησιμοποίησε γιά τήν έπιτυχία ένός σκοπού είτε σέ προσωπι
κό έπίπεδο είτε γιά τό γενικό καλό.

Πόσο διάστημα κράτησε ή δεύτερη περίοδος τής άρχιερατείας τού 
Χριστοδούλου; Πρώτα πρέπει νά σημειωθεί ότι ό Παρθένιος, ό «σοφώτα- 
τος», όπως τόν άποκαλούσαν, έγκατέλειψε τήν Κύπρο μέ προορισμό τήν 
Κωνσταντινούπολη, μόλις τήν 20 Αύγούστου Ι64057. 'Επομένως άπό τις 9 
Μαρτίου 1640, πού έξαφανίσθηκε άπό τή Λευκωσία, βρίσκεται στο νησί. 
Έ πί πέντε δηλ. μήνες ζεϊ στήν Κύπρο ώς «άντεπίσκοπος», κατά τήν άκρι- 
βή διατύπωση τού Χριστοδούλου. Ποιος άσκεϊ τήν εκκλησιαστική εξου
σία; Μετά τήνέπιστολή τού Χριστοδούλου (τής 1. IV. 1640), δένύπάρχουν 
πολλά περιθώρια άμφιβολίας ότι ή κατάσταση ευνοεί τόν Γέροντα 
άρχιεπίσκοπο58. Ή  συνύπαρξη πάντως δύο άρχιεπισκόπων στήν Κύπρο, 
άπό τόν Μάρτιο ώς τόν Αύγουστο τού 1640, άναμφισβήτητα προκαλεί ά- 
νωμαλίες.

Δέν γνωρίζω μέ άκρίβεια πότε πεθαίνει ό Χριστόδουλος. ’Από τήν 
άλλη μεριά, είναι βέβαιο ότι ό διάδοχός του Νικηφόρος μνημονεύεται ώς

55. Πρβλ. διαπιστώσεις, γιά τό ουσιαστικό άντίκρισμα πού είχε ή υπογραφή τής έντυ
πης όμολσγίας πίστεως πρός τήν Καθολική Εκκλησία άπό έναν ορθόδοξο, στοΰ Τσιρπανλή, 
ΟΙ Μακεδόνες σπουδαστές, σ. 204. Τοϋ ίδιου, Τό Ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης καί οίμαθη
τές τον (1576 - 1700), σ. 102 -105.

56. Βλ. Έγγλεζάκη, "’Ανέκδοτος σλαυονική έπιστολή", σ. 7, 19.
57. Τσιρπανλή, ’Ανέκδοτα έγγραφα, σ. 95.
58. Διατηρώ πάντως μερικές έπιφυλάξεις στό σημείο αύτό. Δέν μπορώ δηλ. νά έξηγή- 

σω πώς ό Giovanni Battista γράφει στις 20 Αύγούστου 1640 ότι ό Χριστόδουλος είχε άποσυρθεΐ 
(και παραμένει;) σέ μοναστήρι έξω άπό τή Λευκωσία (Τσιρπανλή, ό.π., σ. 95). "Εχω τήνέν- 
τύπωση ότι ό καθολικός μισσιονάριος άναφέρεται, άναδρομικά, στό χρονικό τής 
άπομακρύνσεως τού Χριστοδούλου άπό τήν άρχιεπισκοπή. Κανονικά θά περιμέναμε τόν Αύ
γουστο τοϋ 1640 νά γίνεται πιά λόγος γιά τήν άποκατάσταση τοϋ Χριστοδούλου. "Ισως πάλι 
ώς τις 20 Αύγούστου 1640, πού φεύγει άπό τήν Κύπρο ό άντεπίσκοπος, ό άνταγωνισμός των 
όπαδών τοϋ Παρθενίου και τοϋ Χριστοδούλου νά μή δημιούργησε τό κατάλληλο κλίμα ηρε
μίας και τάξεως.
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Κύπρου Αρχιεπίσκοπος ήδη σέ προικοσύμφωνο τής 14. VI. 164Ι59. “Ετσι 
μπορούμε νά υποστηρίξομε δτι ό Χριστόδουλος Αρχιερατεύει γιά δεύτερη 
φορά από τά τέλη Μαρτίου 1640 ώς πρίν, τό άργότερο, άπό τις 14 Ιουνίου 
1641.

Νά προσθέσομε καί κάτι άλλο: ό Νικηφόρος', όπως καί ό προκάτο- 
χός του, άνήκε σέ εύγενή οικογένεια τής Κύπρου, πιθανώς φραγκολεβαντί- 
νικης επίσης καταγωγής60· οί σχέσεις του μέ τούς πάπες τού Βατικανού, 
με την Προπαγάνδα καί μέ τούς μισσιοναρίους της στην Κύπρο υπήρξαν 
έξ Ισου στενές καί Αξιοζήλευτες μέ εκείνες τού Χριστοδούλου61.

Ό"πολιτικός, θρησκευτικός - ιδεολογικός προσανατολισμός προς 
τήν Καθολική Εκκλησία καί τόν καθολικό κόσμο τής Δύσεως συνεχίστη
κε μέσα στά Ιδια πλαίσια καί μέ τίς Ιδιες προοπτικές.

4. Ή  τύχη του Παρθενίου καί τών όπαόών του

Πέτυχε άραγε κάτι στήν Κωνσταντινούπολη ό Παρθένιος; Μάλλον 
άπέτυχε στήν ύστατη αυτή προσπάθειά του. Μαρτυρίες άπό τήν παρουσία 
του στήν οθωμανική πρωτεύουσα ή στό οικουμενικό πατριαρχείο δέν δια
θέτω. Είναι ώστόσο σίγουρο δτι στό ταξίδι του στήν Πόλη συνοδεύεται ά
πό δυσοίωνα προμηνύματα. Τόσο άπό τη Ρώμη δσο καί άπό τήν Κύπρο έ- 
σπευσαν οί καθολικοί νά ένημερώσουν τούς πρεσβευτές στήν Κωνσταντι
νούπολη τής Γαλλίας καί τής Αύστρίας γιά τό «ποιόν» τού Παρθενίου, ώ
στε μέ ένέργειές τους στήν Υψηλή Πύλη νά τού προκαλέσουν έμπόδια. 
’Άλλωστε, κατά τή διαβεβαίωση τού Giovanni Battista da Todi, καί ό οι
κουμενικός πατριάρχης (προφανώς ό Παρθένιος Α', 1639 - 1644)62 έχει 
«πάρα πολύ άσχημη ιδέα» γιά τόν καλβινίζοντά μοναχό63. Φαίνεται πώς δ- 
λες τίς πόρτες πού πήγαινε νά Ανοίξει ό Παρθένιος φρόντιζε ένωρίτερα ή 
Προπαγάνδα νά τίς κλείνει έρμητικά.

Μετά τήν πιθανή Αποτυχία του στήν Κωνσταντινούπολη, τού έμε

59. Βλ. τό σχετικό έγγραφο δημοσιευμένο στοΰ Κ.Δ. Μέρτζιου, "Τό Γ  τεύχος τού Μι
κρού Έλληνομνήμονος” , Ηπειρωτική Εστία 19 (1970), 409. Βλ. έπίσης Κ. Κύρρη, "Νέαι Ι
στορικοί καί προσωπογραφικοί ειδήσεις” , σ. 180. Πάντως ώς τίς 25 Μαΐου 1641 (κατά τό έγ
γραφο πού έκδίδεται πιό κάτω) ό Χριστόδουλος δέν πρέπει νά είχε πεθάνει. Ό  διάδοχός του 
λοιπόν Νικηφόρος θά έκλέχτηκε μετά τήν 25.V.1641, τό άργότερο, καί πριν άπό τήν 
14. VI. 1641.

60. Βλ. Kyrris, "L' importance sociale” , σ. 439 σημ. 8, 441.
61. Βλ. Τσιρπανλή, ό.π., σ. 216, 225, 232, 234, 237, 238 - 239, 248.
62. Γιά τήν φιλοκαθολική του στάση βλ. στοϋ Τσιρπανλή, ΟίΜ ακεδόνες σπουδαστές, 

σ. 176, όπου καί βιβλιογραφία.
63·. Τσιρπανλή, ’Ανέκδοτα έγγραφα, σ. 95 (έγγρ. 54, στίχοι 46 - 52).
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ναν για νά διαλέξει δύο μόνο δρόμοι· ό ένας οδηγούσε στην προτεσταντική 
Δύση, ή όποια όμως αίμορραγοϋσε μέσα στον τριακονταετή πόλεμο (1618 
- 1648)· ό άλλος έφερνε πιό κοντά, στη μεγάλη και δυνατή ομόδοξη χώρα, 
τή Ρωσία. ’Εδώ πραγματικά θά τον συναντήσομε τό φθινόπωρο τού 1642.

Ρωσικά έγγραφα, προερχόμενα άπό τό Κεντρικό ’Αρχείο Παλαιών 
Πράξεων τής Σοβιετικής Ένώσεως (Central’nyj Gosudarstvennyj Arhiv Dre- 
vnih Aktov SSSR-Moskva), τά όποια μνημονεύονται στό τεκμηριωμένο βι
βλίο τής “Ολγας Belobrova, βεβαιώνουν ότι ό Παρθένιος, αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου, άπό τή μονή τού ’Αρχαγγέλου64, βρισκόταν στό Κίεβο τον Σε
πτέμβριο τού 1642· εκεί γνώρισε τον περίφημο μητροπολίτη Κίεβου Πέτρο 
Μογίλα (1633 - 1646)65, με τον όποιο καί συζήτησε γιά επίκαιρα στρατιωτι
κά θέματα τής έποχής (έχθροπραξίες Τούρκων καί Κοζάκων στό Άζόφ 
τού Καυκάσου), έξω δηλ. άπό τίς έκκλησιαστικές υποθέσεις66.

Αίγο άργότερα, πάντα μέσα στό 1642, ό Παρθένιος με οκταμελή συ
νοδεία έγινε δεκτός στή Μόσχα άπό εκκλησιαστικούς καί πολιτικούς άρ
χοντες. ’Αξίζει νά άναφέρω τά πρόσωπα πού τόν συνοδεύουν, γιατί πρό
κειται καί γιά τούς άμεσους καί πιστούς συνεργάτες του πού θά έπαιξαν 
κάποιο ρόλο κατά τήν ταραγμένη άρχιερατεία του στή Αευκωσία. Είναι 
λοιπόν ό άρχιμανδρίτης του Δωρόθεος, ό άρχιδιάκονος Παρθένιος, ό 
κελ(λ)άρης (οικονόμος) γέρων Γαβριήλ, ό παπάς Σωφρόνιος, ό υπηρέτης 
γέρων Μακάριος, ό (πνευματικός προφανώς) γιός τών άρχιεπισκόπων 
(ποιων;) όνόματι Δομέτιος (DemeSka), ό υπηρέτης Ίακωβάκης (JakuSko) 
καί ό διερμηνέας OleSka67.

Πόσο χρόνο έμεινε στή Μόσχα ό Παρθένιος, δεν γνωρίζω. Μνημο
νεύεται πάντως καί πάλι έκεΐ στά 1652 «γιά ζητεία» (συγκέντρωση χρημά
των άπό έλεημοσύνες)68.

Στή δεκαετία πού άκολούθησε (πολύ πρίν άπό τόν Φεβρουάριο τού 
1662) πρέπει νά πέθανε ό Παρθένιος στή Μόσχα. Τήν είδηση ήν οφείλομε 
στον γνωστό Κύπριο ιερέα Νικόλαο - ’Αντώνιο Καλημέρα, ό όποιος άπο-

64. Γιά τή μονή αυτή, πού βρισκόταν έξω άπό τή Λευκωσία, βλ. όσα άναφέρει ό Έγ- 
γλεζάκης, "’Ανέκδοτος σλαυονική έπιστολή", σ. 11 - 12.

65. Γι’ αυτόν καί τήν περίφημη ορθόδοξη όμολογία του βλ. τή σχετική βιβλιογραφία 
στοϋ Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή, «Μελέτιος Συρίγος (1586 - 1664)», Γ ρ η γ ό ρ ιο ς  ό  Π α λ α μ α ς  54 (1971), 
165 καί σημ. 19.

66. Belobrova, K ip r sk ij C ikl, σ. 16. Γιά τά γεγονότα στό Άζόφ βλ. Τσιρπανλή, 'Α ν έ κ δ ο 

τα έ γ γ ρ α φ α ,  σ. 221, όπου καί βιβλιογραφία.
67. Belobrova, ό .π . ,  σ. 87 - 88. ’Εδώ καί τά όνόματα τών Ρώσων άξιωματούχων πού υ

ποδέχθηκαν τόν Παρθένιο καί τήν άκολουθία του. Βλ. έπίσης Κύρρη, "Νέαι ίστορικαί καί 
προσωπογραφικοί ειδήσεις” , σ. 98.

68. Belobrova, ό .π . ,  σ. 15 σημ. 33.
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δεικνύεται «φίλος» τοΰ Παρθενίου, δταν ό τελευταίος ήταν άρχιεπίσκοπος 
στην Κύπρο. Τότε ό Καλημέρας τού είχε έμπιστευθεΐ (δανείσει;) ένα σεβα
στό ποσό χρημάτων, με τήν προοπτική νά τοΰ τά δώσει ό Παρθένιος σέ 
προσεχές ταξίδι του στην Ιταλία. Μεσολάβησε όμως ή μετάβαση στη Μό
σχα τοΰ εκθρονισμένου άρχιεπισκόπου, "ivi lasso la sua vita". Περίλυπος ό 
Καλημέρας σχεδιάζει ταξίδι στή μακρινή πρωτεύουσα των τσάρων μήπως 
καί βρει τον θησαυρό του μέσα στά «κατάλοιπα» του Παρθενίου(!)69.

"Ενα άκόμη πρόβλημα χρειάζεται, νομίζω, νά άντιμετωπίσω. Τί έγι
ναν οί οπαδοί τού Παρθενίου πού έμειναν στήν Κύπρο; Ή  άπάντηση στό έ- 
ρώτημα μοΰ προκάλεσε μερικές εκπλήξεις. ’Ιδού τά σχετικά γεγονότα, 
σύμφωνα μέ ανέκδοτη επιστολή, πού παρατίθεται πιο κάτω, τοΰ Giovanni 
Battista da Todi πρός τόν Γραμματέα τής Προπαγάνδας Francesco Ingoli, ά- 
πό Λευκωσία, 25 Μαΐου 1641.

Πρώτα πρώτα μαθαίνομε ότι ό Χριστόδουλος, όταν Απομακρύνθη
κε από τόν Αρχιεπισκοπικό θρόνο, Αφόρισε τούς αίτιους τής έκθρονίσεώς 
του* άνάμεσά τους συμπεριλαμβανόταν καί ό Αδελφός τοΰ Παρθενίου, τοΰ 
όποιου τό όνομα δέν παραδίδεται. Αύτός λοιπόν πέθανε κατά τό περασμέ
νο έτος (τό 1640, προφανώς όταν Αρχιερατεύει ό Παρθένιος). Τόν έθαψαν 
στή Λευκωσία· ένα χρόνο Αργότερα, στά 1641, άνοιξαν τόν τάφο γιά νά 
τοποθετήσουν έναν άλλο νεκρό «του ίδιου οίκου» (della sua casa). Τότε βρή
καν τό σώμα τοΰ Αδελφοΰ τοΰ Παρθενίου όπως τό είχαν θάψει, Αναλλοίω
το, «σκληρό σάν σίδερο,-χωρίς νά μπορούν νά τοΰ βγάλουν άκόμη καί μιά 
τρίχα». Αυτό, κατά κοινή Αντίληψη, Αποδόθηκε στον άφορισμό πού είχεν 
Απολύσει ό Χριστόδουλος70. Τό γεγονός προκάλεσε εντύπωση καί φόβο σέ 
πολλούς, οί όποιοι Αναμένουν καί σέ άλλα τά Αποτελέσματα τοΰ Αφορι- 
σμοΰ.

Αύτό πού άμεσα προκύπτει Από τις παραπάνω ειδήσεις είναι ότι 
στήν Κύπρο ό Παρθένιος είχε συνεργάτη τόν Αδελφό του, ότι ή οικογένειά 
του ή οί συγγενείς του παραμένουν στό νησί καί διατηρούν δικό τους τάφο. 
"Ολα αύτά, καθώς καί ή βεβαιότητα μέ τήν όποια ό Παρθένιος κατευθύν- 
θηκε στήν Κύπρο γιά νά πάρει τήν Αρχιεπισκοπική έδρα, όπως Ανέπτυξα 
πιό πάνω, μέ όδηγοΰν σέ μιά πιθανή σκέψη: ότι ό Παρθένιος, ό δυναμικός 
μαθητής τοΰ Θ. Κορυδαλέως, δέν Αποκλείεται νά ήταν Κύπριος. Μελλον

69. Μάλλον όμως δέν επιχείρησε ένα τέτοιο ταξίδι στή Ρωσία- βλ. λεπτομέρειες στοΰ 
Τσιρπανλή, 'Α ν έκ δ ο τ α  έγ γ ρ α φ α ,  σ. 174- 176, 243.

70. Πρόκειται γιά πανελλήνια άντίληψη, ότι δηλ. τό σώμα τοϋ άφορισμένου (ή καί τοΰ 
πολύ άμαρτωλοΰ) νεκρού δέν λειώνει παρά μόνο όταν λυθεί ό άφορισμός. Βλ. λήμμα ά φ ο ρ ι-  

σ μ ό ς  στή Μ ε γ ά λ η  Ε λ λ η ν ικ ή  Ε γ κ υ κ λ ο π α ίδ ε ια  (τοΰ Π. Δρανδάκη), τ. 6, έκδ. β', σ. 321 (γραμ
μένο άπό τόν Θ. Παπακωνσταντίνου).
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τικές έρευνες ίσως έπαληθεύσουν την ύπόθεσή μου αυτή.
Ή  έπιστολή του Giovanni Battista περιέχει και άλλες πληροφορίες, 

τις όποιες και σχολιάζω στις σημειώσεις, άφοϋ παραθέσω τό κείμενο. Τό 
βρίσκομε στον ίδιο τόμο του άρχείου τής Προπαγάνδας, όπου και τά 
προηγούμενα έγγραφα: APF - SOCG, τ. 165, φ. 212Γ.

Λ ευκ ω σ ία , 25 Μ αΐου 1641

| Illustrissimo e Reverendissimo Signore,
I Una gratissima sua fatta sotto il di 22 Xmbre mi capito alii 3 del presenie; |uedo come 

desidera io uada con il Padre Carlo a Cusadasci7\  per fondare | un hospitio di missionarij. Ho scritto 
al detto Padre che uenendo qua | facendoglj bisogno andaro uolontieri, si bene intendo li Padri 
Cappucini | habino preso una casa in quel luoco, oltre Γ esserui un Padre di | S. Domeneco, di 
natione greco. Con tutto cio poco si perdera per | andare a uedere e cerlificarsi della uerita.

La risolutione | de dubij e le prouisioni non sono ancora comparsi; staro aspettando71 72 73
|L' anno passato morse il fralello di quel monaco Partenio, che | per fas et nel'as si fece 

arciuesco, et hora hauendo uoluto sep- | pellire un altro della sua casa nel medemo luoco Γ han 
| trouato conforme lo posero, duro, come ferro, senza poterli | cauare ne meno un pelo; questo ha 
causato gran spauento in molti, | perche, tutti una uoce dicentes, sia per la scomunica che 
Monsignor | Christodulo fulminb, quando fu leuato della sua dignita, | contra queili che erano 
causa; et in altri ancora tuttauia | si uan uedendo I' effetti di detta scomunica.

II sopra-1 detto Partenio non si sa doue al presentc si ritroui, essendo | quattro mesi che non si 
ha noua di esso73.

II signor Francesco | Notara qui di Cipro, nostro amoreuole et antico seruo | di Vostra 
Signoria Illustrissima, deuotissimamente gli bagia le uesti; questo si attroua | al presente torcimanno 
per la natione Inglese e Ueneta74.

| Non altro occorrendomi humilmente gli bagio la ueste. pre- | gandogli da nostro Signore 
ogni felicity.

Di Cipro in | Nicosia, il di 25 maggio 1641.
|Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

| Humilissimo seruo 
I fra Giovanni Battista da Todi

71. Ό  μ νη μ ο νευ ό μ εν ο ς  μ ισ σ ιο νά ρ ιο ς  είναι o  Carlo da Palermo, μέ έδρ α  τη Λ ά ρ να κ α  
(Τ σ ιρ π α νλή , Α ν έ κ δ ο τ α  έ γ γ ρ α φ α , σ . 88 - 90, 216, 217)· για τόν  ξενώ να  τω ν ιερ α π ο σ τό λ ω ν στο  
Κ ουσ ά ντα σ ι (τή γνω σ τή  Scala N uova ή Ν έα “Εφεσο) βλ. α υτό θ ι, σ . 219 - 220.

72. Για τ ις  « ά μ φ ιβ ο λ ίες»  καί τά α ιτή μ α τα  τω ν κ αθολικ ώ ν μ ισ σ ιονα ρ ίω ν τής Κύπρου  
β λ . Τ σ ιρ π α νλ ή , ό .π .,  σ . 92 - 94 άρ . έγγρ . 52, 53.

73. “Α λλ η  μία ά π όδ ειξη  για τό  σ υ ν εχ ές  ενδ ια φ έρ ον τώ ν άνθρώ πω ν τής Π ρ ο π α γ ά νδ α ς  
σ χ ε τ ικ ά  μέ τή δρ α σ τη ρ ιότη τα  κ α ί τ ις  μ ετα κ ινή σ εις  τού Π αρθενίου.

74. Ό  Φ ρ α γ κ ίσ κ ο ς  Ν ο τ α ρ ά ς  και ή ο ίκ ογένειά  του  ε ίχ α ν  ά σ π α σ θεΐ τ ό ν  κ αθολικ ισ μ ό  
(β λ . Τ σ ιρ π α νλή , ό .π . ,  σ . 156). Τ ώ ρα μ α θα ίνομ ε ότι ό  Φ ρ α γκ ίσ κ ος π ροσέφ ερε τις υπηρεσίες  
του ώ ς  δ ιερ μ η νέα ς  σ τη ν  π α ρ ο ικ ία  (μ ά λ λ ο ν  σ τ ο  π ροξενείο ) τώ ν “Α γγλ ω ν καί τώ ν Βενετώ ν. Γιά 
τη ν ύ π α ρ ξη  ά λ λ ω σ τ ε  β ενετικ ού  καί ά γ γλ ικ ού  π ροξενείου  σ τη ν Κ ύπρο τήν επ ο χή  αυτή βλ. 
G eorge Hill, A  H is to r y  o f  C y p ru s , τ. 4 , Cambridge 1952, σ . 63.
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Στό φ. 213ν σημειώθηκε ή διεύθυνση του άποδέκτη:
Α1Γ Illustrissimo e Reverendissimo Signore e Patron Colendissimo Monsignor Francesco 

Ingoli, segretario della Sacra Congregatio de Propaganda Fide
Roma

Στό ίδιο φ. (τό 213ν) σημειώθηκε άπό υπάλληλο τής Προπαγάνδας καί ή άκόλουθη 
περίληψη τής παραπάνω έπιστολής:

Albornotius75.
6. Nicosia di Cipro 25 maggio 1641.11 Padre Giovanni Battista da Todi, Minore Osservante.

_ S’ e offerto al Padre Carlo d’ andar a Cussidasi, benche ui sia un Padre Domenicano con un 
hospitio di Capuceini. (Di questo non occorre trattar, perche s’ e scritto che s’ e supplito con li 
Capucini).

Che Γ anno passato mori un fratello di quel Partenio, che per fas et nefas si fece Arcivesco di 
Cipro, e uolendo nel medemo luogo sepelir un altro, si e trouato il corpo di lui intiero, duro come 
ferro, senza poterli mouer un capello. Molti dicono esser effetto della scomunica fulminata da 
Monsignor Cristodolo contro quelli che gli leuarono la sua dignita.

E' questo caso presso li Greci tenuto per articolo di fede, che, chi muore scomunicato, il de lui 
corpo non si spaccia in ceneri, sin che non uien assoluto. Tanto si persuadono questa inuentione.

Στό ίδιο άκόμη φ. (213ν) συνάντησα και άπόσπασμα άπό τά πρακτι
κά τής συνεδρίας ύπ’ άρ. 280, μέ ημερομηνία 9.IX. 1641, τής Προπαγάν
δας. Έδώ άνακοινώνεται περιληπτικά τό περιεχόμενο τής έπιστολής τής 
25.V.1641. Τό άπόσπασμα αύτό τό είχα έκδώσει παλαιότερα παίρνοντάς 
το άπό τό APF-Acta, τ. 14 (1640-1641^, φ. 434ν (βλ. Τσιρπανλή, 'Ανέκδοτα 
έγγραφα, σ. 98-99 άρ. 55). Τώρα, μετά μάλιστα άπό τά νέα στοιχεία πού 
προσεκόμισα γιά τον Παρθένιο, ή έκδοση έκείνη δεν με ικανοποιεί' και τά 
σχόλια πού είχα κάμει γιά τον θάνατο τού έκθρονισμένου άρχιεπισκόπου 
(βλ. αυτόθι, σ. 221) όφείλω νά παραδεχθώ ότι ήταν λανθασμένα76. Γιά την 
άποκατάσταση τής άλήθειας και τής ιστορικής άκρίβειας θεωρώ άπαραί- 
τητο νά έπανεκδώσω τό σχετικό έγγραφο, πού είναι βέβαια τό ίδιο είτε στά 
Acta, ό.π., είτε στη σειρά SOCG, τ. 165, φ. 213ν (αύτό, άντίγραφο άπό τά 
Acta):

Die 9 7mbris 1641. Congregatio 280. Coram Sanctissimo.
|26. Retulit eminentissimus d(ominus) Card(inalis) Albornotius fratrem | Parthenij, monachi, 

qui in Zacyntho | errores docebat, et qui archiepiscopatum Cypri | usurpauit Christodolo, 
archiepiscopo catholico, | excomunicatum a dicto Christodolo, et sic mor* | tuum et sepultum, post 
annum a | sepultura, repertum fuisse integrum | et durum ut ferrum, ita ut nec pilus | ei erui posset; 
idque accidisse Graecos dixisse, | quia obijt in excomunicatione; Graeci enim pro certo | habent 
excomunicatos iuste a suis praelatis non posse | dissolui unquam in cineres, nisi absoluantur ab 
excomunicatione.

75. Ό  εισηγητής στη σχετική συνεδρία καρδινάλιος (1630 - 1649) καί μέλος τοϋ Ιερού  
Συλλόγου τής Προπαγάνδας Aegidius Carillus Albornotius (Albornoz).

76. Δικαιολογημένες έπομένως και ol άπορίες πού διετύπωσε γιά την έκδοση τού κει
μένου ό Κύρρης, "Νέαι ιστορικά! και προσωπογραφικά! ειδήσεις” , σ. 179.
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Θά ήταν τό όλιγότερο άφέλεια νά ισχυρισθεΐ κανείς δτι τά 
παραπάνω έξαντλοΰν τά θέματα πού έθίγησαν. Και τά ρωσικά άρχεΐα και 
τά άρχεΐα τού Βατικανού (ιδίως τής Προπαγάνδας) κα'ι τά βενετικά 
άρχεΐα, αν δχι και άλλες πηγές, δεν έχουν έρευνηθεΐ δσο χρειάζεται ειδικά 
γιά τον Παρθένιο, γιά τή μαθητεία του κοντά στο Θ. Κορυδαλέα, γιά την 
προσωπική άκτινοβολία του στην πιθανή γενέτειρά του την Κύπρο, γιά τις 
περιπέτειές του στή Ρωσία. Τά δσα έγράφησαν πριν έντεκα χρόνια 
έμπλουτίζονται σήμερα με νέες σκέψεις κα'ι με νέα προσπάθεια έρμηνείας 
των πράξεων δύο σημαντικών άρχιερέων τής Κύπρου, τού Χριστοδούλου 
καί τού Παρθενίου, των όποιων ή σύγκρουση ύπήρξε άναπόφευκτη δχι 
μόνο στον τομέα τών προσωπικών φιλοδοξιών, άλλά κυρίως στους 
ιδεολογικούς - θρησκευτικούς κα'ι πολιτικούς ίσως προσανατολισμούς 
τους.

Δεν έκλεισαν τά προβλήματα πού θέτει ή ζωή τού «καλβινίζοντος» 
Παρθενίου, άπό τή μιά, τού «φιλοκαθολικού» Χριστοδούλου, άπό τήν 
άλλη· άντιπροσωπεύουν δύο κόσμους διαφορετικούς, δύο ιδεολογίες 
μοιραία άντίπαλες, πού έχουν δμως κοινές ρίζες κα'ι κοινό παρελθόν: τήν 
άνατολική ορθόδοξη παράδοση. Ή  μόνη παρηγοριά λοιπόν τού 
συγγραφέα τής μελέτης έτούτης είναι δτι έπιδίωξε νά έπανατοποθετήσει τά 
προβλήματα καί νά φωτίσει κάπως τά χαρακτηριστικά δύο 
πρωταγωνιστών τής κυπριακής Ιστορίας κατά τό πρώτο μισό τού Που αι.
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Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο  
ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1637)

Είχε τελειώσει ή διόρθωση καί των δεύτερων δοκιμίων (Αύγουστος 
1984) τής μελέτης πού προηγείται, όταν έφυγα για έρευνες στη Βενετία. Ε 
κεί, στό Κρατικό ’Αρχείο (Archivio di Stato di Venezia· στό έξης: A.S.V.I 
συμβουλεύθηκα^μέ περισσότερη επιμονή, τή σειρά Senato, Deliberazioni, 
Roma ordinaria (Secreta), πού καί άλλοτε μοΰ είχε προκαλέσει τό 
ένδιαφέρον1. Στό R. 38 (1637 - 1638), φ.44Γ - 46Γ (νεώτερη άρίθμηση, μέ μο
λύβι, στό κάτω μέρος τού φ. - παλαιό άρίθμηση, μέ μελάνι, στό επάνω δε
ξιό μέρος: φ. 13Γ - 15Γ) διάβασα τρία έγγραφα, δύο τού ’Απριλίου (τής 24 τό 
ένα - τό άλλο λίγες μέρες άργότερα) καί τό τρίτο τής 5 Μαΐου, όλα τού έ
τους 1637.

Ποιά ή σημασία τους για τό θέμα τής μελέτης μας; Ή  σπουδαιότη- 
τά τους νομίζω πώς στοιχειοθετεΐται άπό τις παρακάτω διαπιστώσεις:

α) Γιά πρώτη φορά μαθαίνομε τό πλήρες όνομα τού πρώην μαθητή 
τού Θ. Κορυδαλέως καί μετέπειτα αρχιεπισκόπου Κύπρου: Paolo Partenio. 
Καί τό σημαντικότερο, τόν τόπο τής καταγωγής του: Cipriotto. Η πιθανή 
σκέψη, έπομένως, πού είχα διατυπώσει πιό πάνω (σ.103), ότι ή Κύπρος ή
ταν ή πατρίδα τού Παρθενίου, άποδεικνύεται σωστή καί μετατρέπεται σέ 
απόλυτη βεβαιότητα (βλ. πιό κάτω τά έγγρ. Α' καί Γ ).

β) ’Αποσαφηνίζεται ό μηχανισμός πού κινήθηκε άνάμεσα στή Ρώ
μη, τή Βενετία καί τή Ζάκυνθο γιά τήν έκδίωξη τού «διακεκριμένου οπα
δού των ψεύτικων δογμάτων τού Σκορδιαλού» (stimato seguace de falsi dog- 
mi del Scordialeo·. έγγρ. Α ). Δηλ. ή Congregatio de Propaganda Fide άπευθύν- 
θηκε στον πατριάρχη τής Βενετίας2, τόν καρδινάλιο Cornaro3, ό όποιος, μέ

1. Τσιρπανλή, Τό Ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης, σ. 392. Μέ τήν ευκαιρία αύτή ας 
διορθωθεί ένα τυπογραφικό λάθος: στόν δεύτερο στίχο τής σελίδας, άπό κάτω, άντί 
24.7.1637, διάβαζε 24.4.1637.

2. Οί σχέσεις Βενετίας - Α γίας "Εδρας τήν εποχή αύτή χαρακτηρίζονται άπό άβεβαιό- 
τητα, καχυποψία ώς καί άνοιχτή έχθρα. Ά π ό  τόν ’Ιούλιο τού 1635 ώς τόν Δεκέμβριο τοΰ 
1638 ή διπλωματική έκπροσώπηση άνάμεσα στά δύο κράτη διακόπτεται· βλ. Ludovico barone 
von Pastor. Storia dei Papi, x. 13, Roma 1961, σ 726 - 732. Ό  μόνος τρόπος «διπλωματικής» ε
πικοινωνίας, όπως φαίνεται εδώ, επιτυγχάνεται μέσω τοΰ Βενετοΰ πατριάρχη, γιοϋ μάλιστα 
τού πρώην δόγη ’Ιωάννη Corner (1625 - 1629)' στόν πατριάρχη δηλ. διαβιβάζονται τώρα τά 
παράπονα τής Προπαγάνδας καί σ’ αύτόν πάλι δίδει τις σχετικές άπαντήσεις τό βενετικό Se- 
nato.

3. Federico Corner (πατριάρχης στά χρόνια 1631 - 1644)· βλ. Antonio Niero. 1 patriarchi 
di Venezia, Venezia 1961, o. 121 - 126.
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τή σειρά του, διαμαρτυρήθηκε στή βενετική Γερουσία. Στις 24 'Απριλίου 
1637 (έγγρ. Α ) τό Senato ενημερώνει τον πατριάρχη ότι ό Παύλος - Παρθέ- 
νιος «τίθεται Οπό παρακολούθηση» καί συγκεντρώνονται πληροφορίες για 
τή συμπεριφορά του, τά φρονήματά του καί τις ένέργειές του πού θά έθιγαν 
τήν Καθολική Εκκλησία. Πρόκειται γιά ένα έγγραφο πού άνατέμνειτή δύ
ναμη του «Κράτους», καθώς αυτό παρεμβαίνει, μέ όλο τό μυστικό οπλι
σμό του, σέ άγαστή συνεργασία μέ τήν άλλη μορφή τής εξουσίας, τήν Ε κ 
κλησία, γιά νά ελέγξει τή σκέψη καί τήν πράξη τού πολίτη. Δέν θά περά
σουν παρά ελάχιστες ήμερες (τό αργότερο ώς τίς 30 Απριλίου 1637) γιά νά 
πάρει τήν οριστική της άπόφαση ή Γερουσία (έγγρ. Β). Δέν μπορεί βέβαια 
νά διατυπώσει καμιά συγκεκριμένη κατηγορία εις βάρος τού Παρθενίου, 
φτάνει, ώστόσο, τό γεγονός ότι ό Κύπριος καλόγερος άσπάζεται τίς ιδέες 
του Κορυδαλέως. ’Έτσι υποχρεώνεται νά έγκαταλείψει μέσα σέ ένα μήνα 
τή Βενετία, ένώ δέν τού έπιτρέπεται νά πατήσει τό πόδι του σέ κανένα μέ
ρος τής βενετοκρατούμενης Ανατολής. Ενημερώνονται σχετικά οί βενε
τικές άρχές τής Ζακύνθου (έγγρ. Γ), τής Κέρκυρας, τής Κεφαλλονιάς καί 
τής Κρήτης. Ή  «σκληρή» αυτή άπόφαση, πού θίγει τό κοινό αίσθημα δι
καίου, στό όποιο ή Γαληνότατη Δημοκρατία έχει Ιδιαίτερη εύαισθησία4, 
άμβλύνεται κάπως άπό τόν τρόπο τής έπικυρώσεώς της. Σέ δυο ψηφοφο
ρίες ψήφισαν θετικά 67 ή 53,άρνητικά 17 ή 14 καί έρριξαν λευκή ψήφο 69 ή 
85 (έγγρ. Β ). Οί τελευταίοι άριθμοί είναι ενδεικτικοί, νομίζω, των άμφιβο- 
λιών πού αισθάνθήκαν τά μέλη τής Γερουσίας γιά τήν καταδίκη κάποιου 
χωρίς σαφή κατηγορία. Πάντως προέχει καί στήν περίπτωσή μας ή πολιτι
κή σκοπιμότητα, δηλ. ή άκοίμητη φροντίδα τής Βενετίας νά μήν άλλάξει 
τίποτε στόν θρησκευτικό τομέα, ούτε ύπέρ ή κατά τών ορθοδόξων ούτε ύ- 
πέρ ή κατά τών καθολικών. Ή  στασιμότητα καί ή διατήρηση τής λεπτής ι
σορροπίας άνάμεσα στους έτεροδόξους υπηκόους της άπαρτίζουν τόν 
χρυσό κανόνα του "non si facciano novita" τής Δημοκρατίας τού 'Αγίου 
Μάρκου5.

4. Ή ταν περίφημα τά βενετικά δικαστήρια γιά τήν άμεροληψία τους, απόηχο τής ό
ποιας βρίσκει κανείς και στό έργο τοΰ Ιαίξπηρ- βλ. Frederic C. Lane, Storia di Venezia. 4η 
έκδ.,Torino 1978, σ. 318.

5. Ό  τουρκικός κίνδυνος επιβάλλει στή Βενετία τήν καλυτέρευση τών σχέσεων της μέ 
τόν καθολικό κλήρο καί τόν Πάπα (πρβλ. τήν παραχώρηση δικαιώματος στή Γαληνότατη τό 
1637 - 1638 γιά συλλογή δέκατης άπό τόν λατινικό κλήρο γιά τά έξοδα πολέμου κατά τών 
Τούρκων: Pastor, ό.π., σ. 732 σημ. 4), άλλά καί τήν προσέλκυση τού ελληνικού ορθόδοξου 
πληθυσμού τών άποικιών (βλ. Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, «Ά π ό  τήν φιλορθόδοξη πολιτική τής 
Βενετίας στήν έλληνική ’Ανατολή», ΕΕΒΣ 39 - 40 [1972 - 1973], 295 -311, όπου καί ή βιβλιο
γραφία).
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γ) Επιβεβαιώνεται, μετά τά παραπάνω, οτι ό Παύλος - Παρθένιος 
για κάποιο διάστημα έζησε στη Βενετία. Άποδεικνύεται έξ άλλου δτι ή ά- 
πόφαση τής βενετικής Γερουσίας, ώς ένα σημείο, δύσκολα εφαρμόστηκε, 
γιατ'ι ό Κύπριος μοναχός κα,ι στη Ζάκυνθο και στήν Κρήτη άποβιβάστηκε 
καί κατέστησε έντονη τήν πάρουσία του έκεΐ, ώστε και πάλι νά έπέμβει ή 
Προπαγάνδα.

'Έ κ δ ο σ η  τ ω ν  ε γ γ ρ ά φ ω ν .  'Α π ό  τό  A .S.V . —  Senato, Deliberazioni, Rom a ordinaria (Secre- 
lah R. 3 8 (1 6 3 7 -  1638).

A'

'Α π ό φ α σ η  γ ι α  σ υ λ λ ο γ ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  σ χ ε τ ι κ ώ ν  μ έ  τ ά  φ ρ ο ν ή μ α τ α  κ α ί  τ ι ς  π ρ ά ξ ε ι ς  τ ο υ  
Κ υ π ρ ίο υ  μ ο ν α χ ο ύ  Π α ύ λ ο υ  - Π α ρ θ ε ν ί ο υ ,  μ α θ η τ ή  τ ο υ  Θ ε ο φ ί λ ο υ  Κ ο ρ υ δ α λ έ ω ς .

1637, ’Α π ρ ιλίου  24

|| (φ. 4 4 Γή 1 3 r)Adi XXHIJ detto [M D C X X X V IJ, aprile)

Sauij del Consilio 
Sauii di Terra Ferma

| Che per un secretario di questo Consilio sia mandato a legger al | signor Cardinale Patriarca 
Cornaro quanto segue:

| Monsignor lllustrissimo et Reuerendissimo,
Nella lettera scritta a Vostra Signoria 111 ustrissima et Reuerendissima 

| dalla Congregatione de Propaganda Fide, fatta perue - | nire da lei a publica notitia, si riconosce 
quello stesso I zelo uerso Γ honor di Dio e de!laReligione,con il quale | furono sempre uniti glHnsti- 
tuti della Republica nostra;|la quale come ha inuigilato in tutti li tempi per le-1 uare ogni pregiudicio 
et ogni seme di mala natura, | cosi nel particolare della persona di quel Partenio, | calogero, stimato 
seguace de falsi dogmj del Scordialeo, | seguendo Γ ordinario della sua pietA la medesima Republica 
in | cose tali, intesosi anche il desiderio della predetta Con-1 gregatione, si fara hauer Γ occhio a’ suoi 
andamenti | et con il farlo ben osseruare si procurera d’ hauerne le | piu sicure informationi, e tro- 
uandosi alcuna cosa | si procedera con li rigori maggiori, et che saran neces-1 sarij et desiderati dal 
Senato, per togliere ogni | effetto et sospetione di pregiudicio alia nostra santa | religione, nella quale 
ha posti li suoi saldi e primi | fondamenti la Republica, et si desidera in essa ueder sempre | piu edifi- 
cati li sudditi.

Questo tanto potra Vostra Signoria Illustrissima et 11 (φ. 44v ή 13v) Reverendissima far per- 
uenire a quei Signori della Congregatione | predetta, a confirmatione sempre maggiore della perfetta 
| volonta et pieta della nostra Republica.

| Et da mo sia preso che per il miglior modo, che parera | al Collegio nostro, sia presa informa- 
tione cosi in questa | citta come fuori del calogero Paolo Partenio, Cipriotto, \ de’ suoi sentimenti e 
dottrina, et di cio che potesse ha -| uef operato o andasse operando a pregiudicio della catolica Reli
gione.
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98 6
|L  SS.

|Pauluzzi, secretario

B'

τεια .
Ό  Π α ύ λ ο ς  - Π α ρ θ ένιος  εκ δ ιώ κ ετα ι ά κ ό  τή Β ενετία  και ά π ό  όλη  τή βενετική  έπ ικρά-

1637, ’Α π ρ ίλ ιο ς  (μ ετά  τη ν 24)

| Adi6 7
|Chc per un secretario di quesio Consilio sia mandato a leggere ai | signor Cardinal Patriarca 

Cornaro quanto segue:
| Monsignor lllustrissimoet Reuerendissimo,

Nella leitera scritta a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima | dalla Congregatione 
de Propaganda Fide, faita peruenire | da lei a publica notitia. si riconosce quello stesso zelo | uerso 
1‘honor di Dio e della Religione.con il quale furono) sempre uniti gfinstituti della Republica nostra; 
la quale | come ha inuigilato in tutti li tempi per leuare ogni | pregiudicio et ogni seme di mala 
dottrina. cosi nel | particolare della persona di quel Partenio, calogero, se-1 guace de falsi dogmi del 
Scordialo. le diremo. che | non attendendo la pieta della Republica in cose tali eccitamenti8 | a 
qualche sentore de* suoi mali sensi, non pretermise | le diligenze necessarie; anzi doppoqualche lunie 
mag · | giore volutosi penetrare pm adentro si e deuenuto | in risolutione di commettergli. che nel 
termine di un || (φ. 45Γ ή 14r I mese non solo sia uscito fuori di questa citta, ma di| tutto lostato 
della Republica. nel quale non habbi a ritor-1 nare. con Γ ordine necessarioa public! rappresentanti 
| in questa conlormita.in che si useranno le diligenze | et rigori. che saranno necessarij et sono 
desiderati dal | Senate, per accertarsi. che sia tolio ogni effetio et | sospettione di pregiudicio alia 
nostra santa Reiigione. | nella quale ha posti li suoi saldi et primi fondamenti | la Republica, et si 
desidera in essa ueder sempre piu edi - | I'icati li sudditi.

Quesio tanto potra Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima | far peruenire a quei 
Signori della Congregatione predetta, | a confirmatione sempre maggiore della pieta della 
) medesima Republica.

| Et da mo sia preso, che sia latto sapere a Partenio j Paolo, calogero, d* ordine del Senato, 
che sotto pena | della publica indignatione, nel termine di mese uno | prossimo debba esser uscito 
non pure da questa citta. | ma da tutto io stato della Republica, da terra e da mar, | non douendo piu 
in esso ritornare senza espressa | licenza del Senato.

| Et sia scritto al Zante. Corfu, Cefallonia et in C'andia, | perche sia esseguita questa risoluta 
publica uolonta, | commettendo la diligenza necessaria a publici rappresentanti | per la propria 
uigilanza, affine che non s* introducesse | per alcuna maniera in alcun luoco del Leuante.
| ------------6 7 -------------------- 53
| --------- 1 7 --------------   14
j ------------6 9 -------------------- 85

6. Υ π ενθ υ μ ίζω  ότι ό  π ρ ώ το ς ά ρ ιθ μ ό ς δη λώ νει θετική ψ ήφο (de parte), ό  δεύ τερος άρνη- 
τική (de non) καί ό  τρ ίτος  λευκή  (non sinceril.

7. Δ έ ν  π ρ οσ τέθη κ ε ή ημερομηνία* ισ χύ ου ν ό μ ω ς το  έ τ ο ς  (M DC X X X V IJ) καί ό  μ ή να ς (a* 
prile) π ο ύ  ση μ ειώ νοντα ι σ το  έπ ά νω  μ έρ ο ς  τω ν φφ. 4 4 ν και 4 5 Γ(ή 13' · 14Γ}.

8. Δ ιά β α ζε  ορθότερα: eccitanti.



Χριστόδουλος και Παρθένιος, άρχιεηίσκοηοι Κύπρου 111

r

Εντολή στον Βενετό Προνοητή τής Ζακύνθου νά παρακολουθήσει τή συμπεριφορά 
τού «επικίνδυνου», για τις ιδέες του, Παύλου - Παρθενίου τού Κυπρίου.

1637, Μαΐου 5

|| (<ρ. 45νή 14ν) Adi V detto [MDCXXXVIJ, maggio], in Collegio.
| A1 Proueditor al Zante

|Corre qualche concetto, che quel P a o lo  P a rten io . ca lo - 1g e ro  C ip r io ito , imbeuuto della falsa 
dottrina del Scor - 1 dialeo possa hauer procurato di andarla spargendo | fra Greci con quell' offesa di 
Dio, che si renderia | insopportabile, et che dalla pieta della Republica non | pure non fu. ne sara mai 
tollerata, ma seueramente | castigati quelli che fossero rei di cosi graue colpa.

Volemo | pero, che cautamente procuriate sincera informatione | de' andamenti di costui. 
douendo uoi far ogni diligenza | di cauarne il piu certo di quello, che in effetto ne sia, 11 (φ. 46 Γή 15Γ) 
ma con Γ auuertenza che per auueniura da suoi emuli | non fosse procurato di insinuare cosa 
ingiusta o insusis- | tente, ma che in materia cosi gelosa et importante | si conseguiscano li lumi 
fondati et necessarij de' sensi | et operation! di costui, faeendoci uoi poi peruenire | ogni particolare, 
che staremo attendendo quanto prima | et con desiderio, et douera esser con uostro giuramento | e 
sottoscrittione di mano propria.

| ----------- 0 (Pauluzzi, secretario
| ---------0
Στο άριστερό περιθώριο τού φ. 46 Γή J 5 Γσημειώθηκε: con autorita del Senato uedila in da 

mo di ufficio fatto legger al signor Cardinale Cornaro del mese passato.

Νοέμβριος 1984



ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ (1661 - 1901) 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΝΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ

Οί σελίδες που άκολουθοΰν δεν άποτελοΰν έπιστημονική μελέτη για 
τό θέμα τών Γαλλικών Προξενικών Εγγράφων. Είναι άπλώς άναφορά σέ 
έρευνα πού βρίσκεται στά πρώτα της στάδια. Συνεπώς δεν κρίνω άκόμη 
σκόπιμο νά κάνω όποιοδήποτε ιστορικό σχολιασμό.

Στήν έρευνά μας έξετάζουμε τά Γαλλικά Προξενικά "Εγγραφα πού 
καλύπτουν την περίοδο άπό τό 1661 μέχρι τό 1901. 'Η σειρά αύτή τών εγ
γράφων είναι ήδη ταξινομημένη βάσει τοΰ περιεχομένου καί κάθε σειρά 
βρίσκεται σέ διαφορετικά άρχεΐα.

’Έτσι έχουμε:
1) Τά Εμπορικά Προξενικά ’Έγγραφα πού καλύπτουν την περίοδο 

άπό τό 1661 μέχρι τό 1793.
Στήν ίδια σειρά βρίσκουμε τίς επιστολές τών Γάλλων Ύποπροξέ- 

νων τής Κύπρου, τών καγκελλαρίων, τών βουλευτών, τούς λογαριασμούς 
τής "nation" καί τά πρακτικά τών φόρων.

Συνολικά, ή πρώτη αύτή σειρά άποτελεΐται άπό 13.000 χειρόγραφες 
έπιστολές. Έπί πλέον έχουμε διάφορες έπιστολές έταιρειών πού άναφέ- 
ρονται στο έμπόριο τών Γάλλων στήν Κύπρο^καί πού καλύπτουν τήν πε
ρίοδο άπό τό 1713 μέχρι τό 1817.

2) Ή  δεύτερη σειρά Γαλλικών Προξενικών Εγγράφων καλύπτει πε
ρίπου τήν ίδια περίοδο, δηλαδή άπό τό 1670 μέχρι τό 1791. Είναι γραμμένα 
άπό τούς Ιδιους προξένους άλλά τό περιεχόμενο δεν αφορά μόνο τό έμπό
ριο άλλά κυρίως τήν κατάσταση στήν Κύπρο, τίς σχέσεις τών Γάλλων τής 
Κύπρου μέ τον Πασά καί τήν 'Υψηλή Πύλη, τίς σχέσεις τους μέ τον Πρέ
σβη τής Γαλλίας στήν 'Υψηλή Πύλη, μέ τούς άλλους προξένους στήν Κύ
προ, μέ τούς κατοίκους τού νησιού καθώς έπίσης καί τίς σχέσεις τών 
Τούρκων μέ τούς κατοίκους τής Κύπρου. 'Η σειρά αύτή άποτελεΐται άπό 
13 μεγάλους τόμους άνεκδότων χειρογράφων τά όποια θά άνέρχονται σί
γουρα σέ άρκετές χιλιάδες.
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3) Ή  τρίτη σειρά είναι ή συνέχεια της δεύτερης, άφού αρχίζει από τό 
1792 καί φθάνει μέχρι τό 1901.

’Εδώ βρίσκουμε τήν Πολιτική αλλά καί τήν ’Εμπορική άλληλογρα- 
φία των Γάλλων Προξένων στή Κύπρο. Καί εδώ υπάρχουν άλλοι 13 μεγά
λοι τόμοι χειρογράφων έπιστολών.

4) Τέλος ύπάρχει μιά τέταρτη σειρά εγγράφων πού περιέχουν μόνο 
τήν Πολιτική ’Αλληλογραφία τών Γάλλων Προξένων στή Κύπρο.

Ή  σειρά αυτή άποτελεϊται από τουλάχιστο 5 μεγάλους τόμους. 
Λέω, τουλάχιστο, γιατί δέν μπόρεσα άκόμη νά δώ άν υπάρχουν κΓ άλλοι.

Ά ρχισ α  νά μελετώ τήν πρώτη σειρά εγγράφων, δηλ. τά Εμπορικά 
Προξενικά "Εγγραφα, διότι είναι τά πρώτα πού βρήκα.

Τά κείμενα ή δέν έχουν καμιά στίξη ή ή στίξη τους δέν έχει καμιά 
σχέση μέ τήν πραγματική. 'Ορισμένα κείμενα είναι άρκετά δυσανάγνω
στα καί πολλές φορές δύο ή τρεις λέξεις είναι γραμμένες σέ μιά. Πολύ συ
χνά ή φωνητική κατάληξη άντικαθιστά τή γραφή.

Οί τόνοι στις λέξεις είναι πολύ σπάνιοι καί πολύ πιό σπάνια τά κε
φαλαία γράμματα. Οί σελίδες δέν είναι άριθμημένες. Κάποτε όμως ή τε
λευταία λέξη μιας σελίδας έπαναλαμβάνεται στήν αρχή τής έπομένης. "Ε
τσι μπορούμε νά βρούμε πιό εύκολα τή σειρά τών σελίδων.

Οί γραφείς, πού θά πρέπει νά είναι πέραν τών δύο σύμφωνα μέ τούς 
γραφικούς χαρακτήρες πού συναντούμε, δέν είναι όλοι τού ίδιου πνευματι
κού έπιπέδου καί αύτό φαίνεται άπό τή σύνταξη.

Τά άντίτυπα τών έπιστολών δέν περιέχουν πάντα τό Ιδιο κείμενο καί 
κάποτε δίνουν περισσότερες πληροφορίες.

Γενικά τά έγγραφα βρίσκονται σέ καλή κατάσταση χωρίς πολλές 
μουντζούρες.

Μιά πού άναφερόμαστε σέ Προξενικά έγγραφα, θά ήθελα νά κάνω 
σύντομη άναφορά σ’ αύτά τά Προξενεία.

Ό  θεσμός τών Προξενείων ξεκίνησε στις χώρες τής έγγύς ’Ανατο
λής πριν άκόμα τήν άφιξη τών ’Οθωμανών.Μικρές παροικίες δυτικών,κυ
ρίως έμπορων, σχημάτιζαν όμάδες μέ βάση τήν εθνικότητα τών μελών 
τους. Αυτές οί όμάδες ονομάζονταν "nations" καί ήταν εγκατεστημένες 
στις "Eschelles", δηλαδή σέ μερικά λιμάνια καί πιό σπάνια σέ μερικές εσω
τερικές πόλεις. Κάθε "nation" όριζε τόν άρχηγό της δηλ. τόν Πρόξενο, ό ό
ποιος τήν κυβερνούσε καί τήν άντιπροσώπευε στις Τουρκικές ’Αρχές.

Στα μέσα τού 17ου αιώνα, ό Πρόξενος τών πιό σημαντικών "Eschel
les" έγινε βασιλικός ύπάλληλος. Στις λιγότερο σημαντικές "Eschelles" ό 
Πρόξενος ή ό υποπρόξενος διοριζόταν άπό τόν Πρέσβη καί καμιά φορά 
μάλιστα ήταν ιθαγενής. Σιγά - σιγά τά καθήκοντα τού Προξένου έγιναν 
πιό σημαντικά. Είχε δικαίωμα νά έπιβάλλει τό δίκαιο καί τήν τάξη στή
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γαλλική παροικία, έκανε έρευνες πού αφορούσαν τό έμπόριο, ήταν ό με
σάζων μεταξύ τών εμπόρων καί των διαφόρων άρχών, άφ’ ένός Γαλλικών 
καί άφ’ ετέρου Τουρκικών.

Τό 1664 ό Colbert προσπάθησε νά επιβάλει τή διαμονή και νά έχει ύ- 
πό έλεγχο τό Προξενικό προσωπικό.

Τό 1685 καθορίζεται μέ κάθε λεπτομέρεια ή δύναμη τών Προξε
νείων. Οί δύο βουλευτές τής "nation" έχουν καθήκο νά τήν Αντιπροσωπεύ
σουν στόν Πρόξενο.

Ό  Pontchartrain μέ ένα διάταγμά του τό 1691 μετατρέπει τούς Προ
ξένους σέ έμμισθους ύπαλλήλους. Θεσπίζει τό δικαίωμα τού "tonnelage" 
πού στήν αρχή είναι καθορισμένο, όμως μετά τό 1718 καθορίζεται βάσει 
τής άξίας. Συλλέγεται στή Μασσαλία καί χρησιμοποιείται γιά τήν πληρω
μή τών πιό σημαντικών Προξένων. Ό  διορισμός τών Προξένων γίνεται ά- 
πό τόν 'Υπουργό.

Τόν 18ο αιώνα, ή καριέρα τών Προξένων διεξάγεται μέ συστηματι
κό τρόπο. Στό τέλος τού παλιού καθεστώτος άρχίζει μιά τελευταία Ανα
διοργάνωση τών Προξενείων. Oi "Eschelles" χωρίζονται σέ τρεις κατηγο
ρίες:

— Τά Υποπροξενεία
— Τά Προξενεία
— καί τά Γενικά Προξενεία.

Στά σημαντικά λιμάνια, ό Πρόξενος έχει βοηθούς τόν Καγκελλάριο 
καί τό Δραγουμάνο.

Ό  ρόλος τού Καγκελλάριου είναι νά έκτελεΐ τήν γραφείακή δου
λειά, νά είναι υπεύθυνος τών άρχείων, τής αλληλογραφίας, τών λογαρια
σμών τής "nation" καί τού Προξένου. Στήν αρχή διορίζεται άπό τόν Πρό
ξενο καί είναι ένας άπό τούς εμπόρους της "nation". "Ομως τόν 18ον αιώ
να, στις σημαντικές "Eschelles" θεωρείταιύπάλληλος τού κράτους καί διο
ρίζεται άπό τό βασιλιά.

Ό  Δραγουμάνος είναι Απλώς διερμηνέας ό όποιος όμως μπορεί κά
ποτε νά Αντιπροσωπεύει τόν Πρόξενο. ’Ακόμα καί μετά τό 1669 οί Δρα- 
γουμάνοι τών Προξενείων ήταν συχνά ιθαγενείς.

Λόγω τού ότι βρίσκομαι άκόμη στό πρώτο στάδιο τής δουλειάς 
μου, δηλαδή στήν μεταγραφή αυτών τών έπιστολών, δέν είμαι σέ θέση 
πρός τό παρόν νά παρουσιάσω Αναλυτικά τό περιεχόμενό τους.

Πιό κάτω παρουσιάζω ύπό μορφή παραρτήματος όρισμένα δείγμα
τα έπιστολών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περίληψη τής Α επιστολής 

Λάρνακα, 7 Αύγουστου 1688.
Πρακτικά τής 27ης Σεπτεμβρίου 1687, απόσπασμα των άρχείων τής καγκελλαρίας, βάσει 
τού όποιου:

— Ό  Sauveur Marin ένάγει στο Balthazar Sauvan τον M ehemet Ali ό όποϊος, χρησιμο
ποιώντας βία, προσπάθησε νά τού πάρει πίσω μιά άπόδειξη χρέους τού 1684.

—  Ό  Β. S au van  έ σ τ ε ιλ ε  τ ο  δ ρ α γ ο μ ά ν ο  του  σ τ ο  M ehem et A li, γ ν ω 
σ τ ό  ώ ς  ά ρ χ η γ ό  τώ ν επ α να σ τ α τ ώ ν , για νά τού απ οδείξει ότι έχει άδ ικο .

— Ό  M ehem et Ali δ ε ν  θ έλ η σ ε  νά  ά κ ο ύ σ ε ι τ ίπ ο τ α  κ α ί ά π ε ίλ η σ ε  ότι 
θά πάει σ τ ο  σπίτι τού Marin με όλη του την ομ ά δ α  γιά νά  το ν  σ κ οτώ σ ει καί νά  τού  
λη σ τέψ ει τό  σπίτι.

—  Ό  S au van , συνοδευόμενος από τη "nation", συνάντησε τον M ehe
met Ali στον όποιον παρέδωσε τήν απόδειξη χρέους με πολλές διαμαρτυρίες.

ft Extraict des registres de la Chancellerie de France a Chipres.

ft Auiourd'huy vingt septieme septembre miI six cents quatre vingt sept 
apres midy ft eslanl compareu le Sieur Sauveur Marin, marc hand francois 
resident en cette isle ft de Chipres, par devant moy. Consul des nations 
francoises, angloise (et) hotlandoise en ft cette mesme isle, lequel nous ayant 
represente que ce matin estant venu chez ft luy quelques janisseres de la trouppe 
de Mehemet Aga, dit Bojaioulou, qui est f t  arrive cette nuict a ce village de 
Larnica, lesquels avec menaces qu’i luy ont ft faict en luy demandant un 
tesqueret (et) coget qui avoit este faict en faveur ft dud(i)t Sieur Marin devant le 
Moulack de Nicossie le huictieme novembre / ,u mil six cent huictante quatre, 
declarant par led(i)t tesqueret et cojet que le /11 d(i)t Mehemet Aga, sa femme (et) 
sa belle mere, soliderement doivent au d(i)t Sieur/12 Marin la somme de mille (et) 
soixante piastres, sur laquelle demande led(i)t ft3 Sieur Marin ayant respondu 
qu ΊΙ estoit tout prest a' rendre led(i)t tesqueret ft4 (et) coget en mesme temps qu ’ il 
en sera satisfaict, lad(i)te responce ayant este ft3 rapportee par les dits janisseres 
aud(i)t Bojaioulou lequel, ayant d ’ abbord ft6 faict metre son monde en armes 
pour venir attaquer led(i)t Sieur Marin a f t1 main armee dans son domicille pour 
fere rendre aud(i)t Sieur Marin la ft8 dite promesse. moy dit Consul, ayant este 
advise des emportaments dud(i)t / iq Mehemet Aga, dit Boiaioulou, et sachant de 
science asseurie qu’il est chef ft0 des rebbelles de cette isle depuis environ un an
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et connoissant ses emportem (en)ts, /2I pour eviter le desordre qu' il pourroit fere 
au(i)t Sieur Marin et generallement / ”  a tous les francois fa y  envoye audit 
Mehemet Aga, chef des rebelles, qui P3s ' est loge par force chez le Sieur de 
S(ain)t Amand, un des nos marchands, P4 mon dragouman accompagne d ’ un 
autre des mes serviteurs pour luy P5 dire qu'i n ’ estoit pas bon de venir par force 
a demander des promesses qu’ i P6 doit legitiment, et qu’ il ya sur Γ isle un 
moulack (et) des cadis P 1 establis pour fere la justice tant aux turcs qu' au francs 
(et) que, s ’ il PH pretend fere des semblables iniustices, le Consul (et) marchands 
seront P 9 obligez d es’alter pleidre a la Porte. Toutes ces raisons bien entendues 
par/P° par le d(i)t Mehemet Aga, d(i)t Bojaioulou, il s ’ est mis a pester (et) jurer 
qu’i vouloit P 1 incessemment sa promesse de mil soixante piastres qu’ il doit 
aud(i)t Sieur Marin P2 sans esgard a aucune Justice, (et) que, a faute de ce fere 
(et) dans un heure, UP3 se porteroit, luy et toute sa trouppe des rebbelles, dans la 
maison dud(i)t Sieur P4 Marin pour Γ assassiner (et) metre en pieces et metre sa 
maison au pillage, (et) P5 sy Monsieur le Consul s'y opposoit ou quelque autre 
marchand, it en feroit P6 de mesme. Et apres beaucoup des menaces qu ’il a faict 
aud(i)t dragouman, P 7 qui a este oblige de se retirer pour venir advertir du 
desordre que cet P8 homme estoit resolu de fere sy led(i)t Sieur Marin ne luy 
rendoit ses P 9 papiers, (et) ayant entendu que led(i)t Mehemet Aga, d(i)t 
Bioaioulou, solicite /40 par sa femme et sa belle mere comme soliderement obligez 
P 1 de lad(i)te somme de piastres mil (et) soixante, il avoit jure de ne retoutner P2 
de Lernica sans avoir lad(i)te promesse et coiet, cepandant voyant les P3 
insolences dud(i)t Mehemet Aga, dit Bojajoulou, (et) ses consorts, moy dit P4 
Consul, ayant faict assembler nos marchands et led(i)t Sieur Marin dans P5 ma 
Chambre d ’ Audience, lesquels tous assemblez, ayant faict entrer mon P6 
droguemantpour leursfere le rapport dece qu’ilm ’avoit deja dietP1 sy dessus, 
un chacum ayant diet son opinion, on a ίηινέ a propos que P8 moy dit Consul 
(et) toute Γ assemble tant des marchands que capitaines P 9 nous porterions a la 
maison ou est logi led(i)t Bojajoulou, ce qu ’ ayant P° faict a quatre heures apres 
midy, Γ ayant truve avec sa trouppe, /5lje  luy aurois rap present/ par I’organe de 
mon droguement Γ iniustice P2 qu’ il pretendoit fere en voulant obliger led(i)t 
Sieur Marin de luy rendreP3ses papiers sans payer. Et croiant qu ' il m ’eust une 
response raisonnable, P4 il m 'a faict connoistre devant tous nos Messieurs sign/z 
cy apres P5 qu’ il n ’y avoit pas tant des raisonnaments dans cette affere, qu’ il 
pretendoit P6 absolument satisfere sa femme (et) luy porter la d(i)te promesse (et) 
coiet, P 1 (et) que ne le faisant pas il continueroit de poursuivre le desordre qu ’ il 
P8 avoit commence envers led(i)t Sieur Marin.

Entendant toutes ces raisons (et) P 9 que les mienes n ’ estoient pas re- 
ceues aupres dud(i)t rebelle, apres luy avoir//60 Jui avoir rapresente le tort qu ’ il a-
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voit dans ladite affere, pour eviter un malheur/61 j 'a y  depute deux des nos mar- 
chands pour informer led(i)t Sieur Marin P2 de toute chose et qu ' il falloit reme
tre la susd(i)te promesse (et) coget de mil (et) PJ soixante piastres boulee par led(i)t 
Mehmet Aga, sa femme (et) sa belle mere. P4 Ce que ayant faict led(i)t Sieur Ma
rin me les ayant envoyez a la maison dud(i)t P5 Bojaoulou ou j ’estois encore av- 
ec la nation, je  les ay consignez entre les mains P6 dud(i)t Boiajoulou, luy ayant 
faict les protestations des touts les emoluments, P 7 je  dis evenements qui po- 
urront arriver, (et) ayant reconneu son boul PH et celuy de sa femme (et) de sa 
belle mere, il les a mis dans son jurdan 569 en nostre presence. Et pour estre la ve- 
riti, nous Consul, marchands (et)/70 capitaines avons signe la presente pour serv- 
ir a qui de droit (et)/71 ordonne a nostre Chancellier d ’enrregistrer led(i)t verbal.

Faict (et) publie P2 dans nostre maison consulere i  an (et) jour susd(i)t si
gne a T original:

P3 B. Sauvan, Consul, Feau, Depute, Louis Martin, Jean Roman, P4 Phi
lippes Touche. And(re) S(ain)t Amand, Jean Fouquier, Charles P- Guilhermy, 
Aubert, A. Savy, Blaize Pistre, Jean Biaptiste) Ginestet.

P6 Collationne par moy Chanc(e/lie)r soubsigfne) 
P 7 (signature). D. Janna Chan(cellie)r

PH Nous Balthazar Sauvan Cons(eill)er du Roy, Consul P9 pour sa Majeste tres 
chrestienne, pour sa M(ajes)te britanique (et) P° les seretissimes Estats de Neder- 
lant en cette isle (et) royaume de Chipres P 1 certiffions (et) attestons a tous qu ’ il 
appartiendra que M(onsieu)r Dominique P2 Janna qui a signe le present verbal 
est nostre Chancellier aux escrip(tu)res/P3 (et) signatures duquel pleine (et) en tie- 
re fo y  est adjoutee tanl en jugement P4 que dehors en fov  de quoy nous avons si
gne ces presentes, y faict Ps apposer le seel royal accoustume, donne a Chipres, 
Lernica, P6 du septieme aoust mil six cent quatre vingt huict.

P 7 (signature) B. Sauvan. Consul

P* 1687
P9 Chipres le 27e septemb(re)
P° Verbal pour le S(ieu)r Sauveur 
P l Marin marchand contre Mehemet 
P2 Aga.

Περίληψη τής B' Επιστολής 

Λ ά ρ να κ α , 14 Α π ρ ιλ ίο υ  1690.
Ό  νέος Πρέσβης, Μ. de Chasteauneuf, δεν έχει ακόμη άπαντήσει στις επιστολές του Β. 

Sauvan σχετικά μέ τά προβλήματα πού προκαλούν οί επαναστάτες.
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Ό  πρώ ην Π ρέσβη ς, Girardin, το ύ ς  ε ίχε  συμβουλεύσει νά  είνα ι π ρ οσ εκ τικ ο ί μ αζί τους  
και τούς π ληροφ όρησε ότι είναι χειρότεροι σ τη ν Κ ω νσταντινούπολη .

Ό  Β. Sauvan α να γ κ ά σ τη κ ε  νά άναφ έρει σ έ π ρα κ τικ ά  την κ ακή  σ υμ π εριφ ορ ά  τού  κουρ
σάρου καπετάνιου  Isnardon, ό  ό π ο ιο ς  έφ θασε σ' αύτή την "Eschelle" μέ σ κ ο π ό  νά  πουλή σει 
Τ ούρκους σ κ λ ά β ο υ ς  πού είχε  σ το  π λο ίο  του. Ό  Π ρ ό ξενο ς  ελπ ίζει ότι θά πληρω θεί τις 100 ο 
κ ά δ ες  μετάξι πού α να γ κ ά σ τη κ ε  νά  δώ σει.

/ ' Messieurs,
Ρ Les rebelles de cette isle nous inquieient souvant. P je n  escrivis a feu  

Monsieur Girardin pour y Z4 metre quelque remede. Sa responce fu t qu ’ en /5 
Contantinople estoient plus rebbelles qu ’ icy, me Z6 reccomandant que par nos 
prudences d' esvitter P  le mieux qu il nous seroit possible les vexations Z8 d ’ i- 
ceux; ce que nous avons fait.

Je me suis Z9 donne Γ honneur d' escrire souvant a Monsieur P° de Cha- 
steauneuf, nostre nouveau Ambassadeur, / "  neayant fait aucune responce 
jusques au jourd’ huy, P2 ne doutant nullement qu' il ne nous escrive de la Z73 
mesme facon que feu Monsieur Girardin.

Z14 Par le capp(itai)ne Guilhermy les comptes nationnalP5 de I’annie der- 
niere vous seront envoyes et par / 16 iceux vous verres comme la nation est anga- 
gee de / ' 7 quatre cents dix piastres desquelles en avons pris Z18 cent cinquante sur 
ce presant vaisseau. Nous Z'9 liquiderons le reste sur les bastiments qui sont/P° en 
Syrie et Pallestine.

P 1 Le 2 7e du moins passe arriva dans ce port le /-- vaisseau cappfitaijne Is 
nardon armi en cours pour faire P3 rachapt de douze esc laves turcs qu’il avoit. 
P4 Son procedi qui n 'a pas este honneste nous a donni P5 beaucoup de peines et 
obliges de faire un verbal P6 contre luy que trouveres sy inclus, esperant, Dieu P 7 
aydant, que les cent ocques soye que nous avons P8 estes fo rd s  de donner qu ’ el 
les nous seront payees P 9 avec fort peu de perte. J ’y employeray tous mes P° 
soings, et par le capp(itai)ne Guilhermy vous seres P 1 advertis au juste de toutte 
chose, vous priant, P2 Messieurs, de faire en sorte que ces corsaires ne Pj vien- 
nent plus nous inquieter soubs preteste qu ’ ils P4 diesent que presantement ne 
sont plus corsaires P5 mais bien vaisseau de guerre de sa M(ajes)ti.

Le SfieuJrP6 Feau Deputti est a Limasso pour faire le prix des P 7 cottons 
ce qui est cause qu ’ / ne peut pas signer P8 la presante.

Je vous souhaitte, Messieurs, toutte P 9 sorte de bon - heur et prospetitte 
puis que je /40 vous suis soubmission

/4‘ Messieurs
/42Vostre tres humble et tres 
Z43 obeissant serviteur.

Z44 (signature). B. Sauvan, Consul.
Z45 De Larneca en Chipres le 14e avril 1690.
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Περίληψη τής Γ* επιστολής

Λάρνακα, 14 'Απριλίου 1690.
Πρακτικά τής προηγούμενης έπιστολής πού άναφέρουν δτι ό κούρσαρος Isnardon έμεινε πέν
τε μέρες στο λιμάνι, παρ' όλες τις άντιρρήσεις τού Προξένου, δτι δ Mehemet Ali αγόρασε 
τούς δώδεκα Τούρκους σκλάβους και δτι άνάγκασε τον Πρόξενο νά τούς πληρώσει στον Is
nardon δίνοντας 100 οκάδες μετάξι.

/ ' Jour du mois d' avril, nous Balthazar Sauvan, Con (seill)er du Z3 Roy, Consul 
pour sa Majeste en cette isle (et) royaume Z4 de Chipres, et marchands composant 
la nation francoise Zfi par Γ arrivee du cap(itai)ne Isnardon avec son vaisseau ar- 
me / 7 en corns quy, aprez avoir mouille en cette plage des β  Salines le vingt se
pt iesme du passe au poste des bastiments β  Marchands, envoy a sa chalouppe a 
bord de la barque / ,0 S(ain)t Franscois Xavier commandee p(ar) capp(itai)ne Se- 
bastien Zn Sauvaire ou. ay ant laisse deux let t res, sea voir Γ une Z12 pour le doua- 
nier et Γ autre pour Γ Aga du chasteau, quy Z13 leur furent rendeues par le d(it) 
capp(itai)ne Sauveur nostre Z14 insceu et sans nous avoir rien particippe, nous Z15 
auroient obligez de luv en\Oyer dire de se tirer de la ZIf> au plus viste, en luy repre
sent ant les dangers auxquels Z17 il exposoit la nation. Mais luy, ne faisant aucun 
ZIH cas de nos ordres, s' obstina a demurer en cette ditte plage, Z19 et ayant mis a 
ter re un esclave turc des le mesme jour Z-°de son arrivee, lequel s' en alia au me 
sme instant a Z2' Nicosie voir Mehemet Aga, dit Boyagioglou, chef des/-- re bel
les de cette isle, de la part et avec des lettres/23 d'autres esclaves turcs au nombre 
de douze qu ' il avoit Z24 dans son bord. Led(it) Mehemet Aga seroit venu le Z2- i - 
ingt neujiesme du passe en ce dit lieu de LarnicaZ2hpourmovennerlerachapt des- 
dits douze esclaves, ce Z27 quy nous a mis dans la mecessitte d' envoyer vers luy 
Z2H avec des presents sellon la coustume qu ’ il a estably et qu ’ il//29 contraint par 
Jorce de suivre, lesqueles presents se ZJ0 montent environ la somme de soixante 
piastres, et a Z-u de plus donne suget audit Mehemed Aga de nous Z32 demander 
en prest cent oqcues de soye pour contribuer Z33 a faire la somme de mil six cents 
piastres pour le Z34 rachapt desdits esclaves qu ' il pretendu delivrer, Z35 nous payer 
lesdittes soyes. Z36 Cependent comme c' est un rebelle quy a le pouvoir en Z37 
main et capable de tout entreprendre, il fu t delibere Z3H par assemblee tenus le 
trantiesme du passe que pour Z39 evitter de plus grands maux dont la nation estoit 
Z40 menacee, on presteroit audit Boyagioglou lesdittes Z41 cent ocques soyes quy 
ont este livrees et reveues par/42 led(it) capp(itai)ne Isnardon, lequel se servant de 
Γ hau tor it ti  Z43 dud(it) rebelle a exige de nous une attestation touchant Z44 le prix 
des soyes. Et apres avoir diversses fois expose Z45 !a nation a recevoir des grandes 
avanies de la part Z46 desdits rebelles qui ne cherchent que des pretextes pour Z47 
avoir suget de manger de Γ argent et faire des violences, Z4H nous meprisant et
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torn les ordres que luy avons donne Z49 pour le bien et Γ interest du commerce, se 
mit a la voille/50 le premier du courent, laissant la nation endebours des Z5' dittes 
cent ocques soyes qui peut etre ne seront jamais Z52 payees par led(it) rebelle.

C’ est ce qui nous a oblige Z53 a dresser le present procez verbal pour en e- 
stre envoye Z53 un ext rail a la Chambre du Commerce de Marseille Z55 affin de 
prevenir les malheurs qui pourroient Z56 arriver en cette eschelle par Γ abord des 
corsaires quyZZ57quy est tout a fait contraire au bien et a i  advantage Z58 du com
merce, et avoir recours pour lesdittes soies et Z59 presents en procedant contre 
quy et par devan t qu ’ il Z60 appartiendra.

Et avons signe: Balt hazard Sauvan, Consul, Z61 Feau, Deputte, Jean 
Fouquier, Andri S(ain)t Amand, Charles Guilhermy, Zb2 Courey et Briguier, 
Francois Loup, Bruno Ravelli, Nicolas Z63 Ambrozin, home Bontasey, ainsin a Γ 
original.

Z64 Extrait des registres de !a Chancellerie du 
Z65 Consulat de France en Chipres colla(tionne)
Z66 par noy Chancellier sous signi:

Z67 J. Bap(tis)te Ginestet, Chanc(ellier).

Zbii Nous Balthazar Sauvan, Con(seille)r du Roy, Consul/69 pour sa Mejeste tres 
chrestienne en cette isle et Z70 royaume de Chipres, certiffions et attestons a tous 
Z71 qu' il appartiendra que M(onsieu)r Jean Bap(tist)e Ginestet qui Z72 a signe Γ e- 
xtrait cy dessus est nostre Chanc(ellier) aux Z73 escrittures et signattures, duquel 
pleine et entiere foy  est Z74 ad joutee tant en jugement que dehors, en temoin de 
quoi Z75 nous avons signe ses presentes et a icelles fait apposer Z76 le seel rojal ac- 
cotume, donne a Lernica en Chipres, le I77 quatorziesme jour du mots d ’avril mil 
six cents quatre vingt Z7H et dix.

Z79 (signature). B. Sauvan, Con(sul).
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1834-1863)

ΔΗΜΗΤΡΗΙ ΔΟΥΛΕΣ

Περισσότερο πολιτική και λιγότερο οικονομική ή άλλη σκοπιμότη
τα υπήρξε-τό ουσιαστικό κίνητρο πού ώθησε τη Βαβαρική Άντιβασιλεία 
στήν άπόφαση για τήν ίδρυση Ελληνικών προξενείων στό εξωτερικό1. ’Ι
διαίτερη προσοχή όμως δόθηκε στήν άνάγκη τής παρουσίας διπλωματι
κής εκπροσώπησης τού πρώτου Ελληνικού κράτους στά εδάφη τής ’Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας καί μάλιστα σέ περιοχές όπου άνθοΰσε ό άλύτρω- 
τος Ελληνισμός. Ή  αρχή αύτή εφαρμόστηκε καί στήν περίπτωση τής Κύ
πρου, όπου τά σχέδια τής Άντιβασιλείας προέβλεπαν τήν ίδρυση ύποπρο- 
ξενείου στή Λάρνακα, τό κυριότερο εμπορικό λιμάνι τού νησιού, στό ό
ποιο, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες πού έχουμε, κατοικούσε τό μεγαλύτερο 
τμήμα τής μικρής άριθμητικά άλλα δυναμικής Ευρωπαϊκής παροικίας2.

Τό ύποπροξενεΐο τής Λάρνακας, πού υπάγονταν στό προξενείο τής 
Σμύρνης καί στήν Ελληνική πρεσβεία τής Κωνσταντινούπολης, ιδρύθηκε 
μέ ειδικό διάταγμα τής Άντιβασιλείας στίς15 Σεπτεμβρίου 1934 καί τόν έ- 
πόμενο μήνα ορκίστηκε έπίσημα ό πρώτος Έλληνας υποπρόξενος Δημή- 
τριος Φραγκούδης3. ’Αξίζει εδώ νά σημειωθεί ότι ό νεοδιορισθε'ις ύποπρό- 
ξενος, αφού ορκίστηκε πίστη στόν ’Όθωνα, διαβεβαίωνε ταυτόχρονα ότι 
δέν ύπήρξε μέλος μυστικής έταιρείας άγνωστης πρός τήν κυβέρνηση. Θά 
πρέπει νά δούμε τή δήλωση αύτή ώς συνέπεια τού φόβου πού ένέπνεαν 
στούς κρατούντες οί άγνωστης προέλευσης έταιρεΐες, ήδη άπό τήν Καπο- 
διστριακή περίοδο· οί περισσότερες όμως άπό αύτές ήταν προπάντων ο
μάδες δυσαρεστημένων άπό τήν κυβέρνηση πολιτών καί είχαν άσήμαντη 
πολιτική έπιρροή.

Ή  άπόφαση γιά διορισμό ύποπροξένου στή Λάρνακα δέν σήμαινε 
ταυτόχρονα καί τήν άποδοχή της άπό τήν κυβέρνηση τής Κωνσταντινού
πολης, πολύ περισσότερο πού τό Ελληνικό 'Υπουργείο τών ’Εξωτερικών

1. Τόν Φεβρουάριο 1830 είχε ύποβληθεΐ πρόταση στόν I. Καποδίστρια γιά ίδρυση Προ
ξενείου στήν Κύπρο, πού όμως δέν καρποφόρησε ( Αρχείο Καποδίστρια, Κέρκυρα, Γ. Άντζε- 
λάτος στόν Καποδίστρια, 22.2.1830).

2. George Hill, A History o f  Cyprus, Cambridge, 1952, τόμ. 4, σ. 70.
3. ’Αρχείο Υπουργείου τών ’Εξωτερικών (Α.Υ.Ε.) /Κ Υ /37/Ι2, ’Οκτώβριος 1834.
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δεν προνόησε νά εξασφαλίσει εκ των προτέρων τή συγκατάθεση τής Πύ
λης. Είναι προφανές ότι ή κατάσταση στην Κύπρο, όπως διαμορφώθηκε 
μετά τις εξεγέρσεις και τά επαναστατικά κινήματα στο νησί - Ιδιαίτερα 
τού Νικολάου Θησέως τόν Μάρτιο 1833 καί τού μοναχού Ίωαννίκιου τον 
Ιούλιο τού ίδιου χρόνου - στά όποια Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι στρά
φηκαν κατά τής ’Οθωμανικής κακοδιοίκησης, επηρέασαν τούς Τούρκους 
άρνητικά. Ή  αρνητική στάση των ’Οθωμανών συνεχίστηκε καί κατά τά 
άμέσως έπόμενα χρόνια4. Τό 1836 οί Τούρκοι είχαν εγκρίνει τήν ίδρυση 
στό έδαφος τής Αυτοκρατορίας όλων τών προξενείων καί υποπροξενείων 
τής Ε λλάδας έκτος από τά ύποπροξενεΐα τής Σάμου καί τής Λάρνακας. 
Μιά προσπάθεια τού "Ελληνα πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Κ. Ζω
γράφου νά έπιτύχει τή συγκατάθεση τών Τούρκων, μέ τή μεσολάβηση τού 
Ρώσου όμόλογού του Μπουντιένεφ, κατέληξε έπίσης σέ άποτυχία5.

Παρά τις δυσκολίες, ή 'Ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στή διοι
κητική καί γραφειοκρατική διάρθρωση τού ύποπροξενείου. Οί υποπρόξε
νοι καί οί προξενικοί πράκτορες ήταν βέβαια κατά κανόνα άμισθοι άλλά 
δικαιούνταν τά δικαιώματα από λιμενικά τέλη, «διαμονητήρια» καί τέλη 
χορήγησης τών διαβατηρίων, ένώ σπάνια έπαιρναν έκτακτες έπιχορηγή- 
σεις6. Μόνο οί δαπάνες τής λειτουργίας του ύποπροξενείου βάραιναν τόν 
κρατικό προϋπολογισμό καί ήταν ένδεικτικό καί έδώ τό πνεύμα τής οικο
νομίας, χαρακτηριστικό τών Βαβαρών, πού πρυτάνευσε στόν καθορισμό 
τών έξόδων τής πρώτης 'Ελληνικής διπλωματικής άποστολής στή Μεγα- 
λόνησο. Στό μεταξύ τό 1837 ό Δ. Φραγκούδης παραιτήθηκε άπό τή θέση 
του γιά νά άναλάβει προξενικός πράκτορας τής Μεγάλης Βρετανίας στή 
Λεμεσό. ’Αντικαταστάτης του διορίστηκε ό Δημήτριος Μαργαρίτης, ό ό
ποιος όμως - όπως καί ό προκάτοχός του - μή μπορώντας άκόμη νά πάει 
στήν Κύπρο παρέμεινε στήν ’Αθήνα ώς άποσπασμένος στό 'Υπουργείο 
τών Εξωτερικών.

Μετά τήν Επανάσταση τής 3 Σεπτεμβρίου 1843 καί τήν ανάληψη 
τού 'Υπουργείου τών Εξωτερικών άπό τόν πρωθυπουργό ’Ιωάννη Κωλέτ- 
τη τό 1844, οί πιέσεις τής 'Ελληνικής κυβέρνησης προς τήν Πύλη έντάθη- 
καν.

«Δεν έπαυσα νά έπιμένω παρά τώ 'Υπουργώ τών Εξωτερικών
(τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας») - έγραφε στόν Κωλέττη ό τότε
"Ελληνας πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη Μ. Άργυρόπουλος.

4. Α.Υ.Ε. ΚΥ/37/12/1835, 1. Ρίζος πρός Κ. Ζωγράφο, 31/12/1835.
5. "Ο.π.
6. Α.Υ.Ε. ΚΥ/37/12/, 31.12.1834 καί ΚΥ/37/12, 1854 (passim).
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«Πάντοτε μοι έλεγεν ή μοι έμήνοεν ότι δεν ειχεν άκόμη ληφθή ύπ’ ό- 
ψιν ή πρότασις και νά έχω υπομονήν. Σήμερον (Ιούλιος 1845) μοι εί
πε σχεδόν καθαρώς δτι προς το παρόν δεν γίνεται. Έσυζήτησα το 
πράγμα πολλαπλώς και τώ έκαμα παρατηρήσεις δυνατός ώς προς τό 
παράλογον τής άρνήσεως, ά λλ ' εις μάτην. Με διαφόρους τροπολο
γίας έπέμενεν ότι είναι καλόν νά άναβληθή προς τα παρόν»7.

Λίγους μήνες δμως άργότερα οί Τούρκοι αίρουν και τις τελευταίες 
άντιρήσεις τους. Ό  δρόμος ήταν πια άνοικτός. 'Ο "Ελληνας υποπρόξενος 
έφτασε στή Λάρνακα στις 19 Ιουνίου 18468. 'Ο ένθουσιασμός τού Ελληνι
κού στοιχείου τής Μεγαλονήσου ήταν δύσκολο νά περιγράφει, ενθουσια
σμός, τον όποιο ό Μαργαρίτης δέν μπόρεσε νά «περιστεΐλει», όπως γρά
φει, γιά νά μή προκαλέσει τούς Τούρκους9. Εξάλλου ή πρώτη έπαφή με 
τις επίσημες ’Οθωμανικές άρχές τής Κύπρου υπήρξε άπογοητευτική γιά 
τον "Ελληνα ύποπρόξενο. Σ’ αύτό άναμφίβολα συντέλεσε καί τό γεγονός 
ότι ό Δ. Μαργαρίτης δέν ήταν εφοδιασμένος μέ τό ειδικό βεράτι άναγνώρι- 
σής του (έκτελεστήριο) άλλά μόνο μέ άπλό γράμμα τού Μεγάλου Βεζίρη 
προς τόν Διοικητή τής Κύπρου Χασάν πασά10. ’Ακόμη, οί διπλωματικές 
σχέσεις άνάμεσα στήν Ελλάδα καί τήν Τουρκία δέν ήταν καί τόσο καλές. 
"Ετσι άμέσως μετά τήν άφιξη τού "Ελληνα ύποπρόξενου στή Λάρνακα 
πρόκυψε τό πρόβλημα τού χαιρετισμού τής Ελληνικής σημαίας από τίς 
τουρκικές άρχές. Οί Τούρκοι μέ τό πρόσχημα τής μή έπίσημης άναγνώρι- 
σης τού διορισμού τού Μαργαρίτη, άρνήθηκαν παρά τίς έντονες διαμαρτυ
ρίες τού τελευταίου. 'Η κατάσταση μεταβλήθηκε κάπως όταν στις 6 ’Ιου
λίου έγινε έπίσημη υποδοχή των Ελληνικών προξενικών άρχών άπό τούς 
προξένους όλων τών Εύρωπαϊκών χωρών καί μέ τήν παρουσία τού Τούρ
κου τοποτηρητή, ένώ ή έλληνική σημαία, σύμφωνα μέ τίς άναφορές τού 
Μαργαρίτη, «άνεπετάχθη εις τήν φίλην και συγγενή ταύτην χώραν μετά 
μουσικών οργάνων και κανονιοβολισμών» - άλλά άπό τά συμμαχικά 
πλοία καί μόνον. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε προηγηθεΐ έθιμοτυπική συνάν
τηση τού Μαργαρίτη μέ τόν Χασάν πασά, πού έδρευε στή Λευκωσία, πόλη 
μέ πληθυσμό τότε 18.000 κατοίκους καί πού άπεΐχε όκτώ ώρες άπό τή 
Λάρνακα· όπως άνέφερε ό "Ελληνας ύποπρόξενος, ό πασάς τόν δέχτηκε 
μέ τήν τυπική ’Οθωμανική φιλοφροσύνη11.

7. "Ο.π. 37/12/1845, Μ. Άργυρόπουλος προς Ί. Κωλέττη, 4.7.1845.
8. "Ο.π. 37/12/1846, Δ. Μαργαρίτης προς Μ. Άργυρόπουλο, 19.7.1846.
9. "Ο.π.
10. G. Hill, ο.π., σ. 69.
11. Α.Υ.Ε. 37/12/1846, Δ. Μαργαρίτης προς Ί . Κωλέττη, 20.7.1846.
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Ή  άφιξη διπλωματικού εκπροσώπου τής έλεύθερης Ελλάδας στην 
Κύπρο, ήταν έπόμενο νά προκαλέσει τεράστια συγκίνηση στον υπόδουλο 
Ελληνισμό τής Μεγαλονήσου. Ό  Μαργαρίτης τό τονίζει αυτό στις αναφο
ρές του και προσθέτει ότι κατά τήν ήμέρα τής ύποδοχής οί "Ελληνες τής 
Λάρνακας «εύθυμων καθ’ δλην έκείνην τήν ήμέραν κα'ι νύκτα με φωτοχυ
σίες και χορούς», παρά τον προφανή κίνδυνο νά εκτεθούν στις ’Οθωμανι
κές άρχές τής πόλης12. Ή  Ελληνική κυβέρνηση όμως έπέστησε τήν προ
σοχή τού υποπρόξενου στό νά αποφεύγει τις υπερβολικές εκδηλώσεις 
προς χάριν τής ούσίας. Περισσότερο ψύχραιμοι οί προϊστάμενοί του στό 
'Υπουργείο των Εξωτερικών διέβλεπαν, ότι ή ουσιαστική παρουσία των 
'Ελληνικών προξενικών άρχών στήν Κύπρο ήταν σπουδαιότερη άπό τήν ό
ποια σημασία πού θά είχε ό τυπικός χαιρετισμός τής 'Ελληνικής σημαίας. 
Τούς ίδιους ένδοιασμοϋς γιά τό μέλλον τών σχέσεων τού Ελληνικού ύπο- 
προξενείου τής Κύπρου μέ τις τοπικές ’Οθωμανικές άρχές έξέφραζε άπό 
τήν πλευρά του και ό πρεσβευτής Άργυρόπουλος, ό όποιος σέ γράμμα του 
πρός τον Μαργαρίτη υπογράμμιζε:

«... νά προσέχητε μή δίόοντες τήν παραμικρόν αιτίαν δυσαρέσκειας 
εις τάς τοπικάς άρχάς ή υπερβολικού θάρρους εις τούς ύπό τήν δι
καιοδοσίαν σας υπηκόους τής Αυτού Μεγαλειότητος (τού "Οθωνα), 
ή ματαίων έλπίδων εις ομογενείς μή έχοντας τά προσόντα τής Ελλη
νικής ιθαγένειας»13.
’Αναφέρθηκε ήδη ό,τι ό ένθουσιασμός τών όμογενών στάθηκε δύ

σκολο νά περισταλεΐ. Σέ ότι άφορά «τούς υπηκόους τής Αύτού Μεγαλειό
τητος» τού βασιλιά "Οθωνα, αυτοί, σύμφωνα μέ τούς πρώτους πρόχειρους 
υπολογισμούς τού Μαργαρίτη δέν ξεπερνούσαν τούς έκατό14. Ό  άριθμός 
κρίνεται μάλλον μικρός καί άνάμεσά τους θά έπρεπε νά βρίσκονταν καί 
μερικοί άπό τις πολλές χιλιάδες Κυπρίων, οί όποιοι είχαν συρρεύσει στήν 
Ελλάδα τού Καποδίστρια καί άφού άπέκτησαν τήν Ελληνική υπηκοότη
τα έπέστρεψαν στήν Κύπρο, όπου όμως κατά τό 1831 οί ’Οθωμανικές άρ
χές ύποχρέωσαν τούς περισσότερους νά έπανέλθουν στό πρώην καθεστώς 
τού ραγιά πληρώνοντας χαράτσι. Στόν ύποπρόξενο Μαργαρίτη είχαν δο
θεί άνάμεσα στά άλλα καί όδηγίες γιά έπέκταση τής προξενικής προστα
σίας καί σ’ αύτούς, πράγμα πού, όπως ήταν έπόμενο, προκαλούσε διαρ
κείς καί έντονες προστριβές μέ τήν ’Οθωμανική διοίκηση. Πάγια έξάλλου 
τακτική τών Τούρκων ήταν νά υποτιμούν συστηματικά τό κύρος τού Ε λ 
ληνικού υποπροξενείου καί πρός τήν κατεύθυνση αυτή συντέλεσαν καί τά

12. Ό .π . 37/12/1846, Δ. Μαργαρίτης πρός Μ. Άργυρόπουλο, 19.7.1846.
13. 'Ό.π. 37/12/1846, Μ. Άργυρόπουλος πρός Δ. Μαργαρίτη, 10.8.1846.
14. Α.Υ.Ε. 37/12/1846, Δ. Μαργαρίτης πρός Μ. Άργυρόπουλο, 19.7. 1846.
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σφάλματα τακτικής τοΰ ίδιου του Μαργαρίτη, ιδίως σέ ζητήματα σχετικά 
μέ τις φορολογικές ύποχρεώσεις των Ελλήνων υπηκόων Κυπριακής 
καταγωγής15.

'Ωστόσο άργά άλλα σταθερά οί δραστηριότητες τοΰ Ελληνικού ύ- 
ποπροξενείου άρχισαν νά άποδίδουν τούς πρώτους καρπούς. Μετά λίγους 
μήνες διορίστηκε άμισθος προξενικός πράκτορας τής Ελλάδας στή Λε
μεσό, τό δεύτερο σέ σημασία λιμάνι τού νησιού16. Παράλληλα συζητήθηκε 
ό διορισμός προξενικού πράκτορα καί στην πρωτεύουσα τής Κύπρου Λευ
κωσία καί μάλιστα προτάθηκε ό Γάλλος πρόξενος στήν πόλη Adolphe Laf- 
fon, πού όμως δέν έγινε αποδεκτός άπό τό Ελληνικό 'Υπουργείο των Ε 
ξωτερικών διότι δεν ήταν "Ελληνας ύπήκοος17. ’Αλλά καί γιά τήν ίδια τή 
χρησιμότητα τής ύπαρξης τοΰ Ελληνικού ύποπροξενείου στήν Κύπρο, εκ
φράστηκαν επιφυλάξεις. "Ετσι τουλάχιστον ισχυρίζεται ό Βρετανός ύπο- 
πρόξενος στή Λάρνακα Niven Kerr, μέ τό έπιχείρημα ότι οί λίγοι "Ελληνες 
ύπήκοοι πού ζοΰσαν στήν Κύπρο, είχαν σέ ικανοποιητικό βαθμό εξασφα
λισμένη τήν προστασία τού Γαλλικού προξενείου18. Ιδιαίτερα ή φιλελληνι- 
κή συμπεριφορά τού Γάλλου προξένου στή Λάρνακα Goepp, έξαίρεται έ- 
πανειλημμένα στις άναφορές τού Μαργαρίτη, ό όποιος τονίζει άκόμη, ότι 
πριν άπό τήν άφιξή του στήν Κύπρο, οί έκεΐ υπήκοοι "Ελληνες προτιμού
σαν τή Γαλλική προστασία άπό τή Ρωσική καί αύτό κρίνεται σημαντικό. 
Ό  Μαργαρίτης όμως υπογράμμιζε, καί δικαιολογημένα, ότι ή σύσταση 
τού Ελληνικού ύποπροξενείου στήν Κύπρο είναι καί χρήσιμη καί μακρο
πρόθεσμα άξιόλογη όχι μόνο άπό πολιτική άποψη, τής όποιας ή σπουδαιό- 
τητα ήταν προφανής, άλλά καί άπό οικονομική διότι θά ένθαρρύνει τις έμ- 
πορικές έπαφες μέ τήν κυρίως Ελλάδα. Οί προβλέψεις αύτές ήταν κάπως 
υπερβολικά αισιόδοξες διότι έκτος τού ότι οί έμπορικές σχέσεις μέ τήν 
Ελλάδα δέν άναπτύχθηκαν ιδιαίτερα, τούλάχιστον μέχρι τό τέλος τής 
Τουρκοκρατίας, τό έμπόριο τής Κύπρου ήταν μάλλον περιορισμένης ση
μασίας, όπως προκύπτει άπό άναφορά τού προξένου τής Ε λλάδας στή 
Σμύρνη Θεόδωρου Ξένου πού άφοροΰσε τό τέλος τής δεκαετίας τού 185019.

15. George Hill. δ.π. σ. 70.
16. Ό  άδελφός τοΰ Μαργαρίτη, Μιχαήλ Μαργαρίτης ώς τό 1850. Κατόπιν ό Δημή- 

τριος Τριχάνης ώς τό 1856, ό όποιος άντικαταστάθηκε άπό τόν Δ. Νικολαΐδη· ό τελευταίος 
άσκοΰσε καί καθήκοντα διδασκάλου τοΰ έκεΐ Έλληνικοΰ σχολείου. Βλ. Ε. Μπελιά, "Ελληνι
κά Προξενεία εις τήν Τουρκοκρατουμένην Κύπρον (1834-1878)’, Π ρ α κ τ ικ ά  τοΰ  Π ρ ώ τ ο υ  Δ ι ε 

θ ν ο ύ ς  Κ υ π ρ ο λ ο γ ικ ο ΰ Σ υ ν ε δ ρ ίο υ -  (Λ ε υ κ ω σ ία  1 4 -1 9 .4 .1 9 6 9 ), Λευκωσία, 1973, σ. 253. Μετά τήν 
άπομάκρυνση τοΰ Νικολαΐδη τό 1861 προτάθηκε κάποιος Νικόλαος Χαλήλ, πρώην ’Οθωμα
νός ύπήκοος, τοΰ όποιου ό διορισμός δέν έγινε δεκτός.

17. Α.Υ.Ε. ΚΥ/37/12/1846, Δ. Μαργαρίτης πρός Ί. Κωλέττη, 11.11.1846.
18. G. Hill, δ.π. σ. 69.
19. Α.Υ.Ε. ΚΥ/37/11/1857, Θ. Ξένος στό Υπουργείο των ’Εξωτερικών 12/5/1857.



128 Δημήτρης Δούλες

Σέ δτι άφορά τό ίδιο τόν "Ελληνα ύποπρόξενο στην Κύπρο, δέν έπαψε τις 
διαμαρτυρίες του γιά τό γεγονός δτι ή θέση του παρέμεινε άμισθη - πράγμα 
πού ήταν και 6 κανόνας, δπως προαναφέρθηκε - καί αύτό έπίσης θά πρέ
πει νά συντέλεσε στην υποβολή τής παραίτησής του στις 22 ’Οκτωβρίου 
1848.

"Υστερα άπό 14 μήνες, τόν ’Ιανουάριο 1850, ό άντικαταστάτης τού 
Μαργαρίτη, Φίλιππος Βάρδας, έφτανε στή Λάρνακα, άλλα κάτω άπό δια
φορετικές συνθήκες άπό τόν προκατοχό του. Ή  διπλωματική διευθέτηση 
τού θέματος «Μουσούρου» (’Ιανουάριος 1847), είχε βελτιώσει τίς Ελληνο
τουρκικές σχέσεις, μέ άποτέλεσμα ό νέος ύποπρόξενος νά τύχει τής καθιε
ρωμένης έπίσημης ύποδοχής άπό τίς ’Οθωμανικές άρχές τής πόλης. ’Ανά
λογη βέβαια υπήρξε καί ή άνταπόκριση τών όμογενών:

«Η αύθόρμητος έκφρασις τών πατριωτικών αισθημάτων» - έ
γραφε ό Βάρδας στον 'Υπουργό τών ’Εξωτερικών Ά ν. Λόντο - «και 
ό ένθουσιασμός του λαοΰ τούτου, είναι κατά πάντα πρωτοφανής εις 
έμέ, καθ’ δτι έξ άλλων που μερών δέν εύρον τόν έμφάμιλλον 
αύτοϋ»20.
"Ενα άσήμαντο περιστατικό μέ τόν καδή τής Λάρνακας, ό όποιος 

τόν έπέπληξε, έπειδή ό Βάρδας άμέλησε νά τόν έπισκεφθέΐ, κατά τήν κα
θιερωμένη συνήθεια, δέν έπηρέασε τίς προσπάθειες του "Ελληνα υποπρό
ξενου νά βελτιώσει τίς σχέσεις του μέ τόν νέο διοικητή του νησιού Άμπούλ 
Λατίφ πασά καί άκόμη νά πυκνώσει τίς έπαφές τού υποπροξενείου μέ τήν 
Ελληνική κοινότητα τής Κύπρου, τήν όποια στην πλειονότητά τους άπο- 
τελούσαν οικογένειες έμπορων καί πλοιάρχων. Τά δποια δμως θετικά ά- 
ποτελέσματα τών προσπαθειών τού Φιλίππου Βάρδα διέκοψε άπότομα ή 
κήρυξη τού Κριμαϊκού πολέμου, ό όποιος, δπως είναι γνωστό, είχε σοβα
ρές συνέπειες γιά τήν 'Ελλάδα. Οί "Ελληνες υπήκοοι πού ζούσαν στην Κύ
προ, άκολουθώντας, ίσως καί χωρίς νά τό ξέρουν, τήν έξωτερική πολιτική 
τών κυβερνήσεων τού "Οθωνα, πήραν άμέσως τό μέρος τής Ρωσίας- μεγά
λες προσωπογραφίες τού Τσάρου Νικολάου Α \ πλαισιωμένες άπό τήν έλ- 
ληνική σημαία, κοσμούσαν τά έλληνικά καφενεία τής Λάρνακας καί 
χρειάστηκε ή έπέμβαση τού "Ελληνα υποπρόξενου, ύστερα άπό διάβημα 
τών συναδέλφων του, γιά νά άπομακρυνθούν, χωρίς δμως νά άποφευχθεΐ ή 
καχυποψία τών Τούρκων. Ή , άναμενόμενη, έπίσημη διακοπή τών 'Ελλη
νοτουρκικών σχέσεων, μετά τά επαναστατικά κινήματα στή Θεσσαλία 
καί τήν “Ηπειρο, καί τήν είσοδο έλληνικών στρατευμάτων στις περιοχές 
αύτές τόν Μάρτιο 1854, ύπήρξε καί τό πρόσχημα γιά νά διαταχθεί τόν έπό- 
μενο μήνα ή άπέλαση τών περισσοτέρων Ελλήνων Κυπριακής καταγωγής

20. "Ο.π. ΚΥ/37/12/1849, Φ. Βάρδας προς Ά . Λόντο 7.1.1850.
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άπό την Κύπρο, άπέλαση την οποία άπέτυχαν νά άποτρέψουν οί υποπρό
ξενοι τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας. Λίγο αργότερα, κάτω άπό την πίεση 
των πραγμάτων, και ό Φίλιππος Βάρδας άναγκάστηκε νά έγκαταλείψει τή 
θέση του καί νά καταφύγει στην Ελλάδα21. Μόλις περί τό τέλος Δεκεμ
βρίου 1855, μετά την αποκατάσταση τών Ελληνοτουρκικών σχέσεων, έ- 
πέστρεψε στην έδρα του, ένώ στο διάστημα τής Αναγκαστικής Απουσίας 
του, ή έκπροσώπηση τών Ελληνικών συμφερόντων στήν Κύπρο είχε Ανα
τεθεί, σύμφωνα καί μέ τήν παλιά πρακτική, στον Φιλέλληνα ύποπρόξενο 
τής Γαλλίας A. Laffon22.

'Η επάνοδος τού Φιλίππου Βάρδα στη Λάρνακα συνέπεσε καί μέ 
τήν ύπογραφή νέας έμπορικής συνθήκης Ανάμεσα στήν Ελλάδα καί τήν 
’Οθωμανική Αυτοκρατορία (25 Μαΐου 1855), ή όποία, όπως πιστευόταν, 
ΘΑ βελτίωνε τις οικονομικές σχέσεις τών δύο χωρών. Οί νέες αύτές προο
πτικές αλλά καί μία σειρά άλλοι λόγοι, ώθησαν τον "Ελληνα ύποπρόξενο 
νά ζητήσει μέ άναφορά του στο 'Υπουργείο τών ’Εξωτερικών τήν μετατρο
πή τής Ελληνικής διπλωματικής Αποστολής στήν Κύπρο σέ προξενείο. Σέ 
άλλη άναφορά του μέ τό Ιδιο θέμα πρός τόν τότε "Ελληνα πρεσβευτή στήν 
Κωνσταντινούπολη Ά . Κουντουριώτη τόν ’Απρίλιο 1856, ό Βάρδας έγρα
φε:23.

«Η νήσος αΰτη... είναι μία τών μειζόνων νήσων τής Μεσογείου κα- 
τοικουμένη ύπό 120.000 χιλιάδων όρθοδόξων χριστιανών και ύπό 
40.000 'Οθωμανών....24 'Ιδιαιτέρα τιμή θά είναι ή παρουσία Ελληνι
κού προξένου, τόν όποιον θέλουν σέβεσθαι και τιμούν υπέρ πάντα 
άλλον πρόξενον ώς όμογενή και όμόδοξον άντιπρόσωπον τής Ε λλά
δος, μεθ' ής έλπίζουσι νά ένωθή ή πατρις των όταν ή Θεία Πρόνοια 
εύδοκήσει και αί κραταια'ι τής Ευρώπης Δυνάμεις έγκρίνουν τήν συμ- 
πλήρωσιν τού μεγάλου έργου τό όποιον άνεδέχθησαν, τής άπελευθε- 
ρώσεως τής Ελλάδος, υπέρ τής όποιας και οί δυστυχείς Κύπριοι και 
πολλά έπραξαν και πολλά έπαθον κατά τήν διάρκειαν τού Ιερού Ά - 
γώνος.

21. "Ο. π. ΚΥ/37/12/1854.
22. "Ο.π. ΚΥ/37/12/1856, Φ. Βάρδας στόν 'Υπουργό τών Εξωτερικών Μ. Ποτλή, 

12.1.1856.
23. “Ο.π., Φ. Βάρδας πρός Ά . Κουντουριώτη, 14.1.1856. Τήνέποχή έκείνη ό Βάρδας 

συμπλήρωνε 21 χρόνια στή διπλωματική ύπηρεσία.
24. Τό 1865. Δέκα χρόνια νωρίτερα ό τότε ύποπρόξενος Δ. Μαργαρίτης έδινε τούς έ

ξης Αριθμούς: «Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι» 88.000, ’Οθωμανοί 28.000,Μαρωνίτες 1.000, Λατίνοι 
500 καί ’Αρμένιοι 200. Βλ. Θ. Παπαδοπούλλου,Social and Historical Data on Population, (1570- 
1881), Λευκωσία, 1965, σ. 67.
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Διότι ένταΰθα εις Κύπρον όπου κατοικοϋσι ώς προαίρηται 
40.000 'Οθωμανοί Απαιτείται άναγκαίως ό Αντιπρόσωπος τής Ελλά
δος να έχη άνωτέραν βαρύτητα καί ίσχύν τής τού ύποπροξένου διά να 
ύπερασπίζηται έντονότερον καί Αξιοπρεπέστερον τα συμφέροντα των 
Ελλήνων, να έπεκτείνει εύχερέστερον καί αύξάνει έπί μάλλον τήν η
θικήν έπιρροήν τής Ελλάδος έπί τού τόπου τούτου καί νά καθίσταται 
προς τοΐς άλλοις καί έξ αϋτοΰ τού βαθμού του σεβαστότερος καί εύϋ- 
ποληπτότερος παρά ταΐς έπιτοποίοις Όθωμανικαϊς καί λοιπαϊς προ- 
ξενικαΐς άρχάϊς....

Δ ιό τ ι... άφ’ ής διωρίσθην έν Κύπριο πλείστοι νέοι Κύπριοι έφοί- 
τησαν καί φοιτώσι τα Γυμνάσια των 'Αθηνών καί τής Σύρου καί τινες 
ήδη εις τό Πανεπιστήμιον προήχθησαν, ενώ προ τής ενταύθα έπελεύ- 
σεώς μου σπανιώτατοι ήσαν οί εις Ελλάδα προς έκπαίδευσιν άπο- 
στελλόμενοι». ,..25
Επίσης ό Βάρδας υπογράμμιζε ότι οί περισσότεροι διπλωματικοί 

άντιπρόσωποι ξένων κρατών στή Λάρνακα είχαν βαθμό προξένου, παρά 
τό γεγονός ότι οί «όμόφυλοι υπήκοοί» τους ήταν άριθμητικά κατώτεροι α
πό τούς "Ελληνες. Για διάφορους λόγους όμως ή μετατροπή τοΰ Ελληνι
κού υποπροξενείου.σέ προξενείο καθυστέρησε μέχρι τον Νοέμβριο 1878, 
χρονιά πού ή Μεγαλόνησος παραχωρήθηκε άπό τόν Σουλτάνο στή Μεγά
λη Βρετανία. "Εγιναν όμως διορισμοί προξενικών πρακτόρων, εκτός άπό 
τη Λεμεσό, όπου προϋπήρχε, στην Πάφο26 καθώς καί στή Λευκωσία· έκεΐ 
διορίστηκε ό Σταύρος Επαινετός ό όποιος - όπως καί ό Δημήτριος Μαρ
γαρίτης - μάς άφησε άξιόλογες στατιστικές πληροφορίες γιά τόν πληθυ
σμό τής Κύπρου27. Επίσης συζητήθηκε καί ή περίπτωση διορισμού "Ελλη
να προξενικού πράκτορα στην Κερύνεια (1861), παρά τό γεγονός ότι ή Έλ- 
λαδική παρουσία στην κωμόπολη αύτή ήταν σχεδόν άνύπαρκτη καί ή έμ- 
πορική της κίνηση άσήμαντη. "Οπως ήδη άναφέρθηκε τό μεγαλύτερο μέ
ρος τών έγκατεστημένων Ελλήνων στην Κύπρο διέμενε στή Λάρνακα. Ό  
άριθμός τών έκατό άτόμων πού βρήκε στο νησί ό πρώτος υποπρόξενος 
Μαργαρίτης αυξήθηκε κάπως μετά τό τέλος τού Κριμαϊκού πολέμου. Οί 
περισσότερες Ελληνικές οικογένειες, κυρίως έμπορων, πλοιάρχων καί 
πλοιοκτητών άπό τή νησιωτική Ιδιαίτερα 'Ελλάδα, διέμεναν, έκτος άπό τή 
Λάρνακα, στή Λεμεσό καί τή Λευκωσία. Στή Λάρνακα λειτουργούσε, ά

25. Γιά τήν ίδρυση τοΰ Πανεπιστημίου τής ’Αθήνας υπήρξε καί οικονομική συνεισφορά 
τών Κυπρίων. Βλ. Ν. Κυριαζή, "Η Παιδεία έν Αάρνακι, Κυπριακά Χρονικά 6 (1929), σ. 290.

26. Ό  Σ. Ζιμπουλάκης άπό τις 24 Απριλίου 1856.
27. Γιά τόέτος 1961. Σέ συνολικό πληθυσμό 165.000, οί Χριστιανοί ήταν 120.000 καϊσί 

Μωαμεθανοί 44.000,Πρβ. Θ. Παπαδόπουλλος δ.π. σ. 71.
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γνωστό άπό πότε, εμπορική λέσχη γιά τούς "Ελληνες υπηκόους, πιθανώς 
κατά τό πρότυπο τής άντίστοιχης πού είχε Ιδρυθεί στη Σύρο τό 1829 επί 
Καποδίστρια. Ά πό τό 1854 άρχισε επίσης τή λειτουργία του τό μικτό 
έμποροδικεΐο28 στο όποιο συμμετείχαν εκτός άπό ’Οθωμανοί καί έκρόσω- 
ποι των Εύρωπαϊκών παροικιών τής Κύπρου- τρεις Αυστριακοί δύο Γάλλοι 
καί ένας Ά γγλος, ένώ πιθανώτατα άπό άμέλεια του Βάρδα, δέν υπήρχε 
εκπρόσωπος τής Ελληνικής κοινότητας -τουλάχιστον ως τις άρχές τής 
δεκαετίας τού 1860. Γιά τό θέμα τής έκπαίδευσης τών παιδιών τής Ε λλη
νικής παροικίας, άν καί στην Κύπρο λειτουργούσαν Ελληνικά σχολεία, 
είχε προσληφθεΐ δάσκαλος άπό τήν Ελλάδα, ό όποιος μισθοδοτούνταν ά
πό τήν κοινότητα καί διέμενε στο κτίριο τής Μητρόπολης Λάρνακας29.

'Η έμπορική κίνηση τού νησιού διεξαγόταν μέσω τών γειτονικών 
κυρίως λιμανιών τής Μέσης ’Ανατολής, όπως ή Χάϊφα, ή Γιάφφα, ή Τρί
πολη, ή Ίσκεντερούν (Άλεξανδρέττα) καί τέλος ή Βηρυττός. Γιά τήν τε
λευταία αυτή πόλη υπήρχε συγκοινωνία άπό τή Λάρνακα μέ έπιβατικά 
πλοία τού Αυστριακού Lloyd, μιά φορά τόν μήνα. 'Υπήρχε άκόμη καί συγ
κοινωνία μέ λιμάνια τής Συρίας άπό γαλλικό πλοίο τρεις φορές τόν 
μήνα30. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού υπάρχουν, τό μεγαλύτερο μέρος τού 
έξωτερικού εμπορίου τής Κύπρου διεξαγόταν μέ τήν ’Ιταλία καί προπάν
των τή Γαλλία. ΓΓ αυτό καί ή γαλλική παρουσία - παραδοσιακή άλλωστε 
στον χώρο τής Μέσης ’Ανατολής - ήταν έμφανής καί έντονη καί οί σχςσεις 
τών Γάλλων μέ τό ελληνικό στοιχείο πολύ καλές, σέ βαθμό πού ό Γάλλος 
προξενικός πράκτορας Laffon πρώην γιατρός τού Μεχμέτ Άλή Πασά τής 
Αίγύπτου, νά προταθεΐγιά προξενικός πράκτορας τής Ελλάδας στή Λευ
κωσία.

“Ισως αυτή ή κάπως υπερβολική σύνδεση τής Έλλαδικής παροι
κίας τής Κύπρου μέ τούς διπλωματικούς πράκτορες ξένων δυνάμεων, νά 
εύθύνεται καί γιά τό γεγονός δτι οί σχέσεις της μέ τό Ελληνικό υποπροξε
νείο νά μήν γίνουν ποτέ ιδιαίτερα στενές. Παράλληλα, οί μάλλον εκτετα
μένες διοικητικές καί δικαστικές δικαιοδοσίες τού ύποπροξενείου πάνω 
στά μέλη τής παροικίας, ήταν έπόμενο νά προκαλέσουν διχογνωμίες καί 
προστριβές. “Ηδη άπό τό 1857 είχαν άρχίσει νά στέλνονται στο προξενείο 
τής Σμύρνης, στή,ν Ελληνική πρεσβεία τής Κωνσταντινούπολης, άλλα καί 
άπ’ ευθείας στο 'Υπουργείο τών ’Εξωτερικών στήν ’Αθήνα, άναφορές με
λών τής Ελληνικής κοινότητας, πού καταφέρονταν κατά τού ύποπρόξε-

28. Μέσα στά πλαίσια τών διοικητικών μεταρρυθμίσεων του διοικητή τής Κύπρου Τα- 
λάτ Έφέντη τδ 1841, δπως προβλεπόταν άπό τό Τανζιμάτ.

29. Α.Υ.Ε ΚΥ/37/12/1857.
30. G. Hill, δ.π. σ. 71.
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νου Φ. Βάρδα για σοβαρές παραλείψεις στα καθήκοντα του, άλλα καί για 
προσωπική άνικανότητα31. Μια άπό τις πιο σοβαρές κατηγορίες ήταν δτι 
δρισμένοι υπάλληλοι του υποπροξενείου ήταν ’Οθωμανοί ύπήκοοι καί έν- 
τελώς άκατάλληλοι για το έργο τους, μέ άποτέλεσμα τό ύποπροξενεϊο νά 
υπολειτουργεί καί νά χάσει την έμπιστοσύνη τά>ν Ελλήνων υπηκόων, άλ- 
λά καί τών όμογενών. Σέ μιά άπό τίς άναφορές αύτές ό Φίλιππος Βάρδας 
καταγγελόταν ότι,

«.... όλως περί τής έθνικής ήμών άξιοπρεπείας άδιαφορών, πλεϊστα 
μέν έποίησε πρός καταισχύνην ήμών τών ύπ' αυτού κυβερνωμένων, 
ιδίως δέ μεγίστην άφορμήν χλεύης καί καγχασμών έδωκεν εις την 
ένταΰθα κοινωνίαν, άναπεταννύων κατά τό δοκοΰν τήν ίεράν έθνικήν 
ήμών σημαίαν χάριν φίλου του τίνος υπηκόου 'Οθωμανού, τό ίδιον ό
νομα έορτάζοντος και έπί τιμή "Ελληνος τίνος υιόν γεννήσαντα. Τού
των ούτως έχόντων έννοεΐται βεβαίως ότι και τό Ελληνικόν Βασιλι
κόν Ύποπροξενικόν Γοαφεϊον, υπό τοιούτων όιευθυνόμενον, στερεί
ται πόσης άρετής και φιλοκαλίας, βρίθον, παρά τάς νομικός διατά
ξεις, καπνοσυρρίγων και άργιλέδων, όζον άπό τά πυκνά τού καπνού 
νέφη τού ύποπροξένου, τού βοηθού καί τών εισερχομένων»32. 
’Ακολούθησαν καί άλλες άναφορές μέ παρεμφερές περιεχόμενο, 

τίς όποιες υπέγραφαν πολλοί πλοίαρχοι καί άρχηγοί οικογενειών άκόμη 
καί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο τής ’Αθήνας, πού ζητούσαν τήν άμεση άν- 
τικατάσταση τού Βάρδα, «όστις ούδεμίαν ξένην γλώσσαν είδώς», μέ «έκ- 
παιδευμένον καί ικανόν τινα άνδρα»33. Ό  τελευταίος άπό τήν πλευρά του, 
σύμφωνα καί μέ τή γνωστή τότε πρακτική, φρόντιζε νά στέλνονται στό 'Υ
πουργείο άναφορές οπαδών του μέ άκριβώς άντίθετο περιεχόμενο. "Ισως 
καί αύτές νά συντέλεσαν στό νά μπορέσει νά διατηρήσει τή θέση του μέχρι 
τήν "Εξωση τού "Οθωνα. Ό  νέος 'Υπουργός τών Εξωτερικών τής Ε λλά
δας, Π. Καλλιγάς άντικαθιστώντας, κατά τήν συνήθεια τής έποχής, όλα 
τά στελέχη τού κρατικού μηχανισμού, τόν άπέλυσε καί στή θέση τού υπο
πρόξενου στή Λάρνακα διόρισε κάποιο Μάρκο Βουτσίνο34, πρόσωπο πού 
φαίνεται πώς είχε μικρή έκτίμηση άνάμεσα στά μέλη τής Ελληνικής πα
ροικίας τής Κύπρου. Ό  διορισμός του προκάλεσε τήν έντονη άντίδραση 
τών μελών της, άντίδραση πού έκδηλώθηκε μέ μακροσκελή άναφορά στό 
'Υπουργείο, μέ τήν όποια ζητούσαν άπό τήν Προσωρινή Κυβέρνηση νά ά-

31. Βλ. Α.Υ.Ε. ΚΥ/37/12/1858, 1860, καί έπόμενα έτη.
32. Α.Υ.Ε 37/12/1857. Άναφορά Ελλήνων τής Κύπρου στό Ελληνικό 'Υπουργείο τών 

Εξωτερικών, 15/9/1857.
33. "Ο.π.
34. Α.Υ.Ε. 37/12/1863, (30.9.1863).
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κυρώσει τον διορισμό τοΰ Βουτσίνου και νά παραμείνει στη θέση του υπο
πρόξενου ό Φίλιππος Βάρδας...35.

'Η αναφορά των Ελλήνων τής Κύπρου εισακούστηκε ώς πρός τό 
πρώτο σκέλος. Ό  διορισμός τοΰ Βουτσίνου άνακλήθηκε. Νέος υποπρόξε
νος διορίστηκε προσωρινά, και γιά δεύτερη φορά, ό Δημήτριος 
Μαργαρίτης· ό διορισμός του έμελλε νά παραταθεΐ ώς τό 1866, δηλαδή 
δύο χρόνια μετά τήν άφιξη του Γεωργίου Α' στήν Ελλάδα.

Συνοπτικά μπορούμε νά ποΰμε ότι ή διπλωματική παρουσία τής 
Ελλάδας στήν Κύπρο κατά τήν ’Οθωνική περίοδο ύπήρξε άποδοτική, στό 
μέτρο βέβαια τοΰ τότε έφικτοΰ καί άνάλογη μέ τή σημασία τής Κύπρου τό
σο άπό οικονομική όσο καί άπό πολιτική άποψη. Γιά λόγους γεωγραφι
κούς άλλά καί καθαρά οικονομικούς ή σημασία τής Κύπρου γιά τήν Ε λ 
λάδα παρουσιάζεται, γιά τήν περίοδο πού εξετάζεται, μειωμένη τουλάχι
στον σέ σχέση μέ τις, προσφορώτερες γιά τό εμπόριο, εύφορες καί πλησιέ- 
στερες πρός τή χώρα περιοχές τής Μικράς ’Ασίας. Αύτό όμως - όπως φαί
νεται καί άπό τις περιορισμένες, είναι άλήθεια, πληροφορίες πού μάς πα- 
ραδίδονται άπό τίς άρχειακές πηγές τής έποχής - δεν στάθηκε στό έλάχι- 
στο άνασταλτικός παράγοντας στήν πάγια πολιτική τής έκάστοτε κυβέρ
νησης τής ’Οθωνικής περιόδου καί φυσικά καί άργότερα, νά άποδίδει Ι
διαίτερη σημασία στή διαρκή καί έμφανή παρουσία τοΰ Ελληνικού κρά
τους άνάμεσα στον άλύτρωτο Ελληνισμό τής Μεγαλονήσου. Βρισκόμα
στε, στήν έποχή τής παντοδυναμίας τής πολιτικής τής «Μεγάλης ’Ιδέας» 
πού κυριάρχησε στό δεύτερο μισό τοΰ 19ου αιώνα καί κατά τήν πρώτη ει
κοσαετία τοΰ '20ου.

Ή  γενικότερη παρουσία τής Ελλάδας στήν Κύπρο, κατά τήν βασι
λεία τοΰ "Οθωνα, παρά τίς άντικειμενικές καί άναπόφευκτες άδυναμίες 
τοΰ νεαρού Ελληνικού κράτους, άποτέλεσε τόν πρώτο, άδύναμο ίσως, 
άλλά δυναμικό κρίκο στήν άλυσίδα τών μετέπειτα επαφών άνάμεσα στον 
άλύτρωτο Ελληνισμό τής Μεγαλονήσου καί τήν Ελλάδα, έπαφών πού έ- 
πρόκειτο νά ένισχυθοϋν σέ σημαντικό βαθμό κατά τήν έποχή τής Βρετα- 
νοκρατίας, πού έπακολούθησε.

35. "Ο.η. 16.11.1863. ’Αναφορά Ελλήνων τής Κύπρου πρός τό'Υπουργείο τών Εξωτε
ρικών τής Προσωρινής Κυβέρνησης τής Ελλάδος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βασιλικόν Ελληνικόν Προξενεΐον Εν Κύπρω τη 19/31 'Ιουλίου 1846
Κύπρου

άριθ. 11

Προς την Βασιλικήν Ελληνικήν Πρεσβείαν 
εις Κωνσταντινούπολή

Κύριε Πρέσβυ!

Τής 19ης παρελθόντος 'Ιουνίου, άφήχθην είς την νήσον ταύτην. Ή  έ- 
λευσίς μου προύξένησε ταραχήν και δυσαρέσκειαν εις τούς έντοπίους 'Οθω
μανούς. Τήν 23ην ίδιου ό κύριος Πρόξενος τής Γαλλίας διηύθυνε διά τού 
διερμηνέως του τό έκτελεστήριόν μου προς τον έν Λευκωσία Σατράπην διά 
νά μ ' άναγνωρίση πρώτον καί άκολούθως νά τον έπισκεφθώ κατά τήν έθι- 
μοταξίαν. Έπιφορτίσθη ταυτοχρόνως ό διερμηνεύς νά ζητήση παρά ιού ί
διου Σατράπου καί διαταγήν όπως τό φρούριον Λάρνακος τιμήση τήν ση
μαίαν μας είς τήν ύψωσίν της με 21 κανο(νιο)βολισμούς κατά τήν τοπικήν 
συνήθειαν, ά λλ ' ό Σατράπης τήν μέν άναγνώρισιν παρεδέχθη τον δέ χαιρετι
σμόν άπεποιήθη, προφασιζόμενος ότι έπιθυμεϊ πρώτον νά rdv έπισκεφθώ.

Τήν 26ην Ιουνίου μετέβην είς Λευκωσίαν, άλλ' είτε έκ προφάσεως 
είτε έπί σκοπού, ό Σατράπης έλλειπεν είς πλησιόχωρον τινα έξοχήν πρός 
διασκέδασιν. Τήν 30ην μοΰ άνήγγειλε τήν υποδοχήν καί κατά τήν οθωμανι
κήν έθιμοταξίαν μ ' έδέχθη φιλοφρονέστατα, μέ τήν άσιατική εκείνην μεγα
λοπρέπειαν άπένειμεν τάς άνηκούσας τιμάς είς τον βαθμόν μου. Ό  Σατρά
πης όνομάζεται Χασάν πασάς γέννημα τής Μικράς 'Ασίας, όμιλεϊ τήν 
γλώσσαν μας, είναι άρκετά εύγενής και ευπροσήγορος ό, τι δέ πρός αυτόν έ- 
πρότεινα έδέχθη προθύμως. Περί χαιρετισμού τής Σημαίας δεν τού άνέφε- 
ρον άπ' ευθείας, είς τήν έπιστροφήνμου όμως είς Λάρνακα έγραψα πρός αυ
τόν περί τής άνυψώσεως τής σημαίας, παρακαλών αυτόν νά ευαρεστηθεί νά 
διατάξη τόν Φρούραρχον νά τιμήση αυτήν κατά τήν έπικρατούσαν συνή
θειαν. Μοΰ άπήντησεν ότι λόγοι Ισχυροί τόν έμποδίζουν νά κάμη τούτο, ώς 
έκ τών έπισυναπτομένων Αντιγράφων τής έπισήμου Αλληλογραφίας μας ε
ξάγεται.

Έν τούτοις τήν προσδιορισθείσαν ημέραν έκτην τού τρέχοντος μηνάς 
ή ευκλεής σημαία μας άνεπετάχθη είς τήν φίλην και συγγενή ταύτην χώραν
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μετά μουσικών οργάνων καί κανονιοβολισμών. "Ολοι οί πρόξενοι τών φιλι
κών δυνάμεων παρευρέθησαν εις την τελετήν. Ή  υποδοχή έγινεν εις τό κα
τάστημα τού Γαλλικοΰ Προξενείου, το δε εσπέρας ό κύριος Th. Goepp Πρό
ξενος τής Γαλλίας έδωσεν γεύμα προς τιμήν τής Α.Μ. τού Σεβαστού Ημών 
Άνακτος. Συνδαιτημόνες ήσαν οί τής Αγγλίας καί Σαρδηνίας πρόξενοι δ 
Τοποτηρητής τού Σατράπου καί άλλοι πολλοί. Την στιγμήν τής άνυψώσεως 
τής Σημαίας όλα τά Προξενεία, τό Φρούριον καί τα έν τώ λιμένι παρευρεθέν- 
τα πλοία άνεπέτασαν τάς σημαίας των μέχρι τής έσπέρας. Οί δε ομογενείς 
'Έλληνες καί μή εύθύμων καθ' όλην έκείνην τήν ήμέραν καί νύκτα μέ φωτο
χυσίας καί χορούς.

Έστάθη άδύνατον νά περιστείλλω τήν ορμήν καί ένθουσιασμόν τών 
ένταύθα ομογενών μή 'Ελλήνων, οϊτινες κατά δυστυχίαν έκτίθενται μέ βλά
βην τών συμφερόντων αυτών, ώστε μία άπό τάς προφανείς αιτίας τής άπο- 
ποιήσεως τού Χαιρετισμού τής Σημαίας μας υπήρξε καί ή συγκίνησις τήν ό
ποιαν οί κάτοικοι ομογενείς ήσθάνθησαν αφής ώραν άφίχθην.

Ό  κύριος Goepp Πρόξενος τής Γαλλίας φιλοτιμήθη εις τήν περίστα- 
σιν ταύτην διά τήν έντιμον έγκαθίδρυσιν τού Έλλ(ηνικοΰ) τούτου Προξε
νείου, ώστε έζήτει νά πέμψη έπίτηδες πλοίον εις Βηρυτόν καί νά προσκαλέ- 
σει τό εκεί σταθμεΰον Γαλλικόν Βασιλικόν πλοίον νά μεταβή ένταύθα διά νά 
λαμπρύνει τήν έορτήν, καί βιάζει εις τον Σατράπην νά κάμη τό χρέος του, 
ώς εις παρόμοιας περιστάσεις έγινε καί διά τά νεοσύστατα Προξενεία τής 
'Αμερικής καί τής Σαρδηνίας. 'Αλλά τό περιστατικόν τούτο έφερε καί άργο- 
πορίαν ώς προς τήν ύψωσιν τής Σημαίας καί σκάνδαλον εις τήν άρχήν τού 
τόπου, ένεκα τούτου καί τό έμπόδίσα, άναλογιζόμενος ότι ό κύριος σκοπός 
τής έλεύσεώς μου ένταύθα ήτο ή άναγνώρισις τής έγκαθιδρύσεως τού Προ
ξενείου, ώστε μένει ήδη εις τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν τής Α.Μ . νά άποφα- 
σίση δ, τι έγκρίνει, (προς τήν όποιαν καί άναφέρομαι σήμερον) περί τού χαι
ρετισμού τής σημαίας μας.

Οί ένταύθα υπήκοοι "Ελληνες είναι όλιγάριθμοι, μόλις άπαριθμοΰνται 
καθ’ όλην τήν Νήσον έκατόν άτομα. ΤΗτο πολλοί περισσότεροι, άλλ' ή έλ- 
λειψις 'Ελληνικής προστασίας τούς υποχρέωσε νά έπιστρέψουν πάλιν ύπό 
τήν 'Οθωμανικήν κυριαρχίαν. Πολλοί έξ αυτών είναι άρχαϊοι στρατιώται, 
φέρουν πληγάς καί άσθενείας τακτικός, άλλά κατά δυστυχίαν προ πολλών 
έτών πληρόνουν χαράτζιον διότι έγκατεστάθησαν εις τον τόπον νυμφευθέν- 
τες. Τούς τοιούτους θέλω ύπερασπισθεί κατά τάς όποιας έλαβον όδηγίας ό
σον δύναμαι.

Ή  σύστασις τού 'Ελληνικού Προξενείου είς τήν νήσον ταύτην έμπο- 
ρικώς καί πολιτικώς θεωρουμένη είναι πολλού λόγου άξια, άλλ' είναι άόύ- 
νατον νά διατηρηθή, άνευ μισθού, είτε έπιμισθίου, μέ κάποιαν άξιοπρέπειαν.
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Οί ένταΰθα κύριοι Πρόξενοι των ξένων Δυνάμεων έχουν αδρούς μισθούς 
καί έπιμίσθια, ώστε δύνανται να φυλάττωσι τό είς τήν θέσιν των άπαιτούμε- 
νον σέβας. 'Εγώ πρός τιμήν τοδ Σεβ(αστού) Ημών "Α νακτος καί τής 
Έλλ(ηνικής) σημαίας ύποχρεώθην νά κάμω έκτακτα τινά έξοδα, τα όποια 
θέλω καθνποβάλλη άκολούθως νπ' δψιν τής Σεβ(αστής) κυβερνήσεως, πε
πεισμένος ότι θέλει έγκρίνει αύτά. Ταυτοχρόνως θέλω έκθέσει καί τήν κατά- 
στασιν των κατοίκων, προϊόντων, κινήσεως τής Ναυτιλίας έν γένει καί ι
δίως τής Ελληνικής διά νά κρίνη ώς έκ τούτου ή Σεβ(αστή) Κυβέρνησις ό
ποια ή άνάγκη καί ώφέλεια τού Προξενείου τούτου.

Έ χω  τήν τιμήν νά είμαι 
τής Υ.Ε. κύριε Πρέσβυ

Ευπειθέστατος 
(υπογρ.) Δ. Μαργαρίτης
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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μ Ε Ν Ε Λ Α Ο Σ  Ν . Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ

Δέν έπεβίωσαν δυστυχώς Κύπριοι έκ τής περιόδου τής τουρκοκρα
τίας, διά νά δυνάμεθα νά μελετήσωμεν τήν διάλεκτόν των έκ τοϋ στόμα
τός των. Θά περιορισθώμεν κατ’ άνάγκην εις τήν γραπτήν άπόδοσιν, ώστε 
ή έξέτασις τής διαλέκτου θά είναι ιστορική.

'Η περίοδος τής τουρκοκρατίας διήρκεσεν έν Κύπριο άπό τοΰ 1571 
μέχρι τοΰ 1878. Κατά τήν περίοδον αύτήν έχομεν πληθώραν κειμένων, τά 
όποια βοηθούν σχεδόν εις πλήρη μελέτην τής Κυπριακής διαλέκτου άπό 
πάσης πλευράς. Τά κείμενα αύτά είναι ποικίλα: χρονογραφίαι, βίοι άγιων, 
ποιήματα, παντοΐα σημειώματα καί έπιγραφαί, συμφωνητικά, προικοσύμ
φωνα, διαθήκαι, καταγραφαί περιουσιακών στοιχείων, έπιστολαί, πρακτι
κά. Μεγαλυτέραν σημασίαν διά τήν μελέτην τής διαλέκτου έχουν, ώς εί- 
κός, τά κείμενα τών άπλοϊκωτέρων.

Γενικώς τά κυπριακά κείμενα τής περιόδου τής τουρκοκρατίας πε
ριλαμβάνουν τά κείμενα, τά όποια έγράφησαν εις τήν κοινήν γλώσσαν τής 
έποχής, όπως έμφανίζεται εις τά βιβλία τής Βενετίας, όπως τό Περ'ι ή- 
ρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, άγιων και άλλων όνομαστών άνθρώπων, 
όπου έβγήκασιν άπό τό νησ'ι τής Κύπρον του Νεοφύτου Ροδινοΰ καί ή Ισ το 
ρία χρονολογική τής νήσον Κύπρον τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κυπριανοΰ· εις τήν 
έκκλησιαστικήν, όπως αί άκολουθίαι τών άγιων, αί έγκύκλιοι, τά ευχολό
για καί οί νομοκάνονες· είς διαφόρου βαθμοΰ μεικτήν μετά τής διαλέκτου 
γλώσσαν, όπως ποιήματα, ιατροσόφια, λαϊκαί πράξεις καί σημειώματα.

'Η μελέτη τής Κυπριακής διαλέκτου κατά τήν περίοδον τής τουρ
κοκρατίας καθίσταται εύχερεστέρα διά δύο λόγους: Πρώτον δέν είναι 
άπομεμονωμένη· έχομεν κείμενα προς διαχρονικήν έξέτασιν προ αύτής 
καί μετ’ αύτήν. Δεύτερον είναι πρόσφατος· άρα λογικώς δέν διαφέρει καί 
πολύ τής διά στόματος σήμερον φερομένης.

Είναι αυτονόητον ότι, έφ’ όσον ή ιστορική έξέτασις τής γλώσσης 
στηρίζεται είς γραπτά μνημεία, πρέπει νά έχωμεν κείμενα άκριβή καί χρο
νολογημένα. Έ κ τοιούτων κειμένων θά ληφθοΰν οί τύποι καί θά χρονολο
γηθούν τά φαινόμενα, τούλάχιστον ή πρώτη γραπτή μαρτυρία των. Έάν
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δέν έχωμεν τό πρωτότυπον τοϋ διαλεκτικού κειμένου, άλλα μεταγενέστε
ρον άντίγραφον, υπάρχει και ή πιθανότης νεώτεροι τύποι τής διαλέκτου 
τοϋ άντιγραφέως νά παρεισέφρησαν εις τό αρχικόν κείμενον.

Δυστυχώς τά κυπριακά διαλεκτικά κείμενα τής εποχής τής τουρ
κοκρατίας δέν έτυχον γλωσσικής φροντίδος· έχρησιμοποιήθησαν κυρίως 
δι’ άντλησιν πληροφοριών καί παρημελήθη ή γλωσσική σημασία των. 
Πλήν τούτου σημαντικόν μέρος τούτων, κυρίως κωδίκων, παραμένει είσέ- 
τι άνέκδοτον. Συχνάκις οί έκδόται ήλλοίωσαν διαλεκτικούς τύπους τών 
κειμένων καί είσήγαγον κοινότερον ή σημερινόν διαλεκτικόν τύπον, άπο- 
δίδοντες τούς παραδιδομένους εις άδυναμίαν περί τήν άπόδοσιν τοϋ γρα- 
φέως. Οί Κύπριοι λέγοντες σήμερον χακής, ππαχάς, %%ύλλος, σπίδκια, 
χωρκόν, άδυνατοϋν νά πιστεύσουν ότι οί πρόγονοί των έλεγον άλλο τι, ό
πως χακής, παχιάς, χχύλλος, απίδια, χωργόν. Ούτως ό R.M. Dawkins εις 
τήν εισαγωγήν τής έκδόσεώς του τοϋ Χρονικού τοϋ Λεοντίου Μαχαιρά πι
στεύει εις τήν ϋπαρξιν εις τήν μεσαιωνικήν Κυπριακήν διάλεκτον τών ού- 
ρανικών φθόγγων κ, χ  και γ καί συνιζήσεως τοϋ τύπου πιθάρια - πιθάρκα, 
την όποιαν δέν άποδίδει καλώς ό χρονογράφος. Ό  Σιμός Μενάρδος εις 
τήν έκδοσίν του τοϋ Θρήνου τής Κύπρου εισάγει σημερινούς τύπους, όπως 
σταντάρκα άντί σταντάργα, κουφερκιασμένοι άντί κουφερτιασμένοι, έ- 
βγκαρμένα, άντί έβγαρμένα, άρματωσιάν άντί άρματωχιάν, φορησιές άντί 
φορηχιές, βλάμπονρον άντί φλάμπουρον. Μεταγενέστεροι έκδόται μετα
βάλλουν τύπους όπως απίδια εις σπίδκια, λοαργάζω εις λοαρκάζω. Καί ό
μως, ώς θά ίδωμεν, οί τύποι ούτοι εις τήν Κυπριακήν διάλεκτον είναι σχε
δόν πρόσφατοι.

“Εχω άποδελτιώσει πάντα τά πρόσφορα κείμενα τής Κυπριακής 
διαλέκτου τής περιόδου τής τουρκοκρατίας. "Ομως, επειδή ταϋτα δέν εί
ναι άμοιρα τών άναφερθεισών άνωτέρω ελλείψεων, χρησιμοποιώ διά τήν 
σύντομον αυτήν άνακοίνωσιν κείμενα έκ χειρογράφων, τά όποια είδον ό ί
διος. Τά κείμενα ταϋτα είναι:

1. Διήγησις εις τον θρήνον τού αΐχμαλωτισμοΰ τής ευλογημένης Κύ
πρου.

Τό άσμα άνήκει εις τό τέλος τοϋ ΙΣτ' αίώνος, άλλά παραδίδεται διά 
χειρογράφου μεταγενεστέρου.

2. Ιστορία τού μακαρίτου Μάρκο.
Τό άσμα άνήκει εις τό τέλος τοϋ ΙΖ' αίώνος, άλλά παραδίδεται έπί- 

σης διά χειρογράφου μεταγενεστέρου.
3. τΑσμα Χακηγεωργάκη δραγομάνου.
Άνήκει εις τό πρώτον ήμισυ τοϋ 1Θ’ αίώνος.
Επειδή δέν είναι δυνατόν νά έξετάσω λεπτομερώς τήν Κυπριακήν
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διάλεκτον κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας, ουδέ άναμένεται τοιού- 
τόν τι, θά άναφέρω μόνον ολίγα φαινόμενά της, κυρίως φωνητικά, τά ό
ποια τήν διαστέλλουν τήν συνήθους Ελληνικής.

Α' Φωνηεντισμός
"Ενεκα των συνεκφορών καί των έκ τούτων φαινομένων άρχικόν 

φωνήεν έθεωρήθη ώς κινητόν, ώστε άποκόπτεται, άποκαθίσταται εις τήν 
θέσιν άλλου ή έμφανίζεται ένθα ούδέν φωνήεν υπήρχε πρότερον. Τά φαινό
μενα ταϋτα ύποστηρίζονται καί υπό τής σημερινής Κυπριακής διαλέκτου.

1. ’Αποκοπή φωνηέντων
εις τόν θρήνον τής Κύπρου: εγώ ’θθυμοϋμαι, εις τές ’κοσέξι, τήν 

'λεμοσύνην, δεν μολογοΰν, Νέστορας 'νομασμένος , ξαγκωνιασμένους, 
ξωμακρυσμένη, πιδεξιωσύνην, 'πό την βάΐναν 'πό κάτω, τόν ρίξουν, 
’ρωτούν τον, κι έστεκαν 'σφαλισμένοι, δεν τήν σφαλώ, τήν πόρταν 'φίννω.

ε’ις τήν Ιστορίαν τού μακαρίτου Μάρκο: 'γκαρεύγει, νά μολογοΰσιν, 
εις το σσωκάστελλον, ’πό δά, ’πό κεϊ, ’πό λλόγου του, νά τόν ποσπάσου- 
σιν, ’πού τά κακά, ’πού λλόγου του.

εις τό ΤΑ σμαΧακηγεωργάκι: 'πού τρεις μεργές.
2. Άποκατάστασις φωνηέντων εις τήν θέσιν άλλων
εις τόν Θρήνον τής Κύπρου: άγκαρδιακές, ν ’ άθθυμηθής, τ ’ άμμάτια, 

άξάγκωνα, άξαμον, άξανακτυποΰν, άξαπολοΰσιν, τ ’άρφανά, όλπ/<5ες. Έπέ- 
κτασις έκ τών αύξήσεων μαρτυρεΐται αυτόθι εις τύπους, όπως <5έν έγνωρί- 
ζουσιν, καί έτζι τούς έγράφει, νά σοϋ τούς έζητήσω, νά τόν έμνημονεύουσιν 
άν τήν έπαραδώσουν, γιά νά τούς έσκλαβώννης, νά 'χεν έστείλειν, πώς τήν 
έστερεώννουν, νά τήν έφάγουν, νά τήν έφυλάξουσιν. 'Η έμφάνισις ή εις ρη
ματικός συνεκφοράς δεν μαρτυρεΐται είσέτι. Ρηματική αύξησις ή μαρτυ- 
ρομένη αύτόθι διά τύπων όπως ήρχουνταν, ήφερεν, δεν έπεβίωσεν εις τήν 
Κυπριακή διάλεκτον.

εις τήν Ιστορίαν τού μακαρίτου Μάρκο: άγκαλέσαν τον, άγκαλέστη- 
σαν, άγκαλιοΰσαν, ’ς τ' άμμάτια, άπού ’καμεν, όπού τήν έξουσίαν του. Έπέ- 
κτασις ε έκ τών αύξήσεων μαρτυρεΐται αύτόθι εις τύπους, όπως όλα νά έ- 
γραφθοΰσι, νά τόν έμαζουλίσουν, νά τόν έμαρτυρήση, νά 'χεν έππέσειν, νά 
τόν έρημάξουσιν, νά ’χεν έσκάσειν, νά μεν τόν έσκοτώσουν, νάεν έσφάξειν, 
καί έκ τών αντωνυμιών εις τύπους, όπως τά έδικά του πάθη, τούς έδικούς. 
Ρηματικοί τύποι αύτόθι έχουν τήν αύξησιν εις τήν θέσιν άλλου φωνήεντος, 
όπως έγόρασεν, έμοννεν, έπόμεινεν, έποσπάστην.

3. Έμφάνισις φωνήεντος ένθα δεν ύπήρχε πρότερον φωνήεν
'Η έμφάνισις αύτή γίνεται κατ’ αναλογίαν, έπειδή ή λέξις έκλαμβά- 

νεται ώς άποκεκομμένη.
εις τόν Θρήνον τής Κύπρου: άγρωνίζουσιν, άκτυποΰν, άπέζευσαν,
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άργάκιν, ’ς τούς έγκρεμνούς, όμπρούμουττα.
είς την Ιστορίαν τον μακαρίτου Μάρκο: άγρωνίζει, άγρωνισθήκαν.
εις το τΑσμα Χακηγεωργάκι: δέν τ ’ άγλησμονώ.
2. Τροπή φωνηέντων
Ή  τρρπή των φωνηέντων όφείλεται κυρίως είς άφομοίωσιν προς το 

περιβάλλον των, φωνηεντικόν ή συμφωνικόν, καί είς συνεκδρομάς ή γενι
κεύσεις είς τά συνθετικά ή τά καταληκτικά των λέξεων.

είς τον Θρήνον τής Κύπρου: νά κιλαδοϋσιν να ξηχειμωνιάσουν, όμ
προύμουττα, παναγύριν, πολομοϋσαν, πολομοϋσιν, τουλουππισμένα, χε- 
νώννουσιν, ψόμαν.

είς την Ιστορίαν τοϋ μακαρίτου Μάρκο: άν μοΰ βουθήσ' ό λογισμός, 
βουργά, γλυκοξηφώτιν, έξηβαρκαρίστησαν, έξήλειψεν, έρκουνται, έρκουν- 
ταν, μιτά μας, μιτά του, ξηλειμμένη, θέννα ξηπλερώση, ξηφάντωσες, έννά 
παρπατοϋσιν, νά παρπατοΰμεν, ’πού τά κακά, ’πό σοϋ ’πουν, προύμουττα, 
Χρυσομαλαντρϊναν, ψόματα.

Τό προθεματικόν ξη- άντί ξε- είναι σταθερόν είς την Κυπριακήν διά
λεκτον άπό τής περιόδου τής φραγκοκρατίας. Ό  τύπος 'πού τής προθέσε- 
ως άπό, ό όποιος εύρίσκεται είς τήν Ιστορίαν τοΰ μακαρίτου Μάρκο, άλλ’ 
ούχί καί είς τον Θρήνον τής Κύπρου δέν έπεβλήθη άκόμη είς όλα τά κυ
πριακά ιδιώματα είς βάρος τοϋ τύπου 'πό.

3. Συνίζησις
Ή  συνίζησις είς τήν νέαν Ελληνικήν γλώσσαν είναι φαινόμενον 

παλαιόν μαρτυρεϊται καλώς καί είς τήν Κυπριακήν διάλεκτον τής περιό
δου τής φραγκοκρατίας.

Έ ν τή μεσαιωνική καί νέα Ελληνική γλώσση έτυποποιήθησαν πα- 
ράγωγα θηλυκά όνόματα είς -έα καί -ία. Αί δύο αύται τάξεις παραγώγων 
συνυπάρχουν καί άλληλοεπηρεάζονται. ’Αλλαχού έπιδίδει ή μία καί άλλα- 
χοΰ ή άλλη. Έ ν τή μεσαιωνική Κυπριακή διαλέκτω έπικρατεΐ ή τάξις πα
ραγώγων όνομάτων είς -ία, ως καί έν τή πλείστη Ελληνική γλώσση, καί 
τοϋτο κατά τήν γνώμην μου ούχί ένεκα άρχομένης συνιζήσεως, άλλ’ ένεκα 
φωνολογικής συμπτώσεως.

Ή  συνίζησις έν τοΐς κειμένοις γίνεται δήλη διά τοΰ τονισμού καί τής 
έμφανίσεως συμφώνων έν αυτή. Έ ν τή Κυπριακή διαλέκτφ φαίνεται ότι 
σύμφωνον προ τού φωνηεντικού μετ’ ι συμπλέγματος ύφίσταται ούράνω- 
σίν τινα. Ή  πρώτη μαρτυρία ταύτης έν τοΐς κειμένοις είναι ή τροπή τοϋ σ 
είς χ, οίον κρασία, κραχία. “Αλλα φαινόμενα τής ούρανώσεως ταύτης είναι 
ή παράτασις συμφώνου, ίδίςι τοϋ λ καί τοϋ ν, ή τροπή τοϋ τσ είς Λτα καί ή 
περαιτέρω ούράνωσις διά δασύτητος τών ούρανικών φθόγγων. Κατά ταϋ- 
τά ό λεγόμενος τσιτακισμός, τοϋ όποιου άναζητεΐται ε’ισέτι ή αιτία καί ή
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χρονολογία,θά ίδωμεν περαιτέρω δτι σχετίζεται προς τήν συνίζησιν.
'Υποστηρίζεται συνήθως δτι ή συνίζησις τής Ελληνικής γλώσσης ο

φείλεται εις ταχεΐαν προφοράν. Νομίζω και πάλιν δτι οφείλεται καί αυτή 
εις φωνολογικήν τυποποίησιν, δτι δηλαδή κατά τού μικρόν, τών μικρών έ- 
τυποιήθη καί τον μικρόν καραβιού, τών μικρών καραβιών άντί τον μικρού 
καραβίον, τών μικρών καραβιών. 'Η κατ’ άναλογίαν φωνολογική έπίδρα- 
σις ύπήρξε μεγάλη έν τή Ελληνική γλώσση. 'Η συγκοπή τών ουδέτερων ο
νομάτων εις -ιον ύπήρξεν, ώς νομίζω, κυρίως φωνολογική έξομάλυνσις, ή
τοι κατά τό πράγματα - πράγμα έλέχθη καί χωράφι-α - χωρά-φιν. 'Ομοίως, 
θεωρηθέντος του πληθυντικού -ια ώς φωνολογικού στοιχείου, έλέχθη καί έ- 
νικός άνευ του ι, οϊον άμπέλ-ια - άμπέλ, κονδούν-ια - κονδονν, καί ή συγ
κοπή αϋτη έγενικεύθη έν ταΐς βορειοελληνικαΐς διαλέκτοις. Έ ν τή Ποντι
κή διαλέκτφ κατά τον φωνολογικόν τονισμόν τής ληγούσης έν τή γενική έ
λέχθη καί τού παιδί άντί τού παιδίον. Έ κ τοΰ πληθυντικού οίμερέες - μερές 
έλέχθη καί ένικός έν τή Κρητική διαλέκτω ή μερέ. Επίσης φωνολογικά 
στοιχεία έκ τών ονομάτων μεταφέρονται καί έν τοίς έπιθέτοις, ώς έν τοίς 
ποντικοίς τοΰ βαθίον, δθεν ό βαθίος.

Παραδείγματα τών άναφερθέντων φαινομένων έν τοίς κυπριάκοΐς 
κειμένοις τής περιόδου τής τουρκοκρατίας εύρίσκονται τά άκόλουθα: 

εις τον Θρήνον τής Κύπρον.
ά ) τροπή σ εις χ: άλονχιά, άπλνχιά, άρματωχιάν, έκκληχιά, έκκλη- 

χιές, κοραχιά, κοράχια, κραχιά, τής Λενκωχιάς, 'νακατωχιά, παχιάδες, πα
χιάς, τρεμονχιασμένην, φορεχιές.

β') παράτασις συμφώνων: έκαταλλνονσαν, πετραχήλλια, τελλειωμέ- 
νη, τραχήλλια, θεμωννιασμένοι, παβγιούννια. Καί σήμερον έν τή Κυπριακή 
διαλέκτω oi ούρανικόί φθόγγοι λι̂  καί ν^ προφέρονται ώς παρατεταμένοι.

γ') έμφάνισις στοιχείου κατόπιν π, οίον έπγιάσασιν, καταπγιασμέ- 
νοι, πγιάννει, να πγιονν, νά πγώ, ένθα το γ φαίνεται δτι άποδίδει γι, χαρ- 
κονπγιασμένα, κατόπιν ρ, οϊον τ ’ άννοικτάργια, βοννάργια, κελλάρια, κερ- 
γιά, μαστοργιάν, μεργιάν, έτζι μοιργιολογοϋνταν, περιστέργια, φονργιαν, 
χέργια, κατόπιν β, οϊον βγιαστικά, παβγιούννια, κατόπιν δ, οϊον δγιαβάζει, 
καί κατόπιν μ, οίον κι έστίμνιασά το. Διά πρώτην φοράν έμφανίζεται αύτό- 
θι καί άπουράνωσις φθόγγου γι κατόπιν ρ, οϊον άργάκιν, μοιργολόγια, μοιρ
γολογικά, ταιργάζει, ταιργασμένοι, φονργοσύνην, ήτις οφείλεται εις διφθογ- 
γοποίησιν τής συνιζήσεως καί ιδιαιτέραν υπερωικήν προφοράν, οϊον άρ- 
γυακιν - άρΐ^-άκιν - άργάκιν.'Ανάλογος προφορά ένεφανίσθη καί έν Κρήτη, 
εις ήν οφείλονται τύποι, οίον μερϊά - μερά, χωριό - χωργό, καί έν Μάνη εις 
ήν όφείλεται ή έπένθεσις έν συνιζήσεσιν, οϊον μεριά - μεϊρά. 'Ως φαίνεται έκ 
τών άνωτέρώ τύπων έν τφ Θρήνφ τής Κύπρον, ή άπουράνωσις τής συνιζή-
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σεως κατόπιν του ρ συμβαίνει έν άλλαις θέσεσιν, άλλ’ ούχ'ι ε’ισέτι και εν 
τα"ίς καταλήξεσιν, αΐτινες διατηρούνται ώς φωνολογικά στοιχεία. Ό  αύτό- 
θι τύπος κάτεργια άντί κάτεργα έδημιουργήθη άκριβώς εκ συγχύσεως πρός 
τό φωνολογικόν στοιχεΐον τής καταλήξεως. Ή  φωνολογική αυτή ιδιομορ
φία έσώζετο μέχρι προσφάτως έν τώ ίδιώματι Κερυνείας. Έν εγγράφω τού 
1682 εύρίσκεται καί τό πρώτον παράδειγμα άπουρανώσεως έν καταλήξει 
έν τω τύπω χωργοϋ. Έ ν τώ Θρήνω τής Κύπρου εύρίσκεται καί τό πρώτον 
παράδειγμα τροπής τείς δ πρό συνιζήσεως έν τώ τύπω απίδια, ήτις οφείλε
ται εις ιδιαιτέραν προφοράν τής συνιζήσεως.

Έ ν  έπιστολή τού Κυπρίου ηγουμένου Κοσινίτζης Θεοκλήτου τού 
1632 έμφανίζεται τό πρώτον στοιχεΐον γι καί κατόπιν τ, οιον τετγια, τετ- 
γιος.

εις τήν Ιστορίαν του μακαρίτου Μάρκο ·.
α )  τροπή σ εις χ: έφτακόχες, κουμάχια, κραχιά, 'ς τής Αευκωχιάς, 

παχιάδες, παχιαλλίκιν, παχιάν.
β') παράτασις συμφώνων: τέλλεια.
γ') έμφάνισις στοιχείου κατόπιν π, οίον έπγιάσασιν, κάπγοι, κάπ- 

γοια, δπγοι, νά'χασιν πγεΐν, να τον πγερώσονν, πγιάννει,πγοιά, ταπγιά,ψι- 
λοκοπγές, κατόπιν ρ, οίον βεργιάν, κεργιά, κριτήργια, λιθάργια, Μεσαρ- 
γιάν, μνουχάργια, τής στεργιάς, φλουργιά, χωργιά, ψάργια, καί μετ’ άπου
ρανώσεως καί πάλιν μόνον έν μη φωνολογικοΐς καταληκτικοϊς, οίον έλο- 
άργασέν τα, έταίργαζεν, καθάργα ώς έπίρρημα, λοαργάζω, νά μοΰ τα λοαρ- 
γάσης, νά ταιργάζω, κατόπιν μ οίον συμνιακόν. Αύτόθι εύρίσκονται καί τύ
ποι μετά τροπής τ εις δ, οίον απίδια, τέδοιαν.

εις τό Ά σμα Χακηγεωργάκι·.
έμφάνισις πλέον κανονικής άπουρανώσεως κατόπιν ρ καί έν φωνο- 

λογικοΐς στοιχείοις, οίον άσκεργοΰ, δεφτέργα, μεργάν, τζατίργα, χαπάργα, 
χέργα, χωργά.

Περαιτέρω τό συμφωνικόν σύμπλεγμα ργ έτράπη έν τή προσφάτω 
Κυπριακή διαλέκτω ε\ςρκ  πιθανόν κατά τουρκικήν έπίδρασιν. Τό πρώτον 
παράδειγμα τής τροπής ταύτης εύρίσκεται έν τή Ιστορία του μακαρίτου 
Μάρκο έν τώ τύπω κάτερκον, παρά τον όποιον ύπάρχει τουρκικόν δάνειον 
kadirga. Παρόμοιοι τύποι εύρίσκονται έν τώ Ά σματι Χακηγεωργάκι, οίον 
Κυρκάν, νά ταιρκάσουν, χέρκα.

Περί τό τέλος τής τουρκοκρατίας έμφανίζεται λειτουργούσα έν τή 
Κυπριακή διαλέκτω μία τάσις έμπροσθιώσεως. Κατά ταύτην ή ούράνωσις 
μετεκινήθη έμπροσθιώτερον, ώστε τό ούρανικόν k έσχηματίσθη εις τά 
φατνία, ώς προφέρεται σήμερον έν Πάφω καί Δωδεκανήσφ, καί άνεπτύ- 
χθη ημίκλειστος φθόγγος *// καί τι έν ταΐς συνιζήσεσι. Ή  έμπροσθίωσις



Ή Κυπριακή διάλεκτος έπι Τουρκοκρατίας 147

διατηρείται είσέτι έν Πάφω, άλλ’ έν τή άλλη Κύπρω άνεπτύχθη παλίνδρο- 
μος τάσις ούρανώσεως, εις ήν όφείλεται ή έμφάνισις συμφωνικού στοι
χείου g[ καί κι έν ταΐς κυπριακαΐς συνιζήσεσι. Παραδείγματα τινα τών φαι
νομένων τούτων έκ τής νυν διαλέκτου είναι τά άκόλουθα:

μολύβγια - μολύβώα - μολυβιά,
πόδγια - πόδώα - nddgva,
καλάθχια - καλάθπα - καλάθια,
χωράφχια - χωράφτια - χωράφκια.
Οί έν τούτοις ούρανικοί φθόγγοι δέν έπαθον έν τή Κυπριακή διαλέ- 

κτφ περαιτέρω ούράνωσιν μετά συριστικότητος, ώς τό κι καί τό χι, διότι 
άπετέλουν άλληλόφωνα τών φατνιακών ώ και τι καί έπομένως ήσαν άλ- 
λοϊοι τούτων. Ούχί όρθώς λοιπόν οί έρευνηταί ταυτίζουσι τούς έν ταΐς συνι- 
ζήσεσιν ημίκλειστους τούτους φθόγγους προς τούς απλούς ούρανικούς.

Β' Συμφωνισμός
1. Τελικόν ν
Ή  Κυπριακή διάλεκτος έχει πάντοτε έν εύρυτάτη χρήσει τό τελι

κόν ν. Τούτο ένισχύθη έκ τής διατηρήσεως έν τή Κυπριακή τής παλαιάς έ- 
πιτάξεως τών αδυνάτων τύπων τών προσωπικών αντωνυμιών καί άπετέλε- 
σε φωνολογικόν στοιχεΐον διακρίσεως τών λέξεων κατά τάς συνεκφοράς. 
'Η σποραδικώς έκ τών κειμένων μαρτυρουμένη καί καθολική σήμερον ά- 
φομοίωσις τούτου προς άκολουθοϋν διαρκές σύμφωνον άποτελεΐ όμοιον 
φωνολογικόν στοιχεΐον. Παράδειγμα άφομοιώσεως τελικού ν εύρίσκεται 
έν τή Ιστορία τον μακαρίτου Μάρκο τό άλ λέγουσιν.

2. Τά ηχηρά διαρκή σύμφωνα β,δ,γ
Τά σύμφωνα ταΰτα πάσχουσι σήμερον έν κυπριακού; ιδιώμασι, 

σποραδικώς έκπίπτοντα καί τρεπόμενα. Έ ν τφ Θρήνφ τής Κύπρου εύρί- 
σκεται μόνον ή παλαιά άναλογική σίγησις τού γ έν τφ ολίγον, οίον λλιά- 
κιν, ότι ’λλιάναμεν, τώρα ’λλιωθήκαν, λλιωμένοι, καί τού δ άναλογικώς έν 
τφ διοϋν. Ή  αυτόθι συγκοπή τού ποττέ δέν έν εις ποττ’ έν νέν είναι βιαία. 
Έ ν τή Ιστορία τού μακαρίτου Μάρκο σιγάται άναλογικώς γ έν τοΐς κι έ- 
πήαν, λλίον, όσοι μετά του 'πήασιν καί άναλογικώς δ έν τοΐς τού 'διεν, τά 
'διοϋσαν, έδίαν προδιοΰσιν. Ή  αυτόθι συγκοπή καί κράσις τού πού δέν έ- 
χαν εις πόν έχαν είναι έπίσης βιαία. Ό  αυτόθι τύπος βουργά άντί γοργά έμ- 
φανίζει άνομοιωτικήν τροπήν. Αί είς μεγάλον βαθμόν έκπτώσεις καί τρο- 
παί τών συμφώνων τούτων, ώς πρόσφατοι, δέν μαρτυροΰνται έν τοΐς κει- 
μένοις τής τουρκοκρατίας. Ούδαμοΰ εύρίσκομεν τύπους οίον πόιν άντί πό- 
διν, γουλειά άντί δουλειά.

’Αφού τό γ έξέπιπτεν έν τισιν άναλογικώς μεταξύ φωνηέντων, έθεω- 
ρήθη κινητόν στοιχεΐον, ώστε άνεπτύσσετο μεταξύ φωνηέντων καί ένθα
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δέν ύφίστατο τό πάλαν. Παραδείγματα έμφανίσεως γ μεταξύ φωνηέντων 
έκ του Θρήνου τής Κύπρου έχομεν, οΐον καγίκιν, νά κλαίγη· έκ τής Ιστο
ρίας τοΰ μακαρίτου Μάρκο, οΐον βογηθούς, δασκαλοποιγητάδες, νά διγη
γούμαι, νά διγηγοΰνται, καγημένοι, τοΰ ποιγητον, χακή 'Ραφαγήλης, Χωρα- 
γΐτες. Έ ν τω ’’Ασματι Χακηγεωργάκι εύρίσκεται χειλικόν β  έξ άφομοιώσε- 
ως προς γειτονικόν χειλικόν φωνήεν έν τω λοβάργασεν.

Ή  Κυπριακή διάλεκτος άνήκει εις τάς διαλέκτους, αί όποΐαι έμφα- 
νίζουσιν άνάπτυξιν συμφώνου έν τοϊς καταληκτικοΐς -εύω και -αύω. ΓΗ 
άνάπτυξις αϋτη οφείλεται εις παλαιόν προφοράν τού υ ώς κλειστού ϋ, οΐον 
χορεύω - χορέϋω - χορεύω  και χορεύει - χορέγει και κατά συμφυρμόν χο- 
ρεύγω. Παραδείγματα τοιαύτης άναπτύξεως έκ του Θρήνου τής Κύπρου έ
χομεν, οΐον νά δοξεύγης, έθάβγαν, έριβγεν, καύγουν, κόβγουσιν  έκ τής Ι 
στορίας τοΰ μακαρίτου Μάρκο, οΐον 'γκαρεύγει, κι έδουλεΰγαν, ένευγεν, έ- 
κανίσκευγεν, έσώρευγεν, κι έτουρκεϋγαν, παρά 'καυγεν, κόβγομεν, νά 'χεν 
παιδεύγει, εις όλα 'πίστευγέν τους, σωρεύγει.

3. Τά άηχα διαρκή σύμφωνα φ,θ,χ
Τά σύμφωνα ταύτα έν τισι κυπριακοΐς ΐδιώμασι σήμερον πάσχουσι 

μεγάλως, έξασθενούμενα εις βαθεΐαν δασύτητα ή τρεπόμενα. Αί παθήσεις 
αύται, ώς πρόσφατοι, δέν μαρτυροΰνται έν τοϊς κειμένοις. Ούδαμοΰ εύρί- 
σκομεν τύπους, οΐον ΛωράΛ/ν, ήέλω, χέλω, χάλασσα.

4. Παρατεταμένα σύμφωνα
Ή  Κυπριακή διάλεκτος άνήκει εις τάς λεγομένας διπλώτικάς δια

λέκτους. Τά λεγάμενα διπλά σύμφωνα δέν είναι έν τή πραγματικότητι δι
πλά κατά τήν προφοράν, άλλά παρατεταμένα. Παριστάνονται κατά τήν 
παράδοσιν τών διπλών διά διττογραφίας, ώστε είναι έύκολον νά διαπιστω- 
θή ή Ιστορική ϋπαρξις αύτών έκ τών κειμένων. Εις έκ τών λόγων ένισχύσε- 
ως τούτων πρέπει νά είναι καί ή άνάγνωσις, ώς τών θρησκευτικών κειμέ
νων έν τή έκκλησίςι. Καί εις τάς ήμέρας μας άκόμη οί Κύπριοι ώνόμαζον 
τόν έν Κύπρω "Ελληνα πρόξενον Παππάν, έπειδή έβλεπον το όνομα αύτού 
γραφόμενον διά δύο ππ, καί οί μαθηταί τής πρώτης τάξεως άνεγίνωσκον 
έν τφ άλφαβηταρίω κόττα καί κοκκοράκι διά τήν διττογραφίαν.

Παραδείγματα παρατεταμένων συμφώνων, ύποστηριζόμενα καί υ
πό τής σήμερον λαλουμένης διαλέκτου, έκ τοΰ Θρήνου τής Κύπρου είναι: 
ν ’ άθθυμηθής, έγώ 'θθυμοϋμαι, έδάκκαεν, κόκκαλα, λάκκον, σάκκους, άν- 
νέλλιν, Άπρίλλιον, κάγκελλα, καλλύτερα, καρδούλλα ,καστέλλιν, κοπέλ- 
λιν, λλιάκιν, λλίγον, λλιωμένοι, γιά λλόγου της, μακελλεμένοι, μωρούλλι- 
κα, ξεμαλλισμένη, παλληκαράκια, πολλύν, πτωχούλλικα, σπιτόπουλλον, 
χριστιανούλλικους, τ'άμμάτια, δημμένοι, κι έκρεμμάσαν, καμμονν, κρυμμέ
νος, ξηλειμμόν, ξηραμμένη, πικραμμένοι, βιμμένα, άγριώννουντον, άννοι-
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κτά, άννοικτάριν, άννοιξιν, άφιννεν, βγαίννουν, γιαννιτζάρους, έκατέβαιν- 
νεν, έσήκωννες, κι έφορτώννασιν, μπαίννει, πγιάννει, νά σβήννουσιν, σκο- 
τώννονσιν, στήννουσιν, νά χάννουν, άππέξω, άππέσσω, έππέσασιν, του- 
λουππισμένα, £σσω, νησσίν, τού νησσιοΰ, γληγορύττερα, όμπρούμουττα, 
πλιόττερα, ποττέ, όέν τό ’φφοράτον έκ τής 'Ιστορίας τοϋ μακαρίτου Μάρ
κο: κριθθάρια, έξίπίκιν, ΐίκέλης, κοκκίνην, Μπακκή Όσμάνη, όκκάδες, 
Τζικκίνην, γιά λλόγου τους, έβούλλωσαν, μεγαλλύτερα, παχιαλλίκιν, εις τό 
σσωκάστελλον, σφονγγελλςι τον, τοϋ χχύλλου, ξηλειμμένη, προκομμένοι, 
βγαίννει, κι έσκότωννεν, κατεβαίννει, κερδαίννω, πγιάννει, σηκώννεται, 
χάννει, καππικής, νά ’χεν έππέσειν, σαρράφην, έσσω, λυσσιασμένος, νησ
σίν, ζιαφέττια, προύμουττα, ρουχφέττια, τταμίνια, τταχρίριν, ττελπίζην, χο- 
κέττια.

5. Συμφωνικά συμπλέγματα
'Η τροπή των συμπλεγμάτων ρθ εις ρτ και ρχ εις ρκ  έν τή Κυπριακή 

διαλέκτφ μαρτυρέΐται ήδη άπό τής περιόδου τής φραγκοκρατίας. Παρα
δείγματα ταύτης έκ τής Ιστορίας τοϋ μακαρίτου Μάρκο εύρίσκομεν, οιον 
άς έρτουσιν, άς έρτωμεν, ήρταμεν, ήρτεν, νά 'ρτετε, άρκεψαν, έρκουνται, 
έρκουντον. Οί Κύπριοι νομίζουσιν ότι τοιοΰτοι τύπου άνήκουσι και εις την 
κοινήν νεοελληνικήν, ώστε τούς χρησιμοποιούν καί σήμερον εις τά κείμε
νά των. Ά πό τής περιόδου τής φραγκοκρατίας είναι έπίσης γνωστή ή τρο
πή τού συμπλέγματος ρσ  εις ρτσ, ή όποια διατηρείται μέχρι σήμερον. Α 
νωτέρω ειδομεν καί τήν τροπήν τοϋ ηχηρού συμπλέγματος ργ εις ρκ. Κατ’ 
άναλογίαν ήρχισαν νά τρέπωνται καί τά ήχηρά συμπλέγματα έν τή Κυ
πριακή διαλέκτφ, οΐον τό βγ εις β& τό βδ εις βά, τό γό εις γά, άλλ’ έν προ- 
σφάτοις χρόνοις, ώστε δέν άντιπροσωπεύθησαν έν τοΐς κειμένοις. Μόνον 
έν τφ "Ασματι Χακηγεωργάκι εύρίσκομεν τό παράδειγμα κόβκε. Τύποι, 
οίον βκάλλω, άβάέλλα, γάίν, πέράικα, είναι λίαν νεώτεροι.

'Έν άλλο χαρακτηριστικόν φαινόμενον τής νΰν Κυπριακής διαλέ
κτου είναι ή ήχηροποίησις πρώτου διαρκούς συμφώνου έν συμπλέγματι 
μετ’ ήχηροϋ διαρκούς, ή οποία οφείλεται εις άφομοίωσιν. Οϋτω καταγρά
φονται σήμερον τύποι, οίον θρουμπϊν - δρουμπίν, φραμός - βραμός, φλαοΰ- 
να - βλαοϋνα, φνίδιν - βνίδιν, χρίζω - γρίζω, χλιρν - γλιόν, άχνη - άγνη. 
Τοιοΰτοι τύποι αγνοούνται υπό τών κειμένων τής περιόδου τής τουρκο
κρατίας. Μόνον έν τή Διηγήσει Θεονίτζας και Άθανασάκη τού τέλους τού 
πρώτου ήμίσεος τού ΙΘ’ α’ιώνος εύρίσκομεν τύπους, οίον ν ’ άλαβρώσης, 
χογλασμένη.

6. Ούράνωσις
'Ως έλέχθη άνωτέρω, ή ούράνωσις συνδέεται προς τήν συνίζησιν. 

Οϋτω, προσλαμβάνοντες, τό πρώτον έν συνιζήσεσιν, ούρανικήν δασύτη
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τα, ό φθόγγος κ ι μεταβαίνει προς X, ό φθόγγος χι προς χ  καί ό φθόγγος χ/ 
προς χ. Αύτή είναι ή έξέλιξις εν τή Κρητική διαλέκτω. Έ ν τή Κυπριακή 
διαλέκτω άκολουθούσι τήν πορείαν αυτήν καί οί νέοι φθόγγοι χι καί κκι, οί 
έκ σ  καί τσ προελθόντες άντιστοίχως, δασυνόμενοι εις % καί XX. Οί τύποι 
τής νυν Κυπριακής διαλέκτου κρανιά καί παπούΧκια άληθώς προέρχονται 
έκ των έν κειμένοις μαρτυρουμένων τύπων κραχιά καί παηούκκια. "Οτι οί 
τύποι ούτοι άποτελούσιν άπλώς άπόδοσιν προφοράς % καί XX άντιστοί- 
χως, όμοιας πρός τήν σήμερινήν, ώς θέλει καί ό R.M. Dawkins, δεν είναι ά- 
ληθές. Ό  φθόγγος χ/ δέν προσέλαβε δασύτητα έν τή Κυπριακή διαλέκτω, 
διότι έν αύτή κατά τήν προ συμπλέγματος μετ’ ι ούράνωσιν έξησθενώθη 
καί εϊτα έτράπη εις γι, ήτοι έλέχθη λοΥΑ-α καί είτα λόγια. 'Ομοίως τό ζ έν 
τή αύτή θέσει, τό όποιον άνεμένετο νά τραπή εις χ/ καί είτα νά δασυνθή εις 
X, έξέφυγεν τήν έξέλιξιν αύτήν, παραταθέν άπλώς. Κατά ταύτα ή μετά τού
το συνίζησις έν τή Κυπριακή διαλέκτω είναι ζγι, οίονμαζγιά, ό δέ τύποςμα- 
£/ά είναι πρόσφατος κατ’ άναλογίαν.

Ό  έλληνικός ούρανικός φθόγγος κ/, έστω καί άν προσέλαβε συρι- 
στικότητά τινα έκ των συνιζήσεων, ώς άνωτέρω έλέχθη, παρέμεινε καθ’ 6- 
λην τήν περίοδον τής φραγκοκρατίας άλληλόφωνον τού k καί δέν έταυτί- 
σθη πρός άνάλογον ξένον συριστικόν φθόγγον, ό όποιος άποδίδεται διά τζ. 
Ό  τύπος βολίκιν έκ τού γαλλικού volige δέν αποτελεί έξαίρεσιν, διότι συνε- 
ξέδραμε πρός έλληνικόν καταληκτικόν. Διά πρώτην φοράν εύρίσκομεν 
σύμπτωσιν κατά τήν άπόδοσιν τών έλληνικών ούρανωμένων φθόγγων 
πρός τούς ξένους συριστικούς έν τή Ιστορία τον μακαρίτου Μάρκο, ήτοι 
έλληνικά έφτακόχες, κραχιά, Λευκωχιάς, παρά τά ξένα δεφτίχιν, βονχφέτ- 
τια, έλληνικόν κακοριζικές παρά τά ξένα καππικής, τταχριρκής, χακή Ρα- 
φαγήλης, χοκέττια, έλληνικόν κοκκίνην παρά τά ξένα κκιορβακήδες, κκι- 
φλίκια, έλληνικά στρογγνλισμένος, σφονγγελλά παρά τά ξένα Μεγιταν- 
γγήν, σιγγίλιν. Τό φαινόμενον τούτο δέν μαρτυρεί άπαραιτήτως οτι οί ού- 
ρανικοί φθόγγοι έν τή Κυπριακή διαλέκτω κατέληξαν τότε εις πλήρως συ
ριστικούς, οίοι προφέρονται σήμερον. Φαίνεται ότι οί ξένοι φθόγγοι προε- 
φέροντο ύπό τινων Κυπρίων ώς οί ίδικοί των ούρανικοί φθόγγοι, οϊτινες 
διετήρουν είσέτι τήν ταυτότητά των, ώς μαρτυρεΐται σήμερον έν τή Κρητι
κή καί Δώδεκα νησιά κή διαλέκτω. Οί κυπριακοί ούρανικοί φθόγγοι δια- 
στέλλονται κατά τήν άπόδοσιν έν τοίς κειμένοις άπό τών άντιστοίχων ξέ
νων μέχρι σχεδόν τού τέλους τού ΙΗ* αίώνος, ότε συμπίπτουσι καί λαμβά- 
νουσι τήν προφοράν, τήν όποία έχουσι σήμερον. Επίσης τό πρώτον μαρ- 
τυρεΐται αύτόθι ή τροπή τού συμπλέγματος σχι, τό όποιον προήλθεν έκ τού 
σκι ένεκα ούρανώσεως τού κ/ήδη παρά Λεοντίω Μαχαιρά, οίον τά σχέλια, 
εις X X ,  τό όποιον πρέπει κατά τά δεδομένα τού κειμένου τούτου νά προσέ-
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λαβεν ήδη αρκετήν συριστικότητα, οιον τοϋ νηχχιοϋ, τοϋ χχύλλου. Παρά 
ταΰτα μαρτυρεϊται αύτόθι και τύπος τοΰ νησκιοϋ, σωζόμενος καί νυν έν τι- 
νΐ νησϊδι εν Πάφω καί έμφανίζων διάφορον διάθεσιν έν συνιζήσει τοΰ πα- 
ρατεταμένου σσ  τοΰ άπλοΰ.

'Όταν γράφηται εις τά κείμενα ξένον ριτζά, άλλα έλληνικόν συκιά, 
σημαίνει δτι πρόκειται περί δύο διαφορετικών φθόγγων. "Οταν γράφηται 
ομοίως ρικιά καί συκιά, σημαίνει ότι ή ξένη λέξις έταυτίσθη κατά τήν προ
φοράν προς τήν έλληνικήν. "Οταν γράφηται τέλος ριτζιά καί συτζιά, ση
μαίνει ότι κατά τήν προφοράν έξενίκησεν ό ξένος φθόγγος.

Διά τής εισόδου τοΰ ξένου φθόγγου καί τής συμπτώσεως τοΰ έλληνι- 
κοΰ πρός τοΰτον, διεκόπη έν πολλόΐς ή άλληλοφωνική σχέσις, ώστε ή χρή- 
σις των πρώην άλληλοφώνων εις ζεύγη δίδει τώρα νέας λέξεις. ΟΟτω το νε- 
ρόν τρέχει, άλλ’ ούχί καί το αύτοκίνητον, τό όποιον τρέχει. Λέγεται ή Μα
ρία κεντά, αλλά κεντά με τό πλευράν μοιτήάντιστροφή ή Μαρία κεντά καί 
κεντά με τό πλευράν μου προκαλεΐ γέλωτα. "Αλλος είναι ό Πετράκης καί 
άλλος ό Πετράκης· ούδεμία μήτηρ θά έδέχετο νά άποκαλέσωμεν τόν /7ε- 
τράκην της Πετράκην. Ό  νόμος τής ούρανώσεως δέν είναι ένεργός πλέον 
έν τή Κυπριακή διαλέκτω’. λέγονται είσέτι μετά τούτου μόνον κληρονομη- 
θεΐσαι λέξεις.

Παραδείγματα συμπτώσεως τών ούρανικών φθόγγων έχομεν έν τώ 
"Ασματι Χακηγεωργάκι, οίον τοΰ κ: Κυρκάν, ριτζά, Τζάδος, χαρπακήδες, 
χακή Κουσεΐνης, τοΰ %: κορασιές, λέσα, πάσηδες, τεισόν, τεισοΰ, τοΰ κΧ: 
ριτζάλιν, τζατίργα, τουφέτζα, τοΰ vie: σιντζίλλιν. Έ ν τώ Κτηματολογικώ 
Κώδικι τής ’Αρχιεπισκοπής τφ 1808 γράφεται ήδη νερόν τής βυζατζιάς.

’Αλλά τά φαινόμενα τής Κυπριακής διαλέκτου δέν είναι 
μεμονωμένα- άνήκουσιν εις τήν καθολικήν Έλληνικήν γλώσσαν καί άνευ- 
ρίσκονται όμοια εις πλείστας διαλέκτους αυτής, μαρτυροΰντα έσωτερι- 
κοΰς δεσμούς τοΰ έθνους, οί όποιοι διήκουσιν άπό τών άρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι σήμερον. Ή  έπιβίωσις τής έλληνικής φυλής κατόπιν τοσούτων 
έπιδρομών καί σφαγών οφείλεται κυρίως εις τό πολιτιστικόν μέγεθος τής 
έλληνικής παραδόσεως, τήν όποιαν έξέφραζε κατ’ έξοχήν ή άγήρως Ε λ 
ληνική γλώσσα.
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COSTAS P. KYRRIS

CHARACTERISTICS OF THE HISTORY OF CYPRUS IN THE EARLY
BYZANTINE PERIOD

The inclusion of Cyprus in the territory of the Eastern Roman Empire 
following the Reforms of Diocletian (293) brought it into the orbit of Antioch 
through the dependence of its governor on the Prefectus or Vicarius or Comes 
Orientis stated there; this involved the island in the expansionist ambitions of the 
Bishops of Antioch, and the reaction to them determined basic events and 
traditions of the Cypriots. Such were: (a) their anti - Arian stand both in the 
Councils of Nicaea (325) and Serdica (343 - 344), etc.; in the latter they 
supported Alexandria, Rome and Constans the "Othodox party", against the 
Oriental" Bishops, who moved to Philoppopolis and confirmed the 4th 
Arianizing clause of the Credo of a council convened in Antioch (341) in which 
Rome had claimed the right of interfering in the ecclesiastical affairs of the East; 
(b) the quick adoption by Cyprus of the imperial legend of the invention of the 
Holy Cross by Helena the Queen - Mother, whose presence in the East (326 - 
327) was linked with a quarrel between her and Eustathios, the bishop of 
Antioch; Cyprus created a version of Helena’s achievement according to which 
her itinerary1 included the island, where she donated pieces of the Holy Cross 
that "healed" all "evils" of the period before her visit. These "evils" are dated by 
the author to 332 - 333 A.D. when an historically attested earthquake could 
have caused them (dryness, serpents, dearth etc.) and whose one result was the 
separatist movement of governor Kalokairos; this was suppressed by 
Constantine the Great’s relative Dalmatius with a contingent of "Illyrians", the 
first step towards the conversion of Cyprus from a demilitarized province into 
one with an ever since permanent garrison.
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ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΥΠΡΟ — ΕΦΕΣΙΑΚΑ
ΚΥΠΡΙΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ Γ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ (431)

Ή  Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος τής Εφέσου (431) είναι πολύ σημαν
τική γιά τήν εκκλησία τής Κύπρου, αφού έκεΐ κερδήθηκε ή πρώτη εκκλη
σιαστική αναμέτρηση μέ τό Πατριαρχείο τής ’Αντιόχειας γιά τό αυτοκέ
φαλο τής Εκκλησίας τού νησιού.

Στήν άνακοίνωση, ωστόσο, δεν εξετάζεται ή εκκλησιαστική διαφω
νία τής Αντιόχειας μέ τήν Κύπρο, ούτε τά διαδραματισθέντα στήν “Εφεσο 
καί τά ευνοϊκά γιά τήν Κυπριακή Εκκλησία άποτελέσματα, θέματα πού 
μελετήθηκαν λεπτομερειακά από άλλους ερευνητές. ’Αλλά εξετάζονται 
τρεις προσωπικότητες πού σχετίστηκαν ή τούς άποδόθηκε κάποια σχέση 
μέ τήν Κύπρο στήν κρίσιμη αυτή Οικουμενική Σύνοδο. Πρόκειται γιά τόν 
’Ολύμπιο, ένα άγνιυστο ά>ς τώρα επίσκοπο τής Καρπασίας, ό όποιος φέρε
ται στις πηγές ώς οπαδός τού Πατριάρχη τής Αντιόχειας Ιωάννη και ό ό
ποιος καταδικάστηκε στή Σύνοδο αυτή. Κατά δεύτερο λόγο γίνεται μιά 
σύντομη άναφορά στον επίσκοπο τής Πάφου Σαπρίκιο, πού πέθανε κατά 
τή διάρκεια τής Συνόδου πριν κάν συζητηθεί τό θέμα τής Κύπρου. Τέλος, 
γίνεται λόγος γιά τό φερόμενο ώς Κύπριο πρωτοπαπά Καισάριο, ό όποιος 
ταυτίζεται μέ τόν ομώνυμό του χωρεπίσκοπο “Αρκης τής ’Αρμενίας καί ά- 
ποδεικνύεται ότι καμιά δέν έχει σχέση μέ τήν Κυπριακή άντιπροσωπεία 
στήν “Εφεσο.

EVANGEEOS t  HRYSOS 

EMPEROR HERAC LIUS IN CYPRUS (609/10)

Ph. Grierson has concluded from numismatic evidence that the 
revolutionary army of Heraclius may have stopped in Cyprus on the way from 
Egypt to Constantinople. Epigraphic evidence corroborates this conclusion. One 
of the inscriptions of the aqueduct of Constantia which mentions Heraclius can 
be dated in the winter 609/10. On the other hand, if Heraclius stayed with his 
army in Cyprus in this period, we can explain why the name of Phocas was 
erased in the inscription LBW 2770 from Kythrea. We can also explain the 
apointnient of the Cypriot John (the Almsgiver) to the partiarchal See of 
Alexandria.
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EKATERINI C'H. ARISTIDOU

THE CULTIVATION OF SUGAR CANE AND THE CANE SUGAR PRODUCTION 
IN CYPRUS DURING THE MIDDLE AGES

Sugar production in the Mediterranean world was a result of the Arab 
conquest. From Persia the Arabs imported the different varieties of cane into all 
their dominions. They established a system of plantation and manufacture on 
which the later development of the Mediterranean sugar industry was based. 
Medieval chronicles, Italian merchants' guides, as well as a host of documents in 
various archives, demonstrate that during the later Middle Ages sugar - cane was 
cultivated all over the Mediterranean.

In Cyprus the sugar - cane had been introduced during the 10th century 
from Egypt. From the time of the Crusaders until the 16th century it constituted 
one of the most essential products of the agriculture of Cyprus. For more than 
five centuries large areas of the island were covered with sugar -cane plantations. 
The largest production was concentrated in the districts of Limassol and Paphos. 
The largest plantations were found in Kolossi, Episkopi, Kouklia, Akhelia. 
Lapithos and Akanthou.

The role of Cyprus as a sugar producing country was considerably 
increased after the fall of the Christian possessions in Syria in 1291, when the 
knights of the Order of St. John, who were producers of sugar in Palestine, 
began in the same way, to produce sugar at their Commanderia at Kolossi. The 
Cyprus sugar was sold to the Venetians but also to other foreign merchants. Of 
course the bigger part was exported to Venice.

The sugar production process was a long one and it is estimated that from 
the time of the grinding of the sugar - cane till the production of the final sugar 
in the form of loaves "pan di zucchero", it took almost one month. The quality 
of the sugar depended on the number of boilings. From documents preserved in 
Archives we are informed that in Cyprus the sugar was usually boiled once, 
twice or three times. During the Middle Ages Cyprus was producing the 
following three types of sugar: the sugar - powder which was the pure refined 
sugar known as "polvere di zucchero", the "zamburo" which was less refined 
sugar and the "molassa" which was a syrupy mass.

Cyprus was famous for its export of sugar in the form of powder "polvere 
di zucchero". This type of sugar was produced in Cyprus in large quantities and 
was of a superior quality. Due to this the island was reputed to be the main 
exporter of sugar in the form of powder. Sugar in the form of powder was also 
produced in other parts of the East, as for example in Rhodes, Syria and 
Alexandria, but the quality produced in Cyprus was much better.
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Interesting information on the cultivation of sugar - cane and the 
production of sugar in Cyprus is also provided by the reports of many foreign 
travellers who visited the island during the 15th centuries.

During the first decades of the 16th century, after the discovery of 
America, the cultivation of sugar · cane in Cyprus began to show signs of 
gradual decline. This was mainly due to the fact that the sugar - cane in America, 
introduced by Colombus, found fertile ground and yielded greater quantities. 
The production of sugar in Cyprus declined even more during the second half of 
the 16th century. The constant increase in demand for cotton from the 
developing weaving industries in Europe undoubtedly contributed greatly to this 
decline in sugar production. As a result the production of cotton increased 
considerably in view of the great rise in profits which materialised from its 
cultivation while the cultivation of sugar - cane begun to be abandoned all the 
more since it fetched less revenue.

In spite of all these the production of sugar continued until the beginning 
of the 17th century. After this period the foreign travellers to the island no 
longer mention sugar amongst the products which they came across on the 
island but write that cotton replaced the sugar production.

COSTAS P. KYRRIS

CHARACTERISTICS OF THE HISTORY OF CYPRUS 
UNDER OTTOMAN RULE

The points made are:
a) The role of all Cypriot social strata in the formation of the Ottoman 

regime during the period of conquest (2 June 1570 - Aug. 1571).
b| despite their different approach to it;
c) the survival of a substantial part of the old ruling classes who turned 

either Moslen or Greek Christian and collaborated for common purposes;
d) particularly uprisings for freeing Cyprus from the Turkish yoke, which 

ended in failure (1669 - 1670);
e) the superficial moslemisation of many Christian fighters and rural 

people after the suppression of revolts and / or due to extreme poverty;
ft the tragedy of Crypto - Christians and its contribution to the tolerant - 

hesitant Cypriot psychology and mentality;
g) the financial - demographic and not turkieizing character of the 

colonisation of Cyprus by the Ottomans;
h) The vacillation of a considerable number of the population between 

Greek Christianity and Turkish Islam according to local and general
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developments - another influence on Cypriot mentality;
i) the ethnarchic and dragoman institutions and their roles and relations 

to each other and to the Turkish authorities;
j) the process of national - religious crystallisation in the 18th century and 

the influx of the ideas of enlightenment (books, schools, literary production 
etc.);

k) the disastrous activity of Ayans in the late 18th - early 19th centuries;
l) the continued Crypto - Christian movements in the late 18th - early 

19th centuries;
m) the part of Cyprus in the Greek War of Independence (1821 - 1827) 

and the vain expectations and efforts of the Cypriot notables to include the 
island in the new - born Greek state;

n) the character of the uprising of Ioannikios and Giaour Imam (1833) 
and the partial - superficial amelioration of the conditions in Cyprus owing to 
the limited or minimal application of the privileges and reforms of the mid 19th 
century; the uprising was a joint manifestation of discontented Greeks, Turks 
and Crypto - Christians, but in its background lurked the Greek Cypriot 
aspiration for Union with Greece.

ZACHAR1AS N. TSIRPANL1S

CHRISTODOULOS ET PARTHENIOS ARCHEVEQUES DE CHYPRE 
ET LEURS RELATIONS AN EC LE VATICAN (1639-1641)

1. Agitation dans Γ archeveche de Chypre.

2. Parthenios avant son arrivee a Chypre.

3. Les journees difficiles de Christodoulos, sa restauration et ses 
souteneurs.

4. Le sort de Parthinios et de ses adherents.

L' etude est fondee sur des documents inedits provenants des Archives de 
la Propoganda de la foi catholique (du Vatican), SOCG, v. 165.

En appendice: Publication de trois documents venitiens (1637) 
concernant Paul - Parthenios, moine de Chypre et disciple de Theophile 
Corgdalee.
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ANNA L01Z1D0U

LA CORRESPONDANCE POLITIQUE ET COMMERCIALE 
DES CONSULS FRAN^AIS A LARNACA

Notre etude porte sur la Correspondence Politique Commerciale des con
suls fran^ais a Larnaca at couvre la periode de 1661 a 1901. Elle est classee par 
theme et se trouve dans des Archives differentes.

La premiere serie qui comprend la Correspondence Commerciale va de 
1661 a 1793; la deuxieme serie qui n' est pas exclusivement commerciale, de 
1670 a 1791; la troisieme, de 1792 a 1901, et la quatrieme qui est exclusivement 
politique, commence a partir de 1848.

Cette correspondance est d' un grand interet puisqu' elle presente la vie 
commerciale, economique et politique a Chypre, telle qu’ elle etait pe^ue du 
moins par la France, pendant trois siecles.

DIMITRIS LOULES

THE GREEK CONSULATE AND THE HELLENIC PRESENCE IN CYPRUS DURING THE
REIGN OF OTHON (1834 1863)

In spite of the inevitable inabilities of the Hellenic state which had just e- 
merged from the ruins of the long War of Independence, nevertheless the first 
Greek Governments did not neglect the necessity to keep a close contact with 
the Hellenism of the Diaspora and, even more, with the enslaved Greeks still 
under Ottoman yoke.

In this article we endeavour to present the short story of the establish
ment of the first vice - consulate of the Kingdom of Greece in Cyprus, from its 
beginning with the installation of the first Greek vice consul in Larnaca, to the 
dethronement of King Othon in 1862. Although the diplomatic representatives 
of Greece in this vital but remoted corner of the Nation had to face, right from 
the start, various difficulties and constant obstacles laid by the Ottoman authori
ties, they did, however, perform their main task, which was above and foremost 
to remind to all sides the presence of the Independent Hellenic state and its con
cern for the fate of their Cypriot fellow countrymen, in a period coinciding with 
the appearance of the principles of the Great Idea. In this frame we also give a 
short account of the activities of the Greek vice - consulate in the everyday poli
tical and economic life of the small colony of Greek citizens settled in Cyprus 
and its relations - not always ideal - with the diplomats of their native country.
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Μ.Ν. CHRISTODOULOU

THE CYPRIOT DIALECT DURING THE TURKISH OCCUPATION

The occupation of Cyprus by the Turks lasted for three centuries (1571 - 
1878). From this period a number of texts, documents and bibliographical notes 
has survived, through which we can study the Cypriot dialect at that time. From 
these texts we have examined the most important ones which are the following: 

\..The lamentation o f Cyprus, of the end of the 16th century.
2. The quarrel o f the dragomans, of the end of the 17th century.
3. The song o f Chatsegeorgakis Kornesios, of the beginning of the 19th 

century.
4. The song o f the High priests, of the first half of the 19th century.
In this paper the Cypriot dialect is examined in its main phenopena such

as svnizesis and ouranosis.
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