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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἀνείπωτα αἰσθήµατα εὐγνωµοσύνη;, πολλῆ; χαρᾶ;, ἀνεκ-
φράστου ἐξοµολογήσεω; καὶ ἀπείρου εὐχαριστία; ἀναπέµποµεν
πρὸ; τὸν πανάγαθον Θεὸν καὶ τὴν πανυπερευλογηµένην Θεοτόκον
Μαρίαν τὴν Μαχαιριώτισσαν, τὴν µητέρα ὅλου τοῦ κόσµου, ἐξαι-
ρέτω; δὲ ἡµῶν τῶν µοναχῶν, διότι µᾶ; ἠξίωσε νὰ φέρωµεν εἰ;
πέρα; τὴν ἔκδοσιν τοῦ δευτέρου τόµου τοῦ ἀφιερωµένου εἰ; τὸν
ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου Κυπριανόν, τὸν µάρτυρα τῆ; πίστεω; καὶ
τῆ; πατρίδο;. Εἶναι τὸ δεύτερον κυπρολογικὸν ἔργον µὲ ἰδιαιτέ-
ραν ἀναφορὰν εἰ; τὸν Κυπριανόν. Ὁ πρῶτο; τόµο; ἦτο τὸ Φωτο-
γραφικὸν Λεύκωµα, τὸ ὁποῖον πρωτοπαρουσιάσθη εἰ; τὴν ἐκδήλωσιν,
ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν εἰ; τὸ ∆ηµοτικὸν Θέατρον Στροβόλου κατὰ
τὴν 20ὴν Ὀκτωβρίου 2008.

Ἡ δευτέρα αὕτη ἔκδοσι; ἡτοιµάσθη διὰ τοὺ; σκοποὺ; τοῦ συ-
νεδρίου, τὸ ὁποῖον θὰ πραγµατοποιηθῇ εἰ; τὰ; 22-24 Ἰανουαρίου
2010, καὶ συνδιοργανώνοµε µετὰ τοῦ Τµήµατο; Ἱστορία; - Ἀρχαι-
ολογία; τοῦ Πανεπιστηµίου Κύπρου καὶ τοῦ Κέντρου Ἐπιστηµο-
νικῶν Ἐρευνῶν. Σκοπὸ; τῆ; ἐκδόσεω; αὐτῆ; εἶναι ἡ παράθεσι;
πρὸ; τὸ κοινὸν - τόσον τὸ ἐπιστηµονικὸν ὅσον καὶ τὸ λαϊκὸν - τῶν
ἐγγράφων, ὅσων κατέστη δυνατὸν νὰ ἐντοπίσωµε, καὶ τὰ ὁποῖα
ἀµέσω; ἢ ἐµµέσω; ἀφοροῦσι τὸν Κυπριανόν, ὥστε νὰ καταδειχθῇ
ἡ πραγµατικὴ εἰκὼν τῆ; προσωπικότητο; αὐτοῦ. Αὕτη ἡ συναγωγὴ
τῶν ἐγγράφων, ἀποτελεῖ συγκέντρωσιν ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ, κατὰ τὸ
µεγαλύτερον µέρο; ἀθησαυρίστου ἢ καὶ ἀνεκδότου. ∆ιὰ τοῦ πα-
ρόντο; τόµου καταθέτοµεν τὰ; ἐρευνητικά; µα; προσπαθεία;, εἰδι-
κότερον δέ, δίδοµε ἀπάντησιν, µέσῳ ἐπιχειρηµατολογία; προερχοµένη;
ἐκ πρωτογενῶν πηγῶν, εἰ; τρία βασικὰ θέµατα - προβλήµατα τὰ
ὁποῖα ἀφοροῦσι τὸν Κυπριανόν.

Τὸ πρῶτον ἀφορᾶ εἰ; τὴν προέλευσιν τῆ; καταγωγῆ; του. Ἐκ
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τῆ; ἐρεύνη; διεπιστώσαµεν ὅτι ἐκ πατρὸ; µὲν κατάγεται ἐκ Στρο-
βόλου, ἐκ µητρὸ; δὲ ἐκ Γουῤῥίου. Ὅσον ἀφορᾶ εἰ; τὰ Καµπιά, δὲν
εἶναι τοῦτα ἡ γενέτειρά του, ἀλλὰ ἔχει εἰ; αὐτὰ ἐξ αἵµατο; συγ-
γενεῖ; ἐκ τῆ; ἀδελφῆ; αὐτοῦ Μαριοῦ;.

Τὸ δεύτερον ἀφορᾶ εἰ; τὴν ἐξορίαν τοῦ προκατόχου του
ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, καὶ εἰ; τὸ κατὰ πόσον ἐνέχεται εἰ;
αὐτὴν ὁ Κυπριανό;. Τοῦτο ἀποτελεῖ ἕνα γραώδη µύθον, ὁ ὁποῖο;
ἐνεφανίσθη 50 καὶ πλέον ἔτη µετὰ τὸ µαρτύριόν του, στηριζόµενο;
µόνον εἰ; µεµονωµένα; προφορικὰ; διαδόσει;. Παρ~ ὅλον ὅτι ἐλλεί-
πουν αἱ περὶ τούτου γραπταὶ µαρτυρίαι, εἰ; τὸ διαῤῥεῦσαν χρονικὸν
διάστηµα, ὁ µύθο;, κατέστη «ἱστορικὸν γεγονό;». Ἡ πραγµατικό-
τη; εἶναι ὅτι ὁ Χρύσανθο; ἐξωρίσθη ὑπὸ τῶν τούρκων αὐθαιρέτω;
διὰ τὰ; φιλορωσσικὰ; αὐτοῦ τάσει; καὶ τὴν ἰσχὺν τὴν ὁποίαν πε-
ριεβλήθη, ἐκ τοῦ ἐθναρχικοῦ του ρόλου ὡ; ἀρχιεπισκόπου.

Τὸ τρίτον θέµα ἀφορᾶ τὰ; φορολογικὰ; ἀφαιµάξει; τοῦ λαοῦ,
διὰ τῶν ὁποίων ὑποτίθεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δυναστικῶ; καὶ κατα-
πιεστικῶ; ταλαιπωροῦσε τοὺ; ὑποτελεῖ; εἰ; αὐτήν. Βεβαίω;, διὰ
κάποιον ὁ ὁποῖο; ἀγνοεῖ τὰ πλήρη στοιχεῖα, εἶναι φυσικὸν καὶ τὰ
πορίσµατα νὰ µὴ εἶναι ὡλοκληρωµένα. Τὸ ὅτι ὅµω; ἡ Ἐκκλησία συν-
έδραµε οἰκονοµικῶ; τοὺ; κυπρίου; τόσον διὰ φοροαπαλλαγῶν ὅσον
καὶ δι’ ἐλεηµοσυνῶν, εἶναι γεγονὸ; τὸ ὁποῖον καθίσταται ἀντι-
ληπτὸν ἐκ τῆ; πρώτη; ἀναγνώσεω; τόσον τῶν ἐπιστολῶν, ὅσον
καὶ τῶν καταστίχων τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ;. Πάντω;, περισσότερα θὰ
λεχθῶσι καὶ εἰ; τὸ προαναφερθὲν συνέδριον τοῦ Ἰανουαρίου, ὡ;
καὶ εἰ; τὸν τόµον τῶν πρακτικῶν αὐτοῦ.

∆ιὰ σαφεστέραν κατανόησιν τῶν πραγµάτων καὶ ἀπάντησιν
εἰ; τὰ ἀνωτέρω θέµατα, κατεθέσαµεν χρονολογικὸν ἱστορικὸν διά-
γραµµα τόσον τοῦ βίου, ὅσον καὶ τῶν µετὰ θάνατον µαρτυριῶν διὰ
τὸν Κυπριανόν, ὡ; καὶ ἑπτὰ µελέτα; εἰ; τὸ τέλο; τοῦ συγγράµ-
µατο;.

∆ιὰ τοῦ ἀνὰ χεῖρα; τόµου, ἐπιχειρεῖται ἡ ἀποκατάστασι; τῆ;
ἀληθεία; περὶ τὸ πρόσωπον τοῦ Κυπριανοῦ, κυρίω; εἰ; τοὺ; ἐπι-
στηµονικοὺ; κύκλου;. Εἰ; τὰ λαϊκὰ στρώµατα διεγνώσαµε µίαν
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αἴσθησιν καὶ µίαν γνῶσιν ἁγιοµαρτυρικῆ; τοποθετήσεω; ὡ; πρὸ;
τὸν ἄνδρα. Ὡ; ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, εἰ; τὴν ὑστεροφηµίαν αὐτοῦ, ἡ
ὁποία προέρχεται ἐκ τῶν µαρτυριῶν τὰ; ὁποία; συνελέξαµε ἀπὸ
τοῦ θανάτου του ἕω; καὶ τῆ; σήµερον, χαρακτηρίζεται ὡ; µάρτυ;
τῆ; πίστεω; καὶ τῆ; πατρίδο;.

Ἡ µαρτυρία καὶ τὸ µαρτύριόν του ὑπὲρ πίστεω; καὶ πατρί-
δο;, διακηρύττεται καὶ προβάλλεται πρὸ; ἀντιγραφικὴν µίµησιν εἰ;
ἅπαντα; τοὺ; χρονικοὺ; σταθµοὺ; τῆ; κυπριακῆ; ἱστορία;. Ἱστά-
µενο; πρὸ τοῦ δικαστικοῦ βήµατο; τοῦ τούρκου κυβερνήτου, δὲν
ἐκάµφθη εἰ; τὰ; ἀπειλά;, τὰ; φοβέρα;, τὰ ταξίµατα καὶ τὰ; κο-
λακεία;, ἀλλὰ ὡ; γνήσιο; ρωµηό;, ὁ ὁποῖο; φέρει ἐν τῇ καρδίᾳ
τὴν βαθεῖαν ἑλληνοχριστιανικὴν παράδοσιν, ἐῤῥιζωµένην καλῶ;
εἰ; τὸ εἶναί του, ποτισµένην διὰ τῶν ἱερῶν ναµάτων τῶν ἁγίων καὶ
τῶν προγόνων του, καὶ στερεωµένην ἐπάνω εἰ; τὴν ἀκρότοµον πέ-
τραν, ἥτι; ἐστιν ὁ Χριστό;, τὸ πρότυπον καὶ ἡ µίµησι; ἡµῶν,
θαῤῥαλέω; καὶ ἀνδρείω; ἔδειξεν πῶ; ἀποθνήσκουσιν οἱ µάρτυρε;
τῆ; Ἐκκλησία; καὶ οἱ ἕλληνε;.

Ἡ µνήµη του διαχρονικὰ παραµένει εἰ; τὴν καρδίαν τοῦ κυ-
πριακοῦ λαοῦ καὶ µεταλαµπαδεύεται ἀπὸ γενεᾶ; εἰ; γενεάν. Ἓν
ἔτο; πρὸ τῆ; διακοσιοστῆ; ἐπετείου τῆ; ἀναῤῥήσεω; τοῦ Κυ-
πριανοῦ εἰ; τὸν ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον, προβάλλεται ὁ ἀοίδιµο;
πρωθιεράρχη;, διὰ τῆ; ζωῆ; καὶ τοῦ µαρτυρίου του, ὡ; πρότυπον
εἰ; τὰ; ἡµέρα; µα;. Ἀναβιοῖ ἐνώπιον ἡµῶν τὰ ἀρχαῖα ἐκεῖνα µε-
γαλουργήµατα, τὰ ἔνδοξα καὶ ἐξαίσια ἐκεῖνα κατορθώµατα τῶν
ἡµετέρων προγόνων. ∆εικνύει οὕτω εἰ; ἡµᾶ; ὅτι εἶναι δυνατὸν καὶ
ἡµποροῦν νὰ ἐπαναληφθῶσι καὶ εἰ; τὰ; ἰδικά; µα; ἡµέρα; παρό-
µοια καὶ ἰσάξια µεγαλουργήµατα, ἀρκεῖ ἡ καρδία ἡµῶν νὰ εἶναι
πληµµυρισµένη ἀπὸ ἀγάπην πρὸ; τὸν Χριστὸν καὶ τὴν πατρίδα. Ἂ;
ἀκολουθήσωµεν τὸν δρόµον τὸν ὁποῖον ἐκεῖνο; ἐχάραξεν, ὥστε νὰ
ἀναδειχθῶµεν καὶ ἡµεῖ; ἄξιοι συνεχισταὶ τοῦ ἔργου του καὶ εὐερ-
γέται τῆ; πατρίδο; µα; εἰ; τὰ; δυσκόλου; ἡµέρα; ταύτα; τὰ;
ὁποία; διάγοµεν.

Ἡµεῖ;, ἐξ αὐτῆ; τῆ; θέσεω;, ἐπιθυµοῦµεν νὰ ἐκφράσωµεν
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τὰ; ἰδιαιτέρα; εὐχαριστία; µα; πρὸ; τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιε-
πίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστοµον, ὁ ὁποῖο; ἐπευλογεῖ καὶ
ἐνθαῤῥύνει τὴν ἡµετέραν προσπάθειαν, πρὸ; τοὺ; ἐπωνύµου; κ.
Κωστῆν Κοκκινόφταν, τὸν ἤδη ἀποβιώσαντα Σταῦρον Ἐπαµει-
νώνδα διὰ τὴν παραχώρησιν ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ, τὸν αἰδεσιµολογιώ-
τατον Οἰκονόµον π. Παρασκευᾶν Ἀγάθωνο; διὰ τὴν ἐπιµέλειαν τοῦ
τόµου καὶ τὰ; διορθώσει; τῶν κειµένων, καθὼ; ἐπίση; καὶ πρὸ;
ὅλου; ἐκείνου; τοὺ; ἀνωνύµου;, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν εἰ; τὴν ὁλο-
κλήρωσιν τῆ; παρούση; ἐκδόσεω;, ἀλλὰ καὶ πρὸ; τοὺ; χορηγοὺ;
καὶ συνδροµητὰ; αὐτῆ;, ἐπωνύµου; ἢ ἀνωνύµου;.

Τέλο; καὶ ὑπὲρ πάντων, εὐχαριστοῦµεν τὸν πανάγαθον Θεόν,
διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆ; Κυρία;, Ἡγουµενίσση; καὶ Ἐφόρου τῆ;
ἡµετέρα; Μονῆ;, τῆ; Μαχαιριωτίσση;, τὴν ὁποίαν παρακαλοῦµεν
ὅπω; εὐλογεῖ καὶ ἁγιάζει καθένα ἀναγνώστην τοῦ βιβλίου τούτου.

Ὁ Καθηγούµενο;
τῆ; Ἱερᾶ; Βασιλικῆ; καὶ Σταυροπηγιακῆ;

Μονῆ; Μαχαιρᾶ

Ἐπίσκοπο; Λήδρα; Ἐπιφάνιο;
καὶ οἱ σὺν ἐµοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ

ΑΒ: Ἀπόστολο; Βαρνάβα;, Λευκωσία
Α∆ΕΕ: Ἀποστολικὴ ∆ιακονία τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο;
ΕΕΚΕΙΣ: Ἐπιστηµονικὴ Ἐπετηρὶ; Κυπριακῆ; Ἑταιρεία; Ἱστορικῶν

Σπουδῶν
ΕΚΕΕ: Ἐπετηρὶ; Κέντρου Ἐπιστηµονικῶν Ἐρευνῶν
ΕΚΜΙΜΚ: Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶ; Μονῆ; Κύκκου
ΕΚΣ: Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν
ΕΜΣ: Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν
ΙΣ: Ἱερὸ; Σύνδεσµο;, Ἀθῆναι
ΙΑΚ: Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου
ΚΕΕ: Κέντρον Ἐπιστηµονικῶν Ἐρευνῶν
ΚΕΜΝΕ: Κέντρον Ἐρεύνη; τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισµοῦ
ΚΜΙΜΚ: Κέντρον Μελετῶν Ἱερᾶ; Μονῆ; Κύκκου
ΚΣ: Κυπριακαὶ Σπουδαί, Λευκωσία
ΚΧ: Κυπριακὰ Χρονικά, Λάρνακα-Λεµεσὸ;
ΛΚ: Λαογραφικὴ Κύπρο;, Λευκωσία
ΜΚΕ: Μεγάλη Κυπριακὴ Ἐγκυκλοπαίδεια
ΠΙΤΚ: Πολιτιστικὸ Ἵδρυµα Τραπέζη; Κύπρου
ΠΚ: Πνευµατικὴ Κύπρο;
ΣΚΕΣ: Συµβούλιον Κοινοτικῆ; Εὐηµερία; Στροβόλου
Φῶ;: Μηνιαῖον Φιλολογικὸν Περιοδικὸν
χφ: Χειρόγραφον.

†αβγ†: γραφὴ ἡ ὁποία θεωρεῖται ἐφθαρµένη
{αβγ}: γράµµατα τὰ ὁποῖα πρόσθεσε κατὰ λάθο; ὁ γραφέα;
<αβγ>: γράµµατα τὰ ὁποῖα παρέλειψεν ὁ γραφέα;
[αβγ]: γράµµατα τὰ ὁποῖα χάθηκαν ἀπὸ φθορὰ τοῦ χφ
(αβγ): ὀρθογραφικὴ διόρθωση

| : ἀλλαγὴ φύλλου ἢ σελίδα; τοῦ χφ.

11
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὡ; πρόσωπον ἀντιλεγόµενον θὰ ἠδύνατό τι; νὰ χαρακτηρίσῃ
τὸν µέχρι τοῦδε ἀνεγνωρισµένον ὑπὸ πάντων, καὶ ὡ; τέτοιον τιµώ-
µενον ἐθνοµάρτυρα ἀρχιεπίσκοπον, Κύπρου Κυπριανὸν († 9 Ἰου-
λίου 1821). Καὶ ὁ λόγο; εἶναι ὁ ἑξῆ;: Ἐνῷ ὑπὸ τῆ; συνειδήσεω; τοῦ
πληρώµατο; τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Κύπρου ἔχει ἀναγνωρισθεῖ καὶ
τιµηθεῖ ὡ; ἅγιο; ἱεροµάρτυ; ἀπὸ τῆ; πρώτη; στιγµῆ; τοῦ δι~ ἀγχό-
νη; ὑπὸ τῶν τούρκων µαρτυρικοῦ του θανάτου, ὑπό τινων συγ-
γραφέων, ἐλαχίστων εὐτυχῶ;, ἐρειδοµένων ἐπὶ κειµένων ξένων,
κυρίω; περιηγητῶν, καὶ εἰ; µεµονωµένα; προφορικὰ; διαδόσει;,
ἐµφανίζουσιν ἕνα Κυπριανὸν δόλιον, συνωµότην καὶ φιλόδοξον. Καὶ
ἐνῷ ὁ λαὸ; τῆ; Κύπρου τὸν ἐχαρακτήρισε καὶ τὸν ἐτίµησεν ὡ;
ἅγιον, εἰ; ἐπίσηµα δώµατα πλανᾶται ἀκόµη ἡ ἀµφιβολία διὰ τὸν
«ρόλον τὸν ὁποῖον διεδραµάτισε» κατὰ τὴν ἐξορίαν τοῦ προκατό-
χου του, γηραιοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.

Ἡ εἰ; βάθο; καὶ ἐνδελεχή;, κατὰ τὸ µέτρον τοῦ δυνατοῦ,
ἔρευνα, σπουδὴ καὶ µελέτη, τὴν ὁποίαν διεξήγαγαν πατέρε; τῆ;
µονῆ; Μαχαιρᾶ, συνεπικουρουµένη ὑπὸ τῆ; ταπεινότητό; µου,
ἔφερε εἰ; τὴν ἐπιφάνειαν πάµπολλα, ἄγνωστα σηµεῖα τῆ; ζωῆ; τοῦ
Κυπριανοῦ, τὰ ὁποῖα ρίχνουσιν ἄπλετον φῶ; πρὸ; τὴν κατεύθυν-
σιν τῆ; ἀποκαταστάσεω; τῆ; ἱστορικῆ; ἀληθεία; περὶ τοῦ προ-
σώπου του. Μέσα ἀπὸ τὴν ἔρευναν τῶν χειρογράφων, τῶν κωδίκων
καὶ τῆ; οἱασδήποτε µορφῆ; ἐντύπου βιβλιογραφία;, ἀφ~ ἑνὸ; µὲν
ἀποδεικνύεται τὸ πῶ; καὶ τὸ διατί ἐσπιλώθη τὸ ὄνοµα τοῦ Κυ-
πριανοῦ, ἀφ~ ἑτέρου δὲ ἀναδεικνύεται τὸ ὕψο; καὶ τὸ βάθο; τῆ;
πνευµατικῆ; του ὑποστάσεω;, τῆ; ἀρετῆ; καὶ τῆ; ἁγιότητό; του,
τοῦ χαρακτῆρο; καὶ τῶν ἱκανοτήτων του, τῆ; διακριτικότητο;, τῆ;
διορατικότητο; καὶ τῶν ἄλλων του χαρισµάτων, τῆ; φιλοθεΐα;, τῆ;
φιλαγαθία;, τῆ; φιλοπατρία; καὶ τῶν τόσων ἄλλων χαρακτηρι-
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στικῶν τῆ; προσωπικότητο; τοῦ µάρτυρο; ἱεράρχου τῆ; νεώτε-
ρη; ἱστορία; τοῦ ἑλληνισµοῦ εἰ; τὴν νῆσον τῶν ἁγίων, τὴν Κύ-
προν.

Προφορικὴ διάδοσι;, χωρὶ; κἂν σπέρµατα ἱστορικῆ; ἀλη-
θεία;, ἔγινε εὐκόλω; ἀποδεκτή, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ θεωρηθῇ ὁ Κυ-
πριανὸ; ὑπαίτιο; τῆ; ὑπὸ τῶν τούρκων ἐξορία; τοῦ Χρυσάνθου.
Προσωπικαὶ ἀπόψει; ξένων περιηγητῶν, προκατειληµµένων ἐν πολ-
λοῖ; ἔναντι τοῦ ἑλληνορθοδόξου στοιχείου τῆ; Κύπρου, ἀλλὰ καὶ
ἀρνητικὰ διακειµένων πρὸ; τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν πνευµατικὴν πα-
ράδοσιν τῆ; ὀρθοδοξία; τοῦ τόπου µα;, ἔδωσαν εἰ; τὸν Κυπριανόν,
καὶ εἰ; τοὺ; πατέρα; µα; γενικότερα, χαρακτηρισµοὺ; πόῤῥω ἀπέ-
χοντα; ἀπὸ τὴν πραγµατικότητα. Χαρακτηρισµοὺ; προσβλητικο-
τάτου; πρὸ; κάθε ἕλληνα ὀρθόδοξον χριστιανὸν τῆ; νήσου µα;.
∆υστυχῶ; τοῦτα διεµόρφωσαν συνείδησιν εἴ; τινα; ἡµετέρου;, οἱ
ὁποῖοι προσεπάθησαν νὰ τὰ πλάσουν εἰ; ἱστορικὴν ἀλήθειαν. Εἰ;
τὰ; ἐπακολουθούσα; σελίδα; ἀνατρέπονται ὅλαι οἱ ἐναντίον τοῦ
Κυπριανοῦ κατηγορίαι, ἀποκαθισταµένη; τῆ; περὶ τοῦ προσώπου
του ἀληθεία;. Ἐπίση;, ἐρωτήµατά τινα ἀφορῶντα εἰ; τὴν κατα-
γωγὴν τοῦ Κυπριανοῦ, ὡ; ἐπίση; καὶ εἰ; τὰ; δραστηριότητά; του
µετὰ τὴν ἐπιστροφήν του ἀπὸ τὴν Μολδοβλαχίαν τὸ 1802 µέχρι καὶ
τῆ; ἀναῤῥήσεώ; του εἰ; τὸν ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τὸ 1810, εὑρί-
σκουσι σαφεστάτα; ἀπαντήσει;. Ἀκόµη διὰ τοῦ συναχθέντο; ὑλι-
κοῦ φωτίζονται ἄγνωσται πτυχαὶ τῆ; ζωῆ;, τοῦ ἔργου, τῆ; δράσεω;
καὶ τῶν κρυφῶν ἐθνικῶν πόθων τοῦ νεοµάρτυρο; ἱεράρχου κατὰ
τὴν ἑνδεκαετῆ θητείαν του ὡ; ἀρχιεπίσκοπο; Κύπρου.

Εἰ; τὸν ἀνὰ χεῖρα; τόµον, ὁ ὁποῖο; εἶναι ἀποτέλεσµα τῆ;
ὑπὸ οὐκ ὀλίγων συµπατριωτῶν µα; αἰτήσεω; πρὸ; ἐπίσηµον ἀνα-
γνώρισιν τῆ; ἁγιότητο; τοῦ Κυπριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ µαρτυ-
ρησάντων, ἀλλὰ καὶ τῆ; ἐπιθυµία; τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
Χρυσοστόµου Β� πρὸ; ἀνεύρεσιν καὶ ἀποκατάστασιν τῆ; ἀληθεία;,
ἔχει περισυλλεγεῖ ἀνέκδοτον ὑλικόν, κυρίω; µέσα ἀπὸ χειρόγραφα,
ἀρχεῖα καὶ κώδικα;, ἀλλὰ καὶ ἐκδεδοµένον τοιοῦτον, ἄγνωστον ἐν
πολλοῖ; καὶ εἰ; τοὺ; πολλού;. Τὸ ἀνέκδοτον ὑλικὸν εἶναι κυρίω;
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ἐγκύκλιοι, ἔγγραφα, ἐπιστολαί, ὁµολογίαι καὶ σηµειώµατα τοῦ Κυ-
πριανοῦ, ἐν πολλοῖ; ἰδιόχειρον, ἢ καὶ γραφὲν ὑπὸ ἄλλων προσώ-
πων, ἐνῷ τὸ ἐκδεδοµένον εἶναι µελέται, ἄρθρα, ὁµιλίαι, ἐπιστολαί,
περιγραφαί, κείµενα, πράξει;, διηγήσει;, ὕµνοι, ποιήµατα, ἔργον δια-
φόρων συγγραφέων.

Μεγάλη προσπάθεια κατεβλήθη διὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ χειρο-
γράφου ἀνεκδότου ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖον, γραµµένον εἰ; µίαν ἐποχὴν
ἀµαθεία;, ἐκλειπόντων τῶν σχολείων πρὸ; στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν
τῶν ἑλλήνων τῆ; Κύπρου, παρουσιάζει πληθώραν ὀρθογραφικῶν
καί συντακτικῶν λαθῶν. ∆ιορθώσαµε, κατὰ τὸ µέτρον τοῦ δυνατοῦ
τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη, καί, διὰ τῆ; χρήσεω; τῶν σηµείων στίξεω;
δώσαµε τὸ ὀρθὸν νόηµα τῶν κειµένων. Ἐπίση; µεγάλη προσπάθεια
κατεβλήθη καὶ κατὰ τὴν µεταγραφὴ τῶν χειρογράφων, διότι ἀρκετὰ
ἐξ αὐτῶν ἦσαν δυσανάγνωστα. Κατὰ τὴν ἔκδοσίν των ἐφηρµόσαµε
τὴν ἐπιστηµονικὴν σηµειολογίαν, διὰ νὰ δύναται ὁ ἀναγνώστη; νὰ δια-
κρίνῃ τὴν µορφὴν τῶν κειµένων εἰ; τὰ χειρόγραφα, ἀλλὰ καὶ τὰ;
προθέσει; τῶν συγγραφέων καὶ τῶν κωδικογράφων. Ὅπου ἐκρίνα-
µεν ἀπαραίτητον ἐκρατήσαµε, διὰ ἱστορικοὺ; λόγου;, τὴν γραφὴν
λέξεών τινων κατὰ τὸν τύπον γραφῆ; του; τὸν ιζ� καὶ τὸν ιη� αἰῶνα,
ὅπω; π.χ. Λευκοσία ἢ κατιλλίκι, ἐνῷ εἰ; ἄλλα; περιπτώσει;, πάλιν
διὰ ἱστορικοὺ; λόγου;, ἐκρατήσαµε τὸ ὀρθογραφικὸν λάθο;
διορθώνοντε; αὐτὸ ἐντὸ; παρενθέσεω;.

Ὅλον τὸ συναχθὲν χειρόγραφον καὶ ἔντυπον ὑλικὸν κατε-
νεµήθη εἰ; δύο µέρη, εἰ; ἐκεῖνον τῶν κειµένων καὶ εἰ; ἐκεῖνον τῶν
ἐργασιῶν, ἐνῷ ὁ τόµο; εἰ; τὴν ὁλότητά του χωρίζεται εἰ; τρία µέρη.
Εἰ; τὸ πρῶτον µέρο;, τὸ ὁποῖον διαιρεῖται εἰ; δύο ἐπιµέρου; ἑνό-
τητα;, παρατίθενται: α) ἱστορικὸ; χρονολογικὸ; πίνακα; παρου-
σιάζων τὴν ζωὴν τοῦ Κυπριανοῦ ἀπὸ τῆ; γεννήσεώ; του µέχρι καὶ
τοῦ µαρτυρικοῦ του τέλου;, καὶ β) κατὰ χρονολογίαν ἀρχαιότη-
το; αἱ διάφοροι µαρτυρίαι, οὐκ ὀλίγαι τὸν ἀριθµόν, διὰ τὴν ἀνε-
γνωρισµένην ὑπὸ τῆ; συνειδήσεω; τῶν πιστῶν ἁγιότητα τοῦ
Κυπριανοῦ. Εἰ; τὸ δεύτερον µέρο; καταχωροῦνται ὅλα τὰ συλλε-
γέντα καὶ ἀφορῶντα εἰ; τὸν Κυπριανὸν ἀνέκδοτα ἢ ἐκδεδοµένα κεί-
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µενα. Τὰ κείµενα καταχωροῦνται κατὰ χρονολογικὴν σειράν, ἐκτὸ;
τῶν περιπτώσεων ἐκείνων, διὰ τὰ; ὁποία; ἐκρίναµε σκόπιµον νὰ
καταχωρηθῶσιν ἑνοποιηµένα, ἀνεξαρτήτω; τῆ; χρονολογικῆ; προ-
τεραιότητό; των, ὅπω; π.χ. αἱ πράξει; ἁγιοποιήσεω; ἄλλων νεο-
µαρτύρων ἁγίων τῆ; Ἐκκλησία;, ἢ αἱ κατὰ καιροὺ; προτάσει; εἰ;
τὴν Σύνοδον τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Κύπρου δι~ ἁγιοποίησιν τοῦ Κυ-
πριανοῦ, ἢ τέλο; αἱ διάφοροι εἰσηγήσει; προσώπων τινῶν διὰ τὸ
ἴδιον θέµα. Εἰ; τὸ τρίτον µέρο; δηµοσιεύονται ἢ ἀναδηµοσιεύονται
ἑπτὰ συνολικῶ; µελέται σχετιζόµεναι µὲ τὴν προσωπικότητα καὶ
τὸ ἔργον τοῦ Κυπριανοῦ, ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν ἱστορικὴν περιῤῥέουσαν
ἀτµόσφαιραν κατὰ τὴν ἐποχήν του. Τέλο;, τὸ ὅλον ἔργον περιλαµ-
βάνει κατάλογον τῶν ποιητικῶν καὶ θεατρικῶν ἔργων, τῶν ἀφιε-
ρωµένων εἰ; τὸν Κυπριανὸν ἢ εἰ; τὰ γεγονότα τοῦ Ἰουλίου τοῦ
1821, πλουσίαν βιβλιογραφίαν, ἀλφαβητικὸν εὑρετήριον καὶ φωτο-
γραφικὸν παράρτηµα.

Οἰκονόµο; Παρασκευᾶ; Ἀγάθωνο;, δρ θεολογία;.
Λευκωσία, 9 Ἰουλίου 2009.
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λου οἰκονόµου τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ; παπᾶ Σάββα 282
69. Ἐπιστολὴ Κυπριανοῦ πρὸ; Μιχαὴλ Χάββαν 284
70. Χρεωστικὴ βεβαίωση Κυπριανοῦ 285
71. Ποίηµα Ματθαίου Βατοπαιδινοῦ 286
72. Ποίηµα Νικολάου Σολωµοῦ Νικολαΐδου 288
73. Ἐγκύκλιο; Κυπριανοῦ πρὸ; τοὺ; κατοίκου; τῆ; νήσου

προτρεπτικὴ πρὸ; θανάτωση τῶν ἀκρίδων 289
74. Ὁµόλογο τῶν κυπρίων ἀρχιερέων - δάνειο τὸ ὁποῖο συνῆ-

ψαν γιὰ τὶ; ἀνάγκε; τοῦ τόπου 294
75. Χρεωστικὴ βεβαίωση Κυπριανοῦ 296
76. Ἐπιστολὴ Κυπριανοῦ πρὸ; ἡγούµενο Κύκκου Ἰωσὴφ 297

? - ? ? 1: 1 30-08-09  19:19  ������ 22

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



��

77. Ἐλεγειακὸν ἐγκώµιον Ἀντωνίου Μπρουνόνι πρὸ; τὸν
Κυπριανὸ 299

78. Ἐπιστολὴ Ἰωάννου Οἰκονοµίδου πρὸ; κοκόναν Μαριγὼ
Νικολαΐδου 301

79. Ἐγκύκλιο; Κυπριανοῦ πρὸ; τοὺ; κατοίκου; τῆ; Λευ-
κωσία; προτρεπτικὴ διὰ παράδοσιν τῶν ὅπλων 303

80. Ἐγκύκλιο; Κυπριανοῦ πρὸ; ἱερεῖ; καὶ λοιποὺ; χρι-
στιανοὺ; κατηλλικίου Κυθρέα; 305

81. Ἀπόδειξη λήψεω; δανείου γιὰ τὶ; ἀνάγκε; τοῦ τόπου 308
82. ∆ιήγηση τοῦ ἄγγλου περιηγητῆ John Carne περὶ τῶν

τραγικῶν σκηνῶν τοῦ Ἰουλίου 1821 309
83. Ἑτέρα διήγηση τοῦ ἄγγλου περιηγητῆ John Carne 315
84. ∆ιήγηση τοῦ ἄγγλου περιηγητῆ Joseph Wolf περὶ τῶν

τραγικῶν σκηνῶν τοῦ Ἰουλίου 1821 316
85. Ἐπιστολὴ τοῦ γάλλου προξένου Mechain - περιγραφὴ

τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 318
86. Ἐπιστολὴ τοῦ γάλλου προξένου Mechain - περιγραφὴ

τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 319
87. Ἐπιστολὴ τοῦ γάλλου προξένου Mechain - περιγραφὴ

τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 321
88. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ ἄρθρα

ἰταλικῶν ἐφηµερίδων 324
89. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ ἄρθρα

ἰταλικῶν ἐφηµερίδων 328
90. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ ἄρθρα

ἰταλικῶν ἐφηµερίδων 330
91. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ ἄρθρο

τῆ; ἰταλικῆ; ἐφηµερίδα; «Notizie del Giorno» 332
92. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ ἄρθρο

τῆ; ἰταλικῆ; ἐφηµερίδα; «Notizie del Giorno» 344
93. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ ἄρθρα

ἰταλικῶν ἐφηµερίδων 352
94. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ ἄρθρο

ἀγγλικῆ; ἐφηµερίδα; 355
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95. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ τὸν

σκῶτο φιλέλληνα στρατηγὸ Thomas Gordon 367

96. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ τὸν

γάλλο ἱστορικὸ Louis Lacroix 369

97. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ τὸν

ἱστορικὸ Σπυρίδωνα Τρικούπη 371

98. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ τὸν

τὸν ἱστορικὸ Ἰωάννη Φιλήµονα 373

99. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ τὸν

γερµανὸ ἱστορικὸ George Godefrid Gervinus 374

100. Περιγραφὴ τῶν γεγονότων τοῦ Ἰουλίου 1821 ἀπὸ τὸν

γάλλο ἱστορικὸ François Pouqueville 375

101. Ἔγγραφον τῶν ἐν Εὐρώπῃ διασωθέντων κυπρίων, κληρικῶν

καὶ λαϊκῶν 376

102. Ὑπόµνηµα χειροτονία; ἀρχιεπισκόπου Ἰωακεὶµ 379

103. ∆ιήγηση τοῦ σουηδοῦ ἱερέα καὶ περιηγητῆ Jakob B. Berggren 381

104. Ἀπόσπασµα ἐπιστολῆ; µὲ ἀναφορὰ στὸν Κυπριανὸ 383

105. Πληροφορίε; γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1821 ἀπὸ ἐπιστολὴ

τοῦ γάλλου προξένου Mechain, ἀναιροῦσαν ἐναντίον του

κατηγορίε; 384

106. Τὸ τραγοῦδι τῶν δεσποτάδων 389

107. Ἐπιστολὴ ἀναφεροµένη στὰ γεγονότα τῆ; 9η; Ἰουλίου 394

108. Ἐπιστολὴ τοῦ γάλλου προξένου Vasse De Saint Ouen µὲ

ἀναφορὰ στὸν Κυπριανὸ 397

109. Ἀπόσπασµα ἐπιστολῆ; τοῦ γάλλου προξένου Reybaud,

ἀναφερόµενο σὲ δάνειο ποὺ συνῆψαν οἱ ἀρχιερεῖ; ὡ; δια-

χειριστὲ; τῆ; νήσου 399

110. ∆εύτερο ἀπόσπασµα ἐπιστολῆ; τοῦ γάλλου προξένου

Reybaud, ἀναφερόµενο σὲ δάνειο ποὺ συνῆψαν οἱ ἀρχιε-

ρεῖ; ὡ; διαχειριστὲ; τῆ; νήσου 401

111. Τρίτη ἐπιστολὴ τοῦ γάλλου προξένου Reybaud ἀναφε-

ροµένη σὲ δάνειο ποὺ συνῆψαν οἱ ἀρχιερεῖ; ὡ; διαχει-

ριστὲ; τῆ; νήσου 406
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112. Πρακτικὸν περιέχον ἀπόδειξιν δι’ ὁµόλογον δανείου

τοῦ Κυπριανοῦ 409

113. Ἐπιστολὴ ἀρχιεπισκόπου Ἰωαννικίου 412

114. Ἐπιστολὴ Gabriel Bernard µὲ ἀναφορὰ σὲ δάνειο τοῦ

Κυπριανοῦ γιὰ τὶ; ἀνάγκε; τοῦ τόπου 417

115. Ἐπιστολὴ τοῦ γάλλου προξένου Darras µὲ ἀναφορὰ σὲ

δάνειο τοῦ Κυπριανοῦ 419

116. Ἐπιστολὴ A. Homsy µὲ ἀναφορὰ σὲ ὁµόλογο τῶν

κυπρίων ἀρχιερέων 420

117. Ἐπιστολὴ Joseph Habbas µὲ ἀναφορὰ σὲ ὁµόλογο τῶν

κυπρίων ἀρχιερέων 421

118. Ἐπιστολὴ Χρίστου ∆αβὶδ 424

119. Γεωργίου Κηπιάδου, οἱ µάρτυρε; τοῦ 1821 426

120. Ὁ ἀποκεφαλισµὸ; τῶν δεσποτάδων 429

121. Ἡ γενέτειρα τοῦ ἐθνοµάρτυρο; Κυπριανοῦ - Α� 432

122. Ἡ γενέτειρα τοῦ Κυπριανοῦ - Β� 446

123. Ἡ γενέτειρα τοῦ Κυπριανοῦ - Γ� 448

124. Ἀκολουθία τῶν ἁγίων µαρτύρων τοῦ 1821 449

125. Ἡ ἀκολουθία τῶν µαρτύρων τοῦ 1821 - διακήρυξη τῆ;

ἁγιότητό; του; 468

126. Πρᾶξι; διακηρύξεω; ἁγιότητο; Γρηγορίου Ε� πατριάρχου

Κωνσταντινουπόλεω; 472

127. Πρᾶξι; διακηρύξεω; ἁγιότητο; µαρτύρων µικρασια-

τικῆ; καταστροφῆ; 476

128. Πρᾶξι; διακηρύξεω; ἁγιότητο; ἱεροµαρτύρων Κρήτη; 479

129. Προσκύνηση τῶν ἁγίων λειψάνων τῶν µαρτυρησάντων

τὸ 1821 484

130. Ὁ Κυπριανὸ; καὶ οἱ σὺν αὐτῷ µαρτυρήσαντε; νὰ τύ-

χωσι καὶ τῆ; τιµῆ; τῆ; ἁγιότητο; 487

131. Εἰσήγησι; διv ἀνακήρυξιν τοῦ Κυπριανοῦ ὡ; ἁγίου

µάρτυρο; τῆ; Ἐκκλησία; 489

132. Ἰωάννου Παρασκευοπούλου - κατάταξι; τοῦ Κυπρια-

νοῦ µετὰ τῶν Ἁγίων τῆ; ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησία; 491

? - ? ? 1: 1 30-08-09  19:19  ������ 25

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



��

133. Εἰσήγησι; διv ἀνακήρυξιν ὡ; ἁγίων τῶν ἐθνοµαρτύρων

τοῦ 1821 493

134. Ἐπαναφορὰ εἰσηγήσεω; διv ἀναγνώρισιν ὡ; ἁγίων τῶν

ἐθνοµαρτύρων τοῦ 1821 495

135. Εἰσήγηση γιὰ ἀναγνώριση τῆ; ἁγιότητα; τῶν µαρτύρων

τοῦ 1821 496

136. Ἐπιστολὴ οἰκονόµου Κωνσταντίνου Κούκου πρὸ;

ἐπίσκοπον Λήδρα; Ἐπιφάνιον 497

137. Ἐπιστολὴ δηµάρχου Στροβόλου Σάββα Ἡλιοφώτου -

ἁγιοποίηση τοῦ ἐθνοµάρτυρα Κυπριανοῦ 501

138. Ἐπιστολὴ κοινοτάρχου Καµπιῶν Ἀνδρέα Παπαϊωάν-

νου - ἁγιοποίηση τοῦ Κυπριανοῦ 503

139. Ἐπιστολὴ ἐπισκόπου Λήδρα; Ἐπιφανίου πρὸ; ἀρχιεπί-

σκοπο Χρυσόστοµο Β� - ἀποπεράτωση τῆ; ἔρευνα; περὶ

τὸν Κυπριανὸ 504

Μέρο; Γ� - Μελέτε;

Α�. Μητροπολίτου Λεµεσοῦ Ἀθανασίου: Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 509

Β�. Ἐπισκόπου Λήδρα; καὶ ἡγουµένου Μαχαιρᾶ Ἐπιφα-

νίου: ΜΙΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 522

Γ�. Ἐπισκόπου Λήδρα; καὶ ἡγουµένου Μαχαιρᾶ Ἐπιφα-

νίου: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ

ΦΑΡΜΑΣΩΝΩΝ 533

∆�. Κωστῆ Κοκκινόφτα: Ο ΠΑΦΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (1805-1821)

ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1810 583

Ε�. Κωστῆ Κοκκινόφτα: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-

ΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 597

Στ�. Κωστῆ Κοκκινόφτα: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ

Η 9Η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 - ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 606
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Ζ�. Ἐπισκόπου Λήδρα; καὶ ἡγουµένου Μαχαιρᾶ Ἐπιφα-
νίου: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΕ-
ΜΙΟΥ ∆� ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΙΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ 611

Ἐπίλογο; 629

Παράρτηµα: Ποιητικὰ καὶ θεατρικὰ ἔργα ἀφιερωµένα στὰ
γεγονότα τῆ; 9η; Ἰουλίου 1821 639

Βιβλιογραφία 645
Ξένη βιβλιογραφία 658
Ἄλλη βιβλιογραφία 659
Κατάλογο; χειρογράφων καὶ κωδίκων 662

Εὑρετήριον 665

Φωτογραφικὸν παράρτηµα 677
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (1756-1821)

Α. Βίο;

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1756 - γέννηση στὸν
Στρόβολο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἄµεση χειρόγραφη µαρτυρία
τοῦ Κυπριανοῦ περὶ τῆ; κατα-
γωγῆ; του. Βλ. κατωτέρω, σ. 610.

Χειρόγραφη µαρτυρία βρί-
σκεται ἐπίση; καὶ σὲ Εὐαγγέλιον
ἐκδοθὲν κατὰ τὸ 1581 ἔτο;. Βλ.
κατωτέρω, κείµενο 54, σ. 259.

Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει; ἱστο-
ρικαὶ περὶ τῆ; Ἐκκλησία; Κύ-
πρου, Ἀθήνα 1875 (φωτοτ. ἀνατ.,
Λευκωσία 1975, Κυπρολογικὴ
Βιβλιοθήκη 4), σ. 117, σηµ. α.

Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύ-
µατα τῶν κατὰ τὸ 1821 ἐν τῇ
νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν,
Ἀλεξανδρείᾳ 1888, σ. 8.

Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, Ἱστορία τῆ;
νήσου Κύπρου ἀπὸ τῆ; ἀγ-
γλικῆ; κατοχῆ; µέχρι σήµερον,
Λάρνακι 1911, σ. 1149.

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανὸ;» - Μέρο; Α�,
Φῶ;, 1 (1911) 4.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία τῆ;
ὀρθοδόξου Ἐκκλησία; τῆ; Κύ-
πρου, τ. Α�, Ἀθήναι; 1923, σ. 305.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1756 - ἔκδοσι; τῆ; Τυπικῆ;
∆ιατάξεω; τοῦ ὁσίου Νείλου.
Ἀντίτυπο τῆ; ἐκδόσεω; αὐτῆ;
ἀργότερα περιῆλθε στὴν κατοχὴ
τοῦ Κυπριανοῦ, τὸ ὁποῖο σήµε-
ρα βρίσκεται στὸ Μουσεῖο τοῦ
Παγκυπρίου Γυµνασίου.

Σεπτέµβριο; 1760 - σιγίλλιον
πατριάρχου Κωνσταντινουπό-
λεω; Σεραφεὶµ Β�, διὰ τοῦ ὁποί-
ου ἀνανεώνονται τὰ προνόµια
τῆ; µονῆ; Μαχαιρᾶ.

Ὁ Κυπριανό;, σὲ πρώιµη ἡλι-
κία, παιδιόθεν, «ἐξ αὐτῆ; τῆ;
βαλβῖδο; τοῦ βίου», εἰσέρχεται
ὡ; δόκιµο; µοναχὸ; στὴν µονὴ
Μαχαιρᾶ, ἐπὶ ἡγουµένου Παρ-
θενίου (1720-1766) ἢ ἐπὶ ἡγου-
µένου Ἰωαννικίου Β� (1766- 1769).

1766-1768 - ἐκµάθηση τῶν
πρώτων γραµµάτων στὸ σχο-
λεῖο τῆ; µονῆ; Μαχαιρᾶ, στὸ
ὁποῖο κατὰ τὸ 1768 διετέλεσε δι-
δάσκαλο; ἕνα; τῶν µαθητῶν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τυπικὴ ∆ιάταξι; ὡ; εὕρηται
τῆ; κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον σε-
βασµία; καὶ βασιλικῆ; µονῆ;
τῆ; ὑπεραγία; Θεοτόκου, Μα-
χαιράδο; ἐπιλεγοµένη;, νῦν πρῶ-
τον τύποι; ἐκδοθεῖσα πρὸ; ὠφέ-
λειαν τῶν ἐν τυγχανόντων. ∆α-
πάνῃ µὲν καὶ ἐξόδῳ τοῦ τῆ;
ἱερᾶ; αὐτῆ; µονῆ; οἰκονόµου
κὺρ Παρθενίου, ἐπιµελείᾳ δὲ
τοῦ ἐν ἱεροδιδασκάλοι; κυρίου
Ἐφραίµ. Ἐνετίησιν �αψνD� (1756).

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 72-74.
Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ

ἱερὰ µονὴ τῆ; Παναγία; τοῦ
Μαχαιρᾶ, Πειραιεῖ 1929, σσ.
120-126.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 1, σ.
115.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 178, βλ. κα-
τωτέρω, κείµενο 33, σ. 208.

Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύ-
µατα, ὅ.π., σσ. 8-9.

Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, Ἱστορία τῆ;
νήσου Κύπρου, ὅ.π., σ. 1149.

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανό;», ὅ.π., σ. 4.

Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει; ἱστο-
ρικαί, ὅ.π., σ. 117, σηµ. α.

Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τὰ Ἑλληνικὰ
Γράµµατα ἐν Κύπρῳ κατὰ τὴν
περίοδον τῆ; τουρκοκρατία;

? - ? ? 1: 1 30-08-09  19:19  ������ 32

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



��

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεω;.

1767 - ἄνοδο; στὸν ἀρχιεπι-
σκοπικὸ θρόνο τῆ; Ἐκκλησία;
τῆ; Κύπρου τοῦ µητροπολίτου
Πάφου Χρυσάνθου (1767-1810).

1769-1771 - ὁ Κυπριανὸ; εἰ-
σέρχεται στὸ Ἑλληνοµουσεῖο τῆ;
ἱερᾶ; Ἀρχιεπισκοπῆ; στὴν Λευ-
κωσία, ὅπου φοιτᾶ γιὰ τρία χρό-
νια.

1771 - κατὰ τὸ ἔτο; τοῦτο
µαρτυρεῖται ὡ; διδάσκαλο; καὶ
διευθυντὴ; τοῦ Ἑλληνοµουσεί-
ου ὁ ἱεροµόναχο; Παρθένιο;,
µαθητὴ; τοῦ Ἐφραὶµ τοῦ Ἀθη-
ναίου.

1783 - εἰ; διάκονον χειροτο-
νία τοῦ Κυπριανοῦ ὑπὸ τοῦ ἀρ-
χιεπισκόπου Κύπρου Χρυσάνθου.

1783 - ὁ Κυπριανὸ; ἀναχωρεῖ
µετὰ τοῦ ἱεροµονάχου Χαραλά-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1571-1878), Λευκωσία 1930 (φω-
τοτ. ἀνατ. ἐκδ. Ἐπιφανίου, Λευ-
κωσία 2000), τ. Α�, σ. 115.

Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Κυπριακά,
τ. Α�, σ. 883.

Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει; ἱστο-
ρικαί, ὅ.π., σ. 110.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σ. 300.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο-
νὴ τῆ; ὑπεραγία; Θεοτόκου τοῦ
Μαχαιρᾶ, Λευκωσία 1968, σ. 110.

Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τὰ Ἑλληνικὰ
Γράµµατα, ὅ.π., τ. Α�, σσ. 138. 139.
157-158.

ΙΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ, Ἱστορία τῶν
Ἑλληνικῶν Γραµµάτων, Λευκω-
σίᾳ 1930, (φωτοτ. ἀνατ., Λευκω-
σία 2000), σ. 39, σηµ. 2.

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανό;», ὅ.π., σ. 4.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σ. 305.

Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύ-
µατα, ὅ.π., σ. 9.

Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει; ἱστο-
ρικαί, ὅ.π., σ. 117, σηµ. α.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

µπου; γιὰ τὴν Μολδοβλαχία, µὲ
σκοπὸ τὴν διεξαγωγὴ ἐράνων γιὰ
ἐνίσχυση τῆ; µονῆ; Μαχαιρᾶ.
Ἐδῶ σχετίζεται µετὰ τοῦ ἡγε-
µόνο; Μιχαὴλ Σούτσου, ὁ ὁποῖ-
ο; τὸν θέτει ὑπὸ τὴν προστασία
του.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆ; πα-
ραµονῆ; του στὴν Μολδοβλα-
χία χειροτονεῖται πρεσβύτερο;,
καὶ διορίζεται ὑπὸ τοῦ Μιχαὴλ
Σούτσου ἐφηµέριο; στὸν ἡγεµο-
νικὸ ναὸ τοῦ Ἰασίου. Ταυτοχρό-
νω; φοιτᾶ στὴν διάσηµη Ἡγε-
µονικὴ Ἀκαδηµία τοῦ Ἰασίου
Şcoala Domnesçã, ὅπου παρακο-
λουθεῖ φιλοσοφία, λογική, φυ-
σική, κοσµογραφία, ψυχολογία,
µεταφυσική, ἠθική, ἀστρονοµία,
µαθηµατικά, χηµεία, ἱστορία,
γεωγραφία καὶ ξένε; γλῶσσε;.
Παράλληλα ἐκτελεῖ χρέη πνευ-
µατικοῦ στὴν αὐλὴ τοῦ ἡγεµό-
νο; Μιχαὴλ Σούτσου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανό;», ὅ.π., σ. 4.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
σ. 305.

Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, Ἱστορία τῆ;
νήσου Κύπρου, ὅ.π., σ. 1149.

Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει; ἱστο-
ρικαί, ὅ.π., σ. 117, σηµ. α.

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανό;», ὅ.π., σ. 4.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σ. 305.

Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, Ἱστορία τῆ;
νήσου Κύπρου, ὅ.π., σ. 1149.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο-
νή, ὅ.π., σ. 111.

ΒΑΡΛΑΑΜ ΜΕΡΤΙΚΑΡΙΟΥ ΑΡ-
ΧΙΜ., «Ἐκκλησιαστικὲ; σχέσει;
µεταξὺ Ρουµανία; καὶ Κύπρου.
Ὁ ἱεροµόναχο; Κυπριανό;, ὁ µέλ-
λων ἀρχιεπίσκοπο; Κύπρου»,
διάλεξη σὲ συµπόσιο ἀφιερωµένο
στὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἐθνο-
µάρτυρα Κυπριανό, Λευκωσία, 1
Νοεµβρίου 2006 (ἀνέκδοτο).

E. Vŏlkl, «Die griechische
kultus in der Moldan, während
der Phanariotenzeit (1711-1821)»,
Südorf Forlumgen, 26 (1967) 117-
118.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

13 Φεβρουαρίου 1795 - ἔκ-
δοση πατριαρχικοῦ σιγιλλίου ἀπὸ
τὸν Κωνσταντινουπόλεω; Γε-
ράσιµο Γ� διὰ τοῦ ὁποίου ἀνανε-
ώνονται ἐκ νέου τὰ προνόµια
τῆ; µονῆ; Μαχαιρᾶ.

13 Φεβρουαρίου 1795 - ἔκδο-
ση χρυσοβούλλου γράµµατο;
ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα τῆ; Μολδα-
βία; Ἰωάννη Μιχαὴλ Σοῦτσο
ἀφορῶν στὴν µονὴ Μαχαιρᾶ.

1802 - ἐπανάκαµψη τοῦ Χα-
ραλάµπου; καὶ τοῦ Κυπριανοῦ
στὴν Μονή. Ἡγούµενο; τότε
ἦταν ὁ Γερµανὸ; (1796-1827).

1802 - ἀφιέρωση στὴν µονὴ
Μαχαιρᾶ διαφόρων ἐκκλησια-
στικῶν ἀντικειµένων, σκευῶν,
ἐκκλησιαστικῶν καὶ µουσικῶν βι-
βλίων, πινάκων καὶ προσωπογρα-
φιῶν, τὰ ὁποῖα ὁ Χαράλαµπο;
καὶ ὁ Κυπριανὸ; συνέλεξαν κατὰ
τὴν παραµονή του; στὴν Μολ-
δοβλαχία (1783-1802).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σκευοφυλάκιον ἱερᾶ; µονῆ;
Μαχαιρᾶ, µεµβρανῶδε; σιγίλ-
λιον.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 135-136.
Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ

ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ. 131-136.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 3, σ.

125.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 137.
Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ

ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ. 129-131.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 4, σ.

130.

Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει; ἱστο-
ρικαί, ὅ.π., σ. 117.

Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύ-
µατα, ὅ.π., σ. 9.

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανό;», ὅ.π., σ. 4.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σ. 306.

Σκευοφυλάκιον ἱερᾶ; µονῆ;
Μαχαιρᾶ.

Ἀρχιεπίσκοπο; Κύπρου Κυ-
πριανὸ; - ὁ µάρτυρα; τῆ; πί-
στεω; καὶ τῆ; πατρίδο; (φω-
τογραφικὸν Λεύκωµα), ἔκδ. ἱε-
ρᾶ; µονῆ; Μαχαιρᾶ, Λευκωσία
2008, σσ. 153. 158-178.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1802 - χειροθεσία τοῦ Κυ-
πριανοῦ ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Χρυσάνθου εἰ; οἰκονόµον Μα-
χαιρᾶ.

1807 - χαρακτηρισµὸ; τοῦ
Κυπριανοῦ ὡ; οἰκονόµου Μ<α-
χαιρᾶ>.

Ὡ; οἰκονόµο; Μαχαιρᾶ ὁ
Κυπριανὸ; χαρακτηρίζεται καὶ
σὲ δύο ἄλλα σηµειώµατα, τὸ
πρῶτο σὲ χειρόγραφη σηµείωση
στὸ ἐξώφυλλο παλαιοῦ Εὐαγγε-
λίου, τὸ ὁποῖο βρισκόταν στὸν
ἱερὸ ναὸ Τιµίου Σταυροῦ Λευ-
κάρων, καὶ τὸ δεύτερο σὲ χρο-
νικὸ σηµείωµα τοῦ ἰατροῦ Παναγῆ
Ἀγγελάτου, προξένου τῶν Ἰονί-
ων Νήσων.

1802 - ὁ Κυπριανὸ; ἀναλαµ-
βάνει τὴν φροντίδα τῶν ἐν τῇ
Μητροπόλει Κιτιέων κτηµάτων
τῆ; µονῆ; Μαχαιρᾶ.

23 Μαΐου 1803 - ἐπιστολὴ
τοῦ Γαβριὴλ Ζαχαρίου πρὸ;
τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθο,
στὴν ὁποία ἀναφέρονται σηµα-
ντικὲ; πληροφορίε; γιὰ τὸν Κυ-
πριανό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύ-
µατα, ὅ.π., σ. 9.

ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο; Α�,
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Χρυ-
σάνθου, ἔγγραφον 44. Βλ. κα-
τωτέρω, κείµενο 11, σ. 151.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Παλαιογρα-
φικά», ΚΧ, ΙΓ� (1937) 62. Βλ.
κατωτέρω, κείµενο 54, σ. 259.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονικὰ ση-
µειώµατα», ΚΧ, Β� (1924) 228.

Βλ. κατωτέρω, µελέτη Β�, σ.
529.

ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗ-
∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ,
«Μία ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ τοῦ
Γαβριὴλ Ζαχαρίου», εἰσήγηση
στὸ ∆� ∆ιεθνὲ; Κυπρολογικὸ
συνέδριο, Λευκωσία 2008. Βλ.
κατωτέρω, µελέτη Β�, σσ. 528-
529..

ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο; Α�,
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Χρυ-
σάν θου, ἔγ γραφον 45.

Βλ. κατωτέρω, κεί µενο 5, σ.
132.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1803 - 1804 - διάφορε; µαρ τυ-
ρίε; παρουσιάζουν τὸν Κυπρια νὸ
διαχειριστὴ οἰκονοµικῶν ὑπο θέ -
σεων τῆ; Ἀρ χιεπισκοπῆ; Κύπρου.

10 Μαρτίου 1804 - ἐπανά -
σταση τῶν ὀθωµανῶν τῆ; Λευ -
κωσία; καὶ τῶν περιχώρων κα τὰ
τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου
- σωτήρια διαµεσολάβηση τοῦ
Κυπριανοῦ - ἀνάληψη «ἐκ τῶν
χειρῶν τοῦ ἀρχιεπισκόπου» τῆ;
γενικῆ; διεύθυνση; τῶν πραγ -
µάτων τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ;.

Ὁ ἰσπανὸ; περιηγητὴ; don
Domingo Badia-y-leyblich, γνω -
στὸ; µὲ τὸ ψευδώνυµο Ἀλῆ Μπέ   -
η;, χαρακτηρίζει τὸν Κυ πριανὸ
ἐξ αἰτία; τῆ; διαµεσολά βηση;
αὐτῆ; «φύλακα ἄγγελο τῆ; κοι-
νότητά; του».

Ἀπρίλιο; 1804 - Φεβρουάρι ο;
1805, καὶ 1807 - διάφορε; µαρ -
τυρίε; παρουσιάζουν τὸν Κυ-
πρια νὸ διαχειριστὴ οἰκονοµικῶν
ὑπο  θέ σεων τῆ; Ἀρ χιεπισκοπῆ;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἀρχεῖον ΙΑΚ, Κατάστιχον
11, φφ. 2. 45. 49. 51-52.

Κ. ΚΥΡΡΗ, ∆εδοµένα ἐπὶ τῶν
κοινωνικῶν θεσµῶν τῆ; Κύπρου
κατὰ τὰ; ἀρχὰ; τοῦ ΙΘ� αἰῶνο;,
τὰ περιεχόµενα τοῦ καταστίχου
XXVI (XI) τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ;
Κύπρου, ΕΚΕΕ, VI (1972-1973)
271. 309. 311. 313-316.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σσ. 306-307.

ΕΥ. ΗΓΟΥΜΕΝΙ∆ΟΥ, «Ἱστο-
ρικὴ µαρτυρία Ἰωάννου Κορνά-
ρου τοῦ Κρητό;», ἐν Νέα εἰ  κόνα
καὶ ἱστορικὴ µαρτυρία Ἰωάννου
Κορνάρου τοῦ Κρη τό;, Λευκω-
σία 2000, σ. 18. 20. Πί νακα; Χ.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρο νογρα φι -
κὸν σηµείωµα», ΚΧ, Η� (1931) 83.

C. D. CoBhaM, Excerpta Cy -
pria, Cambridge 1908 (φωτο τ.
ἀνα τ., Nicosia 1969), σ. 395. Α.
ΠΑΥ ΛΙ∆Η, Ἡ Κύ προ; ἀνὰ τοὺ;
αἰῶνε; - µέσα ἀπὸ τὰ κείµενα
ξένων ἐπισκε πτῶν τη;, ἐκδ. Φι-
λόκυπρο;, Λευκωσία 1994, τ. Γ�,
σ. 1028. Βλ. κατωτέρω, κείµενο
9, σ. 143.

Ἀρχεῖον ΙΑΚ, Κατάστιχον
11, φφ. 13. 19. 21-29. 39. 43.

Κ. ΚΥΡΡΗ, ∆εδοµέ να..., ΕΚΕΕ,
VI (1972-1973), ὅ.π., σσ. 285. 299.
304. 305. 318. 385.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

Κύπρου.
Τὴν περίοδο τούτη, λόγῳ τῆ;

δραστηριότητο; τοῦ Κυπριανοῦ
στὴν Ἀχιεπισκοπή, ὁ ἀρχιεπί-
σκοπο; Χρύσανθο; τὸν προά -
γει σὲ µέγα οἰκονόµο.

5 Φεβρουαρίου 1805 - ἐπι -
στολὴ τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ; τὸν
ἰατρὸν Παναγῆν Ἀγγελᾶτον,
καὶ ἀπάντηση τοῦ Ἀγγελάτου
στὶ; 8 Φεβρουαρίου.

1806 - ὁ Κυπριανό;, εἰ; ἀνά-
µνηση τῆ; σωτηρία; τῆ; Λευ-
κωσία; ἀπὸ τὴν ἐξέγερση τῶν
τούρκων κατοίκων τη; τὸ 1804,
ἀνήγειρε εἰ; αὐτὴν τὸν ναὸ τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, µετόχιο τῆ;
µονῆ; Μα  χαιρᾶ, προφασιζόµε-
νο; τὴν ἀνέγερση ἀποθήκη; γιὰ
τὶ; ἀνάγκε; τῆ; Μονῆ;.

29 Μαρτίου 1806 - συνά -
ντηση τοῦ Κυπριανοῦ µὲ τὸν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τοῦ αὐτοῦ, Ἀνέκδοτα περὶ
Χ�� Γεωργάκη Κορνεσίου, ΕΚΕΕ,
IV (1970-1971) 288-314.

Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἐπὶ
τῇ τελετῇ τῶν ἀποκαλυπτηρίων
τῆ; προτοµῆ; τοῦ ἐθνοµάρτυ-
ρο; Κυπριανοῦ ἐν τῇ γενετείρᾳ
αὐτοῦ Στροβόλῳ τὴν 27ην Ἀπρι λίου
1930, ἔκδ. ΣΚΕΣ, Στρό βολο;-
Κύπρο; 1988, σ. 116.

Βλ. κατωτέρω, µελέτη Β�, σ.
531, καὶ σηµ. 24.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προ ξενικὰ ἔγ -
γραφα», ΚΧ, ΙΒ� (1936) 66-67.

Βλ. κατωτέρω, κείµενα 6-7,
σσ. 136-137.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο -
νή, ὅ.π., σ. 245.

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ.,
Ὁ ἀρχιµανδρίτη; Γρηγόριο; Μα -
χαιριώ τη; (ἐψηφισµένο; ἡγού -
µενο; Μαχαιρᾶ) καὶ τὸ ἔργον
του, Λευκωσία 1963, σ. 28.

Ἀρχιεπίσκοπο; Κύπρου Κυ -
πρια νὸ; - ὁ µάρτυρα; τῆ; πί -
στεω; καὶ τῆ; πατρίδο;, ὅ.π.,
σσ. 240-241.

C. D. CoBhaM, Excerpta Cy -
pria, ὅ.π., σ. 395.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

ἰσπανὸ περιη γητὴ don Domingo
Badia-y-ley blich, γνω στὸ µὲ τὸ
ψευδώ νυµο Ἀλῆ Μπέη;.

1806 - ἐπανάσταση τοῦ Ἀλτι -
παρµάκκη (ἑξαδακτύλου).

15 Μαρτίου 1809 - Τρίτη τῆ;
Λαµπρῆ; - ἀποκεφαλισµὸ; τοῦ
δραγοµάνου Χατζηγεωργάκη Κορ -
νεσίου.

12 Σεπτεµβρίου 1809 - ἐπι -
στολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυ -
σάνθου πρὸ; πρέσβει; ξέ νων
χωρῶν, στὴν ὁποία ἀπο καλεῖ
τὸν Κυπριανὸ «ἡµέτερον οἰκο -
νόµο».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΠΑΥ ΛΙ∆Η, Ἡ Κύ προ; ἀνὰ
τοὺ; αἰῶνε;, ὅ.π., τ. Γ�, σσ. 1028-
1029.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 9, σ.
141.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρο νο γρα φι -
κὸν σηµείωµα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 83.

Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, Πα τρια ρ χεῖο
Ἱεροσολύµων καὶ Κύπρο;, Ἐπι -
στολὲ; (1731-1884), ΚΜΙΜΚ,
Λευ κωσία 2007, σσ. 35-50. 322-
325.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Πα λαιο γρα -
φικά», ΚΧ, ὅ.π., σ. 62. Βλ. κα-
τωτέρω, κείµενο 54, σ. 259.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρο νογρα φι -
κὸν σηµείωµα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 84.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 177. Βλ. κα-
τωτέρω, κείµενο 33, σ. 204.

Κ. ΜΥΡΙΑΝ ΘΟ ΠΟΥ ΛΟΥ, Χα-
τζη γεωρ  γάκη; Κορνέσιο;, ὁ δι-
ερ µη νεὺ; τῆ; Κύ πρου 1779-1809,
Λευ κωσία 1934, σσ. 142. 145.

ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο; Α�,
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Χρυ-
σάν θου, ἔγ γραφον 72.

Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ἡ Ἐκ κλησία
τῆ; Κύπρου κατὰ τὴν ὀθωµανικὴ
περίοδο (1571-1878), ΚΕΕ, Λευ-
κω σία 2005, σσ. 323-324.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 12, σ.
153.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

Μάϊο; - Ἰούνιο; 1810 - ἐξο-
ρία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάν-
θου καὶ τοῦ ἀνεψιοῦ του µη-
τροπολίτου Κιτίου Χρυσάνθου.

28 Ἰουνίου 1810 - ἐπιστολὴ
κλήρου καὶ λαοῦ τῆ; Κύπρου µὲ
τὴν ὁποία ζητοῦν ἀπὸ τὸν οἰκου -
µενικὸ πατριάρχη Ἱερεµία ∆� νὰ
ἐπιτάξει τὸν Σιναίου Κωνστάν-
τιο, ὅπω; χειροτονήσει τὸν Κυ-
πριανὸ ἀρ χιεπίσκοπο Κύ πρου.

2 Ἰουλίου 1810 - ἀπάντηση τοῦ
Σιναίου Κωνσταντίου σὲ συνο-
δικὴν ἐπιστολὴ τῶν κυπρίων περὶ
τοῦ θέµατο; τῆ; εἰ; ἀρχιεπίσκο-
πον Κύπρου χειροτονία; τοῦ Κυ-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρο νογραφι -
κὸν σηµείωµα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 84.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Παλαιογρα-
φικά», ΚΧ, ὅ.π., σ. 62. Βλ. κα-
τωτέρω, κείµενο 54, σ. 259.

Α. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, «Τὸ Χρονικὸν
τοῦ χωρίου Λύση;», ΠΚ, 15
(1961) 116.

Κῶδιξ ΙΒ� οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου, φφ. 69-70.

Κ. ∆ΕΛΙΚΑΝΗ ΑΡ ΧΙΜ., Τὰ ἐν
τοῖ; κώδιξι τοῦ πατριαρχικοῦ Ἀρ -
χειοφυλακίου σωζόµενα ἐπίσηµα
ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα τὰ ἀφο -
ρῶντα εἰ; τὰ; σχέσει; τοῦ οἰ-
κου µενικοῦ Πατριαρχείου πρὸ;
τὰ; Ἐκ κλησία; Ἀλεξανδρεία;,
Ἀντιο χεία; Ἱε ροσολύµων καὶ
Κύ  πρου (1574 -1863), Κωνσταν-
τινούπολι; 1904, σσ. 602-604.

Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, Οἰκου µενικὸ
Πα τριαρχεῖο καὶ Κύπρο;, τὰ
πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν
1600-1878, ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία
2001, σσ. 317-319.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 13, σ.
156.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 156-157.
Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκ -

κλησίαν Κύπρου, εἴ κο σι µελέται
- 4ο; ἕω; 20ὸ; αἰών, Ἵδρυµα Ἀ.
Γ. Λεβέντη - Μορφωτικὸν Ἵδρυ-
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

πριανοῦ. Ὁ Σιναίου ἐπικροτεῖ
τὴν ἐκλογὴ τοῦ Κυπριανοῦ ὡ;
«ἀρίστη καὶ φρονίµη», καὶ γνω-
στοποιεῖ στοὺ; ἀποστολεῖ; τῆ;
ἐπιστολῆ; ὅτι ἂν ὑπάρξει πα-
ραίτηση τῶν ἐξο ρισθέντων ἢ
ἐντολὴ τοῦ οἰκουµενικοῦ πατρι -
άρ χη, τότε «ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλ   -
λιάσει» θὰ ἔλθει στὴν Λευκωσία
καὶ θὰ ἐπιτελέσει τὰ τῆ; χειρο-
τονία;.

4 - 8 Ἰουλίου 1810 - συνοδικὴ
ἐπιστολὴ τῆ; Ἐκκλησία; τῆ;
Κύ πρου πρὸ; τὸν οἰκουµενικὸ
πατριάρχη µετὰ τὴν ἀπάντηση
τοῦ Σιναίου Κωνσταντίου.

15 Ἰουλίου 1810 - πρώτη ἐπι-
στολὴ τοῦ οἰκουµενικοῦ πατρι -
άρχου Ἱερεµίου ∆� πρὸ; τὸν Σι -
ναίου Κωνστάντιο µὲ τὴν ὁποία
τοῦ δίδει ἐντολὴ νὰ χειροτονή-
σει τὸν Κυπριανό, καὶ νὰ τὸν ἐν -
θρονίσει ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου.

1 Σεπτεµβρίου 1810 - κοίµηση
τοῦ Χρυσάνθου. Ἡ πληροφορία
προέρχεται ἀπὸ τὸ χρονικὸ ση-
µείωµα τοῦ Παναγῆ Ἀγγελάτου,
ὅπου σηµειώνεται ἡ ἡµερο µηνία
2 Ὀκτωβρίου. Ἐν συνεχείᾳ ὅµω;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

µα Ἐθνικῆ; Τραπέζη;, Ἀθῆναι
1996, σσ. 391-394.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 14, σ.
159.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 157-159.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 15, σ.

163.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 159-160.
Κῶδιξ ΙΒ� οἰκουµενικοῦ Πα-

τριαρχείου, φφ. 70-71.
Κ. ∆ΕΛΙΚΑΝΗ ΑΡ ΧΙΜ., Τὰ ἐν

τοῖ; κώδιξι, ὅ.π., σσ. 605-606.
Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, Οἰ κου  µενικὸ

Πατριαρχεῖο καὶ Κύπρο;, ὅ.π.,
σσ. 319-321.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 16, σ.
167.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρο νικὰ ση-
µειώµατα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 228.

Βλ. κατωτέρω, µελέτη Ζ�, σ.
620.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

διορθώνεται σὲ 1 Σεπτεµβρίου.
Σύµφωνα µὲ χειρόγραφη ση-

µείωση στὸ ἐξώφυλλο παλαιοῦ
Εὐαγγελίου τῶν Λευκάρων, ὁ
Χρύσανθο; κοιµήθηκε στὶ; 4
Ὀκτωβρίου.

Ἔγγραφο τοῦ κώδικο; Α� τῆ;
Ἀρχιεπισκοπῆ;, ἐπιβεβαιώνει ὅτι
ἦταν Σεπτέµβριο;.

27 Σεπτεµβρίου 1810 - δεύ-
τερη ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου ∆�
πρὸ; τὸν Σιναίου Κωνστάντιο
µὲ τὴν ὁποίαν τοῦ δίδει ἐκ νέου
ἐντολὴ νὰ χειροτονήσει τὸν Κυ-
πριανό, καὶ νὰ τὸν ἐνθρονίσει
ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου.

29 Σεπτεµβρίου 1810 - ἡ εἴ-
δηση γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Χρυ-
σάνθου «ἠκούσθη εἰ; Λευκο σί αν».

29 Ὀκτωβρίου 1810 - ὑπό-
µνηµα χειροτονία; Κυπριανοῦ.

30 Ὀκτωβρίου 1810 - χειρο-
τονία τοῦ Κυπριανοῦ σὲ ἀρχιε-
ρέα καὶ ἐνθρόνισή του σὲ ἀρ χι-
επίσκοπο Κύπρου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Παλαιογρα-
φικά», ΚΧ, ὅ.π., σ. 62. Βλ. κα-
τωτέρω, κείµενο 54, σ. 259.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 165-167.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 39, σ.
225.

ΙΑΚ, Βιβλίον ΛΗ�, ἔγγραφον 9.
Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Πα-

τριαρχικαὶ ἐπιστολαὶ πρὸ; τοὺ;
ἀρχιεπισκόπου; Κύπρου Χρύ-
σανθον καὶ Σινᾶ Κωνστάντιον»,
ΚΣ, ΙΣτ� (1952) 36-37.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 17, σ.
171.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρο νικὰ ση-
µειώµατα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 228.

 Βλ. κατωτέρω, µελέτη Ζ�, σ.
621.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 160-161.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 18, σ.

173.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρο νικὰ ση-
µειώµατα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 228.

Τοῦ αὐτοῦ, «Παλαιογραφι -
κά», ΚΧ, ὅ.π., σ. 62. Βλ. κατω-
τέρω, κείµενο 54, σ. 259.

Τοῦ αὐτοῦ, «Χρο νογραφικὸν
σηµείωµα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 84. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

3 Νοεµβρίου 1810 - ὁ Κυπρια-
νό;, συλλειτουργοῦντο; καὶ τοῦ
Σιναίου Κωνσταντίου, χειροτο-
νεῖ τὸν Μελέτιο καὶ τὸν κα-
θιστᾶ µητροπολίτη Κιτίου.

29 ∆εκεµβρίου 1810 - ἔγγρα-
φον ὁµολογιακὸν ∆ηµητρίου Παυ -
λίδου, τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει τὴν
κατοχὴ ἀπὸ αὐτὸν περιουσία;
στὴν Τύµπου. Τὸ ἔγ    γραφον ἐπι-
κυρώνει ὁ Κυπρια  νὸ; διὰ τῆ;
ὑπογραφῆ; του.

Μάϊο; 1811 - ἐκλογὴ καὶ χει-
ροτονία τοῦ Λαµπούση; Λαυ-
ρεντίου, ὁ ὁποῖο; τὸ 1816 ψη -
 φίστηκε καὶ ἐνθρονίστηκε µη     -
τρο πολίτη; Κυρηνεία;.

12 Ἰουλίου 1811 - ἐπιστολὴ
τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ; τὸν Πιε-
ράκην ∆ηµητρίου Κορέλλαν ἐπὶ
τῇ γεννήσει τοῦ τέκνου του ∆η-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, «Τὸ Χρο-
νικὸν τοῦ χωρίου Λύση;», ΠΚ,
ὅ.π., σ. 116.

«Ὑπόµνηµα Κιτίων Μελε-
τίου», Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 161.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Παλαιογραφι -
κά», ΚΧ, ὅ.π., σ. 62. Βλ. κατω-
τέρω, κείµενο 54, σ. 259.

Τοῦ αὐτοῦ, «Χρο νικὰ σηµει-
ώµατα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 228.

 Βλ. κατωτέρω, µελέτη ∆�, σ.
596, σηµ. 33.

Κῶδιξ Μαχαιράδο;, φφ. 345-
346.

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ.,
Ὁ ἀρχιµανδρίτη; Γρηγόριο; Μα -
χαιριώ τη;, ὅ.π., σ. 33.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο -
νή, ὅ.π., σ. 124 (µόνον ἀναφορά).

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 19, σ.
175.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 162 (ὑπό-
µνηµα καὶ αἰτιολογία τῆ; ἐκλο γῆ;
τοῦ Λαµπούση; Λαυ ρεντίου).

Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν Ἱδρύµα-
το; Πιερίδη.

Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τὰ Ἑλληνικὰ
Γράµµατα, ὅ.π., τ. Β�, σσ. 142-143.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

µητρίου Πιερίδου.

1 ∆εκεµβρίου 1811 - ἔγγραφον
ὁµολογιακὸν Χατζηχριστο φῆ, τὸ
ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἀγόρασε
ἐργαστήριον τῆ; µο νῆ; Μαχαι -
ρᾶ. Τὸ ἔγγραφον ἐπικυρώνει ὁ
Κυπριανὸ; διὰ τῆ; ὑπογρα φῆ;
του.

1 ∆εκεµβρίου 1811 - κατάλο-
γο; συναλλαγῶν τῆ; ἱερᾶ; Μη-
τροπόλεω; Κιτίου µὲ τὸν Κυ  -
πριανό, ὡ; καὶ ἔξοδα τὰ ὁποῖα
ἔγιναν διὰ προσταγῆ; του, συν-
ταχθεὶ; ὑπὸ τοῦ µητροπολίτου
Κιτίου Μελετίου Β�.

1811 - ὁ Κυπριανὸ; χειροτο-
νεῖ στὸν Στρόβολο τὸν Νεό-
φυτο, µοναχὸ τῆ; ἱερᾶ; µονῆ;
Παναγία; Χρυσορροϊατίσση;,
σὲ διάκονο.

1811 - οἰκονοµικὲ; συναλλα-
γὲ; µὲ τὸν ἱερὸ ναὸ Παναγία;
Χρυσελεούση; Στρο βό λου, τὶ;
ὁποῖε; διενήργησε ὡ; ἀρχιεπί-
σκοπο;, µέσῳ τοῦ ἀνεψιοῦ του
Σάββα (πιθανῶ; ὁ γνωστὸ; Χα-
τζησάββα;).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 20, σ.
177.

Κῶδιξ Μαχαιράδο;, φ. 344.
Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ.,

Ὁ ἀρχιµανδρίτη; Γρηγόριο; Μα -
χαιριώτη;, ὅ.π., σ. 35.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο -
νή, ὅ.π., σ. 124 (µόνον ἀναφορά).

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 21, σ.
178.

Κῶδιξ Ε� ἱερᾶ; Μητροπόλε -
ω; Κιτίου, φ. 19.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 22, σ.
180.

 Σηµείωση εὑρισκοµένη σὲ
Μηναῖο τῆ; ἱερᾶ; Μονῆ;.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Πανα-
γία ἡ Χρυσορρωγιάτισσα, ἱστο  -
ρικὴ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, Λευ-
 κωσία 1964-65, σ. 48.

Κατάστιχον ἐσόδων-ἐξόδων
τοῦ ναοῦ τῆ; Χρυσελεούση;, σ.
41.

Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ.
ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 116.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1 Ἰανουαρίου 1812 - ὁ Κυπρι -
α νὸ; συντάσσει καὶ ὑπογράφει
τὴν ἱδρυτικὴ πράξη τῆ; ἑλ λη-
νικῆ; Σχολῆ; Λευκωσία;, τοῦ
µετέπειτα Παγκυπρίου Γυµνα-
σίου.

10 Ἰανουαρίου 1812 - ἐπιστο -
λὴ πρὸ; τὴν ἀδελφότητα τῆ; ἱε -
ρᾶ; µονῆ; Κύκκου µὲ θέµα τὴν
ἐκλογὴ νέου ἡγουµένου, στὴν
ὁποία κάνει λόγο περὶ ἐπιστο -
λῆ; του πρὸ; τὸν οἰκουµενικὸ
πατριάρχη γιὰ τὸ ἴδιο θέµα.

1 Φεβρουαρίου 1812 - βεβαί-
ωση - γραµµάτιον ὑπογραµµένο
ἀπὸ τὸν Κυπριανό.

7 Φεβρουαρίου 1812 - ἐπιστο -
λὴ προκρίτων τῆ; νήσου πρὸ;
τὸν Κυπριανό, στὴν ὁποία ἐκ -
φράζουν τὴν βεβαιότητά του;
ὅτι θὰ διαχειριστεῖ µὲ σύνεση τὰ
χρήµατα τοῦ λαοῦ.

1 Ἀπριλίου 1812 - ἐγκύκλιο;
τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ; τοὺ; ἱε-
ρεῖ; καὶ τοὺ; λοιποὺ; χριστια-
νοὺ; τοῦ καδηλλικίου Λεύκα;.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 173-175.
Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ

ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ. 137-141.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 23, σ.

181.

Ἀρχεῖον ἱερᾶ; µονῆ; Κύκκου,
φάκελλο; ΜΕ, ἔγγραφον 2α.

ΣΤ. ΠΕΡ∆ΙΚΗ, Ἡ µονὴ Κύκ-
κου, ὁ ἀρχιµανδρίτη; Κυπρια -
νὸ; καὶ ὁ τυπογράφο; Μιχαὴλ
Γλυκῆ;, ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία
1989, σσ. 99-103.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 24, σ.
187.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο -
νή, ὅ.π., σ. 124 (µόνον ἀναφορά).

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἀνέκ δοτα προ-
ξενικὰ ἔγγραφα», ΚΧ, Α� (1923)
38-39.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 25, σ.
190.

ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο; Α�,
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπρι -
ανοῦ, ἔγ γραφον 1.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 26, σ.
192.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1 Ἀπριλίου 1812 - ἰδιόχειρη
βεβαίωση τοῦ Κυπριανοῦ διx
ἀγορὰν γῆ; ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο
ἐκ τοῦ χωρίου Ἅγιο; Σέργιο;.

2 Ἀπριλίου 1812 - ἀπάντηση
τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ἐπιστολὴ
τῶν προκρίτων τῆ; νήσου.

11 Μαΐου 1812 - ὁ Κυπριανὸ;
συναντήθηκε καὶ συνδείπνησε µὲ
τὸν ἄγγλο φι λέλ ληνα πολιτικὸ
λόρδο Frederick North Guilford,
τὸν ὁποῖο προη γου µένω; εἶχε
ἐφοδιάσει µὲ ἐπιστο λὴ ἐλεύθε-
ρη; διακίνηση; στὴν Κύπρο.

23 Μαΐου 1812 - ὁ πρώην µη-
τροπολίτη; Κιτίου Χρύσανθο;
ἐπιστρέφει ἀπὸ τὴν ἐξορία.

1812 - κατασκευὴ τοῦ µελα-
νοδοχείου τοῦ Κυπριανοῦ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο; Α�,
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπρι -
ανοῦ, ἔγ γραφον 1Β.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 27, σ.
195.

Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 - Ὁ
ἀπαγχονισµὸ; τοῦ Κυπριανοῦ
καὶ ὁ θάνατο; τῶν λοιπῶν µαρ-
τύρων τῆ; πίστεω; καὶ τῆ; πα-
τρίδο; - ἀνέκδοτον γράµµα τοῦ
ἀειµνήστου πρωθιεράρχου, Ἐφη-
µερίδα «Ἐλευθερία», 8 Ἰουλίου
1906, φ. 9.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 28, σ.
196.

Ε. ΤΣΟΥ ΓΚΑ ΡΑ ΚΗ, Τὰ ταξίδια
τοῦ λόρδου Guilford στὴν ἀνατο-
λικὴ Μεσόγειο, Ἀκαδηµία Ἀθη-
νῶν - ΚΕΜΝΕ, Ἀθήνα 2000, σ.
254.

Βλ. κατωτέρω, κείµενα 29-
30, σσ. 198-200.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρο νικὰ ση-
µειώµατα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 228.

Τοῦ αὐτοῦ, «Παλαιογραφι -
κά», ΚΧ, ὅ.π., σ. 62, σηµ. 9.

 Βυζαντινὸν Μουσεῖον ἱερᾶ;
Ἀρχιεπισκοπῆ; Κύπρου.

Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκ -
κλησίαν Κύπρου, ὅ.π., σ. 367.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1812 - µὲ πρωτοβουλία τοῦ
Κυπριανοῦ συγκλήθηκε σύνο δο;
τῶν κληρικῶν τῆ; Λευ κωσία;
στὴν ὁποία προ σκλή θηκαν καὶ οἱ
ἄλλοι κύπριοι ἀρχιερεῖ;. Κατx
αὐτὴν κατεγράφησαν τὰ χρέη
τῆ; ἱερᾶ; Ἀρχιε πισκο πῆ;.

23 Ἀπριλίου 1813 - ὁ Κυπρια -
νὸ; παρίσταται ὡ; µάρτυ; σὲ
ὑπογραφὴ συµµαρτυρικοῦ ἐξο -
φλητικοῦ γράµµατο;.

7 Ἰουλίου 1813 - µετὰ τὴν
πυρκαϊὰ κατὰ τὴν ὁποία κάηκε
ὁλοσχερῶ; ἡ µονὴ Κύκκου, µὲ
ἀπόφαση τοῦ Κυπριανοῦ ἡ θαυ -
µατουργὸ; εἰκόνα τῆ; Θεο τό -
κου κατέβηκε στὴν Λευ κω σία
καὶ τοποθετήθηκε στὸν ναὸ τοῦ
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

4 Σεπτεµβρίου 1813 - ὑποδο -
χή, µετὰ πλήθου; εὐσε βῶν ὀρ -
θο δόξων χριστιανῶν, τῆ; ἁγία;
εἰκόνο; τῆ; Παναγία; τοῦ Κύκ -
κου στὸ µετόχιον τοῦ Ἀρ χαγγέ-
λου, κατόπιν προσωπι κῶν ἐνερ-
γειῶν, ἀδεία; καὶ µερίµνη; τοῦ
Κυπριανοῦ.

Ταυτόχρονα ὁ Κυπριανὸ; κα -
τα βάλλει τὰ ἔξοδα γιὰ διάφορα
ἀνακαινιστικὰ ἔργα στὴν Μονή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 165-166.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 39, σ.

225.

Κῶδιξ Μαχαιράδο;, φ. 347.
ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ

βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο -
νή, ὅ.π., σ. 124 (µόνον ἀναφορά).

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 31, σ.
201.

Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ἀρ χεῖο ἱε ρᾶ;
µο νῆ; Κύκκου ΙΧ, Τὸ τσιφλίκι
(Çiftlik) τῆ; ὀθωµα νικῆ; περιό-
δου - Μοναστηριακὰ τσιφλίκια
στοὺ; κώδικε; 49 (1813-1841) καὶ
51 (1818-1881) τῆ; ἱερᾶ; µονῆ;
Κύκκου, ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία
2005, σ. 239.

Περιγραφὴ τῆ; ἱερᾶ; σεβα-
σµία; καὶ βασιλικῆ; µονῆ; τῆ;
ὑπεραγία; Θεοτό κου, τῆ; καὶ
µέγα ἐχούση; τὸ αἰδέσιµον, διὰ
τὸν ἱστορήσαντα αὐτὴν ἀπό-
στολον Λου κᾶν τὸν εὐαγγελι-
στήν, τοῦ Κύκκου ἐπιφη µιζοµέ-
νη;, κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον,
Ἐνετίησιν 1819, σσ. 84. 85.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρο νογρα φι -
κὸν σηµείωµα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 84.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

21 Σεπτεµβρίου 1813 - ἐπι-
στολὴ τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ; τοὺ;
ἐπιτρόπου; τῆ; ἱερᾶ; µο νῆ; Βα -
τοπαιδίου.

1813 - ἔγγραφον τοῦ Κυπρι α -
νοῦ ἀφορῶν τὸ τσιφλίκι τῆ;
Τύµπου.

1813 - ἔγγραφον τοῦ Κυπρι α  -
νοῦ ἀφορῶν τὴν ἀφιέρωση δου-
λοπαροίκων (λαϊκῶν ὑπηρε τῶν)
στὴν ἱερὰ µονὴ Μαχαι ρᾶ.

1 Ἰανουαρίου 1814 - ὁ Κυ-
πριανό;, ἐκ µέρου; καὶ τῶν λοι -
πῶν ἀρχιερέων, ὑπέγραψε χρεω-
στικὴ ὁµο λογία πρὸ; τὸν κόν-
σολο Σικελία; Ἱερώνυµο Καλη-
µέρη. Τὸ χρέο; προερχόταν ἀπὸ
παλαιὸ δάνειο τὸ ὁποῖο εἶχαν
λάβει ἀπὸ τὸν Καληµέρη οἱ ἀρ -
χιερεῖ;, ὡ; διαχειριστὲ; τῆ; νή -
σου, κατὰ τὰ ἔτη 1806-1807, ἐξ
αἰτία; τῶν ἀναγκῶν τοῦ τό που.

Ἀναφορὰ στὸ ἐν λόγῳ δάνειο
γίνεται σὲ τρεῖ; ἐπιστολὲ; τοῦ
γάλλου προξένου Reybaud.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἀρχεῖον ἱερᾶ; µεγίστη; µο -
νῆ; Βατοπαι δίου, φάκ. 700, φ.
197r.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 32, σ.
202.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 177-180.
Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ

ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ. 142-149.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 33, σ.

204.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 181-183.
Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ

ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ. 149-153.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 34, σ.

212.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐ θνο-
µάρτυ; ἀρχιεπίσκο πο; Κύ πρου
Κυπριανό;», ΑΒ, τ. ΛΒ�, τεῦχ.
7-8 (1971) 288.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 35, σ.
217.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξε νικὰ ἔγ -
γραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύ -
πρου», ΚΧ, ΙΓ� (1937) 113. Βλ.
κατωτέρω, κείµενο 109, σ. 399.

Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 115. Βλ.
κατωτέρω, κείµενο 110, σ. 402.

Τοῦ αὐτοῦ, «∆άνεια τῶν θρό -
νων διὰ τὴν Κύπρον», ΚΧ, Ζ�
(1930) 133. Βλ. κατωτέρω, κεί-
µενο 111, σ. 406.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

15 Ἰανουαρίου 1814 - συνάν-
τηση µὲ τὸν ἄγγλο περιηγητὴ
John Macdonald Kinneir, πλοί-
αρχο τῆ= Ἑταιρεία= Ἀνατολι-
κῶν Ἰνδιῶν, στὰ πλαίσια περιο-
δεία= τοῦ τελευταίου στὴν Μι-
κρὰ Ἀσία, τὴν Ἀρµενία καὶ τὸ
Κουρδιστάν.

26 Ἰουλίου 1814 - βεβαίωση
τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= τὸν κόν-
σολο ∆ηµήτριο γιὰ τὶ= ζηµιὲ=
ποὺ ἔπαθε στὸν ρωσσοτουρκικὸ
πόλεµο.

1814 - καθ| ὑπόδειξη τοῦ Κυ-
πριανοῦ, ὁ ὁποῖο= θέλησε νὰ
ἐπιβάλει τάξη καὶ ἔλεγχο στὰ οἰ-
κονοµικὰ τῶν ἐνοριακῶν ναῶν,
ἐγκαινιάστηκε ἡ χρήση κατα-
στίχων, γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν
περιουσιακῶν στοιχείων, ἀφιε-
ρωµάτων κ.ἄ. Τέτοια κατάστιχα
ἀνευρέθηκαν στοὺ= ἱεροὺ= να-
οὺ= Ἁγίου Σάββα καὶ Ἀρχαγγέ-
λου Μιχαὴλ Τρυπιώτου Λευ-
κωσία=.

2 Φεβρουαρίου 1815 - ὁ Κυ-
πριανὸ= συνέταξε ἐγκύκλιο στὴν
ὁποία ἀφορίζει τοὺ= φαρµασώ-
νου= καὶ συστήνει τὴν προσοχὴ
στοὺ= πιστού=.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

C. D. COBHAM, Excerpta Cy-
pria, ὅ.π., σ. 416.

Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Ἡ Κύπρο= ἀνὰ
τοὺ= αἰῶνε=, ὅ.π., τ. Γ�, σσ. 1052.
1057.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 36, σ.
218.

Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η, Ἱστορία καὶ
γενεαλογία τῆ= µεγάλη= κυπρι-
ακῆ= οἰκογένεια= Φραγκούδη
καὶ τῶν συγγενικῶν οἰκογενειῶν,
Ἀθῆναι 1939, σ. 28.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 37, σ.
221.

Ν. ΚΛΗΡΙ∆ΟΥ, «Ὁ ναὸ= τοῦ
Ἁγίου Σάββα Λευκωσία= - συµ-
πληρωµατικαὶ σηµειώσει=», ΚΧ,
Ι� (1934) 137. Βλ. κατωτέρω, κεί-
µενο 38, σ. 222.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ναογραφία
Λευκωσία= ∆� - ναὸ= Τριπιό-
του», ΚΧ, Θ� (1933) 209.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο-
νή, ὅ.π., σ. 12.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 183-184.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 40, σ.

228.
Βλ. ἐπίση= µελέτη Γ�, σσ. 533-

582.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1 Σεπτεµβρίου 1815 - ὁ Κυ-
πριανὸ= τέλεσε τὴν θεία λειτουρ-
γία στὴν µονὴ Κύκκου ἢ σὲ
µετόχιό τη=, ὅπω= ἐξάγεται ἀπὸ
ἀναφορὰ ἐξόδων τῆ= µονῆ= «διὰ
τὸ λειτουργικὸν τοῦ δεσπότου».
Ἀναφορὰ ἐπίση= σὲ κάποιον Νι-
κόλα, ἀνεψιὸν τοῦ δεσπότου, ὁ
ὁποῖο= εἶχε οἰκονοµικὲ= δοσο-
ληψίε= µὲ τὴν µονὴ Κύκκου.

25 Σεπτεµβρίου 1815 - ὁ Κυ-
πριανὸ= ἐνθρόνισε ἡγούµενο στὴν
ἱερὰ µονὴ τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου
τὸν Ἰωακείµ.

Ὀκτώβριο= 1815 - ἐχθροὶ τοῦ
Κυπριανοῦ στὴν Κωνσταντινού-
πολη κατήγγειλαν ὅτι λόγῳ τῆ=
«τυραννία= καὶ ἀπληστία= του»
οἱ κύπριοι τὸν µισοῦν - ἀποστο-
λὴ ἀπὸ τὴν Πύλη δύο τούρκων
πρὸ= διερεύνηση τῆ= ὑπόθεση=.

17 Ὀκτωβρίου 1815 - συνά-
ντηση τοῦ Κυπριανοῦ µὲ τὸν
ἄγγλο διπλωµάτη καὶ περιηγητὴ
William Turner, στὰ πλαίσια πε-
ριοδεία= τοῦ τελευταίου στὴν
Ἀνατολή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ἀρχεῖο ἱερᾶ=
µονῆ= Κύκκου VI, Ὁ κώδικα=
54 τῆ= ἱερᾶ= µονῆ= Κύκκου καὶ
οἱ οἰκονοµικὲ= δραστηριότητέ=
τη= (1813-1819), ΚΜΙΜΚ, Λευ-
κωσία 2001, σσ. 145. 173. 311. 317.

ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο= Α�,
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ, ἔγγραφον 1Γ.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἱστορία
τῆ= Ἐκκλησία= Πάφου, Λευκω-
σία 1971, σ. 415.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 41, σ.
233.

C. D. COBHAM, Excerpta Cy-
pria, ὅ.π., σ. 437.

Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Ἡ Κύπρο= ἀνὰ
τοὺ= αἰῶνε=, ὅ.π., τ. Γ�, σσ. 1083-
1084.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 42, σ.
234.

C. D. COBHAM, Excerpta Cy-
pria, ὅ.π., σσ. 436-437.

Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Ἡ Κύπρο= ἀνὰ
τοὺ= αἰῶνε=, ὅ.π., τ. Γ�, σσ. 1083-
1084.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 42, σ.
234.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1815 - ἡ εἰκόνα τῆ= Παναγία=
τῆ= Μακεδονίτισσα= ἀργυρο-
χρυσώθηκε ἀπὸ τὸν Κυπριανό.

1 Φεβρουαρίου 1816 - ὁ Κυ-
πριανὸ= τέλεσε τὴν θεία λειτουρ-
γία στὴν ἱερὰ µονὴ Ἀποστόλου
Βαρνάβα, στὴν ὁποία καὶ ἀφιέ-
ρωσε δώδεκα Μηναῖα, Τριῴδιο,
Πεντηκοστάριο, Παρακλητικὴ καὶ
Ἀπόστολο. Σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ
ἔγραψε ἰδιοχείρω= ἀφιέρωση.

Μάρτιο= 1816 - συνάντηση
τοῦ Κυπριανοῦ µὲ τὸν ἐσθονὸ
λόγιο Otto von Richter.

11 Μαρτίου 1816 - κατευό-
δωση τῆ= ἁγία= εἰκόνο= τῆ=
Παναγία= τοῦ Κύκκου, ἡ ὁποία
βρισκόταν στὴν Λευκωσία ἀπὸ
τὶ= 7 Ἰουλίου τοῦ 1813.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, «Μακεδονίτισ-
σα= Παναγία= µοναστήρι», ΜΚΕ,
τ. Θ�, ἐκδ. Φιλόκυπρο=, Λευκω-
σία 1986, σ. 274.

Κατάλογο ὅλων τῶν ἀφιερω-
µάτων τοῦ Κυπριανοῦ βλ. ἐν

α) ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ
ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπη-
γιακὴ µονή, ὅ.π., σσ. 120-122.

β) Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου
Κυπριανὸ= - ὁ µάρτυρα= τῆ=
πίστεω= καὶ τῆ= πατρίδο=, ὅ.π.,
σσ. 143-148.

Κ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, Τὰ ἐν δια-
σπορᾷ Γ� τῆ= δεκαετία= 1979-
1989, Τόµο= τιµητικὸ= γιὰ τὰ
ὀγδοντάχρονά του, Λευκωσία
1989, σ. 205.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 43, σ.
237.

Π. ΕΝΕΠΕΚΙ∆Η, Κύπρο= 1800-
1878 - τὰ τελευταῖα χρόνια τῆ=
τουρκοκρατία= στὴ γερµανικὴ
ἔρευνα καὶ κριτική, Ἀθήνα 2000,
σ. 59.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 44, σ.
238.

Περιγραφὴ τῆ= ἱερᾶ= σεβα-
σµία= καὶ βασιλικῆ= µονῆ=, ὅ.π.,
σ. 86.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

10 Ἰουλίου 1816 - ἐπίσκεψη
τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ἱερὰ µονὴ
Κύκκου.

21 Αὐγούστου 1816 - ἐπιστο-
λὴ τοῦ Κωνσταντίνου Οἰκονό-
µου τοῦ ἐξ οἰκονόµων πρὸ= τὸν
Κυπριανό.

25 Αὐγούστου 1816 - βεβαί-
ωση τοῦ Κυπριανοῦ ἐπὶ πωλη-
τηρίου ἐγγράφου.

Αὔγουστο= 1816 - ὁ ἐπίσκο-
πο= Λαµπούση= Λαυρέντιο= ψη-
φίστηκε καὶ ἐνθρονίστηκε µη-
τροπολίτη= Κυρηνεία=.

14 Σεπτεµβρίου 1816 - ὁ Κυ-
πριανὸ= ἐπετέλεσε τὴν θεία λει-
τουργία στὴν ἱερὰ µονὴ Τιµίου
Σταυροῦ Ὀµόδου=, ὅπω= προ-
κύπτει ἀπὸ σηµείωση γραµµένη
στὸ ἐξώφυλλο ἀκολουθία= τοῦ
ἁγίου Ἡρακλειδίου, ἡ ὁποία
ἐκδόθηκε στὴν Βενετία τὸ 1774
καὶ βρίσκεται στὴν ἱερὰ µονὴ
Τροοδιτίσση=.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ἀρχεῖο ἱερᾶ=
µονῆ= Κύκκου VI, ὅ.π., σ. 185.

Κ. ΛΑΠΠΑ - Ρ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ,
Κωνσταντῖνο= Οἰκονόµο= ὁ ἐξ
οἰκονόµων, Ἀλληλογραφία, τ. Α�
(1802-1817), ΚΕΜΝΕ, Ἀκαδη-
µία Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1989, σσ.
202-204.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 45, σ.
240.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἐµπόριον καὶ
ναυτιλία ἐν Κύπρῳ», ΚΧ, Θ�
(1933) 251.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 46, σ.
244.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 155 (ὑπό-
µνηµα εἰ= τὸν προβιβασµὸν τοῦ
θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Λαµ-
πούση= εἰ= µητροπολίτην Κυρη-
νεία=).

Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, «Ἡ ἱερὰ µονὴ
Τροοδιτίσση=», ΚΧ, Γ� (1925)
250.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

17 ∆εκεµβρίου 1816 - γράµµα
τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= τὸν κόνσο-
λο Βοντιτσιάνο, συνοδευτικὸ
ποσοῦ ἐξοφλητικοῦ.

11 Φεβρουαρίου 1817 - ἐπι-
στολὴ τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= ἐπί-
σηµο πρόσωπο στὴν Ἰταλία,
µετὰ ἀπὸ φιλοξενία ποὺ τοῦ πα-
ρασχέθηκε στὴν Κύπρο.

Μάρτιο= 1817 - ὁ Κυπριανό=,
µὲ τὴν συνδροµὴ καὶ τοῦ συγγε-
νοῦ= του Χατζησάββα, ἀνεκαί-
νισε ἐκ βάθρων τὸν ἱερὸ ναὸ
Παναγία= Χρυσελεούση= Στρο-
βόλου, ἀνήγειρε τὸν ναὸ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου καὶ ἔκανε διά-
φορα ἄλλα ἔργα στὸν Στρό-
βολο, ὅπω= τὴν µεταφορὰ πό-
σιµου νεροῦ (τὸ «νερὸν τοῦ δε-
σπότη») καὶ τὴν φύτευση ἐλαι-
ώνων, τοὺ= ὁποίου= δώρησε στὴν
κοινότητα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΚ, φάκελλο= Μ�, ἔγγραφον
4Β (δακτυλογραφηµένο ἀντί-
γραφο τοῦ πρωτοτύπου, τὸ ὁ-
ποῖο λείπει).

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 47, σ.
246.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου
Cambridge, Ms.Add.4251(B).783.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 48, σ.
247.

Κτιτορικὲ= πλάκε= πάνω ἀπὸ
τὴν βόρεια καὶ τὴν νότια εἴσοδο
τοῦ ναοῦ τῆ= Χρυσελεούση= καὶ
τὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
σ. 306.

ΙΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ,«Ὁἐθνοµάρ-
τυ= Κυπριανό=», Πανηγυρικὸν
Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 32.

Βίο= καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τῆ=
ἁγία= Μαρίνη=, Κειµήλια τοῦ
ἱεροῦ ναοῦ Χρυσελεούση= Στρο-
βόλου, ἐπιµελείᾳ Κωνσταντίνου
Μυριανθέα, ἐκκλησία Χρυσελε-
ούση= Στροβόλου, Λευκωσία
1949, σσ. 44. 45. 58.

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ.,
Ὁ ἀρχιµανδρίτη= Γρηγόριο= Μα-
χαιριώτη=, ὅ.π., σ. 31.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο-
νή, ὅ.π., σ. 246.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

Πάσχα 1817 - συναντήσει= τοῦ
γάλλου Didot Ambroise Firmin
µὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό.

1 Μαΐου 1817 - ὁ Κυπριανὸ=
λαµβάνει δάνειο ἀπὸ τὸν «κὺρ
Ἀθανάσιο» καὶ ὑπογράφει σχε-
τικὴ ἀπόδειξη.

23-24 Ἰουνίου 1817 - ὁ Κυ-
πριανὸ= συναντήθηκε µὲ τὸν
Κωνσταντῖνο Περιστιάνη στὴν
Τύµπου, πιθανὸν στὰ πλαίσια πε-
ριοδεία= ποὺ ἔκανε συχνὰ στὴν
εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ κατιλλι-
κίου Κυθρέα=, γιὰ πνευµατική,
ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ στήριξη τῶν ἐκεῖ
χριστιανῶν.

5 Μαρτίου 1818 - ὁ Κυπρια-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυ-
πριανὸ= - ὁ µάρτυρα= τῆ= πί-
στεω= καὶ τῆ= πατρίδο=, ὅ.π.,
σσ. 75. 257.

Λ. ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ, Σηµειώ-
σει= ἀπὸ ἕνα ταξίδι στὴν Κύπρο
τοῦ 1816-17, ΕΕΚΕΙΣ, Στ� (2003)
90 (τὸ πρωτότυπο προέρχεται
ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦDidot Ambroise
Firmin, Notes d’ un voyage fait
daus le Levant, premiere édition,
Firmin Didot, Paris 1826.

Μία αὐτόγραφο= ὁµολογία
τοῦ ἐθνοµάρτυρο= ἀρχιεπισκό-
που Κύπρου Κυπριανοῦ, Ἐφη-
µερίδα «Φωνὴ τῆ= Κύπρου», 28
Μαρτίου 1925, φ. 1983 [2289].

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 49, σ.
248.

ΣΤ. ΠΕΡ∆ΙΚΗ, «Οἱ Ἑπτανή-
σιοι τῆ= Λάρνακο= καὶ οἱ σχέ-
σει= του= πρὸ= τὴν ἱερὰ µονὴ
Κύκκου», ΚΣ, ΝΘ� (1995) 80.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 50, σ.
249.

Σ. ΠΕΤΑΣΗ, Συρκανιὰ - Χαρ-
δακιώτισσα, θρησκευτική, ἱστο-
ρική, λαογραφική, πολιτιστικὴ
καὶ οἰκογενειακὴ ἐπισκόπηση,
Λευκωσία 2009, σ. 44.

Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

νό=, παρουσίᾳ καὶ ἄλλων µαρ-
τύρων, ὑπογράφει ἔγγραφο στὸ
ὁποῖο ρυθµίζει κληρονοµικὲ=
διαφορέ=.

6 Μαρτίου 1818 - ὁ Κυπρια-
νό=, ἐγγράφω= καὶ παρουσίᾳ
µαρτύρων, ρυθµίζει κληρονοµι-
κὲ= διαφορέ=.

7 Μαρτίου 1818 - ὁ Χατζη-
σάββα=, µὲ ἐντολὴ τοῦ Κυπρια-
νοῦ, ἐπιδιόρθωσε τὸ ἐξωκκλήσιο
τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου, µετόχιο
τῆ= µονῆ= Μαχαιρᾶ.

25 Ὀκτωβρίου 1818 - ἐγκύ-
κλιο= τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= τοὺ=
ἱερεῖ= καὶ τοὺ= λοιποὺ= χρι-
στιανοὺ= τοῦ κατιλλικίου Χρυ-
σοχοῦ=.

1818 - ὁ Κυπριανὸ= ἀπέστειλε
στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ
διδαχθοῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 46.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 51, σ.

252.

Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ.
ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 47.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 52, σ.
254.

Ν. ΚΛΗΡΙ∆ΟΥ, «Ἀνέκδοτη ἀ-
κολουθία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου
ἐκ τοῦ χωρίου Πολιτικοῦ τῆ=
Κύπρου», ΚΣ, Γ� (1939) 39.

Τὸ παρεκκλήσιον ἅγιο= Ὀ-
νούφριο= καὶ ὁ ἐθνοµάρτυ= Κυ-
πριανό=, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ=
Κύπρου», 9 Μαΐου 1942, φ. [5181],
[2874], [3180].

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ.,
Ὁ ἀρχιµανδρίτη= Γρηγόριο= Μα-
χαιριώτη=, ὅ.π., σ. 36.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο-
νή, ὅ.π., σ. 255.

«Ἐπιστολὴ ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου Κυπριανοῦ», ΑΒ, 48
(1920) 29-30.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 53, σ.
256.

Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Τὸ
µουσικὸν ἔργον τοῦ Στυλιανοῦ
Χουρµουζίου καὶ βιογραφικαὶ
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

µουσική, τρεῖ= κυπρίου=, τὸν
ἀρχιµανδρίτη Μελέτιο ἀπὸ τὴν
Λάρνακα, τὸν Ἰεζεκιὴλ καὶ τὸν
Λεόντιο1.

Ἰανουάριο= - Ὀκτώβριο= 1819
- συναλλαγὲ= τῆ= µονῆ= Κύκ-
κου µὲ τὸν Κυπριανὸ καὶ οἰκο-
νοµικὴ βοήθεια τῆ= Μονῆ= πρὸ=
διάφορα πρόσωπα διὰ προστα-
γῆ= «τοῦ δεσπότου».

11 Φεβρουαρίου 1819 - ἐπιστο-
λὴ τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= τὸν
ἐκκλησιάρχην τῆ= ἱερᾶ= µονῆ=
Κύκκου.

25 Ἀπριλίου 1819 - ὁ Κυπρι-
ανὸ= χειροτόνησε τὸν Ἰεζεκιήλ,
ἱεροδιάκονο τῆ= ἱερᾶ= µονῆ= Κύκ-
κου, σὲ ἱεροµόναχο.

18 Μαΐου 1819 - ὁ Κυπριανὸ=
χειροτόνησε τὸν µοναχὸ Γα-
βριὴλ τῆ= ἱερᾶ= µονῆ= Κύκκου
σὲ ἱεροδιάκονο. Πιθανῶ= νὰ πα-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

σηµειώσει= αὐτοῦ», ΚΣ, Μ∆�
(1980) 154-155.

Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ἀρχεῖο ἱερᾶ=
µονῆ= Κύκκου VI, ὅ.π., σσ. 261.
293. 345. 349. 361. 379.

Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ.
ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 45.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνο-
µάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου
Κυπριανό=», ΑΒ, ὅ.π., σ. 284.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 55, σ.
260.

Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ἀρχεῖο ἱερᾶ=
µονῆ= Κύκκου VI, ὅ.π., σ. 273.

Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σσ. 285.
287.

1. Ὁ ἴδιο= ὁ Κυπριανὸ= γνώριζε τὴν ἐκκλησιαστικὴ µουσική. Μάλιστα σὲ παλαί-

τυπο τυπωθὲν τὸ 1768 ἀνευρίσκεται στὸ πρῶτο φύλλο ἡ ὑπογραφὴ «ἱεροψάλτη= Κυ-

πριανό=», µὲ γραφικὸ χαρακτῆρα ὅµοιο µὲ τὸν δικό του. Βλ. καὶ Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ,

«Ἡ συµβολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ εἰ= τὴν ἱστορίαν τοῦ Κυπριακοῦ 1821»,

ΚΣ, ΞΖ�-ΞΗ� (2003-2004) 320.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

ρέµεινε στὴν Μονὴ µερικὲ= ἡµέ-
ρε=, διότι ἀναφέρεται πληρωµὴ
διὰ προσταγῆ= του στὶ= 23
Μαΐου 1819.

5 Αὐγούστου 1819 - ὁ Κυ-
πριανὸ= ἐπισκέφθηκε τὴν ἱερὰ
µονὴ Κύκκου.

18 Αὐγούστου 1819 - ἀπάν-
τηση τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= τοὺ=
κατοίκου= τῆ= Λεµεσοῦ διὰ ἵδρυ-
σιν ἑλληνικῆ= Σχολῆ=, καὶ χρη-
µατικὴ συνεισφορά του.

13 Σεπτεµβρίου 1819 - ὁ Κυ-
πριανὸ= χειροτόνησε τὸν µο-
ναχὸ Λεόντιο τῆ= ἱερᾶ= µονῆ=
Κύκκου σὲ ἱεροδιάκονο.

1819 - 1820 - ἀνώτερο= κληρι-
κό=, µέλο= τῆ= Φιλικῆ= Ἑται-
ρεία=, µύησε τὸν Κυπριανὸ στὰ
µυστικὰ σχέδια τῆ= Ἑταιρεία=,
κατὰ «τὰ= παραµονὰ= τῆ= ἐ-
κρήξεω= τοῦ ἀγῶνο=».

Ἰανουάριο= 1820 - ἐνυπόγρα-
φη βεβαίωση τοῦ Κυπριανοῦ γιὰ
δάνειο τὸ ὁποῖο συνῆψε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αὐτόθι, σ. 339.

«Ἀνέκδοτα ἔγγραφα, ἀναγό-
µενα εἰ= τὴν ἵδρυσιν καὶ συντή-
ρησιν τῆ= πρώτη= ἐν Λεµεσῷ
Ἑλληνικῆ= Σχολῆ=», ΑΒ, 48
(1920) 25-26.

Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τὰ Ἑλληνικὰ
Γράµµατα, ὅ.π., τ. Α�, σσ. 235-
237.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 56, σ.
261.

Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ἀρχεῖο ἱερᾶ=
µονῆ= Κύκκου VI, ὅ.π., σ. 351.

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανὸ=» - Μέρο= Γ�,
Φῶ=, 3 (1911) 66.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σσ. 318-319.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐ-
θνοµάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύ-
πρου Κυπριανό=», ΑΒ, ὅ.π., σσ.
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25 Μαρτίου 1820 - σὲ ἐπι-
στολή του πρὸ= τὸν Νικόλαο
Θησέα, ὁ κύπριο= ἱεροµόναχο=
Ἱλαρίων, ἐκφράζεται µὲ ἰδιαιτέ-
ρω= ἐγκωµιαστικὰ λόγια γιὰ τὸν
Κυπριανό. Ἀπὸ αὐτὴν φαίνεται
ὅτι ἡ ἵδρυση τῆ= ἑλληνικῆ= σχο-
λῆ= Λεµεσοῦ εἶχε λάβει χώραν
προσφάτω=, καὶ ὁ Κυπριανὸ=
τὴν εἶχε ἐνισχύσει µὲ σηµαντικὴ
οἰκονοµικὴ βοήθεια.

21 Ἀπριλίου 1820 - σὲ ἐπι-
στολή του πρὸ= τὸν γραµµατικὸ
τῆ= Κυθρέα= Γιαννάκη, ὁ Κυ-
πριανὸ= συστήνει νὰ χαρίσει τὸ
ποσὸν ποὺ τοῦ χρωστᾶ κάποιο=
φτωχό=.

22 Ἀπριλίου 1820 - ὁ Κυ-
πριανὸ= ἐκδίδει ἔγγραφη ἄδεια
στὸν Χατζηθεόδοτο, γιὰ νὰ ἐκ-
τελεῖ ἐµβολιασµὸ κατὰ τῆ= εὐ-
λογιᾶ= σὲ παιδιά.

15 Αὐγούστου 1820 - ἐνυπό-
γραφη ἀπόδειξη τοῦ Κυπριανοῦ
γιὰ δάνειο τὸ ὁποῖο εἶχε συνά-
ψει.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

288-289.
Βλ. κατωτέρω, κείµενο 57, σ.

263.

ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΩΤΟΥ Ι. ΑΡΧΙΜ.,«Μία
ἐπιστολὴ Ἱλαρίωνο= τοῦ κυ-
πρίου», Ἐκκλησιαστικὸ= Κῆρυξ,
τ. Β�, Λάρνακα 1912, σσ. 408-412.

Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τὰ Ἑλληνικὰ
Γράµµατα, ὅ.π. τ. Α�, σσ. 237-239.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 58, σ.
264.

Β. ΣΦΥΡΟΕΡΑ, Ὠδῖνε= καὶ
ὀδύνη µιᾶ= ἐπανάσταση= - τὸ
1821 στὴν Κύπρο, ΠΙΤΚ, Λευκω-
σία 1993, σ. 13.

ΙΑΚ, φάκελλο= Μ�, ἔγγρα-
φον 4.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 59, σ.
267.

Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, Ἅγιο= ∆η-
µήτριο= Μαραθάσα=, Λευκωσία
2007, σ. 267.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 60, σ.
268.

ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο= Α�,
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπρι-
ανοῦ, ἔγγραφον 2.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνο-
µάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου
Κυπριανό=», ΑΒ, ὅ.π., σ. 289.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1 Ὀκτωβρίου 1820 - νέα ἀπό-
δειξη τοῦ Κυπριανοῦ γιὰ δάνειο.

4 Ὀκτωβρίου 1820 - ἐγκύ-
κλιο= τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= τοὺ=
ἱερεῖ= καὶ τοὺ= λοιποὺ= χρι-
στιανοὺ= τοῦ κατιλλικίου Με-
σαορία=.

7 Ὀκτωβρίου 1820 - ἐπιστολὴ
τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου πρὸ=
τὸν Κυπριανό.

Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ αὐτή, ἀπὸ
µία ἄλλη ἐπιστολὴ τοῦ Ὑψηλάν-
του πρὸ= τὸν Ἀντώνιο Πελο-
πίδα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄρθρο τοῦ
πολεµικοῦ σχεδίου τῆ= Φιλικῆ=
Ἑταιρεία=, συµπεραίνουµε ὅτι ὁ
Κυπριανὸ= ὑποσχέθηκε χρηµα-
τικὴ συνεισφορὰ στὸν ἀγῶνα.
Τὴν ὑπόσχεση αὐτὴ ἔδωσε σὲ φι-
λικοὺ= σὲ µυστικὴ συνάντησή
του= στὴν κρύπτη τῆ= ἑλλη-
νικῆ= Σχολῆ= Λευκωσία=, σὲ ἄ-
γνωστη ἡµεροµηνία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 61, σ.
269.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνο-
µάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου
Κυπριανό=», ΑΒ, ὅ.π., σ. 290.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 62, σ.
270.

Κ. ∆ΗΜΑΡΑ, «Ἀθησαύριστο
ἔγγραφο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύ-
πρου Κυπριανοῦ», ΕΚΣ, Πρα-
κτικὰ τοῦ πρώτου διεθνοῦ= κυ-
προλογικοῦ συνεδρίου, τ. Γ�, Λευ-
κωσία 1973, σσ. 55-57.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 63, σ.
271.

Ε. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Ἡ Κύπρο=
εἰ= τὸν ἀγῶνα τοῦ 1821, Ἀθῆναι
1971, σ. 14. 15.

Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ἐγ-
κύκλιο= τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ ἀναφεροµένη εἰ= τὰ ἐν
Κύπρῳ γεγονότα τοῦ 1821», ΚΣ,
ΚΗ� (1964) 177-178.

Α. ΜΙΤΣΙ∆ΟΥ, «Ἡ ἐθνικὴ προ-
σφορὰ τῆ= κυπριακῆ= Ἐκκλη-
σία= κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν
(1571-1878)», ΑΒ, τ. ΛΒ�, τεῦχ. 7-
8 (1971) 210.

Βλ. κατωτέρω, κείµενα 64,
65, 66, σσ. 276, 277, 279.

Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύ-
µατα, ὅ.π., σσ. 12-13.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1 Νοεµβρίου 1820 - ἐνυπό-
γραφη βεβαίωση τοῦ Κυπριανοῦ
γιὰ ἐξόφληση δανείου.

8 Νοεµβρίου 1820 - οἰκονο-
µικὲ= συναλλαγὲ= τοῦ Κυπρια-
νοῦ µὲ τὸν ἱερὸ ναὸ Παναγία=
Εὐαγγελιστρία= Κλήρου.

23 Νοεµβρίου 1820 - βεβαί-
ωση τοῦ Κυπριανοῦ περὶ τῆ=
κληρονοµιᾶ= τοῦ µεγάλου οἰκο-
νόµου τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ= παπᾶ
Σάββα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, Ἱστορία τῆ=
νήσου Κύπρου, ὅ.π., σσ. 1156-
1157.

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανὸ=» - Μέρο= Γ�,
Φῶ=, 3 (1911) 67.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
σ. 319.

Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυ-
πριανὸ= - ὁ µάρτυρα= τῆ= πί-
στεω= καὶ τῆ= πατρίδο=, ὅ.π., σσ.
70-73.

ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο= Α�,
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπρι-
ανοῦ, ἔγγραφον 3.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 67, σ.
281.

Ἱ. Ν. Παναγία= Εὐαγγελι-
στρία= Κλήρου, Κατάστιχον
ἰσολογισµοῦ τῶν ἐτῶν 1813-1892.

Γ. ΠΑΝΑΓΗ, Ὁ ναὸ= τῆ=
Παναγία= Εὐαγγελίστρια= Κλή-
ρου, Λευκωσία 2004, σ. 54.

Ο. Ι. ΙΑΣΟΝΙ∆ΟΥ, «Ἀνεύρεσι=
αὐτογράφου ἐθνοµάρτυρο= Κυ-
πριανοῦ», Ἐλικών, ἔτο= Α�, τεῦχ.
Κ� (1910) 2.

Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκ-
κλησίαν Κύπρου, ὅ.π., σσ. 434-
435.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 68, σ.
282.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

3 ∆εκεµβρίου 1820 - ἐπιστολὴ
τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= τὸν Μι-
χαὴλ Χάββαν.

6 ∆εκεµβρίου 1820 - ἐνυπό-
γραφη βεβαίωση τοῦ Κυπριανοῦ
γιὰ ἐξόφληση δανείου ἀπὸ τὸν
κόνσολο τῆ= Ἀγγλία= Ἀντώνιο
Βοντιτσιάνο.

1820 - συνάντηση τοῦ Κυ-
πριανοῦ µὲ τὸν µοναχὸ Ματ-
θαῖο Βατοπαιδινὸ - συγγραφὴ
ποιήµατο= τοῦ τελευταίου γιὰ
τὸν Κυπριανό.

1820 - σὲ ἄλλο ποίηµα, τοῦ
Νικολάου Σολωµοῦ Νικολαΐδου
ἢ Νικολῆ µὲ στίχου= ὡ= ἐκ τῆ=
ἱερᾶ= µονῆ= Μαχαιράδο=, ὁ ποι-
ητὴ= ἀναφέρεται µὲ ἐπαινετικὰ
λόγια καὶ στὸν Κυπριανό.

1820-1821 - µὲ ἀφορµὴ τὴν
ἐπιδροµὴ ἀκρίδων καὶ διάφορε=
προκαταλήψει= τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν
µὴ θανάτωσή του=, ὁ Κυπριανὸ=
ἀποστέλλει ἐγκύκλιο προτρεπτι-
κὴ πρὸ= ἐπιτέλεση τούτου. Μὲ
ἐντολή του ἁγιογραφοῦνται ἑκα-
τοντάδε= εἰκόνε= τοῦ ἁγίου Τρύ-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγ-
γραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύ-
πρου», ΚΧ, ὅ.π., σ. 108.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 69, σ.
284.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐ-
θνοµάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύ-
πρου Κυπριανό=», ΑΒ, ὅ.π., σ.
291.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 70, σ.
285.

«Ἐθνοµάρτυ= Κυπριανό=»,
Πνευµατικὴ Ἔπαλξη, τεῦχ. 10
(1994) 134.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 71, σ.
286.

Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ὁ
Πετράκη= Καρίδη=, τὸ χειρό-
γραφον καὶ ἡ οἰκογένειά του»,
ΚΣ, ΚΘ� (1965) 204-205.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 72, σ.
288.

Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 185-187.
Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, «Ἡ συµ-

βολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ», ΚΣ, ὅ.π., σσ. 327-330.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σ. 316.

Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυ-
πριανὸ= - ὁ µάρτυρα= τῆ= πί-
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

φωνο=, οἱ ὁποῖε= ἀποστέλλονται
σὲ ὅλη τὴν νῆσο.

1 Ἰανουαρίου 1821 - βεβαίωση
ὑπογραµµένη ἀπὸ ὅλου= τοὺ=
ἀρχιερεῖ= τῆ= Κύπρου, διὰ τῆ=
ὁποία= ὑπόσχονται τὴν ἀποπλη-
ρωµὴ δανείου τὸ ὁποῖον ἔκαναν
γιὰ νὰ βοηθήσουν τὸν φτωχὸ λαό,
λόγῳ τῆ= «πέρυσιν ἐπικρατοῦ-
σα= δυστυχία= τῆ= νήσου».

5 Φεβουαρίου 1821 - βεβαί-
ωση τοῦ Κυπριανοῦ περὶ ἀπο-
πληρωµῆ= χρέου=.

11 Φεβουαρίου 1821 - ἐπιστο-
λὴ τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= τὸν
ἡγούµενο τῆ= ἱερᾶ= µονῆ= Κύκ-
κου Ἰωσήφ.

5 Μαρτίου 1821 - ὁ ἰταλὸ=
ἰατρὸ= Ἀντώνιο= Μπρουνόνι,
µόνιµο= κάτοικο= Κύπρου, συ-
νέγραψε ἐγκώµιο σὲ µορφὴ ἐλε-
γειακὴ γιὰ τὸν Κυπριανό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

στεω= καὶ τῆ= πατρίδο=, ὅ.π.,
σσ. 196-213.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 73, σ.
289.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ,«∆άνεια τῶν θρό-
νων διὰ τὴν Κύπρον», ΚΧ, Ζ�
(1930) 123.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 74, σ.
294.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐ-
θνοµάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύ-
πρου Κυπριανό=», ΑΒ, ὅ.π., σ.
291.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 75, σ.
296.

Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ.
ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 46.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνο-
µάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου
Κυπριανό=», ΑΒ, ὅ.π., σ. 285.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 76, σ.
297.

Ὁ Κυπριανό=, Ἐφηµερίδα «Ἐ-
λευθερία», 10 Ἰουλίου 1910, φ.
218.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 77, σ.
299.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1821 - λίγο µετὰ τὴν ἔκρηξη
τῆ= ἐπαναστάσεω= στὴν κυρίω=
Ἑλλάδα, ὁ ἀρχιµανδρίτη= Θεο-
φύλακτο= Θησέα=, φθάνοντα=
ἀπὸ τὸ Παρίσι στὸ λιµάνι τῆ=
Λάρνακα=, διένειµε ἐπαναστα-
τικὲ= προκηρύξει=. Αὐτὸ ἀποτέ-
λεσε τὴν ἀφορµὴ γιὰ τὶ= µελ-
λοντικὲ= σφαγέ=, ἂν καὶ ἡ ἐπί-
σηµη Ἐκκλησία τῆ= Κύπρου
εἶχε ἀποφύγει νὰ ἐµπλέξει τὴν
Κύπρο σὲ ἔνοπλο ἀγῶνα.

22 Ἀπριλίου 1821 - ὁ Κυπρια-
νὸ= µὲ ἐγκύκλιό του πρὸ= τοὺ=
κατοίκου= τῆ= Λευκωσία=, τοὺ=
προτρέπει νὰ παραδώσουν τὰ
ὅπλα µετὰ τὸ διάταγµα ἀφοπλι-
σµοῦ, τὸ ὁποῖον ἐξέδωκαν οἱ
τοῦρκοι.

16 Μαΐου 1821 - ἐγκύκλιο=
τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ= τοὺ= ἱε-
ρεῖ= καὶ τοὺ= λοιποὺ= χριστια-
νοὺ= τοῦ κατηλλικίου Κυθρέα=.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύ-
µατα, ὅ.π., σσ. 10-11.

Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, Ἱστορία τῆ=
νήσου Κύπρου, ὅ.π., σ. 1157.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σ. 320.

Φωτογραφία τοῦ περὶ οὗ ὁ
λόγο= ἐγγράφου, ἐστάλη εἰ=
ἡµᾶ= ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ
Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Βλ. Ἀρχεῖον
ἱερᾶ= µονῆ= Μαχαιρᾶ.

Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,«Ἐγ-
κύκλιο= τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ...», ὅ.π., σσ. 179-180.

Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυ-
πριανὸ= - ὁ µάρτυρα= τῆ= πί-
στεω= καὶ τῆ= πατρίδο=, ὅ.π., σ.
231.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 79, σ.
303.

ΙΑΚ, ἔγγραφο εὑρισκόµενο
ἐντὸ= πλαισίου τὸ ὁποῖο δὲν
ἔχει ἀρίθµηση.
«Σπουδαῖον ἔγγραφον τοῦ ἐ-

θνοµάρτυρο= ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ», ΑΒ, περίοδ. Β�, τ. Β�
(Ζ�), τεῦχ. 80 (210) (1930) 440-
441.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1 Ἰουνίου 1821 - ἀπόδειξη ὑπο-
γραµµένη ἀπὸ τὸν Κυπριανὸ γιὰ
δάνειο τὸ ὁποῖο συνῆψε γιὰ τὶ=
ἀνάγκε= τοῦ τόπου.

Ἰούλιο= 1821 - σύλληψη τοῦ
Χατζηπέτρου, βοσκοῦ ἀπὸ τὴν
Φλάσου, ὁ ὁποῖο= ἦταν µέλο=
τῆ= Φιλικῆ= Ἑταιρεία= καὶ γραµ-
µατοκοµιστή= τη=, ἐνῶ µετέφερε
µυστικὲ= ἐπιστολὲ= τῆ= Ἑταιρεία=
πρὸ= τὸν Κυπριανό. Ὁ Χατζη-
πέτρο= ἐκτελέστηκε ἀπὸ τοὺ=
τούρκου= στὶ= 10 Ἰουλίου 1821.

Ἰούλιο= 1821 - ὁ Τσελεπῆ=
Χατζηπετράκη=, προὔχοντα= τῆ=
Κυθρέα=, ὁ ὁποῖο= κλήθηκε στὴν
Λευκωσία µαζὶ µὲ τοὺ= ὑπόλοι-
που= προὔχοντε=, ὅταν κατά-
λαβε τὴν παγίδα ποὺ ἑτοιµαζό-
ταν ἐναντίον του= ζήτησε τὴν
βοήθεια τοῦ Κυπριανοῦ γιὰ νὰ
διαφύγει, ἀφοῦ εἶχε πολυµελῆ
οἰκογένεια. Ὁ Κυπριανὸ= συµ-
πονῶντά= τον, τοῦ παρεχώρησε
δύο σωµατοφύλακε= τῆ= Ἀρχιε-
πισκοπῆ=, οἱ ὁποῖοι τὸν ὁδήγη-
σαν ἔξω ἀπὸ τὸ φρούριο τῆ=
Λευκωσία=.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 80, σ.
305.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγ-
γραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύ-
πρου», ΚΧ, ὅ.π., σ. 122.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 81, σ.
308.

Α. ΠΑΥΛΙ∆Η,«Φλάσου», ΜΚΕ,
τ. ΙΓ�, σ. 259.

Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ.
ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 25.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Τσελεπῆ= Χα-
τζηπετράκη= Κυθέρειο=», ΚΧ,
Β� (1924) 93- 97.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

9 Ἰουλίου 1821 - ἡµέρα Σάβ-
βατον - µαρτυρικὸν δι� ἀγχόνη<
τέλο< τοῦ Κυπριανοῦ ὑπὸ τῶν
τούρκων ὑπὲρ πίστεω< καὶ πα-
τρίδο< - ταφὴ στὸ κοιµητήριο
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγία< Φα-
νερωµένη<.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονικὰ ση-
µειώµατα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 228.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονογραφι-
κὸν σηµείωµα», ΚΧ, ὅ.π., σ. 85.

Α. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, «Τὸ Χρο-
νικὸν τοῦ χωρίου Λύση<», ΠΚ,
ὅ.π., σ. 116.

Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει< ἱστο-
ρικαί, ὅ.π., σ. 120.

Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύ-
µατα, ὅ.π., σσ. 14-15. 22.

Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, Ἱστορία τῆ<
νήσου Κύπρου, ὅ.π., σσ. 1153-1157.

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανὸ<» - Μέρο< Γ�,
Φῶ<, 3 (1911) 70-72.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σσ. 323-324.

ΟΛΓΑΣ ΚΑΤΣΙΑΡ∆Η-Hering, Ἡ
Ἑλληνικὴ παροικία τῆ< Τεργέ-
στη<, τ. Α�, Ἀθήνα 1986, σ. 348,
σηµ. 266.

Κρατικὰ Ὁλλανδικὰ Ἀρχεῖα
Χάγη<, ἑνότητα Legatic Turkye
en de Levant, φάκελλο< 106 (ἀρ.
32, 40, 41 καὶ ἄλλοι), στὸν ὁποῖο
περιλαµβάνονται ἔγγραφα τοῦ
ὁλλανδικοῦ προξενείου στὴν
Λάρνακα τῶν ἐτῶν 1813-1830.

Β. ΣΦΥΡΟΕΡΑ, Ὠδῖνε< καὶ
ὀδύνη, ὅ.π., σσ. 14-16.

ΧΡ. ΛΙΒΑ, «Ἱστορικὰ γεγο-
νότα ἀπὸ τοὺ< µάρτυρε< τοῦ 1821.
Ὁ Χατζηνικόλα< Λαυρεντίου
Πρωτοσυγκέλλου Ἱεροµονάχου»,
Πάφο<, τεῦχ. 4-6 (1943) 82.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ἵδρυση ἀπὸ τὸν Κυπριανὸ
σχολῆ< στὸν Στρόβολο στὸ µε-
τόχι τοῦ Μαχαιρᾶ.

Ὁ Κυπριανὸ< ζήτησε τὴν
συγγραφὴ τοῦ πολυελέου πρὸ<
τὴν Παναγία Μαχαιριώτισσα, ἡ
ὁποία πραγµατοποιήθηκε ὑπὸ τοῦ
µουσικοδιδασκάλου Χουρµου-
ζίου. ∆ιασκευὴ τοῦ πολυελέου
αὐτοῦ ἡ ὁποία πραγµατοποι-
ήθηκε ἀπὸ βατοπαιδινὸ µοναχό,
σώζεται σήµερα στὴν ἱερὰ µονὴ
Βατοπαιδίου.

Ὁ ἱεροδιάκονο< Κύριλλο<,
ἀνεψιὸ< τοῦ Κυπριανοῦ ἐκ τῆ<
ἀδελφῆ< του ἐκ Καµπιῶν, µε-
τέβη στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ παρὰ
τῷ πλευρῷ τοῦ ἀρχιεπισκόπου.

Ὁµόλογον τοῦ Κυπριανοῦ διὰ
τοῦ ὁποίου δανείζεται 11.594 γρό-
σια καὶ 10 παρᾶδε<.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Στρόβολο< -
ἱστορία, γεωγραφία καὶ σύγ-
χρονη ζωή, Λευκωσία 2005, σσ.
24. 40. 51. 83.

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ.,
Ὁ ἀρχιµανδρίτη< Γρηγόριο< Μα-
χαιριώτη<, ὅ.π., σ. 25.

ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ
βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µο-
νή, ὅ.π., σσ. 116. 246.

Σκευοφυλάκιον ἱερᾶ< µεγί-
στη< µονῆ< Βατοπαιδίου, χειρό-
γραφον ὑπ’ ἀρ. 1776.

Ἀρχιεπίσκοπο< Κύπρου Κυ-
πριανὸ< - ὁ µάρτυρα< τῆ< πί-
στεω< καὶ τῆ< πατρίδο<, ὅ.π.,
σσ. 188-189.

Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οἱ ἐκκλη-
σίε< καὶ τὰ παρεκκλήσια τοῦ
Στροβόλου, ἔκδ. ∆ήµου Στροβό-
λου, Κύπρο< 2006, σ. 162.

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἐµπόριον καὶ
ναυτιλία Κύπρου», ΚΧ, Ι� (1934)
63-64.

Βλ. κατωτέρω, κείµενο 112, σ.
410.
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Β. Μαρτυρίε< ἁγιότητο<

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

6 ∆εκεµβρίου 1821 - ἀοίδιµο<
ἱεροµάρτυ< Κύπρου.

Σὲ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο συνέ-
ταξαν ὁ Τριµυθοῦντο< Σπυρίδων
καὶ ἄλλοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, οἱ
ὁποῖοι διέφυγαν τὸν θάνατο καὶ
κατέφυγαν στὸ ἐξωτερικό, ὁ ἀρ-
χιµανδρίτη< Θεόφιλο< (Θεοφύλα-
κτο< Θησέα<) καὶ ὁ ἔξαρχο<
Ἰωαννίκιο<, στὴν ὑπογραφή του<
ἀποκαλοῦν γιὰ πρώτη φορὰ τὸν
Κυπριανὸ ἱἱεερροοµµάάρρττυυρραα.

1842 - «ἀοίδιµο< ἱεροµάρτυ<
Κύπρου».

«Τοῖ< ἐν τοῖ< ἱεροῖ< µονα -
στηρίοι< προϊσταµένοι< καὶ τοῖ<
τὸν ὑπὲρ πίστεω< καὶ πατρίδο<
ἱερὸν ἀγῶνα συνα γωνι σα µένοι<
ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖ<, τὴν βίβλον
ταύτην ἀνατίθησιν, ὁ ἐν πνεύ-
µατι ἀδελ φὸ< Θεόφιλο< Θ<ησέα<>,
ἀρχιµανδρίτη< τοῦ ἀἀοοιιδδίίµµοουυ  ἱἱεε  --
ρροοµµάάρρττυυρροο<<  ΚΚύύππρροουυ, ὅστι< ἐν
τῷ ἱερῷ ἀγῶνι ἀντιστράτηγο<
χρηµατίσα<, καὶ τοῦ µακαριω-
τάτου ἁγίου πατριάρχου τῶν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ, Γενικὴ ἱστο -
ρία τῆ< νήσου Κύπρου, Λευκω -
σία 1911 (φωτοτ.  ἀνατ. Λευκωσία
1995), σσ. 779-781. Βλ. κατω-
τέρω, κείµενο 101, σσ. 377-378
καὶ σηµ. 2.

ΙΩ. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η - Κ. ΚΟΚΚΙΝΟ -
ΦΤΑ, ∆ηµογραφικὰ στοι χεῖα Γε-
ρολάκκου (1825), ΕΚΜΙΜΚ 3,
Λευκωσία 1996, σσ. 258-260.

Θ. ΘΗ ΣΕΩΣ ΑΡΧΙΜ., Οἰκιακὴ
οἰ κο νοµία, ἐρανισθεῖσα ἐκ πολ -
λῶν γαλλικῶν συγγραµ µάτων,
Ἀθήναι< 1842 (βλ. ἀφιέρωσι< βι-
βλίου).
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

Ἱεροσολύµων ἐν διαφόροι< ἀνα-
τολικοῖ< τόποι< ἔξαρ  χο<».

1852 - ἱεροµάρτυρε< ἀρχιε-
ρεῖ< Κύπρου.

Ἀναφορὰ Γ.Α. Μαυροκορδά-
του: «Τοιούτου< διατελοῦντα<
τοὺ< ἱεράρχα< τούτου< (Εὐγέ-
νιον Κων/πόλεω< καὶ ἄλλου<)
ἐξύβρισα< (ὁ Θεόκλητο< Φαρ-
µακίδη<), Εὐγένιον1, ὅστι<, κατὰ
τὸ ἔτο< 1821, ἐν φόνῳ µαχαίρα<
ἀποθανόντων εἰ< Κύπρον τοῦ
ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν περὶ αὐ -
τὸν ἀρχιερέων, καὶ τῶν κεφαλῶν
αὐτῶν εἰ< Κωνστα ντινούπολιν
ἐκτεθεισῶν πρὸ τῆ< ὑψηλῆ< Πύ -
λη<, µετὰ τῆ< πορφύρα< καὶ
τοῦ σκήπτρου τοῦ ἀρ χιεπισκό-
που ἐν εἴδει τροπαίων, µετ’ ἀγα-
νακτήσεω< καὶ πολ λῆ< παῤ ῥη σία<
τὴν ὑπερτάτην ἀρχὴν ἤλεγξε (ὁ
Εὐγένιο< Κων/πό λεω<), καὶ τὰ<
µὲν κεφαλὰ< ττῶῶνν  ἱἱεερροοµµααρρττύύρρωωνν
ττοούύττωωνν µετ’ εὐ λαβεία< ἐκήδευ -
σε2· τὴν δὲ στο λὴν τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου λαβών, ἔπεµψε τῷ µα-
καριωτάτῳ πατρι άρχῃ Ἀντι ο-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΤΗΛΛΥΡΙ∆Η, Ἀθησαύριστα
κυπριακὰ κείµενα, ἀνάτυπο ἀπὸ
τὴν ΕΕΚΕΙΣ, τ. Η�, Λευκωσία
2008, σσ. 48. 56. Τὸ κείµενο ἐλή-
φθη ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γ.Α.
Μαυροκορδάτου Περὶ τῆ< Ἐκ -
κλη σία< τῆ< Ἑλλάδο<, Φυλλά-
διον τρίτον, τύποι< Λ. ∆. Βιλαρᾶ
καὶ Β. Λιούµη, Ἀθήναι< 1852,
σσ. 78-79.

1. Εὐγένιο< Β� ὁ ἀπὸ Πισιδία< (1821-1822), πατριάρχη< Κωνσταντινουπόλεω<, διά-
δοχο< τοῦ Γρηγορίου Ε�.
2. Ἡ µαρτυρία τοῦ κειµένου τούτου θεωρεῖται σηµαντικότατη, διότι γιὰ πρώτη φορὰ
ἀναγράφεται πὼ< οἱ κεφαλὲ< τοῦ ἱεροµάρτυρο< ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καὶ τῶν
λοιπῶν καρατοµηθέντων ἱεροµαρτύρων, ἐπέµφθησαν στὴν Κωνσταντινούπολη, δῶρο
στὴν ὑψηλὴ Πύλη, καὶ ἀπόδειξη τῆ< ἐκτελέσεω< τῆ< προσταγῆ< τη< ἀπὸ τὸν Κιου-
τσιοὺκ Μεχµέτ.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

χεία<, ὅστι< ἀποκατέστησε τὴν
ἐκεῖ αὐτοκέ φα λον Ἐκκλησίαν...».

1875 - µαρτυρικὸν τέλο< Κυ-
πριανοῦ.

«Καὶ ἄλλα ἀξιοµνηµόνευτα
ἔργα ἐπὶ τῆ< ἑνδεκαετοῦ< ἀρχι -
ερατεία< αὐτοῦ ἔπραξεν ὁ φιλό-
πατρι< ἀρχιεπίσκοπο< Κυπρια -
νό<, ἅτινα ὅµω< τῇ παρελεύσει
τῶν χρόνων µὴ παρα δοθέντα
γραφῇ παρεδόθησαν εἰ< τὴν λή-
θην· διὸ καὶ ἀπὸ τῆ< ἀρχῆ< τῆ<
ἀρχιερατεία< αὐτοῦ µεταβαίνο-
µεν ἀµέσω< εἰ< τὸ τέλο< αὐτῆ<
καὶ τοῦ βίου, ὅπερ ὑπῆρξε µµααρρ--
ττυυρριικκὸὸνν ὡ< τὸ τοῦ πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεω< Γρηγορίου
τοῦ Ε� (ἐπειδὴ ὁ ἀρ χιεπίσκοπο<
Κυπριανὸ< ἔκ τε τῆ< προσωπι -
κῆ< αὐτοῦ ἀξία< καὶ ἐκ τοῦ µµααρρ  --
ττυυρριικκοοῦῦ  ττέέλλοουυ<<  ττοοῦῦ  ββίί  οουυ  ααὐὐττοοῦῦ
ὑπῆρξεν εἷ< τῶν µᾶλ λον διακε-
κριµένων ἀρχιεπισκόπων τῆ< Κύ -
πρου...)».

1885 - µαρτυρικὸν αἷµα.
«Ὁ ἀριθµὸ< καὶ τὰ ὀνόµατα

τῶν µµααρρττύύρρωωνν τούτων διατε-
λοῦσι τανῦν λελησµονηµένα, ἐξαι -
ρέσει εὐαρίθµων τινων πολιτῶν
καὶ τῆ< τετρακτύο< τῶν συνο-
δικῶν, ἀποτελουµένη< ὑπὸ τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καὶ
τῶν µητροπολιτῶν Πάφου, Κι-   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει< ἱστο-
ρικαί, ὅ.π., σσ. 116-117.

ΕΥΡ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η, Ἐγχειρίδιον
χωρογραφία< καὶ γενικῆ< Ἱστο-
ρία< τῆ< Κύπρου, Ἀλεξάνδρεια
1885, τεῦχ. Α�, σ. 109.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

τίου καὶ Κυρηνεία<, Λαυρεν-
τίου, Μελετίου καὶ Χρυσάνθου...
Ναί, σεπτὴ χορεία, προελοῦσα
τὴν ἀπὸ τοῦ µµααρρττυυρρίίοουυ καὶ τῆ<
σσφφααγγιιάάσσεεωω<<  ὀδύνην τῆ< ἀπὸ τῆ<
ἐἐξξωωµµοοσσίίαα<<  ἀἀττιιµµώώσσεεωω<<, ἐγέ νεσο
θαυµάσιο< ὑπογραµµὸ< τοῖ< ἐπι -
γι γνοµένοι< ὅτι ὑπὲρ τῶν καλλί-
στων καὶ µεγίστων θυσιασθεῖσα,
δὲν περιέµεινα< τὸν αὐτόµατον
θάνατον, ἀλλ’ ἐδέξω τὸν βέλτι-
στον, κατὰ τὴν ῥῆσιν τοῦ Πλου-
τάρχου. Τὰ πτώµατα ὑµῶν, ἐκ -
ταθέντα ἐπὶ τοῦ οὐδοῦ τοῦ στρα-
τευοµένου χριστιανικοῦ ἑλ ληνι-
σµοῦ, καθηγίασαν αὐτὸν καὶ ὑπ’
ἐκείνου κα θηγιάσθησαν, ττὸὸ  δδ’
ααἷἷµµαα  ὑὑµµῶῶνν,,  ἐἐξξααγγννιισσθθὲὲνν  δδιιὰὰ  ττοοῦῦ
µµααρρττυυρρίίοουυ, ἄχραντον καὶ γονο(ι) -
µοποιόν, ἔῤ ῥανε καὶ ἤρδευ σε τὸ
τῆ< πατρίδο< δένδρον, ὑπὸ τὸ
ἀµφιλαφὲ< τοῦ ὁποίου φύλλωµα
παρασκευ α ζόµεθα νὰ ἐντρυφή-
σωµεν ἡµεῖ<, οἱ ἐπιλήσµονε< ὑµῶν
ἀπόγονοι».

1888 - «ἀµαράντου ἔτυχον
στεφάνου».

«Τὰ µµααρρττυυρριικκὰὰ  λλεείίψψαανναα τῶν
θυσιασθέντων ἱερωµένων τε καὶ
λαϊκῶν... τινὰ δὲ µετέφερον καὶ
ἔθαψαν ἐντὸ< τοῦ περιβόλου τῆ<
ἱερᾶ< ἐκκλησία< Φανερωµέ νη<,
ἐν ἄκρᾳ σιγῇ καὶ ἐν ὥρᾳ βαθεία<
νυκτό<. Τὰ µὲν τῶν ἀρχιερέων 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀπο  µνηµονεύ-
µατα, ὅ.π., σσ. 20-22.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

καὶ κληρικῶν ἐν ἰδιαιτέρῳ τάφῳ,
τὰ δὲ τῶν λαϊκῶν ἐπίση< παρα-
πλεύρω<... Πολλοὶ ἐξ αὐ τῶν πα-
ρορµῶντο νν’ ἀἀρρ  ννηηθθῶῶσσιι  ττὸὸνν  ΧΧρριι--
σσττὸὸνν πρὸ< διαφύλαξιν τῆ< ζωῆ<
των καὶ πολ λῶν ἄλ λων ἐφηµέρων
ἀγα θῶν ἀπόλαυσιν, ἀλλ’ ὅλοι µέ-
χρι< ἑνὸ< τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν
ἠγωνίσαντο, τὴν πίστιν τοῦ σω -
τῆρο< Χριστοῦ τετηρήκασι, καὶ
οὕτω τοῦ ἀἀµµαα  ρράάννττοουυ  ἔἔττυυχχοονν  σσττεε  --
φφάάννοουυ τῆ< αἰωνίου µακαριότη-
το<, πα ρὰ τοῦ µεγάλου ἀθλοθέτου
Θε οῦ. Ἀλλὰ καὶ αἱ τελευταῖαι
στιγµαὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ, καθ’ ἃ οἱ εἰδότε< ἐβε-
βαίωσαν, ἐφάνησαν τῳόντι στιγ  µαὶ
πίστεω< ἀκραιφνοῦ<, ὁποία< τὰ<
προπαρασκευ άζει ἐν περιστάσεσι
τοιαύται< συνείδησι< ἀκηλίδω-
το<, καρδία ἀγαθοποιὸ< καὶ µε-
γάλη περιφρόνησι< τῆ< προ σκαί ρου
ζωῆ< καὶ προσδοκία τῆ< µελλού-
ση< καὶ µακαρία< ἐκείνη<, ἣν
ἡτοίµασεν ὁ Θεὸ< τοῖ< ἀγα πῶ -
σιν αὐτὸν (Α� Κορ. β� 9)»1.

1890 - «µάρτυ< ἀρχιεπίσκο-
πο<».

«Ὁ οἰκονόµο< ὑπῆρξεν ὁ σω-
τήριο< ἄγγελο< τοῦ ἔθνου<, κα-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η, Κύπρι< - ἡ
Κύπρο< τῆ< σήµερον - ἱστορία
τῆ< Κύπρου ἀπὸ τῶν µυθολο-
γικῶν χρόνων µέχρι σήµερον - 

1. Ἐκτενέστερο ἀπόσπασµα τῆ< ἀφηγήσεω< τοῦ Γ. Κηπιάδου, ὡ< καὶ ἀπόσπασµα
ἀπὸ τὸ ποίηµα τὸ ὁποῖο ἀφιερώνει στοὺ< µάρτυρε< τῆ< 9η< Ἰουλίου 1821, βλ. κα-
τωτέρω, κείµενο 119, σ. 426.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

τορθώσα< διὰ τῆ< εὐφυΐα< αὐ -
τοῦ νὰ ἐκµηδενίσῃ τὴν µανίαν
τῶν στασιαστῶν».

«Ὁ οἰκονόµο< οὗτο< ἦν ὁ
ἱεροµόναχο< Κυπριανό<, ὁ µετὰ
ταῦτα µµάάρρττυυ<<  ἀἀρρχχιιεεππίίσσκκοοπποο<<, ὁ
ἀπαγχονισθεὶ< τῷ 1821».

25 Αὐγούστου 1900 - «ὁ µέ -
γα< ἱεροµάρτυ< Κυπριανό<».

«Ὁ ἀείµνηστο< ἐθνοµάρτυ<,
ὁ ἀρχιεπίσκοπο< ἐκεῖνο< οὗτι-
νο< τὸ αἷµα ἔῤῥευσεν ὑπὲρ πί-
στεω< καὶ πατρίδο<, ὁ πρω  θι-
 εράρχη< ἐκεῖνο< δι’ ὃν καυ -
χᾶται ἡ Ἐκκλησία τῆ< Κύπρου...
Ναί, ὁὁ  µµέέγγαα<<  ἱἱεερροοµµάάρρττυυ<<  ΚΚυυ--
ππρριιααννόό<<, τὴν καρδίαν τοῦ ὁποί -
ου ἐθέρµαινον τὰ εὐγενέστερα
περὶ πίστεω< καὶ πατρίδο< αἰ -
σθήµατα...».

24 Μαρτίου 1901 - «ἅγια λεί-
ψανα».

«Κατὰ τὸ 1872, ὅτε ἡ Ἐκ -
κλησία τῆ< Φανερωµένη< ἀνε-
καινίσθη, τὰ ὀστᾶ τῶν µµααρρ  ττύύρρωωνν
ἀπεκοµίσθησαν καὶ ἐτέθησαν ἐ-
ντὸ< νέου τάφου πρὸ< τὸ νότιον
µέρο< τῆ< ἁγία< τραπέζη<. Πα -
ρὰ δὲ τὸν τάφον ἐτέθη µαρµα-
ρίνη πλάξ, ἐφ’ ἧ< ἀναγράφονται
τὰ ὀνόµατα καὶ οἱ τίτλοι ἐκεί-
νων, ὧν τὰ ἅἅγγιιαα  λλεείίψψαανναα εὑρί-
σκονται τεθαµµένα».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

τοπογραφία Κύπρου ἢ περιήγη-
σι< ἀνὰ τὴν νῆσον, Ἀ θήναι<
1890, σ. 344.

ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ὁ ἀφο-
ρισµὸ< τοῦ ἐθνοµάρτυρο< ἀρχι -
επισκόπου Κυπριανοῦ κατὰ τῶν
µασσόνων, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ
τῆ< Κύπρου», ἔκτακτον Πα-
ράρτηµα τοῦ φ. 708, 1 Σεπτεµ-
βρίου 1900.

Ὁ Κυπριανὸ< - βιογραφικαὶ
σηµειώσει<, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ
τῆ< Κύπρου», 24 Μαρτίου 1901,
φ. 737 (1046).
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

8 Ἰουλίου 1906 - ἑκατόµβαι
µαρτύρων τῆ< πατρίδο< καὶ τῆ<
πατρίου πίστεω<.

«Ἔτι µικρὸν καὶ ἡ ἐν τῇ αὐ -
λῇ ἐξηρτηµένη ἀπὸ συκαµινέα<
ἀγχόνη δέχεται τὸν ἀρχιεπίσκο-
πον, ὅστι< εὐλογεῖ σταυ ροειδῶ<
τὸν βρόχον, καὶ τῶν κα ρατο-
µουµένων ἀρχιερέων τὸ τίµιον
αἷµα βάφει πορφυροῦν τὸ φρίσ-
σον δάπεδον τοῦ ἀρχαίου τῶν
λουζινιανῶν ἀνακτόρου... Μάτην
ὡρκίσθη ὁ πασσᾶ< κατὰ τοῦ κο-
ρανίου ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπο< εὑ -
ρίσκεται ἐν ἀσφαλείᾳ. Τί πρὸ<
αὐτὸν ὁ ὅρκο<; Ἀρκεῖ ὅτι συνέ-
φερε καὶ τοῦτον ἀπωλέσθαι1...
Ἀκολουθεῖ εἶτα ἐπὶ σει ρὰν ὅλην
ἡµερῶν σειρὰ ἑκα τοµβῶν µµααρρττύύ--
ρρωωνν  ττῆῆ<<  ππααττρρίίδδοο<<  κκααὶὶ  ττῆῆ<<  ππαα--
ττρρίίοουυ  ππίίσσττεεωω<<.

Τὸ τοιοῦτον ζηλευτὸν τέλο<
τοῦ Κυπριανοῦ ἐπεσφράγισε βί-
ον ὡ< ἀληθῶ< ὑπέροχον, ἀνα-
λωθέντα ἐν διηνεκεῖ προσπαθείᾳ
πρὸ< περιφρούρησιν τῆ< ἐκκλη-
σιαστικῆ< δυνάµεω< καὶ περιου-
σία< καὶ ἀνόρθωσιν τῶν ὑπὸ τὴν
χαλυβδίνην πτέρναν τοῦ τυράν-
νου εἰ< γόνατα καµφθέντων ὑπὸ
πᾶσαν ἔποψιν δυστήνων πατέ-
ρων ἡµῶν».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 - Ὁ
ἀπαγχονισµὸ< τοῦ Κυπριανοῦ
καὶ ὁ θάνατο< τῶν λοιπῶν µαρ-
τύρων τῆ< πίστεω< καὶ τῆ< πα-
τρίδο< - ἀνέκδοτον γράµµα τοῦ
ἀειµνήστου πρωθιεράρχου, Ἐφη-
µερίδα «Ἐλευθερία», 8 Ἰουλίου
1906, φ. 9.

1. Ἰω. ια� 50.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

7 Ἰουλίου 1907 - οἱ ἱεροὶ µάρ-
τυρε< πρεσβεύουσι παρὰ τῷ οὐ -
ρανίῳ Πατρί.

«Τελείαν ἐθνικὴν καὶ θρη-
σκευτικὴν ἑκατόµβην προσφέρει
εἰ< τὸν πανελλήνιον ἀγῶνα ἡ ἑλ -
ληνικωτάτη µεγαλόνησο< διὰ τοῦ
ἐθνάρχου καὶ πρωθιεράρχου αὐ -
τῆ< Κυπριανοῦ ἀρχιεπισκόπου,
τῶν µητροπολιτῶν Πάφου, Κι-
τίου, καὶ Κυρηνεία< καὶ πολλῶν
ἄλλων συµµαρτυρησάντων αὐ -
τοῖ< ἁἁγγίίωωνν  κκλληηρριικκῶῶνν  κκααὶὶ  λλααϊϊ  κκῶῶνν
συµποσωθέντων εἰ< ἑξήκοντα
καὶ τετρακοσίου< περίπου. Τὸ
κυπριακὸν ἔδαφο< διὰ τοσούτου
ἡἡγγιιαασσµµέέννοουυ  µµααρρττυυρριικκοοῦῦ  ααἵἵµµαα--
ττοο<< ποτισθὲν ἐν ὀνόµατι τῆ<
ὀρθοδόξου πίστεω< καὶ τῆ< ἑλ-
ληνικῆ< πατρίδο< ἀπετέλεσεν
ἐθνολογικῶ< τε καὶ ἱστορικῶ<
ἀναπόσπαστον αὐτῆ< τµῆµα, ὁ
κυπριακὸ< δὲ λαὸ< τελῶν ἐτή-
σιον µνηµόσυνον ἐπὶ τῇ ἱερᾷ τῶν
µαρτύρων ἑκατόµβῃ ὑπερήφα-
νον πενθεῖ πένθο< καὶ συνεγει-
ρόµενο< περὶ τὸ µαρτυρικὸν
κενοτάφιον ἀποτίνει φόρον σε-
βασµοῦ, τιµῆ< καὶ θαυ µασµοῦ
πρὸ< τοὺ< ἱἱεερροοὺὺ<<  µµάάρρττυυρραα<< ἐπι-
καλούµενο< ἀπὸ τῶν µυχιαιτά-
των τῆ< ψυχῆ< του ττὰὰ<<  ππρρεε--
σσββεείίαα<<  ααὐὐττῶῶνν  ππααρρὰὰ  ττῷῷ  οοὐὐρρααννίίῳῳ
ΠΠαα  ττρρίί».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αἰωνία καὶ ἀγήρω< ἡ µνήµη
τῶν ἐθνοµαρτύρων τῆ< Κύπρου,
Ἐφηµερίδα «Κυπριακὸ< Φύ λαξ»,
7 Ἰουλίου 1907, φ. 66.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

9 Ἰουλίου 1909 - µαρτυρικὸ<
θάνατο< ὑπὲρ πίστεω< καὶ πα-
τρίδο<.

«Ἀπὸ τῆ< ἀξιοσηµειώτου καὶ
ἱστορικῆ< ταύτη< ἡµέρα< ἡ σε -
πτὴ καὶ ἱερὰ µορφὴ τοῦ εὐσεβά-
στου καὶ πατριωτικωτάτου ποι -
µενάρχου ἡµῶν Κυπριανοῦ, τοῦ
προφρόνω< ἐκ χέ αντο< ττὸὸ  ττίίµµιιοονν
ααἷἷµµάά  ττοουυ  ὑὑππὲὲρρ  ττῆῆ<<  ἁἁγγίίαα<<  ἡἡµµῶῶνν
ππίίσσττεεωω<<  κκααὶὶ  ττῆῆ<<  ἑἑλλλληηννιικκῆῆ<<  ππαα--
ττρρίίδδοο<<... Ἀρκεῖ ἡµῖν τὸ ἱστο-
ρικὸν καὶ ἀναµφισβήτητον γε -
γονὸ< τοῦ µµααρρττυυρριικκοοῦῦ  θθααννάάττοουυ,
ὃν προθύµω< καὶ ἡρωϊκῶ< ὑπέ-
µειναν οἱ κύπριοι ἐθνοµάρτυρε<,
ὑπὲρ τῆ< αὐτῆ< πίστεω< καὶ
τῆ< αὐτῆ< πατρίδο<...».

1911 - µάρτυρε< τῆ< πίστεω<
καὶ τῆ< πατρίδο<.

«Καὶ νῦν, καθῆκον ἱερὸν ἐπι-
τελοῦντε< πρὸ< τοὺ< µµάάρρττυυρραα<<
ἐἐκκεείίννοουυ<<  ττῆῆ<<  ππίίσσττεεωω<<  κκααὶὶ  ττῆῆ<<
ππααττρρίίδδοο<<, παραθέτοµεν ὡ< ἐν
τιµητικῇ τῆ< κυπριακῆ< ἱστο-
ρία< στήλῃ τὰ ὀνόµατα τῶν θυ-
σιασθέντων... Τὰ σώµατα τῶν
ὑπερεβδοµήκοντα µαρτύρων τού  -
των τῆ< θρησκεία< καὶ πατρί-
δο< ἐτάφησαν...».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ1, Λό -
γο< πανηγυρικὸ< ἐπὶ τοῖ< ἀπο-
καλυπτηρίοι< τοῦ µνηµείου εἰ<
τὸν ἐθνοµάρτυρα ἀρχιεπίσκοπον
Κυπριανόν2, Ἐφηµερίδα «Κυ πρι  -
ακὸ< Φύλαξ», 11 Ἰου λίου 1909,
φ. 171.

Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, Ἱστορία τῆ<
νήσου Κύπρου, ὅ.π., σσ. 1154-
1155.

1. Ὁ µετέπειτα ἀρχιεπίσκοπο< Κύπρου Μακάριο< Β�.
2. Τὸ καλλιµάρµαρο µνηµεῖο εἰ< µνήµην τῶν ἱεροµαρτύρων ἀρχιερέων τοῦ 1821, τὸ
εὑρισκόµενο ἔξω ἀπὸ τὴν ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή, ἀνηγέρθη µὲν κατὰ τὸ 1901, ἡ τελετὴ
τῶν ἀποκαλυπτηρίων του ὅµω< ἔλαβε χώραν στὶ< 9 Ἰουλίου 1909.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1911 - ἅγιο< ὁ Κυπριανό<.
«Ἦταν καιρὸ< καταδροµῆ<

καὶ τοῦ Κιουτσοὺκ Μεχµέτη,
καὶ πῶ< τὸ ἐνθυµήθηκα ποὺ

ἐνενήντα ἔτη! ...
... Μόνον ὁ γιὸ< τοῦ Κιόρο -

γλου ἦταν γιὰ νὰ µαλλώσει,
τὸν ἅἅγγιιοονν  ΚΚυυππρριιααννὸὸνν γιὰ νὰ

τὸν ι-γλυτώσει...
... Ὁ ἅἅγγιιοο<<  ΚΚυυππρριιααννὸὸ<< βλέπει

τοὺ< δεσποτάδε<,
γονατισµένου< στὴν γραµ -

µὴν µὲ δίχα κεφαλάδε<.
Ἤρταµεν στὸν Κυπριανὸν ν�

ἀφήσουµεν τὰ ἄλλα,
ἐπάνω στὴν συκαµινιὰν ἐστῆ -

σαν τὴν κρεµµάλλαν.
Ἐσταύρωσέν την τρεῖ< φο -

ρέ<, µάλιστα εὐλόγησέν την,
εἰ< τὸν λαιµὸν ὁ ἴδιο< ἔπια-

σεν κι ἔβαλέν την.
Τὰ ὅσα τοῦ ἐκάµασιν, τοῦτον

ἐν παραπάνω,
τρία ἡµερονύκτια ἐκρέµµε-

τουν τζειπάνω.
Ἐν τοὺ< τοὺ< ἐδιούσασιν νὰ

πᾶσιν νὰ τοὺ< θάψουν,
ἐσχεδιάζαν τὴν δουλειάν, ἦ -

ταν γιὰ νὰ τοὺ< κάψουν!
Κανεὶ< νὰ µὴν ἔρτει κοντά,

µὲ συγγενεῖ< νὰ κλάψουν,
ἐἐππήήαασσιινν  σσὰὰνν  µµάάρρττυυρρεε<<,,  µµιιὰὰνν

ὥὥρραανν  ἐἐννννὰὰ  λλάάµµψψοουυνν»1.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΡ. ΤΖΙΑΠΟΥΡΑ, Ὁ ἀποκεφα-
λισµὸ< τῶν δεσποτάδων, τύποι<
Ἐλευθερία<, Λευ κωσία 1911.

Τοῦ αὐτοῦ, Ἅπαντα, ἔκδ. ΚΕΕ
XXXVi, ἐπι µέ λεια Κωνσταν τῖ -
νο< Γιαγκουλλῆ<, Λευ κωσία 2001,
σσ. 244-245.

Κ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ, «Ἐπι στρο  -
φὴ στὸν ποιητάρη Χριστό δουλο
Τζια πούρα», ΛΚ, τεῦχ. 32 (1974)
88-94.

Τοῦ αὐτοῦ, «Ἡ 9η Ἰουλίου
στὴν ποίηση τῆ< Κύπρου», Ἡ
Κύπρο< µα<, τεῦχ. 66 (1997)
27-34.

1. Ἐκτενέστερο ἀπόσπασµα τοῦ ποιήµατο< βλ. κατωτέρω, κείµενο 120, σ. 429.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1911 - µάρτυρε< ὑπὲρ πίστεω<
καὶ πατρίδο<.

«Ὡ< ἦτο ἑπόµενον, ὁ κατά-
λογο< ἔτυχε τῆ< ἐγκρίσεω< τῆ<
Πύλη< καὶ τότε ἤρχισαν αἱ συλ-
λήψει< τῶν προγεγραµµένων, τῇ
δ’ ἐν ά τῃ Ἰουλίου ἔπεσον οἱ πρῶ -
τοι ὑπὲρ ππίίσσττεεωω<<  κκααὶὶ  ππααττρρίίδδοο<<
µµάάρρττυυρρεε<<».

1911 - ὑπὲρ τοῦ ποιµνίου θά-
νατο<.

«Ἡ κυπριακὴ φιλοπατρία ἀνή -
γειρε καλλιµάρµαρον µνηµεῖον
πρό τινο< πρὸ< τὸν ὑπέροχον
ποιµένα, ὅστι< κατὰ τὸ πρῶτον
τέταρτον τῆ< παρελθούση< ἑκα-
τονταετηρίδο< ἐκλέϊσε τὸ κυπρι -
ακὸν ὄνοµα, καὶ διὰ τῆ< θυ σία<
αὑτοῦ ἀξίω< κατετάχθη µεταξὺ
τῶν παλαιῶν ἐκείνων ἡρώων,
οἵτινε< ὡµολόγησαν τὸν Χρι -
στὸν ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέ -
ων καὶ ἐπότισαν διὰ τοῦ αἵ µατο<
αὐτῶν τὸ ἀγλαόκαρπον δένδρον
τοῦ Χριστιανισµοῦ κα τὰ τοὺ<
πρώτου< αἰῶνα< τῆ< ἡµετέρα<
χρονολογία<.

Τὸ µαρτύριον ὑπῆρξεν ἡ ὑπερ -
τάτη ἔκφανσι<, τὸ κορύφωµα τῶν
ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ τῆ< Ἐκ κλη-
σία< ἀγώνων τοῦ ἀνδρό<, οὐδ’
εἶναι γνωστὸ< ἄλλω< εἰ< τοὺ<
πολλοὺ< ἢ ὡ< ὑποστὰ< καρτε-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ, Ἱστορία τῆ<
νεωτέρα< Ἑλλάδο< - διὰ τὴν Ε�
καὶ Στ� τάξιν τῶν ∆ηµοτικῶν
Σχολείων, Λευκωσίᾳ 1911, σ. 52.

Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύ-
πρου Κυπριανὸ<» - Μέ ρο< Α�,
Φῶ<, 1 (1911) 3.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

ρικῶ< τὸν ὑὑππὲὲρρ  ττοοῦῦ  πποοιιµµννίίοουυ  θθάά--
ννααττοονν· ἀλλ’ ὅµω< καὶ ὁ λοιπὸ<
βίο< τοῦ µµάάρρττυυρροο<<  ἀἀρρ  χχιιεεππιισσκκόό--
πποουυ διῆλθεν ἐν µέσῳ διηνεκοῦ<
µερίµνη< ὑπὲρ τῶν ἐµ πιστευθέν-
των αὐτῷ λογικῶν προβάτων,
καὶ καθ’ ὅλα ἐφάµιλλο< πρὸ<
τοιοῦτον ὑπέροχον τέ λο<».

1911 - «τὸ φωτοστέφανον τοῦ
µαρτυρίου».

«Ἐνθάδε λοιπὸν κεῖνται τὰ
ἱερὰ ὀστᾶ τῶν ἐθνοµαρτύρων
τοῦ 1821 εἰ< αἰώνιον µνηµόσυ-
νον, ἀλλὰ καὶ εἰ< αἰωνίαν µίµη-
σιν τῶν ἐπιγιγνοµένων γενεῶν.
Αἱ νέαι ὅµω< γενεαὶ ἠκολούθη-
σαν ἆραγε τὸ ἀπαράµιλλον τῶν
µαρτύρων τούτων παράδειγµα
ὑψίστη< αὐταπαρνήσεω< χάριν
τῆ< πίστεω< καὶ τῆ< πατρίδο<;
Ἀνταπεκρίθησαν αὗται πρὸ< τὸν
ὕψιστον καὶ ἁγιώτατον σκοπὸν
πρὸ< ὃν αἱ ἑκατόµβαι αὗται
ἔτεινον; Στεῤῥῶ< ἆρά γε ἔχον-
ται τῆ< θεία< τῶν ἀνδρῶν ἐκεί-
νων διαθήκη< ἣν διὰ τοῦ ἀθῴου
αὑτῶν αἵµατο< καθηγίασαν; ...

... Ὁ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐγγράφῳ
µνηµονευόµενο< γενικὸ< πληρε-
ξούσιο< τῆ< Κύπρου Νικόλαο<
Θησέω<, υἱὸ< τοῦ µεγάλου Οἰ -
κονόµου, στενοῦ συγγενοῦ< τοῦ
ἱἱεερροοµµάάρρττυυρροο<<  ΚΚυυππρριιααννοοῦῦ, ἦν θεῖ-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ, Γενικὴ ἱ -
στο ρία τῆ< νήσου Κύπρου, ὅ.π.,
σσ. 741. 784. 987.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

ο< τῆ< µητρὸ< τοῦ κ. Ο. Ι. Ἰασο-
νίδου...

... 1821 µ.Χ. Ὁ ἐθνοµάρτυ<
Κυπριανὸ< µετὰ τῶν συνε πι -
σκόπων καὶ προὐχόντων τῆ<
νήσου περιβάλλονται ττὸὸ  φφωωττοο  --
σσττέέφφααννοονν  ττοοῦῦ  µµααρρττυυρρίίοουυ».

1913 - µαρτυρικὸ< θάνατο<.
«Εἰ< τὸ µακρυνὸν ἐκεῖνο νη -

σί, τὴν Κύπρον, ὅλαι αἱ ἱστο ρι-
καὶ περιπέτειαι τῶν περα σµένων
καιρῶν καὶ αἱ µεταβολαὶ ποὺ ἐ -
προξένησαν οἱ δυνάσται, δὲν κα-
τώρθωσαν παρὰ νὰ τὸ στο λίσουν
µὲ µίαν τραγικὴν σφραγίδα καρ-
τερικό τητο< καὶ µὲ µίαν αἴγλην
ἐθνικῆ< πίστεω<, σὰν ἐκείνην
ποὺ ἐλάµπρυνε τὰ πρόσωπα τῶν
µαρτύρων τῶν πρώτων χρόνων
τοῦ Χριστιανισµοῦ. Ὅλη ἡ ζωὴ
ἐκεῖ κάτω - κατ� ἐξοχὴν σήµερα
ὑπὸ τὴν διοίκησιν τῶν ἄγγλων -
σὰν ποταµό<, πότε ὁρµητικὰ καὶ
πότε ἤρεµα, ρέει ἀδιάκοπα καὶ
ροχθεῖ τὸν ἴδιον πάντα σκοπόν,
ποὺ καθηγίασε µὲ τὴν θυσίαν
ἑνὸ< µµααρρττυυρριικκοοῦῦ  θθααννάάττοουυ εἰ< τὸ
21 ὁ ἀρχιεπίσκοπο< Κύπρου Κυ-
πριανό<. Ἐπάνω εἰ< τὸν σκοπὸν
αὐτὸν εἶναι τονισµένη ὅλη ἡ κυ-
πριακὴ ζωή1».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ὑπόδουλοι ἐλευθερωταὶ ἀδελ-
φῶν ἀλυτρώτων, ἔκδ. ΚΕΕ, Πη -
γὲ< καὶ Μελέτε< τῆ< Κυπρι ακῆ<
Ἱστορία< XXXii, εἰσαγωγὴ -
ἐπιµέλεια Πέτρο< Παπαπολυ-
βίου, Λευκωσία 1999, σσ. 409-
410.

1. Ἀπόσπασµα ἐπικηδείου ἄρθρου τοῦ Ε. Χατζη ιωάννου γιὰ τὸν συνάδελφο καὶ συµ-
πολεµιστή του Χριστόδουλο Σῶζο, τὸ ὁποῖο δηµοσιεύθηκε στὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ

��������?� - �����?�� �����?���1:������ 1  05-09-09  10:23  ������ 79

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



��

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

8 Ἰουλίου 1918 - µεγαλοµάρ-
τυ< τῆ< Ἐκκλησία< τῆ< Κύπρου.

«Μέγα καὶ ἱερὸν καθῆκον,
µακαριώτατε καὶ φιλόχριστο<
ὁµήγυρι<, ἐκάλεσεν ἡµᾶ< σήµε-
ρον ἐν τῷ πανσέπτῳ τούτῳ ναῷ
κατὰ τὴν ἐπέτειον ταύτην τοῦ
µαρτυρίου τοῦ µµεεγγααλλοοµµάάρρττυυρροο<<
τῆ< κυπριακῆ< Ἐκκλησία< ἀρ -
χιεπισκόπου Κυπριανοῦ, τῶν ἀρ -
χιερέων Πάφου Χρυσάνθου, τοῦ
Κιτίου Μελετίου, τοῦ Κυρηνεί -
α< Λαυρεντίου καὶ λοιπῶν κλη-
ρικῶν καὶ λαϊκῶν συγχρόνων
µαρτύρων κατὰ τὸ 1821. Προ-
σήλθοµεν εὐλαβεῖ< προσκυνη-
ταὶ τοῦ µαρτυρίου αὐ τῶν... προσ-
 καρτεροῦντε< καὶ ἀγωνιζόµενοι
ὑπὲρ τῆ< περισώσεω< καὶ τῆ<
λαµπρότητο< τῶν µεγάλων ἰδα-
νικῶν τῆ< πίστεω< καὶ τῆ< πα-
τρίδο<».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, «Λόγο<
ἐπιµνηµόσυνο< εἰ< τοὺ< µάρτυ-
ρα< τῆ< Κύπρου τῆ< 9η< Ἰου-
λίου 1821», ΑΒ, ἔτο< Α�, τεῦχ.
1ον (1918) 45.

Παναθήναια, ἔτο< ΙΓ�, τεῦχ. 295-296 (1913) 130-132, καὶ ἀναδηµοσιεύθηκε στὴν ἐφη-
µερίδα Ἀλήθεια στὶ< 1 Μαρτίου 1913. Ὁ κύπριο< Χριστόδουλο< Σῶζο<, ὁ ὁποῖο<
κατεῖχε ὑψηλὴ κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ θέση καὶ διετέλεσε δήµαρχο< Λεµεσοῦ, στὴν
ἡλικία τῶν 40 χρόνων κατατάχθηκε ἐθε λοντικὰ στὸν ἑλληνικὸ στρατὸ καὶ πολέ-
µησε στοὺ< βαλκανικοὺ< πολέµου<, ἔπεσε δὲ µαχόµενο< στὴν Ἤπειρο στὶ< 6 ∆ε-
κεµβρίου 1912. Ἡ ὑψηλὴ αὐτὴ κοινωνική του θέση καὶ τὸ ὥριµο τῆ< ἡλικία< του,
συνέτειναν ὥστε νὰ θεωρηθεῖ, µαζὶ µὲ τὸν Κυπριανό, ὡ< τὰ σηµαντικότερα παρα-
δείγµατα κυπριακῆ< αὐτοθυσία< κατὰ τὴν νεώτερη κυπριακὴ ἱστορία (Βλ. Π. ΠΑ-
ΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ἡ Κύπρο< καὶ οἱ βαλκανικοὶ πόλεµοι - συµβολὴ στὴν ἱστορία τοῦ
κυπριακοῦ ἐθελοντισµοῦ, ΚΕΕ, Πηγὲ< καὶ Μελέτε< τῆ< Κυπριακῆ< Ἱστορία<
XXVi, Λευκωσία 1997, σ. 212). Βλ. ἐπίση< ποίηµα Ἰωάννου Περδίου «Στὸν Σῶζόν
µα<», ἐνταῦθα, σ. 91.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1923 - «τὰ τίµια λείψανα τοῦ
µάρτυρο; Κυπριανοῦ».

«Τὰ ττίίµµιιαα  λλεείίψψαανναα τοῦ Κυ -
πριανοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ἀρ χιε-
ρέων... περισυνελέγησαν ἐντὸ;
τοῦ ἱεροῦ ἐν κοινῷ τάφῳ ὑπὸ
τὴν ἁγίαν τράπεζαν, ἐπιγραφὴ
δὲ ἐντὸ; τοῦ ἁγίου βήµατο; ἐπί-
κειται διαιωνίζουσα τὸ µαρτύ-
ριον καὶ τὸν τάφον αὐτῶν».

«Μόλι; τὸ αἷµα τῶν µµααρρττύύ--
ρρωωνν  ἀἀρρχχιιεερρέέωωνν ἔπαυσε νὰ ῥέῃ ὁ
ἀπάνθρωπο; διοικητὴ; ἠπιώτε-
ρον διατεθεὶ; διέταξε νὰ προ-
σαχθῶσιν ἐνώπιόν του οἱ ἐν φυ-
λακῇ ὅµηροι».

«Κύριλλο; (1849-1854) ὁ ἀρ -
χιµανδρίτη; τῆ; Ἀρχιεπισκο πῆ;
ἐξελέγη διάδοχο; τοῦ Ἰωαν  νι-
κίου. Συγγενὴ; τοῦ µµάάρρττυυρροο;;
ΚΚυυππρριιααννοοῦῦ καὶ εἷ; τῶν ἐπιζη-
σάντων ταῖ; τραγικαῖ; σκη ναῖ;
τοῦ 1821».

«Ἡ µονὴ τοῦ Μαχαιρᾶ... ὑπὸ
τὴν ἐνδελεχῆ µέριµναν τοῦ οἰκο-
νόµου αὐτῆ; Παρθενίου περὶ τὰ
µέσα τῆ; ιη� ἑκατονταετηρίδο;
καὶ βραδύτερον περὶ τὰ τέλη
αὐτῆ; καὶ τὰ; ἀρχὰ; τῆ; ἑπο-
µένη; τοῦ ἀρχιµανδρίτου αὐτῆ;
Χαραλάµπου; καὶ τοῦ τότε δια-
κόνου, εἶτα δὲ µµάάρρττυυρροο;;  ἀἀρρχχιιεε--
ππιισσκκόόπποουυ  ΚΚυυππρριιααννοοῦῦ, ἀνε κτή   σατο
ἔν τινι µέτρῳ τὴν ἀρχαίαν αὐ -
τῆ; εὐδαιµονίαν».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία τῆ;
ὀρθοδόξου Ἐκκλησία; τῆ; Κύ-
πρου, τ. Α�, Ἀθήναι; 1923, σσ.
324. 325. 328.

ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία τῆ;
ὀρθοδόξου Ἐκκλησία; τῆ; Κύ-
πρου, τ. Β�, Ἀθήναι; 1923, σ. 137.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1924 - ἱεροµάρτυ; Κυπρια -
νό;.

«Ὁ Σπυρίδων οὗτο; ἐχε ιρο-
το νήθη ἐπίσκοπο; τιτου λά ριο;,
ἵνα χρησιµεύσῃ ὡ; βοηθὸ; τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου (προ -
κατόχου τοῦ ἱἱεερροοµµάάρρττυυρροο;;  ΚΚυυ--
ππρριιααννοοῦῦ)».

12 Μαΐου 1928 - ἅγια λεί-
ψανα.

Τὰ ὀστᾶ τῶν κληρικῶν εἶνε
ὑποµέλανα, ἐνῶ τὰ τῶν λαϊκῶν
εἶνε λευκά... Τὰ ὀστᾶ ταῦτα (τῶν
κληρικῶν) εἶνε πραγµατικῶ; λλεείί  --
ψψαανναα  ἅἅγγιιαα, τὰ ὁποῖα τὸ ἑλλη-
νορθόδοξον πλήρωµα ἔχει σήµε-
ρον τὴν εὐκαιρίαν νὰ προσκυ-
νήσῃ µετὰ πάση; εὐλαβεία;... Ἡ
Ἐπιτροπεία Φανερωµένη; σκέ-
πτεται ὅπω;... ἀνιδρύσῃ µεγαλο-
πρεπῆ παρὰ τὸν ἄµβωνα µαρ -
µαρίνην λάρνακα... καὶ νὰ περι-
κλείσῃ ἐν αὐτῇ τὰ ἱερὰ ταῦτα
λείψανα πρὸ; ἁγιασµόν, πρὸ;
φωτισµὸν καὶ παραδειγµατισµὸν
τῶν προσερχοµένων εἰ; τὸν ἱε -
ρὸν τῆ; Φανερωµένη; ναόν... γί-
νεται σκέψι; ὅπω; ἐφέτο; ἐπὶ
τῇ εὐκαιρίᾳ τῆ; παρουσία; τῶν
ἁγίων τούτων λει ψάνων τελε -
σθῇ... τὸ τοῦ ἐθνοµάρτυρο; ἀρ -
χι επισκόπου Κυπριανοῦ καὶ τῶν
σὺν αὐτῷ συµµαρτυρησάντων,
ἐθνικὸν µνηµόσυνον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Τσελεπῆ; Χα -
τζηπετράκη; Κυθέρειο;», ΚΧ,
Β� (1924) 39.

Εὐκαιρία πρὸ; προσκύ νη σιν
τῶν ἱερῶν ὀστῶν τῶν κυπρίων
ἐθνοµαρτύρων τοῦ 1821, Ἐφηµε-
ρίδα «Φωνὴ τῆ; Κύ πρου», 12
Μαΐου 1928, φ. 2145 [2451]. Βλ.
κατωτέρω, κείµενο 129, σ. 484.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

1929 - µαρτυρικὸ; θάνα το;.
«Ἡ δρᾶσι; τοῦ Κυπριανοῦ ὡ;

ἀρχιεπισκόπου δυστυχῶ; δὲν ἀ -
πεµνηµονεύθη ἐπαρκῶ;· γνωστὴ
κοινῶ; εἶναι ἡ ἀνέ γερσι; τῶν
σχολείων τῆ; Λευ κοσία;, καὶ ἡ
περὶ βιβλιοθηκῶν µέριµνα ἣν
εἶχεν ἐπιδείξει καὶ ἐν τῇ µονῇ.
Ἀλλὰ κυρίω; ὁὁ  µµααρρττυυρριικκόό;;  ττοουυ
θθάάννααττοο;; περιέβαλε τὴν µνήµην
του διὰ λαµπροῦ φωτο στε φά -
νου».

1929 - «The Church, owing
partly to internal conflicts, part-
ly to turkish exactions, traversed
a troublous period, but it pro-
duced martyrs like archbishop
Kyprianos, who was hanged in
����, and the three metropoli-
tans».

27 Ἀπριλίου 1930 - Τελετὴ
ἀποκαλυπτηρίων τῆ; προτοµῆ;
τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ
στὸν περίβολο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ
Παναγία; Χρυσελεούση;, στὴν
γενέτειρά του Στρόβολο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύ πρῳ
ἱερὰ µονή, ὅ.π., σ. 32.

The Journal of Hellenic Studies,
Vol. 49, Part � (�9�9), p. �97.

Τὸ κείµενο ἀποτελεῖ περι -
γρα  φὴ τοῦ βιβλίου τοῦ ἀρχιεπι -
σκό που Ἀθηνῶν Χρυσοστόµου
Παπαδοπούλου, Ἡ Ἐκκλησία
Κύ πρου ἐπὶ τουρκοκρατία; (1571-
1878), Ἀθή να 1929.

«Τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆ; προ -
τοµῆ; τοῦ ἐθνοµάρτυρο; ἀρ χιε -
πισκόπου Κυπριανοῦ», ΑΒ, πε ρ.
Β�, τ. Β� (Ζ�), τεῦχ. 70 (200) (1930)
273-276.

Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἐπὶ
τῇ τελετῇ τῶν ἀποκαλυπτηρίων
τῆ; προτοµῆ; τοῦ ἐθνο µάρτυ-
ρο; Κυπριανοῦ ἐν τῇ γενετείρᾳ
αὐτοῦ Στροβόλῳ τὴν 27ην Ἀ -
πρι λίου 1930, ἔκδ. ΣΚΕΣ, Στρό -
βολο;-Κύπρο; 1988.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

27 Ἀπριλίου 1930 - «δραστι -
κὴ πρεσβεία παρὰ τῷ πάντων δε -
σπότῃ».

«Μακαρία ψυχὴ τοῦ ἀοιδί -
µου ἐθνοµάρτυρο; ἀρχιεπισκό-
που Κύπρου Κυπριανοῦ τοῦ ὡ;
ἄµωµον ἱερεῖον θυσιασθέντο;
µετὰ ἀναριθµήτων ἄλλων ἐκλε -
κτῶν τῆ; πίστεω; καὶ τῆ; πα-
τρίδο; τέκνων...».

«Ναί, ἁγία καὶ µακαρία ψυ -
χή! Ἐν τῇ δδρραασσττιικκῇῇ  σσοουυ  ππααρρὰὰ
ττῷῷ  ππάάννττωωνν  δδεεσσππόόττῃῃ  ππρρεεσσββεείίᾳᾳ
µετὰ τῶν ἄλλων ἁγίων ψυχῶν
τῶν συµµαρτυρησάντων ὑπὲρ
τῆ; πίστεω; καὶ τῆ; πατρίδο;,
ποιήσατε, ἵνα τὴν κάκωσιν καὶ
δουλείαν διαδεχθῇ ἡ ποθητὴ ἐλευ-
θερία».

27 Ἀπριλίου 1930 - µαρτύ-
ριον ἁγιότητο;.

«Οἱ διευθυνταὶ τῶν ἑλληνι -
κῶν ἐφηµερίδων τῆ; Κύπρου...
προσέρχονται εὐλαβῶ; δι’ ἐµοῦ,
ἵνα καταθέσωσι τὸν στέφανον
τοῦτον πρὸ τοῦ σεπτοῦ τούτου
Μνηµείου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἀπαυ-
γάζει ἡ ἱερά σου µορφὴ καὶ τὸ
ὁποῖον εἰ; σεβασµὸν καὶ προ-
σκύνησιν τῆ; ἀϊδίου καὶ αἰωνία;
µνήµη; σου καὶ εἰ; φω τισµὸν καὶ
ἁγιασµὸν τῶν γενεῶν τη;, ἀνή-
γειρεν ἡ εὐσεβὴ; καὶ φιλόπα-
τρι; κοινότη; Στροβόλου, ἡ ἰδι-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

«Τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆ; προ -
τοµῆ; τοῦ ἐθνοµάρτυρο; ἀρ χιε -
πισκόπου Κυπριανοῦ», ΑΒ, ὅ.π.,
σσ. 274-275.

ΚΥΡΙΛΛΟΥ Γ� ΑΡΧΙΕΠ., «Προ  -
σφώνησι; κατὰ τὰ ἀποκαλυπτή-
ρια τῆ; προτοµῆ;», Πανηγυρι-
κὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π.,
σ. 140.

Κ. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ, «Προσφώνη-
σι; κατὰ τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆ;
προτοµῆ;», Πανηγυρικὸν Λεύ-
κωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 143.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

αιτέρω; ἐπὶ σὲ σεµνυνοµένη.
Προσκυνοῦµέν σε εὐλαβῶ;

ἐθνοµάρτυ;, σὲ τὸν ποιµένα τὸν
καλὸν τὸν θέντα τὴν ψυχὴν ὑπὲρ
τῶν προβάτων, σὲ τὸν ἡρωϊκὸν
τοῦ γένου; πρόµαχον, τὸν ἀλώ-
βητον διατηρήσαντα τὴν ἱερὰν
τῆ; θρησκεία; καὶ τῆ; πατρί-
δο; παρακαταθήκην.

Ὑπήκοο; µέχρι θανάτου, θα-
νάτου δὲ ἀγχόνη;, εἰ; τὰ κελεύ-
σµατα τῆ; θρησκεία; καὶ τῆ;
πατρίδο;, ἐχώρησα; ἀγαλλώµε-
νο; µᾶλλον παρὰ δυσφορῶν ἐπὶ
τὸ µαρτύριον... Ὡ; τοῦ µεγαλω-
νύµου πατριάρχου Γρηγορίου
τοῦ Ε� ὁ βρόχο; καὶ ἄλλων πα-
ροµοίων ἱερῶν ἀνδρῶν, οἵτινε;
προσήνεγκον ἑαυτοὺ; θυσίαν
ἱερὰν ὑπὲρ τῆ; θρησκεία; καὶ
πατρίδο;, οὕτω καὶ ὁ ἰδικό; σου,
ἐθνοµάρτυ; Κυπριανέ, θὰ εἶναι
πάντοτε παρὰ τῷ Ἑλληνισµῷ
καὶ ἰδιαιτέρω; παρ’ ἡµῖν τὸ τι-
µιώτερον καὶ ἱερώτερον µετὰ
τὸν τίµιον σταυρὸν τοῦ Κυρίου
σύµβολόν µα;.

Ἂν τὸ ἱερόν σου µαρτύριον
δὲν ἔχῃ ἀκόµη ἐπιφέρῃ καὶ ἐπὶ
τὴν προσφιλῆ σου Κύπρον τὴν
εὐλογίαν τῆ; ἐλευθερία;... ἀλλ’
ἐκ τούτου ττὸὸ  µµααρρττύύρριιόόνν  σσοουυ  οοὐὐ--
δδὲὲνν  ἀἀπποολλύύττωω;;  ἀἀππόόλλλλυυσσιινν  ἐἐκκ  ττοοῦῦ
µµεεγγααλλεείίοουυ  κκααὶὶ  ττῆῆ;;  ἁἁγγιιόόττηηττόό;;
ττοουυ».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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1930 - γνωστοὶ καὶ ἀφανεῖ;
µάρτυρε;.

«Ἀγήρω; ἡ µνήµη τῶν ὑπὲρ
πίστεω; καὶ πατρίδο; πεσόν-
των... Τὸν βωµὸν τῆ; θρησκεία;
καὶ τῆ; πατρίδο; τὸν ἐπορφύ-
ρωσε πλουσίω; µὲ ττὸὸ  ττίίµµιιοονν
ααἷἷµµαα  ττῶῶνν  γγννωωσσττῶῶνν  κκααὶὶ  ἀἀφφααννῶῶνν
µµααρρττύύρρωωνν... Παραθέτοµεν κατά-
λογον τῶν ὅσων ἡ ἱστορία διέ-
σωσε τὰ ὀνόµατα, ἀνα φωνοῦ ντε;
αἰωνία ἡ µνήµη τῶν ὑπὲρ πίστε -
ω; καὶ πατρίδο; θανόντων».

1930 - µαρτυρικὰ λείψανα τοῦ
Κυπριανοῦ.

«... δόντο; ἑαυτὸν θυσίαν ὑπὲρ
τοῦ ποιµνίου του καὶ τοῦ ἔ θνου;...
Τὰ µµααρρττυυρριικκὰὰ  λλεείίψψαανναα  ττοοῦῦ  ΚΚυυ--
ππρριιααννοοῦῦ καὶ τῶν ἄλλων ἱεραρ -
χῶν... ἀνεκοµίσθησαν τὰ ἱἱεερρὰὰ
ὀὀσσττᾶᾶ αὐτῶν εἰ; κενοτάφιον...
Ἐπιγραφὴ ἐπὶ µαρµαρίνη; πλα-
κό;, ἀποθανατίζει τοὺ; µµάάρρ  ττυυ--
ρραα;;  ττῆῆ;;  ππίίσσττεεωω;;  κκααὶὶ  ττῆῆ;;  ππαα--
  ττρρίίδδοο;;».

1930 - ἄφθονον αἷµα τῶν µαρ -
τύρων.

«Ἡ Κύπρο; οὕτω συνέδραµε
τὸν ἐθνικὸν ἀγῶνα δι’ ἀφθόνου
αἵµατο; τῶν 486 προγραφέντων,
ἴσω; δὲ καὶ πλειοτέρων µµααρρττύύ--
ρρωωνν».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

«Οἱ Μάρτυρε; τοῦ 1821», Πα-
νηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ,
ὅ.π., σ. 24.

«Ὁ µαρτυρικὸ; θάνατο; τοῦ
Κυπριανοῦ», Πανηγυρικὸν Λεύ-
κω µα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 31.

«Συµµετοχὴ τῆ; Κύπρου εἰ;
τὸν ἐθνικὸν ἀγῶνα», Πανηγυ-
ρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π.,
σσ. 31-32.
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1930 - λείψανα τῶν µαρτύ-
ρων.

«Ἡ συνεχὴ; σφαγὴ ἐξηκο-
λούθησεν ἐπὶ δέκα ἡµέρα;, καὶ
200 ἐκλεκτὰ τέκνα τῆ; Κύπρου...
ἐπότισαν µὲ τὸ αἷµά των τὴν πά-
τριον γῆν ἐκτὸ; τριάκοντα πε-
ρίπου λιποψυχησάντων καὶ προ-
τιµησάντων ἀντὶ τοῦ ἐνδόξου
θανάτου τὴν ἄτιµον ἐν ἀλλαξο-
πιστήσει ζωήν. Τὰ λλεείίψψαανναα  ττῶῶνν
µµααρρττύύρρωωνν τούτων τῆ; πίστεω;
καὶ τῆ; πατρίδο;...».

1930 - ὁ βωµὸ; τῆ; πίστεω;
καὶ τῆ; πατρίδο;.

«Ὅλοι οἱ κύπριοι πρέπει νὰ
γνωρίσωσιν ἐπακριβῶ; καὶ νὰ
ἴδωσιν ὁποία τι; ὑπῆρξεν ἡ θέσι;
τῆ; πατρίδο; µα; πρὸ τοῦ βωµοῦ
τῆ; πίστεω; καὶ τῆ; πατρίδο;».

1930 - Ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ γιὰ
τοὺ; ἱεροὺ; µάρτυρε;.

«Ἡ “ἀγάπη τοῦ λαοῦ” κατὰ
τὴν ἡµέραν τῶν µνηµοσύνων
ἀνήρτα κατὰ µῆκο; τοῦ µεγά-
λου ἐξώστου πένθιµον πλατὺ
διάζωµα µετὰ ὑποµνηστικῆ; ἐπι-
γραφῆ; διὰ λευκῶν µεγάλων κε-
φαλαίων: Ὑπὲρ τῶν ἐν Κύπρῳ
µµεεγγάάλλωωνν  κκααὶὶ  ἱἱεερρῶῶνν  µµααρρττύύρρωωνν
ὑπὲρ πίστεω; καὶ πατρίδο;, ὑπε -
ρέκειτο δὲ ταύτη; τὸ σύµβολον
τοῦ µαρτυρίου... πρὸ; τὴν ἱερὰν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. ΤΑΛΙΑ∆ΩΡΟΥ, «Ἡ Κύπρο;
κατὰ τὸ 1821», Πανηγυρικὸν
Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 82.

«Γύρω ἀπὸ τὴν τραγῳδίαν
τοῦ Εἰκοσιένα», Πανηγυρικὸν
Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 83.

«Ἡ δύναµι; τοῦ µαρτυρίου -
µνηµόσυνα εἰ; τοὺ; ἐθνοµάρτυ-
ρα; τῆ; Κύπρου», αὐτόθι, σσ.
107-110.
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καὶ ἀΐδιον µνήµην τῆ; µαρ τυ-
ρικῆ; ἐκείνη; ἑκατόµβη;, ἣν ἡ
ἑλληνικὴ Κύπρο; προσήνεγκεν
εἰ; τὸν κοινὸν δίδυµον βωµὸν ὑ-
πὲρ τῆ; ὀρθοδόξου πίστεω; καὶ
τῆ; ἑλληνικῆ; πατρίδο;... Ἐπὶ
τούτοι; ἀναφωνή σωµεν: Αἰωνία
ἡ µνήµη ττῶῶνν  ἱἱεερρῶῶνν  µµααρρττύύρρωωνν
τῆ; ὀρθοδόξου πίστεω;. Αἰωνία
ἡ µνήµη τῶν µεγάλων µαρτύρων
τῆ; ἑλληνικῆ; παλιγγενεσία;.
Αἰωνία ἡ µνήµη τῶν σεπτῶν
µαρτύρων τῆ; κυπρι α κῆ; ἐλευ-
θερία;».

Χατζηχριστόδουλο; Τσαγ-
γάρη;.

«... Συνελήφθη καὶ ὡδηγήθη
δέσµιο; εἰ; Λευκωσίαν... Καθ’
ὁδόν, µαθὼν τὸ µαρτύριον τοῦ
ἀρχιεπισκόπου... ἐζήτησε τὴν
ἄδειαν... ἐπιστρέψα; εἰ; Γερό-
λακκον ἐκοινώνησε τῶν ἀχράν-
των µυστηρίων... ∆ύο ἡµέρα;
µετὰ τὴν ἄφιξίν του ἀπηγχονί-
σθη, λέγεται δὲ ὅτι ἡ ἀγχόνη
πρὶν τελειώσει τὸ ἔργον τη;, ἐκό -
πη τρεῖ; φορά;. Οἱ παρευρισκό-
µενοι τοῦρκοι ἐπρότειναν τότε
εἰ; αὐτὸν νὰ ἀλλαξοπιστήσῃ
αὐτὸ; ὅµω; ἠρνήθη καὶ εἷ; γε-
νίτσαρο; ἐξήγαγε τὴν σπάθην
του διὰ νὰ τὸν σφάξῃ. Οἱ ἄλλοι
τοῦρκοι ἠµπόδισαν τὸν γενίτσα-
ρον καὶ ἐπανέλαβον καὶ πάλιν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

«Ὁ Χατζηχριστόδουλο; Τσαγ-
γάρη;», αὐτόθι, σ. 118.
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τὴν πρότασίν των τονίσαντε;,
ὅτι ἐὰν ἐτουρκίζετο θὰ ἐγίνετο
πασᾶ; καὶ βεζύρη; ἀκό µη ἐὰν
ἤθελε. Ὁ γενναιόψυχο; ὅµω;
Χα τζητσαγγάρη; ἀπήντη σεν ἡ -
ρωϊκώτατα: “Ὄϊ βεζύρην, ἀλλὰ
καὶ σεχισλάµην νὰ µὲ κάµετε
τὴν πίστιν µου ἐν τὴν ἀλ λάσσω.
Χριστιανὸ; ἐγεννήθηκα καὶ χρι -
στιανὸ; ἐν νὰ πεθάνω”. Τότε ἡ
χεὶρ τοῦ δηµίου ἐπεράτωσε τὸ
ἔργον τη;»1.

9 Ἰουλίου 1930 - ἀποκαλυ-
πτήρια Μαυσωλείου στὴν Φα-
νερωµένη.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆ; τελε -
τῆ;, ὁ ∆ηµήτρη; Λιπέρτη; ἀπήγ-
γειλε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ποίηµά
του «Στοὺ; τζιυπρι ῶτε; µάρτυ-
ρε; τῆ; 9η; Ἰουλίου 1821».

10 Ἰουλίου 1930 - φρικτότα-
τον µαρτύριον.

«Ὅ,τι ἐγένετο δὲν εἶναι µό -
νον εἰ; ἡµᾶ;, ὑφ’ ὧν ἐγένετο
εὐάρεστον καὶ προσφιλέ;, ἀλλὰ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

«Ἡ 9η Ἰουλίου», ΑΒ, περ.
Β�, τ. Β� (Ζ�), τεῦχ. 80 (210) (1930)
433-440.

∆. ΛΙΠΕΡΤΗ, Ἅπα ντα, Κύπρο;
1961, σσ. 271-272.

Ν. ΠΑΝΑΓΗ, Πρωτ., Ὁ ἱερὸ;
ναὸ; Παναγία; τῆ; Φανερωµέ-
νη; στὴ Λευκωσία τῆ; Κύπρου
- Ἱστορικὸ Λεύκωµα, Λευκωσία
2002, σ. 152.

«Ἡ 9η Ἰουλίου», ΑΒ, ὅ.π., σ.
433.

1. Στὸ ἄρθρο αὐτὸ περιγράφεται τὸ µαρτύριο ἑνὸ; λαϊκοῦ, τοῦ Χατζηχριστοδούλου
Τσαγγάρη. Ἡ συγκινητικὴ αὐτὴ διήγηση ἀποδεικνύει ὅτι οἱ µάρτυρε; τοῦ Ἰουλίου
τοῦ 1821 εἶχαν τὴν εὐκαιρία, ἂν ἤθελαν, νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη του; καὶ νὰ γλυ-
τώσουν τὸν θάνατο, προτίµησαν ὅµω; τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ µαρτύριο.
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καὶ εἰ; τὰ; ψυχὰ; ἐκείνων, οἵτι-
νε; τὸ φρικτότατον ὑπέστησαν
µαρτύριον».

10 Ἰουλίου 1930 - φόρο; παν -
ελληνίου εὐγνωµοσύνη;.

«Εὐχαριστῶν ἀπὸ καρδία;
διὰ τηλεγράφηµα ὑµετέρα; µα-
καριότητο; ἐπιθυµῶ νὰ διαδη-
λώσω πρὸ; αὐτὴν τὸ βαθὺ αἴ -
σθηµα εὐλαβεία;, µὲ τὸ ὁποῖον
ὁ ἑλληνικὸ; λαὸ; στρέφει τὴν
µνήµην του πρὸ; τοὺ; µµάάρρττυυ--
ρραα;;, πρὸ; τοὺ; ὁποίου; ἡ Κύ-
προ; ἀπέτισε προχθὲ; τὸν φό ρον
τῆ; πανελληνίου εὐγνωµοσύνη;».

1931 - τρανὸ; µάρτυρα;.
«Γιὰ τὴν πίστιν καὶ τὸ γένο;

σπαρταροῦσε; στὸ πλατάνι, *
χωρὶ; ἕνα πικρὸ λόγο, χωρὶ;
ἕνα στεναγµό, * καὶ στοὺ; οὐ -
ρανοὺ; ἀνέβη; µὲ µµααρρττυυρριικκὸὸ
σσττεεφφάάννιι, * νὰ µυρώσῃ; τῆ; θρη-
σκεία; καὶ τοῦ γένου; τὸν βω -
µό!». (Ποίηµα «Στὸν ἐθνοµάρ -
τυρα Κυπριανόν»).

«∆όξα καὶ τιµὴ µεγάλη στὸ
χωριὸ τ’ ἁγιασµένο, * τὸ δροσάτο
Στρόβολό σου ποῦ µ’ ἐληαῖ;
στεφανωµένο, * γέννησε τέτοιον
δεσπότη, τέτοιον µµάάρρττυυρραα  ττρραα  --
ννόό...». (Ποίηµα «Στὸν ἐθνοµάρ-
τυρά µα;»). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, «Περὶ τὴν
9ην Ἰουλίου - τηλεγραφήµατα»,
ΑΒ, περ. Β�, τ. Β� (Ζ�), τεῦχ. 81
(211), (1930) 449.

ΙΩ. ΠΕΡ∆ΙΟΥ, Νέα Σχο λικὴ
Μοῦσα, Λευκωσία 1931, σ. 16.

Τοῦ αὐτοῦ, Νέα Σχο λικὴ Μοῦ  -
σα, ἐπανέκδ. ὑπὸ Νί κου Ὀρφα-
νίδου, Ἑλληνοµνήµων 15, Λευ-
 κωσία 2008, σ. 32.

ΙΩ. ΠΕΡ∆ΙΟΥ, Νέα Σχο λικὴ
Μοῦσα, ὅ.π., σ. 20.

Τοῦ αὐτοῦ, Νέα Σχο λικὴ Μοῦ  -
σα, ἐπανέκδ. ὑπὸ Νί κου Ὀρφα-
νίδου, Ἑλληνοµνήµων 15, ὅ.π., σ.
36.
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«Κι’ ὁ δδεεσσππόόττηη;;  ὁὁ  µµάάρρττυυ;;1

µὲ; στὸν τάφο σκιρτᾷ, * καὶ στὸ
κιόνι του θέλει νὰ τοῦ στήσουν
κοντά, * καὶ τὸν ἥρωα τώρα,
µάρτυ; κι’ ἥρω; νὰ στέκουν
πλάϊ πλάϊ µαζῆ, * κι αἰωνίω; ἡ
δόξα καὶ τῶν δύο νὰ ζῇ, * στὴν
ὡραία µα; χώρα» . (Ποίηµα
«Στὸν Σῶζόν µα;2»).

12 Ἰουλίου 1931 - θυσία ὑπὲρ
πίστεω; καὶ πατρίδο;.

«Κατὰ τὴν θλιβερὰν ταύτην
ἐπέτειον... καθ’ ἣν ἁγνὰ καὶ ἄµω -
µα ἱερεῖα προσηνέγκατε ἑαυ-
τοὺ; ὁλοκαυτώµατα ὑπὲρ πί στεω;
καὶ πατρίδο;... Ἡ θυσία ὑµῶν
αὕτη ὑπὲρ πίστεω; καὶ πατρί-
δο; γενοµένη, ἀνακαλεῖ εἰ; τὴν
µνήµην ἡµῶν ὅλον τὸ ὑπέροχον
ψυχικὸν ὑµῶν µεγαλεῖον καὶ τὴν
ἱερότητα τῶν ὑπερτάτων ἰδε-
ωδῶν, ὑπὲρ ὧν ἐθυσιάσθητε».

12 Ἰουλίου 1931 - προσκύνηση
µαρτυρίου.

«... προσήλθοµεν ἐν τῷ παν-
σέπτῳ ναῷ τούτῳ, ἵνα ἐπὶ τῇ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΩ. ΠΕΡ∆ΙΟΥ, Νέα Σχο λικὴ
Μοῦσα, ὅ.π., σ. 8.

Τοῦ αὐτοῦ, Νέα Σχο λικὴ Μοῦ  -
σα, ἐπανέκδ. ὑπὸ Νί κου Ὀρφα-
νίδου, Ἑλληνοµνήµων 15, ὅ.π., σ.
24.

ΚΥΡΙΛΛΟΥ Γ� ΑΡΧΙΕΠ. ΚΥ-
ΠΡΟΥ, «Προσφώνησι; πρὸ; τοὺ;
ἐθνοµάρτυρα; Κύπρου ἐπὶ τῇ
ἐπετείῳ τῆ; 9η; Ἰουλίου 1821»,
ΑΒ, περ. Β�, τ. Γ�, τεῦχ. 29 (1931)
529.

Ι. ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, «Λόγο;
ἐπιµνηµόσυνο; εἰ; τὸ µνηµόσυ-
νον τῶν ἐθνοµαρτύρων τῆ;
Κύπρου», ΑΒ, περ. Β�, τ. Γ�,

1. Μὲ τὰ ἐπίθετα δεσπότη; καὶ µάρτυ; ἐννοεῖ τὸν Κυπριανό. Βλ. Π. ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ,
Ἡ Κύπρο; καὶ οἱ βαλκανικοὶ πόλεµοι - συµβολὴ στὴν ἱστορία τοῦ κυπριακοῦ ἐθε-
λοντισµοῦ, ὅ.π., σ. 212.
2. Ἀναφέρεται στὸν Χριστόδουλο Σῶζο, βλ. ἐπικήδειο ἄρθρο Ε. Χατζηιωάννου στὸν
Χριστόδουλο Σῶζο, σ. 79.
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ἐπετείῳ τοῦ µµααρρττυυρριικκοοῦῦ  θθααννάάττοουυ
τοῦ σεπτοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύ-
πρου Κυπριανοῦ, τῶν σε πτῶν
µητροπολιτῶν Πάφου Χρυ σάν-
θου, Κιτίου Μελετίου καὶ Κυ-
ρηνεία; Λαυρεντίου καὶ τῶν ἄλ-
 λων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν µαρ-
τυρησάντων µετ’ αὐτῶν ὑπὲρ
πίστεω; καὶ πατρίδο;... ἐπιζητή-
σωµεν δὲ παρὰ τῶν ἁγίων των
ψυχῶν ττὰὰ;;  δδεεήήσσεειι;;  ττωωνν  ππααρρὰὰ  ττῷῷ
θθρρόόννῳῳ  ττῆῆ;;  θθεείίαα;;  µµεεγγααλλεειιόόττηη--
ττοο;;...».

«Ὁ ἀρχιεπίσκοπο; Κυπρια -
νὸ; ἔδρα ἀπὸ πάση; ἀπόψεω;
θρησκευτικῆ;, παιδευτικῆ; καὶ
οἰκονοµικῆ; ὑπὲρ τοῦ ποιµνίου
του... Ὦ σεπτοὶ µάρτυρε; ὑπὲρ
πίστεω; καὶ πατρίδο; εεὐὐλλααββῶῶ;;
ππρροοσσκκυυννοοῦῦµµεενν  ττὸὸ  µµααρρττύύρριιόόνν  σσαα;;
καὶ δεόµεθα τοῦ ὑψίστου νὰ µὴ
βραδύνῃ ἡ ἐκπλήρωσι; τῆ; ἐπὶ
τοῦ σεπτοῦ µαυσωλείου σα;
παγκυπρίου εὐχῆ;. “ Ὦ θῦται
αἰνὰ τυθέντε; ἰδ’ ἄλλοι µάρτυ-
ρε; ἱροί, οὐρανόθεν πά τρῃ νῦν
δότ’ ἐλευθερίην”, ἀλλὰ ταχέω;
νὰ ἐκπληρωθῇ καὶ µετα βάλωµεν
τὴν ῥῆσιν ταύτην...».

1936 - ἔκδοση ἀκολουθία;
ἀφιερωµένη; στοὺ; ἁγίου; µάρ-
τυρε; τῆ; 9η; Ἰουλίου 1821.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

τεῦχ. 30 (1931) 551. τεῦχ. 31
(1931) 567-568.

ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,
Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων µαρτύ-
ρων τοῦ 1821, τύποι; Χειµωνίδη,
Λάρνακα 1936. Βλ. κατωτέρω,
κείµενο 124, σ. 449.
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1936-37 - µάρτυ; τοῦ Χρι στοῦ
καὶ τοῦ ἑλληνισµοῦ.

«...τὸν Κυπριανόν, ὁ ὁποῖο;
τῇ 30ῇ Ὀκτωβρίου 1810 ἐχει ρο-
το νήθη ἀρχιεπίσκοπο; Κύ πρου,
προώριστο δὲ νὰ ἀποθάνῃ τῇ 9ῃ
Ἰουλίου 1821 ὡ; µµάάρρττυυ;;  ττοοῦῦ
ΧΧρριισσττοοῦῦ  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ἑἑλλλληηννιισσµµοοῦῦ...
Καθ’ ὁµοίωµα τοῦ πίνακο; αὐ -
τοῦ ἔγιναν ἀναπαραστάσει; διὰ
τὰ βιβλία τῶν συγγραφέων, οἵ -
τινε; ἐνδιέπρεψαν περὶ τὸν βίον
τοῦ Κυπριανοῦ ὡ; ἀρχιεπισκό-
που καὶ ἐθνικοῦ µάρτυρο;».

Ἰούλιο; 1940 - µεγάλοι καὶ
ἱεροὶ ἄνδρε;.

«Ἀδιάλειπτο; δέον νὰ εἶναι
ἡ µνήµη τῶν µµεεγγάάλλωωνν  κκααὶὶ  ἱἱεε  --
ρρῶῶνν  ἐἐκκεείίννωωνν  ἀἀννδδρρῶῶνν, οἵτινε; τὴν
ζωὴν αὐτῶν ἔδωκαν ὑπὲρ τῆ;
πίστεω; αὐτῶν καὶ τῆ; πατρί-
δο;... Τὸ τέλο; τοῦ γονιµωτάτου
βίου (ἀναφέρεται στὸν Κυπρια -
νὸ) ἐπέστεψεν, ἐκραγείση; τῆ;
ἑλληνικῆ; ἐπαναστάσεω;, ὁ ὑπὸ
τοῦ διοικητοῦ τῆ; νήσου δια-
ταχθεὶ; µαρτυρικὸ; αὐτοῦ δι’
ἀπαγχονισµοῦ θάνατο; τῇ 9ῃ
Ἰουλίου 1821, ἡµέρᾳ Σαββάτῳ,
ἐν Λευκωσίᾳ, ἐν τῇ πλατείᾳ τοῦ
Σεραγίου».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

G. Cioran, «Σχέ σει; τῶν ρου-
µανικῶν ἡγεµονιῶν πρὸ; τὰ κυ -
πριακὰ µοναστήρια Κύκκου καὶ
Μαχαιρᾶ», Byzantinisch-neu grie -
chische Jahrbücher Dreizehnter, 13
(1936-37), νδ�.

ΙΠ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΡ ΧΙΜ., «Οἱ
κύπριοι ἐθνοµάρτυρε; ἀρχιερεῖ;
τοῦ 1821», ΑΒ, περ. Γ�, τ. Α�,
τεῦχ. 9 (1940) 273. 276.
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12 Ἰουλίου 1941 - ὁ Κυπρια -
νὸ; καὶ οἱ σὺν αὐτῷ µαρτυρή-
σαντε; νὰ τύχωσι καὶ τῆ; τιµῆ;
τῆ; ἁγιότητο;.

10 Ἰουλίου 1949 - ὁλοκαυτώ-
µατα ὑπὲρ πίστεω; καὶ πατρίδο;.

«Κατὰ τὴν θλιβερὰν ταύτην
ἐπέτειον, ἡµέραν ἐθνικοῦ πέν-
θου;, καθ’ ἣν προσηνέγκατε ἑαυ -
τοὺ; ὁὁλλοοκκααυυττώώµµαατταα  ὑὑππὲὲρρ  ππίί  --
σσττεεωω;;  κκααὶὶ  ππααττρρίίδδοο;;, κατὰ τὸν
ὑπὲρ ἀπελευθερώσεω; τοῦ ἑλ -
λη νικοῦ ἡµῶν γένου; ἀγῶνα,
προσερχόµενοι εὐλαβῶ; εἰ; τὸ
ἡρῷον τοῦτο, τὸ ὁποῖον µεγα-
λοπρεπῶ; ἀνήγειρεν ἡ εὐγνωµο-
σύνη τοῦ Παγκυπρίου εἰ; ἀΐ διον
ὑµῶν µνήµην καὶ τὸ ὁποῖον πε-
ρικλείει τὰ ἱἱεερρὰὰ  λλεείίψψαανναα  ὑὑ  µµῶῶνν,
προσφέροµεν ἐν καρδίᾳ συ ντε-
τριµµένῃ καὶ πνεύµατι τα πεινώ-
σεω;, φόρον ἀϊδίου εὐγνωµο -
σύνη; διὰ τὴν ὑπερτάτην ὑπὲρ
πίστεω; καὶ πατρίδο; θυσίαν
ὑµῶν».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τὸ καθῆκον τῆ; Ἐκκλησία;
καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τῆ; Κύ-
πρου πρὸ; τὴν ἱερὰν µνήµην τοῦ
ἐθνοµάρτυρο; ἀρ χιε πι σκό που Κυ -
πριανοῦ καὶ τῶν αὐτῷ συµµαρ-
τυρησάντων - νὰ περιληφθοῦν
µεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆ; Ἑλλη-
νικῆ; Ἐκκλησία;, Ἐφηµερίδα
«Φωνὴ τῆ; Κύπρου», 12 Ἰου-
λίου 1941, φφ. 44-46. Βλ. κατω-
τέρω, κείµενο 130, σ. 487.

ΜΑΚΑΡΙΟΥ Β� ΑΡΧΙΕΠ. ΚΥ-
ΠΡΟΥ, «Τὸ µνηµόσυνον τῶν ἐθνο -
µαρτύρων Κύπρου τοῦ 1821»,
ΑΒ, περ. Γ�, τ. Ι�, τεῦχ. 7 (1949)
239-240.
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1957 - τὸ ἅγιο κορµὶ τοῦ Κυ-
πριανοῦ.

«Τὸ σχοινί, κρεµασµένο ἀπὸ
τὴ συκαµιά, ποὺ βρισκόταν τότε
µπροστὰ στὴν εἴσοδο τοῦ Σερα-
γιοῦ, περιµένει τὸν µµάάρρττυυρραα...
Ἀναµνηστικὴ πλάκα περιέλαβε
τὰ ὀνόµατα τῶν 16 µαρτύρων,
τῶν ὁποίων τὰ ὀστὰ µετεφέρθη-
σαν καὶ ἐτοποθετήθησαν κάτω
ἀπὸ τὸ στηθὲν µαυσωλεῖον, τὸ
ὁποῖον ἡ Κύπρο; ἀνήγειρε πρὸ;
τιµὴν καὶ µνηµόσυνον αἰώνιον
τῶν θυµάτων ἐκείνων τῶν τούρ-
κων κατὰ τὸ 1921, ἐπέτειον τοῦ
θανάτου των... Ἡ ὁλόθερµη καὶ
φλογερὴ προσευχή σου, ποὺ
βγῆκε ἀπ’ τῆ; καρδιᾶ; σου τὰ
βάθη τὴν ὥρα ποὺ τὸ σχοινὶ
ἄγγιζε τὸ περήφανό σου µέ-
τωπο, κι’ ἡ συκαµιὰ ποὺ τὸ κρα-
τοῦσε, ρίγησε σύγκορµη, γιατὶ
θὰ βάσταζε ττὸὸ  ἅἅγγιιοο  κκοορρµµίί  σσοουυ...».

1961 - εἰσήγηση ἁγιοποιήσεω;
τῶν µαρτύρων τῆ; 9η; Ἰουλίου
1821.

Ὁ ἀρχιµανδρίτη; Φώτιο;
Κων σταντινίδη;, σὲ βιβλίο του
καταθέτει εἰσήγηση πρὸ; τὴν
ἱερὰ Σύνοδο τῆ; Ἐκκλησία; τῆ;
Κύπρου γιὰ διακήρυξη τῆ; ἁγιό -
τητα; τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πρι ανοῦ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. ΚΛΗΡΙ∆ΟΥ, Ὁ ἐθνοµάρτυ;
Κυπριανό;, Λευκωσία 1957, σσ.
18. 19. 20.

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ.,
Ἡ θυσία τοῦ ἐθνοµάρτυρο; ἀρ -
χιεπισκόπου Κυπριανοῦ, Λευκω -
σία 1961, σ. 57. Βλ. κατωτέρω,
κείµενο 131, σ. 489.
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1963 - µάρτυ; τῆ; πίστεω;
καὶ τῆ; Ἐκκλησία;.

«Εἶναι ψιχία τὰ παρατιθέ-
µενα διὰ τὴν δρᾶσιν τοῦ ἀνδρὸ;
τούτου, τοῦ µάρτυρο; τῆ; πί-
στεω; καὶ τῆ; Ἐκκλησία;. Ἡ
ἐκκλησιαστική, πνευµατικὴ καὶ
πολιτικὴ δρᾶσι; τοῦ ἐθνοµάρτυ-
ρο; εἶναι γνωστὴ ὡ; καὶ ὁ µαρ-
τυρικὸ; θάνατό; του».

1968 - µαρτυρικὸ; θάνατο;.
«Τὰ δεινὰ τῆ; Ἐκκλησία;

τῆ; Κύπρου κατὰ τὴν περίοδον
τῆ; τουρκοκρατία; ἀπεκορυφώ-
θησαν ἐν τῷ µαρτυρικῷ θανάτῳ
τοῦ ἐργασθέντο; δραστηρίω;
ὑπὲρ τῆ; Ἐκκλησία; καὶ τῆ; παι -
δεία; ἀρχιεπισκόπου Κυπρια νοῦ
(1810-1821), τῶν µητροπολιτῶν
Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Με-
λετίου καὶ Κυρηνεία; Λαυρεν-
τίου καὶ ἄλλων προκρίτων, κλη-
ρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἀνερχοµένων
εἰ; 486».

1972 - αἴτηση ἁγιοποιήσεω;
τῶν µαρτύρων τῆ; 9η; Ἰουλίου
1821.

Σὲ Συµπόσιο Λαογραφία; τοῦ
περιοδικοῦ «Λαογραφικὴ Κύ-
προ;», ὁ ἀρχιµανδρίτη; Λεόν-
τιο; Χατζηκώστα; παρουσίασε
τὴν ἀκολουθία εἰ; τοὺ; µάρτυ-
ρε; τῆ; 9η; Ἰουλίου 1821 καὶ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τοῦ αὐτοῦ, Ὁ Ἀρχιµανδρί-
τη; Γρηγόριο; Μαχαιριώτη;,
ὅ.π., σ. 43.

Α. ΜΙΤΣΙ∆ΟΥ, Ἡ Ἐκ κλησία
τῆ; Κύπρου, ἀνάτυπον ἐκ τοῦ
περιοδικοῦ «Ὁ Κόσµο; τῆ; Ὀρ -
θοδοξία;» 6, ΕΜΣ 99, Θεσσα-
λονίκη 1968, σσ. 122-123.

Λ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΑΡ ΧΙΜ., «Μιὰ
φυλλάδα τῶν ἐθνοµαρτύρων»,
Συ µπόσιον Λαο γρα  φία; τοῦ πε-
ριοδικοῦ «Λαογραφικὴ Κύπρο;»,
Λευκωσία - Κύπρο; 1972, σσ. 51-
53. Βλ. κατωτέρω, κείµενο 125,
σ. 468.
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κατέθεσε αἴτηση ἁγιοποίησή9
του9.

1975 - στέφανο9 τοῦ µαρτυ-
ρίου.

«Ἐφ� ὅσον ὅµω9 δὲν ὑπάρ-
χουσιν ἀπολύτω9 ἐξηκριβωµέναι
πληροφορίαι (ἐναντίον τοῦ Κυ-
πριανοῦ περὶ µεταπωλήσεω9 σι-
τηρῶν), δὲν ἔχοµεν τὸ δικαίωµα
νὰ ἐπικρίνωµεν τὸν ἄνδρα ἐκεῖ-
νον, ττὸὸνν  ὁὁπποοῖῖοονν  ππεερριιββάάλλλλεειι  ττοοῦῦ
µµααρρττυυρρίίοουυ  ὁὁ  σσττέέφφααννοο99».

1978 - ἱεροµάρτυ9 τῆ9 ρωµιο-
σύνη9.

«Ὁ ἀρχιεπίσκοπο9 Κύπρου
Κυπριανό9, ὁ ἐθνάρχη9 τῆ9 µε-
γαλονήσου, ἱἱεερροοµµάάρρττυυ99  ττῆῆ99  ρρωω--
µµιιοοσσύύννηη99, ποὺ ἀφόρισε τοὺ9 µα-
 σόνου9. Ὁ ἀφορισµὸ9 τῆ9 κυ-
πριακῆ9 Ἐκκλησία9 ἰσχύει καὶ
σήµερα».

8 Ἰουλίου 1982 - ὁ Ἰωάννη9
Παρασκευόπουλο9 σὲ ἄρθρο του
στὴν ἐφηµερίδα «Ἀγὼν» ἐπανα-
φέρει παλαιότερη εἰσήγησή του
περὶ ἁγιοποιήσεω9 τοῦ Κυπριανοῦ.

17 Φεβρουαρίου 1984 - πρώτη
εἰσήγηση διακηρύξεω9 ἁγιότη-
το9 στὴν ἱε ρὰ Σύνοδο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία
Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία9, Λευ -
κωσία 1975, σ. 141.

Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ Μαῦ -
ρο Λεξικὸ τῆ9 Ἑλληνικῆ9 Μα-
σονία9, τ. Α�, ἐκδ. Γιάννη9 Β.
Βασδέκη9, Ἀθήνα 20012, σ. 243
(ἐπεξήγηση φωτογραφία9 Κυ-
πριανοῦ).

ΙΩ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Ν� ἀνα-
κηρυχθεῖ εἰ9 ἅγιον ὁ ἐθνοµάρ-
τυ9 ἀρχιεπίσκοπο9 Κυπριανό9,
Ἐφηµερίδα «Ἀ γών», 8 Ἰουλίου
1982, φ. 5360. Βλ. κατωτέρω,
κείµενο 132, σ. 491.

Πρακτικὰ ἱερᾶ9 Συνόδου Ἐκ -
κλησία9 Κύπρου. Βλ. κατωτέ -
ρω, κείµενο 133, σ. 493.
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Ὁ πανιερώτατο9 µητροπολί-
τη9 Μόρφου Χρύσανθο9, κατέ-
θεσε στὴν ἱερὰ Σύνοδο εἰ σήγηση
διὰ «ἀνακήρυξιν εἰ9 ἁγίου9 τῶν
ὑπὸ τῶν τούρκων σφαγιασθέν-
των κληρικῶν καὶ λαϊκῶν κατὰ
τὴν 9ην Ἰουλίου 1821».

1988 - προσπάθεια εὐαισθη-
τοποίηση9 τοῦ λαοῦ.

Ὁ πανιερώτατο9 µητροπολί-
τη9 Μόρφου Χρύσανθο9 σὲ κή-
ρυγµά του στὸ χωριὸ Ἅγιο9
∆ηµήτριο9 Μαραθάσα9, κάλεσε
τοὺ9 πιστοὺ9 νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ
τὴν ἀναγνώριση τῆ9 ἁγιότητο9
τοῦ Κυπριανοῦ.

9 Ἰουλίου 1988 - µάρτυρα9
τῆ9 πίστη9 καὶ τῆ9 πατρίδα9.

«Ὁ ἀπαγχονισµὸ9 τοῦ ἀρχιε-
πισκόπου Κυπριανοῦ στὶ9 9 Ἰου -
λίου 1821 στὴν πλατεία Σερα γίου
τοῦ χάρισε τὸ φωτοστέφανο τοῦ
µµάάρρττυυρραα  ττῆῆ99  ππίίσσττηη99  κκααὶὶ  ττῆῆ99  ππαα--
ττρρίίδδαα99... Τὸ ὄνοµά του ἀναφέρε-
ται δίπλα σ’ ἐκεῖνα τοῦ πατρι-
άρ χη Γρηγορίου τοῦ Ε�, τοῦ Ἀθα -
νάσιου ∆ιάκου καὶ τοῦ Γρηγό-
ριου ∆ικαίου Παπαφλέσσα...

Ὁ ἀρχιεπίσκοπο9 Κυπριανὸ9
ἐκ τέλεσε τὴν ἀποστολή του πρὸ9
τὸ ποίµνιό του, τὴν ὀρθοδοξία καὶ
τὸ ἔθνο9 του. Σεµνά, ταπεινά,
ἀθό ρυβα, χωρὶ9 καµιὰ διαµαρτυ-
ρία ἢ προσπάθεια νὰ προκαλέσει

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προφορικὴ µαρτυρία Κωστῆ
Κοκκινόφτα.

Π. ΠΕΡΣΙΑΝΗ, «Ἡ ἰδεολογία
τοῦ ἀρ χιεπισκόπου Κυπριανοῦ
ὅπω9 φαίνεται ἀπὸ τὴν ἱδρυτικὴ
πράξη τῆ9 Ἑλληνικῆ9 Σχολῆ9»,
ΑΒ, ΜΘ� (1988) 223. 227.
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τὸν οἶκτο κανενό9, προχώρησε
πρὸ9 τὸ θάνατο ὅπω9 ἀκριβῶ9
προχωροῦσαν γιὰ νὰ γίνουν βορὰ
τῶν θηρίων οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ
χωρὶ9 νὰ δίνουν καµιὰ σηµασία
στὰ ἀλαλάζοντα πλήθη τῶν θε-
ατῶν τοῦ Κολοσσαίου, σὲ µιὰ
θεία µεταρσίωση.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπο9 Κυπριανὸ9
εἶναι µιὰ ἀπὸ τὶ9 πιὸ ἁγνὲ9 καὶ
γνήσιε9 µορφὲ9 ποὺ ἀγλάϊσαν τὸ
θρόνο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.
Πρόσφερε καὶ µὲ τὴ ζωή του καὶ
µὲ τὸ θάνατό του. Συνετό9, σώ-
φρονα9, γνωστικό9, µποροῦσε νὰ
ἐκτιµήσει τί ἦταν δυνατὸ νὰ γίνει
κάθε φορὰ γιὰ τὸ καλὸ τῆ9 πα-
τρίδα9 χωρὶ9 νὰ ἐκθέτει σὲ κίν-
δυνο τὸ ποίµνιό του. Ὅταν ὅµω9
ἡ φορὰ τῶν πραγµάτων τοῦ ἐπέ-
βαλε νὰ θυσιαστεῖ, φάνηκε ἀντά-
ξιο9 τοῦ σχήµατο9 καὶ τῆ9 ἀπο-
στολῆ9 του.

Ἡ θυσία τοῦ Κυπριανοῦ εἶχε
ἕνα νόηµα καὶ ἕνα σκοπό. Τὸ
νόηµα συνδέεται µὲ τὴν ἀνάγκη
νὰ συνεχιστεῖ ἡ παράδοση τοῦ
ὀρθόδοξου κλήρου νὰ θυσιάζεται
ὑπὲρ πίστεω9 καὶ πατρίδο9...».

1991 - νεοµάρτυρα9 Κυπρια-
νό9.

«Οἱ ννεεοοµµάάρρττυυρρεε99 ἑδραίωναν
τὴν πίστη καὶ πεποίθηση τῶν
κυπρίων γιὰ ἐθνικὴ ἀπελευθέρω-
ση... τὸ ννέέφφοο99  ττῶῶνν  ννεεοοµµααρρττύύρρωωνν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ἱστορία - Ἡ Ἐκκλη-
σία τῆ9 Κύπρου στὸ παρελθὸν
καὶ στὸ παρόν, Θεσσαλονίκη
1991, σσ. 54-57.
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ἐκάλυψε ὅλη τὴν κυπριακὴ γῆ
µὲ ἐπικεφαλῆ9 τὸν ἀρχιεπίσκο -
πο Κυπριανὸ (1810-1821). Ὁ Χρυ -
σόστοµο9 Παπαδόπουλο9... λέγει
τὰ ἀκόλουθα: Ἡ Κύπρο9 καθη-
γιάσθη ἐκ τοῦ µµααρρττυυρριικκοοῦῦ  ααἵἵµµαα--
ττοο99 τῶν ἱεραρχῶν καὶ τῶν τέ  κνων
αὐτῆ9... ∆ιοικητὴ9 τῆ9 νήσου
ἦτο τότε ὁ Κιουτσοὺκ Μεχµέτ,
διορισθεὶ9 ἓν ἔτο9 πρὸ τῆ9 ἐπα-
ναστάσεω9 ἐπὶ τῷ σκο πῷ τῆ9
µειώσεω9 τῆ9 πολιτικῆ9 δυνά-
µεω9, ἣν σὺν τῷ χρόνῳ ὡ9 ἐ -
θνάρχη9 τῶν κυπρίων εἶχεν ἀπο -
κτήσει ὁ ἀρχιεπίσκοπο9. Πάν-
τω9 δὲ καὶ οἱ τοῦρκοι τῆ9 Κύ-
πρου ἐκαραδόκουν εὐκαιρίαν
πρὸ9 ταπείνωσιν τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου καὶ τῶν χριστιανῶν καὶ
πρὸ9 διαρπαγὴν τῆ9 ἐκκλησια-
στικῆ9 περιουσία9... Λέγεται δ’
ὅτι δυστυχῶ9 ὁ Κιουτσοὺκ Μεχ -
µὲτ εἰ9 τὰ καταχθόνια τοῦτα
διαβήµατα εἶχε σύµβουλον καί
τινα εὐρωπαῖον ἐγκατεστηµέ-
νον ἐν Κύπρῳ καὶ φθο νοῦντα
τοὺ9 ἕλληνα91. Ὁ σουλτᾶνο9
ἐνέκρινε τὰ9 κακούργου9 προ-
τάσει9 τοῦ αἱµοχαροῦ9 διοικη-
τοῦ τῆ9 Κύπρου, διατάξα9 τὸν
φόνον τῶν προγεγραµµένων κυ- 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Σύµφωνα µὲ ἐπιστολὴ τοῦ γάλλου προξένου Vasse De Saint Ouen, ἡµεροµηνία9
19 Μαρτίου 1834, τοῦτο9 ἦταν ὁ Giacomo Mattei, πρόξενο9 τῆ9 Πρωσσία9 στὴν
Κύπρο (βλ. κατωτέρω, σ. 397).
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 πρίων, τὴν δήµευσιν τῆ9 περιου-
σία9 αὐτῶν καὶ τὸν ἐξαν δραπο -
δισµὸν τῶν οἰ κείων αὐτῶν, ἐκτὸ9
µόνον ἐκείνων, οἵτινε9 ἤθελον
ἐξοµώσῃ τὴν χριστιανικὴν πί-
στιν... Ἐν ἐπισήµῳ συνεδρίᾳ αὐ -
τῶν ἀναγνοὺ9 ὁ τύραν νο9 τὸν
κατάλογον τῶν προγεγραµµέ-
νων δδιι  έέ    ττααξξεε  ττὸὸνν  φφόόννοονν  ααὐὐττῶῶνν,,
ἐἐκκττὸὸ99  µµόόννοονν  ἐἐκκεείίννωωνν,,  οοἵἵττιιννεε99
ἤἤθθεελλοονν  ππρροοσσέέλλθθεειι  εεἰἰ99  ττὸὸνν  ἰἰσσλλαα--
µµιισσµµόόνν,,  ἀἀππααρρννοούύµµεεννοοιι  ττὴὴνν  χχρριι--
σσττιιααννιικκὴὴνν  ππίίσσττιινν... ὁ ἀρχιεπί σκο-
πο9, ὡ9 τὸ ἐπισηµότερον τῶν
θυµάτων τῆ9 τουρκικῆ9 τυραν-
νία9, ἤχθη πρό9 τινα συκαµε-
νέαν... Προσευχηθεὶ9 ἐπὶ µικρὸν
ὁ ἱἱεερροοµµάάρρττυυ99... Οὕτω δὲ ἐπανε-
λήφθη ἐν Κύπρῳ τὸ πρὸ τριῶν
περίπου µηνῶν ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει τερατουργηθὲν ὑπὸ τῶν
τυράννων τούρκων δρᾶµα, διότι
ὁ ἀρχιεπίσκοπο9 Κύπρου ἔἔττυυ--
χχεενν  ὁὁµµοοίίοουυ  µµααρρττυυρριικκοοῦῦ  θθααννάάττοουυ,,
ππρρὸὸ99  ττὸὸνν  ππααττρριιάάρρχχηηνν  ΓΓρρηηγγόό--
ρριιοονν  ΕΕ��... Μεταξὺ πάντω9 τῶν
προγεγραµµένων, 36 ἀποδειλιά-
σαντε9 ἐξώµοσαν τὴν χριστια-
νικὴν πίστιν ἀλλ’ οἱ πλείου9
τούτων ἐπέστρεψαν πάλιν εἰ9
αὐτήν... Τὰ σώµατα τῶν ἐν Λευ-
κωσίᾳ σφαγιασθέντων καὶ ἀ -
παγ χονισθέντων ὑὑππὲὲρρ  ππίίσσττεεωω99
κκααὶὶ  ππααττρρίίδδοο99 ἐτάφησαν τινὰ µὲν
ἐν τῷ νεκροταφείῳ τῆ9 Παλ-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

λουριωτίσση9, ἕτερα ἐν τῷ τῶν
Ἁγίων Ὁµολογητῶν, τὰ δὲ λοι -
πὰ ἐντὸ9 τοῦ περιβόλου τοῦ να -
οῦ τῆ9 Φανερωµένη9».

9 Ἰουλίου 1991 - θυσία γιὰ τοῦ
Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία.

«Κάθε χρόνο τέτοια µέρα ἡ
Κύπρο9 ἀπονέµει φόρο τιµῆ9
πρὸ9 ὅλου9 τοὺ9 µεγάλου9 καὶ
ἐνδόξου9 νεκρού9 τη9, πρὸ9 ὅλα
τὰ ἡρωϊκά τη9 τέκνα, ποὺ θυ-
σιάστηκαν “γγιιὰὰ  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ττὴὴνν
ππίίσσττηη  ττὴὴνν  ἁἁγγίίαα καὶ τῆ9 πατρί-
δα9 τὴν ἐλευθερία”».

Ἰούλιο9-Αὔγουστο9 1992 -
θυσία τῶν ἱεροµαρτύρων.

«Βεβαίω9, ἡ θυσία ὅλων τῶν
ἱἱεερροοµµααρρττύύρρωωνν περὶ θρησκεία9
καὶ περὶ πάτρη9 δὲν παρήγαγε
ἀκόµα ὅλου9 τοὺ9 ἀναµενόµε-
νου9 καρπού9... ἐκφράζουµε τὰ
αἰσθήµατα εὐγνωµοσύνη9 πρὸ9
τοὺ9 µάρτυρε9 τοῦ ἔθνου9 καὶ
τῆ9 θρησκεία9».

1992 - θυσία αἵµατο9.
«Ὁ πολυπράγµων ἐκκλησια-

στικὸ9 εἰσῆλθεν εἰ9 τὴν ἱστορίαν
δεδικαιωµένο9 ὄχι ἐκ τοῦ βίου
του καὶ τῶν ἔργων του, ἀλλ’ ἐκ
τῆ9 θυσία9 καὶ τοῦ θανάτου του.
Ἡ κιννάβαρι9, ἥτι9 τὸν ἐδικαίω-
σεν, ὑπῆρξε τὸ αἷµά του».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΜΙΤΣΙ∆Η, «Ὁ συναθλητὴ9
τοῦ οἰκουµενικοῦ πατριάρχη Γρη -
γορίου Ε� κύπριο9 µητροπολίτη9
Νικοµηδεία9 Ἀθα νάσιο9 (†10
Ἀπριλίου 1821)», ΑΒ, ΝΒ� (1991)
213.

Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡ ΧΙΜ., «Ὁ -
µι λία ἐπὶ τῇ 9ῃ Ἰουλίου 1821»,
ΑΒ, ΝΓ� (1992) 254-255.

Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκ -
κλησίαν Κύπρου, ὅ.π., σ. 389.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

11 Φεβρουαρίου 1993 - δεύ-
τερη εἰσήγηση διακηρύξεω9 ἁγι-
ότητο9 στὴν ἱε ρὰ Σύνοδο.

Ὁ πανιερώτατο9 µητροπολί-
τη9 Μόρφου Χρύσανθο9, ἐπα-
νέφερε στὴν ἱερὰ Σύνοδο πα -
λαιότερη εἰσήγησή του (17/2/
1984) περὶ ἀνακηρύξεω9 εἰ9 ἅγι -
ον τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ πρια-
νοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ σφα για-
σθέντων.

1993 - µαρτυρικὸ9 θάνατο9.
Ὁ Κυπριανὸ9 παρέµεινε στὴν

ἱστορία ὡ9 ἕνα9 ἀπὸ τοὺ9 γνω-
στότερου9 ἀρχιεπισκόπου9... ἐξαι -
τία9 τοῦ µµααρρττυυρριικκοοῦῦ δι� ἀπαγ-
 χονισµοῦ θανάτου του.

2000 - ἱεροµάρτυρα9 Κυπρι -
ανό9.

«Ὁ ἀριθµὸ9 τῶν ἡµερῶν του
δὲν ἔµελλε νὰ ἦτο πλήρη9, τὸ δὲ
πέρα9 του ἔµελλε νὰ ἦτο βίαιο,
ἀλλὰ τέτοιο, ὥστε θὰ τοῦ χάριζε
τὸν αἰώνιο τίτλο τοῦ ἱἱεερροοµµάάρρ--
ττυυρραα, καὶ µιὰ ἀξιοζήλευτη θέση
στὴν ἱστορία».

2 Αὐγούστου 2001 - τρίτη
εἰσήγηση διακηρύξεω9 ἁγιότη-
το9 στὴν ἱε ρὰ Σύνοδο.

Ὁ πανιερώτατο9 µητροπολί-
τη9 Λεµεσοῦ Ἀθανάσιο9, κατέ-
θεσε στὴν ἱερὰ Σύνοδο εἰ σήγηση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρακτικὰ ἱερᾶ9 Συνόδου Ἐκ -
κλησία9 Κύπρου. Βλ. κατωτέ -
ρω, κείµενο 134, σ. 495.

Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Ἱστορία τῆ9 νή -
σου Κύπρου, τ. ∆�, ὅ.π., σ. 143.

Ραδιοφωνικὸ Ἵδρυµα Κύπρου,
Ντοκυµαντέρ, «Ὁ Κύπρου Κυ-
πριανό9», παραγωγὴ 2000, ἐπι-
µέλεια Ἄντρου Παυλίδη.

Πρακτικὰ ἱερᾶ9 Συνόδου Ἐκ -
κλησία9 Κύπρου. Βλ. κατωτέ -
ρω, κείµενο 135, σ. 496.

��������?� - �����?�� �����?���1:������ 1  29-08-09  14:56  ������ 103

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



104

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

περὶ ἀνακηρύξεω9 εἰ9 ἁγίου9
τῶν ὑπὸ τῶν τούρκων σφαγια-
σθέντων τὴν 9ην Ἰουλίου 1821.

2002 - µαρτυρικὸ9 θάνατο9.
«Ὁ Κυπριανὸ9 καὶ οἱ σύν-

τροφοί του σφάγηκαν ἀπὸ τοὺ9
πρώτου9. Ἔτσι πέθανε ὁ Κυπρι -
ανὸ9 λαµπρὰ ὅπω9 καὶ ἔζησε,
ἀφοῦ στεφάνωσε τὴν ὀλιγόχρο -
νη ἀλ λὰ φωτεινὴ σταδιοδροµία
του µὲ ἕναν µµααρρττυυρριικκὸὸ  θθάάννααττοο».

2003 - κατασκευὴ µνηµείου
ἀφιερωµένου στὸν ἀρχιεπίσκοπο
Κυπριανό, στὸν περίβολο τοῦ
ἱεροῦ ναοῦ Μεταµορφώσεω9
Καµπιῶν.

4 Ἰουλίου 2004 - εἰσήγηση
ἁγιοποιήσεω9 τῶν µαρτύρων
τῆ9 9η9 Ἰουλίου 1821.

«Ἴσω9 πλέον ἔφθασε ἡ ὥρα,
ὥστε ἡ ὀρθόδοξο9 αὐτοκέφαλο9
Ἐκκλησία τῆ9 Κύπρου νὰ πάρει
τὴν ἀπόφαση νὰ προτείνει τὴν
διακήρυξη τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Κυπριανοῦ ὡ9 ἐἐππιισσήήµµοουυ  ἁἁγγίίοουυ
ττῆῆ99  ἘἘκκκκλληησσίίαα99, ἀφοῦ πολλοὶ
νεοµάρτυρε9 κατὰ τοὺ9 χρόνου9
τῆ9 τουρκοκρατία9 ἁγι ο  ποιή θη -
καν καὶ ἑορτάζονται ἐ πίσηµα
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ µµααρρττύύρριιοο
ττοοῦῦ  ἀἀρρχχιιεεππιισσκκόόπποουυ  ΚΚυυ  ππρριιααννοοῦῦ
δὲν διαφέρει σὲ τίποτα ἀπὸ τὸ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κύπρο9 - 8000 χρόνια Ἱστο-
ρία - Πολιτισµό9, τ. 1, ἐπιµέλεια
∆ιονύση9 Κ. ∆ιονυσίου, 2002, σ.
443.

Ἀρχιεπίσκοπο9 Κύπρου Κυ-
πριανὸ9 - ὁ µάρτυρα9 τῆ9 πί-
στεω9 καὶ τῆ9 πατρίδο9, ὅ.π., σ.
265.

Ἀρχιεπίσκοπο9 Κύπρου Κυ-
πριανὸ9 - ὁ µάρτυρα9 τῆ9 πί-
στεω9 καὶ τῆ9 πατρίδο9, ὅ.π., σ.
19. Ἀπόσπασµα ἀπὸ ὁµιλία, τὴν
ὁποία ἐξεφώνησε ὁ µακαριστὸ9
ἡγούµενο9 Μαχαιρᾶ Ἀρσένιο9
(† 11/9/2004) στὸ µνηµόσυνο τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ στὸν
ἱερὸ ναὸ Παναγία9 Χρυσελεού-
ση9 Στροβόλου, στὶ9 4 Ἰουλίου
2004.
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µαρτύριο τῶν ὑπολοίπων ἁγίων,
ἀφοῦ µµααρρττύύρρηησσεε  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ππίίσσττηη
σσττὸὸνν  ΧΧρριισσττὸὸ καὶ γιὰ τὴν ἰδιό-
τητά του ὡ9 ποιµένο9 καὶ ἀρχιε-
πισκόπου τῆ9 ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σία9 τῆ9 Κύπρου».

3 Ἰουλίου 2005 - δρόµο9 τοῦ
µαρτυρίου.

«Γιὰ τὶ9 τελευταῖε9 στιγµὲ9
τοῦ ἀρχιεπισκόπου, τὴν ἀξιο-
πρέπεια καὶ τὴν ἀποφασιστικό-
τητα µὲ τὴν ὁποία βάδισε στὸν
δδρρόόµµοο  ττοοῦῦ  µµααρρττυυρρίίοουυ, ἔχουµε
πολλὲ9 ἀφηγήσει9».

1 Νοεµβρίου 2006 - µαρτυ-
ρικὸ τέλο9.

«Τὸ ἔτο9 1784 ἐπισηµαίνει τὴν
ἄφιξη στὴ Μολδαβία γιὰ ἕνα µε-
γάλο χρονικὸ διάστηµα, τοῦ δια-
κόνου Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖο9 εἶχε
νὰ γίνει ἀρχιεπίσκοπο9 καὶ µµάάρρ--
ττυυρραα99 τῆ9 Κύπρου... Ἀσφαλῶ9
ὅλο αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστηµα
χρησιµοποίησε τὸ χάρισµά του
καὶ τὶ9 ὑψηλέ9 του σχέσει9, γιὰ
νὰ βο  η θήσει ὄχι µόνο τὸ µονα-
στήρι του, ἀλλὰ καὶ τὸ λαό του
ποὺ ἦταν καταπιεσµένο9 ἀπὸ
τὴν σκληρὴ τουρκικὴ κατοχή...
Ὅµω9, ὁ πιὸ πολύτιµο9 θησαυ -
ρὸ9 ποὺ ἔφερε µαζί του ὁ ἱερο- 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆Η1, «Ἐπι µνη-
µόσυνο9 λόγο9 στὸ µνηµόσυνο
τῶν µαρτύρων τῆ9 9η9 Ἰουλίου
1821», ἀνακοινωθὲν τοῦ Γρα-
φείου Τύπου καὶ Πληροφοριῶν.

Β. ΜΕΡΤΙΚΑΡΙΟΥ ΑΡΧΙΜ., «Ἐκ-
κλησιαστι κὲ9 σχέσει9 µεταξὺ
Ρουµανία9 καὶ Κύπρου. Ὁ ἱερο-
µόναχο9 Κυπριανό9, ὁ µέλλων
ἀρχιεπίσκοπο9 Κύπρου», διά-
λεξη σὲ συµπόσιο ἀφιερωµένο
στὸν ἀρχιε πί σκοπο καὶ ἐθνο-
µάρτυρα Κυπριανό, Λευκωσία, 1
Νοεµβρίου 2006 (ἀνέκδοτο).

1. Τότε (2005) κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου.

��������?� - �����?�� �����?���1:������ 1  29-08-09  14:56  ������ 105

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



106

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

µόναχο9 Κυπριανὸ9 ἦταν ἡ ἀπέ-
ραντή του κουλτούρα καὶ µόρ-
φωση ποὺ ἀπέκτησε µὲ µεγάλο
κόπο στὴν Ἡγεµονικὴ Ἀκαδη-
µία ἀπὸ τὸ Ἰάσιο, ἡ µεγάλη ἐ -
µπειρία συσσωρευµένη κοντὰ στὸ
βοεβόδα τῆ9 Μολδαβία9, τὸ κου -
ράγιο νὰ ὑπερασπίζει τὴν ὀρθο-
δοξία... Ὅλα αὐτὰ τὰ προσόντα
καλλιεργηµένα στὴ διάρκεια τῶν
18 χρόνων τῆ9 παραµονῆ9 του
στὴ Μολδαβία, τὸν ἔκαναν νὰ
ξεχωρίσει στὴ µητρική του πα-
τρίδα καὶ ἐξελέγη ἀρχιεπίσκο-
πο9... Τὸ µεγαλύτερο ἐπίτευγµά
του ἦταν ἡ ἵδρυση τὸ 1812 τῆ9
διάσηµη9 σχολῆ9 τῆ9 Λευκω-
σία9 τὴν ὁποία τὴν ὀργάνωσε µὲ
πρότυπο ἐκείνη9 τοῦ Ἰασίου.
∆ιὰ τῆ9 σχολῆ9 αὐτῆ9 καὶ διὰ
ἄλλων µέτρων ποὺ πῆρε, ὁ ἀρ-
χιεπίσκοπο9 Κυπριανὸ9 ἔχει ση-
µάνει µία σηµαντικὴ πολιτιστικὴ
καὶ ἐθνικὴ ἐξέλιξη γιὰ τὸν κυ-
πριακὸ λαὸ ποὺ ἀνέγραψε τὴν
λαµπερή του φιγούρα στὸ χρυσὸ
βιβλίο τῆ9 ἱστορία9 τῆ9 νήσου...
Τὸ δὲ µµααρρττυυρριικκόό  ττοουυ  ττέέλλοο99 τὸν
ἀνέγραψε στὸ ἡµερολόγιο τῆ9
παγκόσµια9 Ἐκκλησία9».

9 Ἰουλίου 2007 - ραδιοφω-
νικὴ ἐκποµπή.

- ∆ηµοσιογράφο9: «Μιλᾶµε
γιὰ τὸν ἅἅγγιιοο  ΚΚυυππρριιααννόό, τὸν ἀρ-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συνέντευξη τοῦ ἀρχιµανδρί -
του Ἀνανία Κουστένη πρὸ9 τὴν
Ἀδαµαντία Μπούρτζινου, ἡ ὁποία
µεταδόθηκε στὶ9 9 Ἰουλίου 2007
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 χιεπίσκοπο Κύπρου, ὁ ὁ ποῖο9,
µµααρρττύύρρηησσεε κι αὐτὸ9 στὰ δύ-
σκολα χρόνια τῆ9 τουρκοκρα-
τία9, στὶ9 9 Ἰουλίου τοῦ 1821,
λίγο µετὰ τὸν ἀπαγχονισµὸ τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε�, στὴν
Κωνσταντινούπολη».

- Ἀρχιµ. Ἀνανία9 Κουστέ-
νη9: «... Ὁ ἐθνοµάρτυ9 Κυπρια-
νό9, καὶ κατ’ ἐµέ, κι ὅπω9 κι
ἐσεῖ9 ὡραῖα τὸ εἴπατε, ἅἅγγιιοο99
ΚΚυυππρριιααννόό99... Πρόσφερε καὶ τὸ
αἷµά του καὶ τὴ ζωή του καὶ τὰ
πάντα γιὰ τὴν πίστη καὶ γιὰ τὸ
γένο9. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἐθνικὸ9
ποιητὴ9 τῆ9 Κύπρου Βασίλειο9
Μιχαηλίδη9 τοῦ χάρισε ἕνα ἔ -
πο9... Τοῦ µεγάλου αὐτοῦ πα-
τριώτου, ἐθνάρχου, ποὺ βάσταξε
στὴν ἀγκάλη του τὴν Ἐκκλη-
σία, µὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλὰ καὶ τὴν πατρίδα».

10 Ἰουλίου 2007 - Ὁ µακα-
ριώτατο9 ἀρχιεπίσκοπο9 Κύ-
πρου Χρυσόστοµο9 Β�, δι’ ἐπι-
 στολῆ9 του πρὸ9 τὸν θεοφιλέ-
στατο ἐπίσκοπο Λήδρα9 καὶ κα-
θηγούµενο τῆ9 ἱερᾶ9 µονῆ9 Μα -
χαιρᾶ Ἐπιφάνιο, τοῦ ζητεῖ τὴν
ἀνεύρεση στοιχείων, τὰ ὁποῖα
νὰ δικαιολογοῦν τὴν διακήρυξη
τῆ9 ἁγιότητα9 τοῦ ἀρ χιεπισκό-
που Κυπριανοῦ, ὥστε νὰ προ-
χωρήσει σὲ αὐτήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθµὸ
τῆ9 Ἐκκλησία9 τῆ9 Ἑλ λάδο9,
στὰ πλαίσια τῆ9 ἐκ πο µπῆ9 «Ψυ -
χή µου τὴν εἰκόνα σου φύλαξε».

Ν. ΟΡΦΑΝΙ∆Η, Μνήµη ἀρχι ε -
πισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ
τοῦ νεοµάρτυρο9, Ἑλληνοµνή-
µων 13, Λευκωσία 2008, σσ. 95.
96. 100.

Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ9
µονῆ9 Μαχαιρᾶ. Βλ. ἀνωτέρω,
σ. 17.
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4 Ὀκτωβρίου 2007 - ὁ ἐφη-
µέριο9 τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Πανα-
γία9 Χρυσελεούση9 Στροβόλου
οἰκονόµο9 Κωνσταντῖνο9 Κοῦ -
κο9, σὲ ἐπιστολή του πρὸ9 τὸν
θεοφιλέστατο ἐπίσκοπο Λήδρα9
καὶ καθηγούµενο τῆ9 ἱερᾶ9 µο -
νῆ9 Μαχαιρᾶ Ἐπιφάνιο, ζητεῖ
τὴν ἀνακήρυξη τοῦ ἀρχιεπισκό-
που Κυπριανοῦ ὡ9 ἱεροµάρτυ-
ρο9 τῆ9 ὀρθοδόξου Ἐκ κλη σία9.

2008 - ἡ ὁµολογία τοῦ Κυ-
ρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Καταθέτοντα9 αὐτὸ τὸν τό -
µο γιὰ τὸν ἐθνοµάρτυρα καὶ ννεε--
οοµµάάρρττυυρραα τῆ9 Κύπρου, ἀρχι επί-
 σκοπο Νέα9 Ἰουστινιανῆ9 καὶ
πάση9 Κύπρου Κυπριανό, ποὺ
µµααρρττύύρρηησσεε στὴ Λευκωσία τὴν
9η Ἰουλίου τοῦ 1821, ὑποκλινό-
µαστε ταπεινὰ καὶ εὐλαβικὰ στὸ
µαρτύριο καὶ τὴ θυσία του. Ὑπο -
κλινόµαστε στὸν ἁγιασµὸ καὶ τὴ
θυσία τοῦ ἑλληνισµοῦ...

Ἐκεῖνο ὅµω9 ποὺ ὁλοκλή-
ρωσε καὶ δικαίωσε καὶ ἁγίασε
τὸν βίο του εἶναι ἡ µαρτυρική
του θυσία. Ὁ ἡρωικό9 του θά-
νατο9. ΤΤὸὸ  µµααρρττύύρριιόό  ττοουυ..  ἩἩ  ὁὁµµοο--
λλοογγίίαα  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  ἡἡµµῶῶνν  ἸἸηησσοοῦῦ
ΧΧρριισσττοοῦῦ...

Κι ἐκεῖνο τὸν δεσπότη, τὸν
µµάάρρττυυρραα Κυπριανό, ποὺ κρέµα-
σαν οἱ τοῦρκοι στὴ συκαµιά».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ9
µονῆ9 Μαχαιρᾶ. Βλ. κατωτέρω,
κείµενο 136, σ. 497.

Ν. ΟΡΦΑΝΙ∆Η, «Μνήµη ἀρ-
χιε πισκόπου Κύπρου Κυπρια-
νοῦ τοῦ νεοµάρτυρο9», ὅ.π., σσ.
13. 107. 134.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

9 Ἰουλίου 2008 - ἁγνὰ καὶ
ἄµωµα ἱερεῖα.

«Ἡ Κύπρο9 καὶ ὁ ἀρχιεπί-
σκοπό9 τη9 πλήρωσαν µὲ τὸ αἷµά
του9 τὴν ταπείνωση καὶ τὸν
ἐξευτελισµό, ποὺ ὑφίστατο ἡ
Ὀθωµανικὴ αὐτοκρατορία στὴν
ξηρὰ καὶ τὴ θάλασσα ἀπὸ τὶ9
δυνάµει9 τῆ9 ἐπανάσταση9. Ἔτσι,
σὰν σήµερα, πρὶν ἀπὸ 187 χρό-
νια, ὁ ἀρχιεπίσκοπο9 Κυπρια-
νό9, οἱ τρεῖ9 µητροπολίτε9, ἡ -
γού µενοι, ἀξιωµατοῦχοι καὶ ἄλ -
λοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, 486
ἄτοµα, θυσιάστηκαν, ὡ9 “ἁγνὰ
καὶ ἄµωµα ἱερεῖα” ὑπὲρ πίστεω9
καὶ πατρίδο9.

Οἱ κύπριοι ἱεράρχε9 δὲν ἦσαν
ἀπροετοίµαστοι γιὰ τὴ θυσία
αὐτή. Ἤξεραν πὼ9 ἡ ἐλευθερία,
περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο
ἀγαθό, ἐκτὸ9 ἀπὸ µόχθου9 καὶ
ἀνδρεία ἀπαιτεῖ καὶ ἄφθονο
µµααρρττυυρριικκὸὸ  ααἷἷµµαα».

6 Νοεµβρίου 2008 - ὁ δήµαρ-
χο9 Στροβόλου Σάββα9 Ἡ λιο -
φώτου, µὲ ἐπιστολή του πρὸ9
τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυ-
σόστοµο Β�, ζητεῖ τὴν ἐπίσηµη
ἁγιοκατάταξη τοῦ ἀρχιεπισκό-
που Κυπριανοῦ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β� ΑΡΧΙΕΠ.
ΚΥΠΡΟΥ, Ἡ συµβολὴ τῆ9 Ἐκ -
κλη σία9 τῆ9 Κύπρου στοὺ9
ἀγῶνε9 τοῦ Ἑλληνισµοῦ, Λευ-
κωσία 20081.

Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ9 µο -
νῆ9 Μαχαιρᾶ (ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ
κοινοποιήθηκε καὶ στὴν µονὴ
Μαχαιρᾶ). Βλ. κατωτέρω, κεί-
µενο 137, σ. 501.

109

1. Ἀποµαγνητοφωνηµένη ὁµιλία, ἡ ὁποία πραγµατοποιήθηκε στὶ9 9 Ἰουλίου 2008
στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑ

2009 - στὸ Ἑορτολόγιο τῆ9
Ἐκκλησία9 τῆ9 Κύπρου, σὲ
ἀφ ιέ  ρωση στοὺ9 νεοµάρτυρε9
τῆ9 Ἐκκλησία9 τῆ9 Κύπρου τοῦ
θεολόγου Σάββα Ἀλεξάνδρου,
συµπεριλαµβάνεται καὶ ὁ Κυ-
πριανὸ9 µαζὶ µὲ τοὺ9 Γεώργιο
τὸν ἐν Πτολεµαΐδι, Πολύδωρο
τὸν ἐν τῇ Νέᾳ Ἐφέσῳ καὶ Φι-
λούµενο τὸν εἰ9 τὸ φρέαρ τοῦ
Ἰα κὼβ µαρτυρήσαντα.

4 Μαρτίου 2009 - ὁ κοινο-
τάρχη9 Καµπιῶν Ἀνδρέα9 Πα-
παϊωάννου, σὲ ἐπιστολή του πρὸ9
τὸν θεοφιλέστατο ἐπίσκο πο Λή-
δρα9 καὶ ἡγούµενο Μαχαιρᾶ
Ἐπιφάνιο, τοῦ ζητεῖ νὰ προωθή-
σει τὸ θέµα τῆ9 ἁγιοποίηση9
τοῦ Κυπριανοῦ. Τὴν ἐπιστολὴ
ὑπογράφουν κάτοικοι τῶν Καµ-
πιῶν.

9 Ἰουλίου 2009 - ὁ ἐπίσκο-
πο9 Λήδρα9 καὶ ἡγούµενο9 τῆ9
ἱερᾶ9 µονῆ9 Μαχαιρᾶ Ἐπιφά-
νιο9, µὲ ἐπιστολή του πρὸ9 τὸν
ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσό-
στοµο Β�, τοῦ ἀγγέλλει τὴν ἀπο-
περάτωση τῶν ἐρευνῶν γιὰ τὸν
ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό, καὶ τὴν
δηµοσίευση τῶν ἀποτελεσµάτων
σὲ εἰδικὸ τόµο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἑορτολόγιον, Τυπικαὶ διατά-
ξει9 ἱερῶν ἀκολουθιῶν 2009,
ἔκδ. Ἐκκλησία9 τῆ9 Κύπρου,
σσ. 9-12.

Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ9
µο νῆ9 Μαχαιρᾶ. Βλ. κατωτέρω,
κείµενο 138, σ. 503.

Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ9
µο νῆ9 Μαχαιρᾶ. Βλ. κατωτέρω,
κείµενο 139, σ. 504.

��������?� - �����?�� �����?���1:������ 1  29-08-09  14:56  ������ 110

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



��������?� - �����?�� �����?���1:������ 1  29-08-09  14:56  ������ 112

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



ΜΕΡΟΣ Β΄

ΚΕΙΜΕΝΑ

? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:01  ������ 113

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:01  ������ 114

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



φ. 72

���

1. ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β�

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ

Ἴσον ἀπαράλλακτον τοῦ ἐκδοθέντο< τῇ σεβασµίᾳ µονῇ Μα-
χαιράδο< σιγιλλιώδου< γράµµατο<1.

† Σεραφεὶµ ἐλέῳ Θ<εο>ῦ
ἀρχιεπίσκοπο< Κωνσταντινουπόλεω< Νέ<α<> �Ρώµη<

κ<αὶ> οἰκουµενικὸ< πατριάρχη<.

Πολλὰ µὲν οὖν καὶ πολυειδῆ τὰ τῆ< ἀρετῆ<, καὶ τῆ< πρὸ<
Θεὸν οἰκειώσεω< ἐπαινετὰ καὶ θαυµάσια ἔν τε τοῖ< ἀρχαίοι< καὶ
τοῖ< µετέπειτα χρόνοι< διείργασται καὶ διεκπεπόνηται τοῖ< κατὰ
Θεὸν ἐν µοναδικῇ πολιτείᾳ βεβιωκόσιν ἔργα καὶ κατορθώµατα, ἅτε
ὡ< πρὸ< µόνον τὸν Θεὸν τὴν ἀναφορὰν ἔχοντα, καὶ διὰ τῆ< θεία<
αὐτοῦ χάριτο< τοὺ< κατορθοῦντα< αὐτὰ ἀναπτεροῦντα καὶ ἐνι-
σχύοντα, καὶ τῶν µὲν προσκαίρων καὶ ἐπιγείων ἀπάγοντα, πρὸ< δὲ
τὰ ἑστῶτα καὶ µένοντα οὐράνια ἀγαθὰ µεθιστῶντα, καὶ πρὸ< τὴν
οὐράνιον τρίβον τοὺ< ἀσκουµένου< ποδηγετοῦντα, ἐπαινοῦνται δι-
καίω< καὶ µακαρίζονται, καὶ γὰρ ὡ< ἀπό τινο< ἀγαθῆ< κρηπῖδο<
καὶ βάσεω< τῶν προκαταρξαµένων αὐτὰ ἱερῶν ἀνδρῶν τὴν ἀρετὴν
λαβόντα, παρέσχον µὲν καὶ τοῖ< µεταγενεστέροι< καὶ διαδόχοι<
µέχρι τινὸ< καιροῦ τὴν διὰ τῆ< ἐκείνων µιµήσεω< ἐπὶ τὰ ἄνω καὶ
οὐράνιον πρόσοδον διὰ τῆ< µοναδικῆ< πολιτεία< καὶ ἀσκητικῆ<
ὑποτυπώσεω<. Εἶτα ἐν τῷ µεταξὺ ταῖ< τυχηραῖ< περιπετείαι<, καὶ
ταῖ< τοῦ παρόντο< βίου ἀνωµαλίαι< κατὰ τὸ τοῦ καιροῦ ἀντίξοον

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 72-74. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονὴ τῆ< Παναγία<
τοῦ Μαχαιρᾶ, Πειραιεῖ 1929, σσ. 120-126.
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φθάσαντα διεκπεσεῖν τῆ< ἧ< ἔλαχον προτέρα< αὐτῶν ἀκµῆ< τε καὶ
τελειότητο< ἐν τῇ εὐκαταστάτῳ αὐτῶν διαγωγῇ, οὐκ ἀνέχεται πα-
ρορᾷν ἡ φιλάγαθο< πρόνοια καὶ σπλαγχνικὴ κηδεµονία τοῦ πάντα
τὰ καθ’ ἡµᾶ< πανσόφω< οἰκονοµοῦντο< Θεοῦ, καὶ τοῖ< πεπτωκόσι
καὶ πεπονηκόσιν εὐκαίρω< χαριζοµένου τῶν τοιούτων ἱερῶν κα-
τορθωµάτων τὴν ἀνάκλ(τ)ησιν, ἀλλὰ πέµπει τοὺ< κατὰ καιροὺ<
ἀνακτωµένου< αὐτὰ καὶ ἀνορθουµένου<, καὶ κατὰ τὸ ἐγχωροῦν ἐπὶ
τὸ πρῶτον εἶδο< καὶ κάλλο< ἀναµορφοῦντα< αὐτά, οὓ< καὶ ἀπο-
δοχῆ< ἀξίου< ἡγούµενοι, συνιστᾶν καὶ συνηγορεῖν τοῖ< θεοφιλέσιν
αὐτῶν κατορθώµασιν οὐκ ἀπαναινόµεθα.

Ἐπειδὴ τοιγαροῦν ἀνηνέχθη καὶ ἐδηλοποιήθη ἡµῖν ἤδη ὅτι ἐν
τῇ νήσῳ καὶ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου εὑρίσκεται ἱερὰ καὶ σεβασµία
µονή, τιµωµένη ἐπ’ ὀνόµατι τῆ< ὑπεραγία< ἡµῶν Θεοτόκου, ἐπικε-
κληµένη δὲ τοῦ Μαχαιρᾶ, ἥτι< ἀνέκαθεν µὲν διετέλει ὑπὸ τὴν τότε
σωζοµένην ἐπισκοπὴν Ταµασία<, ὑποκειµένην τῇ αὐτῇ ἁγιωτάτῃ
Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, εἶτα ἀφανισθείση< καὶ ἐρηµωθείση< τῆ<
ἐπισκοπῆ<, τὰ νῦν συνήφθη καὶ περιῆλθε καὶ διατελεῖ ὑπὸ τὴν
αὐτὴν Ἀρχιεπισκοπήν, πρὸ< αὐτὴν τὴν ἀναφορὰν ἔχουσα καὶ σταυ-
ροπηγιακῇ ἀξίᾳ καὶ φιλοτιµίᾳ τετιµηµένη. Καὶ γὰρ κατὰ τὴν σωζο-
µένην τέω< περὶ αὐτῆ< τυπικὴν διάταξιν συγγραφεῖσαν µὲν ὑπὸ τοῦ
πάλαι κτίτορο< αὐτῆ< χρηµατίσαντο< ὁσίου ἀνδρὸ< Νείλου, τανῦν
δὲ τύποι< ἐκδοθεῖσαν ἐν βιβλιαρίῳ µικρῷ εἰ< ὠφέλειαν τῶν ἀναγι-
νωσκόντων καὶ ἀποταξαµένων τῷ κόσµῳ καὶ ἱεροῖ< µοναστηρίοι<
προσαναθεµένων, παρίσταται φανερῶ< ἀνεγηγέρθαι αὐτὴν πάλαι
ἐπιµελείᾳ µὲν καὶ φιλοπονίᾳ καὶ πόνοι< καὶ καµάτοι< ὑπερµέτροι<
τοῦ ῥηθέντο< κτίτορο< Νείλου διὰ τὴν τοῦ ὄρου< ἐν ᾧ ᾠκοδόµητο
τραχύτητα, ἐπὶ τῆ< βασιλεία< τοῦ εὐσεβοῦ< αὐτοκράτορο< �Ρω-
µαίων τοῦ Πορφυρογεννήτου Μανουὴλ τοῦ Κοµνηνοῦ, ὑφ’ οὗ καὶ
φιλοτιµίαι< βασιλικαῖ< καὶ τῇ σταυροπηγιακῇ ἀξίᾳ θεσπίσµατι
αὐτοῦ θείῳ ὑπὸ τοῦ κατὰ τόπον τηνικαῦτα ἀρχιερέω< Ταµασία<
ἐπισκόπου Νικήτου Ἁγιοστεφανίτου τετίµηται διὰ βασιλικῶν αὐτοῦ
σεπτῶν χρυσοβούλλων. Ἑποµένω< δὲ καὶ ὑπὸ τῶν διαδόχων αὐτοῦ
εὐσεβῶν βασιλέων τοῦ τε Ἰσαακίου Ἀγγέλου καὶ Ἀλεξίου Ἀγγέλου
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ἐπεκυρώθησαν τὰ αὐτὰ χρυσόβουλλα, καὶ δι’ ἑτέρων αὐτῶν χρυ-
σοβούλλων, φιλοτιµίαι< τε καὶ δωρεαῖ< κτηµάτων καὶ προσόδων,
ναὶ µὴν καὶ παντελοῦ< ἀτελεία<, ἀσυδοσία< τε καὶ ἐλευθερία<.

Τοιαύτη< οὖν οὔση< τῆ< προκαταρκτικῆ< καὶ ἀρχαία< τῆ<
ἱερᾶ< ταύτη< µονῆ< ἀνεγέρσεώ< τε καὶ ἀνιδρύσεω<, τῷ µὲν ῥηθέντι
ὁσίῳ ἀνδρὶ Νείλῳ ὡ< εἴρηται φιλοπονηθείση<, καὶ κατεργασθείση<
πολλοῖ< ἱδρῶσί τε καὶ καµάτοι< καὶ τυπικαῖ< διατάξεσιν, ὅσαι τὸν
µοναδικὸν καὶ ἔνθεον βίον ἐπὶ γῆ< συνιστῶσι καὶ ῥυθµίζουσι κα-
ταρτισθείση<, καὶ διὰ τοῦτο κτίτορα αὐτὸν ἐπιγραφοµένη<, τοῖ< δὲ
βασιλικοῖ< τρισὶν ἀλλεπαλλήλοι< χρυσοβούλλοι< εἰ< ἐλευθερίαν
καὶ ἀτέλειαν τιµηθείση<, καὶ βασιλικαῖ< φιλοτιµίαι< καὶ δωρήµασι
κατακοσµηθείση<, ναὶ µὴν καὶ σταυροπηγιακῇ ἀξίᾳ τε καὶ φιλοτι-
µίᾳ ὑπὸ τοῦ κατὰ τὸν τόπον ἀρχιερατικῶ< προϊσταµένου διὰ λή-
ψεω< καὶ πήξεω< σταυροῦ ἐν τῇ τοῦ θείου ναοῦ οἰκοδοµῇ κατο-
χυρωθείση<, βασιλική τε καὶ σταυροπηγιακὴ µονὴ διαφηµιζοµένη<
τε καὶ γνωριζοµένη< καὶ ἐφ’ ἱκανὸν καιρὸν ἐν τῇ τοιαύτῃ εὐτυχεῖ
καὶ ἱερᾷ καταστάσει διαδ(τ)ελεσάση<, µετὰ ταῦτα, εἴτε ἐκ τῶν ἐπι-
συµβασῶν ἐν τῷ τόπῳ κατὰ διαφόρου< καιροὺ< πυρκαϊῶν, εἴτε ἐκ
διαφόρων καιρικῶν ἐπηρειῶν, ὁποῖαι πολλαὶ ὑπὸ τοῦ πανδαµάτο-
ρο< ἐπιγίνονται χρόνου, πρὸ δὲ πάντων ὑπὸ τῆ< ἐπικρατησάση<
τυραννικῆ< τῶν κρατούντων καταδυναστεία< καὶ δουλεία<, ἡ πρὶν
αὐτῆ< εὐτυχία εἰ< τοὐναντίον µετέστραπται.

Καὶ γὰρ οὐ µόνον ἀφῃρέθη καὶ | ἀπεστέρηται πάνθ’ ὅσα ἔσχε
καὶ ἐκτήσατο ἀνέκαθεν εἴτε ἀπὸ βασιλικῶν φιλοτιµηµάτων καὶ δω-
ρηµάτων, εἴτε καὶ ἀπὸ τῶν ἀναστηµάτων ἐν κτήµασι καὶ προσόδοι<
ἔκ τε τοῦ εἰρηµένου πρώτου κτίτορο< καὶ ἡγουµένου Νείλου καὶ
ἐκ τῶν διαδόχων ἐκείνου, ἀλλὰ καὶ τὰ ἅπερ εἶχε βασιλικὰ χρυσό-
βουλλα καὶ σταυροπηγιακὰ γράµµατα ἀπέβαλε, καὶ µονονουχὶ εἰ<
τὸ µὴ ὂν περιέστη καὶ ἀφανὴ< ἐγένετο. Εἶτα πρὸ χρόνων ἤδη τριά-
κοντα θείῳ ζήλῳ κινηθεὶ< καὶ διεγηγερµένῃ προθυµίᾳ ὁ ἤδη οἰκο-
νόµο< ἐν αὐτῇ χρηµατίζων ἐν µοναχοῖ< Παρθένιο<, ἀνεκτήσατο
αὐτὴν παρ’ ὀλίγον ἀφανισθεῖσαν καὶ µηδὲ ἀκουοµένην, καὶ ἀνεκα-
λέσατο κατὰ µικρόν, ἐν διαστήµατι τῆ< τριακονταετία<, ζήσα< τε
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καὶ ζῶν ἐν αὐτῇ ἄχρι τοῦδε, καὶ ἀκµὴν ἀγωνιζόµενο< ἐνθέρµω< ἐπὶ
τῇ αὐξήσει καὶ βελτιώσει αὐτῆ<, καίτοι µυρίαι< προσπαλαίων ταῖ<
ἀπὸ τῶν ἔξωθεν καὶ κρατούντων ζηµίαι< καὶ καταδροµαῖ< καὶ ὑπερ-
µέτροι< ἀπαιτήσεσιν, ἔµπη<, Θεοῦ συναιροµένου πόνοι< καὶ ἱδρῶσι
καὶ δαπανήµασιν, οὐ τοῖ< τυχοῦσιν, περιεποιήσατο αὐτῇ ἐκ τῶν
ἐνόντων οἰκοδοµά< τε καὶ κελλία, καὶ κτήµατα καὶ ἀναθήµατα
ἐκκλησιαστικά. Καὶ δῆτα συγκροτήσα< καὶ καταστήσα< καὶ ἀδελ-
φότητα συνασκουµένων µοναχῶν καὶ κοσµήσα< αὐτὴν πᾶσι τοῖ<
ἀνήκουσιν ἐπὶ τὸ ἐκτελεῖσθαι ἐν αὐτῇ ἀεννάω< τὰ< πρὸ< Θεὸν προ-
σαγοµένα< δοξολογία< καὶ ὑµνῳδία<, ἱκεσία< τε καὶ δεήσει< ὑπὲρ
ἀφέσεω< τῶν ἁµαρτιῶν πάντων τῶν ὀρθοδόξων.

Τὰ νῦν µετὰ τῶν λοιπῶν συνασκουµένων πατέρων τῆ< αὐτῆ<
µονῆ< προσδραµόντε< τῷ ἐλέει καὶ τῇ προνοίᾳ τῆ< καθ’ ἡµᾶ< τοῦ
Χ<ριστο>ῦ Μεγάλη< Ἐκκλησία<, καὶ ἐµφανίσαντε< τὰ καθ’ ἑαυ-
τού<, καὶ τὰ κατὰ τὴν ἱερὰν µονὴν αὐτῶν ταύτην, ὡ< ἀνωτέρω δε-
δήλωται, καὶ πιστοποιήσαντε< τὰ ὑπ’ αὐτῶν προβαλλόµενα ἀπὸ τῆ<
ῥηθείση< τυπικῆ< διατάξεω< τοῦ εἰρηµένου πρώτου κτίτορό< ποτε
µοναχοῦ Νείλου, νεωστὶ τύπῳ ἐκδοθείση< καὶ ἐµφανισθείση< ἡµῖν,
ἐδεήθησαν θερµῶ< βεβαιωθῆναι τὴν ἀρχαίαν αὐτῶν σταυροπη-
γιακὴν ἀξίαν καὶ βασιλικὴν φιλοτιµίαν, ἐλευθερίαν τε καὶ ἀσυδο-
σίαν, µετὰ τῶν καθηκόντων ὅρων καὶ τυπικῶν διατάξεων τοῦ
µοναδικοῦ αὐτῶν βίου καὶ παρὰ τῆ< ἡµῶν µετριότητο< καὶ τοῦ καθ’
ἡµᾶ< πατριαρχικοῦ οἰκουµενικοῦ θρόνου, ὡ< ἀπὸ πρώτη< ἀρχῆ<
καὶ πηγῆ< ἐκκλησιαστικῆ<, καὶ δι’ ἡµετέρου πατριαρχικοῦ συνοδι-
κοῦ σιγιλλιώδου< γράµµατο<, ἐπὶ τῷ µένειν τοῦ λοιποῦ ἀµετάθετα,
καὶ διόλου ἀπαρασάλευτα τὰ ὑπ’ αὐτῶν τυπικῶ< ὁρισθέντα τε καὶ
ταχθέντα.

Ὧν τὴν δέησιν εὔλογον καὶ δικαίαν οὖσαν καὶ πρὸ< θεοφιλῆ
σκοπὸν καὶ σύστασιν καὶ διεξαγωγὴν θεάρεστον τῆ< ἱερᾶ< µονῆ<
αὐτῶν ἀφορῶσαν, εὐµενῶ< καὶ προσηνῶ< ἀποδεξάµενοι, γράφον-
τε< ἀποφαινόµεθα συνοδικῶ< µετὰ τῶν περὶ ἡµᾶ< ἱερωτάτων ἁγίων
ἀρχιερέων, τῶν ἐν ἁγίῳ Π<νεύµατ>ι ἀγαπητῶν ἡµῶν ἀδελφῶν καὶ
συλλειτουργῶν, ἵνα ἡ διαληφθεῖσα ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ ὑπὸ τὴν
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ἁγιωτάτην Ἀρχιεπισκοπὴν ταύτη< διατελοῦσα ἱερὰ καὶ σεβασµία
µονή, ἡ τιµωµένη ἐπ’ ὀνόµατι τῆ< ὑπεραγία< δεσποίνη< ἡµῶν Θεο-
τόκου καὶ ἐπικεκληµένη τοῦ Μαχαιρᾶ, ὡ< ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆ<, καὶ
ἐξ αὐτῆ< τῆ< προκατάρξεω< αὐτῆ< βασιλικὴ διατελέσασα καὶ βα-
σιλικαῖ< κοσµηθεῖσα φιλοτιµίαι<, ναὶ µὴν καὶ ὡ< σταυροπηγιακῇ
ἀξίᾳ τετιµηµένη καὶ ἐπὶ θεµελίῳ σταυροπηγίου ἀνῳκοδοµηµένη, διά
τε τὴν ἀρχαιότητα αὐτῆ<, καὶ κατάρξεω< αὐτῆ< βασιλικὴ διατελέ-
σασα, καὶ βασιλικαῖ< κοσµηθεῖσα φιλοτιµίαι<, ναὶ µὴν καὶ ὡ< σταυ-
ροπηγιακῇ ἀξίᾳ τετιµηµένη, καὶ ἐπὶ θεµελίῳ σταυροπηγίου ἀνῳκο-
δοµηµένη, διά τε τὴν ἀρχαιότητα αὐτῆ< καὶ (sic) διὰ τοὺ< πρώτου<
κτίτορα< ἀρετῇ καὶ εὐσεβείᾳ καὶ τῇ κατὰ Θεὸν πολιτείᾳ διαπρέ-
ψαντα< ὁσίου< µοναχοὺ< τὸ αἰδέσιµον ἔχουσα, καὶ πάση< ἀντιλή-
ψεω< καὶ βοηθεία< ἀξιοῦσθαι οὖσα δικαία, εἴη καὶ λέγεται καὶ παρὰ
πάντων γινώσκεται βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ἐλευθέρα τε
καὶ ἀδούλωτο<, καὶ ἀκαταπάτητο<, καὶ ἀσύδοτο< εἰ< τὸ παντελέ<,
καὶ µηδενὶ µηδὲν ὀφείλουσα παρέχειν, οὔτε τῷ ἀρχιεπισκόπῳ Κύ-
πρου, ἀρκουµένῳ τῷ κανονικῷ αὐτοῦ µνηµοσύνῳ καὶ τῇ ἑκουσίᾳ
φιλοδωρίᾳ καὶ ἀβιάστῳ τοῦ κατὰ καιρὸν ἡγουµένου, οὔτε ἑτέρῳ τινὶ
τὸ παράπαν, ἀλλὰ µένει ἀνεπηρέαστο< καὶ ἀνενόχλητο< παρὰ
παντὸ< οὑτινοσοῦν προσώπου ἱερωµένου καὶ λαϊκοῦ, µετὰ πάντων
τῶν κτηµάτων καὶ πραγµάτων καὶ ἀφιερωµάτων αὐτῆ<, κινητῶν τε
καὶ ἀκινήτων, µετοχίων τε καὶ παρακλησίων (παρεκκλησίων), καὶ
οὑτινοσοῦν ἄλλου, ὅσα δὲ νῦν ἔχει, καὶ ὅσα µετὰ ταῦτα Θεοῦ δι-
δόντο< προσκτήσηται, µηδενὸ< τολµῶντο< κατεπεµβαίνειν αὐτῆ<
αὐθαδῶ< καὶ καταπατεῖν καὶ ζητεῖν παρ’ αὐτῆ< πολλὴν ἢ ὀλίγην
δόσιν, ἀλλ’ ὑπάρχῃ πάση< καὶ παντοία< καταδυναστεία< καὶ δου-
λαγωγία< καὶ βιαία< ἀπαιτήσεω< ἀνωτέρα, καὶ αὐτόνοµο<, καὶ
αὐτοδέσποτο<, φυλαττοµένων τῶν προνοµίων αὐτῆ< καὶ τῶν τυ-
πικῶν ἐνταλµάτων ἀµετακινήτων καὶ ἀµεταποιήτων.

Οἱ δὲ συνασκούµενοι ἐν αὐτῇ πατέρε< ὀφείλωσι διάγειν καὶ
πολιτεύεσθαι σεµνῶ< τε καὶ εἰρηνικῶ< καὶ φιλαδέλφω< κατὰ τὸν
ὅρον καὶ τύπον τοῦ µοναδικοῦ βίου, καὶ εἰ δυνατὸν κατὰ τὴν ἀκρί-
βειαν τὴν διαταχθεῖσαν ἐν τῇ τυπικῇ διατάξει τοῦ εἰρηµένου κτί-
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τορο< Νείλου, ὡ< καλῶ< συντεταγµένην καὶ ἐφαρµόζουσαν τῷ µο-
ναδικῷ καὶ ἀσκητικῷ βίῳ. Εἰ δὲ ποτέ τι< ἐξ αὐτῶν ἀτακτήσῃ, καὶ πα-
ρενεχθῇ τῆ< εὐθεία< ὁδοῦ, ἔχει παιδεύεσθαι καὶ σωφρονίζεσθαι ὑπὸ
µόνου τοῦ ἡγουµένου τῆ< µονῆ<, καὶ τῆ< κοινότητο< τῶν πατέρων,
µηδενὸ< ἄλλου ἀναµιγνω(υ)µένου καὶ παρεµ|βάλλοντο< ἑαυτόν, ἐπὶ
τῷ ἐκείνου σωφρονισµῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ µετόχια τῆ< µονῆ< ταύτη<
ὁµοῦ µετὰ τῶν ἐνοικούντων αὐτοῖ< πατέρων ὑπάρχωσιν ἐλεύθερα,
ἀνενόχλητά τε καὶ ἀνεπηρέαστα παρὰ παντὸ< προσώπου, κυβερ-
νώµενα αὐτεξουσίω< καὶ διοικούµενα ὑπὸ τοῦ ἡγουµένου τῆ<
µονῆ<, καὶ τῆ< κοινότητο< τῶν πατέρων. Ἀλλὰ καὶ ἐν χρείᾳ ἡγου-
µένου γενόµενοι, ἔχωσιν ἐκλέγεσθαι ἕνα ἐκ τῆ< συνοδία< αὐτῶν,
τὸν κοινῶ< ἀναφανέντα ἄξιον, καὶ τοῦτον ἀποκαθιστᾶν ἡγούµενον.
Εἰ δὲ συµβῇ ἀποθανεῖν τινὰ ἐκ τῶν τῆ< µονῆ< πατέρων καὶ µονα-
στηριακῶν, ἢ καὶ αὐτὸν τὸν ἡγούµενον τελευτῆσαι, πᾶσαν τὴν πε-
ριουσίαν αὐτοῦ, κινητὴν καὶ ἀκίνητον, λαµβάνειν τὴν ἱερὰν µονὴν
ταύτην, καὶ µηδένα ἐκ τῶν ἔξωθεν τῆ< Μονῆ< καὶ ξένων, ἢ καὶ ἐκ
τῶν συγγενῶν τοῦ θανόντο< ἐπὶ προφάσει συγγενεία< καὶ κληρο-
νοµικοῦ δικαίου ζητεῖν καὶ λαµβάνειν πολὺ ἢ ὀλίγον ἀπὸ τῆ< περι-
ουσία< ἐκείνου, καὶ ἐνοχλῆσαι καὶ ἐπηρεάσαι καὶ ζηµίαν τινὰ
προξενῆσαι οἱῳδήτινι τρόπῳ τῇ ἱερᾷ µονῇ ταύτῃ. Καὶ γὰρ κατὰ
τοὺ< θείου< καὶ ἱεροὺ< νόµου< ἡ περιουσία τῶν καλογήρων καὶ µο-
ναστηριακῶν, µετὰ θάνατον ἐκείνων, προσκυροῦται καὶ διαβαίνει
εἰ< τὴν ἱερὰν µονὴν ᾗ προσετάχθησαν, καὶ οὐδεὶ< ἄλλο< ἔχει µετο-
χήν τινα τὸ παράπαν ἐν τούτοι<.

Ὃ< δ’ ἄν τι< καὶ ὁποῖο< τολµήσῃ ἀπ’ ἐναντία< κινηθῆναι
τοῖ< ἐν τῷ παρόντι παρ’ ἡµῶν συνοδικῶ< ἀποφανθεῖσι καὶ θελήσῃ
διασεῖσαι καὶ ἐνοχλῆσαι τὴν ἱερὰν ταύτην µονὴν ἢ τὴν ἐλευθερίαν
καὶ ἀσυδοσίαν αὐτῆ< ἀνατρέψαι καὶ εἰ< δουλείαν καὶ δόσιν ὑπαγά-
γειν, ἢ βίαν τινὰ ἐπενεγκεῖν αὐτῇ, τήν τε βασιλικὴν φιλοτιµίαν καὶ
σταυροπηγιακὴν ἀξίαν καὶ αὐτονοµίαν αὐτῆ< παραλῦσαι καὶ ἀνα-
τρέψαι ἢ τοὺ< ἐκτεθέντα< τύπου< τε καὶ ὅρου< τοῦ µοναδικοῦ βίου
περί τε τοῦ ἡγουµένου καὶ τῶν πατέρων, καὶ τῆ< ὅλη< τοῦ µονα-
στηρίου διεξαγωγῆ< καὶ κυβερνήσεω< περὶ τοῦ πῶ< δεῖ αὐτοὺ< πο-
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λιτεύεσθαι ἀθετῆσαι καὶ παραβῆναι, ὁ τοιοῦτο< ὁποῖο< ποτ’ ἂν ᾖ,
εἴτε τοῦ ἀρχιερατικοῦ καὶ ἱερατικοῦ καταλόγου, ἢ µοναχὸ< καὶ
ἰδιώτη<, ἢ τῆ< τῶν κοσµικῶν καὶ λαϊκῶν τάξεω<, ἀφωρισµένο< εἴη
παρὰ τῆ< ἁγία< καὶ ὁµοουσίου καὶ ζωοποιοῦ καὶ ἀδιαιρέτου µακα-
ρία< Τριάδο<, τοῦ ἑνὸ< τῇ φύσει Θεοῦ, κατηραµένο< καὶ ἀσυγχώ-
ρητο< καὶ µετὰ θάνατον ἄλυτο<, αἱ πέτραι καὶ ὁ σίδηρο< λυθήσονται,
αὐτὸ< δὲ οὐδαµῶ<, καὶ πάσαι< ταῖ< π<ατε>ρικαῖ< καὶ συνοδικαῖ<
ἀραῖ< ὑπεύθυνο< καὶ ἔνοχο< τῷ πυρὶ τῆ< γεέννη<.

Ὅθεν εἰ< ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν διηνεκῆ τῶν διειληµµένων
ἐγένετο τὸ παρὸν ἡµέτερον π<ατ>ριαρχικὸν συνοδικὸν σιγιλλιῶδε<
γράµµα, καὶ ἐδόθη τῇ ῥηθείσῃ σεβασµίᾳ βασιλικῇ καὶ σταυροπη-
γιακῇ µονῇ τοῦ Μαχαιρᾶ.

Ἐν ἔτει �αψξ�, κατὰ µῆνα Σεπτέµβριον, ἰνδικτιῶνο< θ�.

Σεραφεὶµ ἐλέῳ Θ<εο>ῦ ἀρχιεπίσκοπο< Κωνσταντινουπόλεω<
Νέ<α<> �Ρώµ<η<> καὶ οἰκουµενικὸ< πατριάρχ<η<>.

Ὁ ἐλέῳ Θ<εο>ῦ ἀρχιεπίσκοπο< Κύπρου Παΐσιο< βεβαιοῖ.
Ὁ Καισαρεία< Παΐσιο<.
Ὁ Ἡρακλεία< Γεράσιµο<.
Ὁ Νικαία< Ἱερεµία<.
Ὁ ∆έρκων Σαµουήλ.
Ὁ Προύση< Μελέτιο<.
<Ὁ> Σεῤῥῶν Ἰωαννίκιο<.
Ὁ Μυτιλήνη< Ἄνθιµο<.
<Ὁ> Ἀδριανουπόλεω< ∆ιονύσιο<.
<Ὁ> Μεσηµβρία< Ἄνθιµο<.
<Ὁ> ∆ρύστρα< Βαρθολοµαῖο<.
<Ὁ> Κώου Μελέτιο<.
<Ὁ> Φερσάλων ∆ωρόθεο<.
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2. ΓΡΑΜΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ Β�
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΜΟΛ∆ΟΒΛΑΧΙΑΣ1

Οἱ ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν τῆ< Μολδαυΐα< καὶ Οὐγκροβλαχία<
διαλάµποντε< ἀστέρε< πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώµατο< πανιε-
ρώτατοι, θεοπρόβλητοι καὶ λογιώτατοι µητροπολῖται, ὑπέρτιµοι
ἀρχιεπίσκοποι καὶ θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι, γαληνότατοι καὶ ὀρθο-
δοξώτατοι αὐθένται καὶ ἡγεµόνε<, ἀγλαόφωτοι καὶ πνευµατορήτο-
ρε< διδάσκαλοι, πανοσιώτατοι καθηγούµενοι, ἀρχιµανδρῖται καὶ
πρωτοσύγκελλοι, ὁσιώτατοι ἱεροµόναχοι, ἱεροδιάκονοι καὶ µοναχοί,
αἰδεσιµώτατοι οἰκονόµοι καὶ πρωτοϊερεῖ<, ἐντιµότατοι κληρικοί,
εὐλαβέστατοι ἱερεῖ<, εὐγενέστατοι ἄρχοντε< καὶ προεστῶτε< τῶν
πολιτειῶν, τίµιοι γέροντε< τῶν χωρίων, χρησιµώτατοι πραγµατευ-
ταί, θεοκυβέρνητοι καραβοκύριοι καὶ ναῦται, χρήσιµοι πρωτοµαΐ-
στορε< καὶ µαΐστορε< πάση< τέχνη< καὶ ἐπιτηδεύσεω< καὶ συνελόντι
φάναι, ἅπα< ὁ τοῦ Κυρίου χριστώνυµο< καὶ περιούσιο< λαό<, ἔθνο<
ἅγιον, βασίλειον ἱεράτευµα, χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ὑγιαίνετε.

Πᾶσιν ὑµῖν τὴν ὀφειλοµένην µετάνοιαν καὶ τὸν ἀναλόγω<
ἑκάστῳ προσήκοντα ἀπονέµοµεν ἀσπασµόν, οἱ ταπεινοὶ ἡµεῖ<, ἱερο-
µόναχοι καὶ µοναχοί, οἱ κατὰ τὸ ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ σεβάσµιον µο-
ναστήριον τῆ< ὑπεραγία< Θεοτόκου, τὸ ἐπονοµαζόµενον τῆ<
κυρία< Μαχαιράδο<, τὸν µοναδικὸν διατελοῦν(τε<) βίου(ον), ὁ τα-
πεινὸ< ἡγούµενο<, µετὰ τῆ< ἐν Χριστῷ ἀδελφότητο<.

Ὁ πανδαµάτωρ χρόνο< οὐ µόνον κώµα< καὶ πόλει< ἐρήµου<
κατέστησεν, ἀλλὰ καὶ ἱερὰ σεβάσµατα καὶ σεµνὰ καταγώγια περί-
φηµα ὄντα διὰ τὸ τῶν κτη(ι)τόρων ἀξίωµα, καὶ διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν

1. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ. 127-129. Σύµφωνα µὲ σηµείωση
τοῦ Σ. Μενάρδου, τὸ γράµµα τοῦτο ἐλήφθη «ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆ< ἱερᾶ< Ἀρχι-
επισκοπῆ< Κύπρου».
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ἐκεῖσε διαλαµψάντων σεβάσµια τῇ φθορᾷ παρέπεµψε, καὶ τῷ τῆ<
λήθη< τάφῳ ἐκάλυψεν, ὥσπερ καὶ τὴν περιβόητον σταυροπηγιακὴν
καὶ βασιλικὴν ἡµῶν µονήν, τὴν ὑπὸ τοῦ ἀοιδίµου βασιλέω< τοῦ
Πορφυρογεννήτου Μανουὴλ τοῦ Κοµνηνοῦ πάλαι λαµπρῶ< οἰκο-
δοµηθεῖσαν, καὶ περιώνυµον τοῖ< πᾶσιν οὖσαν, πρὸ< δὲ καὶ ὑπὸ
Ἰσαακίου καὶ Ἀλεξίου τῶν Ἀγγέλων εἰ< κάλλο< µεταποιηθεῖσαν,
καθὰ ἡ διαθήκη τῆ< µονῆ< ἡµῶν ἡ ἐν β(µ)ε(µ)βράναι< συγγραφεῖσα
ὑπὸ τοῦ πάλαι κτή(ί)τορο< αὐτῆ< χρηµατίσαντο< ὁσίου καὶ θεο-
φόρου πατρὸ< Νείλου (τὰ δὲ νῦν τύποι< ἐξεδόθη εἰ< πληροφορίαν
καὶ ὠφέλειαν τῶν ἀναγινωσκοµένων), ἡ καὶ σωζοµένη µέχρι τοῦ νῦν
ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ τοῦ ἱεροῦ ἡµῶν µοναστηρίου µαρτυρεῖ. Ἀλλὰ
νῦν οὐδὲ ἀκούεσθαι κατέστησεν ἡ τῶν καιρῶν ἀνωµαλία καὶ ἀκα-
ταστασία, παρ’ ὀλίγον δὲ καὶ εἰ< ἀφανισµὸν τέλειον ἥγαγεν, εἰ µὴ
ὁ Θεὸ< ταύτην ἐφύλαξεν, πρεσβείαι< τῆ< παναχράντου αὐτοῦ
µητρὸ< καὶ συνδροµῇ τῶν φιλοχρίστων καὶ φιλελεηµόνων ὀρθοδό-
ξων χριστιανῶν.

Ἀλλὰ τόγε νῦν ἔχον ταύτη< ὑποσάθρου οὔση< τὸ πλεῖστον
µέρο< ἐκ βάθρων ἀνεγείραντε< καὶ ἀνοικοδοµήσαντε<, καὶ ὡ< δυ-
νατὸν εὐπρεπίσαντε< διὰ πολλῶν κόπων, κινδύνων τε καὶ ἀναλω-
µάτων διά τε τὸ τραχὺ τοῦ τόπου καὶ κρηµνῶδε<, καὶ διὰ τὴν νῦν
ἐπικρατοῦσαν ἐνταῦθα κοινὴν ἀπορίαν, καὶ διὰ τοῦτο εἰ< βαρύτα-
τον χρέο< περιπεσόντε<, ὅπου γε µηδὲ τούτου τοὺ< ἐτησίου< τό-
κου< ἀποτίειν δυνάµενοι διὰ τὰ< καιρικὰ< περιστάσει<, καὶ τὰ<
µεγάλα< τῆ< νήσου δυστυχία<, δεῖν ἔγνωµεν προστρέξαι µετὰ Θεὸν
καὶ τὴν ὑπέραγνον δέσποιναν διὰ τῶν παρόντων ἀδελφῶν ἡµῶν, τοῦ
πανοσιωτάτου ἀρχιµανδρίτου κὺρ Χαραλάµπου<2 καὶ κὺρ παπᾶ
Γρηγορίου, ἐπὶ τὰ φιλελεήµονα σπλάγχνα ὑµῶν τῶν εὐσεβῶν, ἐλέ-
ου< χάριν καὶ βοηθεία<.

Τοιγαροῦν, ἱλέῳ τῷ ὄµµατι καὶ εὐµενεῖ τῇ προαιρέσει ἀποδε-

2. Ὁ Χαράλαµπο< ἄλλοτε ἀποκαλεῖται ἀρχιµανδρίτη< καὶ ἄλλοτε ἱεροµόναχο<.
Ὁ λόγο< εἶναι ὅτι τὸ 1791 ἔγινε µὲν ἀρχιµανδρίτη< στὴν Μολδοβλαχία, στὸ
µοναστήρι του ὅµω< ἀπέφευγε νὰ χρησιµοποιεῖ τὸν τίτλο αὐτό, ὁ ὁποῖο< ἁρµόζει
µόνο στὸν ἑκάστοτε ἡγούµενο.
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ξάµενοι αὐτού<, φέροντε< ἐν σταυρουδίῳ µικρῷ µέρο< τοῦ τιµίου
ξύλου τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ καὶ µέρη ἁγίων λειψάνων τοῦ ἀπο-
στόλου Βαρνάβα, τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου, ἑνὸ< τῆ< χορεία< τῶν
δώδεκα, µέρο< ἐκ τῆ< κάρα< τοῦ ἁγίου ἀναργύρου ∆αµιανοῦ, τοῦ
ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸ< ἡµῶν Νεοφύτου ἐγκλείστου, τοῦ ἁγίου
ἱεροµάρτυρο< Ἐλευθερίου καὶ τοῦ ἁγίου ἱεροµάρτυρο< Χαραλάµ-
που<, εἰ< ἁγιασµὸν τοῖ< µετὰ πίστεω< ἀσπαζοµένοι<, συνδράµετε
καὶ βοηθήσετε αὐτοῖ< ἔργοι< τε καὶ λόγοι< καὶ κατὰ δύναµιν ἐλε-
ηµοσύνην αὐτοῖ< ἐπίδοτε, γράφοντε< ὁ µὲν παῤῥησίαν, ὁ δὲ σα-
ρανταλείτουργον, ἄλλο< πρόθεσιν, ἄλλο< σαραντάριον, ἄλλο<
ἀδελφάσιον, καὶ ἄλλο< ἄλλο τι, πολὺ ἢ ὀλίγον, καθὰ ἕκαστο< ὑµῶν
ὁδηγηθῇ καὶ φωτισθῇ θεόθεν, ἵνα τῆ< θεαρέστου ὑµῶν εὐποιΐα<
ἡµεῖ< µὲν οἱ ταπεινοὶ δυνηθείηµεν καὶ τὸ ὑπόλοιπον σαθρωθὲν τῆ<
ἁγία< ταύτη< µονῆ< ἀνακαινίσαι καὶ πρὸ< τὰ τρέχοντα ἀπαραί-
τητα ἔξοδα τῶν τόκων γε µὴν καὶ πρὸ< τὰ< τῶν ἔξωθεν ζηµία<
ἀπαντῆσαι. Ὑµεῖ< δὲ ὡ< φιλελεήµονε< καὶ εὔσπλαγχνοι ἕξοιτε µυ-
ριοπλασίου< τὰ< ἀµοιβά<, καὶ ὡ< νέοι κτίτορε< ἀντιλάβοιτε τοὺ<
ἀξίου< µισθοὺ< παρὰ τοῦ τοὺ< µακαρίζοντα< Θεοῦ, «µακάριοι, γάρ
φησιν, οἱ ἐλεήµονε<, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται»3. Ἀναλάβετε οὖν
σπλάγχνα οἰκτιρµῶν τῇ ἐπὶ τὰ καλὰ συνήθει χρώµενοι διαθέσει, καὶ
βοηθήσατε ἡµῖν τοῖ< ὅτι µάλιστα χρείαν ἔχουσιν ἔργῳ τε καὶ λόγῳ,
ἵνα καὶ ὑµεῖ< βοηθηθῆτε ὑπὸ τοῦ ἐλεήµονο< Θεοῦ, ἐνταῦθα µὲν
εὐλογοῦντο< τὰ ἔργα ὑµῶν, ἐν δέ γε τῇ µελλούσῃ ζωῇ ἀξιοῦντο<
ὑµᾶ< κατὰ τὴν αὐτοῦ ἐπαγγελίαν τῆ< βασιλεία< τῶν οὐρανῶν· ἧ<
ἀξιωθείηµεν ἅπαντε< πρεσβείαι< τῆ< θεοµήτορο< καὶ πάντων τῶν
ἁγίων. Ἀµήν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ἑπτακοσιοστῷ ἐνενηκοστῷ τε-
τάρτῳ, ἐν µηνὶ Μαρτίῳ.

† Ὁ καθηγούµενο< τῆ< σεβασµία< καὶ σταυροπηγιακῆ< µο-
νῆ< Μαχαιράδο<, Ἰωαννίκιο< ἱεροµόναχο<, καὶ οἱ σὺν ἐµοὶ ἐν Χρι-
στῷ ἀδελφοί.
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3. ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Γ�

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ

Ἴσον ἀπαράλλακτον τοῦ ἐκδοθέντο< δευτέρου σιγιλλιώδου<
γράµµατο< τῇ σεβασµίᾳ µονῇ τῆ< κυρία< Μαχαιράδ<ο<>1.

Γεράσιµο< ἐλέῳ Θ<ε>οῦ
ἀρχιεπίσκοπο< Κωνσταντινουπόλεω< Νέ<α<> �Ρώµη<

κ<αὶ> οἰκουµενικὸ< πατριάρχη<.

Ὅτῳ τῶν κρίνειν τε καὶ δικάζειν ἠξιωµένων ἐπιµελέ< ἐστιν εὖ
τε καὶ νοµίµω< διαλύειν τὰ< δίκα< καὶ δικαιοσύνην αὐχεῖν, τούτῳ
προσήκειν πάντε< ἂν ὁµολογήσαιεν, µὴ µόνον δικαία< ἀποφαίνε-
σθαι καὶ νοµίµου< τὰ< γνώµα<, ἀλλὰ καὶ γράµµασιν αὐτὰ< ἐπικυ-
ροῦν καὶ ταῖ< τούτων διαδοχαῖ< ἐσαεὶ σαφῆ τὴν ἀλήθειαν παρα-
πέµποντα< ἀπολείπειν.

Ὁ µὲν γὰρ ἀληθὴ< λόγο< καὶ δίκαιο< καὶ συµβούλου ἂν εἴη
φρονίµου τε καὶ ἀγαθοῦ, τοῖ< δέ γε δικασταῖ< καὶ τοῦτο πρόσεστιν
ἴδιον, ὅτι πρὸ< τοῖ< λόγοι< καὶ γράµµατα περὶ τῶν δικαίων ἐκδιδό-
ασιν, ἵνα µήποτε τῷ χρόνῳ διαφύγῃ τὴν τῶν ἀνθρώπων µνήµην τὸ
κριθὲν ἀληθέ< τε καὶ δίκαιον. Οὕτω< οὖν ἔχουσα γνώµη< περὶ τού-
των καὶ ἡ µετριότη< ἡµῶν ἅµα δὲ καὶ πρὸ< τὸ ἀρχαῖον τοῦ καθ�
ἡµᾶ< ἁγιωτάτου πατριαρχικοῦ ἀποστολικοῦ καὶ οἰκουµενικοῦ θρό-
νου ἔθο< ἀφορῶσα, ἔγνω εὐµενῶ< ἐπινεῦσαι πρὸ< τὴν ἀνανέωσιν
τοῦ πατριαρχικοῦ καὶ συνοδικοῦ σιγιλλίου τοῦ ἐν τῇ πατρίδι ἡµῶν
Κύπρῳ ἱεροῦ καὶ σεβασµίου σταυροπηγιακοῦ µοναστηρίου, σεµνυ-

1. Σκευοφυλάκιον ἱερᾶ< µονῆ< Μαχαιρᾶ, µεµβρανῶδε< σιγίλλιον. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ,
φφ. 135-136. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ. 131-136.

φ. 135
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νοµένου µὲν ἐπ’ ὀνόµατι τῆ< ὑπεραγία< δεσποίνη< ἡµῶν Θεοτόκου,
ἐπιλεγοµένου δὲ τοῦ Μαχαιρᾶ.

Ἐνεφανίσθη γὰρ ἡµῖν πεµφθὲν παρὰ τοῦ ἤδη ἐν αὐτῷ ἡγουµε-
νεύοντο< ὁσιωτάτου Ἰωαννικίου καὶ τῶν συνασκουµένων αὐτῷ πα-
τέρων ἓν ἴσον ἀπαράλλακτον πατριαρχικοῦ καὶ συνοδικοῦ σιγιλλιώδου<
γράµµατο< ἐκδεδοµένου κατὰ µῆνα Σεπτέµβριον τοῦ χιλιοστοῦ ἑπτα-
κοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ σ<ωτη>ρίου ἔτου< ἐπὶ τῆ< πατριαρχία< τοῦ
ἀοιδίµου Κωνσταντινουπόλεω< Σεραφείµ, περιέχον τάδε περὶ τῆ<
ἱερᾶ< ταύτη< µονῆ<. Ἐγηγέρθαι µὲν γὰρ αὐτὴν τὸ πρῶτον οἰκοδο-
µηθεῖσαν ὑπὸ ὁσίου ἀνδρὸ< Νείλου, πόνῳ τε πολλῷ καὶ δαπάνῃ οὐ
µικρᾷ, ἐν ὀρεινῷ καὶ δυσέργῳ ὄντι τόπῳ τῆ< πάλαι ποτὲ ἐπισκοπῆ<
Ταµασία<, ἥτι< ὑπέκειτο τῇ ἁγιωτάτῃ ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου ὅτε καὶ
ἐπίσκοπο< ἦν ἐκεῖ Ταµασία< Ἁγιοστεφανίτη<, πεπηγµένου ἐν τῇ
οἰκοδοµῇ τοῦ θείου ναοῦ καὶ ἱεροῦ σταυροῦ, καὶ σταυροπηγιακῇ ἀξίᾳ
τετιµηµένην καὶ παντελεῖ ἀτελείᾳ ἐπὶ οὐκ εὐαρίθµοι< τοῖ< ἀναθή-
µασι καὶ διαρκέσι τοῖ< πόροι< διὰ τριῶν ἐκ διαδοχῆ< βασιλικῶν τότε
θεσπισµάτων ἀειµνήστων βασιλέων (ὧν καὶ τὰ ὀνόµατα καταγρά-
φονται ἐν τῷ προεκδεδοµένῳ ἐκείνῳ σιγιλλίῳ).

∆ῆλα γὰρ εἶναι ταῦτα ἀπὸ τῆ< ἐν τύποι< ἐκδεδοµένη< διατά-
ξεω< τῆ< συγγεγραµµένη< ὑπὸ τοῦ εἰρηµένου κτίτορο< ὁσίου
ἀνδρὸ< Νείλου, καὶ ὅτι τέω< µὲν ὑποκέοιτο τῇ ἐπισκοπῇ Ταµασία<,
ἐπεὶ δ’ ἐκείνη ἐρηµωθείη, προστεθείη αὕτη ἡ µονὴ τῇ ἁγιωτάτῃ
ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου. Τὰ µὲν οὖν ἀρχαῖα τῆ< µονῆ< ταύτη<
τοιαῦτα εὐτυχῆ τε καὶ ἀγαθὰ τὸ προεκδεδοµένον ἐκεῖνο σιγίλλιον
ἀποφαίνει, τὰ δ’ ὕστερα οἷα δυστυχῆ τε καὶ ἀπευκταῖα. ∆ιὰ γὰρ
καιρικά<, οὐκ ἀγαθὰ< περιστάσει<, ἀποβαλεῖν µὲν τὴν ἱερὰν ταύ-
την µονήν, ὅσα περ εἶχεν, οὐ µόνον ἀναθήµατα καὶ ἀφιερώµατα,
ἀλλὰ καὶ σεπτὰ χρυσόβουλλα καὶ σταυροπηγιακὰ γράµµατα ἐλε-
εινῶ< εἰ< ἀπώλειαν περιτραπεῖσαν. Ἀλλ’ αὖθι< θείᾳ εὐδοκίᾳ Παρ-
θένιον τινα τῶν µοναχῶν, οἰκονόµον τῆ< µονῆ< γενόµενον, ἐξ
ὑπαρχῆ< ἀνακτίσασθαι αὐτὴν ἐπιβαλέσθαι, καὶ µυρίοι< µὲν τοῖ< πό-
νοι<, πλείστοι< δὲ ὅσοι< τοῖ< δαπανήµασιν, ὅµω< θείᾳ συνάρσει κα-
τεργάσασθαι τὸ σκοπούµενον ἔτη οὐκ ὀλίγα πονοῦντα. Καὶ ἀδελφότητα
συνασκουµένων µοναχῶν καταστήσαντι καὶ ἐξ ὑπαρχῆ< κοσµή-
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σαντι καὶ δευτέρῳ κτίτορι γενοµένῳ κατὰ θερµὴν ἱκεσίαν ἐπικυ-
ρωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀρχαίαν σταυροπηγιακὴν ἀξίαν καὶ φιλοτιµίαν,
ἐλευθερίαν τε καὶ ἀσυδοσίαν τοῦ µοναστηρίου τούτου µετὰ τῶν κα-
θηκόντων ὅρων καὶ τυπικῶν διατάξεων τοῦ µοναδικοῦ αὐτῶν βίου
διὰ τοῦ ῥηθέντο< πατριαρχικοῦ καὶ συνοδικοῦ σιγιλλίου, ἄλλω< τε
καὶ διὰ τὸ αἰδέσιµον τῆ< τε ἀρχαιότητο< καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἀρετῇ
διαπρεψάντων ὁσίων µοναχῶν.

Ἐπειδὴ οὖν τοιαῦτα περιέχον ἐνεφανίσθη ἡµῖν συνοδικῶ< τὸ
εἰρηµένον ἴσον τοῦ σιγιλλίου ἐπὶ θερµῇ αἰτήσει ἐπικυρωθῆναι ἀνα-
νεωθέντα τὰ εἰρηµένα τοῦ µοναστηρίου ἀξιώµατα καὶ προνόµια καὶ
δι’ ἡµετέρου ἤδη πατριαρχικοῦ καὶ συνοδικοῦ σιγιλλιώδου< γράµ-
µατο<. Καὶ ἐπειδὴ τὰ πλείω τῶν ὕστερον γεγενηµένων τῇ µονῇ
ταύτῃ καὶ ἡµεῖ< αὐτοὶ γινώσκοµεν ἑωρακότε<. Καθ’ ἡµᾶ< γὰρ ἐγί-
νετο ἐνδηµοῦντα< τῇ πατρίδι, τούτου χάριν, εὐµενῶ< ἀποδεξάµενοι
τὴν αἴτησιν τοῦ εἰρηµένου ἡγουµένου Ἰωαννικίου ὡ< εὔλογον καὶ δι-
καίαν οὖσαν ἐπενεύσαµεν πρὸ< τὴν δέησιν ταύτην. Καὶ δὴ γράφον-
τε< ἀποφαινόµεθα συνοδικῶ< µετὰ τῶν περὶ ἡµᾶ< ἱερωτάτων
ἀρχιερέων καὶ ὑπερτίµων, τῶν ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητῶν ἡµῶν
ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, ἵνα ἡ ῥηθεῖσα ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ ὑπὸ
τὴν ἁγιωτάτην αὐτῆ< ἀρχιεπισκοπὴν ἱερὰ καὶ σεβασµία µονὴ τῆ<
ὑπεραγία< δεσποίνη< ἡµῶν Θεοτόκου ἐπιλεγοµένη τοῦ Μαχαιρᾶ,
ὥσπερ ἐκ πρώτη< κατάρξεω< ἀνέκαθεν καὶ ἐξ ἀρχῆ<, οὕτω καὶ εἰ<
τὸ ἑξῆ< µετὰ πάντων τῶν µετοχεί(ί)ων, καὶ παρεκκλησίων, καὶ
ἄλλων πραγµάτων, καὶ ἀφιερωµάτων καὶ κτηµάτων αὐτῆ<, κινητῶν
τε καὶ ἀκινήτων, τῶν τε ἤδη ὄντων καὶ τῶν εἰσέπειτα προσγενοµέ-
νων ἂν διὰ τὸ αἰδέσιµον τῆ< ἀρετῆ<, τῶν τε κτιτόρων, καὶ τῶν
ἄλλων τῶν ἐν αὐτῇ διαπρεψάντων ὁσίων µοναχῶν, παρὰ πάντων
τυγχάνῃ τῆ< προσηκούση< ἀντιλήψεω<, λεγοµένη καὶ γινωσκοµένη
ἐλευθέρα παντελῶ< καὶ ἀδούλωτο<, καὶ πάντῃ ἀκαταπάτητο< καὶ
ἀσύδοτο<, µηδενὶ µηδὲν ὀφείλουσα παρέχειν, µήτε τῷ ἀρχιεπισκόπῳ
Κύπρου, ἀρκουµένῳ τῷ κανονικῷ αὐτοῦ µνηµοσύνῳ, καὶ ὅ,τι ἂν
ἑκουσίω< καὶ ἀβιάστω< δωρήσηται τῇ αὐτοῦ µακαριότητι ὁ κατὰ
καιρὸν ἡγούµενο<, µήτε ὅλω< ἑτέρῳ τινί, ἀλλὰ µένουσα πάντῃ ἀνε-
πηρέαστο< καὶ ἀνενόχλητο< παρὰ παντὸ< προσώπου ἱερωµένου καὶ
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λαϊκοῦ, ἧ< τινοσοῦν τάξεω< καὶ βαθµοῦ, καὶ ἐλευθέρα πάση< καὶ
παντοία< καταδυναστεία< καὶ δουλώσεω< καὶ | βιαία< ἀπαιτήσεω<,
µηδενὸ< τολµῶντο< ἐπιχειρεῖν αὐτῇ αὐθαδῶ<, µηδ’ ἀπαιτεῖν παρ’
αὐτῆ< καὶ τῶν ὁσιωτάτων αὐτῆ< πατέρων πολὺ ἢ ὀλίγον τι· ἀλλὰ
διαµένῃ ἐσαεὶ αὐτόνοµο< καὶ αὐτοδέσποτο<, φυλαττοµένων ἀπαρα-
βάτω< καὶ ἀµεταποιήτω< τῶν προνοµίων αὐτῆ< καὶ τῶν τυπικῶν
ἐνταλµάτων. Οἱ δ’ ἐν αὐτῇ συνασκούµενοι ὁσιώτατοι πατέρε< διά-
γωσι τὸν βίον σεµνῶ<, εἰρηνικῶ<, καὶ φιλαδέλφω< κατὰ τὸν ὅρον
καὶ τὸν τύπον τοῦ µοναδικοῦ αὐτῶν ἐπαγγέλµατο<, καί, εἰ δυνατόν,
κατὰ τὰ ἀκριβῶ< διατεταγµένα αὐτοῖ< παρὰ τοῦ πρώτου κτίτορο<
Νείλου ἐν τῇ τυπικῇ διατάξει, ὡ< καλῶ< ἐφαρµόττοντα τῷ µονα-
δικῷ καὶ ἀσκητικῷ βίῳ. Ἐὰν δὲ ποτέ τι< αὐτῶν ἁµάρτῃ παρεκτρα-
πεὶ< τῆ< εὐθεία< ὁδοῦ, οἱ τοιοῦτοι, παιδεύωνται καὶ σωφρονίζωνται
ὑπὸ µόνου τοῦ ἡγουµένου τῆ< εἰρηµένη< µονῆ< καὶ τῆ< κοινότητο<
τῶν πατέρων, µηδενὸ< ἄλλου ἐπιµιγνω(υ)µένου, µηδὲ παρεµπίπτον-
το< τῇ ἐκείνου παιδείᾳ. Οὐ µήν, ἀλλὰ καὶ τὰ µετόχια τῆ< µονῆ< ταύ-
τη< µετὰ τῶν ἐν αὐτοῖ< πατέρων ὑπάρχωσιν ἐλεύθερα διαµένοντα
ἀνενόχλητα καὶ ἀνεπηρέαστα παρὰ παντὸ< προσώπου, κυβερνού-
µενα αὐτεξουσίω< καὶ διοικούµενα ὑπὸ τοῦ τῆ< µονῆ< ἡγουµένου
καὶ τῆ< κοινότητο< τῶν πατέρων. Ἐπειδὰν δὲ ἐν χρείᾳ ἡγουµένου γέ-
νωνται, ἔχωσιν αἱρεῖσθαι καὶ ἀποκαθιστᾶν εἰ< τὴν ἡγουµεν{ε}ίαν
αὐτὴν γνώµῃ κοινῇ, ὅστι< ἂν φανῇ ἀξιώτερο< περὶ τὴν διοίκησιν καὶ
εὐκοσµίαν τοῦ µοναστηρίου τούτου τῇ φρονήσει καὶ τῇ ἄλλῃ κατὰ
µοναχοὺ< ἀρετῇ. Τῶν δὲ ἀποθνησκόντων ἡγουµένων καὶ ἄλλων πα-
τέρων καὶ µοναστηριακῶν, πᾶσαν τὴν καταλειφθεῖσαν περιουσίαν,
κινητὴν καὶ ἀκίνητον, λαµβάνῃ ἡ ἱερὰ αὕτη µονή, καὶ µηδεὶ< τῶν
ἔξω τῆ< µονῆ<, µήτε ξένο<, µήτε συγγενὴ< τοῦ θανόντο<, ἐπὶ προ-
φάσει συγγενεία< καὶ κληρονοµικοῦ δικαίου ἀπαιτῇ µηδὲ λαµβάνῃ
πολύ, ἢ ὀλίγον τι ἐκ τῆ< περιουσία< ἐκείνου, µηδὲ τολµᾷ ἐνοχλῆσαι
καὶ ἐπηρεάσαι ἢ βλάβην καὶ ζηµίαν τινὰ ἐπιθεῖναι ὁπωσοῦν τῇ ἱερᾷ
ταύτῃ µονῇ. Κατὰ γὰρ τοὺ< θείου< καὶ ἱεροὺ< νόµου< ἡ τῶν µονα-
στηριακῶν καλογήρων περιουσία, ἐπὰν ἀποθάνωσιν, εἰ< τὸ µονα-
στήριον καθήκει εἰ< ὃ φέροντε< ἑαυτοὺ< ἀνέθηκαν, καὶ οὐδενὶ ἄλλῳ
ἔξεστι µετασχεῖν ἐκείνη< τὸ σύνολον.
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Ὅστι? δ’ ἂν καὶ ὁποῖο? τῶν χριστιανῶν ἐπιχειρήσῃ πα-
ραβῆναί πω? τὰ ἐν τῷ παρόντι συνοδικῶ? πρὸ? ἀνανέωσιν καὶ ἐπι-
κύρωσιν ἀποφανθέντα, ἢ ἐνοχλήσῃ τῇ ἱερᾷ ταύτῃ µονῇ, ἢ τὸ
ἐλεύθερον αὐτῆ? καὶ ἀσύδοτον ἀνατρέψῃ, καὶ καταλύσῃ τὸ αὐτό-
νοµον καὶ τὸ σταυροπηγιακὸν αὐτῆ? ἀξίωµα, ἢ εἰ? δουλείαν καὶ
δόσιν αὐτὴν ὑπαγάγῃ, ἢ βίαν τινὰ ἐπενέγκῃ αὐτῇ, ἢ ἀθετήσῃ καὶ
παραβῇ τοὺ? ἐκτεθέντα? τύπου? καὶ ὅρου? τοῦ µοναδικοῦ βίου
περί τε τοῦ ἡγουµένου καὶ τῶν πατέρων καὶ ὅλη? τῆ? µοναστη-
ριακῆ? διοικήσεω? καὶ κυβερνήσεω? περὶ τοῦ πῶ? δεῖ γίγνεσθαι, οἱ
τοιοῦτοι πάντε?, ὁποῖοι ἂν ὦσιν, εἴτε τοῦ ἀρχιερατικοῦ καὶ ἱερατι-
κοῦ καταλόγου, εἴτε τῶν µοναχῶν, καὶ ἰδιωτῶν, τῶν κοσµικῶν καὶ
λαϊκῶν, ἀφωρισµένοι εἴησαν ἀπὸ τῆ? ἁγία? καὶ ὁµοουσίου καὶ ζωο-
ποιοῦ καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδο? τοῦ ἑνὸ? τῇ φύσει µόνου Θεοῦ, καὶ κα-
τηραµένοι καὶ ἀσυγχώρητοι καὶ µετὰ θάνατον ἄλυτοι καὶ τυµπανιαῖοι·
αἱ πέτραι καὶ ὁ σίδηρο? λυθείησαν, αὐτοὶ δὲ µηδαµῶ?, καὶ πάσαι?
δὲ ταῖ? πατρικαῖ? καὶ συνοδικαῖ? ἀραῖ? εἴησαν ὑπεύθυνοι καὶ ὑπό-
δικοι, καὶ ἔνοχοι τῷ αἰωνίῳ πυρὶ τῆ? γεέννη?.

Ταῦτα µὲν οὖν πρὸ? ἐπικύρωσιν καὶ ἀνανέωσιν ἀπεφάνθη συ-
νοδικῶ?. Εἰ? δὲ τὴν περὶ τούτων ἔνδειξιν καὶ διηνεκῆ τὴν ἀσφάλειαν
ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν ἡµέτερον πατριαρχικὸν καὶ συνοδικὸν σιγιλ-
λιῶδε? γράµµα, καταστρωθὲν κἀν τῷ ἱερῷ κώδικι τῆ? καθ’ ἡµᾶ?
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη? Ἐκκλησία? καὶ ἐδόθη εἰ? τὴν ῥηθεῖσαν
ἱερὰν µονὴν τοῦ Μαχαιρᾶ.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ἑπτακοσιοστῷ ἐνενηκοστῷ πέµπτῳ,
κατὰ µῆνα Φεβρουάριον, ἐπινεµήσεω? ιγη? (ιγ�).

† Γεράσιµο? ἐλέῳ Θ<ε>οῦ ἀρχιεπίσκοπο? Κωνσταντινουπό-
λεω? Νέα? �Ρώµη? καὶ οἰκουµενικὸ? πατριάρχη?.

† Ὁ Καισαρεία? Γρηγόριο?. † Ὁ Ἐφέσου Σαµουήλ.
† Ὁ Ἡρακλεία? Μεθόδιο?. † Ὁ Κυζίκου Ἰωαννίκιο?.
† Ὁ Νικοµηδεία? Ἀθανάσιο?. † Ὁ Χαλκηδόνο? Ἱερεµία?.
† Ὁ ∆έρκων Μακάριο?. † Ὁ Μεσηµβρία? <Θεόκλητο?>.
† Ὁ Βάρνα(η)? Φιλόθεο?. † Ὁ Ξάνθη? Ναθαναήλ.
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4. ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΤΣΟΥ

ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΜΟΛ∆ΟΒΛΑΧΙΑΣ

Ἴσον ἀπαράλλακτον τοῦ δοθέντο? χρυσοβούλλου παρὰ τοῦ
ὑψηλοτάτου αὐθέντου Ἰωάννου Μιχαὴλ Κωνσταντίνου Σούτζου,
βοεβόδα, διὰ τὴν σεβασµίαν καὶ βασιλικὴν µονὴν τῆ? κυρία? Μα-
χαιράδο?1.

Ἰωάννη? Μιχαὴλ Κωνσταντίνου Σούτζου2, βοεβόδα(?),
ἐλέῳ Θ<εο>ῦ αὐθέντη? καὶ ἡγεµὼν πάση? Μολδοβλαχία?.

Οὐδὲν οὕτω? ἀτεχνῶ? λυσιτελὲ? τοῖ? βροτοῖ? ἢ τὸ εὐποιεῖν,
ὅτι καὶ θεῖο? καὶ ἀνθρώπινο? τοῦτο παρακελευόµενο? νόµο?, αὐτοί
τε οἱ τῆ? φύσεω? ὅροι τοῖ? πᾶσι στεντορείῳ µονονοὺ φωνῇ ἐπι-
τάττοντε? τρανῶ? ὑποτείνουσι, καὶ ὅσον τὸ ἐκ τούτων ὄφελο?, καὶ
ἡ µετὰ ταῦτα ἀπόλαυσι? ὑποδεικνύουσι. Τί γὰρ µᾶλλον προῦργον
τοῖ? πιστοῖ?, ἢ τὸ αἰωνίαν προσκτᾶσθαι ἀπόλαυσιν; τί δὲ µᾶλλον
ἔνδοξον ἢ τὸ τοῖ? ὁµοίοι? αὐτῷ συντρέχειν καὶ βοηθεῖν; καὶ διὰ τῆ?
ἀῤῥωγῆ? ὑπέρτερον ἐκείνων ἀποκαθιστᾶν ἑαυτόν; ποία δέ γε ἡδονὴ
µείζονα τῷ εὐποιοῦντι συναίσθησιν ἐµποιεῖ ἥπερ ἡ εὐποιία τοῖ?
εὐεργετοῦσι τὴν εὐχαρίστησιν; Ταῦτα τοι καὶ ἡµεῖ? σαφῶ? ἐπιστά-
µενοι καὶ νόµον τὸ τοῖ? χρῄζουσιν ὅσον ἔνι ἐπικουρεῖν ἡµῖν αὐτοῖ?
θέµενοι, ἄλλω? τε καὶ ὅσον θεάρεστον τὸ τοῖ? θείοι? ἐπαρήγειν

φ. 137

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 137. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ. 129-131.
2. Ὁ Μιχαὴλ Σοῦτσο? (1729-1803), πάππο? τοῦ γνωστοῦ ὁµωνύµου του ἡγεµόνα
τῆ? Μολδαβία? κατὰ τὰ χρόνια τῆ? ἑλληνικῆ? ἐπανάσταση?, διετέλεσε ἡγε-
µόνα? τῆ? Βλαχία? κατὰ τὰ ἔτη 1783-1786, 1791-1793 καὶ 1801-1802, καὶ τῆ?
Μολδαβία? κατὰ τὰ ἔτη 1793-1801. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐτῶν αὐτῶν συνδέθηκε
µὲ τὸν Κυπριανό. Τὸν ἀνέλαβε ὑπὸ τὴν προστασία του καὶ τὸν βοήθησε νὰ
σπουδάσει. Τὸν κατέστησε δὲ καὶ ἐφηµέριο τοῦ ἡγεµονικοῦ ναοῦ τοῦ Ἰασίου.
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σκηνώµασιν ἐπιγινώσκοντε?, καὶ µὲν δὴ καὶ εὐλαβῶ? περὶ αὐτὰ δια-
κείµενοι, οὐ παρεωράκαµεν, τήν, ἧ? πειρᾶται καὶ τὸ ἐν τῇ νήσῳ
Κύπρῳ παρὰ τοῦ ἀοιδίµου βασιλέω? Μανουὴλ Κοµνηνοῦ τοῦ Πορ-
φυρογεννήτου, καὶ Ἰσαακίου καὶ Ἀλεξίου τῶν Ἀγγέλων κτισθὲν
βασιλικὸν καὶ σταυροπηγιακὸν ἱερὸν µοναστήριον τῆ? ὑπεραγία?
δεσποίνη? ἡµῶν Θεοτόκου, τῆ? κυρία? Μαχαιράδο?, ἄλλω? πω?
ἐπονοµαζόµενον, ἔνδειαν, καὶ τῶν ἐν αὐτῇ εὑρισκοµένων πατέρων
ἐσχάτην πενίαν, καὶ τοῦ ὅλου τῆ? συστάσεω? αὐτοῦ βαρύτατον
χρέο? ὑπὸ γὰρ καιρικῶν περιστάσεων, καὶ ἄλλων ἄλλω? διαφόρων
καταδροµῶν εἰ? ὄφληµα καταπεπτωκὸ? τὸ οὐκ εὐκαταφρόνητον
ἱερὸν µοναστήριον, αὐθεντικῆ? ἐδέετο βοηθεία? καὶ κραταιᾶ?
χειρὸ? πρὸ? ἀνακούφισιν τοῦ ἐπικειµένου αὐτῷ βάρου?, ὅτι οὐκ ἂν
ἄλλω? τὰ πρὸ? ζωάρκειαν τοῖ? ἐν αὐτῷ πατράσι προσεπορίσθη.

Καὶ δὴ διορίζοµεν δίδοσθαι τῷ ἱερῷ αὐτῷ µοναστηρίῳ κατ’
ἔτο? πρὸ? οἰκονοµίαν τῶν ἐξόδων αὐτοῦ, ἀπὸ µὲν τῶν αὐθεντικῶν
ἡµῶν ὀκνῶν γρόσια πεντήκοντα, ἀπὸ δὲ τοῦ βάµατο? ὁµοίω? πεν-
τήκοντα, συµποσούµενα εἰ? ἑκατὸν γρόσια, ἅτινα ἔχουσι δίδοσθαι
τοῖ? ἐνταῦθα διορισθησοµένοι? ἐπιτρόποι? τοῦ ῥηθέντο? µονα-
στηρίου κατὰ τὴν µνήµην τοῦ ἱεροῦ σκηνώµατο?, δηλαδὴ κατὰ τὴν
κα� τοῦ Νοεµβρίου. Προστάττοµεν οὖν ἡµῖν τοῖ? βαµασίδε? καὶ
καµαράσιδε? τῶν ὀκνῶν ἀνενδοιάστω? ἐγχειρίζειν ἀναπᾶν (ἀνὰ
πᾶν) ἔτο? τοῖ? ἐπιτρόποι? αὐτοῖ? τὸ ῥηθὲν ἡµῶν αὐθεντικὸν ἔλεο?.
Ἀξιοῦµεν δὲ καὶ τοὺ? µεθ� ἡµᾶ? ἀδελφοὺ? ἐκλαµπροτάτου? αὐθέν-
τα?, οὓ? ἂν τὸ θεῖον διοικητὰ? τῆ? ἡγεµονία? ταύτη? καταστή-
σαιτο, ἐπικυρῶσαι καὶ ἐπαυξῆσαι, εἰ δυνατὸν τὸ ἔλεο? τοῦτο, πρὸ?
διηνεκὲ? τῆ? ἐκλαµπρότητο? αὐτῶν µνηµόσυνον.

Ἐφ’ ᾧ καὶ ἐξεδόθη τὸ παρὸν ἡµέτερον αὐθεντικὸν χρυσό-
βουλλον κατὰ τὸ τρίτον ἔτο? τῆ? ἐν Μολδοβλαχίᾳ ἡγεµονία? ἡµῶν
ἐν τῇ αὐθεντικῇ ἡµῶν καθέδρᾳ τοῦ Ἰασίου καὶ ἐπεκυρώθη τῇ ἰδίᾳ
ὑπογραφῇ καὶ σφραγίδι, πρὸ? διηνεκῆ τὴν ἀσφάλειαν.

Ἐν ἔτει τῷ σωτηρίῳ χιλιοστῷ ἑπτακοσιοστῷ ἐνενηκοστῷ
πέµπτῳ, κατὰ µῆνα Φεβρουάριον. �αψHε� Φεβρουαρίου ιγ�.

Ἰωάννη? Μιχαὴλ Σούτζου, βοεβόδα?.
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5. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟ

Τὴν ὑµετέραν θεοφρούρητον καὶ σεβασµιωτάτην µοι αὑτῆ?
µακαριότητα δουλικώτατα προσκυνῶ, τὴν δὲ ἁγίαν καὶ χαριτόβρυ-
τον αὑτῆ? δεξιὰν ὅλῃ τῇ ψυχῇ καὶ εὐλαβῶ? κατασπάζοµαι1.

Μετὰ τὰ? δουλικωτάτα? µοι προσκυνήσει? τῇ δηλοποιῷ µα-
καριότητί µοι ἀφθέντα, ὅτι δύο µακάρια καὶ εὐχητικὰ αὑτῆ? περι-
χαρῶ? ἐδεξάµην, τὸ τῆ? ιε� καὶ κα� τοῦ µηνὸ? Μαΐου, δι’ ὧν µαθὼν
τὴν µακαρίαν ὑγιείαν τῆ? µακαριότητό? τη?, δόξαν ἀνέπεµψα τῷ
ἁγίῳ Θεῷ εἴθε δὲ τὸ θεῖον χαρίσῃ, καὶ εὐθὺ? ἐφεξῆ? εἰ? ἐτῶν
πολλῶν, ἀµήν.

Ἵδων εἰ? τὸ πρῶτον ὁποῦ µὲ γράφετε περὶ τῶν βαµπακίων,
ὅτι δηλαδὴ τὰ ἐλάβετε, ὁµοῦ µὲ τὸ σηµειωθὲν πέζαν, ὁποῦ τῆ? ἀπε-
ρίκλεια (sic) δεσπότη µου. Περὶ δὲ τῆ? ποσότητο? τῶν βαµπακίων,
ὁποῦ ζητεῖ νὰ µάθῃ δεσπότη µου, ὁποῦ ἔστειλαν ἐφετινὰ ὅ τε Χα-
τζηαντωνάκη? καὶ Μουσᾶ?. Ὁ µὲν Χατζηαντωνάκη? ἔφερε µαζίν
του ὅλα τέγγια 12, ὁ δὲ Μουσᾶ? ἔστειλεν τέγγια 10 καὶ †...†. Ἐδῶ
τοῦ (ὸν) Χατζηαντωνάκη τὸν ἐπαρακίνησα διὰ νὰ γράψῃ τῶν χρε-
ωφειλετῶν του νὰ κατευάσωσιν τὸ ὀγληγορότερον ὅλα τὰ βαµπά-
κια του, πλὴν ἕω? τώρα δὲν ἦλθεν, ἀλλὰ δεσπότη µου µήτε διὰ
λογαριασµὸν τοῦ ἑνό?, µήτε τοῦ ἄλλου. Περὶ δὲ τῆ? στόφα? ὁποῦ
µὲ διορίζετε νὰ γράψω εἰ? Φράντζαν µετὰ πάση? χαρᾶ? θέλω γρά-
ψει, ὅταν δηλαδὴ τύχω παρτίδων εἰ? τὸ νὰ στείλω τὰ γνωστὰ βαµ-
πάκια τῆ? µακαριότητό? τη?, καὶ ἐδικά µου, ὁπ<οῦ> <ἀ>κόµα τὸ

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο? Α�, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, ἔγγραφον
45. Σχολιασµὸ τῆ? ἐπιστολῆ? αὐτῆ? βλ. κατωτέρω, µελέτη Β�, σσ. 522-532.
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πλοῖον µέλλει νὰ ἔλθῃ ἐκ τῆ? Φράντζα?, ὡσὰν ὁποῦ αὐτὰ τὰ ὄντα

ἐδῶ δὲν εἶχαν τόπον νὰ τὰ δεχθῶσιν. Περὶ δὲ τοῦ βαρελιοῦ κρασιοῦ

Φράντζα? ἤθελα νὰ τὸ στείλω κατὰ τὴν προσταγήν σα?, συνο-

δευόµενον µὲ τὸν δοῦλόν µοι, ὅµω? τὸ ἀνέλπιστον συµβεβηκὸ? τοῦ

θανάτου µακαρίτου Χριστοδούλου, καὶ ἡ ὑπερβολικὴ λύπη καὶ

φόβο? ὁποῦ µᾶ? ἐπανέλαβεν, µὲ ἔκαµεν νὰ ἀφεθῶ κάθε ἐπιχειρή-

µατο?. Ἀπὸ ∆ευτέραν ἕω? Τετράδην τριῶν ἡµερῶν δὲν ἔλειψα ἀπὸ

κοντά του, ἐγὼ καὶ ἡ φαµελία µου, τὴν δὲ Τετράδην δειλινόν, πλη-

ροφορηθεὶ? εἰ? τὴν Σκάλαν ὁποῦ ἤµουν, παρὰ τοῦ ἱατροῦ σιὸρ Βαρ-

λ(α)άµ, τῶν δύο ἀῤῥώστων εἰ? τὴν Σκάλαν, ὁποῦ ἀπόθανον, οἱ

ὁποῖοι ἦλθον µὲ τὸ καΐκιν τοῦ Κακοτσαµπούρα, ὅτι ἡ ἀσθένεια

αὐτῶν ἦτο†ν† πανώλη, καὶ ὅτι κατὰ τὰ συµπτώµατα τῆ? ἀσθενεία?

τοῦ µακαρίτου Χριστοδουλῆ, ὑποπτεύετον ὁ σιὸρ Βαρλ(α)άµ, τοι-

αύτη νὰ εἶναι ἡ ἀσθένεια τοῦ Χριστοδουλῆ. Αὐτὴ ἡ θλιβερὰ εἴδη-

σι? µόλον ὁποῦ ὁ αὐτὸ? σιὸρ Βαρλ(α)ὰµ µᾶ? τὴν εἶπε µυστικῷ τῷ

τρόπῳ, ἐγὼ ὅµω? ἐτραβήχθην, καὶ δὲν ἐπῆγα δεσπότη µου, ὁποῦ ὁ

αὐτὸ? ἰατρὸ? ἐπήγαινεν παίρνοντα? µαζίν του καὶ τὸν ἰατρὸν

Γρόλλον, ἐπειδὴ καὶ σιὸρ Βαλσαµάκη? ἐφοβήθην καὶ δὲν ἐπῆγεν

πλέον νὰ τὸν εἰδῇ. Ὡσὰν ὁποῦ αὐτὸ? τοῦ ἔβγαλεν τὸ αἷµα τὴν πρώ-

την ἡµέραν ὁποῦ ἀῤῥώστησεν ὁ µακαρίτη?.

Λοιπόν, δεσπότη µου, ἐβεβαιώθηµεν ὅτι τῷ ὄντι ἐµολύνθην ὁ

µακαρίτη? δι’ αἰτίαν ὁποῦ εἰ? τὸ κουµέρκιν ἔγγιξεν µὲ τὸ χέριν του

εἰ? µίαν οὐρούµπα ζαµπίλην µὲ ῥοῦχα µολεµένα, ὁποῦ ὡ? εἶπαν

ἐβγῆκεν παρ’ εὐθὺ? µία δυσωδία, καὶ ὑποπτεύονται νὰ εἶναι τὰ

ῥοῦχα τῶν µολεµένων, ὁποῦ εἶχαν ἀποθάνουν εἰ? τὸ ταξίδιον ἐρχό-

µενοι ἀπὸ ∆αµιάτην εἰ? Λεµεσὸν µὲ τὸ ἴδιον καΐκιν Κακοτζαµ-

πούρα, ὁποῦ ἀπὸ Λεµεσὸν ἐβαρκαρίσθη τὸ παιδὶν σµυρνέο?. Εἷ? ἐκ

τῶν δύο ὁποῦ ἀπόθανον τὸ πρῶτον ὡ? εἴπων, καὶ µάλιστα δεσπότη

µου, ὁποῦ τώρα διάφορα ὀσπίτια εἰ? Λεµεσὸν ἐγγίχθησαν, καὶ ἀπο-

θαίνουν, καὶ αὐτὸ µᾶ? ἐβεβαίωσεν | περισσότερον ὅτι εἶναι τῷ ὄντι

ἐκ τῆ? ἰδία? ἀσθενεία?, ἐπειδὴ ἀπὸ ἔδωσε ὁ ῥηθεὶ? Τζαµπούρα?
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ἐπῆγεν πάλιν εἰ? Λεµεσόν, καὶ πανδρεµένο? ἐκεῖ ὄντα? ἐµόλυνε τὸν

τόπον, ὁ ἄφοβο? τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ἂ? πληροφορηθῇ δεσπότη µου

διὰ τὸ κακὸν αὐτὸ ὁποῦ ἔξαφνα µᾶ? ἐπλάκωσεν, καὶ ἂ? γένῃ ἡ συ-

νηθεισµένη φύλαξι? διὰ τὸν Θεὸν ἕω? νὰ εἰδοῦµεν ἐδῶ µετὰ τὸν θά-

νατον τοῦ µακαρίτου (ὁποῦ εἴθε τὸ θεῖον νὰ τὸν κατατάξῃ ἐν

σκηναῖ? τῶν δικαίων) δὲν ἀπόθανεν πάρεξ ἕνα παιδὶν ἄραβα?, ὁποῦ

καὶ αὐτοῦ ὁ πατέρα? του ἦλθεν µὲ τὸ ἴδιον καΐκι, ὁποῦ ἦταν εἰ?

Αἴγυπτον καὶ οὔτε ἀῤῥώστοι ἄλλοι δὲν εἶναι. Καὶ ὁ ἅγιο? Θεὸ? διὰ

τῶν µακαρίων τη? εὐχῶν νὰ µᾶ? διαφυλάξῃ ἀβλαβεῖ?.

Εἰ? τὸ ὑστερινὸν εὐχετικόν τη? εἶδον περὶ τῶν βαµπακίων ὅτι

ἀπεφασίσετε νὰ τὰ στείλετε εἰ? Σµύρνην, πλὴν δεσπότη µου τώρα

πλοῖα δὲν εὑρίσκονται, καὶ τί ἀνάγκη νὰ τὸ κάµετε αὐτὸ δεσπότη

µου; Ἐπειδὴ καὶ ἀπεφασίσεται καὶ τὰ ἐπήρετε ἐκεῖ διὰ τὴν Καρα-

µανίαν, ἧ (εἴη) τὸ ὄνοµα Κυρίου, στείλετέ τα δεσπότη µου, καὶ

ἐλπίζω νὰ µὴν ζηµιωθῆτε. Φθάνει ὁποῦ ὁ ἄνθρωπο? ὁποῦ στέλλετε

νὰ εἶναι πρακτικό?. Ἐὰν εὑρίσκετο καὶ πλοῖον νὰ τὰ στείλετε εἰ?

Σµύρνην διὰ ἑκατὸν καντάρια, µέλλει νὰ φθάσωσι χίλια γρόσια

ἔξοδα νὰ στιβαστῶσιν, ἐπειδὴ δεσπότη µου τὸ µεγαλύτερον πλοῖον

ἀστίβαστα δὲν παίρνει τὰ διακόσια τέγγια εἰ? σειράν, ὁποῦ στιβά-

ζονται µὲ τὸν ἐργάτην, καὶ ἄλλα ξύλα χρη(ει)ώδη, πόσον µᾶλλον

νὰ τὰ βάλῃ κάθε πλοῖον ἀστίβαστα, καὶ διὰ τοῦτο εἶναι µεγάλη δυ-

σκολία δεσπότη µου, καὶ παραιτηθῆτε τοῦ τοιούτου σκοποῦ, καὶ ἂ?

τὰ στείλῃ εἰ? ἀνατολὴν κατὰ τὴν πρώτην τη? ἀπόφασιν.

Ὁ ἅγιο? οἰκονόµο? κὺρ Κυπριανὸ? τὴν προσκυνᾷ πανευ-

λαβῶ? δι’ ἐµοῦ, καὶ κατὰ τὴν προσταγήν τη? ἤθελε νὰ µισέψῃ εἰ?

Φιλάνιν ὡ? τὸν ἐδιορίσετε, πλὴν ἐγὼ τὸν ἐµπόδισα δεσπότη µου,

διὰ νὰ τὸν ἔχω συνοδίαν, ὡσὰν ὁποῦ ἀπαρχῆ? ἔκαµεν τὸ κονάκιν

κοντά µου, καὶ ὅταν σὺν Θεῷ δὲν ἀκουστῇ τὸ οὐδὲν ἄλλο µόλεµα

ἐδῶ, τότε? θέλει µισέψῃ διὰ τὸ Φιλάνιν. Οἱ ἐν τῷ ταπεινῷ οἰκονόµῳ

δουλοπρεπῶ? προσκυνοῦν δι’ ἐµοῦ τὴν µακαριότητά τη?.

Ταῦτα µὲν πρὸ? ἀπόκρισιν τῶν δύο εὐχετικῶν τη?, καὶ αἱ
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ἁγίαι, καὶ θεοπειθεῖ? εὐχαὶ εἴησαν µεθ’ ἡµῶν φυλακτήριον ἐν βίῳ
παντὶ ἀµήν.

Ἐν Λάρνακι, �αωγ�, Μαΐῳ κγ�.

Τῆ? ὑµετέρα? θεοφρουρήτου καὶ σεβασµιωτάτη? µοι
µακαριότητο? ὁλοπρόθυµο? καὶ ὑποκλινὴ? δοῦλο?

Γαβριὴλ Ζαχαρίου.

Σηµείωση µὲ ἄλλο χέρι2·

1803, Μαΐου 23.

Ἐκ Λάρνακο?· περὶ πανώλου?.

���

2. Ἡ σηµείωση ἀνήκει στὸν Κωνσταντῖνο Μυριανθόπουλο, ὁ ὁποῖο? διετέλεσε
ἀρχειοφύλακα? τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ? Κύπρου.
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6. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟ1

Τὴν ἐνδοξότητά τη?, ἄρχων κόνσολε, ἐκ ψυχῆ? κατασπάζοµαι.
Μετὰ τὴν βαθυτάτην ἔρευναν τῆ? ποθητῆ? µοι ἀγαθῆ?

ὑγεία? τη?, ἥν τινα ἐπεύχοµαι αὐτῇ θεόθεν ἀµετάπτωτον, δηλοποιῶ
τῇ ἐνδοξότητί τη?, ὅτι ὁ τὸ παρὸν φιλικὸν ἐπιφέρων Εὐαγγέλη?,
ἐπειδὴ ἐχρηµάτισε ττοπτζῆ? κοντὰ εἰ? τὸν ὑψηλότατον πασιᾶν,
ἐπρόβαλε τῇ ὑψηλότητί του ὅτι κάποια ἅρµατα καὶ ἄσπρα ἐδικά
του, τὰ ἐλάβετε ἡ ἐνδοξότη? σα?, καὶ δὲν θέλετε νὰ τοῦ τὰ δώσητε.
Ὅθεν σᾶ? χαιρετᾶ ἀκριβῶ? ἡ ὑψηλότη? του καί µοι εἶπεν διὰ νὰ
γράψω πρὸ? τὴν ἐνδοξότητά σα? πρὸ? χάριν του, νὰ τοῦ τὰ ἐπι-
στρέψητε ὀπίσω σῶα, τὰ ὅσα παρ’ αὐτοῦ ἐλάβετε, καὶ σᾶ? γνωρί-
ζει µεγάλην τὴν χάριν, σὺν τῇ ὑψηλότητί του. Παρακαλῶ κἀγὼ
αὐτὴν ὁποῦ νὰ τοῦ τὰ ἐπιστρέψητε καὶ σᾶ? γνωρίζω µεγάλα? τὰ?
χάριτα?. Ταῦτα καὶ µένω οἷο? διάκειµαι.

Ἐκ Λευκοσία? 1805, Φεβρουαρίου 5.

† Ὁ περιπόθητο? αὐτῆ? φίλο?, ὁ οἰκονόµο? Κυπριανό?.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγγραφα», ΚΧ, ΙΒ� (1936) 66-67. Ὁ Παναγῆ?
Ἀγγελᾶτο?, ἰατρό?, ἦταν ὁ πρόξενο? τῶν Ἰονίων Νήσων στὴν Κύπρο.
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7. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟ1

Τὴν πανοσιολογιότητά τη? ἅγιε Οἰκονόµε προσκυνῶ.
Τὸ εὐχετικόν µοι αὐτῆ? γράµµα σηµειούµενον εἰ? τὴν 5ην τοῦ

τρέχοντο? µηνὸ? ἐκοµίσθη µοι χθέ?, παρὰ τοῦ κὺρ Μαρκαντώνη
Κοτζάµπαση, καὶ ὑπερευαγγελισθεὶ? τὰ αἴσια τῆ? εὐκταία? µου
ἀγαθῆ? ὑγεία? τη?, λίαν ἐχάρην.

Εἶδον ἑποµένω? τὰ ὅσα µοι σηµειοῖ εἰ? αὐτὴν ἐκ µέρου? τοῦ
ὑψηλοτάτου Σεὴδ Ἀχµὲτ πασιᾶ, διὰ κάποιον Εὐαγγέλην κεφαλονί-
την σούδιλον, τῆ? γαληνοτάτη? Ἑπτανήσου ρεπούµπλικα?. Παρα-
καλῶ ὅµω? νὰ πληροφορήσητε τὴν ὑψηλότητά του, ὅτι αὐτὸ τὸ
ὑποκείµενον δὲν εἶπε τὴν ἀλήθειαν, καθότι ἐγὼ δὲν ἔλαβα οὔτε ὀβο-
λόν, καθὼ? αὐτὸ? ψεύδεται, ὁ δύστροπο?, τοῦ ὁποίου τὸ ἰλάµιν διὰ
τὰ? κακία? του ὁποῦ ἔπραξε, σώζεται εἰ? τοῦτο τὸ κριτήριον τῆ?
Ἑπτανήσου, καὶ τὰ ὅπλα ὁποῦ νὰ εὑρεθοῦν εἰ? χεῖρα? τῶν τοιού-
των ὑποκειµένων, κατὰ τοὺ? νόµου?, ὁ κριτή? του? τὰ παίρνει καὶ
τὰ βάλλει εἰ? τὴν καγκελλαρίαν, ἕω? νὰ λάβῃ ὄρδινον ἀπὸ τοὺ?
προεστῶτά? του. ∆ὲν ἠµπορῶ νὰ τὴν ἰδεάσω πόσον κακοῦργον
εἶναι αὐτὸ τὸ ὑποκείµενον, καὶ ἂν ἡ ὑψηλότη? του ἤξευρεν ἕνα καὶ
µόνον ἀπὸ τὰ ἐγκλήµατά του, εἶµαι βέβαιο? ὅτι ἤθελε µὲ παρακι-
νήσῃ διὰ νὰ τοῦ δώσω τὴν πρέπουσαν τιµωρίαν.

Παρακαλῶ ὁποῦ νὰ προσφέρῃ? εἰ? τὸν ὑψηλότατον τοὺ? φι-
λικού? µου χαιρετισµού?, προστάζοντά? µε εἰ? ὅ,τι µὲ οἶδεν ἱκανὸν
καὶ θέλει µὲ εὕρῃ πρόθυµον.

Ταῦτα µέν, τὰ δὲ ἔτη τη? εἴησαν πλεῖστ’ εὐτυχῆ.

Σκάλα Λάρνακο?, 8 Φεβρουαρίου 1805.

Ὁ περιπόθητο? καὶ πρόθυµο? αὐτῆ? φίλο?.

1. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 67.
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8. ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΟ ΦΙΡΜΑΝΙΟ1

Ἐπὶ κεφαλῆ? τοῦ κειµένου ὁ τουγρᾶ? ἢ τὸ σουλτανικὸν σῆµα διὰ

µαύρη? µελάνη?, φέρον τὸ ὄνοµα «Μαχµοὺτ υἱὸ? τοῦ Ἀβδοὺλ Χαµὶτ

Χάν». Ἀµέσω? κάτωθι ἄρχεται τὸ κείµενον ὡ? ἑξῆ?:

«Πρὸ? τὸν µεβλανᾶ ναΐπην2 τῶν δικαστηρίων σιερῆ3 τῆ?
Λευκοσία?, τὸν ἀρχηγὸν τῶν ναΐπηδων, εἴθε ἡ σοφία του νὰ αὐ-
ξάνῃ! Καὶ πρὸ? τὸν ἐκλαµπρότατον καὶ ἔνδοξον κυβερνήτην τῆ?
Κύπρου, τὸν ἀρχηγὸν τῶν ἡγεµόνων, ὄντα ἐκ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ
µου ἀνωτέρου δικαστηρίου τοῦ κράτου? µου, εἴθε ἡ δόξα αὐτοῦ νὰ
αὐξάνῃ!

Ἔστω ὑµῖν γνωστόν! Ἅµα τῇ λήψει τοῦ παρόντο? ὑψηλοῦ
αὐτοκρατορικοῦ διατάγµατό? µου ἐντέλλεσθε ἵνα ἐξετάσητε µετὰ
προσοχῆ? καὶ ὁµοφώνω? καὶ ἐκθέσητε πρὸ? ἐµὲ γραπτῶ? τὸ ἐφ’
ὑµῖν ταχύτερον περὶ τῆ? ἑξῆ? ὑποθέσεω?.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἡ στάσι? τοῦ 1804», ΚΧ, Ε� (1927) 251-253. Τὸ φιρµάνιο µε-
ταφράστηκε ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν Ἱ. Κ. Περιστιάνη, ὁ ὁποῖο?
σηµείωσε τὰ ἑξῆ?: «Τὸ φιρµάνιον τοῦτο ἀναφέρεται εἰ? τὴν στάσιν, ἣν οἱ τοῦρκοι
ἐξήγειραν κατὰ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου τῷ 1804. Σχετικῶ? µὲ τὴν στάσιν
αὐτὴν καὶ τὴν δαπάνην τη? ἐδηµοσιεύθησαν τὰ ἀκόλουθα ἔγγραφα εἰ? τὸν Α�
τόµον τῶν Κυπριακῶν Χρονικῶν:

α) Ἐπιστολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου πρὸ? τὸν Ἀντώνιον Βοντιτζιᾶνον,
κόνσολον τῆ? Ἀγγλία?, ἡµεροµ<ηνία?> 1807, Ἰαν<ουαρίου> 7, σσ. 23-24.

β) Ἐπιστολὴ ὑπογεγραµµένη ὑφ’ ὅλων τῶν προξένων τῶν ξένων δυνάµεων
πρὸ? τὸν ἀρχιεπίσκοπον Κυπριανόν, ἡµεροµ<ηνία?> 1812, Φεβρουαρίου 7, σσ.
38-39.

γ) Ἐπιστολὴ τῶν προξένων τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάµεων πρὸ? τὸν πασᾶν, ὅστι?
ἦλθε νὰ καταστείλῃ τὴν στάσιν, ἡµεροµ<ηνία?> 1804, Νοεµβρίου 16, σσ. 67-68».
2. Μεβλανᾶ ναΐπη?: ἀρχιδικαστή?.
3. Σιερῆ δικαστήρια: ἱεροδικαστήρια.

���

? - ? ? 2: 1 22-09-09  18:32  ������ 138

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆ? στάσεω?, ἥτι? πρό τινο? καιροῦ ἐδη-
µιουργήθη ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ, ἐθεωρήθη ἀναγκαῖον νὰ κληθῶσι
στρατεύµατα ἐκ τῆ? γειτνιαζούση? Ἀνατολία?, διὰ θαλάσση?, καὶ
τὸ ποσὸν 30.000 γροσίων ἐδαπανήθη διὰ ἱστιοφόρα πλοῖα ναυ-
λωθέντα διὰ τὸν σκοπὸν ἐκεῖνον, οἱ δὲ τέσσερει? ἕλληνε? µητρο-
πολῖται, οἵτινε? κατοικοῦν ἐν Λευκοσίᾳ, καὶ ὧν τὰ ὀνόµατά εἰσι
γνωστά, ἔδωκαν τῷ προξενικῷ πράκτορι τῆ? Ἀγγλία? ὀνόµατι Βον-
τιτζιάνῳ ἄγγλῳ (ἕλληνι), κατοικοῦντι ἐν τῇ εἰρηµένη νήσω, 11 χρε-
ωστικὰ γραµµάτια ὑπογεγραµµένα καὶ ἐσφραγισµένα ὑπ’ αὐτῶν ἐπὶ
τῷ ὅτι ἐδανείσθησαν καὶ ἔλαβον τὸ ῥηθὲν ποσόν, ὅπερ, καίτοι
κατέστη ἐπάναγκε? νὰ πληρωθῇ καὶ παραδοθῇ µέχρι τοῦδε, οἱ
εἰρηµένοι καλόγηροι ἐδίστασαν καὶ ἀπέλιπον νὰ πληρώσωσι,
προβάλλοντε? διαφόρου? δικαιολογία? καὶ προφάσει?, µεθ’ ὃ ὁ
προξενικὸ? πράκτωρ τῆ? Ἀγγλία? ἀνήγγειλεν ὅτι τοῦτο θέλει προ-
ξενήσει αὐτῷ ἀδίκηµα.

Κατὰ παράκλησιν δὲ ἐκδηλωθεῖσαν διὰ τεκριρίου?4 τοῦ Strat-
ford Canning, πρέσβεω? τοῦ ἀγγλικοῦ κράτου? ἐν τῇ ὑψηλῇ µου,
ὀπαδοῦ τῆ? χριστιανωσύνη?, εἴθε τὰ τέλη του νὰ λήξωσιν ἐπ’
ἀγαθῷ, ἐξέδωκα τὸ ἡµέτερον αὐτοκρατορικὸν διάταγµα ὅπω? τὸ
εἰρηµένον ποσὸν εἰσπραχθῇ δυνάµει τοῦ γραµµατίου διὰ µέσου τοῦ
σιερῆ δικαστηρίου.

Καὶ ἐπειδὴ σχετικῶ? πρὸ? ἐκεῖνο ἠρευνήθη ὁ ἐν τῇ νήσῳ
Κύπρῳ αὐτοκρατορικὸ? ναύσταθµό? µου, ἵνα ἐξακριβωθῇ ἐὰν τὸ
εἰρηµένον ποσὸν ἐπληρώθη καὶ παρεδόθη, καὶ ἐπειδὴ ἠρωτήθη ὁ
ἐκλαµπρότατο? καὶ ἐντιµότατο? Ἀχµὲτ Ἀζίζ, ὁ ἐλεγκτὴ? τοῦ αὐτο-
κρατορικοῦ νεωρίου µου, εἴθε ἵνα ἡ δόξα αὐτοῦ νὰ γένηται διαρκή?!
Ἐὰν τὸ εἰρηµένον ἀπαιτούµενον ποσὸν τῶν 30.000 γροσίων ἐπλη-
ρώθη καὶ παρεδόθη, ἐν τούτοι? εὑρέθη ἀδύνατον νὰ ἐξακριβωθῇ
ἐνταῦθα, νῦν, λοιπόν, ἐντέλλοµαι ὑµῖν τῷ εἰρηµένῳ µεβλανᾷ καὶ
µουχασίλῃ5, ἵνα ἐξετάσητε καὶ ἐξακριβώσητε τὴν ἀλήθειαν τῆ?

4. Ἐπισήµου νότα? ἢ διακοινώσεω? διπλωµατικῆ?.
5. Μουχασίλη?: κυβερνήτη?.
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ὑποθέσεω? ταύτη?, συνῳδὰ τῇ ἐπισήµῳ µου νότᾳ καλούσῃ πληρο-
φορία?, καὶ ἐκθέσητε εἰ? τὴν ὑψηλὴν αὐλήν µου, δι’ ὃν σκοπὸν καὶ
ἐξέδωκα τήνδε τὴν αὐτοκρατορικὴν διαταγήν µου.

Σὺ ὁ εἰρηµένο? κυβερνήτη? ἐντέλλεσαι νὰ πράξῃ? συµφώνω?
τῇ παρακλήσει µου πρὸ? ἐξήγησιν τῆ? ὁποία? ἐξεδόθη τὸ παρὸν
αὐτοκρατορικὸν διάταγµά µου.

Καὶ νῦν ὑµεῖ?, ὅ,τε εἰρηµένο? ἀρχιδικαστὴ? καὶ ὁ εἰρηµένο?
κυβερνήτη?, ὀφείλετε νὰ ἐρευνήσητε ἀπὸ πρόσωπα, ἅτινα δὲν
ἐνδιαφέρονται καὶ εἶναι ἀξιόπιστα, ὡ? πρὸ? τὸ ἐὰν τὸ ἄνωθι εἰ-
ρηµένον ποσόν, ὅπερ ἐδανείσθη καὶ παρεδόθη δυνάµει γραµµατίου,
πράγµατι ὀφείληται ὑπὸ τῶν εἰρηµένων, καὶ ἐν περιπτώσει καθ� ἣν
εἶναι ἀληθὲ? ὅτι οὗτοι ὀφείλουσι τοῦτο, ὁποία εἶνε ἡ αἰτία καὶ τὸ
ἐλατήριόν των τοῦ νὰ διστάζωσι νὰ πληρώσωσι, καὶ ἐκθέσητε
ἐγγράφω? πρὸ? τὴν ὑψηλὴν αὐλήν µου τὴν ἀληθῆ καὶ ὀρθὴν θέσιν,
ἐστερηµένην πάση? ἀµφιβολία? καὶ ὑπονοία?, καὶ ἀπηλλαγµένην
ἀδικία? καὶ προσωποληψία?. Ἐφ’ ᾧ καὶ τὸ παρὸν ὑψηλὸν φιρµάνιόν
µου ἐξεδόθη ὅπω? ἐργασθῆτε καὶ ἐνεργήσητε µετὰ νοµοταγεία?
πρὸ? αὐτὸ καὶ ἀποφύγητε πᾶσαν ἀντίφασιν6.

Οὕτω γνῶτε! Σεβάσθητε τὸ ὑψηλὸν σύµβολόν µου.
Ἐγράφη κατὰ τὰ µέσα τοῦ ἱεροῦ µηνὸ? Ραµαζὰν τοῦ χιλιο-

στοῦ διακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ πέµπτου ἔτου?» (1805).

(Ὑπογραφὴ δυσανάγνωστο?).

Ὄπισθεν τοῦ φιρµανίου αἱ λέξει? «Ἐκδότη? τῶν Ἀρχείων».

Ὑπογρ<αφὴ> Σαρὴµ ἢ Σαδήµ.

6. Τὴν ὑπόθεση αὐτὴ χειρίστηκε, µεταξὺ ἄλλων, καὶ ὁ Κυπριανὸ? κατόπιν
ἐντολῆ? τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Τοῦτο προκύπτει ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ τε-
λευταίου, γραφεῖσα κατὰ τὸ 1809. Βλ. κατωτέρω, κείµενο 12, σ. 153.
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9. ∆ΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ ΑΛΗ ΜΠΕΗ1

«Μετὰ τὴν ἐπίσκεψή µου στὸ σεράγιο πῆγα στὸ µέγαρο τοῦ
ἀρχιεπισκόπου. Στὴν πύλη βρῆκα τὸν ἀρχιµανδρίτη καὶ τὸν οἰκο-
νόµο µὲ εἴκοσι ἢ τριάντα ὑπηρέτε? νὰ περιµένουν, γιὰ νὰ µὲ ὑπο-
δεχθοῦν. Στὴ βάση τῆ? σκάλα? µὲ παρέλαβε ἕνα πλῆθο? ἱερέων καὶ
µὲ µετέφερε στὴν πρώτη αἴθουσα, ὅπου ὁ ἐπίσκοπο? in partibus µὲ
ὑποδέχθηκε µὲ µιὰ ἀκόµη συνοδία ἀπὸ ἱερεῖ?. Στὴν ἑπόµενη αἴθουσα
βρῆκα τὸν ἀρχιεπίσκοπο. Αὐτὸ? ὁ σεβάσµιο? γέροντα?, ἂν καὶ τὰ
πόδια του ἦσαν φοβερὰ φουσκωµένα, µὲ δική του ἐπιµονὴ µεταφέρ-
θηκε ἐκεῖ ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Πάφου καὶ πέντε ἢ ἕξι ἄλλα ἄτοµα, γιὰ
νὰ µὲ συναντήσει. Τὸν µάλωσα τρυφερὰ γιὰ τὸν κόπο, στὸν ὁποῖο
εἶχε ὑποβληθεῖ γιὰ χάρη µου, καὶ ἀκολούθω?, πιάνοντα? τὸ χέρι
του, τὸν ἀκολούθησα στὸ δωµάτιό του.

Ὁ δόκτωρ Μπρουνόνι, ἕνα? ἰταλό?, κάτοικο? Λευκωσία?, ὁ
ὁποῖο? εἶχε υἱοθετήσει τὴν ἐνδυµασία, τοὺ? τρόπου? καὶ τὰ ἔθιµα
τῶν ἑλλήνων, ἦταν ὁ διερµηνέα? µου. Εἶναι ἕνα? ἄνδρα? λεπτῆ?
εὐφυΐα?, γεµάτο? ἁβρότητα καὶ ἐντελῶ? ἀπαλλαγµένο? ἀπὸ προ-
καταλήψει?.

Ὁ σεβάσµιο? ἀρχιεπίσκοπο? µὲ πληροφόρησε γιὰ τὶ? φοβερὲ?
παρενοχλήσει? ποὺ εἶχε ὑποφέρει τὸν προηγούµενο χρόνο στὰ
χέρια τῶν τούρκων στασιαστῶν. Μιλήσαµε γι’ αὐτὰ ἐπὶ µακρὸν καὶ

1. Πρόκειται γιὰ τὸν don Domingo Badia-y-Leyblich, ὁ ὁποῖο? χρησιµοποιοῦσε τὸ
ψευδώνυµο Ἀλῆ Μπέη? ἐλ Ἀµπασσί. Ἐπισκέφθηκε τὴν Κύπρο τὸν Μάρτιο τοῦ
1806. Μεταξὺ ἄλλων συναντήθηκε, στὶ? 29 Μαρτίου 1806, µὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο
Χρύσανθο καὶ τὸν οἰκονόµο Κυπριανό. C. D. CoBham, Excerpta Cypria, Cambridge
1908 (φωτοτ. ἀνατ., Nicosia 1969), σ. 395. Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Ἡ Κύπρο? ἀνὰ τοὺ? αἰῶνε?
- µέσα ἀπὸ τὰ κείµενα ξένων ἐπισκεπτῶν τη?, ἐκδ. Φιλόκυπρο? 1994, τ. Γ�, σσ.
1028-1029.
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προσπάθησα νὰ τὸν παρηγορήσω. Μετὰ δὲ τὶ? συνήθει? φιλοφρο-
νήσει? τοῦ καφέ, τοῦ λιβανιοῦ καὶ τοῦ ἀρωµατικοῦ νεροῦ, χωρίσαµε
µὲ αἰσθήµατα ἐγκάρδια? συµπάθεια?. Ἀκολούθω? ἐπισκέφθηκα τὸν
οἰκονόµο καὶ τὸν ἀρχιµανδρίτη στὰ δωµάτιά του?, καὶ ἐκεῖ συναν-
τήθηκα µὲ τὸν ἐπίσκοπο Πάφου καὶ τὸν ἐπίσκοπο in partibus. Ὅταν
ἔφυγα ἀπὸ κοντά του?, µὲ ἔκπληξη βρῆκα τὸν σεβάσµιο ἀρχιεπί-
σκοπο καὶ πάλι στὴν πρώτη αἴθουσα. Τὸν εἶχαν µεταφέρει ἐκεῖ, γιὰ
νὰ µοῦ ἀπευθύνει ἕνα τελευταῖο ἀποχαιρετισµό. ∆ὲν µπορῶ νὰ πῶ
πόσο συγκινήθηκα ἀπὸ αὐτὴ τὴν εὐγενικὴ πράξη, προσπάθησα νὰ
τοῦ µιλήσω ἐπιπλήττοντά? τον φιλικά, ἀλλὰ τὰ λόγια δὲν ἔρχονταν
στὰ χείλη µου.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπο? τῆ? Κύπρου, ἕνα? ἀνεξάρτητο? πατριάρ-
χη? σὲ ὁµοδοξία µὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἐκκλησία, εἶναι ἐπίση? ὁ ἄρχων
ἢ ἀνώτατο? πνευµατικὸ? καὶ κοσµικὸ? ἡγέτη? τῆ? ἑλληνικῆ? κοι-
νότητα? τοῦ νησιοῦ. Εἶναι ὑπόλογο? στὸν µεγάλο κύριο (σουλ-
τᾶνο) γιὰ τοὺ? φόρου? καὶ τὴ συµπεριφορὰ τῶν ἑλλήνων κυπρίων.
Γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ἀνάµειξή του στὶ? λεπτοµέρειε? τῶν οἰκονο-
µικῶν καταστάσεων, καὶ γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ βάρο? µέρου?
τῆ? κοσµικῆ? διοίκηση?, ἔχει µεταβιβάσει τὶ? ἐξουσίε? του στὸν
δραγοµᾶνο τῆ? Κύπρου, ποὺ ἔχει καταστεῖ ἔτσι ὁ ἐπικεφαλῆ? τῆ?
πολιτικῆ? ἀρχῆ?. Ἔχει στὴν πραγµατικότητα τὸ ἀξίωµα καὶ τὶ?
ἁρµοδιότητε? ἡγεµόνα τῆ? κοινότητα?, διότι ὁ τοῦρκο? κυβερνή-
τη? δὲν µπορεῖ νὰ κάνει τίποτα σὲ ἕναν ἕλληνα χωρὶ? τὴ σύµπραξη
καὶ παρουσία τοῦ δραγοµάνου, στὸν ὁποῖο ἔχει ἐπίση? ἀνατεθεῖ τὸ
καθῆκον νὰ θέτει ἐνώπιον τοῦ µεγάλου κυρίου τὰ αἰτήµατα τῶν
συµπατριωτῶν του χριστιανῶν.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ προηγούµενου χρόνου εἶχε συµβεῖ µία
µεγάλη ἐξέγερση τῶν τούρκων ἐναντίον τοῦ δραγοµάνου. Ἔθεσαν
ὑπὸ τὴν κατοχή του? τὴν πόλη τῆ? Λευκωσία? καὶ συµπεριφέρθη-
καν ἀποτρόπαια στὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἄλλου? ἕλληνε?, καὶ σκό-
τωναν ἀκόµη καὶ ὅσου? ἀρνοῦντο νὰ τοὺ? δώσουν χρήµατα. Ὁ
δραγοµᾶνο? διέφυγε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου, ὄχι µόνον ἀπέ-
δειξε τὸ δίκαιο τῶν ἑλλήνων, ἀλλὰ ἐξασφάλισε καὶ διαταγή, ποὺ
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προνοοῦσε ὅπω? ἕνα? πασᾶ? µὲ µερικοὺ? καραµάνου? στρατιῶτε?
βαδίσουν κατὰ τῶν στασιαστῶν, ποὺ εἶχαν ὀχυρωθεῖ στὴ Λευκω-
σία. Σ’ αὐτὴ τὴν κρίσιµη κατάσταση, ὁ οἰκονόµο? ἦταν ὁ φύλακα?
ἄγγελο? τῆ? κοινότητά? του, ἐπιδεικνύοντα? µεγάλη ἱκανότητα
καὶ διπλωµατικότητα, γιὰ νὰ µεταστρέψει τὴν ὀργὴ τῶν στα-
σιαστῶν. Μετὰ ἀπὸ µερικὲ? συγκρούσει?, (οἱ στασιαστὲ?) ἄρχισαν
διαπραγµατεύσει? µὲ τὸν πασᾶ, ὁ ὁποῖο?, ἀποδεχθεὶ? τὴ µεσολά-
βηση ὁρισµένων ἀπὸ τοὺ? εὐρωπαίου? προξένου?, ἔδωσε τὸν λόγο
του ὅτι δὲν θὰ τιµωροῦσε κανένα. Οἱ στασιαστὲ? ἄνοιξαν τὴν πύλη
τῆ? πόλη?, καὶ µόλι? ὁ πασᾶ? µπῆκε µέσα, παρὰ τὴν ὑπόσχεσή του,
ἔβαλε νὰ ἀποκεφαλίσουν µερικοὺ? ἀπὸ αὐτού?. Αὐτὸ τὸ γεγονὸ?
ταπείνωσε τοὺ? τούρκου? καὶ ἔδωσε στοὺ? ἕλληνε? κάποιο ἀέρα
τόλµη? καὶ ἀκόµη ἀνεξαρτησία?. Ὁ δραγοµᾶνο? ἐξακολουθοῦσε νὰ
εὑρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀλλὰ παρ’ ὅλον ὅτι δὲν µπό-
ρεσα νὰ τὸν γνωρίσω προσωπικῶ?, εἶδα ἀπὸ τὰ ἔργα του ὅτι ἦταν
ἄνδρα? µὲ διπλωµατικότητα καὶ εὐφυΐα».
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10. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΞΕΝΟΥ ΠΡΕΣΒΗ1 -

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1804

Λάρνακι, 30 Ἰουνίου 1807.

Πρὸ? τὴν αὐτοῦ γαληνότητα, τὸν ἐξοχώτατον κ. De Talley-
rand, πρίγκηπα τοῦ Benevent, ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν.

Πρὸ? τὸν ἐξοχώτατον στρατηγὸν Sebastiani.
Ἐξ ὅλων τῶν ἐπαρχιῶν τῆ? Τουρκία? αἱ µᾶλλον κακο-

διοικηµέναι, αἱ πλέον διατεθειµέναι εἰ? ἐπανάστασιν εἶνε ἐκεῖναι,
εἰ? ἃ? οἱ ἕλληνε? ἔχουσιν αὐθεντίαν2. Ἡ νῆσο? Κύπρο? παρέχει τὸ
ἀποκαρδιωτικὸν θέαµα τῆ? ἀθλιότητο? καὶ τῆ? ἀπελπισία? τῶν κα-
τοίκων τῆ? πάση? τάξεω?, διότι ἔχει τὸ ἀτύχηµα νὰ διοικῆται ἀπὸ
τὸν ἀρχιεπίσκοπον. Οἱ κύπριοι ἀπὸ καιροῦ εἰ? καιρὸν δοκιµάζουσι
νὰ ἀποσείσωσι τὸν ζυγόν, ἀλλ’ ὁ ἀρχιεπίσκοπο?, ἐπιδαψιλεύων
ἄφθονον χρῆµα εἰ? τοὺ? παρὰ τῇ Πύλῃ ἰσχύοντα?, ἐπιτυγχάνει νὰ
ἔχῃ στρατὸν καὶ τὴν διαταγὴν ἀπὸ τὸν κυρίαρχον νὰ τιµωρηθῶσιν
οἱ ἀνυπότακτοι, οἱ τολµῶντε? νὰ παραπονεθῶσιν. Αὐτὸ συνέβη καὶ
πρὸ τριῶν ἐτῶν. Ὅσοι δὲν ἐφονεύθησαν ἢ δὲν ἐξωρίσθησαν, ὑπε-
χρεώθησαν νὰ πληρώσωσιν εἰ? τὸν ἀρχιεπίσκοπον, ὑπὸ τὸν τίτλον
ἔκτακτοι δαπάναι, πᾶν ποσὸν ποὺ ἐδαπάνησε διὰ νὰ τοὺ? ὑποτάξῃ.
Πολλοὶ τῶν κυπρίων ἐπέτυχον νὰ διασωθῶσιν εἰ? Καραµανίαν,
ὅπου µετέφεραν καὶ τὴν ἐπιτηδειότητά των ὡ? πρὸ? τὴν καλ-
λιέργειαν τοῦ βάµβακο?, τῆ? Ταρσοῦ ἀποβάση? νέου λιµένο?
ἐµπορία? ἐπὶ βλάβῃ τῆ? Λάρνακο?. Οἱ ἕλληνε? τῆ? Κύπρου προ-

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «∆άνεια τῶν θρόνων διὰ τὴν Κύπρον», ΚΧ, Ζ� (1930) 129-131.
2. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ διαπνέεται ἀπὸ τὸ γνωστὸν µῖσο?, τὸ ὁποῖον ἡ πλειονότητα
τῶν εὐρωπαίων ἔτρεφε κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνου? καὶ τῆ? ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σία?.
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τιµῶσι τὸν ἐκπατρισµὸν καὶ τὴν ζωὴν ὑπὸ τὴν τουρκικὴν ἐν Καρα-
µανίᾳ διοίκησιν παρὰ ὑπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπόν των3. Τὸ ὄργανον τοῦ
ἀρχιεπισκόπου, ὁ δραγουµᾶνοA τοῦ σεραγιοῦ, οἱ γραµµατεῖA καὶ ὁ

3. Τὸ ἀναληθὲA τοῦ ἰσχυρισµοῦ τούτου δεικνύεται στὴν ἐπιστολὴ τῶν προκρίτων
τῆA Κύπρου πρὸA τὸν Κυπριανὸ µετὰ τὴν ἀνάδειξή του σὲ ἀρχιεπίσκοπο, στὴν
ὁποία ἐκφράζουν τὴν βεβαιότητά τουA ὅτι θὰ διαχειριστεῖ µὲ σύνεση τὰ χρήµατα
τοῦ λαοῦ (βλ. κατωτέρω, κείµενο 25, σ. 190). Πολὺ σηµαντικὴ µαρτυρία ἐπίσηA
εἶναι ἡ χειρόγραφη σηµείωση τοῦ ζωγράφου Ἰωάννου Κορνάρου τοῦ ΚρητόA,
τὴν ὁποία κατέγραψε πίσω ἀπὸ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου, ὡA ἀνάµνηση γιὰ
τὴν ἐπανάσταση τῶν τούρκων τοῦ 1804. Γράφει λοιπὸν ὁ ΚορνάροA: «Ἔκαυσαν
οἱ τοῦρκοι τὴν πόρταν τοῦ ἀρχοντο(δρα)γοµάνου, τρέχοντάA τοA διὰ νὰ τὸν
θανατώσουν, ἀπὸ φθόνον τῶν ὅλων χριστιανῶν, διὰ τὴν δόξαν των, καὶ τὴν
εὐηµερίαν των. ΤῆA δόξηA ταύτηA, ἔλαβον διὰ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν δόξαν τοῦ
ἄρχοντοA, διὰ τὸ νὰ µακροχρονήσῃ εἰA τὴν δραγουµανείαν, καὶ νὰ ἔχῃ χάτια
ἀπὸ δύο βασιλεῖA τῶν τουρκῶν, τὸν χαµήτην καὶ σελήµην. Καὶ διὰ τὸ νὰ φανῇ
εἰA τὴν δούλευσίν τουA τόσουA χρόνουA (ὡA 24) καὶ µὲ τὸ νὰ λάβῃ τοὺA µου-
καττάδεA ἐµπιστεύοντάA του ἡ βασιλεία. Καὶ διὰ νὰ τοὺA µοιράζῃ, νὰ τοὺA δίδῃ,
ὅπου ἤθελε τῶν χριστιανῶν, καὶ µὲ τὸ νὰ ἔχουν τοῦτον µεγάλον διαφεντευτὴν
τὸν ἄρχοντα, τοῦτοι οἱ ἀδιάκριτοι, ἢ µᾶλλον εἰπεῖν ἄθεοι (σ.ἐ. ἀναφέρεται στοὺA
ἕλληνεA), ἔκαµναν τὰ ἀνίατα, ἀπὸ κάθε εἶδοA, ἀδικιῶν, αὐθαδείαA κατὰ τοὺA
τούρκουA, φορέµατα, οἰκοδοµὲA ὀσπιτίων (ὑπὲρ τούρκουA) ἄτια, ἀχµετιέδεA,
πράσινα, οὐ µόνον ἄνδρεA, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀσθενὲA µέροA (οἱ γαϊδάρεA) πλέον τὸ
παραξήλωσαν, ὡA καὶ εἰA τὰ τσουλλούφια, ἔγιναν πλέον εἰκόνεA τῶν πόρνων,
ὑπὲρ ταῖA τούρκισσαιA, καὶ τέλοA πάντων τῶν σιταριῶν τὸ µαστραπαλήκι, νὰ τὸ
παίρνουν ἀπὸ τοὺA χωριάτεA φινὸν (σ.ἐ. φθηνὸν) παχιὰ παχιὰ µετρηµένον, καὶ
κοσκινισµένον, καὶ νὰ τὸ πουλοῦν εἰA τὰ ἔξω τὸν διπλοῦν παχὰν δὲν ἐντράπη-
καν καὶ νὰ ὁµολογήσουν καὶ µὲ τὸ στόµα ὅτι ἐκαζάντισαν τόσον ἄσπρον... ἀδί-
κησαν τὸ νησὶ τῆA Κύπρου ἀπὸ σιτάρι, κριθάρι, ὥστε ἐλιµοκτόνησε, καὶ ἐδεήθε
ξενικὸA καρπὸA ἀποξένοιA, διὰ νὰ φάῃ ὁ κόσµοA, καὶ νὰ σπείρῃ. Ἐφώναζ ἐτζίρι-
ζεν ὁ ἀρχιεπίσκοποA, ποῖοA ἀκούει; ἔσχιζε τὰ ροῦχά του (ἤµουν παρών)· ποῖοA
τὸν στήµαρε; ὑπερίσχυεν ὁ ἄρχων, δὲν ἄκουε πλέον, µήτε τοῦ ἀρχιεπισκόπου,
µήτε ἄλλου τινὸA συµβουλῆA. Κατὰ ὅµοιον τρόπον τὸ ἐπερπατοῦσαν. Καὶ ὅλοA
ὅτι ἑτέρου. Τοῦτα καὶ τὰ ἄλλα ἔφεραν τοὺA τούρκουA εἰA ἀγανάκτησιν κατὰ
τοῦ ἄρχοντοA, πρῶτον, καὶ µὴν ἐπετυχαίνοντεA τὸν παντελῆ ἀφανισµόν του,
ἔστρεψαν τὴν ἀγανάκτησίν τουA εἰA τὸ ἐπίλοιπον µέροA τῶν πτωχῶν χριστιανῶν
- διότι ὅλοι οἱ πρωταίτιοι, ἔφυγαν, καὶ ὅσοι ἐκαζάντισαν. Καὶ εἰA τὰ φορέµατα
ὅλοι τὰ ἐκάπνισαν - ἐκάκωσαν οἱ τοῦρκοι εἰA ἀφανισµὸν τοῦ γένουA τῶν χρι-
στιανῶν, µοναστήρια ἐρήµωσαν, φόνουA, ἁρπαγέA, ἀδικίεA, ἄκρη(α)ν ταλαιπω-
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εἰσπράκτωρ τοῦ χαρατζιοῦ4, διέπραξαν φρικώδειA σκληρότηταA
τοὺA τελευταίουA τούτουA χρόνουA. Ὅταν ὁ φορολόγοA ἤρχετο
εἴA τι χωρίον, ἐὰν ὁ χωρικὸA ἠδυνάτει νὰ πληρώσῃ τὸν ἐκτυποῦσαν
εἰA τοὺA πόδαA, εἰA τὸν στόµαχον, τὸν ἐβασάνιζον µυριοτρόπωA, ἢ
τὸν ἔκλειον εἰA δωµάτιον, ὅπου ἔκαιον ἄχυρα. Μερικοὶ ἔπαθον ἀπὸ
ἀσφυξίαν. Ἐὰν οἱ ἄνδρεA ἐξέφευγον, τὰ αὐτὰ µαρτύρια ἐπέβαλλον
καὶ εἰA τὰA συζύγουA των, προχωροῦντεA µέχρι τοῦ σηµείου νὰ
συνθλίβωσι, µεταξὺ δύο σανίδων, τοὺA µαστούA των. Καὶ ὅταν παρ’
ὅλαA τὰA κακώσειA ταύταA δὲν ἀνεκάλυπτον τίποτε, οἱ εἰσπράκτο-
ρεA ἀφῄρουν καὶ αὐτὰA τὰA θύραA τῆA κατοικίαA τῶν θυµάτων των.
∆ιὰ τῶν τοιούτων βιαιοτήτων ἀπέβησαν πλούσιοι καὶ ἰσχυροὶ ὁ
ἀρχιεπίσκοποA καὶ οἱ ἐπίσκοποι5.

ρίαν εἰA τὸ γένοA ἔξω καὶ ἔσω...» (ΕΥ. ΗΓΟΥΜΕΝΙ∆ΟΥ, Ἱστορικὴ µαρτυρία Ἰωάν-
νου Κορνάρου τοῦ ΚρητόA, ἐν Νέα εἰκόνα καὶ ἱστορικὴ µαρτυρία Ἰωάννου Κορ-
νάρου τοῦ ΚρητόA, Λευκωσία 2000, σ. 18. 20. ΠίνακαA Χ). Ἡ ἀµεροληψία τοῦ
Κορνάρου εἶναι ἐµφανήA, ἀφοῦ δὲν διστάζει νὰ ἀποδώσει εὐθύνη στοὺA ἀδιά-
κριτουA ἐκείνουA ἕλληνεA, οἱ ὁποῖοι ἐκµεταλλεύτηκαν τὸν φτωχὸ κόσµο γιὰ νὰ
πλουτίσουν. Πουθενὰ δὲν φαίνεται εὐθύνη τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Ἀντίθετα µάλι-
στα, εἶναι φανερὸ ὅτι προσπάθησε νὰ διορθώσει τὰ πράγµατα. Οἱ τοῦρκοι ὅµωA
ἀπὸ φθόνο στράφηκαν ἐναντίον του. Ἐξάλλου ἡ µανία τουA κατὰ ὁποιουδήποτε
ἕλληνα, ἀκόµη καὶ τῶν φτωχῶν, δείχνει ὅτι δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ ἀπόδοση δι-
καιοσύνηA, ἀλλὰ γιὰ ἐκδίκηση κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ γένουA, ἐξ αἰτίαA καὶ πάλι
τοῦ φθόνου καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισµοῦ. ΑὐτὸA ὁ φθόνοA κατὰ τῆA
ἘκκλησίαA καὶ τῶν ὀρθοδόξων ἑλλήνων, φρονοῦµε ὅτι ἐπηρέασε καὶ τοὺA εὐρω-
παίουA στὶA δικέA τουA κρίσειA γιὰ τὰ γεγονότα τῆA ἐποχῆA ἐκείνηA.
4. Χαράτζι ἢ χαράτσι: κεφαλικὸA φόροA.
5. Παρόµοιοι ἰσχυρισµοὶ συναντῶνται σὲ ἀρκετὰ κείµενα τῆA ἐποχῆA (βλ. τὶA
διηγήσειA τῶν περιηγητῶν Kinneir, σσ. 218-219, Turner, σ. 234, Richter, σ. 238),
ἐνῶ ὁ γάλλοA ἱστορικὸA Lacroix ἀναφέρει τὶA κατηγορίεA αὐτὲA ὡA τὸ πρόσχηµα
τοῦ Κιουτσιοὺκ Μεχµὲτ γὰ νὰ προχωρήσει στὶA σφαγὲA τῶν ἑλλήνων (βλ. κεί-
µενο 96, σσ. 369-370). Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅµωA ὅτι µόνο σὲ κείµενα εὐρω-
παίων ἀνευρίσκονται. Καὶ τοῦτο λόγῳ τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισµοῦ, ὁ ὁποῖοA
τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἦταν ἔντονοA µεταξὺ ἑλλήνων καὶ εὐρωπαίων. Παραθέτουµε
ἀπόσπασµα τοῦ κειµένου τοῦ γάλλου Didot Ambroise Firmin, µετὰ ἀπὸ ἐπί-
σκεψή του στὴν Κύπρο, γιὰ νὰ δειχθεῖ τοῦ λόγου τὸ ἀληθέA: «Πρέπει νὰ σπα-
ταλήσω πολλὲA σελίδεA, γιὰ νὰ ἀναφέρω ὅλεA τὶA δεισιδαιµονίεA ποὺ βασανίζουν
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Μετὰ τὴν εἴδησιν τῆA πτώσεωA τοῦ nissami gidid κατε-
σπατάλησαν κατὰ µέγα µέροA τὸ κυπριακὸν χρῆµα. Οἱ ἕλληνεA καὶ
οἱ τοῦρκοι, ὑπερβαίνοντεA τὰA 4.000, ἐφώρµησαν κατὰ τῆA Ἀρχιε-
πισκοπῆA, τοῦ σεραγιοῦ καὶ τοῦ µεκεµέ, ζητοῦντεA δικαιοσύνην. Οἱ
ἐπίσκοποι, καταπτοηθέντεA, ἔκλεισαν τὰA πύλαA τῆA ΛευκοσίαA

τὸ µυαλὸ τῶν ἑλλήνων. Πρόκειται γιὰ µιὰ παράδοση ποὺ δὲν µᾶA ξενίζει, ἀφοῦ
µᾶA θυµίζει ὅτι, καὶ στὶA πιὸ λαµπρὲA ἐποχὲA τῆA ἀρχαίαA ἙλλάδαA, τὰ ἴδια
λάθη ἔφερναν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσµα» [Λ. ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ, ΣηµειώσειA ἀπὸ ἕνα τα-
ξίδι στὴν Κύπρο τοῦ 1816-17, ΕΕΚΕΙΣ, Στ� (2003) 87]. Λίγο µετὰ δὲ (σ. 88) ἐπα-
ναλαµβάνει τὰ γνωστὰ περὶ τοῦ Κυπριανοῦ γιὰ πλεκτάνεA µὲ τὶA ὁποῖεA
ἐξασφάλιζε τὴν ἐξουσία, βαριοὺA φόρουA πρὸA τὸν λαὸ κ.λπ. Ἀντίθετα, ἀπὸ µία
πληθώρα κειµένων µποροῦµε νὰ διακρίνουµε τὴν σύνεση µὲ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλη-
σία, καὶ ἐν προκειµένῳ ὁ ΚυπριανόA, διαχειριζόταν τὰ χρήµατα τοῦ λαοῦ. Ἀπὸ
τὶA ἐγκυκλίουA στὰ κατιλλίκια ΛεύκαA (σσ. 192-194), ΧρυσοχοῦA (σσ. 256-258),
ΜεσαορίαA (σσ. 271-275) καὶ ΚυθρέαA (σσ. 305-307), εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ Κυ-
πριανὸA δὲν διαχειριζόταν χρήµατα δικά του, ἀλλὰ εἰσέπραττε τοὺA φόρουA ποὺ
ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἐπέβαλλε στὸν λαὸ (βλ. καὶ σ. 236, σηµ. 3), καὶ ἀκόµη, µὲ
πατρικὴ µέριµνα σύστηνε στὸ ποίµνιό του νὰ πληρώνουν κανονικὰ τοὺA φόρουA
γιὰ τὸ δικό τουA καλό, γιὰ νὰ µὴν κινδυνεύει ἡ ζωή τουA ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ δι-
οικητῆ. Μάλιστα στὴν ἐγκύκλιό του πρὸA τὸ κατιλλίκιο ΧρυσοχοῦA, σύστηνε
στὸν γραµµατικὸ νὰ φέρεται στοὺA ραγιάδεA µὲ φόβο Θεοῦ καὶ ἐπιείκεια, γιὰ νὰ
µὴν ἀδηµονήσουν οἱ πτωχοὶ καὶ φύγουν. Στὴν ἐπιστολὴ πρὸA τὸν Γιαννάκη,
γραµµατικὸ ΚυθρέαA (κείµενο 59, σ. 267), τὸν προέτρεπε νὰ χαρίσει τὸ χρέοA
πρὸA κάποιο φτωχό. Ἐµφανέστατο εἶναι ἐπίσηA τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀρχιεπισκό-
που Χρυσάνθου γιὰ τοὺA πτωχοὺA ραγιάδεA σὲ ἐπιστολή του πρὸA ξένουA πρέ-
σβειA, διὰ τῆA ὁποίαA τοὺA ζητᾶ νὰ βοηθήσουν στὴν ἀποπληρωµὴ τῶν χρεῶν
τουA (κείµενο 12, σ. 155). Οἱ ἀποδείξειA γιὰ δάνεια ποὺ συνῆψε ἡ Ἐκκλησία γιὰ
τὶA ἀνάγκεA τοῦ τόπου (κείµενα 35, 74, 81, 109, 110, 111, 114 , σσ. 217, 294, 308, 399,
402, 406, 417) δείχνουν ὅτι οἱ ἀρχιερεῖA δὲν χρησιµοποιοῦσαν γιὰ τὸν ἑαυτό
τουA αὐτὰ τὰ χρήµατα. Μάλιστα στὸ κείµενο 74, τὸ ὁποῖο εἶναι ὁµόλογο τῶν
κυπρίων ἀρχιερέων γιὰ δάνειο, τὸ ὁποῖον πραγµατοποίησαν «διὰ τὴν πέρυσιν
ἐπικρατοῦσαν δυστυχίαν τῆA νήσου», ἀναφέρεται ὅτι δὲν µπόρεσαν νὰ τὸ ἀπο-
πληρώσουν ἐγκαίρωA, «διὰ τὰA περισσὰA δυστυχίαA τῶν πτωχῶν ῥαγιάδων».
Αὐτὸ ἀποδεικνύει ἀβάσιµουA τοὺA ἰσχυρισµοὺA περὶ ἀπάνθρωπων µεθόδων συλ-
λογῆA τῶν φόρων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. ΣτὶA ἐπιστολὲA τοῦ γάλλου προξένου Rey-
baud (κείµενα 110 καὶ 111, σσ. 403 καὶ 408), δεικνύεται πέραν πάσηA ἀµφιβολίαA
ὅτι ἀπὸ τὴν περίφηµη τεράστια περιουσία, τὴν ὁποία οἱ εὐρωπαῖοι τὸν κατηγο-
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καὶ κατόπιν ἔστειλαν ἕλληνα µοναχὸν6 νὰ διαπραγµατευθῇ µὲ τοὺA
δυσηρεστηµένουA, οἱ ὁποῖοι δὲν ἤθελον ν’ ἀκούσωσιν οὔτε ἀρ-
χιεπίσκοπον, οὔτε δραγουµᾶνον τοῦ σεραγιοῦ. Κατωρθώθη νὰ κα-
θησυχάσωσι, διὰ τῆA παροχῆA χρονικοῦ διαστήµατοA τεσσάρων
µηνῶν, πρὸA πληρωµὴν τῶν φόρων τοῦ παρελθόντοA ἔτουA, καὶ διὰ
τῆA ὑποσχέσεωA νὰ µὴ τοὺA κακοµεταχειρισθῶσι πλέον. ΟὕτωA
ἐπέτυχον οἱ ἐπίσκοποι νὰ κερδίσωσι χρόνον καὶ νὰ διαλύσωσι τὴν
ὑπὲρ τὰA κεφαλάA των µαινοµένην θύελλαν. Θὰ ἐχρησιµοποίουν

ροῦσαν ὅτι συνάθροισε, ὁ ΚυπριανὸA δὲν κρατοῦσε τίποτα γιὰ τὸν ἑαυτό του,
ἀλλὰ τὴν διέθετε ὁλόκληρη γιὰ τὶA ἀνάγκεA τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ τόπου, µὲ ἀποτέ-
λεσµα µετὰ τὸν θάνατό του νὰ µὴν βρεθεῖ τίποτα δικό του, ποὺ νὰ µπορεῖ νὰ πω-
ληθεῖ, γιὰ νὰ πληρωθοῦν οἱ πιστωτέA του! Σηµαντικὴ ἀπόδειξη τοῦ γεγονότοA
ὅτι ἡ Ἐκκλησία χρησιµοποιοῦσε τὰ χρήµατα γιὰ τὶA ἀνάγκεA τοῦ λαοῦ, παρέ-
χεται καὶ στὸ κατάστιχο 11, ἕνα βιβλίο ὅπου σηµειώνονταν τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα
τῆA ἈρχιεπισκοπῆA µεταξὺ τῶν ἐτῶν 1804-1807. Στὸ κατάστιχο αὐτό, τὸ ὁποῖο
ὁ Κ. ΚύρρηA δηµοσίευσε σὲ δύο ἐκδόσειA τῆA ΕΚΕΕ, IV 1970-1971, σσ. 282-328,
καὶ VI 1972-1973, σσ. 269-416 (ὅπου τὸ ὀνοµάζει κατάστιχο XXVI σύµφωνα µὲ
τὴν παλαιὰ ὀνοµασία), ὑπάρχουν οἱ ἑξῆA ἀναφορέA: α) Στὴν σ. 13 τοῦ καταστί-
χου, ΕΚΕΕ, VI 1972-1973, σ. 287: «Τῷ Χρήστῳ διὰ νὰ µὴ τουρκίσῃ 10». β) Στὴν
σ. 17 τοῦ καταστίχου, ΕΚΕΕ, VI 1972-1973, σ. 296: «ΕἰA πτωχὰ µέρη δοθεῖσεA
ἐλεηµοσύνεA κατὰ τὴν µεγάλην ἑβδοµάδα». γ) Στὴν σ. 24 τοῦ καταστίχου,
ΕΚΕΕ, IV 1970-1971, σ. 301: «∆υσὶ κουρτσίδεA ἐλεηµοσύνην». ἘπίσηA στὸ βιβλίο
τοῦ Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ὁ κώδικαA 54 τῆA ἱερᾶA µονῆA Κύκκου καὶ οἱ οἰκονοµικὲA
δραστηριότητέA τηA (1813-1819), ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία 2001, σσ. 293. 361, ἀνα-
φέρονται οἰκονοµικὲA βοήθειεA τῆA ΜονῆA «διὰ προσταγῆA τοῦ δεσπότου», δηλ.
τοῦ Κυπριανοῦ. Πληροφορία γιὰ ἐλεηµοσύνεA ἐκ µέρουA τοῦ Κυπριανοῦ παρέ-
χεται καὶ ἀπὸ τὸν John Carne (βλ. κείµενο 82, σ. 310). ΤέλοA, σὲ ἄρθρο ἀγγλικῆA
ἐφηµερίδαA ἀναφέρεται ὅτι ὁ ΚυπριανὸA ἦταν ἀγαπητὸA ἀπὸ ὅλουA, ἀκόµη καὶ
τοὺA µουσουλµάνουA, γιατὶ εἶχε σώσει πολλοὺA ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση (βλ. κείµενο
94, σ. 361). Οἱ πράξειA αὐτέA, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνήκουν σὲ ἀνθρώπουA ὅπωA
αὐτοὺA ποὺ περιγράφει ἡ συγκεκριµένη ἐπιστολὴ τοῦ ξένου πρέσβη, ἀλλὰ καὶ τὰ
κείµενα τῶν περιηγητῶν Kinneir, Turner καὶ Richter; (σσ. 218, 234, 238). Παρ�
ὅλα αὐτά, ὑπάρχουν καὶ µαρτυρίεA ξένων, οἱ ὁποῖοι µιλοῦν µὲ σεβασµὸ γιὰ τὸ
πρόσωπο τοῦ Κυπριανοῦ. Βλ. µαρτυρία John Carne (σσ. 309-315), ποίηµα Ἀντω-
νίου Μπρουνόνι (κείµενο 77, σσ. 299-300), διήγηση τοῦ ρωµαιοκαθολικοῦ κλη-
ρικοῦ Marie Joseph de Géramb (κείµενο 107, σσ. 395-396).
6. Πρόκειται γιὰ τὸν Κυπριανό.
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τὸν χρόνον εἰA ἀπόκτησιν νέων προστατῶν εἰA Κωνσταντινούπολιν,
ἂν ἠδύναντο νὰ ὑποθέσωσιν ὅτι οἱ ἄγγλοι δὲν θὰ ἤρχοντο εἰA
βοήθειάν των πρὸ τῆA ὁρισθείσηA διορίαA. Θέλω νὰ πιστεύσω ὅτι οἱ
νέοι ὑπουργοὶ τῆA ΠύληA δὲν θὰ πωλήσωσιν εἰA τὸν ἀρχιεπίσκο-
πον τὴν νῆσον καὶ θὰ προσπαθήσωσι νὰ καταπνίξωσι κάθε σπέρµα
στάσεωA.

Οἱ ἐπίσκοποι δὲν παρεδέχοντο ὅτι ἡ ὑψηλὴ Πύλη ἠδύνατο νὰ
πολεµήσῃ κατὰ τῶν ἄγγλων καὶ τῶν ῥώσσων συγχρόνωA. Ὑφι-
σταµένου τοῦ πολέµου τούτου ἐφρόνουν πάντοτε ὅτι, θὰ ἤρχοντο
ἐπικαίρωA οἱ ἄγγλοι νὰ καταλάβωσι τὴν νῆσον, καὶ ὅτι ἡ Πύλη δὲν
θὰ τοὺA ἐζήτει πλέον λογαριασµόν. Πρὸ τῆA στάσεωA ἱερεῖA πε-
ριήρχοντο τὰ χωρία, ἀναγγέλλοντεA εἰA τὸν λαὸν ὅτι ἤρχοντο οἱ
ἄγγλοι νὰ τὸν ἀπαλλάξωσιν ἀπὸ τὸν τουρκικὸν ζυγόν. Οἱ ἐπίσκο-
ποι εἶχον τὴν πρόνοιαν, τὴν ἐκτέλεσιν τῶν σκληροτήτων των, νὰ
ἀναθέτωσιν εἰA τοὺA τούρκουA. Ἄνευ τῆA διαταγῆA των οὐδὲν γίνε-
ται, καὶ µαταίωA ἐπιζητοῦσι νὰ κατευθύνωσι τὸ µῖσοA κατὰ τῶν
τούρκων. Ὁ λαὸA µεγαλοφώνωA τοὺA κατηγορεῖ ὡA ὑπαιτίουA τῆA
καταστροφῆA καὶ τῆA ἀπελπιστικῆA του θέσεωA7. Αἱ πληροφορίαι
αὐταί, ἐνισχύουσαι τὴν ἀλληλογραφίαν µου, χρησιµεύουσι νὰ ἀπο-
δείξωσι, τῶν ἐπισκόπων τὴν ἐχθροπάθειαν κατὰ τῶν εὐρωπαίων, µὲ
τὸν σκοπὸν νὰ ἀπαλλαγῶσι µαρτύρων, ὧν ἡ φωνὴ δύναται νὰ
ἀκουσθῇ.

���

7. Ἀντίθετα, ὁ λαὸA τῆA Κύπρου ἔτρεφε µεγάλη εὐλάβεια καὶ ἐκτίµηση πρὸA
τοὺA ἀρχιερεῖA του, καὶ δὴ πρὸA τὸν Κυπριανό. Σηµαντικὴ γιὰ τὸ θέµα αὐτό, τῆA
ἐκτίµησηA δηλ. τοῦ λαοῦ πρὸA τὸν Κυπριανό, εἶναι καὶ µία µαρτυρία τὴν ὁποίαν
ὁ ΠαναγιώτηA Χρίστου ΚάντηA, πρόσφυγαA ἀπὸ τὸ Ἔξω Μετόχι ΚυθρέαA,
ἄκουσε ἀπὸ τοὺA παλαιότερουA κατοίκουA τοῦ χωριοῦ του καὶ κατέθεσε
γραπτῶA στὴν ἱερὰ µονὴ Μαχαιρᾶ. Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει καὶ τὰ ἀκόλουθα
γιὰ τὸν Κυπριανό: «Ὁ νέοA ἀρχιεπίσκοποA ἔδειξε µεγάλη ἀγάπη πρὸA τὸ ποί-
µνιό του καὶ τὴν καταδιωκόµενη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Παρ� ὅλεA τὶA οἰκο-
νοµικὲA δυσκολίεA ποὺ ἀντιµετώπιζε, φρόντισε ὅπωA µοναστήρια καὶ ναοὶ τῆA
νήσου εὐεργετηθοῦν ἀνάλογα µὲ τὰA ἀνάγκαA των» (Ἀρχεῖον ἱερᾶA µονῆA Μα-
χαιρᾶ).
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11. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΝ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ1

Κατάστιχον τῶν διδοµένων βιβλίων ἐκ τῆA βιβλιοθήκηA,
κατ’ ὄνοµα.

�αωβ�: ΕἰA τοῦ λογιωτάτου Χριστοδούλου, τοῦ ἄρχοντοA,
βιβλίον ἈριστοτέλουA . . . . . . . . . . . . . 1

ΕἰA τὸν λογιώτατον Νικόλαον ἓν σῶµα
τοῦ µαθηµατικῆA τόµου . . . . . . . . . . . . 3

+ ΕἰA τὸν διδάσκαλον Ἰωαννίκιον ψάλτην,
τοῦ θηκαρᾶ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

+ ΕἰA τὸν αὐτόν, Χρυσοπηγὴ καλούµενον
τόµοA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

�αωγ�: ΕἰA τὸν λογιώτατον Χριστόδ<ου>λ<ον>
βιβλίον Πρόκλου, περὶ ἀϊδιότητοA
κόσµου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ΕἰA τὸν Ἀθανάσιον Βαρίνον παλαιόν . . . . . . 1
ΕἰA αὐτὸν Ἑτοιµολογική, παλαιόν . . . . . . . . 1
ΕἰA αὐτὸν Γραµµατικὴ Βοσκοπούλλου . . . . . . 1
ΕἰA αὐτὸν Εἱρµολόγι<ον> µουσικῆA νέον . . . . . 1
Βιβλία µουσικῆA νέων διδ<ασ>κ<άλων> . . . . . 3

Σεπ<τεµβρίου> 2: ΕἰA τὸν Μελέτιον διάκονον
Τρυπιώτου, βιβλίον ΠράξειA τῶν
Ἀποστόλων, ΟἰκουµένιοA λεγόµ<ε>ν<οA> . . . . 1

Σεπ<τεµβρίου> 1: Τοῦ λογιωτάτου Χριστοδούλου, Ὁµήρ<ου>
Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια βιβλίον . . . . . . . . . 1

Σεπ<τεµβρίου> 13: ΕἰA τὸν αὐτόν, τοῦ Ἀριστοφάν<ουA> 1

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, ΜέροA Α�, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, ἔγγραφον
44.
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1806 Ἰουνίου: Τοῦ διακόνου Τρυπιώτου βιβλία
Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια ἐξ(η)γ(η)µ(ένον)
Εὐσταθίου . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 1

+ τοῦ Μακαρίου βιβλι(αρ)άκιν Ἱστορία τοῦ
πολέµου �Ρώσσων . . . . . . . . . . . . . . 1

ΕἰA χεῖραA τοῦ Γεδεοῦ(ὼν) βιβλίον Νεοµαρτύρων . . 1
ΕἰA χεῖραA τοῦ Χατζηραφαὴλ Ψαλτήρι ἐξηγητὸν
τοῦ σιὸρ Γαβριήλ . . . . . . . . . . . . . . 1

ΕἰA τὸν λογιώτατον Νικόλαον παλαιογραµµα-
τικὴ ΛασκάρεωA . . . . . . . . . . . . . . . 1

|ΕἰA τὸν Ἀθανάσιον Οἰκονόµου Βαρίνον . . . . . . 1
ΕἰA τὸν διάκονον Τρυπιώτου Σουΐδα-βιβλίον . . . . 1

+ ΕἰA τὸν Ἀνδρέαν θεολογικὸν τοῦ ∆αµασ<κηνοῦ> . . 1
ΕἰA τὸν Ἀνδρέαν Ἐπιστολάριον διαφόρων
καὶ τὸ τοῦ σιὸρ Γαβριὴλ κατὰ ΟὐλτέροA . . . . . . 1

1807: ΕἰA τὸν διάκον(ον) Τρυπιώτ(ου) τοῦ Θεοκρίτου
ἡ ποίησιA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ΕἰA τὸν ἀρχιµανδρίτην Μέγα Εὐχολόγ<ιον> . . . . 1
ΕἰA τὸν αὐτὸν Γεωργίου Κεδρηνοῦ . . . . . . . . 1
ΕἰA τὸν Ἀθανάσιον Ἀραβικοελληνιστὴ . . . . . . . 1
ΕἰA τὸν διάκονον Τρυπιώτ(ου) Σουΐδ(α) . . . . . . 1
ΕἰA τὸν αὐτὸν Ἅπαντα ΣωκράτουA . . . . . . . 1
ΕἰA τὸν οἰκονόµον Μ<αχαιρᾶ>2 ἡ παλαιὰ . . . . . . 1

2. Γράφουµε τὸ «οἰκονόµον µ» σὲ «οἰκονόµον Μ<αχαιρᾶ>», ἀφοῦ ὁ ὅροA αὐτὸA
συναντᾶται καὶ σὲ ἄλλα ἔγγραφα, ὅπωA τὸ ἰδιόχειρο σηµείωµα τοῦ προξένου
τῶν Ἰονίων Νήσων στὴν Κύπρο Παναγῆ Ἀγγελάτου (1803-1807), τὸ ὁποῖο ἔχει
ὡA ἑξῆA: «1810, 8<Ὀκτω>βρίου 30, Κυριακὴν ἐχειροτονήθη ἀρχιεπίσκοποA Κύ-
πρου ὁ οἰκονόµοA ΜαχαιράδοA ΚυπριανόA...». Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονικὰ Σηµει-
ώµατα», ΚΧ, Β� (1924) 228. ἘπίσηA στὸ ἐξώφυλλο παλαιοῦ Εὐαγγελίου τοῦ
ἱεροῦ ναοῦ Τιµίου Σταυροῦ Λευκάρων, ἀναγράφεται: «ΕἰA τοὺA 30 Ὀκτωβρίου
ἐχειροτονήθη ὁ οἰκονόµοA τοῦ Μαχαιρᾶ µακαριώτατοA, ὀνό<µατι> ΚυπριανόA,
ἀπὸ χωρίον Στρόβολον» (βλ. ἐνταῦθα, σ. 259). Οἱ µαρτυρίεA αὐτὲA ἔχουν πολὺ
µεγάλη σηµασία, γιατὶ ἀποδεικνύουν ὅτι µέχρι καὶ τὴν χειροτονία του σὲ ἀρχιε-
πίσκοπο, ὁ ΚυπριανόA, ἦταν καὶ οἰκονόµοA τῆA µονῆA Μαχαιρᾶ.
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ΕἰA τὸν ἀρχιµανδρίτην εἷA τόµοA Βυζαντίδ<οA> . . 1
ΕἰA τὸν ἰατρὸν Ἀντώνιον τὸ περὶ Τούρκων
ἐπιστή<µη> . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

+ ΕἰA τὸν Πετρῆν Ἀσκητικὸν ∆αµασκηνοῦ . . . . . 1
ΕἰA τὸν Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἈριστοτέλουA βιβλίον
Νικοµ†...† . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ΕἰA τὸν ἴδιον τῆA ΘεµατογραφίαA . . . . . . . . 1
ΕἰA τὸν Χατζηνικόλαν, τὸ τῆA ὈντοσοφίαA σιὸρ
Γαβριήλ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ΕἰA τὸν †...† ἀναστασηµ<α>τ<ά>ρ<ιον>
παλ<αιόν> . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ΕἰA τὸν υἱὸν παπᾶ Σάββα, Βυζαντίδ<οA> . . . . . 1
ΕἰA τὸν Σολοµὼν ἄρχοντα Βυζαντ(ίδοA)
τόµ<οA> 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1807: ΕἰA τὸν Χατζηνικολάκην βιβλία Μαθηµατικῶν . . 3
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12. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

ΠΡΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ1

Τὴν ἐκλαµπρότητα ὑµῶν ἄρχοντεA κόνσολοι, φίλοι ἡµῶν ἀγα-
πητοὶ καὶ περιπόθητοι, κύριε σιὸρ Μαρίνω(ε), σιὸρ Κωνστ<αντῖνε>
Περιστιάνη, σιὸρ Ἀντώνιε ἈγκλείαA, σιὸρ Κωνσταντῖνε Τάνα, σιὸρ
Ἱερώνυµε Καληµέρη, καὶ σιὸρ Ἀντώνιε, εὐχετικῶA καὶ ἀγαπητῶA
χαιρετοῦντεA, ἥδιστα προσαγορεύοµεν.

Ἐλάβοµεν τὸ προσφιλὲA ἀγαπητὸν ἡµῖν γράµµα σαA παρὰ
τοῦ παρ’ ὑµῶν ἀποσταλέντοA αὐτοῦ σιὸρ Λούβι, καὶ πρὸ πάντων
ἥσθηµεν τὴν περὶ ὑµᾶA ἀγαθὴν ὑγείαν, τὴν ὁποίαν καθ’ ἡµέραν τὴν
ἐπιθυµοῦµεν µανθάνειν, ἐκλιπαροῦντεA τὸ θεῖον σώζεσθαι εὐτυχῆ,
εὔθυµον, πολυετῆ, καὶ ἀνωτέραν παντὸA ἀνιαροῦ καὶ ἀποθυµίου.

ἙποµένωA ἐγνώκαµεν καὶ πάντα τὰ ἐφεξῆA γραφόµενα ἐκ
στόµατοA πάντων ὑµῶν, καὶ ἐτιµήσαµεν καθὸ χρέοA τὰ λεγόµενα,
καὶ τὰA ἐντίµουA ὑπογραφὰA καὶ εἰA ὅλα ἔχοντεA δίκαιον, καλῶA
ἐποιήσατε γράψαντεA καὶ τῷ ἐνδόξῳ ἡγεµόνι τὰ πάντα. Τὸν ὁποῖον
µετὰ θερµῶν δακρύων παρακαλέσαντεA διά τε τοῦ ἡµετέρου οἰκο-
νόµου2 καὶ ἄλλων (ἔχει ἀγκαλὰ καὶ ἐκεῖνοA δίκαιον ὡA ἐπίτροποA
τῆA ἀθροίσεωA τῆA ὁλότητοA τοῦ βασιλικοῦ χαρατζίου). ΜόλιA τὸν

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, ΜέροA Α�, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, ἔγγραφον
72. Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ἡ Ἐκκλησία τῆA Κύπρου κατὰ τὴν ὀθωµανικὴ περίοδο (1571-
1878), ΚΕΕ, Λευκωσία 2005, σσ. 323-324.
2. Μὲ τὴν φράση «ἡµέτεροA οἰκονόµοA», ὁ ΧρύσανθοA προφανῶA ἐννοεῖ τὸν
Κυπριανό, ὁ ὁποῖοA µετὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1804, καὶ δεδοµένηA τῆA ἀσθένειαA
τοῦ ἀρχιεπισκόπου, εἶχε πάρει πάνω του τὸ βάροA τῆA διαχείρισηA τῶν οἰκονο-
µικῶν τῆA ἈρχιεπισκοπῆA (βλ. π.χ. µαρτυρίεA ἀπὸ τὸ Κατάστιχον 11 τῆA ἱερᾶA
ἈρχιεπισκοπῆA, ὅπου ὁ ΚυπριανὸA ἐµφανίζεται ὡA διαχειριστὴA διαφόρων οἰκο-
νοµικῶν ὑποθέσεων αὐτῆA, ἐνταῦθα, σ. 37). Ἡ ἔκφραση «ἡµέτεροA οἰκονόµοA»,
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κατεπείσαµεν νὰ προσθέσῃ µέσα εἰA τὸ νῦν διανεµηθὲν σαλγίνι3

ἑκατὸν τόσαA χιλιάδαA γρό<σια> διὰ τὰ διάφορα καὶ τῶν ἐπὶ τὴν
πατρίδα ἐντίµων χρεοφειλετῶν, καὶ διὰ τῶν εἰA Βασιλεύουσαν
ἁδρῶν διαφορικῶν, καὶ νὰ τὰ διανέµωµεν κατὰ ἀριθµὸν ἐν τάξει ἑνὶ
ἑκάστῳ, χωρὶA νὰ µᾶA ἐµποδίσῃ, διὰ νὰ ἠµπορέσωµεν κἂν νὰ τὰ
οἰκονοµίσωµεν ἐνταῦθα, καὶ τὰ ἐν Βασιλευούσῃ, χωρὶA περισσοτέ-
ραν ζηµίαν ἐκείνου, καὶ ἡµῶν, καὶ τῆA πατρίδοA, τὸ ὁποῖον ἐπειδὴ
ὑπεσχέθη πρὸA ἡµᾶA, θέλοµεν λάβῃ καὶ ἡµεῖA φροντίδα, ὁποῦ νὰ
δώσωµεν ὑµῖν τταβίλα εἰA ἐξαρίθµησιν τῶν σαλγινίων τῶν ἀλισι-
τζίδων4 σαA ἀπὸ δύο τρεῖA χιλιάδαA γρό<σια> καὶ πρόA γε ἀνα-
κουφισµόν σαA, ὡA γράφετε καὶ ζητεῖτε, χωρὶA νὰ ἀκολουθήσῃ (ὅ,
µὴ γένοιτο) ψυχρότηA παντελῶA, ἀµὴ καὶ νὰ ἀνανεώσωµεν τὰA ὁµο-
λογί<αA>, καὶ νὰ προσθέσωµεν τὰ λοιπὰ διαφορικά, ἕωA νὰ βοη-
θήσῃ ὁ ἅγιοA ΘεόA, εἰA ἄλλον χρόνον εὐτυχῆ, ἐπειδὰν παύσωσι καὶ
τὰ ἀλλεπάλληλα δεινά, καὶ οἱ καθ’ ἡµέραν σωρηδὸν µουπασίριδεA5,

ἐκτὸA ἀπὸ τὸ κατὰ κυριολεξίαν περιεχόµενό τηA, θὰ µποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ
καὶ ὡA ἔκφραση οἰκειότηταA. Τοῦτο ἐµφανίζει µία ἄλλη σχέση µεταξὺ Χρυσάν-
θου καὶ Κυπριανοῦ, τὴν ὁποίαν οὐδεὶA µέχρι σήµερα ὑποψιάστηκε. ∆ιαφαίνεται
δηλ. µία πατρικὴ σχέση ἑνὸA γηραιοῦ ἀρχιεπισκόπου πρὸA τὸ κατὰ πνεῦµα τέκνο
του, τὸν Κυπριανό, τὸν ὁποῖο ἀπὸ νεαρὸ ἀνέλαβε ὑπὸ τὴν προστασία του,
βοηθῶντάA τον νὰ σπουδάσει στὸ Ἑλληνοµουσεῖο ΛευκωσίαA, καὶ ὁ ὁποῖοA
ἔκανε τὰ πάντα προκειµένου νὰ ἀναπαύσει τὸν εὐεργέτη του. Κι ἂν κανεὶA ἰσχυ-
ριστεῖ ὅτι ἡ σχέση αὐτὴ ἦταν µονόπλευρη, καὶ ὁ ΚυπριανὸA ὡA ἀχάριστοA ἐκµε-
ταλλεύτηκε τὴν οἰκειότητα αὐτή, γιὰ νὰ πετύχει τὶA «φιλοδοξίεA του», µποροῦµε
νὰ φέρουµε ὡA µαρτυρία τὴν ἐπιγραφὴ ὑπέρθυρηA πλάκαA στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου, µετοχίου τῆA µονῆA Μαχαιρᾶ, τὸν ὁποῖο ὁ ΚυπριανὸA ἀνή-
γειρε, καὶ στὴν ὁποία, ἀντὶ νὰ θέσει τὸ ὄνοµά του, ὡA κτίτοραA, ἔβαλε συντο-
µογραφικὰ τὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, «Μ<ακαριωτάτου> Χ<ρυσάνθου>».
(Βλ. ἈρχιεπίσκοποA Κύπρου ΚυπριανὸA - ὁ µάρτυραA τῆA πίστεωA καὶ τῆA πα-
τρίδοA, ὅ.π., σ. 241).
3. Σαλγίνι: γενικὸA φόροA εἰσπραττόµενοA ἀπὸ µία κοινότητα.
4. ἈλισιτζίδεA: δανειστέA.
5. ΜουπασίρηA ἢ µοπασίρηA: ἐπιθεωρητὴA φόρων, εἰδικῶA ἐντεταλµένοA κρα-
τικὸA ἀξιωµατοῦχοA.
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καὶ ἁδρὰ τοπικὰ ἔξοδα, ὧν ἕνεκα ἔλαβε µεγάλην ἐλάττωσιν τὸ κα-
θαυτῷ βασιλικὸν µυρί, καὶ πῶA δυνήσεται ὁ ῥαγιᾶA καὶ ἡµεῖA εἰA
τοιαύτην κατάστασιν νὰ ἐκπληρώσῃ πολλὰ τῶν χρεῶν, ὕστερα ἀπὸ
τόσα περιστατικὰ καὶ αἰτίαA; Ὥστε ὁποῦ καὶ ἕωA τώρα δὲν ἔφθα-
σαν τὰ προγενηθέντα, ἀλλὰ πάλιν ἐκατεύησαν ἄνθρωποι βασιλικοὶ
καὶ ὁρισµοί, ζητοῦντεA τὰ ἐν βασιλευούσῃ παλαιὰ χρέη, καὶ πρὸ
πάντων αὐτὰ τὰ προλαβόντωA ἁρπαχθέντα ἀδίκωA 500 τόσα πουγ-
γεῖα τοῦ Χασᾶν ἀγᾶ, πρώην ἡγεµόνοA.

Λοιπὸν παρακαλοῦµεν θερµῶA τὴν | ἐκλα(µ)πρότητά σαA, εἰA
αὐτὰ ὅλα δίδοντεA ἀκρόασιν, νὰ χαρίσετε τὴν πρὸA ἡµᾶA δικαίαν
συγγνώµην, καὶ ἐξοικονοµήσαντεA ὡA καὶ ἄλλοτε µετὰ προθεσµίαA
τά τε πρὸA ὑµᾶA, ὡA καὶ τὰ λοιπὰ χρέη, νὰ µὴν ἀποτινάξετε τὸ
εὔσπλαγχνόν σαA, ἀπὸ τοὺA πτωχούA, εἰA τοὺA ὁποίουA αὐτοὺA
ἔπειτα ἀκολουθεῖ νὰ πέσῃ ἡ ζηµία, καὶ ἡ φυγή, καὶ ἡ ἐρήµωσιA τῶν
πολλῶν, ἐπειδὰν ἐπέλθῃ εἰA τὸν τόπον σφοδρά τιA προσταγὴ µετὰ
ζηµίαA καὶ καταβολῆA µουπασιριάτικων. Τὸ δὲ πρόθυµόν µαA πρὸA
τὴν ὑµῶν ἐκλα(µ)πρότητα ἐπὶ τούτοιA, µὴ δυνάµενοι τίνι λόγῳ πλη-
ροφορήσει, καὶ τὰ ἀλλεπάλληλα συµπίπτοντα ἔξοδα, µένοµεν δεό-
µενοι, ἵνα εὐχαριστηθῆτε εἰA τὰ προῤῥηθέντα, καὶ φροντίσαντεA
καὶ ἡµεῖA τὸ καταδύναµιν, θέλοµεν τὰ ἐκτελέσῃ κατὰ τὴν ὑπόσχε-
σίν µαA, µένοντεA καὶ πρὸA Θεὸν θερµότατοι παρακλήτορεA ὑπὲρ
τῆA ὑγείαA καὶ ἐπιτεύξεωA πάσηA εὐτυχίαA, τὰ δὲ ἔτη ὑµῶν εἴησαν
θεόθεν πλειευδειµονέστατα.

�αωθ�, Σεπτεµ<βρίου> 12.

† Ὁ Κύπρου ΧρύσανθοA <πρὸA> Κύριον εὐχέτηA.
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13. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΝ ∆�

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Ἴσον ἀπαράλλακτον τῆA παρὰ τῶν κυπρίων σταλείσηA ἀνα-
φορᾶA πρὸA τὴν Ἐκκλησίαν1.

Τὴν ὑµετέραν θειοτάτην παναγιότητα υἱικῶA καὶ ἐδαφιαίωA
προσκυνοῦντεA, τὴν µακαρίαν δεξιὰν αὐτῆA πανευλαβῶA κατα-
σπαζόµεθα.

Ἡ θεία σκέπη περιφρουροίη αὐτὴν ἀδιάσειστον καὶ ἀκλόνητον
µέχρι γήρωA λιπαροῦ, ἀντιπεριστάσεωA ἀνωτέραν πάσηA.

Ἐν εἰκοσαετεῖ διαστήµατι διὰ τὸ βαθύτατον γῆραA καὶ διὰ τὰ
µεγάλα καὶ πολλὰ ἀσθενήµατα, ὁ ἡµέτεροA ἀρχιεπίσκοποA κύριοA
ΧρύσανθοA Κύπρου οὔτε ἐποίει τὰA ἱερὰA τελετάA. ΠολλάκιA βου-
ληθεὶA ἐζήτησε συνοδικῶA ὅπωA, τὴν ἑαυτοῦ ποιήσῃ παραίτησιν,
καὶ συστήσῃ ἕτερον εἰA τὸν θρόνον ἄξιον καὶ δυνάµενον. Πλὴν ἔνιοι
οὐκ εἴασαν αὐτὸν κατ’ οὐδένα τρόπον. Κρίµασι τέωA, οἷA οἶδεν
ἀῤῥήτωA ἡ ἀπερινόητοA θεία πρόνοια, δι’ ὑψηλοῦ προσκυνητοῦ βα-
σιλικοῦ ὁρισµοῦ, ἐσχάτωA ἐγένετο αἴφνηA εἰA τὴν νῆσον Εὔριπον,
ὑπερόριοA, αὐτὸA ὁ διαληφθεὶA ἡµέτεροA ἀρχιεπίσκοποA Κύπρου

1. Κῶδιξ ΙΒ� οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, φφ. 69-70. Κ. ∆ΕΛΙΚΑΝΗ ΑΡΧΙΜ., Τὰ ἐν
τοῖA κώδιξι τοῦ πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου σωζόµενα ἐπίσηµα ἐκκλησια-
στικὰ ἔγγραφα τὰ ἀφορῶντα εἰA τὰA σχέσειA τοῦ οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου
πρὸA τὰA ἘκκλησίαA ἈλεξανδρείαA, ἈντιοχείαA, Ἱεροσολύµων καὶ Κύπρου
(1574-1863), ΚωνσταντινούπολιA 1904, σσ. 602-604. Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, Οἰκουµενικὸ
Πατριαρχεῖο καὶ ΚύπροA, τὰ πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1600-1878,
ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία 2001, σσ. 317-319.
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ΧρύσανθοA, καὶ ὁ ἅγιοA Κιτίων µητροπολίτηA ΧρύσανθοA. Τὸ
ὑψηλὸν καὶ πολυχρόνιον δεβλέτι2 ἐν ταὐτῷ, οὐ µόνον διὰ προσκυ-
νητῶν περατίων, ἀλλὰ καὶ δι’ ὑψηλοῦ χάττι σεριφίου3 ἀποκατέ-
στησεν ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου διάδοχον τὸν ἅγιον οἰκονόµον κὺρ
Κυπριανόν, καὶ µητροπολίτην Κιτίων τὸν ἀρχιµανδρίτην Μελέτιον
µὲ ἀπότοµον ἀπόφασιν. Αὕτη ἡ ἄῤῥητοA τῳόντι (τῷ ὄντι) καὶ ἀσύγ-
κριτοA ἐκλογὴ ἐστάθη τοσοῦτον προσήκουσα καὶ προσφυήA, ὥστε
ὡσὰν νὰ ἀπεφάσιζον καὶ νὰ ἐξέλεγον ἀφιλοπροσώπωA καὶ δικαίωA
αὐτὸ τὸ στόµα καὶ ἡ καρδία τῆA ἡµετέραA Συνόδου καὶ κλήρου,
ὥστε οὐ µόνον ἡµεῖA µετὰ παντὸA τοῦ γένουA, ὁµοθυµαδὸν εὐχά-
ριστοι, εἴποµεν αὐτοὺA τοὺA δύο µόνον θέλοµεν ποιµέναA καὶ ἱεράρ-
χαA ἡµῶν διὰ βίου, ἄλλα καὶ αὐτοὶ οἱ ὀθωµανοὶ καὶ τὰ λοιπὰ γένη
µαA, ἀνέπεµψαν συµφώνωA τὰ εὐχαριστήρια πρὸA τὸν ὕψιστον καὶ
τὸν πολυχρόνιον ἄνακτα, ἀξιωθέντεA κατὰ θυµὸν τοσούτων ἀξίων
ἀληθῶA ποιµεναρχῶν.

Ὅθεν καὶ ἤδη ἐξαποστέλλεται ἀναφορὰ εὐχαριστήριοA εἰA τὸ
πολυχρόνιον δεβλέτι ἐξ ἀµφοτέρων τῶν γενῶν, καὶ τῆA κρίσεωA
ἰλάµι4, παραστατικὰ ἀµφότερα τῶν ἀρετῶν ὅπου κοσµοῦσι τοὺA δύο
αὐτοὺA ὑποψηφίουA, οἵτινεA ἀµφότεροι ἀληθινά, µὰ πλέον ὁ κὺρ
ΚυπριανόA, κατὰ τὸν ἀνωτάτῳ βαθµὸν ὑπάρχει ἄξιοA, καθὰ γνω-
στικόA, σώφρων, ἄγρυπνοA, ἐνάρετοA παντοίωA, ὅλωA χριστιανόA,
ἀµέτοχοA, ἄµεµπτοA, ἀπέχων, καὶ µάλιστα ὡA δουλεύσαA τῇ πα-
τρίδι διὰ τοσούτων χρόνων καὶ εὑρεθεὶA πρόµαχοA εἰA πᾶσαν περί-
στασιν καὶ ἀνάγκην, καὶ τέλοA, «λύχνοA ὢν ἐτέθη πρεπόντωA ἐπὶ
τὴν λυχνίαν καὶ λάµψει πᾶσι τοῖA ἐν τῇ οἰκίᾳ»5 εὐαρέστωA.

Ἀλλ’ ἐπειδή περ οἱ διαληφθέντεA δύο προκάτοχοι ἐξαίφνηA
ἐξωρίσθησαν καὶ κατὰ τοὺA θείουA καὶ ἱεροὺA κανόναA τῆA ἐκκλη-
σιαστικῆA διατυπώσεωA µὴ φθάσαντεA, οὐκ ἐποίησαν τὴν ἑαυτῶν
παραίτησιν, διὰ τοῦτο, προστρέχοντεA θερµῶA τῇ µητρὶ ἡµῶν Με-

2. ∆εβλέτι: ΚράτοA, κυβέρνηση.
3. Χάττι σερίφιον: Αὐτοκρατορικὸ διάταγµα.
4. Ἰλάµι: ∆ικαστικὴ ἀπόφαση.
5. Ματθ. ε� 15. Λουκ. η� 16.
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γάλῃ Ἐκκλησίᾳ, παρακαλοῦµεν ἐπιπόνωA, ὅπωA διὰ συνοδικοῦ
γράµµατοA ἐπιτάξῃ τὸν ἐνταῦθα εὑρισκόµενον ἀρχιεπίσκοπον Σι-
ναίου κύριον Κωνστάντιον, ἵνα σὺν τοῖA λοι|ποῖA ἀρχιερεῦσι χει-
ροτονήσῃ ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου τὸν οἰκονόµον κὺρ Κυπριανὸν
καὶ µητροπολίτην Κιτίων τὸν ἀρχιµανδρίτην Μελέτιον, ὑποψηφί-
ουA µὲν ἐκκλησιαστικῶA, τελείουA δὲ πολιτικῶA ὄνταA.

Τὸ τοιοῦτον συνοδικῆA ἀδείαA γράµµα παρακαλοῦµεν ἐκ τῆA
ὑµετέραA παναγιότητοA, ἵνα καὶ ἐκκλησιατικῶA πληρωθῇ τὸ ἀπό-
τοµον καὶ δραστήριον προσκυνητὸν ὑψηλὸν χάττι σερίφιον, καὶ τὰ
προσκυνητὰ περάτια6, καὶ ἡ εὐάρεστοA βουλὴ καὶ θέλησιA καὶ ἡµῶν
καὶ τῶν ὅλων κυπρίων.

Ταῦτα µὲν υἱϊκῶA καὶ συντετµηµένωA· αἱ δὲ πανάγιαι ὑµέτεραι
εὐχαὶ καὶ εὐλογίαι εἴησαν µεθ’ ἡµῶν διὰ βίου.

Ἀπὸ ΛευκοσίαA (sic) Κύπρου ᾳωι�. Ἰουνίου κη�.

ΤῆA ὑµετέραA παναγιότητοA δοῦλοι ταπεινοί·
† Ὁ Πάφου ΧρύσανθοA
Ὁ ΚυρηνείαA ΕὐγένιοA
Ὁ οἰκονόµοA παπᾶ ΝικόλαοA
Ὁ σακελλάριοA παπᾶ ΧριστόδουλοA
Ὁ ῥήτωρ Χατζηδαβὶδ
Ὁ πριµικήριοA ΧριστόδουλοA
Ὁ σακελλίων παπᾶ ΣάββαA καὶ οἱ λοιποὶ ἱερεῖA
Ὁ ΧατζηγιάννηA ΛιπέρτηA
Ὁ ΝικόλαοA Σάββα
Ὁ Μιχαὴλ Ἰωάννου καὶ ὁ λοιπὸA κλῆροA.

���

φ. 70

6. Ἡ λέξη περάτιον σηµαίνει ἀφ� ἑνὸA µὲν σουλτανικὸν διάταγµα, ἀφ� ἑτέρου δὲ
διοριστήριον ἔγγραφον. Ἐδῶ θὰ µποροῦσαν νὰ ἐφαρµοσθοῦν καὶ οἱ δύο ἔννοιεA.
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14. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ∆ΙΑΤΡΙΒΟΝΤΟΣ

ΣΙΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Σκάλα ΛάρνακοA, 2 Ἰουλίου 1810.

Ἴσον τοῦ εἰA τὸ ἀνωτέρω συνοδικὸν γράµµα τοῦ ἀποκριτικοῦ
τῆA αὐτοῦ σοφωτάτηA πανιερολογιότητοA γράµµατοA1.

Πανιερώτατοι ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ ἅγιε Πάφου
καὶ ἅγιε ΚυρηνείαA, αἰδεσιµώτατε µέγα Οἰκονόµε, µετὰ πάντων τῶν
ἐν Λευκωσίᾳ ἱερέων, ἐνδοξώτατε ἄρχων ∆ιερµηνευτά, καὶ οἱ λοιποὶ
ἐντιµότατοι κληρικοὶ τῆA ἁγιωτάτηA ἈρχιεπισκοπῆA ΝέαA Ἰου-
στινιανῆA καὶ πάσηA Κύπρου.

Μετὰ χαρᾶA ὅσηA πλείστηA ἐδεξάµεθα τὴν ἀγαπητὴν ὑµῶν
καὶ προσκλητικὴν συνοδικὴν ἐπιστολήν, ὅπωA ἔλθωµεν εἰA Λευκω-
σίαν. Καὶ περὶ µὲν τῆA γενοµένηA καὶ ἐκ µέρουA ὑµῶν ἐκλογῆA
συνῳδὰ τῷ βασιλείῳ θεσπίσµατι πρὸA τὸν πανοσιολογιώτατον
ἅγιον οἰκονόµον κὺρ Κυπριανόν, ἐπὶ τῷ ἀναδεχθῆναι τοὺA πνευµα-
τικοὺA οἴακαA πάσηA τῆA Κύπρου, ἐστὶν ἀρίστη καὶ φρονίµη, διότι
µόνοA αὐτόA, ὡA εἰδὼA πάντα, δύναται ἐπὶ τοιούτων σφοδρῶν καὶ
ἀλγεινῶν τῆA πατρίδοA ὑµῶν περιστάσεων στῆναι πρὸA τὰ τοιαῦτα
ῥαγδαῖα τῶν ἀλλεπαλλήλων καταιγίδων καὶ κατευνάσαι τὴν τῶν
πραγµάτων πικρὰν ταραχὴν καὶ ζάλην, ὡA ἐχέφρων τῷ ὄντι καὶ πο-
λύπειροA κυβερνήτηA.

Περὶ δὲ τῆA διαδοχῆA αὐτοῦ τῆA γενοµένηA µόνον θύραθεν,
καὶ οὐχὶ διὰ τῆA νοµίµου καὶ κανονικῆA εἰσέτι, ἐφ’ ᾧ προσκαλεῖτε

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 156-157. Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου, ὅ.π.,
σσ. 391-394.

φ. 156
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φ. 157
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ἡµᾶA τοὺA παρεπιδηµοῦνταA ἐνταῦθα, ἵνα ἔλθωµεν καὶ συνδια-
σκεφθῶµεν περὶ τῆA ἐκκλησιαστικῆA ταύτηA ὑποθέσεωA, ἀποκρι-
νόµενοι ὑµῖν λέγοµεν, ὅτι τεκµαιρόµενοι τὸ τῆA τοιαύτηA διασκέψεωA
πρῶτον καὶ πύµατον καὶ µέσον ἀναγγέλλοµεν ὑµῖν ἀποφατικῶA, ὅτι
ἡ µόνη ὁδόA, ἡ ἐν διαταγαῖA πρεσβυγενέσιν, ἱεραῖA τε καὶ ἀµετα-
τρέπτοιA, νοµίµωA µέλλουσα εἰσάξαι τοὺA ὑποψηφισθένταA εἰA τὴν
τῶν προβάτων αὐλὴν ἐστὶν αὕτη· ἢ ἡ διὰ παραιτήσεωA τῶν ἐξορι-
σθέντων, ἢ τέλοA ἡ δι’ ἀδείαA τῆA ΜεγάληA µητρὸA ἡµῶν Ἐκκλη-
σίαA, δι� ἀναφορᾶA κοινῆA ὑµῶν ἐξιστορούντων πάντα τὰ αἴτια, καὶ
ἐπιζητούντων τὰ τῆA χειροτονίαA, ἥτιA ἐπὶ τοιούτων ἐκκλησια-
στικῶν ἀµφιβόλων ὑποθέσεων | ἔχει πεπληρωµένην ἰσχὺν καὶ κρά-
τοA, καὶ ἄνευ παραιτήσεωA, ἐπιτάξαι τὴν χειροτονίαν.

Τοῦτο δὲ οὐ βλάπτει τὸ τῆA Κύπρου αὐτόνοµον, διότι ἀείποτε
ἐπὶ τοιούτων κανονικῶν δυσεπιλύτων ὑποθέσεων, οὐ µόνον οἱ τῶν
ἀρχιεπισκόπων αὐτόνοµοι, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ λοιποὶ τῶν τριῶν πα-
τριαρχῶν, µὴ δυνάµενοι παρ� ἑαυτῶν διαλῦσαι ἐκκλησιαστικάA
τιναA ἀµφιβολίαA, κατέφυγον πρὸA τὸ κοινὸν καὶ ὑπέρτατον τῆA
εὐαγοῦA ἡµῶν πίστεωA τοῦτο κριτήριον, πειθαρχοῦντεA τῇ τοῦ
Ἀποστόλου ὑπὸ τοῦ ΧρυσοῤῥήµονοA ὑποµνηµατιζοµένῃ ἐντολῇ
ταύτῃ: «πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαιA ὑπερεχούσαιA ὑποταττέσθω· κἂν
ἀπόστολοA ᾖA, κἂν εὐαγγελιστήA, κἂν προφήτηA, κἂν ὁστισοῦν»2.
Οἱ δ’ ἄλλωA ποιήσαντεA, καὶ µόνοι αὐτοβούλωA διορίσαντεA, ἥµαρ-
τον εἰA τὰ µάλιστα, καὶ σφοδρότατα κατεκρίθησαν, καὶ συνοδικῶA
ἐπαιδεύθησαν. Μόνη γὰρ ἡ σύνοδοA ἄπταιστοA, διὸ καὶ τὰ παρ�
αὐτῆA περὶ κανονικῶν διατυπώσεων ἀποφαινόµενα, ἱερὰ καὶ ἅγια,
καὶ ἀνναντίῤῥητα, οἷστισιν ὁ ἀνθιστάµενοA, οἵαA ἂν εἴη τάξεώA τε
καὶ βαθµοῦ, ἐστὶν ὑπόδικοA καὶ ἀφορισµῷ καὶ καθαιρέσει.

Ἀλλὰ λέγουσι τυχὸν τινέA, ὅτι ὑπ� ἀνάγκηA παραβαίνεσθαι
τοὺA ἐκκλησιαστικοὺA κανόναA συµβαίνει. Ἕπεται καὶ τοῦτο, ὅταν
πρὸA τὸ συµφέρον τῆA τοῦ Θεοῦ ἘκκλησίαA, ὡA οἱ ΠατέρεA δια-
κελεύουσι, ὁ τὴν ἐξουσίαν ἔχων τοῦτο οἰκονοµήσῃ. Ἀλλὰ τίA ὁ ἔχων

2. Ρωµ. ιγ� 1.
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τὴν ἐξουσίαν ταύτην; Οὐδεὶ? πάντω? ἕτερο?, εἰµὴ ἡ σύνοδο?. Σύ-
νοδο? γὰρ ὁ(ὡ)ράθη σύνοδον λύσασα, διὰ τὴν τῆ? Ἐκκλησία? εἰρή-
νην καὶ νηνεµίαν.

Πρὸ? δὲ τοῖ? πολλοῖ?, παράδειγµα ἔστω ὑµῖν καὶ τὸ τῆ?
αὐτονοµία? τουτοῒ ἀδύναµον καὶ ὑποτεταγµένον ἀείποτε περὶ
ἐκκλησιαστικῶν ἀποφάσεων τῇ τῆ? Κωνσταντινουπόλεω? ἱερᾷ συ-
νόδῳ: ἐπὶ βασιλεία? Μανουὴλ τοῦ Κοµνηνοῦ, ὁ πατριάρχη? τῆ?
Κωνσταντίνου Λουκᾶ?, ἄκυρον ἡγήσατο καὶ παράνοµον τὴν τοῦ
ἐπισκόπου Ἀµαθοῦντο? καθαίρεσιν, ἣν ὁ ἀρχιεπίσκοπο? ἐποιήσατο
Κύπρου, ὅτι ἕνδεκα µόνοι? συνῆν ἐπισκόποι?, µὴ ἐπέκεινα, ὡ?
αὐτὸ? τὸν δωδέκατον ἀριθµὸν ἐκπληρῶν. Καὶ ἐὰν τὸ ὑπὸ τῶν
ἕνδεκα κατεκρίθη καὶ ἀνετράπη, πολλῷ µᾶλλον τὸ ὑπὸ τριῶν διο-
ρισθέν;

Ἡµεῖ? δ� ἐνταῦθα ξένοι ὄντε?, καὶ ἕνεκα τῶν καιρικῶν ἀνω-
µαλιῶν παροδικῶ? ἐπιχωριάζοντε?, οὐ δυνάµεθα ὅλω?, παραιτή-
σεω? µὴ οὔση?, ἄνευ πατριαρχικῆ? καὶ συνοδικῆ? πρότερον ἀδεία?,
χειροτονίαν ἐπισκόπου ποιῆσαι, ἀπειργόµενοι ὑπό τε τῶν ἀποστο-
λικῶν (κεφ. λε�) κανόνων, καὶ τῶν λοιπῶν καθολικῶν καὶ τοπικῶν
συνόδων, τῶν διακελευοµένων, καὶ ἰσχυρῶ? τὸ αὐτὸ προσφωνούν-
των· «ἐπίσκοπον µὴ τολµᾷν ἔξω τῶν ἑαυτοῦ ὁρίων χειροτονία?
ποιεῖσθαι, εἰ? τὰ? µὴ ὑπαγοµένα? αὐτῷ πόλει?· εἰ δὲ ἐλεγχθείη
αὐτοβούλω? τοῦτο ποιήσα?, καθαιρείσθω αὐτό? τε, καὶ οὓ? ἐχει-
ροτόνησεν».

Εἰδότε? οὖν τὰ µέγιστα κατὰ κανόνα? κωλύµατα ταῦτα,
ἐσµὲν βέβαιοι, ὅτι οὐ µόνον σύµψηφοι τούτων φανῆτε ἅπαντε? σὺν
τῷ ἁγίῳ ὑποψηφίῳ κ<υρί>ῳ Κυπριανῷ, ἀλλὰ καὶ οὐδεµίαν ἄλλην
ἑτέραν ἀξίωσιν, ἢ (ὅ, µὴ γένοιτο) βίαν κοσµικὴν περὶ τῆ? πρὸ ὥρα?
ἐλεύσεω? ἡµῶν ἐν Λευκοσίᾳ ἐπάξητε. Τότε δὲ ἐλευσόµεθα ἐν χαρᾷ
καὶ ἀγαλλιάσει, ὅτε ἢ ἡ παραίτησι?, ἢ ἡ τῆ? Κωνσταντινουπόλεω?,
τῆ? µόνη? ἰσχυούση? διαλῦσαι τὸ τοιοῦτον, ἄδεια κατὰ κανόνα?
ἥξει. ∆ιὸ καὶ σπεύσατε ὡ? οἷόν τε τάχιστα καταπράξαι τὸ δυοῖν θά-
τερον καὶ ἄφευκτον τοῦτο. Ταῦτα δὲ οὐ κυριεύοντε? ὑµῶν, οὐδὲ δε-
σποτικῶ? γράφοµεν, ἀλλ’ εἰ? διδασκαλίαν λόγου προχειρισθέντε?
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ὑπὸ τοῦ δεσπότου Χριστοῦ, συµβούλων τάξιν ἐπέχοµεν παραι-
νούντων. Ὁ συµβουλεύων τὰ παρ� ἑαυτοῦ οὐκ ἀναγκάζει τὸν ἀκρο-
ατήν, ἀλλ’ αὐτὸν ἀφίησι ἐπὶ τῶν λεγοµένων αἱρέσεων κριτήν. Ἐν
τούτοι? κριθήσεται ὑπεύθυνο? µόνον, ἂν τὴν ἀλήθειαν µὴ εἴποι.

Τὰ δ’ ἄλλα ἐσµὲν καὶ ἐσόµεθα ταπεινοὶ ὑπὲρ ὑµῶν παρακλή-
τορε? πρὸ? Κύριον,

ἀρχιεπίσκοπο? Σιναίου Κωνστάντιο?, �αωι�, Ἰουλίου β�.
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15. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΝ ∆�

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Ἴσον συνοδικοῦ γράµµατο? πρὸ? τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν
περὶ τῆ? ἀνωτέρω διαληφθείση? ὑποθέσεω?1.

Τὴν ὑµετέραν θειοτάτην καὶ σεβαστὴν ἡµῖν παναγιότητα τα-
πεινῶ? προσκυνοῦντε?, ἀσπαζόµεθα πανευλαβῶ? τὴν παναγίαν
αὐτῆ? δεξιάν, ὁµοῦ καὶ τῆ? θεία? καὶ ἱερᾶ? περὶ αὐτὴν Συνόδου.

Εἴθε ὁ πανάγαθο? Θεὸ? περισκέποι καὶ περιφρουροίη τὴν ὑµε-
τέραν παναγιότητα ἐπὶ τοῦ πατριαρχικοῦ ἀποστολικοῦ καὶ | οἰκου-
µενικοῦ θρόνου ἀδιάσειστον, καὶ ἀκλόνητον εἰ? ὅ(ἔ)τι πλείστου?
ἐνιαυτοὺ? ἀπείρα(σ)τον πάση? τε καὶ παντοία? προσβολῆ? ἐναν-
τία? καὶ περιστάσεω?. ∆ιὰ δὲ τῆ? παρούση? κοινῆ? καὶ ταπεινῆ?
ἡµῶν ἀναφορᾶ? δηλοποιοῦµεν, τῇ τε ὑµετέρᾳ παναγιότητι καὶ τῇ
θείᾳ καὶ ἱερᾷ Συνόδῳ, ὅτι οἱ ἐν τῇ καθ’ ἡµᾶ? νήσῳ τῆ? δυστυχού-

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 157-159. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ καταχωρεῖται στὸν κώδικα Α�
τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ? Κύπρου ἀχρονολόγητη καὶ χωρὶ? ὑπογραφέ?. Ἀπὸ σηµείωση
τοῦ κωδικογράφου συµπεραίνουµε ὅτι πρόκειται περὶ συνοδικῆ? ἐπιστολῆ? τῆ?
Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου, σταλείση? πρὸ? τὸν Κωνσταντινουπόλεω? Ἱερεµίαν
∆� καὶ τὴν περὶ αὐτὸν Σύνοδον. Ἀπὸ τὴν θέση τῆ? ἐπιστολῆ? στὸν κώδικα, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ τὸ περιεχόµενό τη?, ἐξάγουµε ἀβίαστα τὸ συµπέρασµα, ὅτι αὐτὴ ἐγράφη
µετὰ τὴν ἀπάντηση τοῦ Σιναίου Κωνσταντίου πρὸ? τοὺ? κυπρίου? (2 Ἰουλίου
1810) καὶ πρὸ τῆ? πρώτη? ἐπιστολῆ? τοῦ Ἱερεµίου ∆� πρὸ? τὸν Κωνστάντιον (15
Ἰουλίου 1810). Λαµβανοµένου ὑπόψιν τοῦ ἀπαιτουµένου χρόνου διακινήσεω? τῶν
ἀνθρώπων καὶ τῆ? ἀλληλογραφία? τὴν χρονικὴ περίοδο στὴν ὁποία ἀναφερό-
µεθα, καταλήγουµε στὸ συµπέρασµα ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐγράφη µεταξὺ 4η? καὶ 8η?
Ἰουλίου 1810. Τὸ ὅτι οἱ κύπριοι γενικῶ? ἔγραψαν δύο φορὲ? πρὸ? τὸν Ἱερεµία
ἐµφαίνεται: α) στὴν πρώτη ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου πρὸ? τὸν Κωνστάντιο, στὴν

φ. 157

φ. 158
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ση? Κύπρου κατὰ καιροὺ? εὑρισκόµενοι ἀρχιερεῖ?, ὅ,τε µακαριώ-
τατο? ἀρχιεπίσκοπο? Νέα? Ἰουστινιανῆ? καὶ πάση? Κύπρου, καὶ
οἱ ὑπὸ τὴν αὐτοῦ µακαριότητα τελοῦντε? µητροπολῖται, κατὰ τὴν
ἀνέκαθεν ἐπικρατοῦσαν συνήθειαν ἐν ἡµῖν τοπικὴν βασιλικοῖ? θε-
σπίσµασιν, οὐ µόνον τὰ τῆ? καθ’ ἡµᾶ? ἁγία? τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σία? καλῶ? καὶ θεαρέστω? διϊ(ι)θύνειν καὶ κυβερνᾶν ὀφείλουσιν,
ἀλλὰ καὶ ὡ? ἐπίτροποι τοῦ πτωχοῦ καὶ πιστοῦ ῥαγιᾶ εἶναι ἀναγ-
κασµένοι νὰ ἐπαγρυπνῶσι, καὶ ὑπὲρ τῶν πολιτικῶν πραγµάτων, καὶ
παντὸ? δηµοσίου ὑποθέσεω?, ἀγαθῆ? ἐκβάσεω?, καὶ τῆ? τοῦ κοινοῦ
λαοῦ, καλῆ? ἀποκαταστάσεω?.

Ὅθεν καὶ ἐπάναγκε? ἐστί, τοὺ? διαδεχοµένου? τὸ τῆ? ἀρχιε-
ρατεία? µέγα ἀξίωµα, εἰδήµονα? εἶναι τῶν τοπικῶν ὑποθέσεων, καὶ
γεγυµνασµένου? ἐπ’ ἀµφότερα, ἐκκλησιαστικού? τε καὶ πολιτικού?.
Ὁ δὲ µακαριώτατο? ἡµῶν ἀρχιεπίσκοπο? κύριο? Χρύσανθο?, ἐν
τῷ διαστήµατι τῆ? ἀρχιερατεία? του ἐν ὅσῳ ἦν ὁπωσοῦν νέο? καὶ
ὑγιὴ? τὸ σῶµα, ὅτι διέπρεψεν καὶ εὐηρέστησεν ἐν ἀµφοτέροι? ὁµο-
λογοῦµεν. Προβὰ? µέντοι γε εἰ? τὰ ἔσχατα τῆ? ἡλικία? καὶ γενό-
µενο? πολυπαθή?, οὐδὲ θάτερον διευθετεῖν ἠδύνατο, ἐπικρατούντων
τοῦ τε γήρω? καὶ τῶν σωµατικῶν αὐτοῦ παθῶν. Ὅθεν καὶ ὁρῶν ἠµε-
ληµένα καὶ µὴ πολυπραγµονούµενα τὰ κοινὰ πράγµατα, θεῖά τε καὶ
ἀνθρώπινα, προσκαλεσάµενο? ἡµᾶ? ἅπαντα? ἠβουλήθη καὶ δὶ? καὶ
τρὶ? παραιτηθῆναι, προτείνων καὶ ἀποδεικνύων τὰ? εὐλόγου?
αἰτία?, καὶ ὅτι ἀδυνάτω? ἔχει τοῦ λοιποῦ ἐξοικονοµεῖν τὰ τῆ?
ἀρχιεπισκοπικῆ? ἀξία?. Ἀλλ’ οὐδεὶ? ἠβουλήθη ἀναδέξασθαι τὸ
τοιοῦτον καὶ τηλικοῦτον φορτίον, ἐξ αἰτία? τῶν καιρικῶν περιστά-
σεων καὶ ἀνωµαλιῶν.

ὁποία ἀναφέρει ὅτι «οἱ ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου διατελοῦντε?...
γράψαντε? ἀλλεπαλλήλω? πρὸ? τὴν καθ’ ἡµᾶ? τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλη-
σίαν...» (βλ. ἀνωτέρω, σ. 167, ὅπου καὶ οἱ σχετικὲ? παραποµπέ?), καὶ β) στὸ ὑπό-
µνηµα τῆ? χειροτονία? τοῦ Κυπριανοῦ, στὸ ὁποῖο σηµειώνεται «καὶ δὴ
ἁπαξάπαντε? κοινῇ ἀποφάσει καὶ συναινέσει ἀνηγγείλαµεν τὰ καθ’ ἡµᾶ? διὰ
κοινῶν ἀναφορῶν τῷ τε οἰκουµενικῷ πατριάρχῃ καὶ τῇ ἁγίᾳ καὶ ἱερᾷ συνόδῳ».
Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 160 καὶ κείµενο 18, σ. 173 τοῦ παρόντο? τόµου.
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Ὅ τε γὰρ ἁγιώτατο? τῆ? ἀρχιεπισκοπῆ? θρόνο?, ἥ τε νῆσο?
εἰ? ὑπέρογκα καὶ ἀνοικονόµητα ὑπέπεσον χρέη, ἐξ ὧν οὐδ’ ἡµέραν
ἡσυχίαν ἄγοµεν, ἀπαιτουµένων παρά τε τῆ? ὑψηλῆ? πόρτα? καὶ
τῶν ἄλλων δυναστῶν. ∆ιὸ µὴ εὑρισκοµένου τινὸ? τοῦ ἀναδεξοµένου
ταύτην τὴν προστασίαν, διὰ τὰ? ἀνωτέρω αἰτία?, κατηντήσαµεν
εἰ? τοιαύτην ἐλεεινὴν καὶ ἀξιοθρήνητον κατάστασιν καὶ πάσχοµεν
τανῦν ἁπαξάπαντε? ἄθλιοι.

Τέω? δέ, κρίµασιν οἷ? οἶδε Κύριο?, ἐσχάτω? δι’ ὑψηλοῦ ὁρι-
σµοῦ ἥ τε αὐτοῦ µακαριότη?, καὶ ὁ ἀνεψιὸ? αὐτοῦ, µητροπολίτη?
Κιτίων γενόµενοι ἄζλι2, ὁ µὲν ἐξώσθη τῆ? ἀρχιεπισκοπῆ?, ὁ δὲ τῆ?
µητροπόλεω? Κιτίων, καὶ εἰ? Εὔριπον διὰ βασιλικοῦ µουπασίρη,
ἐλθόντο? ἐπίτηδε?, ἀπήχθησαν ὑπερόριοι. Ἀντ’ αὐτῶν δὲ δι’ ὑψη-
λῶν περατίων ἐκδοθέντων, προσκυνητῷ χάττι σεριφίῳ, ἀντικατέ-
στη εἰ? µὲν τὴν ἀρχιεπισκοπήν, ὁ πανοσιολογιώτατο? ἐν ἱεροµονάχοι?
κύριο? Κυπριανό?, ἄξιο? µαρτυρηθεὶ? παρὰ τῶν κρατούντων εἰ?
βασιλικὰ? ἐκδουλεύσει?, καὶ παρ’ ἡµῶν εἰ? ἐκκλησιαστικά?, ἀνὴρ
τῷ ὄντι εὐσεβή?, φιλόπτωχο?, φιλόπατρι?, γεγυµνασµένο? ἐκ
πολλῶν χρόνων πράγµασιν ἐκκλησιαστικοῖ? τε καὶ πολιτικοῖ?, καὶ
δεδοκιµασµένο? πρὸ χρόνων, καὶ παρὰ πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ εἰ?
τοῦτο προσκαλούµενο?. Εἰ? δὲ τὴν µητρόπολιν Κιτίων, ὁ ἀρχιµαν-
δρίτη? κὺρ Μελέτιο?, ἀνὴρ κόσµιο?, ἐκκλησιαστικό?, καὶ τῷ τοι-
ούτῳ ἀξιώµατι ἁρµόδιο?. Ἀλλὰ τούτων οὕτω γενοµένων, ὑπό τε τοῦ
θάµβου?, καὶ τῆ? τοῦ µουπασίρη βία?, διέφυγεν ἡµῶν τὴν µνήµην
τὸ ζητῆσαι καὶ λαβεῖν παρ’ αὐτῶν τὰ? κανονικὰ? παραιτήσει?. Καὶ
δὴ διασκεψάµενοι τὰ πρακτέα, τοὺ? µὲν βασιλικῷ νεύµατι ἀντικα-
τασταθέντα? εἰ? διαδοχὴν τῶν εἰρηµένων, ὡ? ἀληθῶ? ἀξίου? εἰ?
τὸ διοικῆσαι καὶ διευθῦναι ἐπὶ τὰ κρείττω τὸ ἐµπιστευθὲν αὐτοῖ?
λογικὸν ποίµνιον, ὁµοψήφῳ γνώµῃ καὶ ἑκουσίῳ βουλήµατι, ὡ? εὐχα-
ρίστω? ἐδέχθηµεν. Τοὺ? δέ γε τῆ? ἁγία? τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία?
κανόνα? ἀπαραβάτου? διατηρηθῆναι, ὡ? τέκνα γνήσια προνοούµε-
νοι, ἐζητήσαµεν διὰ κοινῶν ἡµῶν γραµµάτων ἐπισταλέντων διὰ τοῦ

2. Ἄζλι: ἀπόλυση, παύση. Ἐδῶ ἐννοεῖται ἡ ἐξορία.

? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:11  ������ 165

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



φ. 159

ἱεροµονάχου Κυπριανοῦ τὰ? κανονικὰ? αὐτῶν ἀµφοτέρων παραι-
τήσει?.

Χρέο? δὲ ἀπαραίτητον ἔχοντε? µεγίστη? εὐλαβεία?, πρό? τε
τὴν ὑµετέραν θειοτάτην πανιερότητα, καὶ πρὸ? τὴν περὶ αὐτὴν
ἁγίαν καὶ ἱερὰν Σύνοδον, οὐ διαλείποµεν τὰ? ἐδαφιαία? ἡµῶν ἀπο-
νέµειν προσκυνήσει?, καὶ τὰ πάντα ἐν εἰλικρινείᾳ καὶ ἀληθείᾳ ἀνε-
νεγκεῖν τῇ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ, ἵνα ὡ? κοινὴ µήτηρ
χαρίσηται τοῖ? γενοµένοι? τὴν εὐµενῆ καὶ κοινοφελῆ συνένεσιν καὶ
ἐπίσκεψιν. Ἐγνωσµένον δὲ ὂν ἡµῖν τὸ πεισµονικὸν τοῦ ἐξωσθέντο?
Κιτίων, ἐνδέχεται ἐµποδίσαι τὸν πρὸ πολλοῦ παρῃτηµένον γηραιὸν
καὶ ἐµπαθῆ ἡµῶν ἀρχιεπίσκοπον τοῦ δοῦναι τὴν παρ’ ἡµῶν ἁπάντων
ἀπαιτουµένην ἔγγραφον παραίτησιν.

Τούτου ἕνεκα παρακαλοῦµεν θερµῶ? ἵνα ἀποσταλῇ παρὰ τῆ?
ἡµετέρα? παναγιότητο? συνοδικὴ ἄδεια πρὸ? τὸν ἐνθάδε, δι’ ὑπο-
θέσει? ἰδία? µοναστηριακά?, διατρίβοντα πανιερώτατον ἀρχιεπί-
σκοπον ἅγιον Σιναίου κύριον Κωνστάντιον εἰ? τὸ χειροτονῆσαι σὺν
τοῖ? λοιποῖ? ἀρχιερεῦσι, τὸν µὲν κύριον Κυπριανὸν | γνήσιον καὶ
κανονικὸν ἀρχιεπίσκοπον πάση? τῆ? Κύπρου, τὸν δὲ κὺρ Μελέ-
τιον µητροπολίτην Κιτίων, ἵνα πληρωθῇ τὸ τοῦ Κυρίου ἡµῶν θέ-
ληµα καὶ ἡ τοῦ πολυχρονίου καὶ κραταιοτάτου ἡµῶν ἄνακτο?
δικαιοτάτη ἀπόφασι?. Ἔξοµεν δὲ καὶ τὴν πρόνοιαν τῆ? ἀναπαύ-
σεω? τοῦ σεβαστοῦ ἡµῖν γηραιοῦ καὶ τῶν πρὸ? κυβέρνησίν του.

Οὕτω παρακαλοῦµεν καὶ θερµοῖ? δάκρυσι δεόµεθα, ἵνα χαρο-
ποιήσῃ ἡµᾶ?, τῇ ἐπιζητουµένῃ ἀδείᾳ, ἐπιχορηγοῦσα ἡµῖν καὶ τὰ?
παναγία? καὶ θεοπειθεῖ? αὐτῆ? εὐχὰ? πατρικὰ? καὶ εὐλογία?, αἵτι-
νε? εἶεν ἡµῖν ἀρωγοὶ διὰ βίου.
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16. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΕΜΙΟΥ ∆� ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΙΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ

Ἴσον τῆ? παρὰ τῆ? Μεγάλη? Ἐκκλησία?, πρὸ? τὸν ἐνθάδε

παροδικῶ? διατρίβοντα πανιερώτατον ἀρχιεπίσκοπον ἅγιον Σι-

ναίου, σταλείση? ἐκδόσεω?1.

Ἱερεµία? ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο? Κωνσταντινουπόλεω?,

Νέα? �Ρώµη? καὶ οἰκουµενικὸ? πατριάρχη?.

Ἱερώτατε ἀρχιεπίσκοπε Σιναίου καὶ ὑπέρτιµε, ἐν ἁγίῳ Πνεύ-

µατι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆ? ἡµῶν µετριότητο? κὺρ

Κωνστάντιε, χάρι? εἴη σου τῇ ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.

Ἐπειδὴ οἱ ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου διατελοῦντε?

ἱερώτατοι µητροπολῖται καὶ ἐν Χριστῷ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ συλ-

λειτουργοὶ µετὰ παντὸ? τοῦ ἐκεῖ εὐαγοῦ? κλήρου καὶ τοῦ λοιποῦ

1. Κῶδιξ ΙΒ� οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, φφ. 70-71. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 159-160.
Κ. ΔελιΚανη ΑΡΧΙΜ., Τὰ ἐν τοῖ? κώδιξι, ὅ.π., σσ. 605-606. Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, Οἰκου-
µενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ Κύπρο?, ὅ.π., σσ. 319-321. Στὸν παρόντα τόµο χρησιµο-
ποιήσαµε τὸ κείµενο τοῦ κώδικο? Α� τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ? Κύπρου, τὸ ὁποῖο
ἀποδεικνύεται πιστὸ ἀντίγραφο τοῦ πρωτοτύπου. Τὸ ὑπὸ τῶν ∆ελικάνη καὶ
Σταυρίδη ἐκδεδοµένο παρουσιάζει µικρὲ? παραλλαγὲ? ἀπὸ τὸ πρωτότυπο, οἱ
ὁποῖε? ἔγιναν ἐπὶ πατριάρχου Ἰωακεὶµ Γ�, προκειµένου νὰ δικαιολογήσουν τὶ?
παρεµβάσει? τοῦ Πατριαρχείου στὸ ἀπὸ τοῦ 1900 µαινόµενο ἀρχιεπισκοπικὸ ζή-
τηµα τῆ? Κύπρου. Ὡ? ἡµεροµηνία συγγραφῆ? θέσαµε αὐτὴν τοῦ πρωτοτύπου
(15 Ἰουλίου 1810) ἀντὶ αὐτῆ? τοῦ κώδικο? Α� τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ? (26 Σεπτεµ-
βρίου 1810). Περὶ τούτων, γιὰ τὰ θέµατα τὰ ὁποῖα θίγουν, καθὼ? καὶ γιὰ τὸ ἐὰν
ὁ Κυπριανὸ? ἔχει «εὐθύνη» στὴν ἐξορία τοῦ Χρυσάνθου, βλ. µελέτη Ζ�, σσ. 611-
627.
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χριστεπωνύµου πληρώµατο?, γράψαντε? ἀλλεπαλλήλω? πρὸ? τὴν

καθ’ ἡµᾶ? τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, διὰ κοινῆ? ἐνυπο-

γράφου αὐτῶν ἀναφορᾶ? ἀνήγγειλαν, ὅτι ὁ χρηµατίσα? µακαριώ-

τατο? ἀρχιεπίσκοπο? Κύπρου κὺρ Χρύσανθο?, ἐπιγνοὺ? ἑαυτὸν

πρὸ χρόνων ἤδη πολλῶν µὴ ἐξικνοῦντα εἰ? τὴν ἐπιτεταγµένην καὶ

ἔντονον προστασίαν καὶ κυβέρνησιν τοῦ θρόνου τῆ? ἁγιωτάτη?

ταύτη? Ἀρχιεπισκοπῆ? διά τε τὸ βαθὺ αὐτοῦ γῆρα? καὶ τὰ χαλεπὰ

ἀσθενήµατα, προὐβάλετο πολλάκι? τὴν οἰκειοθελῆ παραίτησιν

αὐτοῦ καὶ διάδηλον τὸν τοιοῦτον αὐτοῦ σκοπὸν ἐποιήσατο πρὸ?

πάντα?, διακωλυθεὶ? ὅµω? παρά τινων, διήρκεσε µέχρι τοῦ νῦν.

Ἀλλ’ ἤδη, οὕτω δόξαν τῷ βασιλείῳ κράτει, ἀνάρπαστο? αὐτόθεν

αἴφνη? γενόµενο?, αὐτό? τε καὶ ὁ ἱερώτατο? µητροπολίτη? Κιτίων

κὺρ Χρύσανθο?, ἀπεπέµφθησαν ἀµφότεροι ἐξόριστοι δι’ ὑψηλοῦ βα-

σιλικοῦ προσκυνητοῦ ὁρισµοῦ ἐν τῇ νήσῳ Εὐρίπῳ, καὶ ἀκολούθω?

ἐπεκυρώθη, οὐ µόνον διὰ προσκυνητῶν περατίων ἀλλὰ καὶ δι’ ἱεροῦ

βασιλικοῦ χάττι σεριφίου ἡ διαδοχὴ καὶ ἀποκατάστασι? τοῦ µὲν

εὐλαβεστάτου | οἰκονόµου κὺρ Κυπριανοῦ ἐν τῷ θρόνῳ τῆ? ἁγιω-

τάτη? Ἀρχιεπισκοπῆ? Κύπρου, τοῦ δὲ ὁσιωτάτου ἀρχιµανδρίτου

κὺρ Μελετίου ἐν τῷ τῆ? ἱερᾶ? Μητροπόλεω? Κιτίων.

Ταῦτα ἀναγγέλλοντε? καὶ περιγράφοντε? οἱ διαληφθέντε?

ἱερώτατοι συναδελφοί, καὶ ἅπα? ὁ εὐαγὴ? ἐκεῖνο? κλῆρο? µετὰ

παντὸ? τοῦ λοιποῦ χριστεπωνύµου πληρώµατο?, ἐπαίνοι? τε πολλοῖ?

καταστέφοντε? ἀµφοτέρου? τοὺ? εἰ? διαδοχὴν οὕτω? ἐκλελεγµέ-

νου?, καὶ τὴν εὐχάριστον ἐν τούτοι? διάθεσιν ἑαυτῶν ἐµφαίνοντε?,

ἐκλιπαροῦσι θερµῶ? καὶ ἐπιπόνω? τὴν καθ’ ἡµᾶ? τοῦ Χριστοῦ Με-

γάλην Ἐκκλησίαν, ἵνα ἐπιχορηγηθῇ παρ’ αὐτῆ? ἄδεια πρὸ? τὴν σὴν

ἱερότητα καὶ χειροτονί(ή)σα? ἀποκαταστήσῃ? τὸν µὲν ἐν τῇ χη-

ρευούσῃ ἁγιωτάτῃ Ἀρχιεπισκοπῇ, τὸν δὲ ἐν τῇ ἱερᾷ Μητροπόλει.

Τούτων τοίνυν οὕτω? ἐχόντων καὶ τῆ? ἀποκαταστάσεω? τῶν

διαδόχων αὐτῶν δι’ ἱερῶν βασιλικῶν προσκυνητῶν θεσπισµάτων

ἐπικυρωθείση?, περὶ δὲ τοῦ ἀπαρτισµοῦ τῆ? χειροτονία? αὐτῶν γε-
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νοµένη? ἤδη ὑψηλῆ? βασιλικῆ? προσκυνητῆ? προσταγῆ? πρὸ? τὴν

καθ’ ἡµᾶ? τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, διὰ τοῦτο γράφον-

τε? συνοδικῶ? µετὰ τῶν περὶ ἡµᾶ? ἱερωτάτων ἀρχιερέων καὶ ὑπερ-

τίµων τῶν ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητῶν ἀδελφῶν ἡµῶν καὶ

συλλειτουργῶν, ἐντελλόµεθα καὶ παραγγέλλοµεν τῇ ἱερότητί σου,

ὅπω?, ἔχων τὴν ἡµετέραν ἐκκλησιαστικὴν ἄδειαν καὶ παραλαβὼν

συλλειτουργοὺ? τοὺ? λοιποὺ? δύο αὐτόθι συναδελφού?, διαπραξά-

µενο? ἐπιτέλεσῃ? σὺν πάσῃ κανονικῇ ἀκριβείᾳ τὴν θείαν καὶ ἱερὰν

µυσταγωγίαν καὶ χειροτονήσῃ? κατὰ πρῶτον, τὸν εἰρηµένον θεο-

φιλέστατον ὑποψήφιον κὺρ Κυπριανόν, προχειριζόµενο? αὐτὸν

ἀρχιεπίσκοπον τῆ? ἁγιωτάτη? Ἀρχιεπισκοπῆ? Κύπρου καὶ ἀποκα-

ταστήσῃ? εἰ? τὸν θρόνον αὐτῆ? τῇ ἐπικλήσει καὶ χάριτι τοῦ πανα-

γίου καὶ τελεταρχικοῦ Πνεύµατο?. Εἰ δέ γε, µετὰ τὴν ἀποκατάστασιν

αὐτοῦ, ἐπιτραπῇ κυριαρχικὴ ἄδεια τῆ? αὐτοῦ µακαριότητο? πρὸ?

τὴν ἀρχιερωσύνην σου, καὶ περὶ τῆ? ἑτέρα? χειροτονία? τοῦ δια-

δεξαµένου τὸν θρόνον τῆ? ἁγιωτάτη? Μητροπόλεω? Κιτίων, καὶ

γνωµοδοτήσῃ ἡ αὑτοῦ µακαριότη? εἰ? τὸ νὰ ἐπιτελέσῃ? τὴν χειρο-

τονίαν αὐτὴν πάλιν ἡ ἱερότη? σου, τότε συνηγορούση? καὶ τῆ?

ὑ(ἡ)µετέρα? ἐκκλησιαστικῆ? ἀδεία?, χειροτονήσῃ? ὡσαύτω? ἀρχιε-

ρέα τὸν εὐλαβέστατον ὑποψήφιον κὺρ Μελέτιον, καὶ ἀποκατα-

στήσῃ? ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ ἐκείνῃ Μητροπόλει, κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν

διατύπωσιν εἰ? τὴν ἄγρυπνον προστασίαν καὶ θεοφιλῆ ἐπίσκεψιν

καὶ ποιµαντορίαν τοῦ αὐτόθι χριστεπωνύµου πληρώµατο?.

Ἐπὶ τούτῳ γὰρ ἐγένετο καὶ ἡ παροῦσα ἡµετέρα ἐκκλησια-

στικὴ ἔκδοσι? καὶ ἀποστέλλεται ἐν εἴδει ἐπιστολῆ? τῇ σῇ ἱερότητι.

Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρι? εἴη µετ’ αὐτῆ?.

�αωι�. Ἰουλίου ιε� .

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεω? καὶ <ἐν> Χ<ριστ>ῷ ἀδελφὸ?

† Ὁ Καισαρεία? Φιλόθεο? καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφὸ?
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† Ὁ Κυζίκου Μακάριο? καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφὸ?
† Ὁ Νικαία? ∆ανιὴλ καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφὸ?
† Ὁ ∆έρκων Γρηγόριο? καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφὸ?
† Ὁ Ἀγκύρα? Ἰωαννίκιο? καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφὸ?
† Ὁ Ἐφέσου ∆ιονύσιο? καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφὸ?
† Ὁ Νικοµηδεία? Ἀθανάσιο? καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφὸ?
† Ὁ Χαλκηδόνο? Ἱερεµία? καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφὸ?
† Ὁ Θεσσαλονίκη? Γεράσιµο? καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφό?.
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17. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΕΜΙΟΥ ∆� ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΙΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ1

Ἱερώτατε ἀρχιεπίσκοπε Σιναίου, καὶ ὑπέρτιµε ἐν ἁγίῳ Πνεύ-
µατι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆ? ἡµῶν µετριότητο? κὺρ
Κωνστάντιε, χάρι? εἴη τῇ αὐτῆ? ἱερότητι καὶ δόσι? παρὰ Θεοῦ.

Ἰδοὺ κατὰ τὴν βασιλικῶ? ἐπικυρωθεῖσαν αἴτησιν τῶν αὐτόθι
ἱερωτάτων συναδελφῶν, τοῦ εὐαγοῦ? κλήρου καὶ παντὸ? τοῦ χρι-
στεπωνύµου πληρώµατο?, στέλλεται ἐκκλησιαστικὴ ἡµῶν εἴδησι?
τῇ φίλῃ ἡµῶν ἱερότητί σου, ἵνα ἐπιτελέσασα κανονικῶ? τὴν χειρο-
τονίαν πρῶτον τοῦ θεοφιλεστάτου ὑποψηφίου κὺρ Κυπριανοῦ, προ-
χειρίσητε µετὰ τῶν λοιπῶν δύο συλλειτουργῶν συναδελφῶν τὴν
αὐτοῦ θεοφιλίαν εἰ? τὸν θρόνον τῆ? ἁγιωτάτη? Ἀρχιεπισκοπῆ?
Νέα? Ἰουστινιανῆ? καὶ πάση? Κύπρου, πρὸ? διαδοχὴν τοῦ ἀπελα-
θέντο? δι’ ὑψηλοῦ βασιλικοῦ προσκυνητοῦ ὁρισµοῦ πρώην ἀρχιε-
πισκόπου Κύπρου κὺρ Χρυσάνθου. Εἶτα δὲ παραλαβοῦσα τὴν
γνώµην τὴν κανονικὴν τοῦ προχειριζοµένου µακαριωτάτου καὶ
ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κὺρ Κυπριανοῦ, χειροτονήσῃ
καὶ τὸν εὐλαβέστατον ὑποψήφιον τῆ? ἁγιωτάτη? µητροπόλεω? Κι-
τίων κὺρ Μελέτιον, κατὰ τὴν περίληψιν τῆ? διαληφθείση? ἡµετέ-
ρα? ἐκκλησιαστικῆ? ἐπιστολῆ?.

Ταῦτα δὲ οὕτω διαπραξαµένη, οὐδαµῶ? ἀµφιβάλλοµεν ὅτι συ-
νεργήσει ἡ φίλη ἡµῖν πανιερότη? τη? ὁµιλοῦσα προσφόρω? τῷ µα-
καριωτάτῳ νέῳ συναδελφῷ καὶ περὶ τοῦ ἀνήκοντο? ἡµῖν, ἐν ᾧ
πεποίθαµεν ὅτι ἡ περιπόθητο? ἡµῖν αὐτοῦ µακαριότη? ὡ? τοῦ κα-

1. ΙΑΚ, Βιβλίον ΛΗ�, ἔγγραφον 9. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Πατριαρχικαὶ ἐπι-
στολαὶ πρὸ? τοὺ? ἀρχιεπισκόπου? Κύπρου Χρύσανθον καὶ Σινᾶ Κωνστάντιον»,
ΚΣ, ΙΣτ� (1952) 36-37. Σχολιασµὸ τῆ? ἐπιστολῆ? τούτη? βλ. µελέτη Ζ�, σσ. 611-
627.
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θήκοντο? φύλαξ ἀπαράτρεπτο?, προθυµηθῇ σὺν τῇ δεούσῃ φιλοτι-
µίᾳ καὶ συνέσει τη?· τὰ γὰρ καλά, καλῶ? δεῖ γίνεσθαι, κατὰ τὸν
εἰπόντα.

Περὶ τοῦ ταξειδίου τοῦ κὺρ Ἰωακεὶµ ἐν Μυτιλήνῃ αὖθι?, ἂν
καλὰ καὶ εἴµεθα ἀνένδοτοι διὰ τὴν ἐγνωσµένην καὶ δοκιµασθεῖσαν
αὐτοῦ διαγωγήν. Μ’ ὅλον τοῦτο ἐκδυσωπηθέντε? ἤδη διὰ τὰ?
πολλὰ? καὶ ἐπιµόνου? παρακλήσει? τοῦ ὁσιολογιωτάτου καθηγου-
µένου κὺρ Ἱλαρίωνο?, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὴν δοθεῖσαν ἐγγύησιν τῆ?
αὐτοῦ πανοσιολογιότητο?, ὅτι θέλει µεταῤῥυθµισθῇ ἐπὶ τὸ βέλτιον
ἐκεῖνο? καὶ τὴν ὑπόσχεσιν, ὅτι οὔτε αὖθι? τοῖ? αὐτοῖ? φανείη ἐπι-
χειρῶν, νὰ διεκδικῶνται αὐτὸν µόνον ἡ πανοσιολογιότη? του, πα-
ρεπέµψαµεν εἰ? βυθὸν λήθη? τὰ προλαβόντα, καὶ ἐνεδώκαµεν νὰ
λάβῃ αὖθι? τὸ ταξείδιον· πρὸ? ὃν ἐπίτηδε? γράφοµεν ἀδεία? ἐπι-
στολὴν. Εἰδοποιοῦµεν δὲ καὶ τῇ φίλῃ ἡµῖν ἱερότητί τη?, ἵν� οὕτω
πληροφορηθεῖσα ἐφοδιάσῃ αὐτὸν τοῖ? συνήθεσι γράµµασι.

Ταῦτα ἐπὶ τοσοῦτον, ἐπὶ τοῦ παρόντο?. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρι?
εἴη µετ’ αὐτῆ?. �αωι�, Σεπτεµβρίου κζ�.

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεω? καὶ ἐν Χ<ριστ>ῷ ἀδελφό?.
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18. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Ὑπόµνηµα εἰ? τὴν χειροτονίαν τοῦ µακαριωτάτου ἀρχιεπι-
σκόπου τῆ? Νέα? Ἰουστινιανῆ? καὶ πάση? Κύπρου κυρίου κυρίου
Κυπριανοῦ.

Τῆ? ἁγιωτάτη? Ἀρχιεπισκοπῆ? Νέα? Ἰουστινιανῆ? καὶ πά-
ση? Κύπρου ἀπροστατεύτου διαµεινάση? καὶ ἐν στερήσει γνησίου
ποιµένο?, ἅτε τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντο? κυρίου Χρυσάνθου, δι’
ὑψηλοῦ προσκυνητοῦ βασιλικοῦ χάττι σεριφίου, γενοµένου ἐκπτώ-
του τε καὶ ὑπερορίου, ἡµεῖ? οἱ παρευρεθέντε? ἀρχιερεῖ? τούτου
τοῦ ἁγιωτάτου θρόνου, καὶ σύµπα? ὁ εὐαγὴ? κλῆρο?, σὺν τῷ ἱερῷ
τῶν ἱερέων συλλόγῳ συνελθόντε?, καὶ σκέψιν καὶ ἔρευναν ἐφ’ ἱκα-
νοῦ ποιησάµενοι περὶ τοῦ πρακτέου, δεῖν ἔγνωµεν προσδραµεῖν τῷ
ἐλέει τῆ? κοινῆ? τῶν ὀρθοδόξων µητρὸ? τῆ? ἁγία? τοῦ Χριστοῦ Με-
γάλη? Ἐκκλησία?. Καὶ δὴ ἁπαξάπαντε? κοινῇ ἀποφάσει καὶ συναι-
νέσει ἀνηγγείλαµεν τὰ καθ’ ἡµᾶ? διὰ κοινῶν ἀναφορῶν τῷ τε
οἰκουµενικῷ πατριάρχῃ καὶ τῇ ἁγίᾳ καὶ ἱερᾷ συνόδῳ, ἐκλιπαροῦντε?
θερµῶ? δι’ αὐτῶν καὶ περὶ τούτου, ὅπω? ἀδείᾳ πατριαρχικῇ καὶ συ-
νοδικῇ ἐπιτραπῇ τῷ τε πανιερωτάτῳ καὶ σοφωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ
ἁγίῳ Σιναίου κυρίῳ Κωνσταντίῳ, ἐνθάδε | παροδικῶ? εὑρεθέντι, καὶ
ἡµῖν, ἵνα ἐκκλησιαστικῶ? τε καὶ κανονικῶ? ἀποκαταστήσωµεν διά-
δοχον τοῦ ἁγιωτάτου τούτου θρόνου καὶ ποιµένα γνήσιον κατὰ τὰ?
ἐκκλησιαστικὰ? ἀρχαία? διατυπώσει?, τὸν πανοσιολογιώτατον ἐν
ἱεροµονάχοι? κύριον Κυπριανόν, τὸν βασιλείῳ θεσπίσµατι διάδοχον
καταστάντα, ὡ? ἄξιον καὶ ἡµῶν ἐκ πολλοῦ ἐν πολλοῖ? καὶ διὰ
πολλῶν δόκιµον ὄντα.

Τοιγαροῦν τούτων οὕτω γενοµένων καὶ τοῦ παναγιωτάτου καὶ

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 160-161.

φ. 160

φ. 161
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οἰκουµενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Ἱερεµίου, ὁµοῦ τῇ περὶ τὴν
αὐτοῦ παναγιότητα θείᾳ καὶ ἱερᾷ συνόδῳ, συγκατανεύσαντο? εἰ? τὸ
ἡµῶν αἴτηµα, καὶ ἐκδόσεω? πατριαρχικῆ? καὶ συνοδικῆ? καταπεµ-
φθείση? ἐπιστολικῶ? πρὸ? τὸν πανιερώτατον καὶ σοφώτατον ἀρχιε-
πίσκοπον ἅγιον Σιναίου κύριον Κωνστάντιον, ὅπω? παραλαβὼν καὶ
ἡµᾶ?, ἐκτελέσῃ ἐκκλησιαστικῶ? τε καὶ κανονικῶ? τὴν θείαν καὶ
ἱερὰν µυσταγωγίαν καὶ χειροτονήσῃ καὶ ἀποκαταστήσῃ γνήσιον
διάδοχον καὶ ἀρχιεπίσκοπον τὸν ῥηθέντα πανοσιολογιώτατον κύ-
ριον Κυπριανόν.

Ὅθεν καὶ ἡµεῖ? οἱ παρευρεθέντε? ἀρχιερεῖ?, ὁµοῦ τῇ αὐτοῦ
µακαριότητι, καὶ µετὰ παντὸ? τοῦ εὐαγοῦ? κλήρου καὶ ἱεροῦ συλ-
λόγου τῶν ἱερέων συνεισελθόντε? ἐν τῷ τῆ? ἁγιωτάτη? ταύτη?
Ἀρχιεπισκοπῆ? πανσέπτῳ ναῷ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ
εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐξελεξάµενοι ἀπεδέχθηµεν
τὸν διειληµµένον πανοσιολογιώτατον ἐν ἱεροµονάχοι? κύριον Κυ-
πριανόν, ἐπὶ τὸ ἀναδεχθῆναι ταύτην τὴν ποιµαντικὴν καὶ πνευµα-
τικὴν ἐπιστασίαν τοῦ ἁγιωτάτου τούτου θρόνου, ψήφου? κανονικὰ?
κατὰ τὰ? ἐκκλησιαστικὰ? διατυπώσει? πρῶτον καταβαλόντε?.

∆ιὸ εἰ? διηνεκῆ ἀσφάλειαν καὶ ἔνδειξιν ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν
ὑπόµνηµα ὡ? νενόµισται, καὶ κατέστρωται ἐν τῷδε τῷ κώδικι τοῦ
ἁγιωτάτου καὶ ἀποστολικοῦ τούτου θρόνου ἐν ἔτει σωτηρίῳ �αωι�,
Ὀκτωβρίου 29.

† Ὁ Πάφου Χρύσανθο?.
† Ὁ Κυρηνεία? Εὐγένιο?.
† Ὁ Σπυρίδων Τριµυθοῦντο?.
Χατζηνικόλαο? ὑποµνηµατογράφων.
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19. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΠΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ1

† Ὁ Κύπρου ἐπιβεβαιοῖ.

∆ιὰ τοῦ παρόντο? ἐγὼ ὁ ὑπογεγραµµένο? ἀποφαίνοµαι ὅτι τὸ
κατὰ τὸ ἐν Κυθραίᾳ καδιλίκι (sic) εὑρισκόµενον εἰ? χωρίον Τύµβου
τσιφλίκι µου περιέχον τάδε· λέγω ὀσπίτια εἰ? µὲν τὸν ἔξω δαγιρέ,
δύο σταύλου?, τρεῖ? ἀχυρῶνα?, ἕνδεκα µονόχωρου? ὀντᾶδε?2 ὑπὲρ
κατοικία? τῶν δούλων, δύο µαγαζεῖα ὑπὲρ σιτοκριθῆ? µὲ τοὺ? ἡλια-
κού? των πάντα?, αὐλὴν καὶ ἐξώπορταν· εἰ? δὲ τὸν ἔνδον δαγιρέ,
τρία µαγαζεῖα ὑπὲρ βαµβακίου, τρεῖ? ὀντάδε?, ἓν µικρὸν κελλάριν,
ἓν µέγα µαγειρεῖον, ἓν ἀναγκαῖον µὲ τοὺ? ἡλιακού? των, ὅλα κα-
τώγεια, καὶ ἓν λουτρὸν µὲ τὸ προαύλιόν του· καὶ ἀνώγεα µίαν σάλαν
ἔχουσαν τρεῖ? κοιτῶνα?· ἓν κελλάριν, ἓν κιόσκι µὲ τὸν ἡλιακόν των
καὶ σκάλαν· ἕνα ἀλικατόλακκον εἰ? τὸν αὐτὸν δαγιρέ, καὶ µιᾶ? σκά-
λα? περίβολον, περιέχοντα διάφορα δένδρα καρποφόρα· ἕνα µῦλον
τοῦ χειµῶνο? µὲ ἓν δίχωρον ὀσπίτιον. Ἑτέρου? δύο περιβόλου? ἔξω
περιέχοντα? δύο ἀλικατολάκκου?, καὶ δύο δεξαµενά?· ἕτερον τέ-
ταρτον περίβολον καλούµενον κουγιοῦ τταρλασί, περιέχοντα ἕναν
ἀλικατόλακκον, ὅλον τὸ ἀένναον ὕδωρ τοῦ αὐτοῦ τσιφλικίου, βρύ-
σιν ἐξ ἑκατὸν πεντήκοντα λάκκων, ὅλο? ὁ κύριο? αὔλαξ δι� οὗ τρέ-
χει· καὶ τὰ λοιπὰ αὐλάκια τὰ περικυκλοῦντα ὅλα τὰ χωράφια τοῦ
αὐτοῦ τσιφλικίου· πρόβατα καὶ αἶγα? ὀκτακοσία?· δύο µάνδρα?
ὑπὲρ αὐτῶν ἐχούσα? τοὺ? ἁρµοδίου? ἡλιακού? των, καὶ δύο χαλκία
ὑπὲρ τοῦ γάλακτο?, τριάκοντα σκαλῶν σπορὰν σιτοκριθῆ? µόνον
τοῦ τσιφλικίου καὶ ὅλον τὸ εὑρισκόµενον ἕτοιµον ἄχυρον.

Ταῦτα πάντα ὁµοῦ κατεριθµήθησαν περιεχόµενα εἰ? αὐτὸ τὸ

1. Κῶδιξ Μαχαιράδο?, φφ. 345-346. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ὁ ἀρχιµαν-
δρίτη? Γρηγόριο? Μαχαιριώτη?, ὅ.π., σ. 33.
2. Ὀντᾶ?: δωµάτιο.

���

? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:11  ������ 175

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



τσιφλίκι ἄνευ τινὸ? ἀφαιρέσεω? ἢ προσθέσεω?, θελήµατι ἑκουσίῳ καὶ
αὐθορµήτῳ προαιρέσει ἐπώλησα πρὸ? τοὺ? εὐγενεστάτου?, σιὸρ
Γιαννάκην τὸν Λιπέρτην, σιὸρ Νικόλαον τὸν Σάββαν καὶ σιὸρ Χα-
τζηλογῆν τὸν Ἄντζουλον, λευκοσιάτα? (sic), ἕνεκα τιµῆ? γροσίων χι-
λιάδων πέντε καὶ δέκα τὴν σήµερον, ἅτινα ἔλαβον σῷα καὶ ἀννελιπῆ
παρὰ τῆ? εὐγενεία? των. Καὶ ὑπὲρ µὲν τῶν ἄσπρων τῆ? τιµῆ? µένω
εἰ? τὸ ἑξῆ? δι� ὅλου µὴ ζητῶν, ὡ? ταῦτα ἀνελλιπῶ? πληρωθεί?, ἐκ δὲ
τοῦ τσιφλικίου οὐκ ἔχω ὁρίσαι κἂν ἴχνο? ποδό?, οὐδ� ἄλλο τι, ὡ? πω-
λήσα? αὐτὸ ὁλόκληρον ὡ? ἀνωτέρω κατερίθµησα.

Ὅθεν καὶ διὰ τὸ διηνεκὲ? ἀδιάσειστον καὶ ἀσφαλὲ? κἄνποτε
τῆ? τοιαύτη? πωλήσεω? δέδωκα εἰ? χεῖρα? αὐτῶν τὸ παρόν µου
ἐνδεικτικὸν ἰδιοϋπόγραφον µὲ τὸ νὰ ὦσιν αὐτοὶ τοῦ λοιποῦ κύριοι
καὶ ἐξουσιασταὶ αὐτοῦ τοῦ τσιφλικίου, µηδενὸ? ἔχοντο? διασεῖσαι
αὐτοὺ? τῇ ἐπιβεβαιώσει τοῦ µακαριωτάτου κοινοῦ πατρὸ? καὶ δε-
σπότου κυρίου κυρίου Κυπριανοῦ, καὶ τῇ µαρτυρίᾳ τῶν συµπαρευ-
ρεθέντων τιµίων καὶ ἀξιοπίστων ὑποκειµένων.

Τοῦτο δὲ τὸ ἐνδεικτικὸν ἔχει τὴν ἰσχὺν ἀπροσµάχητον ἐν
παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ καὶ κριτηρίῳ.

Ἐν Λευκωσίᾳ 1810, ∆εκεµβρίου 29.
Ὁ ∆ηµήτριο? Παυλίδη? βεβαιῶ.

Ἀκολουθοῦν ὑπογραφὲ? ἑπτὰ µαρτύρων.
Ὁ ∆αβὶδ †...† µάρτυ?
†...† µάρτυ?
Χριστόδουλο? Κουρτελλαρίδη? µάρτυ?
Ὁ Ἰωάννη? †...† µάρτυ?
Ὁ Νικόλαο? Νικολαΐδη? µαρτυρῶ
Ἀνδρέα? ὁ Πλουτωνίδη? µαρτυρῶ
Ἱερόθεο? Πασχαλίδη? µαρτυρῶ.

Στὸ περιθώριον τοῦ ἐγγράφου σηµειώνεται:
«Τὰ χωράφια τοῦ αὐτοῦ τσιφλικίου ἔγιναν φεραά(έ)τι ἐπάνω εἰ?

τοὺ? ἐν τῷ παρόντι περιεχοµένου? ἀγοραστὰ? παρὰ τοῦ Χαλίλα τοῦ

Σιρδὰρ ἐφέντη µεσενέτι τουρκιστὶ καὶ ἔστω δῆλον».
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20. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣ ΠΙΕΡΑΚΗΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΕΛΛΑΝ1

Κυπριανὸ@ ἐλέῳ Θ<εο>ῦ ἀρχιεπίσκοπο@ πάση@ Κύπρου.

Τὴν εὐγενείαν τη@, σιὸρ Πιεράκη τέκνον ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὸν
καὶ περιπόθητον τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ πατρικῶ@ εὐχόµενοι εὐλο-
γοῦµεν.

Ἐλάβοµεν τὸ γράµµα τη@ καὶ ἐχάρηµεν τὴν ὑγείαν τη@. Εἴδο-
µεν δὲ ὅτι θείῳ ἐλέει ἠλευθερώθη καὶ ἡ σύζυγό@ τη@ καὶ ἔτεκεν υἱόν,
τῷ ὁποίῳ εὐχόµεθα νὰ τῆ@ ζήσῃ καὶ νὰ εἶναι καλορίζικο@. Λυπού-
µεθα δὲ διὰ τὴν ἄκραν τη@ στενοχωρίαν, ὁποῦ µᾶ@ γράφει ὅτι ἔχει,
τὴν ὁποίαν, τέκνον δὲν †...† εὐγενεία@, †...† ὅλοι κοινῶ@ καὶ εἰ@
αὐτὸν χρειάζεται ὑποµονή, ἕω@ ὅτου ὁ ἅγιο@ Θεὸ@ παραβλέψῃ τὰ@
ἁµαρτία@ µα@ καὶ χαρίσῃ µίαν κοινὴν εἰρήνην καὶ εὐρυθµίαν τῶν
πραγµάτων ἅµα καὶ εὐτυχίαν.

Κατὰ τὴν ζήτησίν τη@, ἰδοὺ τῇ περικλείοµεν προστακτικὸν
πρὸ@ τὸν παπᾶ Νικόλαον διὰ τὸ ἀνενόχλητόν τη@ ἀπὸ τὸ παρ’
αὐτοῦ ζητούµενον καὶ µετὰ τὸ σεφεριέ2, τὸ ὁποῖον ἐκάµαµεν µόνον
εἰ@ τὴν εὐγενείαν τη@, καὶ ἂ@ µένῃ µυστικόν. Τῇ κυρίᾳ συζύγῳ τη@
εὐχόµεθα πατρικῶ@ ταῦτα καὶ ἡ εὐχὴ τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ εἴη
µετ’ αὐτῆ@. 1811, Ἰουλίου 12.

† Ὁ Κύπρου εὐχέτη@ σα@.

Σηµ.: ἀνίσω@ καὶ τῆ@ ζητήσῃ τοῦτο, τότε ἐµφάνισον τὸ προστακτι-
κόν µα@, εἰ δέ, θέλει@ τὸ σιωπήσῃ@.

1. Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν Ἱδρύµατο@ Πιερίδη. Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τὰ Ἑλληνικὰ Γράµ-
µατα, ὅ.π., τ. Β�, σσ. 142-143. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ εἶναι εὐχετικὴ ἐπὶ τῇ γεννήσει
τοῦ ∆ηµητρίου Πιερίδου, υἱοῦ Πιεράκη ∆ηµητρίου Κορέλλα.
2. Σεφεριέ: ταξίδι τὸ ὁποῖο ἀναγκάζει κάποιον νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὴν νηστεία.
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21. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ∆Ι’ ΑΓΟΡΑΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ1

† Ὁ Κύπρου ἐπιβεβαιοῖ.

∆ιὰ τοῦ παρόντο@ ἀποδεικτικοῦ καὶ ἀφιερωτικοῦ γράµµατο@
ὁµολογῶ ἐγὼ ὁ Χατζηχριστοφῆ@ Μουγδὸ@ πριµικήριο@ τῆ@ ἁγιω-
τάτη@ Ἀρχιεπισκοπῆ@, ὅτι τὸ ἐργαστήριον τῆ@ ἱερᾶ@ καὶ βασιλικῆ@
µονῆ@ Μαχαιράδο@, τὸ κατὰ τὴν πόρταν τῆ@ Πάφου τῆ@ Λευκο-
σία@ εὑρισκόµενον ἀντικρὺ τοῦ µανζιπίου2, τὸ ἠγόρασα ἀπὸ τὸν
µακαριώτατον ἡµῶν αὐθέντην καὶ δεσπότην ἀρχιεπίσκοπον πάση@
Κύπρου κύ<ριον> κύ<ριον> Κυπριανὸν διὰ γρόσια 250, λέγω δια-
κόσια πεντήκοντα, ἐπὶ συµφωνίᾳ τοιαύτῃ, ὅτι ἐν ὅσῳ ζῶ αὐτὸ@ ἐγώ,
νὰ τὸ ἔχω εἰ@ τὴν ἐξουσίαν µου ὡ@ ἴδιον κτῆµα, χωρὶ@ νὰ ἔχῃ ἐξου-
σίαν νὰ µὲ διασείσουν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἐργαστηρίου µήτε ὁ κατὰ
καιρὸν ἀρχιεπίσκοπο@, µήτε ὁ κατὰ καιρὸν τῆ@ ῥηθείση@ ἁγία@
µονῆ@ Μαχαιράδο@ ἡγούµενο@.

Μετὰ δὲ θάνατόν µου, ἔχω τὸ ἴδιον ἐργαστήριον αὖθι@ ἀφιε-
ρωµένον εἰ@ τὴν αὐτὴν ἱερὰν µονὴν τῆ@ κυρία@ Θεοτόκου Μαχαι-
ράδο@, χωρὶ@ νὰ ἔχῃ ἐξουσίαν κανένα@ µου συγγενὴ@ ἢ κληρονόµο@
νὰ βάλῃ χέρι ἱερόσυλον εἰ@ τὸ ῥηθὲν ἐργαστήριον, ὡ@ ἀφιερωθὲν
οἰκειοθελῶ@ ὑπ’ ἐµοῦ τῇ µητρὶ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἀφέσεω@ τῶν ἁµαρ-
τιῶν µου. Καὶ ἂν ἤθελε τολµήσῃ τινὰ@ τῶν συγγενῶν µου νὰ ἀναι-
ρέσῃ τὴν ἐµὴν ἀφιέρωσιν, νὰ ἔχῃ πρῶτον µὲν τὰ@ ἀρὰ@ τῶν
τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων πατέρων, εἶτα καὶ τὴν ἐµὴν
κατάραν καὶ νὰ µὴ ἰδῇ προκοπὴν ἐφ’ ὅρου ζωῆ@ του, καὶ νὰ εἶναι
µετὰ θάνατον ἀσυγχώρητο@ καὶ τυµπανιαῖο@.

1. Κῶδιξ Μαχαιράδο@, φ. 344. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ὁ ἀρχιµανδρίτη@
Γρηγόριο@ Μαχαιριώτη@, ὅ.π., σ. 35.
2. Μανζίπιον: τὸ ἀρτοποιεῖον.
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∆ιὸ καὶ εἰ@ ἔνδειξιν τῆ@ ἐντελοῦ@ (sic) καὶ αὐτοπροαιρέτου
ἀφιερώσεώ@ µου, δέδωκα καὶ τὸ παρὸν ἀφιερωτικόν, τῇ ἐπιβεβαι-
ώσει τοῦ µακαριωτάτου πατρὸ@ ἡµῶν κυρίου Κυπριανοῦ ἐπικεκυ-
ρωµένον, καὶ τῇ µαρτυρίᾳ τῶν ὑπογεγραµµένων ἀξιοπίστων
µαρτύρων µεµαρτυρηµένον.

Κατὰ τὸ χιλιοστὸν ὀκτακοσιοστὸν δέκατον πρῶτον σωτήριον
ἔτο@, ἐν µηνὶ ∆εκεµβρίῳ κατὰ τὴν πρώτην.

Ὁ διδάσκαλο@ τοῦ Ἀποστόλου Νικολάου παρὼν µάρτυ@
Ἀνδρέα@ ὁ Πλουτωνίδη@ µαρτυρῶ
Θεοδόσιο@ Γεωργίου πάφιο@ µάρτυ@
Λογιζῆ@ Κουµίδη@ µάρτυ@
Πέτρο@ ὁ ἀπὸ κανονάρχη@ µάρτυ@
Χατζηµιχαὴλ Χατζηιωά<ννου> ῥεφερηνδάριο@ µάρτυ@
Ἰωάννη@ Χατζηµιχαὴλ µάρτυ@
Ὁ Χατζηραφαὴλ Χατζηγιακουµῆ µαρτυρῶ
Ὁ Χατζηαντζουλῆ@ µαρτυρῶ
Ὁ Χατζηπέτρο@ παπᾶ Φιλίππου µάρτυ@
Ὁ Χατζηνικόλαο@ Πασµατσῆ@ µάρτυ@.
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22. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

�αωια� ∆εκεµ<βρίου> πρώτη.
Τὰ ὅσα δίδωµεν τοῦ µακαριωτάτου µα@ δεσπότου κυρίου Κυ-

πριανοῦ:

∆ιὰ χειρὸ@ Νικόλα Φράγγου
καὶ Πατίστα . . . . . . . . . . . . . . . γρ<όσια> 2000

∆ιὰ χειρὸ@ παπᾶ Σάββα . . . . . . . . » 1500
∆εκεµβρ<ίου> 10: ∆ιὰ χειρὸ@ Ἰωαννικίου µὲ τὸν

Γεωργῆν Καληµέρην . . . . . . . . . . . . » 1600
Τοῦ αὐτοῦ 28: Ἔτι µὲ τὸν ἴδιον Γεωργῆν . . . . . » 1600
Ἰανουαρίου 7: Ἐµέτρησα τοῦ σιὸρ �Ριτζήνη . . . . » 1000
Φεβρουαρίου 1: Ἐµέτρησα τοῦ µακαριωτάτου . . . » 1500

» 24: ∆ιὰ προσταγῆ@ τοῦ
µακαριωτάτου ἐµέτρησα
τοῦ Νικόλα Φράγγου . . . . . . . . . . . » 367

9567
Ὡ@ φιλοδωρία@ εἰ@ χρυσὰ καὶ µανδήλια . . . . γρ<όσια> 6547, 27
Ἔξοδα τῶν τουρκῶν ὡ@ φαίνονται ὄπισθεν . . . . » 964, 30
Ἕτερα ἔξοδα ὡ@ φαίνονται ὄπισθεν . . . . . . . . . . . » 2243

18.322, 17

1. Κῶδιξ Ε� ἱερᾶ@ Μητροπόλεω@ Κιτίου, φ. 19.

(sic)
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23. Ι∆ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ1

Κυπριανὸ@ ἐλέῳ Θ<εοῦ> ἀρχιεπίσκοπο@
Ν<έα@> Ἰουστιανιανῆ@ κ<αὶ> πάση@ Κύπρου.

Οἱ τῷ καθ’ ἡµᾶ@ ἱερῷ καὶ ἀποστολικῷ θρόνῳ τῆ@ ἁγιωτάτη@
Ἀρχιεπισκοπῆ@ τῆ@ Νέα@ Ἰουστινιανῆ@ καὶ πάση@ Κύπρου κανο-
νικῶ@ ὑποτελοῦντε@ πανιερώτατοι µητροπολῖται ἐν ἁγίω Πνεύµατι
ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοὶ τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@. Ἐντι-
µότατοι κληρικοὶ τῆ@ εὐαγοῦ@ πόλεω@ Λευκοσία@, πανοσιώτατοι
καθηγούµενοι, ὁσιώτατοι οἰκονόµοι καὶ ἐπιστάται τῶν ἱερῶν µονα-
στηρίων, εὐλαβέστατοι ἱερεῖ@, εὐγενέστατοι ἄρχοντε@, χρησιµώ-
τατοι προεστῶτε@ καὶ γέροντε@, καὶ ἁπαξάπαντε@ εὐλογηµένοι
χριστιανοί, τέκνα ἐν Κ<υρί>ῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα τῆ@ ἡµῶν
µετριότητο@. Χάρι@ εἴη ὑµῖν ἅπασιν, εἰρήνη τε καὶ ἔλεο@ παρὰ
Θ<εο>ῦ κυρίου Παντοκράτορο@, παρ’ ἡµῶν δὲ εὐχή, εὐλογία τε καὶ
συγχώρησι@.

Θνῆσκε ὑπὲρ πίστεω@ καὶ µάχου ὑπὲρ πατρίδο@ εἶπεν ἕνα@
ἐκ τῶν ἑπτὰ τῆ@ Ἑλλάδο@ σοφῶν, καθότι οἱ ὑπὲρ πίστεω@ καὶ πα-
τρίδο@ ἀγωνιζόµενοι, καὶ ὑπὸ Θεοῦ στεφανοῦνται, καὶ παρὰ τοῖ@
ἀνθρώποι@ ἐγκωµιάζονται. Τόσοι καὶ τόσοι µάρτυρε@ τῆ@ Ἐκκλη-
σία@, διατί ἔχυσαν τὸ αἷµά του@ ὑπὲρ πίστεω@, καὶ ὑπὸ Θεοῦ ἐστε-
φανώθησαν, καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀκαταπαύστω@ τοὺ@ δοξολογεῖ; Ὑπὲρ
πατρίδο@ πάλιν καὶ ὑπὲρ πατρίων ἐθνῶν, ποῖοι καὶ ποῖοι δὲν ἐπο-
λέµησαν; Οἱ πολυθρύλητοι ἐκεῖνοι µακκαβαῖοι ἐπὶ Ἀντιόχου τοῦ
ἕλληνο@, διὰ νὰ µὴ παραδώσωσι τὰ πάτριά του@ ἔθη καὶ νὰ µιαρο-

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 173-175. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ.
137-141.

φ. 173
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φαγήσωσιν, ὡ@ ἀπηγορευµένον ἐν τῷ νόµῳ, ἔγιναν πυρίκαυστοι ἐπ’
ἀνθράκων πυρό@, ὀπτηθέντε@ ἐν τηγάνοι@ καὶ λέβησιν. Οἱ ἑβραῖοι,
διὰ νὰ περάσωσι τὴν ἔρηµον καὶ νὰ καταντήσωσιν εἰ@ τὴν γῆν τῆ@
ἐπαγγελία@, ὁποῦ τοῖ@ ὑπεσχέθη ὁ Θεό@, ἐκράτησαν τόσου@ καὶ
τόσου@ πολέµου@ µετὰ τῶν ἀλλοφύλων. Οἱ ἕλληνε@ µετὰ τῶν τρωα-
διτῶν, οἱ πελοποννήσιοι µετὰ τῶν ἀθηναίων. Καὶ τί λέγω τοὺ@ ἐξω-
τερικού@; Οἱ θεῖοι πατέρε@ καὶ διδάσκαλοι τῆ@ Ἐκκλησία@ µα@,
πόσου@ καὶ πόσου@ ἀγῶνα@ ἐδοκίµασαν ὑπὲρ πίστεω@, διὰ νὰ ἐκρι-
ζώσωσι µέσα ἀπὸ τὸν καθαρὸν σῖτον τῆ@ Ὀρθοδοξία@ τῶν αἱρέ-
σεων τὰ ζιζάνια; Ἀφίνω νὰ τὰ διηγοῦµαι ἓν πρὸ@ ἕν, µὲ τὸ νὰ
διαβάζετε τὰ@ ἱστορία@, καὶ ἡ ἑκατοντάπτερο@ φήµη πανταχοῦ
περιεχοµένη, εἰ@ πάντων τὰ ὦτα ἐµβοµβοῦσα διατρανοῖ. Ἀλλὰ διὰ
τοῦτο, καὶ ὑπὸ Θεοῦ ἐστεφανώθησαν, καὶ µέχρι τῆ@ σήµερον παρὰ
πάντων ὑµνοῦνται, καὶ εἰ@ αἰῶνα τὸν ἅπαντα.

Ἡµεῖ@ οἱ ἐν τῇ ὑπερτάτῃ ταύτῃ περιωπῇ τῆ@ ἁγιωτάτη@
Ἀρχιεπισκοπῆ@, καὶ τῇ εὐαγγελικῇ λυχνίᾳ ἐλέῳ Θεοῦ ἔφοροι κα-
τασταθέντε@, τῶν τε ἐκκλησιαστικῶν, καὶ πολιτικῶν, καὶ τῆ@ νο-
ητῆ@ τοῦ Χριστοῦ µάνδρα@ τῆ@ καθ’ ἡµᾶ@ νήσου Κύπρου, φηµί, τὰ
λογικὰ ἐµπιστευθέντε@ πρόβατα, εἰ@ τὸ προµηθεύειν καὶ προνοεῖ-
σθαι πᾶσι τρόποι@ τὴν κατ’ ἄµφω διόρθωσιν αὐτῶν, τοῖ@ ἴχνεσιν
ἐκείνων τῶν θείων ἀνδρῶν βαίνοντε@, καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ πρε-
σβεύοντε@, καὶ τὸ τῶν πολλῶν συµφέρον ἀποστολικῶ@ διώκοντε@,
εἰ@ ἔννοιάν τινα ἐλθόντε@, ὅτι δεῖ καὶ ἡµᾶ@ ἕνα τι σύσσηµον θεο-
σεβεία@, καὶ ὑπὲρ πίστεω@ ἀγώνισµα τῇ πατρίδι καταλιπεῖν, καὶ
ὠφελῆσαι κατ’ ἄµφω τοὺ@ ὁµοπατρίου@ ἡµῶν, κατά τε τὰ ἠθικὰ καὶ
τὰ ἐκκλησιαστικά, καὶ ἐννοήσαντε@ ὅτι ἡ ἡµετέρα πολιτεία τῆ@ καθ�
ἡµᾶ@ νήσου Κύπρου πάσχει µέγαν αὐχµὸν παιδεία@, καὶ ἔλλειψιν
ἑλληνικῶν µαθηµάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι τὸ µόνον µέσον ὁποῦ στολί-
ζουσι τὸν ἀνθρώπινον νοῦν, καὶ ὁποῦ ἀποκαταστήνουσι τὸν ἄνθρω-
πον ἄξιον τῷ ὄντι ἄνθρωπον.

Τούτου χάριν ζήλῳ θείῳ κινηθέντε@ καὶ φιλοτιµηθέντε@, ἀπε-
φασίσαµεν, ἅµα τοῦ πνευµατικοῦ σκάφου@ διαδεξάµενοι τὰ πηδάλια,
ἐν πάσῃ τῇ ἀσθενείᾳ ἡµῶν, νὰ συστήσωµεν µίαν ἑλληνικὴν Σχολὴν
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ἐπάνω εἰ@ τὴν πατρίδα, διὰ νὰ ὠφελήσωµεν καὶ ἡµεῖ@ ὁπωσοῦν τοὺ@
συµπατριώτα@ ἡµῶν. Καθότι ἐνενοήσαµεν προσέτι, ὅτι τῆ@ ἀπαι-
δευσία@ καὶ κακοηθεία@ τινῶν ὁµοπατρίων, ἀφ’ ἧ@ πηγάζουσι τόσα
καὶ τόσα δεινά, δὲν εἶναι ἄλλο τὸ αἴτιον, παρὰ ἡ στέρησι@ τῶν
µουσῶν, µὲ τὸ νὰ µὴ{ν} ἐστάθη τρόπο@ µέχρι τῆ@ αὐτῆ@ νὰ συστηθῇ
καὶ εἰ@ τὴν ἐδικήν µα@ πατρίδα, καθὼ@ καὶ εἰ@ ἄλλα@ πολιτεία@,
ἕνα κοινὸν σχολεῖον, διὰ νὰ διδάσκωνται οἱ παῖδε@ τῆ@ πολιτεία@,
τέλο@ πάντων, τὴν πάτριον πίστιν αὐτῶν, τὸ µόνον προτιµότατον
καὶ ἀναγκαιότατον, καὶ νὰ ἐκπαιδεύωνται ἐνταυτῷ, καὶ ἤθη χρηστά,
ὁποῦ µὲ τὸ µέσον τῆ@ µαθήσεω@ προβαίνοντε@ εἰ@ τὴν | ἀνδρικὴν
ἡλικίαν νὰ γίνωνται ἄνδρε@ θεοσεβεῖ@, φρόνιµοι, πολιτικοί, χρη-
στοήθει@, δίκαιοι, φιλοπάτριδε@, φιλέµποροι, ὁποῦ νὰ ἠµποροῦσι νὰ
προσπορίζωνται τὰ συστατικὰ τῆ@ ζωῆ@ αὐτῶν µὲ τρόπου@ δι-
καιοσύνη@, καὶ ὄχι νὰ περιφέρωνται τῇδε κἀκεῖσαι τηνάλλω@, ἐν
ἀπορίᾳ καὶ ἀµηχανίᾳ τὸ πλεῖστον διάγοντε@.

Τούτου χάριν ἀποφασιστικῶ@ µὲ ὅλην µα@ τὴν ἀδυναµίαν, καὶ
µὲ κάθε δύσκολον τρόπον, ἠγείραµεν ἐκ θεµελίων, καὶ εἰ@ κάλλο@
ὁπωσοῦν, τὴν ἤδη οἰκοδοµηθεῖσαν νέαν Σχολήν, τὴν ἔξωθεν καὶ
πλησίον κειµένην τῆ@ καθ’ ἡµᾶ@ ἁγιωτάτη@ Ἀρχιεπισκοπῆ@, ἐν τῷ
κατὰ ἀνατολὰ@ εὑρισκοµένῳ παξέ, τὸν ὁποῖον παξὲν εἶχε πρὸ χρό-
νων ἀφιερωµένον εἰ@ τὴν ἱερὰν σταυροπήγιον καὶ βασιλικὴν µονὴν
τῆ@ κυρία@ Μαχαιράδο@ ὁ συναδελφὸ@ ἡµῶν ἅγιο@ Κυρηνεία@ κὺρ
Εὐγένιο@.

Κατανοήσαντε@ ἡµεῖ@ λοιπὸν ὅτι διὰ τὴν Σχολὴν ταύτην,
ἄλλο µέρο@ ἁρµοδιώτερον ἀπὸ τὸν παξὲν αὐτὸν δὲν ἦτον (ἀγκαλὰ
καὶ ἀφιερωµένο@ ὡ@ εἴποµεν, τῇ ῥηθείσῃ ἱερᾷ Μονῇ), ἀλλ’ ἐννοή-
σαντε@ ἐν ταὐτῷ ὅτι εἰ@ τὸ ἔργον αὐτὸ δὲν ἐµεσολαβοῦσε καµµία
ἱεροσυλία, µὲ τὴν αἰτίαν ὁποῦ καὶ αὐτὴ ἡ Σχολὴ οἰκοδοµηθεῖσα
ἔµελλεν ἀφιεροῦσθαι τῷ Θεῷ, ὡ@ δηλωθήσεται κατωτέρω, καὶ αὖθι@
τὸ ἀφιέρωµα ἔµενεν ἀφιέρωµα. Τούτου ἕνεκα δὲν ἐσυστάληµεν νὰ
οἰκοδοµήσωµεν αὐτὴν τὴν νέαν Σχολὴν εἰ@ τὸν ῥηθέντα παξέν, τῇ
εἰδήσει ὅµω@ τοῦ τε καθηγουµένου καὶ τῶν λοιπῶν πατέρων τῆ@
ῥηθείση@ ἱερᾶ@ καὶ σταυροπηγιακῆ@ µονῆ@ Μαχαιράδο@. Ὥστε
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οὕτω@ ἐντελλόµεθα καὶ διορίζοµεν· ἐν ὅσῳ µὲν ἡ Σχολὴ αὕτη δια-
σώζεται τοῦτο αὐτὸ Σχολή, κατὰ τὴν ἀφιέρωσιν ἡµῶν, τὸ ἱερὸν µο-
ναστήριον νὰ µὴ ἔχῃ νὰ πρετενδαίρῃ τι ὑπὲρ τοῦ τόπου τούτου. Ἂν
ὅµω@ µετὰ καιρὸν κανένα@ ληστρικῶ@ ἐφορµήσα@, ἤθελεν ἀναιρέσῃ
τὸ σύστηµα τῆ@ Σχολῆ@ ταύτη@, τὸ ἱερὸν µοναστήριον αὖθι@ νὰ
πρετενδαίρῃ τὸν ἴδιον τόπον, ὡ@ ἴδιον ἀφιέρωµα, µηδενὸ@ εἰ@ τοῦτο
τὸ παράπαν ἐναντιουµένου. Τοῦτο δὲ ἐποιήσαµεν καὶ τὸν ῥηθέντα
παξὲν εἰ@ οἰκοδοµὴν τῆ@ νέα@ Σχολῆ@ ταύτη@ ἐξελεξάµεθα, ὅπω@ ἡ
Σχολὴ εὑρισκοµένη κατὰ τὸ µέσον τῆ@ πολιτεία@, δέχεται ὡ@ ἐκ
περιφερεία@ εἰ@ τὸ κέντρον ἀπὸ ὅλην τὴν Λευκοσίαν εὐκολώτερα
ὅλου@ τοὺ@ µαθητά@.

Παρώτρυνε δὲ ἡµᾶ@ εἰ@ τοῦτο τὸ εὐσεβὲ@ καὶ θεάρεστον ἔργον,
ναὶ καὶ ὁ ζῆλο@ τῆ@ πατρίδο@, ὡ@ ἔφηµεν, καὶ τὸ ἀπαραίτητον ἡµῶν
χρέο@, ἀλλὰ καὶ αἱ ἐξ ἁµάξη@ λαλούµεναι κατὰ τῶν κυπρίων ἡµῶν
ἀναρίθµητοι ἐκεῖναι κατηγορίαι, ὧν αὐτήκοοι πολλάκι@ ἐν πολλοῖ@
ἐγενόµεθα. Καθότι εἰ@ ὅσου@ περιήλθοµεν τόπου@ καὶ ξένα@ ἐπαρ-
χία@, ἄλλο δὲν ἠκούοµεν, παρὰ µίαν ἀδιάκοπον ῥύµην κατηγοριῶν
εἰ@ τοὺ@ κυπρίου@ ἡµᾶ@, ὅτι τὰ παραµικρότερα νησία, καὶ αἱ παρα-
µικρότεραι πολιτεῖαι, ἔχουσι κοινὰ σχολεῖα συστηµένα, καὶ µία πε-
ρίφηµο@ Κύπρο@, ἕνα κοινὸν µουσεῖον, κἂν τῶν γραµµατικῶν, δὲν
εἶναι ἄξιοι νὰ συστήσωσι, διὰ νὰ σπουδάζωσι τὰ παιδία τῆ@ πολιτεία@
καὶ νὰ ῥυθµίζωσι κἂν τὴν βάρβαρον γλῶσσάν του@. Ἀλλὰ πηγαίνει@
καὶ βλέπει@ µίαν ἀµάθειαν εἰ@ ὅλου@ γενικῶ@, καὶ εἰ@ ἱερωµένου@, καὶ
εἰ@ λαϊκού@, καὶ κάποια ἤθη σχεδὸν ἀνυπόφορα. Αὐτὰ@ λέγω τὰ@ κα-
τηγορία@ αὐτοῖ@ ὠσὶν ἀκηκοότε@, καὶ ἔκτοτε τὸν ζῆλον τοῦτον ἐνδό-
µυχον τρέφοντε@, ἤδη κυριάρχαι κατασταθέντε@, συνάρσει θείᾳ
ἐβάλοµεν εἰ@ ἔργον τὸν ἀγαθόν µα@ σκοπόν, καὶ εἴδοµεν σὺν Θεῷ τὸ
ποθούµενον εἰ@ κάλλιστον πέρα@ πεπερασµένον.

Ὅθεν, ἐπειδὴ γνώµη εὐσεβή@ ἐστι, κατὰ τὴν θεολόγον φωνήν,
ἐκ Θεοῦ τε ἄρχεσθαι καὶ εἰ@ Θεὸν ἀναπαύεσθαι, ἤτοι πᾶν ἀγαθὸν
κατόρθωµα τῷ Θεῷ ἀναφέρειν, ἀλλ’ οὐχὶ τῇ ἡµετέρᾳ δυνάµει, τού-
του χάριν, δόξαν ἀποδιδόντε@ τῷ µόνῳ Θεῷ τῷ καὶ τὴν ἀρχὴν δόντι
καὶ τὸ πέρα@ ἰδεῖν, πρῶτον µὲν ἀφιεροῦµεν αὐτὴν τὴν ἱερὰν Σχολὴν
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τῇ πανσωστικῇ ἁγίᾳ Τριάδι, αὐτῷ τῷ τρισυποστάτῳ ἑνὶ καὶ µόνῳ
Θεῷ, καθότι εἰ@ δόξαν αὐτοῦ ἔκτισται, ἵνα περισκέπῃ καὶ διατηρῇ
αὐτὴν ἀπὸ πάση@ προσβολῆ@ ἐναντία@, διαβολικῆ@ τε καὶ ἀνθρω-
πίνη@ καὶ ἵνα δώσῃ αὐτῇ καλὴν αὔξησιν καὶ στερέωσιν, καὶ καρ-
ποὺ@ ἀρετῆ@ τοῖ@ σπουδάζουσιν ἐν αὐτῇ νέοι@, εἰ@ ἄφεσιν τῶν
ἁµαρτιῶν ἡµῶν, καὶ εἰ@ µνηµόσυνον τῶν ἡµετέρων γονέων.

Εἶτα καὶ πρὸ@ ὑµᾶ@ τοὺ@ πανιερωτάτου@ µητροπολίτα@ τοὺ@
ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητοὺ@ ἀδελφοὺ@ καὶ συλλειτουργοὺ@ τῆ@
ἡµῶν µετριότητο@, συνιστῶµεν αὐτήν. Μάλιστα τῷ µεθ’ ἡµᾶ@ δια-
δεξοµένῳ τὸν ἡµέτερον θρόνον, ὅ@ τί@ ποτ’ οὗτό@ ἐστι, καὶ πᾶσι
τοῖ@ εἰσέπειτα διαδόχοι@ µητροπολίται@, παντί τε τῷ εὐαγεστάτῳ
κλήρῳ, καὶ πᾶσιν ἁπλῶ@ τοῖ@ φίλοι@ συµπατριώται@ καὶ ἀδελφοῖ@,
εἰ@ τὸ διατηρεῖν καὶ ὑπερασπίζεσθαι τὴν ἱερὰν Σχολὴν ταύτην ὡ@
κόρην ὀφθαλµοῦ, ὡ@ ἴδιον ἀφιέρωµα τῷ Θεῷ, ἀγωνιζόµενοι ὑπὲρ
τῆ@ διηνεκοῦ@ συστάσεω@ τῆ@ Σχολῆ@ ταύτη@, ἂν ἤθελε τὸ καλέσῃ
ἡ χρεία καὶ µέχρι@ αἵµατο@. Ἂν ὅµω@ µετὰ τὴν ἐµὴν ἐκδηµίαν τοῦ
σώµατο@, ἤθελε φανῇ τινὰ@ τοσοῦτον ἀναιδή@ τε καὶ ἱερόσυλο@,
ὥστε ὁποῦ εἰ@ οὐδὲν λογισάµενο@ τὴν ἡµετέραν ἀφιέρωσιν, νὰ
ἁπλώσῃ χέρι | λῃστρικὸν εἰ@ αὐτήν, καὶ ἀπὸ οἶκον Θεοῦ νὰ ποιήσῃ
οἶκον κοινὸν ἑαυτοῦ, εἴτε καὶ ἀρχιεπισκοπήν, εἴτε καὶ µητρόπολιν,
ὁ τοιοῦτο@ οἵα@ τάξεω@ καὶ βαθµοῦ εἴη, πρῶτον µὲν ἐχέτω ἀντίδι-
κον τῆ@ ἰδία@ αὑτοῦ ψυχῆ@ αὐτὴν τὴν ἀδιαίρετον καὶ ἁγίαν Τριάδα,
καὶ ἔστω ἀφωρισµένο@ παρὰ Πατρό@, Υἱοῦ καὶ ἁγί<ου> Πνεύµα-
το@. Στένων καὶ τρέµων ὡ@ ἄλλο@ Κάϊν εἴη ἐπὶ τῆ@ γῆ@· κληρονο-
µήσει τὴν λέπραν τοῦ Γιεζῆ, καὶ τὴν ἀγχόνην τοῦ προδότου Ἰούδα,
καὶ µετὰ θάνατον εἴη ἄλυτο@ καὶ τυµπανιαῖο@· ὁ σίδηρο@ καὶ αἱ πέ-
τραι λυθήσονται, αὐτὸ@ δὲ οὐδαµῶ@· σχισθείη ἡ γῆ καὶ καταπίοι
αὐτὸν ὥσπερ τὸν ∆αθὰν καὶ τὸν Ἀβειρών· ἐχέτω δὲ καὶ τὰ@ ἀρὰ@
τῶν ἐν ταῖ@ ἑπτὰ συνόδοι@ διαπρεψάντων θεοφόρων πατέρων, καὶ
πάντων τῶν ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνο@ Θεῷ εὐαρεστησάντων. Ἐπικα-
τάρατο@ τέω@ ἡ γῆ ἐν τοῖ@ ἔργοι@ αὐτοῦ, καὶ προκοπὴν οὐ µὴ ἴδοι
εἰ@ τὸν αἰῶνα ἐν οἷ@ ἐργάζεται· ἡ δὲ κληρονοµία αὐτοῦ εἴη τὸ ἄσβε-
στον πῦρ τῆ@ αἰωνίου γεέννη@.
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Οἱ δὲ πᾶσι τρόποι@ τὴν ῥηθεῖσαν Σχολὴν ὡ@ ἀφιερωµένην Θεῷ
δεφενδεύοντε@ καὶ ὑπερασπιζόµενοι, ἔστωσαν συγκεχωρηµένοι καὶ
εὐλογηµένοι παρὰ Πατρό@, Υἱοῦ καὶ ἁγί<ου> Πνεύµατο@, τῆ@
µόνη@ ἀσυγχύτου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδο@, τοῦ ἑνὸ@ τῇ οὐσίᾳ Θεοῦ,
παρ’ οὗ καὶ ἀπολαυέτωσαν πάντων τῶν ἐφετῶν, αὐξανόµενοι καὶ
πλατυνόµενοι τῇ κατ’ ἄµφω εὐδαιµονίᾳ, ὡ@ ἐκθύµω@ αὐτοῖ@ ἐπευ-
χόµεθα. �αωιβ�, Ἰανουαρίῳ α�.

Ἐξεδόθη κατὰ τὸ χιλιοστὸν ὀκτακοσιοστὸν δωδέκατον σωτή-
ριον ἔτο@, ἐν µηνὶ Ἰανουαρίῳ, καὶ κατεστρώθη ἐν τῷδε τῷ κώδικι
τῆ@ καθ’ ἡµᾶ@ ἁγιωτάτη@ Ἀρχιεπισκοπῆ@, εἰ@ ἔνδειξιν καὶ ἀσφά-
λειαν.

† Ὁ Κύπρου Κυπριανὸ@ βεβαιοῖ καὶ ἀποφαίνεται.
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24. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ1

Κυπριανὸ@ ἐλέῳ (Θεοῦ) ἀρχιεπίσκοπο@ Νέα@ Ἰουστινιανῆ@
καὶ πάση@ Κύπρου.

Ὁσιώτατοι πατέρε@ οἱ ἐνασκούµενοι ἐν τῇ ἱερᾷ καὶ σεβασµίᾳ
βασιλικῇ µονῇ τοῦ Κύκκου, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπό-
θητα τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@, ἅπαξ ἅπαντα@ ὑµᾶ@ πατρικῶ@ εὐχό-
µενοι εὐλογοῦµεν, ἐξαιτούµενοι ὑµῖν θεόθεν πᾶν ἀγαθὸν καὶ
καταθύµιον, καὶ προκοπὴν καὶ ἐπίδοσιν εἰ@ τὰ@ θεία@ ἐντολὰ@ καὶ
ψυχικὰ@ ἀρετά@.

Ἑποµένω@ δὲ δηλοποιοῦµεν ὅτι πρὸ ὀλίγων κατὰ τὴν ἑβδόµην
τοῦ τρέχοντο@, µὲ τὸν ταχυδρόµον ὅ@ τι@ ἐκόµισε τὴν εἴδησιν τῆ@
ἀλλαγῆ@ τοῦ ἡγεµόνο@, ἐλάβοµεν ἓν γράµµα ἀπὸ τῆ@ Βασιλευού-
ση@, τὸ ὁποῖον µᾶ@ ἐλύπησεν, οὐχὶ µετρίω@, ἐπειδὴ καὶ ἐν τούτῳ
µᾶ@ φανερώνει ὁ κατὰ πνεῦµα περιπόθητο@ υἱὸ@ τῆ@ ἡµῶν µετριό-
τητο@ σιὸρ Μανσούρα@ Κύπριο@, ὅτι εἰ@ Βασιλεύουσαν µαθόντε@
τὸν θάνατον τοῦ µακαρίτου ἡγουµένου Μελετίου2, τινὲ@ φθορο-
ποιοὶ καὶ ἅρπαγε@ ἐπανέστησαν καὶ µὲ µέσα διάφορα, καὶ µὲ ὑπο-
σχέσει@ δώρων, οὐχὶ ὀλίγων, ζητοῦσι νὰ λάβωσι τὴν ἡγουµενίαν τοῦ
ἱεροῦ τούτου Μοναστηρίου· καὶ µᾶ@ γράφει παρακαλῶντα@ νὰ κά-
µωµεν τὴν πρέπουσαν διόρθωσιν, µίαν ὥραν τὸ ὀγληγορότερον, διὰ

1. Ἀρχεῖον ἱερᾶ@ µονῆ@ Κύκκου, φάκελλο@ ΜΕ, ἔγγραφον 2α. ΣΤ. ΠΕΡ∆ΙΚΗ, Ἡ
µονὴ Κύκκου, ὁ ἀρχιµανδρίτη@ Κυπριανὸ@ καὶ ὁ τυπογράφο@ Μιχαὴλ Γλυκῆ@,
ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία 1989, σσ. 99-103.
2. Πρόκειται γιὰ τὸν Μελέτιο Β� Μυριανθέα (1776-1811), ἐπικαλούµενο Ξένο ἢ
Μαυροµµάτη.
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νὰ µὴ{ν} εἰσφρύσῃ τινὰ@ ἔξωθεν καὶ γίνῃ βλάβη εἰ@ τὴν καλὴν καὶ
ἐπαινετὴν συνήθειαν τοῦ ἱεροῦ Μοναστηρίου καὶ ζηµία, οὐχὶ ὀλίγη.
Καὶ πρὸ@ πληροφορίαν ὑµῶν περισσοτέραν, ἰδοὺ ὁποῦ σᾶ@ ἐξαπο-
στέλλοµεν καὶ τὸ ἴδιον γράµµα του, καὶ ἐξ αὐτοῦ θέλετε πληροφο-
ρηθῇ καλῶ@.

Ἡµεῖ@ λοιπὸν διὰ τὴν κατεπείγουσαν ἀνάγκην, µὴ{ν} ἔχον-
τε@ τί ἄλλο νὰ κάµωµεν, εἰ@ ἀνατροπὴν καὶ ἐµπόδιον τοῦ κακοῦ,
ἐγράψαµεν τῷ παναγιωτάτῳ οἰκουµενικῷ πατριάρχῃ, καὶ ἄλλοι@
τισὶ φίλοι@, ὅτι αὐτὴ ἡ ὑπόθεσι@ τετέλεσται πρὸ πολλοῦ, καὶ κατὰ
τὴν ἀνέκαθεν ἐπικρατοῦσαν τοπικὴν συνήθειαν καὶ τάξιν τοῦ ἱεροῦ
τούτου Μοναστηρίου, καὶ µὲ τὴν ἡµετέραν συναίνεσιν καὶ γνώµην
τῶν ἐνταῦθα προκρίτων τοῦ γένου@ µα@, καὶ θελήσει καὶ βουλήσει
καὶ τῶν ἐνασκουµένων ὁσιωτάτων πατέρων, ἀπεκατέστη ἡγούµε-
νο@ ὁ διάδοχο@ ἐκείνου τοῦ µακαρίτου, πανοσιολογιώτατο@ ἐν ἱερο-
µονάχοι@ κὺρ Παρθένιο@. Ὁποῦ µὲ αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ ἡσυχάσωσι
τὰ κινήµατα καὶ σκάνδαλά του@. Ὅθεν καὶ προστάζοµεν ὑµᾶ@ δε-
σποτικῶ@ καὶ πατρικῶ@, καὶ µάλιστα τοὺ@ γέροντα@ καὶ προ-
εστῶτα@, οἱ ὁποῖοι ἔχετε καὶ πρᾶξιν ἱκανὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν
πραγµάτων καὶ πολιτικῶν, καὶ γνῶσιν δυναµένην νὰ κρίνῃ τὸ ὀρθὸν
καὶ συµφέρον, καὶ οὐχὶ ἀνθρώπου@ ἰδιώτα@ καὶ ἀπράκτου@ καὶ µη-
δεµίαν ἔχοντα@ πεῖραν πραγµάτων, µηδὲ δυναµένου@ συνειδεῖν καὶ
κρῖναι τὸ συµφέρον, νὰ συνέλθητε εἰ@ ἓν µέρο@ καὶ µὲ ἀδελφικὴν
ἀγάπην καὶ εἰλικρίνειαν, νὰ σκεφθῆτε καλῶ@ τὴν ὑπόθεσιν, καὶ µὲ
γνώµην ἀπαθῆ καὶ ὀρθήν, εἰρηνικῶ@ νὰ ἐκλέξητε τὸ καλὸν καὶ συµ-
φέρον τοῦ ἱεροῦ ὑµῶν Μοναστηρίου, διὰ νὰ µὴν γένῃ µία τοιαύτη
κακίστη καὶ ἐπιζήµιο@ καὶ φθοροποιὸ@ συνήθεια εἰ@ τὰ@ ἡµέρα@
µα@, | καὶ ἔπειτα ἔχοµεν ὅλοι τὴν ἁµαρτίαν καὶ τὴν κατηγορίαν ἀπὸ
τοὺ@ µεταγενεστέρου@ µα@, διότι δὲν ᾠκονοµήσαµεν καλῶ@ καὶ ὡ@
ἔπρεπε τὴν ὑπόθεσιν. Καὶ οὕτω συνελθόντε@ εἰ@ ἓν νὰ µὴν δώσητε
χώραν εἰ@ τὸν µισόκαλον καὶ σπορέα τῶν ζιζανίων καὶ βάσκανον
τῆ@ εἰρήνη@ καὶ ἀδελφικῆ@ ἀγάπη@, τὴν ὁποίαν ὡ@ κληρονοµίαν ὁ
Κύριο@ ἡµῶν µᾶ@ ἄφησεν εἰ@ οὐρανοὺ@ ἀνερχόµενο@, καὶ µάλιστα
ἐστὶ τοιοῦτο@ ὁ µισόκαλο@ καὶ σπείρει προθυµότατα τὰ ζιζάνια
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αὐτοῦ καὶ διεγείρει ἔριδα@ καὶ φιλονεικία@ καὶ διαστάσει@, καὶ τα-
ράττει καὶ συγχύζει τὴν εἰρήνην καὶ ἀδελφικὴν ἀγάπην εἰ@ τοὺ@
ἐκκλησιαστικοὺ@ καὶ ἱερωµένου@, ὡ@ ἔχοντα@ χρέο@ νὰ φυλάττωσι
τὰ@ ἐντολὰ@ τοῦ Κυρίου µα@, καὶ νὰ γίνωνται εἰ@ τοὺ@ ἄλλου@ πα-
ράδειγµα καλόν.

Ὅθεν γινώσκοντε@ ταῦτα καλῶ@, ἀφ’ οὗ λάβετε τὴν πα-
ροῦσαν ἡµῶν ἐπιστολὴν καὶ καταλάβετε σαφῶ@ ὅσα σᾶ@ ἐπιτάττο-
µεν νὰ σηκωθῆτε ἀνυπερθέτω@ νὰ ἔλθητε ἐνθάδε πρὸ@ ἡµᾶ@ ὁµοῦ
µετὰ τοῦ πανοσιολογιωτάτου οἰκονόµου κὺρ Παρθενίου, διὰ νὰ γίνῃ
καὶ παρ’ ἡµῖν ἡ προσήκουσα σκέψι@, καὶ νὰ λάβῃ τέλο@ ἡ ὑπόθεσι@,
καθὼ@ καὶ ἐξ ἀρχῆ@ ἐκρίθη εὔλογον καὶ παρὰ πᾶσι δεκτὸν καὶ ἐπαι-
νετόν. Ἔπειτα µὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἡσυχάζουσιν οἱ λυµεῶνε@ καὶ
ἐπιβλαβεῖ@ καὶ µένουν ἀνίσχυρα καὶ ἄπρακτα καὶ τὰ τόξα καὶ σκάν-
δαλα τοῦ πονηροῦ µισοκάλου. Ὡσὰν ὁποῦ (ὃ µὴ γένοιτο) ἂν ἤθελεν
ἀκολουθήσῃ κανένα ἄλλο ἀσυνήθιστον καὶ ἀνατραπῇ αὐτὴ ἡ θεά-
ρεστο@ καὶ παρὰ πᾶσιν ἐπαινετὴ συνήθεια καὶ εὐταξία, ἔχοµεν νὰ
ἀποδώσωµεν λόγον περὶ τούτου εἰ@ τὸν ἅγιον Θεόν.

Λοιπὸν καὶ ἡ ὁσιότη@ σα@ ὡ@ γέροντε@ καὶ νουνεχεῖ@ καὶ
φρόνιµοι ἄνθρωποι, θέλετε στοχασθῇ τὸ συµφερώτερον καὶ ὠφελι-
µώτερόν σα@ καὶ θέλετε ἔλθῃ κοντά µα@, ὡ@ γράφοµεν, ὁµοῦ µετὰ
τῆ@ πανοσιότητό@ του, διὰ νὰ κάµωµεν τὴν προσήκουσαν διόρθω-
σιν εἰ@ τὴν τρέχουσαν ὑπόθεσιν, ὁποῦ τέλο@ πάντων, καὶ ἡµεῖ@ νὰ
µὴ καταδυναστευθῶµεν καὶ καταναγκασθῶµεν καὶ κάµωµεν καὶ
παρὰ γνώµην µα@, καὶ ἔξω τοῦ σκοποῦ καὶ τῆ@ θελήσεω@ καὶ τοῦ
συµφέροντο@ ὑµῶν.

Οὕτω ποιήσατε ἐξ ἀπο<φά>σεω@ ὡ@ ἐντελλόµεθα ὑµῖν, ἵνα
καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρι@ καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεο@, καὶ ἡ εὐχὴ καὶ ἡ εὐλο-
γία τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν. Ἀµήν.

1812, Ἰανουαρίου 10.

† Ὁ Κύπρου καὶ εὐχέτη@ ὑµῶν.
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25. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟ1

Τὴν ὑµετέραν σεβασµιωτάτην µακαριότητα ταπεινοφρόνω@
προσκυνοῦντε@ κατασπαζόµεθα.

Μετὰ τὴν εὐλαβητικὴν προσκύνησιν καὶ ἔρευναν τῆ@ ἐπερά-
στου ἡµῖν ὑγεία@ τῆ@ µακαριότητό@ τη@, δηλοποιοῦµεν συγχαιρό-
µενοι ἐπὶ τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγµάτων, καὶ ὅτι ἡ µακαριότητά τη@,
µὲ τὴν ἀγχίνιάν τη@ ἐµετακόµισεν ὅλην τὴν παλαιὰν συνήθειαν τοῦ
τόπου, διὰ νὰ ἔχετε εἰ@ χεῖρά@ σα@ τὴν δοσοληψίαν τῆ@ κάσα@, διὰ
νὰ οἰκονοµῆτε τὰ συναγώµενα καὶ τὰ διδώµενα µὲ ἄριστον τρόπον,
πρὸ@ ἀνακούφισιν καὶ ὠφέλειαν ὅλων τῶν κατοίκων τῆ@ νήσου.

Τοῦτο τὸ κατόρθωµά τη@ µᾶ@ ἔβαλεν καὶ ὅλου@ ἡµᾶ@ νὰ ἔχω-
µεν βεβαίαν τὴν ἐλπίδα διὰ τὰ ἄσπρα, ὁποῦ ἔχωµεν νὰ λαµβάνω-
µεν, γνώριµα ὅλα τῆ@ µακαριότητό@ τη@, περὶ ὧν πολλάκι@ ἐγράψαµεν
αὐτῆ@, καὶ τοῦ ἀπελθόντο@ ἡγεµόνο@ Ζεῒτ Μεχεµὲτ Ἐµὶν ἐφέντη,
καὶ ἐλάβαµεν τὰ@ ἀποκρίσει@ καὶ τὰ@ φυλάττοµεν χωρὶ@ νὰ
εἰδοῦµεν ποτὲ καρπόν. Ἡ µακαριότητά τη@ ὑπόσχετον, ἀλλ’ οὖν
ἀφ’ οὗ ἔφθαννεν ὁ καιρὸ@ τῆ@ ὑποσχέσεω@ ἀπολογεῖτο δικαίω@, ὅτι
τὴν κάσαν δὲν ἔχετε· ὁ ἡγεµὼν ἔκαµνεν τὴν συλλογήν, ὁ δὲ ἡγεµὼν
ἐπροφασίζετο ὅτι ἀκόµη δὲν ἐσύναξεν τὰ ἰδικά του, καὶ ἄλλα πα-
ρόµοια, διατὶ ἦτον ἡγεµών, καὶ δὲν ἠµπορούσαµεν νὰ τοῦ ἀποδεί-
ξωµεν τὰ ὅσα ἐσύναζεν. Καὶ τελευταῖον ἔφυγεν παίρνοντα@ καὶ
ὁµολογίαν τοπικὴν ὑπὲρ τὰ πεντακόσια πουγγιά, ἐν ᾧ ὁποῦ ἠλπί-
ζαµεν ἀπὸ τὴν τόσην συλλογὴν καὶ ἡµᾶ@ νὰ πληρώσῃ καὶ νὰ ἀφήσῃ
τοῦ τόπου τόσην ποσότητα νὰ τοῦ δίδῃ.

Λοιπόν, δεσπότη ἡµῖν (sic) µακαριώτατε, ἰδοῦ ὁποῦ προστρέ-
χοµεν πλέον εἰ@ τὴν καλήν σα@ γνώµην διὰ τὰ ἄσπρα µα@, νὰ µᾶ@
δώσετε µίαν ἀπόκρισιν εἰ@ ποίαν ἐποχὴν ἔχοµεν νὰ πλερωθοῦµεν, µὰ

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἀνέκδοτα προξενικὰ ἔγγραφα», ΚΧ, Α� (1923) 38-39.
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τὴν θέλοµεν πλέον µὲ κάθε βεβαιότητα καὶ τῆ@ ποσότητο@ ἑνὸ@
ἑκάστου κατὰ τὴν ἣν ἔχει σοῦµαν ἕκαστο@ ἡµῶν νὰ λαµβάνῃ, διὰ
νὰ µὴν στενευθῶµεν πλέον εἰ@ τὸ περισσότερον καὶ κάµωµεν µὲ τὸ
δίκαιόν µα@ ἐκεῖνο, ὁποῦ δὲν ἐκάµαµεν ἕω@ τὴν σήµερον. ∆ὲν ἠµπο-
ροῦµεν νὰ ξεχάσωµεν τοῦ παρελθόντο@ ἡγεµόνο@ τὰ@ ἐγγράφου@
καὶ ἀγράφου@ του ὑποσχέσει@, καὶ ἠξεύροµεν πολλὰ καλὰ ὅτι ἐσύ-
ναζεν χωρὶ@ νὰ µᾶ@ δώσῃ ἕνα ὀβολὸν εἰ@ τρία ἔτη ὁποῦ ἐδῶ ἡγε-
µόνευσεν, καὶ µόνον γράµµατα καινὰ καὶ ὑποσχέσει@ καὶ καρπὸν
οὐδέποτε. Μὰ εἰ@ τὸ ἑξῆ@ ἐλπίζοµεν αὐτὰ νὰ µὴν εἰδοῦµεν, ἀλλὰ
διὰ τῆ@ αὐτῆ@ µακαριότητο@ νὰ µείνωµεν εὐχαριστηµένοι. Στέλλο-
µεν τὸν ἐπιφέροντα τὸ παρὸν ἐξεπίτηδε@, διὰ νὰ λάβωµεν τὴν σε-
βασµίαν τη@ ἀπόκρισιν καὶ µένοµεν µὲ ὅλον τὸ σέβα@ προσκυνοῦντά@
την. 1812, Φεβρ<ουαρίου> 7.

Τῆ@ ἡµετέρα@ σεβασµία@ µακαριότητο@ πρόθυµοι δοῦλοι καὶ
φίλοι,

Ἀντώνιο@ Βοντιτσιάνο@, κόνσολο@ ἐγκλέζο@ (sic)
Ὁ κόνσολο@ Νεµσία@ Sciperas
Κωνσταντῖνο@ Περιστιάνη@, κόνσολο@ Σβετζία@
Jerolamo Callimery - Anto Callimery, console
Giacomo Mattei, console di Prussia.
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26. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΙΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑ∆ΙΛΛΙΚΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ1

Κυπριανὸ@ ἐλέῳ Θ<εο>ῦ ἀρχ<ιεπίσκοπο@> πάση@ Κύπρου.

Εὐλαβέστατοι ἱερεῖ@ καὶ λοιποὶ πάντε@ εὐλογηµένοι χριστια-
νοὶ τοῦ καδιλλικίου Λεύκα@, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπό-
θητα τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@, χάρι@ εἴη ὑµῖν ἅπασι παρὰ Θεοῦ Κυρίου
παντοκράτορο@, παρ’ ἡµῶν δὲ εὐχὴ εὐλογία τε καὶ συγχώρησι@.

Τὰ ἔξοδα ὁποῦ ἔγιναν διὰ µουρασαλλέδων2 ὑπὲρ τοῦ τόπου, ἀπὸ
21 τοῦ φεγγαρίου σαπᾶν τοῦ 1226 σευ(ν)εσί3, ἕω@ ὑστάτη@ τοῦ ἐσχά-
του φεγγαρίου ζιλχιτὲ4 τοῦ αὐτοῦ ἔτου@, τὴν σήµερον ἐπὶ τῇ παρου-
σίᾳ τοῦ ἐνδοξοτάτου νέου ἡγεµόνο@, τοῦ σοφωτάτου κριτοῦ, τῶν
σοφωτάτων µουφτῆ5 ἐφένδηδων6, τῶν ἐντιµωτάτων ἀγιάνιδων7, καὶ
ἡµῶν, καὶ ὅλων τῶν λοιπῶν προὐχόντων, ἐπισυναχθέντα εἰ@ τὴν ἱερὰν
κρίσιν, ἔγιναν ττεζί8, καὶ ἔλαβον οἱ µὲν ἔχλι ἰσλάµι(η)δε@9 τὸ ἓν τρί-
τον, οἱ δὲ ῥεαγιάδε@ (sic) τὰ δύο τρίτα, κατὰ τὴν ἀνέκαθεν συνήθειαν.
Ὅθεν αὐτὰ τὰ δύο τρίτα τῶν διὰ µουρασαλλέδων ἐξόδων, καὶ τὰ ἔξοδα
ὁποῦ κατ’ αὐτὸ τὸ ἔτο@ 1226 ἔγιναν εἴ@ τε τοὺ@ µαχελδάρηδε@10 καὶ
ἰστιζάληδε@ τῶν καζάδων11 καὶ τὰ ἰναµάτια12 ὁποῦ εὐλόγω@ ἔγιναν εἰ@

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο@ Α�, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ἔγγραφον 1.
2. Μουρασαλλέ@: ἀλληλογραφία.
3. Σενεσί: ἔτο@.
4. Ζιλχιτέ: ὁ δωδέκατο@ µῆνα@ τοῦ σεληνιακοῦ ἡµερολογίου.
5. Μουφτῆ@: ὁ ἑρµηνευτὴ@ τοῦ νόµου.
6. Ἐφένδη@: κύριο@.
7. Ἀγιάνιδε@: προεστοί, πρόκριτοι, προὔχοντε@.
8. Ττεζί: αὔξηση.
9. Ἔχλι ἰσλάµηδε@: οἱ µουσουλµᾶνοι.
10. Μαχελδάρη@: δηµόσιο@ κατήγορο@.
11. Καζᾶ@: ἡ ἐπαρχία.
12. Ἰναµάτια: δωρεέ@.
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τοὺ@ πτωχού@. Ὅλα αὐτὰ δηλαδὴ γενηθέντα µία συλλογή, καὶ ἓν
σῶµα, καὶ διανεµηθέντα ἐπάνω εἰ@ τὰ γρόσια τοῦ ἐµβάλι µηριοῦ13, κατὰ
τὴν ἐπικρατήσασαν συνήθειαν, ἀναλόγησαν µόνον πρὸ@ τριάντα µαΐ-
δια εἰ@ τὸ καθὲν γρόσι, τὸ ὁποῖον ὅτι εἶναι ὑπὲρ δύναµιν τοῦ πτωχοῦ
τὸ ἠξεύροµεν. Πλὴν ἐξ ἐναντία@ µόλι@ ἐδώσαµεν ἀπάντησιν κατὰ
τοῦτο. Ὅθεν κατ’ αὐτὸ τὸ καράεν14, ἐγράφησαν καὶ τὰ πογιελουοδιὰ
(sic) τοῦ ἐνδόξου ἡγεµόνο@, καὶ ἡ συγκατάθεσι@ τῶν προὐχόντων
ἐδόθη. ∆ὲν λείποµεν λοιπὸν ἀπὸ τὸ νὰ σᾶ@ εἰδοποιήσωµεν αὐτὸ τοῦτο,
ὅτι ἐδιορίσθη τὸ νέον σαλγίνι πρὸ@ τριάντα µαΐδια εἰ@ τὸ γρόσι. Καὶ
πρῶτον µὲν νὰ σᾶ@ χαρίσωµεν τὰ@ πατρικά@ µα@ εὐχά@, καὶ δεύτερον
νὰ σᾶ@ παρακινήσωµεν πατρικῶ@, ὁποῦ ὡ@ τέκνα ἡµέτερα ἀγαπητὰ
καὶ εὐπειθεῖ@ ῥεαγιάδε@ (sic) τοῦ βασιλέω@, νὰ προθυµοποιηθεῖτε εἰ@
ἀποπλήρωσιν καὶ αὐτοῦ τοῦ σαλγινίου πρὸ@ τὸν γραµµατικόν σα@,
ὁποῦ καὶ αὐτὸ@ νὰ τὰ ἐµβάσῃ σορηδὸν εἰ@ τὸν χαζινὲ15 τῆ@ ἐνδοξότη-
τό@ του. ∆ιατὶ ἂν γένῃ ἀµέλεια πρῶτον µὲν γίνεται κεκτῆρι16 ὁ γραµ-
µατικό@, καὶ δεύτερον στέλλονται ἀπάνω σα@ πλῆθο@ ἰστιζάληδων
σκληρῶν, οἱ ὁποῖοι ὡ@ ἀστροπελέκια θέλουν σᾶ@ καταδυναστεύσει
παντοιοτρόπω@, καὶ θέλουν σᾶ@ ζηµιώνουσι. Καὶ τρίτον δὲν θέλει εἰσα-
κουώµεθα εἰ@ τὴν ἐνδοξότητά του, διὰ νὰ ἀναχαιτίζωµεν τὰ@ ὁρµά@
του, ὁποῦ ἕω@ τῆ@ δε, θεία χάρι@, τὸν ἔχοµεν περιορισµένον, χωρὶ@
νὰ προξενῆται εἰ@ ἐσᾶ@ τὸ παρὰ µικρὸν κακόν. Τὸ ὁποῖον θέλει ἐπι-
κρατήσῃ17 ὅταν πληρώνεται τὸ µάλι18 µιρὶ βακτήλαν19. Ἐπειδὴ εἶναι τὸ
µόνον σελαµέττι20 καὶ σιανέττι εἰ@ τοὺ@ ῥεαγιάδε@ (sic), ἡ πληρωµὴ
τοῦ ἐµβάλι µιριοῦ, καὶ εἶναι τὸ µόνον ὁποῦ σᾶ@ φυλάττει πεφυλαγµέ-
νου@ ἀπὸ κάθε κακόν.

13. Μηρὶ ἢ µιρὶ ἢ µυρί: φόρο@ ἐπὶ τῆ@ γῆ@ καὶ τῶν προϊόντων τη@.
14. Καράεν: συµπέρασµα βασιζόµενο σὲ εἰκασίε@.
15. Χαζινὲ@ ἢ χαζνὲ@ ἢ χασνέ@: θησαυροφυλάκιον.
16. Κεκτῆρι: ἐκδίωξη.
17. Ἡ ἀποφυγὴ δηλαδὴ κακῶν, τὰ ὁποῖα θὰ προξενοῦνται ἀπὸ τὴν µὴ πληρωµὴ
τοῦ σαλγινίου.
18. Μάλι: περιουσία.
19. Βακτήλαν: στὴν ὥρα του.
20. Σελαµέττι: ἀσφάλεια.
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Καὶ λοιπὸν νὰ ἔχετε τὴν εὐχήν µα@, ἐπιµελεῖσθε εἰ@ τὴν πλη-
ρωµὴν τῶν δοσιµάτων σα@. Ἀπὸ τοῦδε δὲ καὶ εἰ@ τὸ ἑξῆ@ κατὰ τὸν
τρέχοντα χρόνον, ἐλπίζοµεν τὰ ἔξοδα νὰ γένωσιν ὀλίγα καὶ µέτρια
καὶ τὸ σαλγίνι ὀλίγον. Ἐπειδὴ ὁ πολυχρόνιο@ ἡµῶν βασιλεὺ@ (οὗ
τὸ κράτο@ εἴη ἀήττητον) πληροφορηθεὶ@ τὴν ἐσχάτην καὶ
ἄκραν πτωχείαν, τὴν ἐλεεινὴν | κατάστασιν, καὶ τὸ µέγα περου-
σανίκι, ὁποῦ ἔπαθον οἱ πτωχοὶ τῆ@ πατρίδο@ µα@, διόρισε νέον ἡγε-
µόνα, τὸν τωρινὸν ἄνθρωπον, ἐπιεικῆ καὶ φιλόπτωχον, καὶ ὁποῦ
ὑπερµαχεῖ διὰ τὴν ὠφέλειαν, καὶ σιανέττι τῶν πτωχῶν τῆ@ νήσου
µα@, χωρὶ@ νὰ συγχωρῇ νὰ γίνεται τὸ παρὰ µικρὸν κακὸν καὶ ζου-
λούµι, µὲ τὸ νὰ ἔχῃ τικάτι21 εἰ@ ὅλα τὰ γινόµενα, καὶ διὰ τοῦτο τὰ
ἔξοδα εἰ@ τὸ ἑξῆ@ θέλουν εἶναι µέτρια καὶ τὸ σαλγίνι ἐλαφρώτατον.
Ὁ δὲ φιλάνθρωπο@ Θεό@, παραβλέψα@ τὰ ἁµαρτήµατα ἡµῶν, εἴθε
νὰ παρέξῃ µίαν εἰρηνικὴν εὐκατάστασιν, καὶ εὐλογίαν εἰ@ τὰ ἐργό-
χειρα ὑµῶν, καὶ γεννήµατα, κατὰ τὴν ἔφεσιν καὶ εὐχὴν τῆ@ καρδία@
ἡµῶν ὁποῦ νυχθηµερῶ@ ἀναπέµποµεν.

Σὺ δὲ ὁ γραµµατικὸ@ τοῦ αὐτοῦ καδιλλικίου, ἀφ’ ὅτου ἀνα-
γνώσῃ@ τὸ παρόν µα@, καὶ καταλάβῃ@ τὰ γραφόµενα, τόσον ἐσὺ
ὅσον καὶ εἰ@ τοὺ@ ῥαγιάδε@, ἐπιµελήθου µὲ κάθε προθυµίαν εἰ@ τὸ
καχαλάττι τοῦ µηριοῦ, καὶ µὲ τὸ νὰ εἶσαι εἰδήµων τῶν στενοχωριῶν
ὁποῦ δίδει ὁ ἔνδοξο@ ἡγεµὼν πρὸ@ ἡµᾶ@, ζητῶν χαζινέδε@, δὲν πο-
λυλογοῦµεν διὰ νὰ σοὶ ἐµπνεύσωµεν προθυµίαν. Ὅθεν συντόµω@
σοὶ ἐντελλόµεθα εἰ@ τὸ νὰ ἐπιµελῆσαι, καὶ νὰ στέλλῃ@ ἄσπρα σο-
ρηδόν, διατὶ ἔπειτα δὲν δυνάµεθα νὰ σὲ ἐλευθερώσωµεν ἀπὸ τὰ@
χεῖρα@ τοῦ ἐνδόξου ἡγεµόνο@ µα@.

Οὕτω ποιήσατε ἵνα καὶ ἡ εὐχὴ καὶ ἡ εὐλογία τῆ@ ἡµῶν µε-
τριότητο@ εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν, ἀµήν.

1812. Ἀπριλίου 1ῃ.

† Ὁ Κύπρου Κυπριανὸ@ εὐχέτη@ σα@.
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27. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ∆Ι’ ΑΓΟΡΑΝ ΓΗΣ1

† Ὁ Κύπρου ἐπιβεβαιοῖ.

Ἡ µετριότη@ ἡµῶν διὰ τοῦ παρόντο@ ἀποφαίνεται καὶ δῆλον
ποιεῖ ὅτι ὁ Θεοδόσιο@ ἀπὸ χωρίον Ἅγιον Σέργιον ἠγόρασε χωράφια
σκάλαι@ 11 µὲ τὴν ἀγοράν, ἔχον χωράφι κατὰ βοῤῥᾶν ποταµόν, καὶ
κατὰ νότον τοῦ Ἰµπραὴµ Μπέουρου· καὶ κατὰ δυσµὰ@ χωράφι τοῦ
Χατζηλογιζῆ, καὶ κατὰ ἀνατολὰ@ χωράφι τοῦ Χατζηαλεξίου διὰ
γρόσια 280, κτήµατα τοῦ ἱεροῦ µοναστηρίου τοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα, ἀπὸ τὸν τότε ἐπιστάτην τοῦ ῥηθέντο@ ἱεροῦ µοναστηρίου
Ἀποστ<όλου> Βαρνάβα.

Ταῦτα δὲ πωληθέντα, τὰ ἄσπρα ἐδόθησαν εἰ@ χρέο@ τοῦ ἱεροῦ
µοναστηρίου. Τοῦτο δὲ ἐγένετο µὲ τὴν γνώµην καὶ ἀπόφασιν τοῦ
ἀοιδίµου προκατόχου µα@ Χρυσάνθου. Ὅµω@ ἡ ἐκείνου µακαριότη@
µὲ τὸ νὰ µὴν ἔφθασε νὰ δώσῃ εἰ@ τοὺ@ ἀγοραστὰ@ γράµµα πωλή-
σεω@, τὰ νῦν ἡµεῖ@ γνόντε@ τὴν ἀλήθειαν, γράφοντε@ ἀποφαινό-
µεθα, ὅτι εἶναι καλὰ πωληµένα καὶ καλὰ ἀγορασµένα, τὰ εἰρηµένα
χωράφια, καὶ εἶναι κύριο@ καὶ ἐξουσιαστὴ@ ὁ ἀγοραστή@, καί τινα@
δὲν θέλει ἔχει ἄδειαν νὰ τοὺ@ ἐνοχλήσῃ, µήτε ὁ νῦν οἰκονόµο@ κὺρ
Ἰωακείµ, οὔτε ἄλλο@ τι@.

Ὅθεν εἰ@ τὴν περὶ τούτου ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν ἐγένετο καὶ
τὸ παρὸν γράµµα τῆ@ πωλήσεω@ καὶ δέδοται εἰ@ χεῖρα@ τοῦ ῥηθέν-
το@ ἀγοραστοῦ. �αωιβ�, Ἀπριλ<ίου> α�.

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο@ Α�, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ἔγγραφον 1Β.
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28. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ1

Τὴν ὑµετέραν περίβλεπτον ἡµῖν ἐκλαµπρότητα ἀρχιερατικῶ@
εὐλογοῦµεν καὶ φιλικῶ@ προσαγορεύοµεν.

Καὶ πρῴην ἐγράφοµεν ὑποσχόµενοι τῇ ὑµετέρᾳ περιβλέπτῳ
ἐκλαµπρότητι κάθε πίστιν, καὶ ἤδη θαῤῥούντω@ ἀποκρινόµεθα ὑµῖν,
ἐκλαµπρότατοι φίλοι ἐπέραστοι, ὅτι ἀδύνατον εἶναι νὰ ψευσθῶµεν
εἰ@ τὴν ὑπόσχεσίν µα@, καθότι οὐδὲ τὸ ἐπάγγελµα ἡµῶν ἀπαιτεῖ ἕνα
τοιοῦτο κατὰ µηδένα τρόπον.

Ἡµεῖ@ ἐννοιαζόµεθα τὸ ὑµέτερον χρέο@ καὶ πρὸ τοῦ νὰ µᾶ@
γράψητε. Καὶ ὅτι ἔχετε κάθε δίκαιον τὸ ἔχοµεν καλὰ ἐντυπωµένον
εἰ@ τὸν ἐγκέφαλον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν ἡγεµόνα ἰδεάσαµεν περὶ
τοῦ χρέου@ ὑµῶν, καὶ τὸ ὑψηλὸν καὶ πολυχρόνιον δεβλέτι. Πλὴν
περιπόθητοι εἰ@ αὐτὸ τὸ διανεµηθὲν πρῶτον σαλγίνι µὴ κρεµάσητε
τὰ@ ἐλπίδα@ ὑµῶν, διότι εἶναι πρᾶγµα ἀδύνατον. Ὁ σιὸρ Παῦλο@
θέλει µαρτυρήσῃ ὑµῖν. Αὐτὸ@ ἀκήκοεν ἰδίοι@ ὠσίν, καὶ ἐώρακεν ἰδί-
οι@ ὀφθαλµοῖ@ τὰ@ ἀφορήτου@ βία@ καὶ στενοχωρία@ τὰ@ καθ’
ἡµῶν ἐκ τοῦ ἡγεµόνο@. Μ’ ὅλον τοῦτο ἡ ἐνδοξότη@ του, καθὸ δια-
κριτικὸ@ ἀνήρ, καὶ µὲ ὅλα@ τὰ@ ἀλλεπαλλήλου@ βία@, ὁποῦ λαµβά-
νει καθ’ ἑκάστην ἐκ τοῦ δεβλετίου, διὰ νὰ προφθάνῃ χαζινέ, πάλιν
µᾶ@ ἔδωσε τὴν ὑπόσχεσίν του καὶ τὴν ἄδειαν, ὁποῦ µετὰ τὸ ἑξάµη-
νον, εἴτουν κατὰ τὸν Αὔγουστον µῆνα, εἰ@ τὸ δεύτερον σαλγίνι, νὰ
ἐξοικονοµήσωµεν καὶ διὰ τὴν ἐκλαµπρότητά σα@ ἕνα µέρο@, ἕω@ οὗ
ὁ Κύριο@ νὰ µᾶ@ ἀξιώσῃ νὰ σᾶ@ οἰκονοµήσωµεν καὶ τὸ ὅλον.

1. Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 - Ὁ ἀπαγχονισµὸ@ τοῦ Κυπριανοῦ καὶ ὁ θάνατο@ τῶν
λοιπῶν µαρτύρων τῆ@ πίστεω@ καὶ τῆ@ πατρίδο@ - ἀνέκδοτον γράµµα τοῦ ἀει-
µνήστου πρωθιεράρχου, Ἐφηµερίδα «Ἐλευθερία», 8 Ἰουλίου 1906, φ. 9. Ἡ ἐπι-
στολὴ τούτη ἀποτελεῖ ἀπάντηση τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ἐπιστολὴ τῶν προκρίτων
τῆ@ νήσου (βλ. κείµενο 25, σ. 190).
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Ἡµεῖ@ περιπόθητοι σᾶ@ λέγοµεν· µάρτυ@ ὁ Κύριο@ ἡµῶν,
φροντίζοµεν περισσότερον περὶ τούτου τοῦ χρέου@ ὑµῶν, παρὰ ἡ
ὑµετέρα ἐκλαµπρότη@. Ὅθεν µείνατε πάντῃ ἥσυχοι καὶ ἀµέριµνοι
περὶ τούτου, καὶ ἡµεῖ@ ἐν καιρῷ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ προθεσµίᾳ θέλοµεν
κινήσῃ πάντα λίθον εἰ@ τὸ νὰ σᾶ@ εὐαρεστήσωµεν, καὶ εἴµεθα εὐέλ-
πιδε@ ὅτι θέλετε µένῃ κατὰ πάντα εὐαρεστηµένοι εἰ@ τὴν ἐδικήν µα@
οἰκονοµίαν.

Καὶ ταῦτα ἐν τοσούτῳ· µένοµεν δὲ ἐ@ τ’ ἂν ὦµεν ἐπευχόµενοι
ταῖ@ ὑµετέραι@ {ὑµῖν} ἐκλαµπρότησιν ἐκ Θεοῦ πάντα τὰ ἀγαθὰ καὶ
σωτήρια καταθύµια. 1812, Ἀπριλίου 2.

† Ὁ Κύπρου Κυπριανὸ@
καὶ ὑµῖν φίλο@ περιπόθητο@.
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29. ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Κυπριανὸ@ ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο@ Νέα@ Ἰουστινιανῆ@ καὶ
πάση@ Κύπρου.

Οἱ τῇ καθ’ ἡµᾶ@ ἁγιωτάτῃ Ἀρχιεπισκοπῇ ὑποκείµενοι πανιε-
ρώτατοι µητροπολῖται, ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ συλ-
λειτουργοί, πανοσιώτατοι καθηγούµενοι, ὁσιώτατοι οἰκονόµοι καὶ
ἐπιστάται τῶν ἱερῶν µοναστηρίων τῆ@ καθ’ ἡµᾶ@ νήσου Κύπρου,
εὐγενέστατοι ἄρχοντε@, τιµιώτατοι κοτζαπάσηδε@ τῶν πολιτειῶν
καὶ καζάδων, χρησιµώτατοι προεστῶτε@ καὶ δηµογέροντε@ τῶν χω-
ρίων, εὐλαβέστατοι ἱερεῖ@ καὶ λοιποὶ ἁπαξάπαντε@ εὐλογηµένοι χρι-
στιανοί, οἱ κατοικοῦντε@ τὴν ἡµετέραν περίφηµον νῆσον Κύπρον,
τέκνα ἐν Κ<υρί>ῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@,
χάρι@ εἴη ὑµῖν ἅπασιν, εἰρήνη τε καὶ ἔλεο@ παρὰ Θεοῦ Κυρίου παν-
τοκράτορο@, παρ’ ἡµῶν δὲ εὐχή, εὐλογία τε καὶ συγχώρησι@.

Ἐπειδὴ κατὰ τὸν φιλόσοφον Ἀριστοτέλην, πάντε@ ἄνθρωποι
φύσει τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται, καὶ τούτου σηµεῖον ἡ τῶν αἰσθήσεων
ἀγάπησι@, καὶ διὰ τοῦτο φυσικῶ@ κάθε ἄνθρωπο@ ἐπιῤῥέπει εἰ@ τὸ
νὰ βλέπῃ πολλά, καὶ νὰ ἰξεύρῃ πολλά, καὶ σχεδὸν πάντα, τά τε πρὸ
ὀφθαλµῶν καὶ ἐγγύ@, τά τε πόῤῥω καὶ µακράν, τά τε δυνατά, καὶ
σχεδὸν καὶ τὰ ἀδύνατα, καὶ τοῦτο πάλιν διὰ τὸ δηµιουργηθῆναι τὸν
ἄνθρωπον ἐξ ἀρχῆ@ βασιλέα πάντων τῶν ἐπὶ γῆ@ κτισµάτων, καὶ

1. Ἡ ἐπιστολὴ ἀπευθύνεται πρὸ@ τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τῆ@ Κύπρου. ∆ι� αὐτῆ@
δίδεται ἄδεια στὸν λόρδο Frederick North Guilford (1766-1827), ἄγγλο φιλέλ-
ληνα πολιτικό, ὅπω@ περιέρχεται ἐλεύθερα τὴν Κύπρο. Τὸ κείµενο τῆ@ ἐπιστολῆ@
τούτη@, ἐλήφθη ἀπὸ τὴν ὑπὸ δηµοσίευση ἀνακοίνωση τοῦ ΣΤ. ΠΕΡ∆ΙΚΗ «Ἄγνω-
στη ἐπιστολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ πρὸ@ τὸν λόρδο Γκίλ-
φορδ», ἡ ὁποία ἔγινε στὰ Κύθηρα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Η� ∆ιεθνοῦ@ Πανιονίου
Συνεδρίου (21-25 Μαΐου 2006).
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ὑποταγῆναι πάντα ὑπὸ τοὺ@ πόδα@ αὐτοῦ, τούτου χάριν ὁ τὸ παρὸν
ἡµέτερον συστατήριον ἐπιφέρων ἰγκλέζο@ (sic) µιλόρδο@ µουσοῦ
Νόρδ, ἀφ’ οὗ διέτριψεν ἱκανὸν χρόνον εἰ@ τὰ σχολεῖα καὶ ἀκαδη-
µία@ τὰ@ βασιλικά@, καὶ ἐγένετο ἐγκρατὴ@ πολλῶν ἐπιστηµῶν τε
καὶ διαλέκτων, τῆ@ τε ἑλληνίδο@ αὐτῆ@, καὶ µάλιστα τῆ@ ποιητικῆ@,
καὶ περιῆλθε τόδε τὸ πᾶν τρόπον τινὰ νοερῶ@ τε καὶ θεωρητικῶ@,
ἠθέλησε νὰ περιέλθῃ καὶ πραγµατικῶ@ τὰ πλέον ἀξιολογώτερα µέρη
τοῦ κόσµου, καὶ νὰ γένῃ καὶ πρακτικὸ@ περιηγητή@. Ὅθεν καὶ ὡ@
ἄλλον Ὀδυσσεὺ@ (sic) «πολλὰ πλάγχθη πολλῶν ἀνθρώπων ἴδε τε
ἄστεα, καὶ νόον ἔγνω»2 καθ’ Ὅµηρον.

Μετὰ τοῦτο γενόµενο@ εἰ@ Κωνσταντινούπολιν, καὶ λαβὼν
φερµάνι περιηγητικὸν παρὰ τοῦ πολυχρονίου ἡµῶν ἄνακτο@ εἰ@ τὸ
νὰ περιέλθῃ καὶ τὰ µέρη τῆ@ Τουρκία@ ἐλευθέρω@, ἦλθε καὶ εἰ@ Κύ-
προν, διὰ νὰ περιέλθῃ καὶ τὰ ἀξιολογώτερα µέρη τῆ@ νήσου µα@,
τὰ πάλαι µὲν θαυµαστά, καὶ τῷ ὄντι ἀξιόλογα κατὰ τὰ@ ἱστορία@,
νῦν δὲ ἐρείπια, κατηδαφισµένα καὶ καταστάσεω@ ἀξιοθρηνήτου.
Ὅθεν θέλετε δεχθῇ φιλοφρόνω@ τὴν αὐτοῦ ἐξοχότητα ὡ@ ἀξιόλογον
καὶ φιλόσοφον, γνωρίζοντε@ ἐκ µόνη@ τῆ@ θεωρία@ καὶ συνανα-
στροφῆ@ του, τὴν ἀξιότητα τοῦ ὑποκειµένου του. Καὶ κατὰ τὸ που-
γιουρουλδὶ3 τοῦ ἐνδόξου ἡγεµόνο@, ὁποῦ ἔχει ἀνὰ χεῖρα@, θέλετε
συντρέχῃ αὐτῷ µὲ ὅλην σα@ τὴν προθυµίαν, εἰ@ ὅσα ἡ αὑτοῦ ἐξο-
χότη@ ἤθελε χρειασθῇ τὴν ὑµετέραν συνδροµὴν καὶ συνέργειαν. Καὶ
ἐπειδὴ ἡ ἐξοχότη@ του καταγίνεται κατὰ τὴν ἔµφυτον αὑτοῦ πε-
ριέργειαν, νὰ σιργιανίζῃ καὶ τὰ@ εὑρισκοµένα@ βιβλιοθήκα@, θέλετε
τῷ ἀνοίγῃ ἐλευθέρω@ διὰ νὰ περιεργάζεται ἕω@ οὗ νὰ χορταίνῃ τὴν
ἀξιέπαινόν του περιέργειαν.

Οὕτω ποιήσατε ὡ@ γράφοµεν ἐντελλόµενοι πατρικῶ@, ἵνα ἡ
χάρι@ τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἄπειρον αὐτοῦ ἔλεο@, καὶ ἡ εὐχὴ καὶ ἡ εὐλο-
γία τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν.

1812, Μαΐου τῇ α�.
† Ὁ Κύπρου καὶ εὐχέτη@ πάντων ὑµῶν.

���

2. Ὁµήρου Ὀδύσσεια, στίχ 1-3.
3. Πουγιουρουλδί: ∆ιάταγµα, ἐντολή.
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30. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ

ΛΟΡ∆ΟΥ Frederick North GuilFord1

i had the high honour and infinite satisfaction of dining with
his blessedness the archbishop of the New Justiniana and all
cyprus, who is independent of all the patriarchs, and by particu-
lar priviledge of the greek emperors, signs his name in the red ink.
he is always a cypriot by birth, and is still allowed the temporary
government of his flock, controuled, however by a greek drago-
man named by the Porte, as the assistant to the mohassil, or turk-
ish governor of the island, who is appointed by the capitan pashaw.

this island of love is in the most miserable state of decay
and depopulation...

Εἶχα τὴν ὑψηλὴ τιµὴ καὶ τὴν ἀπέραντη ἱκανοποίηση νὰ δει-
πνήσω µὲ τὴν αὐτοῦ µακαριότητα τὸν ἀρχιεπίσκοπο Νέα@ Ἰουστι-
νιανῆ@ καὶ πάση@ Κύπρου (τὸν Κυπριανό), ὁ ὁποῖο@ εἶναι
ἀνεξάρτητο@ ἀπὸ ὅλου@ τοὺ@ πατριάρχε@, καὶ µὲ ἰδιαίτερο προνό-
µιο ἀπὸ τοὺ@ βυζαντινοὺ@ αὐτοκράτορε@, ὑπογράφει µὲ κόκκινη
µελάνη. Εἶναι πάντοτε κύπριο@ ἐκ γενετῆ@, καὶ ἔχει τὴν ἐξουσία
(ἀπὸ τὸν σουλτᾶνο) νὰ κυβερνᾶ προσωρινὰ τὸ ποιµνιό του. Ὅµω@,
παρακολουθεῖται ἀπὸ ἕνα ἕλληνα δραγοµᾶνο, ποὺ διορίζεται ἀπὸ
τὴν Πύλη. Αὐτὸ@ ὁ δραγοµᾶνο@ εἶναι βοηθὸ@ τοῦ µουχασίλη, τοῦ
τούρκου κυβερνήτη τῆ@ νήσου, ὁ ὁποῖο@ διορίζεται ἀπὸ τὸν κα-
πετᾶν πασᾶ.

Αὐτὴ ἡ νῆσο@ τῆ@ ἀγάπη@, βρίσκεται στὴν πλέον οἰκτρὰ κα-
τάσταση ἀποσύνθεση@ καὶ µείωση@ τοῦ πληθυσµοῦ...

1. Ε. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, Τὰ ταξίδια τοῦ λόρδου Guilford στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο,
Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν - ΚΕΜΝΕ, Ἀθήνα 2000, σ. 254. Ἡ ἐπιστολὴ γράφτηκε στὶ@
11 Μαΐου 1812 καὶ ἀπευθύνεται πρὸ@ τὸν λόρδο Sheffield. Ἡ µετάφραση ἔγινε ἀπὸ
πατέρε@ τῆ@ µονῆ@ Μαχαιρᾶ.
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31. ΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΝ1

∆ιὰ τοῦ παρόντο@ µου συµµαρτυρικοῦ καὶ ἐξοφλητικοῦ γράµ-
µατο@ φανερώνω ἐγὼ ὁ Χατζηχαράλαµπο@, υἱό@ ποτε Χατζηνικολῆ
ἀπὸ χωρίον Πραστειὸν τῆ@ σύγουρη@ (sic), ὅτι ἔχοντα@ ἓν χωρά-
φιν εἰ@ τὴν γῆν τοῦ µουκκατὰ2 τῆ@ Περιστερώνα@, σκάλαι@ ὀκτώ,
λεγόµενον Περιστερωνήτικον τοῦ Ἰω<άννου> Φραντζέσκου, τὸ
ὁποῖον χωράφιν ἔχει τταράφιν3 ποταµὸ@ Κυπρῆ@, καὶ χωράφιν
ἁγί<ου> Γεωργί<ου> Πραστείου, καὶ ἀπὸ δύο µέρη χωράφια τῆ@
κυρία@ Μαχαιράδο@. Τὸ ὁποῖον χωράφιν τὴν σήµερον ἡµέραν τὸ
ἐπώλησα τῶν πτωχῶν καλογέρων τοῦ ἱεροῦ µοναστηρίου τῆ@ κυ-
ρία@ Μαχαιράδο@ διὰ γρ<όσια> 500. Καὶ ἔλαβα τὴν τιµήν του σώαν
ἕω@ τὸν ὀβολόν, παρὰ τοῦ πανοσιωτάτου ἁγί<ου> καθηγουµένου
κυρί<ου> κυρί<ου> Γερµανοῦ. Καὶ ἐγὼ πλέον δὲν ἔχω νὰ ὁρίσω ἀπὸ
αὐτὸ τὸ χωράφιν τίποτα, ἀλλὰ µένει πρᾶγµα τῶν πτωχῶν καλογέ-
ρων τοῦ ῥηθέντο@ µοναστηρίου, καὶ διὰ τὸ βέβαιον τῆ@ ἀληθεία@
δίδω καὶ τὸ παρόν µου ἀποδεικτικὸν εἰ@ χεῖρα@ τοῦ ἁγί<ου> καθη-
γουµένου τοῦ ἱεροῦ µοναστηρίου κυρία@ Μαχαιράδο@, ἐπὶ παρου-
σίᾳ τοῦ µακαριωτάτου, λογιωτάτου ἡµῶν αὐθέντου καὶ δεσπότου
κυρί<ου> κυρί<ου> Κυπριανοῦ, ἔµπροσθεν τῶν κάτωθεν ὑπογε-
γραµµένων µαρτύρων, ἐν µηνὶ καὶ ἐν χρονιᾷ ὡ@ φαίνεται. �αωιγ�,
Ἀπριλίου κγ�.

Πρωτόπαπα@ Πραστειοῦ, Πα<πᾶ> Νικόλαο@,
γράψα@ µάρτυ@. παρὼν µάρ<τυ@>.

Πα<πᾶ> Πέτρο@, Μουσταφᾶ@ Χατζηαλῆ,
παρὼν µάρτυ@. παρὼν µάρτυ@.

1. Κῶδιξ Μαχαιράδο@, φ. 347. Τὸ γράµµα τοῦτο ὑπεγράφη στὴν παρουσία τοῦ
Κυπριανοῦ.
2. Μουκκατά: κρατικὴ γῆ πρὸ@ ἐνοικίαση.
3. Τταράφι: σύνορο.
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32. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟΥ1

Πανοσιώτατοι ἐπίτροποι τῆ@ ἱερᾶ@ βασιλικῆ@ καὶ µεγίστη@
λαύρα@ τοῦ Βατοπεδίου, υἱοὶ ἐν Πν<εύµατ>ι ἁγίῳ ἀγαπητοὶ καὶ πε-
ριπόθητοι τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@, τὴν φίλην ἡµῖν ὑµετέραν πανο-
σιότητα πατρικῶ@ εὐχόµενοι, ἀρχιερατικῶ@ εὐλογοῦµεν ὑπερήδιστα
προσαγορεύοντε@.

Τοῦ κὺρ ∆ιονυσίου, µαθητοῦ τῶν ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι τέκνων
ἀγαπητῶν τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ κὺρ Ἰωαννικίου καὶ Μελετίου,
εὐοδωθέντο@ εἰ@ Κύπρον, καὶ τὰ ὑµέτερα γράµµατα ἐγχειρίσαντο@
ἡµῖν, ἀναγνώσαντε@ καὶ εὐαγγελισάµενοι τὰ αἴσια τῆ@ ὑγιεία@ σα@,
πάση@ ἡδονῆ@ καὶ θυµηδία@ ἐνεπλήσθηµεν.

Ἡµεῖ@, υἱοὶ περιπόθητοι, περιπλακέντε@ εἰ@ τύρβα@ τὰ@ κο-
σµικά@, µάλιστα ἐν τοιούτοι@ δυστυχεστάτοι@ αἰῶσι, χρῄζοµεν τῆ@
παρὰ τοῦ ἁγίου Θεοῦ ἰσχυρᾶ@ βοηθεία@ καὶ ἀντιλήψεω@, ἂν εἶναι
νὰ ἀποβῇ τὸ τέλο@ ἡµῖν ἀγαθόν, καὶ νὰ µὴ ἐπιχαρῶσιν ἐφ� ἡµᾶ@ τὰ
ἔθνη τὰ ἀλλόφυλα καὶ βάρβαρα. Ὁ δὲ Θεὸ@ συνηθίζει νὰ δυσωπῆται
διὰ προσευχῶν ἁγίων ἀνδρῶν, τῶν ἰδίων αὐτοῦ θεραπόντων, οἵτινε@
τῷ Ὄρει τῆ@ ἀρετῆ@ προσεπέβησαν. ∆ιὸ καὶ ἀξιοῦµεν τὴν ὑµετέ-
ραν πανοσιότητα ἵνα µνηµονεύητε καὶ ἡµῶν ἔν τε ταῖ@ γενοµέναι@
ἱεραῖ@ τελεταῖ@ καὶ παννυχίοι@ στάσεσί τε καὶ ἀγρυπνίαι@, ὅπω@ ὁ
Κύριο@ ἐλεήσῃ καὶ ἡµᾶ@ τοὺ@ ἐν τοῖ@ πολιτικοῖ@ συµφυροµένου@,
καὶ ὑπὲρ τῶν λογικῶν ἡµῶν προβάτων προσπαλαίοντα@, ὅπω@
ἀποσπῶµεν αὐτοὺ@ τῶν καταδυναστευόντων λύκων. Τοῦτο πρῶτον
καὶ ὕστατον ἀξιοῦµεν ὑµᾶ@.

Ἡµεῖ@ δὲ ὅτι χρέο@ ἔχοµεν ἀπαραίτητον νὰ δίδωµεν χεῖρα
βοηθεία@ ἐν τοῖ@ τοιούτοι@ ἱεροῖ@ χώροι@, υἱοὶ περιπόθητοι, καλώ-

1. Ἀρχεῖον ἱερᾶ@ µεγίστη@ µονῆ@ Βατοπαιδίου, φάκ. 700, φ. 197r.
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τατα οἴδαµεν. Πλὴν µὴ ὄντο@ τοῦ τρόπου κατὰ τὸ παρόν, ἡµῶν
ἀδυνατούντων πρὸ@ πάντα διὰ τὰ@ βασιλικὰ@ συνεχεῖ@ ἀπαιτήσει@,
οὐδὲν ἠδυνήθηµεν ἐξαποστεῖλαι βοήθηµα τῇ ἁγίᾳ Μονῇ, καὶ ἂ@
ἔχωµεν τὴν παρ� ὑµῶν συγγνώµην.

Ὁ κὺρ ∆ιονύσιο@ ἐπολιτεύθη ἐνταῦθα φρονίµω@ καὶ καλογε-
ρικῶ@, καὶ εἰ@ ἐκεῖνο ὁποῦ ἐχρειάσθη τὴν ἡµετέραν προστασίαν δὲν
ἐλείψαµεν ἀόκνω@ νὰ τῷ συνδράµωµεν ὅλαι@ δυνάµεσι.

Καὶ ταῦτα µὲν ἐν τοσούτῳ. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρι@ σὺν τῇ παρ�
ἡµῶν εὐχῇ καὶ εὐλογίᾳ εἴη µετὰ πάντων ἡµῶν.

Ἐν Λευκοσία@ (sic) τῆ@ Κύπρου. 1813, Σεπτεµβρίου 21ῃ.

† Ὁ Κύπρου Κυπριανὸ@ εὐχέτη@ σα@.
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33. ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΑΦΟΡΩΝ ΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΗΣ ΤΥΜΠΟΥ1

Κυπριανὸ@ ἐ<λέ>ῳ Θ<εο>ῦ ἀρχιεπίσκοπο@
Νέα@ Ἰουστινιανῆ@ κ<αὶ> πάση@ Κύπρου.

Ἡ µετριότη@ ἡµῶν διὰ τοῦ παρόντο@ συνοδικοῦ γράµµατο@
ἀποφαινοµένη δῆλον ποιεῖ τοῖ@ τε κανονικοῖ@ τῷ καθ’ ἡµᾶ@ ἱερῷ
καὶ ἀποστολικῷ θρόνῳ τῆ@ ἁγιωτάτη@ Ἀρχιεπισκοπῆ@ ὑποτελοῦσι
πανιερωτάτοι@ µητροπολίται@, τοῖ@ ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητοῖ@
ἀδελφοῖ@ καὶ συλλειτουργοῖ@ τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@, παντί τε τῷ
εὐαγεστάτῳ κλήρῳ, καὶ πᾶσι τοῖ@ θεοσεβεστάτοι@ ὀρθοδόξοι@ χρι-
στιανοῖ@ τῆ@ καθ’ ἡµᾶ@ νήσου Κύπρου, ὅτι ὁ πρὸ χρόνων ἐνταῦθα
χρηµατίσα@ διερµηνευτὴ@ τῆ@ νήσου κύριο@ Χατζηγεωργάκη@,
µετὰ ἱκανὸν διάστηµα τῆ@ ἐν τῇ ἐπιστασίᾳ ταύτῃ διατριβῆ@ του,
ἐπειδὴ (κρίµασιν οἷ@ οἶδε µόνο@ ὁ Κύριο@) ἐκαρατοµήθη περὶ τὸ
χιλιοστὸν ὀκτακοσιοστὸν ἔννατον σωτήριον ἔτο@ ἐν τῇ Βασι-
λευούσῃ, τὴν δὲ περιουσίαν αὐτοῦ, κινητήν τε καὶ ἀκίνητον ἅπα-
σαν ἔκαµε ζάπτι2 τὸ ὑψηλὸν δεβλέτι.

Τούτου χάριν ἀπεστάλησαν ἐν Κύπρῳ δύο βασιλικοὶ µοπασί-
ρηδε@, εἷ@ χοτζὲ κιᾶν ἐφένδη@, καὶ εἷ@ κιατίπη@3, ἀπὸ τὸ καλέµι τοῦ
πᾶ@ µουχασεπέ4, διὰ νὰ καταγράψωσιν ὅλην τὴν περιουσίαν τοῦ
καρατοµηθέντο@, καὶ χρηµατολογήσαντε@ τὰ τῆ@ περιουσία@, ἀπο-

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 177-180. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ.
142-149.
2. Τὴν ἔκαµε ζάπτι: τὴν δέσµευσε.
3. Κιατίπη@: δικαστὴ@ τοῦ ἰσλαµικοῦ νόµου.
4. Μουχασεπέ: λογιστή@. Ἡ φράση «ἀπὸ τὸ καλέµι τοῦ πᾶ@ µουχασεπὲ» ἐδῶ
ἑρµηνεύεται «διορισµένοι ἀπὸ τὸν ἀρχιλογιστή».

φ. 177
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στείλωσιν εἰ@ αὐτὰ τὰ βασίλεια. Ἐλθόντων δὲ τῶν βασιλικῶν µο-
πασιρέων, καὶ ἀρξαµένων τῆ@ καταγραφῆ@, καὶ πωλούντων, καὶ
χρηµατολογούντων τὰ ἐκ τῶν πωλουµένων, ἰδοὺ ἔφθασεν ἕτερο@
βασιλικὸ@ ὁρισµό@, διακελεύων τοὺ@ διαληφθέντα@ µοπασίρηδε@,
ἵνα ἀφήσωσι δι’ ὅλου ἀνεπηρέαστα τὰ τοῦ µακαρίτου πράγµατα,
καθότι ὁ βασιλεὺ@ ποιήσα@ ἔλεο@ εἰ@ τὰ ὀρφανὰ τοῦ µακαρίτου,
ἐχάρισεν αὐτοῖ@ ἅπασαν τὴν περιουσίαν τοῦ πατρὸ@ αὐτῶν, δι’
ὑψηλοῦ προσκυνητοῦ βασιλικοῦ ὁρισµοῦ. Νὰ πληρώσωσιν ὅµω@ εἰ@
τὸ βασιλικὸν θησαυροφυλάκιον τριακόσια πεντήκοντα µόνον πουγ-
γεῖα, ἤτοι γρόσια χιλιάδα@ ἑκατὸν ἑβδοµήκοντα πέντε, πιτιρµέ,
ἅτινα ἐδέθησαν νὰ πληρωθῶσιν εἰ@ τρία ταξίτια. Ὃν ὁρισµόν, δι’
ἀρζουχαλίων εἰ@ αὐτὸν τὸν ἄνακτα δοθέντων, κατώρθωσαν, ἥ τε
σύζυγο@ καὶ τὰ ὀρφανὰ τοῦ µακαρίτου, ἐν Βασιλευούσῃ ὄντε@ καὶ
διατρίβοντε@. Καὶ τὸ µὲν δεβλέτι ἐποίησε τὴν ῥηθεῖσαν χάριν εἰ@ τὰ
ὀρφανά. Ἀπῃτοῦντο ὅµω@ ἐπιµόνω@ τὰ 350 πουγγεῖα νὰ πλη-
ρωθῶσι. ∆ι’ ὃ καὶ στέλλεται παραυτίκα ἕτερο@ µοπασίρη@, µετά τε
τοῦ κὺρ Μιχαλάκη υἱοῦ τοῦ µακαρίτου, καὶ τοῦ γραµµατικοῦ αὐτοῦ
κὺρ Σολοµὼν (sic), φέροντε@ καὶ προσκυνητὸν ὁρισµόν, ἵνα ἀπο-
λάβωσι τοὺ@ λογαριασµοὺ@ παρὰ τῶν ἀποσταλέντων δύο πρώτων
µοπασιρέων τῆ@ ὅση@ πωληθείση@ περιουσία@ τοῦ µακαρίτου, καὶ
αὐτοὶ µὲν νὰ οἰκειοποιηθῶσι τὰ πράγµατά των, µόνην δὲ τὴν εἰρη-
µένην ποσότητα τῶν 350 πουγγείων νὰ πληρώσωσι.

Μὲ ὅσα λοιπὸν οἱ πρῶτοι βασιλικοὶ µοπασιρέοι φθάσαντε@ ἐσυ-
νάθροισαν, ἐξ ὧν ἐπώλησαν, καὶ µὲ ἄλλα πολλὰ ἐκ δανείων, µόλι@
ἐκεφαλαιώθη τὰ τοῦ πρώτου ταξιτίου, καὶ ἀπεστάλησαν εἰ@ τὸν βα-
σιλικὸν χαζινέ. Εἰ@ πληρωµὴν ὅµω@ τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου ταξι-
τίου, ἐπειδὴ οὐκ εἶχον πόθεν ἀπαντῆσαι, ἥ τε σύζυγο@ καὶ τὰ ὀρφανὰ
τοῦ µακαρίτου ἐν Βασιλευούσῃ ὄντε@, καὶ ὑπὸ τοῦ δεβλετίου στε-
νοχωρούµενοι, καὶ καθεκάστην παραβιαζόµενοι, καὶ ἡ προθεσµία
ἔφθασε, καὶ ἡ τῆ@ βασιλεία@ ἀπόφασι@ ὑπερίσχυε, καὶ ἀποτόµω@
εἰσπράττετο καὶ τούτων ἡ καταβολή, διὰ τοῦτο ἀποστέλλεται εἰ@
Κύπρον καὶ τρίτο@ µοπασίρη@, ὅπω@, εἴτε ἐκ τῶν καταλειφθέντων
ἀκινήτων ὑποστατικῶν, εἴτε ἐξ ὧν εἶχε λαµβάνειν ὁ µακαρίτη@ ἀπὸ
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φ. 178

µέρη, ἀπογεµίσῃ καὶ τὰ ἐναπολειφθέντα δύο ταξίτια καὶ ἀποστείλῃ
εἰ@ Βασιλεύουσαν. Οἱ τοῦ µακαρίτου λοιπὸν κληρονόµοι ἀφ’ οὗ ἐπώ-
λησαν κτήµατα τῶν ἀξιολογωτέρων ὑποστατικῶν, καὶ µὴ δυνάµενοι
µήτε µὲ αὐτά, µήτε διὰ µετρητῶν ἀπαντῆσαι τὴν ἀνακεφαλαίωσιν
τοῦ πρὸ@ τὸ δεβλέτι χρέου@ των, ἀναγκασθέντε@, καὶ πανταχόθεν
στενοχωρηθέντε@, ἔδωσαν εἰ@ τὸν βασιλικὸν χαζινὲ καὶ ἱκανὰ@ ὁµο-
λογία@ ὀφειλετῶν, αἱ ὁποῖαι ὁµολογίαι δι’ ὑψηλοῦ προσκυνητοῦ ὁρι-
σµοῦ ἐδόθησαν τῷ βασιλικῷ µοπασίρῃ, ὥστε νὰ γένωσι ταχσίλι. Τοὺ@
ὁποίου@ ὀφειλέτα@ ὁ µοπασίρη@ ἅµα ὁποῦ ἦλθεν εἰ@ Κύπρον, µετα-
πέµψα@, ἅπαντα@ ἔῤῥιψεν εἰ@ εἱρκτήν, µυρίοι@ κολαστηρίοι@ ἐτά-
ζων, ὥστε νὰ κάµῃ ταχσίλι παρ’ αὐτῶν ὅσα δι’ ὁµολογιῶν τῷ
µακαρίτῃ ἕκαστο@ ὤφειλεν. Μεταξὺ δὲ τῶν τοιούτων ὀφειλετῶν, εἷ@
ἦν καὶ ὁ αὐτάδελφο@ τῆ@ συζύγου τοῦ µακαρίτου, κὺρ ∆ηµήτριο@ ὁ
Παυλίδη@, οὕτινο@ τὸ πρὸ@ τὸν µακαρίτην χρέο@, ἦν καὶ πολὺ πε-
ρισσότερον τῶν ἄλλων ὀφειλετῶν. Αὐτὸ@ λοιπὸν κείµενο@ εἰ@
εἱρκτήν, καὶ ὠ(ὁ)σηµέραι παραβιαζόµενο@ ὑπὸ τοῦ µοπασίρη, καὶ
στενοχωρούµενο@, ἔστειλε πρὸ@ ἡµᾶ@ ἀπὸ τῆ@ φυλακῆ@ ὅλου@ τοὺ@
οἰκείου@ αὐτῷ, καὶ φίλου@, ἐκλιπαρῶν ἡµᾶ@ θερµῶ@, ἵνα µισιτεύσω-
µεν εἰ@ τὸν µοπασίρην, ὅπω@ ἐκβάλῃ αὐτὸν τῆ@ εἱρκτῆ@, διὰ νὰ
φροντίσῃ τὴν διόρθωσιν τοῦ χρέου@ του. ∆ιότι τί διόρθωσι@ ἠµπο-
ροῦσε νὰ γίνη, ἐκείνου κατακλείστου ὄντο@ εἰ@ φυλακήν; Ὃ καὶ ἐγέ-
νετο. Καὶ ἡµεῖ@ | µεσιτεύσαντε@ ἐξάγοµεν τῆ@ εἱρκτῆ@ ἐπ’ αὐτὸ
τοῦτο, ἵνα φροντίσῃ δηλονότι περὶ τοῦ χρέου@ του. Ἐξελθὼν δὲ καὶ
συλλογιζόµενο@ τὸ πρακτέον, καὶ στοχασάµενο@ ὅτι διὰ µετρητῶν
ἦν ἀδύνατον νὰ ἀπαντήσῃ τὴν χρεωστουµένην ποσότητα, ἀλλ’ οὔτε
ἐκ δανείων, ἀπεφάσισε νὰ πωλήσῃ ἴδιά του ὑποστατικά, δύο ἀπὸ τὰ
ἐδικά του τζιφλίκια. ∆ιὸ καὶ µιᾷ νυκτί, ἰδοὺ ἡ εὐγενεία του, καὶ ὁ
πενθερὸ@ αὐτοῦ Τζικίνη@ ὁ Κυριάκου, καὶ ἐκ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ,
καὶ φίλων ἱκανοὶ τῶν σηµαντικῶν λευκοσιατῶν, παραγίνονται πρὸ@
ἡµᾶ@, καὶ µετὰ θερµῶν δακρύων ἤρξαντο ἐκλιπαρεῖν ἡµᾶ@, καὶ
µετ’ ἐπιµόνου δεήσεω@ ἡµῶν δεῖσθαι, ὅπω@ διορθώσωµεν τὴν ὑπό-
θεσιν ταύτην. Ἡµεῖ@ δέ, ἀλλὰ πῶ@, ἔφηµεν, ἀνάργυροι διατελοῦντε@;
Τέλο@ ἐπρότεινεν ἡµῖν ἵνα ἀπεµπωλήσῃ πρὸ@ ἡµᾶ@ τὰ εἰρηµένα δύο
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του τζιφτιλίκια. Τὸ µέν, κατὰ τὴν ἐπαρχίαν τῆ@ Κυθρέα@ εὑρισκό-
µενον, καὶ καλούµενον τῆ@ Τύµβου, τὸ δὲ κατὰ τὴν ἐπαρχίαν τῆ@
Λεµεσοῦ καὶ καλούµενον Φασοῦρι. Ἡµεῖ@ δὲ ἀναλογισάµενοι ἄπο-
ρον καὶ ἀµήχανον τὴν καταβολὴν τῆ@ τιµῆ@ τῶν εἰρηµένων δύο τζι-
φτιλικίων, ἀπεσεισάµεθα διὰ µιᾶ@ µίαν τοιαύτην πρότασιν, ἥτι@
ἔµελλε νὰ ἐµβάλῃ ἡµᾶ@ εἰ@ ἔργα καὶ ἀγῶνα@. Αὐτοὶ δὲ µᾶλλον ἐπέ-
κειντο ποτνιῶντε@, δυσωποῦντε@, ἐκλιπαροῦντε@, ἵνα ἡµεῖ@ ἀγορά-
σωµεν αὐτά, προτείνοντε@ καὶ ἄντικρυ@ ἐναντιοπροβληµατοῦντε@
ὅτι ἂν ἡµεῖ@ ἀποφύγωµεν τὴν ἀγορὰν τούτων τῶν ὑποστατικῶν,
εἶναι ἀναγκασµένοι διὰ τὴν κατεπείγουσαν αὐτοὺ@ χρείαν νὰ τὰ πω-
λήσωσιν εἰ@ ἑτερογενεῖ@, οἵτινε@ νὰ τὰ ἀγοράσωσι παρὰ τιµήν, καὶ
τὸ κρῖµα τῆ@ ζηµία@ αὐτῶν νὰ κρέµαται εἰ@ τὸν τράχηλόν µα@. Καὶ
ἄλλα µυρία δυσωπητικὰ δικαιολογήµατα. Τέω@, ἰδόντε@ ἡµεῖ@ τὸ
ἀµετάθετον τῆ@ γνώµη@ αὐτῶν, κράξαντε@ ἀµέσω@ τὸν εἰρηµένον
κὺρ Παυλίδην ∆ηµήτριον εἴποµεν αὐτῷ. «Ἀπεφάσισα@, λοιπόν, νὰ
πωλήσῃ@ τὰ δύο σου τζιφτιλίκια; ∆ὲν δύνασαι ἄλλω@ νὰ ἀπαντήσῃ@
τὸ χρέο@ σου;». «Οὐδεµιᾷ µηχανῇ», ἀπεκρίθη. Ἡµεῖ@ αὖθι@. «Πρό-
σεχε ὅµω@ καλά, µήποτε µεταµεληθῇ@ ἐπ’ ἐσχάτων, καθότι ἀφ’ οὗ
πωληθῶσιν εἶναι καλὰ πωληµένα, καὶ καλὰ ἠγορασµένα». Ὁ δέ,
«µεθ’ ὅση@ µου, εἶπε, τῆ@ εὐχαριστήσεω@ καὶ θελήσεω@ ἀπεµπολῶ
τῇ µακαριότητί σα@ αὐτὰ τὰ δύο µου τζιφτιλίκια». Ἡµεῖ@ εἴποµεν
αὐτῷ. «Πόσα θέλει@ ὑπὲρ τῆ@ τιµῆ@ τῶν δύο αὐτῶν;». Ἀπεκρίθη.
«∆εκαὲξ χιλιάδα@ γρόσια». «Ἡµεῖ@ ἐδέχθηµεν αὐτά, ἀντέφηµεν, διὰ
δεκαὲξ χιλιάδα@ γρόσια». Οὕτω λοιπὸν ἐσηκώθηµεν, καὶ εἰσήλθοµεν
εἰ@ τοῦ ἡγεµόνο@, καὶ τοῦ βασιλικοῦ µοπασίρη, καὶ ἐδέχθηµεν ἐπάνω
εἰ@ τὸ χρέο@ τοῦ ῥηθέντο@ κὺρ ∆ηµητρίου Παυλίδη, γρόσια χιλιά-
δα@ δεκαέξ. Ἐλθόντων δὲ ἡµῶν εἰ@ τὸ κονάκιν µα@, ἰδοὺ ἡ εὐγενεία
του παῤῥησιάζεται αὖθι@ ἔµπροσθέν µα@, µετὰ τῶν διαληφθέντων
συγγενῶν του, καὶ πρῶτο@ ὁ πενθερὸ@ αὐτοῦ σιὸρ Τζικίνη@, ὥσπερ
τρόπον τινὰ µεσίτη@, ποτνιώµενοι καὶ θερµῶ@ δεόµενοι ἡµῶν, ὅπω@
ἀφαιρέσωµεν ἐκ τῆ@ συµφωνία@ τὸ κατὰ τὴν Λεµεσὸν τζιφτιλίκιον,
καὶ ἀφήσωµεν αὐτὸ τῷ κὺρ ∆ηµητρίῳ πρὸ@ µικρὰν κυβέρνησίν του,
µόνον δὲ τὸ κατὰ τὴν Κυθρέαν νὰ παραδώσῃ ἡµῖν διὰ σενετίων καὶ
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µαρτύρων διὰ τῆ@ αὐτῆ@ τιµῆ@, ἤτοι διὰ γροσίων δεκαὲξ χιλιάδων.
Ἡµεῖ@, ἰδόντε@ ἐνταυτῷ ἕνα τοιοῦτο παρατράπηµα καὶ µίαν τοιαύ-
την παραχορδήν, ἐσυγχύσθηµεν οὐ τὰ τυχόντα, ἀδηµονήσαντε@ ἐν
λόγῳ, ὅτι εὐθὺ@ εἶπε, καὶ ἀντεῖπε, καὶ τῇ ἰδίᾳ ἀποφάσει δὲν ἔµεινε,
καὶ εὐλογοφανῇ προφάσει ἔπρεπε νὰ παραιτηθῶµεν. Ἀλλ’ αὐτό@ τε,
οἵ τε ἴδιοι αὐτοῦ συγγενεῖ@, ἐµµένοντε@ πολλαῖ@ δεήσεσι καὶ θερµῶ@
ἐκλιπαροῦντε@, ἔπειθον ἡµᾶ@ εἰ@ τὸ νὰ δεχθῶµεν µόνον αὐτὸ τὸ
κατὰ τὴν Κυθρέαν τῆ@ Τύµβου τζιφτιλίκιον, διὰ γρόσια δεκαὲξ χι-
λιάδα@. Ἡµεῖ@ λοιπὸν λογισάµενοι ὅτι εἰ@ ἡµᾶ@ µὲν ἀναντιῤῥήτῳ
λόγῳ ἐγίνετο ζηµία, εἰ@ δὲ τὸν πωλοῦντα κὺρ Παυλίδην ∆ηµήτριον,
ὄφελο@, καὶ στοχασάµενοι προσέτι ὅτι, τὸ καλὸν οὐκ ἔστιν ὅτε οὐ
καλόν, κατὰ τὸν εἰπόντα, ἐπειδὴ φθάσαντε@ ὑπεσχέθηµεν αὐτοῖ@
τὴν τοιαύτην προστασίαν, καίτοι οὖσαν ὑπὲρ δύναµίν µα@, ἐπείσθη-
µεν δεξάµενοι τὸ τζιφτιλίκιον τῆ@ Τύµβου διὰ γρόσια χιλιάδα@ δε-
καέξ. Ὃ καὶ ἐπώλησεν εἰ@ ἡµᾶ@, καὶ ἐλάβοµεν παρὰ τοῦ ῥηθέντο@
∆ηµητρίου Παυλίδου τὰ τῆ@ πωλήσεω@ ἐµµάρτυρα ἀποδεικτικά,
τούρκικα καὶ ῥωµαϊκά. Ὅθεν οἱ νόµοι τῶν ἐθνικῶν, ἐπειδὴ ἀποτό-
µω@ διορίζουσιν, ἀνθρώπου τινὸ@ ἀποθανόντο@, καὶ τέκνα µὴ κατα-
λιπόντο@ τὰ εὑρισκόµενα αὐτῷ χωράφια νὰ κυριεύωνται ὑπὸ τῆ@
ἐξουσία@ αὐτῶν, τούτου χάριν ἐπενοήσαµεν τὴν οἰκονοµίαν ταύτην,
καὶ ἐγένετο ἡ πώλησι@ καὶ ἡ παράδοσι@ τοῦ τζιφτιλικίου τούτου
παρὰ τοῦ πωλητοῦ κὺρ ∆ηµητρίου εἰ@ τοὺ@ εὐγενεστάτου@ κὺρ Χα-
τζηγιαννάκην Λιπέρτην, κὺρ Χατζηνικόλαον Ζωγράφου, καὶ κὺρ
Χατζηλογῆν Ἄντζουλου, ὡ@ ἔχοντα@ τέκνα. Καὶ οὕτω κατεβάλοµεν
τὰ ἀργύρια ἡµεῖ@, καὶ ἀπεκατέστη κτῆµα µὲν ἡµέτερον ἀληθῶ@,
ἀναδεκτὸν δὲ οἰκονοµικῶ@ τῶν διαληφθέντων τριῶν ὑποκειµένων.
Αὐτὸ δὲ τὸ τζιφτιλίκι ἐκ πόσων χωραφίων συνίσταται, καὶ πόσων
περιβολίων, πόσα, καὶ ὁποῖα εἴδη ζώων ἔχει, τί καὶ τί περιέχει, τὰ
πάντα λεπτοµερῶ@ εὑρίσκονται σηµειωµένα ἐν τοῖ@ δυσὶ διαληφθεῖσι
τῆ@ πωλήσεω@ ἀποδεικτικοῖ@, ὡ@ ἐν τῷ ἱερῷ κώδικι τῆ@ καθ’ ἡµᾶ@
ἁγιωτάτη@ Ἀρχιεπισκοπῆ@ φαίνονται κατεστρωµένα.

Ἡµεῖ@ δὲ ἐξ αὐτῆ@ τῆ@ βαλβῖδο@ τοῦ βίου, ἀνθ’ ὧν τὴν µε-
τάνοιαν ἡµῶν, καὶ εἴχοµεν, καὶ ἔχοµεν, καὶ φυλάξοµεν ἄχρι βίου
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τερµάτων εἰB τὸ ἱερὸν καὶ σεβάσµιον µοναστήριον τῆB ὑπεραγίαB
Θεοτόκου, τὸ ἐπικεκληµένον τοῦ Μαχαιρᾶ. Ἡ δὲ φορὰ τῶν πραγ-
µάτων, ἐπειδὴ ἔπλεξεν ἡµᾶB εἰB τὴν τύρβην τοῦ κόσµου, τὴν διοί-
κησιν δηλαδὴ τῶν πολιτικῶν, ἐν οἷB συµφυρόµενοι, ἀνάρπαστοι
αἴφνηB γεγονότεB, εἰ καὶ ἀνάξιοι, προεβιβάσθηµεν εἰB τὸν ἁγιώτα-
τον καὶ ἀποστολικὸν θρόνον τῆB ἁγιωτάτηB ἈρχιεπισκοπῆB, τῆB
ΝέαB ἸουστινιανῆB καὶ πάσηB Κύπρου, καὶ διὰ τοῦτο συνέβη ἡµᾶB,
σωµατικῶB µέν, ἀποµακρυνθῆναι τοῦ ἱεροῦ ἡµῶν Μοναστηρίου,
πνευµατικῶB δὲ ὡB ἄνωθεν εἴποµεν, οὐδαµῶB, τούτου χάριν, ὡB
χρέοB ἔχοντεB ἀπαραίτητον εἰB ἐκείνην τὴν ἱερὰν | καὶ σταυροπή-
γιον, καὶ βασιλικὴν Μονήν, καθὸ πνευµατικῶB ἐγεννήθηµεν καὶ ἀνε-
τράφηµεν εἰB τοὺB κόλπουB αὐτῆB, ἐκρίναµεν δίκαιον, εὐλογοφανὲB
καὶ θεάρεστον µετὰ προαιρέσεωB αὐθορµήτου νὰ ἀφιερώσωµεν
αὐτὸ τὸ νεόκτιστον τζιφτιλίκιον τῆB Τύµβου εἰB τὸ ῥηθὲν ἱερὸν καὶ
σεβάσµιον µοναστήριον τοῦ Μαχαιρᾶ, εἰB ψυχικὴν µὲν σωτηρίαν
ἡµῶν, καὶ εἰB µνηµόσυνον τῶν ἡµετέρων γονέων, εἰB ἀῤῥρωγὴν δὲ
καὶ βοήθειαν τῶν πρὸB τὸ ζῇν τῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἱερᾷ Μονῇ ἀσκου-
µένων πατέρων.

Προσέτι εἰB τὸ ῥηθὲν τῆB Τύµβου τζιφτιλίκιον ἐπειδὴ ἐπρο-
σθέσαµεν καὶ ἕτερα νέα χωράφια ἕωB πεντακόσιαιB σκάλαιB, καὶ
µίαν νέαν αὐγολιὰν τῶν αὐτῶν χωραφίων, τὰ ὁποῖα χωράφια, χα-
λίτικα ὄντα ἠγοράσαµεν αὐτὰ ἀπὸ τὸν Σπαχῆν Χατζηµουσταφά-
γαν, ἅτινα εὑρίσκονται εἰB τὸ χῶµα τοῦ ἀντίκρυB τῆB Τύµβου
Πραστείου, τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὰ οἰκονοµικῶB ἐκάµαµεν φεραέτι εἰB
τὸν Χατζηλοΐζον Χατζηκωνσταντίνου λευκοσιάτην, καθὰ ἀπαιτεῖ
ὁ νόµοB τῶν τουρκῶν (sic), τούτου χάριν καὶ αὐτὰ τὰ χωράφια µετὰ
τῆB αὐγολιᾶB αὐτῶν, ἑνοῦντεB τῷ ῥηθέντι τῆB Τύµβου τζιφτιλικίῳ,
προσαφιεροῦµεν αὐτῇ ταύτῃ τῇ ἱερᾷ καὶ σεβασµίᾳ µονῇ τῆB κυρίαB
ΜαχαιράδοB. Ἀφ’ οὗ δὲ τὸ ῥηθὲν τζιφτιλίκιον ἠγοράσαµεν, ἐξο-
δεύσαµεν ἐξ ἰδίων µαB οὐκ ὀλίγα, δηλαδὴ ἕωB οὗ νὰ καθαρίσωµεν
τὸ νερόν του, νὰ τὸ ἀνακαινίσωµεν καθ’ ὅλα, καὶ νὰ τὸ φέρωµεν
εἰB τὸν πρέποντα καλλωπισµόν, ποιήσαντεB ἐν αὐτῷ ὅσα χρειώδη.
Ὥστε µὴ δυνηθέντεB ἐξ ἰδίων µαB νὰ καταβάλωµεν καὶ ὅλην τὴν

φ. 179
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ποσότητα τῆB ἀγορᾶB αὐτοῦ, τὰB δεκαὲξ χιλιάδαB, ἐπωλήσαµεν
τῆB αὐτῆB ΜονῆB µερικὰ παλαιὰ κτήµατα, καὶ οἷον εἰπεῖν ἀνω-
φελῆ ὡB σποράδην εὑρισκόµενα τῇδε κἀκεῖσε, εἰB Χρυσοχοῦν,
λέγω, Οὔῤῥη (Γούρρι), Ὁδοῦν, Φαρµακᾶ, ἅτινα ἦσαν, παξέδεB,
ἐλαιῶνεB, ἀµπελῶνεB, χωράφια. Καὶ λαβόντεB ἐξ αὐτῶν µέροB ἀπε-
σώσαµεν τὰB δεκαὲξ χιλιάδαB, καὶ κατεβάλοµεν ὑπὲρ τῆB τιµῆB τοῦ
ῥηθέντοB τζιφτιλικίου.

ΤῆB ὑποθέσεωB ταύτηB, λοιπόν, οὕτω διατρεξάσηB ὡB λεπτο-
µερῶB ἐξιστορήσαµεν, ἵνα µὴ λογίζωνται οἱ µεταγενέστεροι ἡµῶν,
ἡµέτερον τὸ ῥηθὲν τοῦτο τζιφτιλίκιον, ἀποφαινόµενοι ὁµολογοῦµεν
καὶ διαµαρτυρόµεθα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντοB, ὅτι αὐτὸ τὸ τζι-
φτιλίκιον τῆB Τύµβου ὡB εὑρίσκεται ὁλόκληρον, µετὰ καὶ τῆB
ῥηθείσηB προσθήκηB, τῶν τε χωραφίων, καὶ τῆB αὐγολιᾶB, ὑπάρχει
ἴδιον κτῆµα εἰB τὸ ἑξῆB καὶ ἀφιέρωµα τῆB ἱερᾶB τε σεβασµίαB, καὶ
βασιλικῆB µονῆB ΜαχαιράδοB. Καὶ µηδεὶB ἐχέτω ἐξουσίαν ἄνευ τῆB
ἀδείαB τοῦ ἱεροῦ τούτου Μοναστηρίου νὰ προσεγγίσῃ εἰB αὐτό, ὡB
εἰB ἱερὸν περίβολον, οὐδὲ ἄκρῳ, ὅ φασι, λιχανῷ. Ἂν δέ τιB µετὰ θά-
νατον ἡµῶν, εἴτε ἀρχιεπίσκοποB, εἴτε κληρικόB, εἴτε λαϊκόB, ἢ
ὁποίαB δήποτε τάξεωB καὶ βαθµοῦ εἴη, ἢ καὶ αὐτὸB ὁ πωλητήB, εἴτε
ἐπὶ προφάσει συγγενείαB, εἴτε τρόπῳ δυναστικῷ, ἢ ἁρπακτικῷ,
ἁπλώσῃ ἱερόσυλον χεῖρα, καὶ τολµήσῃ κυριεύσαι αὐτοῦ τοῦ µονα-
στηριακοῦ κτήµατοB, ἢ καὶ µικρόν τι µέροB αὐτοῦ νοσφίσασθαι καὶ
ἁρπάσαι, καὶ τὸ ἱερὸν µοναστήριον ζηµιώσαι, ὁ τοιοῦτοB ἐχέτω
ἀντίδικον τῆB ἰδίαB αὐτοῦ ψυχῆB αὐτὴν τὴν παναγίαν καὶ ὁµοού-
σιον καὶ ἀδιαίρετον Τριάδα, τὸν ἕνα καὶ µόνον Θεόν, καὶ αὐτὴν τὴν
παναγίαν καὶ ἀειπάρθενον Θεοτόκον ἀντίπαλον, ψυχῇ τε καὶ σώ-
µατι. Ἔστω ἀφωρισµένοB παρὰ ΠατρόB, Υἱοῦ, καὶ ἁγίου ΠνεύµατοB.
Στένων καὶ τρέµων ὡB ἄλλοB Κάϊν εἴη ἐπὶ τῆB γῆB. Κληρονοµήσειε
τὴν λέπραν τοῦ Γιεζῆ καὶ τὴν ἀγχόνην τοῦ προδότου Ἰούδα. Μετὰ
δὲ θάνατον, µενέτω ἄλυτοB καὶ τυµπανιαῖοB. Ὁ σίδηροB καὶ αἱ πέ-
τραι λυθήσονται, αὐτὸB δὲ οὐδαµῶB. Ἐχέτω δὲ καὶ τὰB ἀρὰB τῶν ἐν
ταῖB ἑπτὰ συνόδοιB διαπρεψάντων θεοφόρων πατέρων, καὶ πάντων
τῶν ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνοB Θεῷ εὐαρεστησάντων. ἘπικατάρατοB ἡ
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φ. 180

γῆ ἐν τοῖB ἔργοιB αὐτοῦ, καὶ προκοπὴν οὐ µὴ ἴδοι εἰB τὸν αἰῶνα.
∆ιὰ δὲ κάποια ἐνδεχόµενα ὁποῦ προϊόντοB τοῦ καιροῦ ἡµεῖB

ὑποπτευόµεθα, τοὺB διαληφθένταB ἀναδόχουB, ἐφ’ οἷB κατ’ οἰκο-
νοµίαν, ὡB ἔφηµεν, ἐγένετο ἡ πώλησιB, καὶ ἡ παράδοσιB, ἀποκα-
θιστῶµεν ἐπιτρόπουB τοῦ αὐτοῦ τζιφτιλικίου, ὥστε ἐν φόβῳ Θεοῦ
καὶ δικαιοσύνῃ προστατεύειν καὶ ὑπερασπίζεσθαι παντὶ σθένει αὐτὸ
τὸ ἱερὸν τζιφτιλίκιον, περιθάλποντεB καὶ προσέχοντεB αὐτὸ ὡB
ἴδιον καὶ ὑπὲρ ἴδιον κτῆµα, ἀντιβαίνοντεB παντοίᾳ ἐπιβουλῇ καὶ
σκευωρίᾳ, οἵα τιB ἤθελε µελετηθῇ κατ’ αὐτοῦ. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον
διορίζοµεν καὶ τὰ τέκνα τῶν αὐτῶν ἐπιτρόπων κατὰ διαδοχήν, δη-
λονότι ἀπὸ γενεᾶB εἰB γενεάν, ἵνα ἐξακολουθῶσι τήν τε ἐπιτροπὴν
καὶ ὑπεράσπισιν τοῦ ἱεροῦ τούτου ἀφιερώµατοB, ἀγωνιζόµενοι ὑπὲρ
τούτου καὶ µέχριB αἵµατοB, ἂν ἤθελε τὸ καλέσῃ ἡ χρεία. ∆ιὰ δὲ τὸν
µισθὸν τῆB ἐν φόβῳ Θεοῦ ἐπιτροπῆB καὶ ἀδόλου ὑπερασπίσεωB τῶν
ῥηθέντων ἐπιτρόπων, διορίζοµεν τοὺB | ἐν ταύτῃ τῇ ἱερᾷ καὶ σεβα-
σµίᾳ µονῇ ἀσκουµένουB πατέραB ἵνα µνηµονεύωσιν ἀκαταπαύστωB
τὰ ὀνόµατα αὐτῶν ἐν πάσαιB ταῖB ἱεραῖB τελεταῖB καὶ ἐν ταῖB γι-
νοµέναιB συνάξεσι τῆB ὑπεραγίαB Θεοτόκου, εἰB ἄφεσιν τῶν ἁµαρ-
τιῶν αὐτῶν, καὶ εἰB µνηµόσυνον τῶν ἰδίων γονέων. ΟὓB καὶ ἡµεῖB
ἔχοµεν συγκεχωρηµένουB καὶ εὐλογηµένουB παρὰ ΠατρόB, Υἱοῦ,
καὶ ἁγίου ΠνεύµατοB, καὶ ἡ γενεὰ αὐτῶν εἴη πλατυνοµένη καὶ
αὐξανοµένη ἀπὸ γενεᾶB εἰB γενεάν, ἐν ᾗ κατ’ ἄµφω εὐηµερία. Πᾶν
ἔργον αὐτῶν εἴη εὐλογηµένον, καὶ πᾶσα πορεία αὐτῶν ἐπὶ τὸ
κρεῖττον εὐοδωθείη. Ἀρθήτω ἐκ τῆB οἰκίαB αὐτῶν πόνοB καὶ πι-
κρία, καὶ εὐλογηµέναι εἴησαν πᾶσαι αἱ ἡµέραι τῆB ζωῆB αὐτῶν, καὶ
ἡ ζωὴ αὐτῶν ὑπερεκτανθείη ἄχρι γήρωB λιπαροῦ τε καὶ πανευδαί-
µονοB. �αωιγ�.

Ἐξεδόθη κατὰ τὸ χιλιοστὸν ὀκτακοσιοστὸν τρισκαιδέκατον
σωτήριον ἔτοB, καὶ κατεστρώθη ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ κώδικι τῆB καθ’
ἡµᾶB ἁγιωτάτηB ἈρχιεπισκοπῆB, εἰB ἔνδειξιν τῶν εἰρηµένων καὶ
ἀσφάλειαν.

† Ὁ Κύπρου ΚυπριανὸB βεβαιοῖ καὶ ἀποφαίνεται.
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34. ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΦΟΡΩΝ

ΤΗΝ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ∆ΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ1

ΚυπριανὸB ἐ<λέ>ῳ Θ<εο>ῦ ἀρχιεπίσκοποB πάσηB Κύπρου.

Οἱ τῷ καθ’ ἡµᾶB ἱερῷ καὶ ἀποστολικῷ θρόνῳ τῆB ἁγιωτάτηB
ἈρχιεπισκοπῆB κανονικῶB ὑποκείµενοι, πανιερώτατοι µητροπο-
λῖται, ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοὶ τῆB
ἡµῶν µετριότητοB, εὐγενέστατε δραγοµᾶνε τῆB καθ’ ἡµᾶB νήσου
Κύπρου, εὐλαβέστατοι ἱερεῖB, καὶ ἅπαB ὁ σύλλογοB τοῦ εὐαγοῦB
κλήρου τῆB θεοφρουρήτου πόλεωB ΛευκοσίαB, εὐγενέστατοι ἄρ-
χοντεB, χρησιµώτατοι προεστῶτεB, καὶ κοτζαπάσηδεB, καὶ οἱ δη-
µόσιοι γραµµατικοὶ οἱ περὶ τὴν βασιλικὴν φορολογίαν ἐνασχολούµενοι
καὶ τῷ κραταιοτάτῳ ἡµῶν ἄνακτι δουλεύοντεB, καὶ ἁπαξάπαντεB
εὐλογηµένοι χριστιανοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα
τῆB ἡµῶν µετριότητοB, χάριB εἴη ὑµῖν ἅπασιν, εἰρήνη τε καὶ ἔλεοB
παρὰ Θεοῦ Κυρίου παντοκράτοροB, παρ’ ἡµῶν δὲ εὐχή, εὐλογία
καὶ συγχώρησιB.

Ἀποθνήσκουσιν ἀληθῶB καὶ πόλειB, ὡB ἄνδρεB, καθὼB ἔλε-
γεν ἕναB τῶν παλαιῶν φιλοσόφων, καὶ πολλὰ ὁ πανδαµάτωρ χρόνοB
διαφθείραB, καὶ δίκην ῥεύµατοB παρασύραB, εἰB παντελῆ ἀφανισµὸν
παρέδωκε. Καὶ οὐ µόνον πόλειB ὀνοµαστὰB καὶ χώραB περιφήµουB
ἀφανεῖB τε καὶ ἐξιτήλουB ἀποκατέστησεν, ἀλλὰ καὶ ἱερὰ καταγώ-
για καὶ µοναστήρια, τῇ χρονίῳ παρατάσει παρατείναB καὶ τῷ ἀκα-
τασχέτῳ ῥεύµατι ἐπὶ πολὺ καταβιβάσαB, ἐρείπια πεποίηκε, καὶ
κατηδάφισεν εἰB τοσοῦτον, ὥστε καὶ µόλιB ὁρᾶσθαι τούτων ἀµυδρὰ
ἴχνη καὶ λείψανα.

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 181-183. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, ὅ.π., σσ. 149-
153.

φ. 181
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φ. 182
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Τοιοῦτό τι πέπονθε καὶ τὸ σταυροπηγιακὸν ἱερὸν µοναστή-
ριον τῆB ὑπεραγίαB Θεοτόκου τῆB ἐπικεκληµένηB ΜαχαιράδοB, ὡB
εἶναι γνωστὸν πᾶσιν ὑµῖν. Καὶ τοῦτο δηλονότι, ὑπό τε τοῦ πανδα-
µάτοροB τούτου χρόνου πιεζόµενον καὶ τῶν καιρικῶν ἀνωµαλιῶν
καὶ ἔτι ὑπὸ καταδυναστειῶν τῶν ἐξωτερικῶν κινδυνεύει παρα-
δοθῆναι, (φεῦ), τελείῳ ἀφανισµῷ. Ὁ ἀοίδιµοB αὐτοκράτωρ ἐκεῖνοB,
Μανουὴλ ὁ ΚοµνηνὸB ὁ ΠορφυρογέννητοB, ὁ πρῶτοB κτίτωρ καὶ
ὑπερασπιστὴB τοῦ ἱεροῦ σταυροπηγίου τούτου, ἐξέδωκεν ἱερὸν προ-
σκυνητὸν ὁρισµόν, καὶ χρυσόβουλλον, καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τῷ ἐν
τῷ ὄρει τούτῳ τοῦ Μαχαιρᾶ ἀσκουµένῳ µοναχῷ Ἰγνατίῳ, καὶ τῷ
συνασκητῇ αὐτοῦ Προκοπίῳ, εἰB τὰ ὁποῖα χρυσόβουλλα ἐπιτάξαB
ὁ βασιλεὺB ἀνεγερθῆναι τὴν µονήν, καὶ παρασήµοιB αὐτὴν βασιλι-
κοῖB ἐκ πρώτηB ἀφετηρίαB τετίµηκε τοῖB ἑξῆB. ∆ηλαδὴ τὸ πέριξ
τῆB µονῆB ὄροB δωρεὰν ἐχαρίσατο τῇ µονῇ. Καὶ πεντήκοντα τρι-
κέφαλα νοµίσµατα, φησί, κατ’ ἔτοB ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γαζοφυλακίου
τοῖB ἐν τῇ ἱερᾷ µονῇ ἀσκουµένοιB πατράσιν ἐθέσπισεν ἀποστέλλεσθαι.
Καὶ παντὸB προσώπου τὴν µονὴν ἐλευθέραν πεποίηκε, καὶ αὐτὸν
τὸν κατὰ καιρὸν ἀρχιερέα διεκώλυσε τοῦ µὴ ἔχειν τινὰ ἐξουσίαν
κατὰ τῆB µονῆB, εἰ µὴ µόνον τὴν ἀναφοράν, εἴτουν εἰB τὸ ἀπέρχε-
σθαι µόνον κατ’ ἔτοB καὶ ἱερουργεῖν, καὶ τὴν κατὰ καιρὸν τοῦ
ἡγουµένου προχείρισιν, τῶν µοναχῶν τοῦτον πρῶτον ἐκλεγοµένων
καὶ ψηφιζοµένων. Οὕτω διαλαµβάνει ἡ τῆB ἱερᾶB ταύτηB µονῆB διά-
ταξιB ἡ τυπική, τὴν ὁποίαν συνέταξεν ὁ µοναχὸB ΝεῖλοB, ὁ µετ’ οὐ
πολὺ διαδεξάµενοB τὸν Ἰγνάτιον, καὶ ἡγουµενεύσαB ἐν τῇ µονῇ.
Μετὰ δὲ τὴν πρὸB Κύριον ἐκδηµίαν τοῦ ἀοιδίµου βασιλέωB τοῦ Κο-
µνηνοῦ, ἀποσταλέντεB ἀδελφοὶ εἰB τὴν βασιλεύουσαν τῶν πόλεων,
παρά τε τοῦ ἡγουµενεύοντοB Νείλου, καὶ τῶν λοιπῶν πατέρων, |
πρὸB τὸν εὐσεβῆ αὐτοκράτορα κύριον Ἰσαάκιον τὸν Ἄγγελον, ἐπε-
κύρωσαν διὰ νέων χρυσοβούλλων καὶ τῆB αὐτοῦ βασιλείαB τὰ τῇ
µονῇ δοθέντα ὑπὸ τοῦ Κοµνηνοῦ χρυσόβουλλα. ὍB τιB καὶ αὐτὸB
ὁ ῥηθεὶB βασιλεὺB πρὸB τὸ ἐπικυρῶσαι ταῦτα καὶ κῆπον τῇ µονῇ
ἐχαρίσατο, φησίν, ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν Λευκοσίαν βασιλικῶν, καὶ
ἐκκοπὴν νοµισµάτων ὑπερπύρων δώδεκα. Οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ ὁ φιλό-
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χριστοB αὐτοκράτωρ κύριοB ἈλέξιοB ὁ ἌγγελοB, ζήλῳ τῶν προ-
κατόχων αὐτοῦ βασιλέων διαφιλοτιµηθείB, παντελῆ καὶ οὗτοB ἀτέ-
λειαν, καὶ ἐλευθερίαν ἐθέσπισε τοῖB ὑποστατικοῖB τε καὶ κτήµασι
τῆB µονῆB. ∆ηλαδὴ µήτε εἰB ἀµπελῶναB νὰ πληρώνεται κανένα δό-
σιµον εἴB τινα, κατὰ τοὺB λοιπούB, µήτε εἰB χωράφια, µήτε εἰB
ἀγρούB, καὶ παξέδεB. Ἔτι δὲ πρὸB τοῖB ἄλλοιB ἡ αὐτοῦ βασιλεία
καὶ παροίκουB, ἤτοι σκλάβουB εἰκοσιτέσσαραB ἐχαρίσατο τῇ µονῇ
εἰB τὸ νὰ ἐξαρκῶσιν εἰB τὰB ἀναγκαίαB χρείαB τῶν ἀδελφῶν. Καὶ
προϊόντοB τοῦ χρόνου, εἰB αὔξησιν ἐχώρει τὰ τῆB µονῆB, στερεου-
µένη καὶ πλατυνοµένη ἐν κτήµασί τε καὶ ἀναθήµασι, καὶ χαρίσµασι
βασιλικοῖB, τῇ δυνάµει τῆB δεξιᾶB τοῦ ὑψίστου, καὶ τῇ εὐδοκίᾳ καὶ
χάριτι τῆB ἀσπόρωB αὐτὸν τεκούσηB πανάγνου καὶ ΘεοµήτοροB.
Καὶ οὐ µόνον ἐν τούτοιB ἑώραB εὐροῦντα καὶ πλατυνόµενα τὰ τῆB
µονῆB, ἀλλὰ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ τυραννικῇ δουλείᾳ τῆB βαρβαρικῆB
χειρόB, καί τοι τῶν πραγµάτων ἐπὶ τὸ χεῖρον τρεχόντων, πάλιν τὰ
τῆB µονῆB καλῶB διευθύνετο εὐοδούµενα εἰB τὸ κρεῖττον, µέχρι καὶ
τοῦ ἀοιδίµου ἐκείνου ἀξιεπαίνου ἀνδρὸB καθηγουµένου κὺρ Παρ-
θενίου τὰ πηδάλια τῆB µονῆB διαδεξαµένου, καὶ οἰακοστροφοῦντοB,
περίπου τὸ χιλιοστὸν ἑπτακοσιοστὸν πεντηκοστὸν σωτήριον ἔτοB.
ὍB τιB, ἐν ᾧ ἐξήρχετο εἴB τινα ὑπηρεσίαν τῆB µονῆB φέρων µεθ’
ἑαυτοῦ καὶ τοὺB ἀδελφούB, ἔβλεπεB ὡσὰν µίαν ἐκστράτευσιν
ἐκστρατεύουσαν, καὶ ἕνα ὁλόκληρον στρατόν, ἔχων ὑπὲρ τοὺB δια-
κοσίουB µοναχούB, ἀκολουθοῦνταB αὐτῷ. Ἀλλὰ φεῦ. Ὁ ζυγὸB τῆB
βαρβαρικῆB τυραννίδοB, αἱ ἀξιοδάκρυτοι συµφοραὶ τῆB πατρίδοB,
καὶ δυστυχίαι, καὶ αἱ περιστάσειB αἱ καιρικαὶ κατήντησαν αὐτὴν
τὴν περιώνυµον µονήν, τὴν πρώην ἀρίζηλον καὶ περίβλεπτον εἰB
θέαµα καὶ πτῶµα ἐλεεινόν. Τὸ πρῶτον καύχηµα τῆB πατρίδοB, τὸ
πρῶτον σταυροπήγιον, τὸ πρώτωB τιµηθὲν παρασήµοιB βασιλικοῖB.
Ἔφυγον οἱ µοναχοὶ στερηθέντεB τῶν ἀναγκαίων, ἐσφετερίσθησαν
οἱ γεωργοί, οἱ δουλεύοντεB δοῦλοι, οἱ περὶ τὰ ἐδώδιµα καὶ ἀγώγιµα
τῶν µοναχῶν ἐνασχολούµενοι, καὶ τέλοB πάντων κινδυνεύει, φεῦ,
νὰ ὑποπέσῃ εἰB τέλειον ἀφανισµόν.

Ὅθεν ἡµεῖB, καὶ κατὰ τὸ ἀρχιερατικὸν ἡµῶν χρέοB καὶ ἐπάγ-
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γελµα, καὶ καθὸ ζῆλον ἀµύθητον καὶ διακαῆ περὶ τὴν σύστασιν καὶ
αὔξησιν τῶν τοιούτων ἱερῶν καταγωγίων τρέφοντεB, καὶ πρὸB
οὐδὲν ἕτερον ἀφορῶντεB, εἰµὴ εἰB τὴν ἀρχαίαν ἀγαθὴν ἀποκατά-
στασιν τῶν πραγµάτων, ἰδόντεB τὴν τοσαύτην ἐλάττωσιν τῆB
µονῆB ταύτηB τῆB ἱερᾶB, τὰ ὑπέρογκα χρέη καὶ δυσαπάντητα, καὶ
ὅλην ἀδυνατοῦσαν εἰB ἀπάντησιν τῶν χρεῶν, καὶ τοῖB ὅλοιB ἀµη-
χανοῦσαν, καὶ µέσην καρδίαν πληγέντεB, καὶ ἐκ βάθουB στενάξαν-
τεB, καὶ λογισάµενοι καθ’ ἑαυτοὺB ὅτι οὐδὲν ἕτερον τὸ παραίτιον
τῆB τοσαύτηB ἐρηµώσεωB καὶ τοῦ ἀφανισµοῦ, εἰ µὴ ἡ ἐλάττωσιB
καὶ ἡ σφετέρισιB τῶν ὑπηρετῶν καὶ µοναχῶν, ὡB µὴ ἐξαρκούντων
πρὸB τὰB ἀναγκαίαB χρείαB καὶ τὰ ἐργόχειρα τῆB µονῆB, ἀποφα-
σίσαµεν νὰ δώσωµεν χεῖρα βοηθείαB, καὶ νὰ προσθέσωµεν εἰB ἐκεί-
νουB τοὺB καταλειφθένταB ὀλίγουB δούλουB τῆB ἱερᾶB ταύτηB
µονῆB, ἑτέρουB δεκαπέντε, ὡσὰν µίαν εὐτελῆ καὶ παρ’ ἡµῶν προ-
σφορὰν πρὸB τὴν ὑπέραγνον ∆έσποιναν, διὰ νὰ ἀποσωθῶσιν ὅλον
τὸ ἐλάχιστον ῥητοὶ δοῦλοι παντοτινοὶ τῆB κυρίαB ΜαχαιράδοB,
πέντε καὶ ἑβδοµήκοντα, διὰ νὰ ἐξαρκῶσιν ὁπωσοῦν εἰB τὰB ἀναγ-
καίαB χρείαB τῶν ἀδελφῶν. ΟἵτινεB ἐν τοιούτοιB ἱεροῖB τόποιB, καὶ
µακρὰν τῶν τοῦ κόσµου φροντίδων καὶ περισπασµῶν τυγχάνουσιν
ἡσυχαστηρίοιB διὰ παντὸB ὑπὲρ τοῦ κόσµου παντὸB ἀγρυπνοῦντεB
καὶ προσευχόµενοι, καὶ τὴν ἀναίµακτον ἱερουργίαν ἐπιτελοῦντεB,
µεγάλη ὠφέλεια γίνονται, εἴB τε τὴν πολιτείαν, καὶ εἰB πᾶσαν τὴν
νῆσον ἡµῶν, καὶ εἰB ὅλον τὸν κόσµον. ∆ιὸ καὶ ἀποφασιστικῶB τε
καὶ προσδιοριστικῶB ἐδιωρίσαµεν ἵνα ἔχῃ ἡ µονὴ αὕτη τῆB κυρίαB
ΜαχαιράδοB τοὺB διαληφθένταB ἑβδοµήκοντα πέντε δούλουB εἰB
τὸ ἑξῆB, παντοτινούB, ἀνοσφίστουB, ἀσφετε|ρίστουB, ἀνεπηρεά-
στουB, ἀπὸ τῆB σήµερον.

Ἂν ὅµωB µετὰ τὴν ἐµὴν πρὸB Κύριον ἐκδηµίαν, καὶ τὴν τοῦ
ζῇν ἀποµέτρησιν, ἤθελε τολµήσῃ τινὰB αὐθαδῶB νὰ ἀκυρώσῃ τὴν
ἐµὴν ταύτην ἀπόφασιν, καὶ νὰ σφετερίσῃ νοσφισάµενοB ἐκ τούτων
τῶν ἑβδοµήκοντα πέντε δούλων τῆB ἱερᾶB ταύτηB µονῆB, τῶν παρ’
ἡµῖν διορισθέντων, καὶ ὡB ὁλοκάρπωµα τῇ κυρίᾳ µητρὶ τοῦ τῶν
ὅλων Θεοῦ προσαχθέντων, ὁ τοιοῦτοB, εἴτε ὁ κατὰ καιρὸν ἀρχιε-
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πίσκοπόB ἐστιν, εἴτε ὁ τῆB νήσου δραγουµᾶνοB, εἴτε κοτζάπασηB,
εἴτε ἄλλοB τιB τοῦ τόπου ὀµουρετλῆB, ὡB ἱερόσυλοB, ὡB αὐθάδηB
καὶ ἀνόσιοB, πρῶτον µὲν ἔστω ἔνοχοB καὶ ὑπεύθυνοB τῷ κρίµατι
τοῦ Ἀνανίου καὶ τῆB ΣαπφείρηB2 (sic). Εἶτα ἐχέτω τὰB ἀρὰB τῶν
τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων πατέρων, καὶ ἀντίδικον τῆB
ἰδίαB αὑτοῦ ψυχῆB αὐτὴν τὴν ὑπέραγνον ∆έσποιναν, καὶ µετὰ θά-
νατον εἴη ἀσυγχώρητοB, ἀδιάλυτοB καὶ τυµπανιαῖοB. Οἱ δὲ πᾶσι
τρόποιB, καὶ πάσαιB δυνάµεσι τὴν ῥηθεῖσαν ἱερὰν καὶ σεβασµίαν
ταύτην µονὴν ὑπερασπιζόµενοι καὶ δεφενδεύοντεB, οἱ τοιοῦτοι
ἔστωσαν συγκεχωρηµένοι καὶ εὐλογηµένοι παρὰ ΠατρόB, Υἱοῦ, καὶ
ἁγίου ΠνεύµατοB, τῆB µιᾶB ἀδιαιρέτου ΤριάδοB, τοῦ ἑνὸB τῇ φύσει
Θεοῦ, καὶ παρ’ ἡµῶν τῶν ἀναξίων δούλων αὐτοῦ.

Τούτου χάριν ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν συνοδικὸν εἰB τὴν τῶν
εἰρήµενων ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν, καὶ κατεστρώθη ἐν τοῖB κώδιξι
τῆB καθ’ ἡµᾶB ἁγιωτάτηB ἈρχιεπισκοπῆB, κατὰ τὸ χιλιοστὸν ὀκτα-
κοσιοστὸν τρισκαιδέκατον σωτήριον ἔτοB.

† Ὁ Κύπρου ΚυπριανὸB ἀποφαίνεται καὶ βεβαιοῖ.

2. Πράξ. ε� 1-10.
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35. ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ1

Ἡ µετριότηB ἡµῶν µετὰ τῶν περὶ αὐτὴν ἀρχιερέων ἀποφαί-
νεται ὅτι τὴν σήµερον, λογαριασθέντεB µετὰ τοῦ ἄρχοντοB κονσό-
λου ΣικελίαB σιὸρ Ἱερωνύµου Καληµέρη, δι’ ὅσα ἐχρεώστει αὐτῷ ὁ
τόποB, λογαριάσαντεB αὐτῷ καὶ τοὺB δουλευθένταB τόκουB ἀπὸ
1806 Ἰαν<ουαρίου> 1 µέχρι τῶν 1814, ἔµεινε νὰ λαµβάνῃ, ἐκτὸB τῶν
δέκα χιλιάδων, δι’ ἃ ἐδόθη ὁµολογία τῇ θυγατρὶ τῆB ἐκλαµπρότη-
τόB του, κυρίᾳ Ἑλένῃ, καὶ ἔτι ἐκτὸB τῶν ἕνδεκα χιλιάδων καὶ πεν-
τακοσίων, διὰ τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὰ ἐδόθη ἑτέρα ὁµολογία τῷ σιὸρ
Σιµὼν Μισέλ, συζύγῳ τῆB ἑτέραB θυγατρὸB τῆB αὐτοῦ ἐκλαµπρό-
τητοB, κυρίαB ἸουλίαB, ἔµεινε λέγω νὰ λαµβάνῃ, ἐκτὸB τῶν ἄνωθεν
δοθέντων δύο ὁµολογιῶν, γρόσια καθαρὰ ν<έττα> 112.229, µ<αΐ>δ<ια>
24, ἤτοι ἑκατὸν δώδεκα χιλιάδεB διακόσια εἰκοσιεννέα, µαΐδια εἰκο-
σιτέσσαρα.

ΕἰB ἃ καὶ δίδοντεB ἤδη τῇ αὐτοῦ ἐκλαµπρότητι τὴν παροῦσάν
µαB νέαν ὁµολογίαν, ἔστω ἄκυροB ἡ παλαιά. Ἅτινα καὶ ὑποσχόµεθα
ἀποπληρῶσαι τῇ αὐτοῦ ἐκλαµπρότητι ἄνευ τόκων, εἰB ὁλόκληρον
τριετίαν, ἤτοι ἀπὸ πρώτηB Μουχαρρεµίου τοῦ 1231 (1816) σενεσί,
ἄχρι τελευταίαB τοῦ 1233 (1818). ∆ιὸ καὶ δεδώκαµεν τῇ αὐτοῦ ἐκλαµ-
πρότητι τὴν παροῦσάν µαB ἐνυπόγραφον καὶ ἰδιοσφράγιστον ὁµο-
λογίαν εἰB ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν.

1814, Ἰανουαρίου 1.

† Ὁ Κύπρου ὑπόσχεται.

1. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνοµάρτυB ἀρχιεπίσκοποB Κύπρου ΚυπριανὸB -
βίοB, ἐγκύκλιοι, ἐπιστολαί, ὁµολογίαι χρεωστικαί, πωλήσεων βεβαιωτικά, συµ-
βιβασµοῦ ἔγγραφα, κελεύσεωB καὶ ἀφιερώσεωB σηµειώµατα, ἐπιγραφαί», ΑΒ, τ.
ΛΒ�, τεῦχ. 7-8 (1971) 288. Βλ. σχόλια, ἐνταῦθα, σ. 399, σηµ. 1.
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36. ∆ΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ

John MaCDonalD Kinneir1

«Εἰσῆλθα στὴν πόλη ἀπὸ τὴν πύλη τῆB ΛάρνακαB (=τῆB
Ἀµµοχώστου) καὶ κατευθύνθηκα πρὸB τὸ [ἀρχι]επισκοπικὸ µέγαρο,
µέσω ἑνὸB δικτύου ἀπὸ στενοὺB δρόµουB, ὅπου τὸ ἄλογό µου
σχεδὸν θάφτηκε στὴ λάσπη καὶ τὴ βρωµιά. Ὁ ἀρχιεπίσκοποB, ντυ-
µένοB µὲ ἕναν µεγαλόπρεπο πορφυρὸ µανδύα, µὲ µακρυὰ χυτὴ γε-
νειάδα καὶ µὲ ἕνα µεταξωτὸ καπέλο στὸ κεφάλι, µὲ ὑποδέχθηκε στὸ
προπύλαιον καὶ διέταξε νὰ ἑτοιµαστεῖ ἕνα διαµέρισµα γιὰ µένα στὸ
µέγαρό του, ἕνα µεγάλο καὶ ἀποµονωµένο οἰκοδόµηµα ἀποτελού-
µενο ἀπὸ περίπου ἑκατὸν δωµάτια. Ὅλα αὐτὰ χρειάζονται γιὰ τὴ
στέγαση τῶν ἐπισκόπων, ἱερέων καὶ τῶν ἀκολούθων τουB· διότι ὁ
ἀρχιεπίσκοποB, τόσο σὲ δύναµη ὅσο καὶ σὲ πλοῦτο, εἶναι ἡ δεύτερη
προσωπικότητα στὸ νησί. ὍλεB οἱ ὑποθέσειB ποὺ σχετίζονται µὲ
τοὺB ἕλληνεB, εὑρίσκονται ὑπὸ τὴ δική του ἄµεση ἐπίβλεψη καὶ
εὐθύνη· καὶ ὡB ἐκ τούτου, ὅταν ὁ κυβερνήτηB ἐπιθυµεῖ νὰ προβεῖ
σὲ κάποιεB νέεB διευθετήσειB, ποὺ ἀφοροῦν αὐτὴ τὴν τάξη ἀνθρώ-
πων, ἢ σὲ θέµατα σχετικὰ µὲ τὶB φορολογίεB, θὰ πρέπει νὰ κατα-
φεύγει στὸν ἀρχιεπίσκοπο, ὁ ὁποῖοB ἔχει, τελευταίωB, σφετεριστεῖ
ὅλη τὴν ἐξουσία, καὶ µάλιστα πολὺ σπάνια καταδέχεται νὰ συµ-
βουλευθεῖ τὸν δραγοµᾶνο. Ἀπὸ τὴν ταπεινὴ θέση ἑνὸB ἀσήµου δια-
κόνου, [ὁ ἀρχιεπίσκοποB αὐτόB], κατόρθωσε νὰ αὐτοανελιχθεῖ, µὲ
ἀσυνήθιστα (παράδοξα) µέσα, µέχρι τὸν [ἀρχι]επισκοπικὸ θρόνο.
∆ανείστηκε µεγάλα χρηµατικὰ ποσὰ ἀπὸ τοὺB πλουσίουB, ποὺ τὰ

1. Ὁ John Macdonald Kinneir, πλοίαρχοB τῆB ἙταιρείαB Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν,
στὰ πλαίσια περιοδείαB του στὴν Μικρὰ Ἀσία, τὴν Ἀρµενία καὶ τὸ Κουρδιστάν,
ἐπισκέφθηκε καὶ τὴν Κύπρο, τὸ ἔτοB 1814. Ἡ διήγησή του αὐτὴ καταγράφεται
µετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Κύπρο. C. D. CobhaM, Excerpta Cypria, ὅ.π., σσ. 416.
417. Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Ἡ ΚύπροB ἀνὰ τοὺB αἰῶνεB, ὅ.π., τ. Γ�, σσ. 1052. 1057.
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διαµοίρασε στοὺB φτωχούB· ἐξασφάλισε, µ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, τὶB ψή-
φουB τῶν πιστωτῶν του, ποὺ ἤθελαν νὰ πάρουν πίσω τὰ χρήµατά
τουB, καθὼB καὶ ἐκεῖνεB (τὶB ψήφουB) τῶν ἄλλων ποὺ προσέβλεπαν
σὲ κάποια µελλοντικὴ ἀνταµοιβή2. Μὲ πίεσε νὰ παραµείνω µαζί του
γιὰ ἕνα µικρὸ χρονικὸ διάστηµα, θέτονταB τοῦτο ὡB ὅρο, καὶ λέ-
γοντάB µου ὅτι θὰ µποροῦσε νὰ ἐξασφαλίσει τὸ σκάφοB τοῦ µου-
τεσσελὶµ (=τοῦ κυβερνήτη) γιὰ µεταφορά µου ἀπὸ τὴν Κερύνεια
στὸ Κελεντρὶ (Kelendri). Καὶ καθὼB µοῦ τὸ ζητοῦσε µὲ αὐτὸ τὸν
τρόπο, καὶ καθὼB ἦταν κατὰ πολὺ ἀνώτεροB ἀπὸ τοὺB ἕλληνεB
ἱερεῖB γενικά, συµφώνησα νὰ καθυστερήσω τὴν ἀναχώρησή µου γιὰ
δύο ἡµέρεB. ΣτὶB ἑπτὰ ἡ ὥρα ἀνακοινώθηκε τὸ δεῖπνο, ὁπότε µὲ
πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ µὲ ὁδήγησε, διὰ µέσου µιᾶB στοᾶB, στὴν τρα-
πεζαρία - µιὰ µεγάλη καὶ λερωµένη αἴθουσα. Περίπου τριάντα
ἱερεῖB καὶ ἐπίσκοποι κάθησαν στὸ τραπέζι. Τὸ κρασὶ καὶ τὰ φαγητὰ
ἦσαν θαυµάσια καὶ ἄφθονα καὶ τὸ ψωµί, ποὺ ἦταν κάτασπρο σὰν τὸ
χιόνι, καὶ εἶχε ζυµωθεῖ µὲ γάλα ἀντὶ µὲ νερό, ἦταν τὸ καλύτερο ποὺ
θυµᾶµαι νὰ γεύθηκα ποτέ.

Ἡ Λευκωσία, ἢ ὅπωB τὴν ἀποκαλοῦν οἱ τοῦρκοι, Λικοσία (li-
cosia) ἔχει, σύµφωνα πρὸB τοὺB ὑπολογισµοὺB τοῦ ἀρχιεπισκόπου,

2. Γιὰ τὴν προκατάληψη τῶν εὐρωπαίων πολιτικῶν καὶ περιηγητῶν κατὰ τῆB
ἘκκλησίαB τῆB Κύπρου, βλ. ἀνωτέρω, σ. 145, σηµ. 3, σ. 146, σηµ. 5, καὶ ἐπίλογοB,
σ. 631, σηµ. 17. Εἶναι ἄξιον ἀπορίαB, πῶB ἕναB ἄνθρωποB, ὁ ὁποῖοB καταδέκτηκε
καὶ πλούτισε εἰB βάροB τοῦ λαοῦ, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Kinneir, τὴν ὥρα τοῦ διωγ-
µοῦ, καὶ ἐνῶ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ διαφύγει, παρέµεινε καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὸν
λαὸ αὐτό; (βλ. διήγηση John Carne, σσ. 311. 315). Πολὺ σηµαντικὰ γιὰ τὶB ἐναντίον
τοῦ Κυπριανοῦ κατηγορίεB τοῦ Kinneir εἶναι καὶ τὰ ὅσα γράφει ὁ ΛοΐζοB Φιλίπ-
που (Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατίαB, Λευκωσία 1975, σσ.
140-141): «Τὸν ἀρχιεπίσκοπον Κυπριανὸν ὁ ἄγγλοB Kinneir (Excerpta Cypria, σ.
414), παριστᾷ ὡB ἐκµεταλλευτὴν τοῦ λαοῦ. ΕἰδικῶB δ� ἀναφέρει: “ὅτι ὁ κυβερνή-
τηB καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοποB, ἀσχολοῦνται µὲ τὰ σιτηρὰ περισσότερον παντὸB ἄλλου
κατοίκου ἐν τῇ νήσῳ· συνήθωB παίρνουσι τὴν ὅλην παραγωγήν, µὲ τιµὰB τὰB
ὁποίαB οἱ ἴδιοι ὁρίζουν καὶ κατόπιν εἴτε τὴν ἐξάγουν, εἴτε τὴν πωλοῦν εἰB ὑψηλὰB
τιµάB· τοῦτο συνέβη πλέον ἢ ἅπαξ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέµου πρὸB τὴν
Ἰσπανίαν, ὅτε ὁλόκληροB ἡ παραγωγὴ τοῦ σίτου ἠγοράσθη κατὰ τὸν ἀνωτέρω
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δύο χιλιάδεB οἰκογένειεB µωαµεθανῶν, χίλιεB οἰκογένειεB ἑλλήνων,
σαράντα (οἰκογένειεB) ἀρµενίων καὶ δώδεκα (οἰκογένειεB) µαρω-
νιτῶν καθολικῶν. [∆ιαθέτει] τέσσερα δηµόσια λουτρά, ὀχτὼ τζαµιὰ
- ὅλα ἦσαν κάποτε ἐκκλησίεB -, ἕξι ἑλληνικὲB ἐκκλησίεB καὶ ἕνα
µοναστήρι καθολικῶν, πέρα ἀπὸ τὸ ἀρχιεπισκοπικὸ µέγαρο καὶ ἕνα
µεγάλο καραβὰν σεράι (χάνι), ποὺ τώρα ἔχει πέσει σὲ παρακµή.

Τὸ πρωὶ3 µὲ ἐπεσκέφθη ὁ δραγοµᾶνοB καὶ τὴν ἑσπέρα τοῦ
ἀνταπέδωσα τὴν ἐπίσκεψη. Ἦταν ἕναB ἕλληναB ἀπὸ µία καλὴ οἰκο-
γένεια τῆB ΚωνσταντινουπόλεωB, καὶ κάποτε εἶχε βρεθεῖ στὴν ὑπη-
ρεσία τοῦ ἀγγλικοῦ στρατοῦ στὴν Αἴγυπτο. ∆ὲν ἦταν δύσκολο νὰ
ἀντιληφθῶ ὅτι ὑπῆρχε µία κατάσταση ζήλειαB µεταξὺ αὐτοῦ καὶ
τοῦ ἀρχιεπισκόπου, τὸν ὁποῖο κατηγόρησε γιὰ φιλαργυρία καὶ φι-
λοδοξία καὶ µία ἐπιθυµία νὰ ἀναµειγνύεται σὲ ὑποθέσειB ποὺ δὲν
τὸν ἀφοροῦσαν».

τρόπον ὑπὸ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ ἐµπόρων καὶ ἐξήχθη χωρὶB νὰ µείνῃ εἰB τὰB κατωτέ-
ραB τάξειB τεµάχιον ἄρτου”. Ὁ ἴδιοB ἐπίσηB (excerpta Cypria, σ. 416) παριστᾷ
αὐτὸν ὡB διάγοντα ἐν πολυτελείᾳ ἐν τῇ Ἀρχιεπισκοπῇ καὶ ἀναφέρει, “ὅτι ὁ ἄρτοB,
τὸν ὁποῖον τοῦ παρέθηκε κατὰ τὸ δεῖπνον, ζυµωµένοB µὲ γάλα, ἦτο ὁ ὡραιότεροB
τὸν ὁποῖον ἐγεύθη ποτὲ εἰB τὴν ζωήν του”. ΕἰB συνέντευξιν ἐπίσηB τὴν ὁποίαν ὁ
Kinneir ἔλαβε µετὰ τοῦ δραγοµάνου τῆB νήσου, οὗτοB ἐχαρακτήρισε τὸν ἀρχιε-
πίσκοπον ὡB “πλεονέκτην” καὶ “φιλόδοξον”, “ἔχοντα τὴν ἐπιθυµίαν νὰ ἀναµι-
γνύηται παντοῦ, καὶ ἐκεῖ ὅπου δὲν εἶχε τὸ δικαίωµα” (Excerpta Cypria, σ. 417). Ἐπὶ
τῶν γραφοµένων τοῦ Kinneir παρατηροῦµεν τὰ ἑξῆB: α) ὩB πρὸB τὸ ζήτηµα τῆB
πολυτελείαB ἐν τῇ διαίτῃ, οὐδὲν τὸ ἄξιον λόγου ἀναφέρεται. Ἡ τιµὴ τοῦ σίτου καὶ
τοῦ γάλακτοB ἐν Κύπρῳ κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ἦτο τόσον χαµηλή, ὥστε ἄρτοB
µὲ γάλα ἠδύνατο νὰ παρασκευασθῇ ἀντὶ εὐτελεστάτηB τιµῆB. β) Οἱ χαρακτηρι-
σµοί, τοὺB ὁποίουB τῷ ἔδωκεν ὁ δραγοµᾶνοB δὲν ἀπέῤῥεον ἀπὸ πρόσωπον ἀµερό-
ληπτον, ἀλλὰ διακείµενον ἐχθρικῶB πρὸB τὸν ἀρχιεπίσκοπον, ὡB ὁ ἴδιοB ὁ Kinneir
ὁµολογεῖ, καὶ εὑρισκόµενον ἐν ἀντιζηλίᾳ πρὸB αὐτόν. γ) ὩB πρὸB τὴν κατηγορίαν
περὶ ἀγορᾶB τῶν σιτηρῶν καὶ µεταπωλήσεωB αὐτῶν, ἡ ὁποία πράγµατι εἶναι σο-
βαρά, δὲν γνωρίζοµεν, ἂν ἦτο πραγµατικὴ ἢ σύνηθεB δηµιούργηµα διαδόσεων ἀσυ-
στάτων. Ἂν ἠλήθευε θὰ ἐµείωνε πολὺ τὴν ὑπόληψιν τοῦ ἱεράρχου τούτου. Ἐφ�
ὅσον ὅµωB δὲν ὑπάρχουσιν ἀπολύτωB ἐξηκριβωµέναι πληροφορίαι, δὲν ἔχοµεν τὸ
δικαίωµα νὰ ἐπικρίνωµεν τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον περιβάλλει τοῦ µαρτυρίου
ὁ στέφανοB».
3. ΤῆB 16ηB Ἰανουαρίου.
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37. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ

Ο ΚΟΝΣΟΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΝ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ1

ΚυπριανὸB ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοποB πάσηB Κύπρου.

Ἡ µετριότηB ἡµῶν ἀποφαινοµένη διὰ τοῦ παρόντοB εἰδοποιεῖ,
ὅτι κατὰ τὸ 1807 ἔτοB τῆB εἰδήσεωB τοῦ διακηρυχθέντοB πολέµου
µεταξὺ τῆB ὀθωµανικῆB πόρταB καὶ τῶν ῥωσσοάγγλων ἐνταῦθα
διαφηµισθείσηB, οἱ τοιοῦτοι ἐν τῷ τότε δουλεύοντεB εἰB τὰB πόρταB
τῶν εὐρωπαίων βασιλειῶν, ἐπειδὴ ἐδοκίµασαν ὑπὸ τοῦ ὀθωµανικοῦ
γένουB οὐκ ὀλίγα δεινά, ἐν οἷB οὖν καὶ ὁ τὸ παρὸν ἡµέτερον ἐπιφέ-
ρων σιὸρ ∆ηµήτριοB κόνσολοB Λεµεσοῦ, τῆB κατὰ τὴν περίφηµον
νῆσον Κύπρον, τούτου χάριν µαρτυροῦµεν πεπαῤῥησιασµένωB, καὶ
βεβαιοῦµεν, ὅτι καὶ ἡ εὐγενεία του ἐξ αἰτίαB τῶν εἰρηµένων τοῦ χρό-
νου περιστατικῶν, ἐδοκίµασε διαφόρουB καταδροµάB, ζηµίαB καὶ
ἁρπαγὰB καὶ τιµωρίαB οὐ φορητάB, µάρτυB δὲ ἀξιόχρεωB ὁ τοῦ
βαρβαρικοῦ ἔθνουB ἔµφυτοB ἰδιωτισµόB, ὁπόταν αὐτοὶ µικρᾶB λά-
βωνται τῆB λαβῆB.

Οὕτω τοίνυν τῶν πραγµάτων ἐχόντων, δι’ ἃB καὶ ἡ εὐγενεία
του ἐδοκίµασε ζηµίαB καὶ καταδροµάB, οὐ τὰB τυχούσαB, ἡ ἡµε-
τέρα µετριότηB ἐπιγράψασα καὶ ἐπικυρώσασα τὸ παρὸν ἐνδεικτικὸν
τῇ ἰδίᾳ ἐπι(ὑπο)γραφῇ, ἐπιδέδωκε τῷ διαληφθέντι σιὸρ ∆ηµητρίῳ
κονσόλῳ αἰτήσαντι, ἵνα ἔχῃ εἰB ἔνδειξιν.

Ἐν Λευκωσίᾳ τῆB Κύπρου 1814, Ἰουλίου 26.

† Ὁ Κύπρου βεβαιοῖ.

1. Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η, Ἱστορία καὶ γενεαλογία τῆB µεγάληB κυπριακῆB οἰκογένειαB
Φραγκούδη καὶ τῶν συγγενικῶν οἰκογενειῶν, Ἀθῆναι 1939, σ. 28.
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38. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ1

«Ἀπὸ τῆB σελ. 1-5 περιλαµβάνεται ἡ κινητὴ καὶ ἀκίνητοB πε-
ριουσία τοῦ ναοῦ, αἱ σελ. 6-16 παραµένουν κεναὶ καὶ ἀπὸ τῆB 17-84
περιλαµβάνονται λογαριασµοὶ εἰσπράξεων καὶ δαπανῶν τοῦ ναοῦ
ἀνελλιπῶB ἀπὸ τοῦ 1814 µέχρι τοῦ 18992.

Φαίνεται ὅτι ὁ ἀείµνηστοB ἀρχιεπίσκοποB ΚυπριανὸB ἠθέ-
λησε νὰ ἐπιβάλῃ κἄποιαν τάξιν καὶ ἔλεγχον εἰB τὴν διαχείρησιν τῶν
ἐνοριακῶν ναῶν, γενοµένην µέχρι τότε ἄνευ τινὸB ἐλέγχου καὶ στη-
ριζοµένου ἁπλῶB εἰB τὴν εὐθύτητα καὶ εὐσέβειαν τῶν κατὰ καιροὺB
ἐπιτρόπων. Εἶναι δὲ φανερὸν ὅτι αἱ ἀνωτέρω σηµειώσειB καὶ συ-
στάσειB ἐγένοντο καθ’ ὑπόδειξιν τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ἐπιθυµοῦντοB
τὴν τάξιν καὶ τὸν ἔλεγχον. Ἦτο καιρὸB µεγίστηB περισυλλογῆB,
δεδοµένου ὅτι ἡ Ἐκκλησία γενικῶB κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην ἦτο
βεβαρηµένη διὰ τεραστίων χρεῶν, ἕνεκα τῆB τουρκικῆB ἀπληστίαB,
ἄνευ δὲ περισυλλογῆB τινοB δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ πληρωθοῦν τὰ ἐπι-
σωρευθέντα χρέη3».

Τὰ ἄµφια καὶ σκεύη τοῦ ναοῦ κατὰ τὸ 1814.

ΕἰB τὴν σελ. 3 τοῦ κώδικοB - καταστίχου σηµειοῦνται τὰ
ἄµφια καὶ σκεύη τοῦ ναοῦ, ὅσα ὑπῆρχον κατὰ τὸ 1814, εἰB δύο πα-
ραπλεύρουB στήλαB:

1. Ν. ΚΛΗΡΙ∆ΟΥ, «Ὁ ναὸB τοῦ Ἁγίου Σάββα ΛευκωσίαB - συµπληρωµατικαὶ ση-
µειώσειB», ΚΧ, Ι� (1934) 136-138.
2. Ὁ συγγραφέαB ἀναφέρεται σὲ κατάστιχο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Σάββα.
3. Τὸ ὅλον χρέοB τῆB ἘκκλησίαB τῆB Κύπρου ἀνήρχετο, κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύ-
την, εἰB τὸ τεράστιον ποσὸν τῶν 3.285.870 γροσίων. ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤ, Ἱστορία, ὅ.π.,
τ. Α�, σ. 312.
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* ΕἰB τὸν µεταξὺ τοῦ ἀντικειµένου καὶ τοῦ ἀριθµοῦ χῶρον παρενετέθη µεταγε-
νεστέρωB ἡ φράσιB: «τὰ ἔλαβεν ὁ δεσπότηB». Σηµ. ἐκδότου· εἰB τὴν ἐνέργειαν
τούτην προέβησαν οἱ µετὰ τὸν Κυπριανὸν ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου.
** Προσετέθησαν µεταγενεστέρωB.

���

Ἀριστερὴ στήλη:

Ποτήριον ἀσηµένον µὲ καππάκιν 1
ἕτερον ἄνευ δίσκου καὶ καππακιοῦ 1
Εὐαγγέλιον κεκοσµηµένον 1
ἕτερον µὲ σταύρωσιν ἀσηµένον 1
λαµπάδεB ἀσηµένεB τοῦ χοροῦ * 5
τρικέριν ἀσηµένον 1
θυµιατὸB ἀσηµένοB 1
κανδήλια ἀσηµένα * 5
καντηλέρια ἀπὸ µατέµιν ** 2
σταυρὸB ἀσηµένοB µέγαB 1
ἀρτοφόριον σιτεφένον 1
φελόνια στόφενα παλαιὰ 3
ἕτερον ἀπὸ φιοράδον πράσινον 1
ἕτερα ἀπὸ πασµᾶν ΦραγγίαB 2
στιχάριν στόφενον 1
ἕτερα ἀπὸ πασµᾶν 2
ἕτερον ἀπὸ φιοράδον 1
ποδιὰ στόφενη τῆB ἁγίαB τραπέζηB 1

∆εξιὰ στήλη:

ἑξακάνδηλον ἀσηµένον * 1
τρικάνδηλον ἀσηµένον * 1
ἑξαπτέρυγα 2
δίσκοB ἀσηµένοB 1
τσαντηλέριν ἀσηµένον 1
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ὡρολόγιον στητὸν 1
προσκυνητάριον σιτεφένον 1
πολυέλαιοι ὑάλενοι 3
πετραχήλιον κεντητὸν 1
ἕτερα στόφενα 4
ὀράρια 2
τσίγοι ὑποµανικίων 2
ἀναφορὰ 1
µανουάλια µεγάλα 7
ἕτερα σιδηρένα 2
σανιὲB προύτζενεB µικρὲB µεγάλεB 9
καρέκλα ἀρχιερατικὴ 1
σταυροῦδιν ἁγιασµοῦ ** 1

«ΕἰB τὴν σελ. 4 ὑπάρχει δευτέρα καταγραφὴ τῶν ἀσηµικῶν
µόνον, γενοµένη τὴν κ� Φεβρουαρίου �αωκη�, λείπουν δὲ ἐκ ταύτηB
ὅσα εἰB τὴν πρώτην καταγραφὴν ἔχουν τὴν παρένθετον φράσιν “τὰ
ἔλαβεν ὁ δεσπότηB”, προστίθεται δὲ ὅτι “1 τσαντηλέριν ἔλυσε καὶ
ἔγινε κανδήλα”. Τὰ σκεύη ταῦτα, ἅτινα “ἔλαβεν ὁ δεσπότηB”, φαί-
νεται ὅτι εἶναι ὀλίγα ἐκ τῶν πολλῶν σκευῶν τῶν ναῶν καὶ µονῶν
τῆB νήσου, τὰ ὁποῖα προσεφέρθησαν εἰB τὸν βωµὸν τῆB τουρκικῆB
ἀπληστίαB. Εἶναι γνωστὸν ὅτι µέγαB ἀριθµὸB τοιούτων ἐκκλησια-
στικῶν ἀντικειµένων διηρπάγη ὑπὸ τῶν τούρκων κατὰ τὰB τρα-
γικὰB ἡµέραB τοῦ 21 καὶ ὅτι ἀργότερον, κατ’ ἀνωτέραν διαταγήν,
ἀπεδόθησαν εἰB τὸν ἀρχιεπίσκοπον, ὅστιB ἐκράτησεν αὐτὰ καὶ χω-
νεύων ἑκάστοτε µέροB τούτων ἐπώλει καὶ ἐπήρκει εἰB τὰ δῶρα,
ἅτινα προσέφερεν εἰB τοὺB ἰσχυροὺB τούρκουB ἐν Κύπρῳ4. ΠρὸB
τοιοῦτόν τινα σκοπὸν “ἔλαβεν ὁ δεσπότηB” τὰ ῥηθέντα σκεύη τοῦ
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα».

4. Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Κυπριακά, τ. Α�, σελ. 586.
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φ. 165

39. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ1

Κυπριανὸ> ἐλέῳ Θ<ε>οῦ ἀρχιεπίσκοπο> Νέα> Ἰουστινιανῆ>
κ<αὶ> πάση> Κύπρου.

Μετὰ τὴν πρὸ> Κύριον ἐκδηµίαν τοῦ µακαρίτου καὶ ἀοιδίµου
προκατόχου µα> κυρίου Χρυσάνθου ἀρχιεπισκόπου, ἥτι> συνέβη
κατὰ τὸ 1810 σωτήριον ἔτο>, ἐν µηνὶ Σεπτεµβρίῳ, ψήφῳ κοινῇ καὶ
δοκιµασίᾳ παντὸ> τοῦ εὐαγοῦ> κλήρου τῆ> καθ’ ἡµᾶ> νήσου Κύ-
πρου, προβιβασθέντε> ἡµεῖ> εἰ> τὸν ἁγιώτατον τῆ> Ἀρχιεπισκοπῆ>
θρόνον, διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν τόπον ὑπερπλήρη χρεῶν, καὶ τούτων βα-
ρυτάτων, σύνοδον ποιησάµενοι, καὶ προσκαλέσαντε> ἐπὶ τὸ αὐτὸ
τού> τε ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητοὺ> ἀδελφοὺ> καὶ συλλειτουρ-
γοὺ> ἀρχιερεῖ>, τόν τε ἅγιον Πάφου λέγω κὺρ Χρύσανθον, τόν τε
ἅγιον Κιτίων κὺρ Μελέτιον, καὶ τὸν ἅγιον Κυρηνεία> κὺρ Εὐγέ-
νιον, σὺν αὐτοῖ> δὲ καὶ ἅπαντα τὸν εὐαγῆ κλῆρον τῆ> θεοσώστου
πόλεω> Λευκοσία>, καὶ θεωρήσαντε> συνοδικῶ> καὶ ἐν ἀκριβείᾳ
ἅπαντα τὰ εὑρεθέντα τοπικὰ χρέη, κατεστρώσαµεν ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ
κώδικι, ἅτινα καὶ δι’ ἀναφορῶν, ἰλαµίων καὶ ἀρζιµπαρζαρίων, ἀπό τε
τὸ µέρο> τῶν ἔχλι ἰσλάµηδων καὶ ῥαγιάδων. Κατὰ τὸ 1812 ἔτο> ἐνε-
φανίσθησαν καὶ εἰ> τὸ ὑψηλὸν καὶ πολυχρόνιον δεβλέτι. Τὰ ὁποῖα
χρέη ἅπαντα εἰσὶ δι’ ὁµολογιῶν τοῦ µακαρίτου προκατόχου µα>,
καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων, ληφθέντα διὰ τοπικὰ> χρεία>, ὡ> φαί-
νονται µὲ τὰ> ἐποχὰ> αὐτῶν.

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 165-166. Ὁ κατάλογο> αὐτό>, σύµφωνα µὲ ἐσωτερικὲ>
µαρτυρίε> τοῦ χειρογράφου, κατηρτίσθη τὸ 1812, ὁπότε καὶ «ἐνεφανίσθη καὶ εἰ>
τὸ ὑψηλὸν δεβλέτι», συνεπληρώθη ὅµω> κατὰ τὸ 1814 ἔτο>.
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1. Τὸ 1223 ἔτο> τουρκῶν ἀντιστοιχεῖ πρὸ> τὸ 1808 κοινὸν ἔτο>.
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40. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΣΩΝΩΝ1

Σηµ. χφ.: Κατὰ τὸ 1815, ἤτοι χιλιοστὸν ὀκτακοσιοστὸν δέκατον πέµ-
πτον σωτήριον ἔτο>, ἀναφανέντων πολλῶν φαρµασόνων (sic) εἰ> τὴν πο-
λιτείαν Σκάλα> καὶ Λάρνακο>, καὶ διαταραττόντων τὸ πᾶν καὶ σχιζόντων
καὶ διαλυµαινοµένων τὸν ἁπλοῦν λαόν, ἐγένετο τὸ κάτωθεν ἀφοριστικὸν
ὁµοῦ καὶ ἀπειλητικὸν εἰ> παιδείαν ἐκείνων καὶ ἀσφάλειαν τῶν λοιπῶν.

Εὐλαβέστατοι ἱερεῖ>, εὐγενέστατοι ἄρχοντε>, ἐντιµώτατοι
πραγµατευταί, καὶ λοιποὶ πάντε> εὐλογηµένοι χριστιανοὶ τῆ>
εὐαγοῦ> πολιτεία> Λάρνακο> καὶ Σκάλα>, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητὰ καὶ περιπόθητα τῆ> ἡµῶν µετριότητο>, πατρικῶ> εὐχόµενοι
εὐλογοῦµεν πάντα> ὑµᾶ>.

«Προσέχετε», εἶπεν ὁ Ἰησοῦ> «ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν,
οἵτινε> ἔρχονται πρὸ> ὑµᾶ> ἐν ἐνδύµασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι
λύκοι ἅρπαγε>· ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτού>»2. Καὶ
ὁ θεῖο> ἀπόστολο>· «ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ,
ὡ> καὶ ἐν ὑµῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινε> παρεισάξουσιν
αἱρέσει> ἀπωλεία>, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺ> δεσπότην ἀρνού-
µενοι, ἐπάγοντε> ἑαυτοῖ> ταχινὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοὶ ἐξακολου-

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 183-184. Βλ. καὶ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ὁ ἀφορισµὸ> τοῦ
ἐθνοµάρτυρο> ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ κατὰ τῶν µασσόνων, Ἐφηµερίδα
«Φωνὴ τῆ> Κύπρου», ἔκτακτον Παράρτηµα τοῦ φ. 708, 1 Σεπτεµβρίου 1900.
Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σσ. 17-18. Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, «Προ-
επαναστατικὴ παρουσία τοῦ τεκτονισµοῦ ἐν τῷ ἑλληνικῷ χώρῳ», Στασῖνο>, Γ�
(1966-1967), Λευκωσία 1968, σσ. 62-65. Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ, «Παρατηρήσει> πάνω
στὴν ἐγκύκλιο κατὰ τῶν µασόνων τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ», ΚΣ, ΜΓ�
(1979) 163-165.
2. Ματθ. ζ� 15-16.

φ. 183
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θήσουσιν αὐτῶν ταῖ> ἀπωλείαι> (ἀσελγείαι>), δι’ οὓ> ἡ ὁδὸ> τῆ>
ἀληθεία> βλασφηµηθήσεται»3.

Μανθάνοµεν ἀνελπίστω> µὲ οὐκ ὀλίγην δυσαρέστησιν τῆ>
ψυχῆ> µα>, ὅτι ἐφάνησαν κατ’ αὐτὰ> τὰ> ἡµέρα> κάποιοι λαοπλά-
νοι, «σκεύη κατηρτισµένα»4 τοῦ σατανᾶ, ἐργάται τοῦ διαβόλου,
οἵτινε> περιφερόµενοι µέσα εἰ> τὴν πολιτείαν τῆ> Σκάλα> καὶ Λάρ-
νακο>, ποιοῦσι συνελεύσει> καὶ καταγίνονται δι’ ὅλη> τῆ> ἡµέρα>
εἰ> µαταιότητα> καὶ µωρολογία>, ἐξακολουθοῦντε> ἀναιδῶ> καὶ
ἀνυποστόλω> τὴν διαβολικὴν φαρµασονίαν5 των, εἰ> τὴν ὁποίαν
διαβολικὴν αὐτῶν πλάνην καὶ µαταιότητα, πάσχουσιν ὅλω> δι’ ὅλου
καὶ σπουδάζουσι νὰ τραβήξωσιν ἱκανού>, | οὐ µόνον τῶν ἡµετέρων
ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ὀθωµανῶν, καὶ µάλιστα τῶν ἐκλεκτῶν.

Ἕνα τοιοῦτον διαβολικὸν σύστηµα φαρµασόνων, ὅτι εἶναι
σπερµολόγοι κακῶν, ὅτι εἶναι κήρυκε> πάση> κακία>, ἀναστα-
τοῦντε> καὶ συγχύζοντε> τὸν ἁπλοῦν λαόν, οὐδεὶ> ἀµφιβάλλει. Οἱ
τοιοῦτοι, κήρυκε> ὄντε>, ὡ> εἴποµεν τῆ> σατανικῆ> των φαρµασο-
νία>, καὶ κρυφιοµύστου διδασκαλία> τοῦ διαβόλου, ὅτι ἀντιβαίνουσι
κοντὰ εἰ> τὰ ἄλλα, καὶ εἰ> τὴν ὀρθόδοξον καὶ πατροπαράδοτον πί-
στιν ἡµῶν, παντὶ τῷ νοῦν εὐσεβῆ ἔχοντι, δῆλον. Οἱ τοιοῦτοι καὶ εἰ>
τὰ θεσπίσµατα τοῦ βασιλέω> ἐναντιοῦνται, καὶ τέλο> πάντων δι’
ὅσα κακὰ ἔχουσι καὶ κηρύσσουσιν, ἄξιοι θανάτου εἰσίν.

Ἡµεῖ> εἰ> ἕνα τοιοῦτον προπετὲ> καὶ παράνοµον ἔργον, καὶ
ὀρθώτερον εἰπεῖν εἰ> µίαν τοιαύ<την> νεοφανῆ αἵρεσιν, τοσοῦτον
παρωξύνθηµεν καὶ ἐταράχθηµεν ὁποῦ ἀµέσω> νὰ κινήσωµεν τὴν
ἐξουσίαν εἰ> τρόπον ὁποῦ αἴφνη> νὰ πατήσῃ καὶ νὰ ἁρπάσῃ τοὺ>
τοιούτου> ἐκεῖ εἰ> τὰ> συνελεύσει> των καὶ συσκέψει> καὶ νὰ παι-
δεύσῃ σκληρῶ>, διὰ νὰ µὴν ἤθελε πλατυνθῇ περισσότερον ἡ κακία

φ. 184

3. Β� Πέτρ. β� 1-2.
4. Ρωµ. θ� 22.
5. Ἐκ τοῦ γεγονότο> τῆ> εἰσαγωγῆ> τῆ> Μασωνία> στὴν Κύπρο ἀπὸ γάλλου>,
προῆλθαν ἀπὸ τὶ> λέξει> franc maçon οἱ ὅροι φραµασωνία καὶ φραµασῶνοι, κατὰ
παράφρασιν δὲ αὐτῶν οἱ ὅροι φαρµασονία καὶ φαρµασόνοι, τοὺ> ὁποίου> χρη-
σιµοποιεῖ ὁ Κυπριανό>.
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καὶ διαδώσῃ τὸν µολυσµόν τη> καὶ εἰ> αὐτού> µα> τοὺ> ἐκλεκτού>.
Πλὴν διὰ νὰ µὴν ἤθελαν συναρπαχθῇ κοντὰ εἰ> τοὺ> ὑπευθύνου>
καὶ πολλοὶ ἀνεύθυνοι, ἐκρίναµεν εὐλογώτερον νὰ προασφαλίσωµεν
τοὺ> ἀνευθύνου> αὐτοὺ> µὲ τὸ παρόν µα> προτρεπτικόν, τοὺ> δὲ
ὑπευθύνου> νὰ παραδώσωµεν τῷ σατανᾷ, ἵνα καὶ αὐτοὶ παιδευθῶσι
µὴ βλασφηµεῖν. ∆ιὸ καὶ λέγοµεν ἐν ἐπιτραχηλίῳ καὶ ὠµοφορίῳ,
«εἴ,τι> εὐαγγελίζηται ὑµῖν (ἵνα κατὰ τὸν ἀπόστολον ἄρξοµαι),
εἴ,τι> εὐαγγελίζηται ὑµῖν παρ’ ὃ ἡµεῖ> εὐηγγελισάµεθα, κἂν ἄγγε-
λο> ᾖ ἀπ’ οὐρανοῦ, ἀνάθεµα ἔστω»6. Ὅσοι εἶναι ἐκεῖνοι ὁποῦ µε-
τέρχονται τὸ τοιοῦτον διαβολικὸν καὶ παράνοµον ἔργον τῆ>
φαρµασονία>, καὶ ὅσοι ἀκολουθοῦσι τῇ φρενοβλαβείᾳ καὶ τῇ πλάνῃ
αὐτῶν, νὰ εἶναι ἀφωρισµένοι καὶ κεκατηραµένοι παρὰ Πατρό>,
Υἱοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύµατο>. Εἴησαν µετὰ θάνατον ἀσυγχώρητοι,
ἀδιάλυτοι καὶ τυµπανιαῖοι. Στένοντε> καὶ τρέµοντε> εἴησαν ὡ> ὁ
Κάϊν ἐπὶ τῆ> γῆ>. Σχισθείη ἡ γῆ καὶ καταπίοι αὐτοὺ> ὡ> τὸν ∆αθὰν
καὶ τὸν Ἀβειρών. Ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ εἴη ἐπὶ τὰ> κεφαλὰ> αὐτῶν,
καὶ ἡ µερὶ> αὐτῶν µετὰ τοῦ προδότου Ἰούδα. Ἄγγελο> Κυρίου κα-
ταδιώξοι αὐτοὺ> ἐν φλογίνῃ ῥοµφαίᾳ, καὶ προκοπὴν οὐ µηδέποτε
ἴδοιεν ἐφ’ ὅρου ζωῆ> αὐτῶν. Τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ οἱ πόνοι ἀνευλό-
γητοι ἔστωσαν, καὶ γεννηθείησαν κονιορτό>, ὡ> ἀπὸ ἅλωνο> θε-
ρινῆ>. Ἔλθοι ἐπὶ τὰ σώµατα αὐτῶν ἡ λέπρα τοῦ Γιεζῆ, καὶ τέλο>
τῆ> ζωῆ> αὐτῶν ἔστω ἡ ἀγχόνη τοῦ προδότου Ἰούδα. �Ρύακε> σκω-
λήκων ἐξερχέσθωσαν ἐκ τοῦ βρωµεροῦ στόµατο> αὐτῶν, ἀνθ’ ὧν
οὐκ ἐπαύσαντο λαλοῦντε> κατὰ τῆ> µητρὸ> ἡµῶν Ἐκκλησία>, καὶ
κατὰ τῆ> ὀρθοδόξου καὶ ἀµωµήτου πίστεω> ἡµῶν7. Καὶ ὅσοι µὲν
ἐπιµείνωσι τῇ κακίᾳ αὐτῶν τοιαύτην ἐχέτωσαν τὴν ἀνταµοιβήν.
Ὅσοι δὲ ἐξέλθωσιν ἐκ µέσου αὐτῶν καὶ ἀφορισθῶσι, καὶ ἀποπτύ-
σαντε> τὴν µιαρὰν αἵρεσιν αὐτῶν ἀποµακρυνθῶσι τῆ> κεκατηρα-

6. Γαλ. α� 8.
7. Ἡ γλῶσσα τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ἐγκύκλιο αὐτὴ φαίνεται ἐξαιρετικὰ σκληρή.
Ἂ> µὴ τὸν κρίνουµε µὲ βάση τὰ σηµερινὰ δεδοµένα, ὁπότε ὁ ὕπουλο> ἀντιχρι-
στιανικὸ> καὶ ἀντεθνικὸ> χαρακτῆρα> τῆ> µυστικῆ> αὐτῆ> ὀργάνωση>, εἶναι
γνωστὸ> καὶ µπορεῖ κάποιο> νὰ φυλαχθεῖ. Ἂν σκεφθοῦµε ὅτι ἡ Μασωνία µόλι>
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εἶχε ἐµφανισθεῖ στὴν Κύπρο καὶ παρέσυρε στὰ πλοκάµια τη> ἀνύποπτου> πι-
στού>, τότε θὰ θαυµάσουµε, ὄχι µόνο τὴν πατρικὴ πρόνοια τοῦ Κυπριανοῦ νὰ
προφυλάξει τοὺ> χριστιανού>, ἀλλὰ καὶ τὴν διορατικότητά του, γιατὶ πρὶν ἀπὸ
ὅλου> διεῖδε τὸν κίνδυνο καὶ τὸν ἔλεγξε. Πράγµατι, οἱ µετέπειτα ἐπανειληµµέ-
νε> καταδίκε> τῆ> Μασωνία>, τόσο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆ> Ἑλλάδα>, ὅσο καὶ
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆ> Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη, ἀποδει-
κνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲ> (βλ. κατωτέρω, παράρτηµα κειµένων στὴν µελέτη
Γ�, σσ. 556-582). Περισσότερα γιὰ τὸ θέµα αὐτὸ µπορεῖ κανεὶ> νὰ διαβάσει σὲ
σχετικὴ ἀναφορὰ τοῦ ἐπισκόπου Λήδρα> καὶ ἡγουµένου Μαχαιρᾶ Ἐπιφανίου,
µελέτη Γ�, σσ. 533-555.

���

µένη> φρενοβλαβεία> των, οἱ τοιοῦτοι ἀπολαβέτωσαν τὸν µισθὸν
τοῦ ζηλωτοῦ Φινεέ>, ἤτοι ἔστωσαν εὐλογηµένοι καὶ συγκεχωρηµέ-
νοι παρὰ Πατρό>, Υἱοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύµατο> τῆ> µόνη> ἀσυγχύ-
του καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδο>, τοῦ ἑνὸ> τῇ φύσει Θεοῦ, καὶ παρ’ ἡµῶν
τῶν δούλων του.

Σὲ δὲ τὸν ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητὸν ἀδελφὸν καὶ συλλει-
τουργὸν ἡµῶν καὶ κανονικὸν ἀρχιερέα τῆ> Κιτίων Ἐκκλησία> προ-
τρέποµεν ἀδελφικῶ>, ὁποῦ εἰ> τὴν ὑπόθεσιν ταύτην, ἥτι> εἶναι
ἐναντία, οὐ µόνον εἰ> τὴν ἁγιωτάτην καὶ ἀµώµητον πίστιν ἡµῶν,
ἀλλὰ καὶ εἰ> τὰ> τοῦ πολυχρονίου βασιλέω> ἡµῶν βουλά> τε καὶ
διαταγά>, νὰ γένῃ> πολυόµµατο> ἄργο>, καὶ νὰ ἐπαγρυπνῇ> ὅλοι>
ἀνεωγόσι σου ὀφθαλµοῖ>, καὶ ὅποιον ἤθελε> γνωρίσῃ µετὰ τὴν εἰ>
τὰ> ἐκκλησία> ἀνάγνωσιν τοῦ παρόντο> ἡµῶν ἀφορισµοῦ ὅτι ἔτι
ἐπιµένει καὶ µετέρχεται τὸ τοιοῦτον δυσσεβέστατον ἔργον τῆ> φαρ-
µασονία>, συλλαµβάνων µεθ’ ἑαυτοῦ καὶ ἑτέρου> καὶ παρακινῶν
εἰ> τὴν παρανοµίαν ταύτην, ἀµέσω> νὰ µᾶ> δώσῃ> τὴν εἴδησιν, καὶ
τότε ἡµεῖ> τὸν τοιοῦτον λαοπλάνον, ἀναλαβόντε> τὴν πν<ευ-
µατ>ικὴν πανοπλίαν τοῦ πν<εύµα>το> καὶ σύµµαχον τὴν ἐξωτε-
ρικὴν ἐξουσίαν, θέλοµεν κατέβει κάτω, καὶ χωρὶ> νὰ µετρήσωµεν
κανένα ἐναντίον ἑπόµενον, ζήλου θείου ἐµπλησθέντε>, θέλοµεν λι-
θάσει αὐτόν, καὶ θέλοµεν κατακαύσει τὸν οἶκόν του, οἵα> τάξεω>,
οἵα> ἡλικία>, καὶ οἵου βαθµοῦ ἤθελεν εἶναι ὁ τοιοῦτο>. Καθότι εἰ>
τὰ περὶ θρησκεία> καὶ περὶ πίστεω>, τοιούτου> ζηλωτὰ> µᾶ> θέλει
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ὁ Ἰησοῦ> προτρέπων ἡµᾶ> καὶ λέγων, «µὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀπο-
κτεινόντων τὸ σῶµα, τὴν δὲ ψυχὴν µὴ δυναµένων ἀποκτεῖναι· φο-
βήθητε δὲ µᾶλλον τὸν µετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν
ἐµβαλεῖν εἰ> τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑµῖν, τοῦτον φοβήθητε»8. Οὗ
ἡ χάρι> καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεο>, καὶ ἡ εὐχὴ καὶ ἡ εὐλογία τῆ> ἡµῶν
µετριότητο> εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν.

1815, Φεβρουαρίου 2.

† Ὁ Κύπρου ἀποφαίνεται.

8. Λουκ. ιβ� 4-5. Ματθ. ι� 28.
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41. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ1

Κυπριανὸ> ἐ<λέ>ῳ Θ<εο>ῦ ἀρχιεπίσκοπο> πάση> Κύπρου.

Ὑπὸ µεγίστων ἀναγκῶν καὶ χρεῶν ὑπερόγκων τῆ> ἡµετέρα>
ἐπαρχία> νήσου Κύπρου πιεζοµένη>, διερχόµενοι τῆ> Πάφου τὰ
µέρη εἰ> τὸ βοηθῆσαι αὐτῇ, ἤλθοµεν καὶ εἰ> τὴν σταυροπήγιον καὶ
βασιλικὴν ταύτην ἡµετέραν µονὴν τῆ> Ἐγκλείστρα>, ἐν ᾗ ἰδόντε>
τὸν ἐν αὐτῇ ἐπιστατοῦντα ἐν ἱεροµονάχοι> κὺρ Ἰωακείµ, ὅτι κεκό-
σµηκεν ὁπωσοῦν τὴν ἁγίαν ταύτην µονὴν καὶ ηὔξησεν ἐν κτήµασι
καὶ ἤγα†γεν† εἰ> κάλλο> πλεῖον τῶν ἄλλων, πρὸ> δὲ καὶ διαλάµ-
ποντα ἐν ἀρετῇ καὶ ἤθεσι µοναχικοῖ>, ἐκελεύσαµεν καθηγούµενον
τῆ> ἁγία> ταύτη> µονῆ>, καὶ κατεστρώσαµεν ἐνταῦθα εἰ> ἔνδειξιν.
1815, Σεπτεµβρίου 25, τῆ> ἀρχιερατεία> αὐτῆ> ἔτο> πέµπτον.

† Ὁ Κύπρου.

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο> Α�, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ἔγγραφον 1Γ.
ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἱστορία τῆ> Ἐκκλησία> Πάφου, Λευκωσία 1971, σ. 415.
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42. ∆ΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ

William Turner1

«Ἀµέσω> µόλι> φθάσαµε πήγαµε σὲ ἕνα ἑλληνικὸ µοναστήρι,
τὸ ὁποῖο ἂν καὶ ἀκανόνιστα κτισµένο, εἶναι µεγάλο καὶ εὐρύχωρο,
καὶ παραδώσαµε µιὰ ἐπιστολή, µὲ τὴν ὁποία µᾶ> εἶχε ἐφοδιάσει ὁ
κύριο> Βοντιτζιάνο, στὸν ἀρχιεπίσκοπο, ὁ ὁποῖο> µᾶ> δέχθηκε
πολὺ φιλόξενα. Εἶναι ὁ ἀρχιερέα> τοῦ νησιοῦ καὶ εἶναι τόσο σε-
βαστὸ> ἀπὸ τοὺ> ἕλληνε>, ὥστε µοιράζεται τὴν ἀνώτατη ἐξουσία
µὲ τὸν ἀγᾶ. Οἱ ἐχθροί του στὴν Κωνσταντινούπολη κατήγγειλαν
ὅτι ἡ τυραννία καὶ ἡ ἀπληστία του κατέστησαν τὸ ὄνοµά του µι-
σητὸ στοὺ> κυπρίου>, ἡ δὲ Πύλη ἔστειλε δύο τούρκου> (τοὺ> ὁποί-
ου> βρήκαµε µαζί του), γιὰ νὰ ἐρευνήσουν τὴν ὑπόθεση· ξέφυγε
ὅµω> ἀπὸ τὴν παγίδα, ἔχοντα> ἐξασφαλίσει µία διακήρυξη ἀπὸ τοὺ>
ἕλληνε>, ὅτι εἶναι ἱκανοποιηµένοι µαζί του, καὶ προσφέροντα>
στοὺ> ἀπεσταλµένου> δῶρα (χωρὶ> τὰ ὁποῖα καµιὰ διακήρυξη δὲν
θὰ τὸν ὠφελοῦσε)2. Μοῦ ἀνέφερε ὅτι ἦταν ἀνεξάρτητο> καὶ ἀπὸ
τοὺ> τέσσερει> πατριάρχε> γιὰ τὸν ἀκόλουθο λόγο:

Κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν τελευταίων βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων
τῆ> Κωνσταντινουπόλεω>, ἡ Ἐκκλησία ἐκεῖ, µὴ ἔχοντα> αὐθεν-
τικὸ εὐαγγέλιο τοῦ ἀποστόλου Ματθαίου, ἐξέδωσε διαταγὲ> γιὰ

1. Ὁ ἄγγλο> διπλωµάτη> καὶ περιηγητὴ> William Turner, στὰ πλαίσια περιοδεία>
του στὴν Ἀνατολή, ἐπισκέφθηκε καὶ τὴν Κύπρο, τὸ ἔτο> 1815. Ἡ διήγησή του
αὐτὴ καταγράφεται µετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Κύπρο. C. D. Cobham, Excerpta
Cypria, ὅ.π., σσ. 436-437. 447. Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Ἡ Κύπρο> ἀνὰ τοὺ> αἰῶνε>, ὅ.π., τ.
Γ�, σσ. 1083-1084. 1097.
2. Γιὰ τὴν προκατάληψη τῶν εὐρωπαίων πολιτικῶν καὶ περιηγητῶν κατὰ τῆ>
Ἐκκλησία> τῆ> Κύπρου, βλ. ἀνωτέρω, σ. 145, σηµ. 3, σ. 146, σηµ. 5, καὶ ἐπίλογο>,
σ. 631, σηµ. 17.
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τὴν ἀναζήτηση ἑνὸ> σὲ ὁλόκληρη τὴν αὐτοκρατορία. Ὁ ἱερέα> ἑνὸ>
µοναστηριοῦ, κοντὰ στὴν Ἀµµόχωστο, εἶδε ὄνειρο, ὅτι ἂν ἔσκαβε
κάτω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία του, σὲ ἕνα σηµεῖο, ποὺ τοῦ εἶχε ὑποδειχ-
θεῖ, θὰ τὸ εὕρισκε. Τὴν ἑπόµενη ἡµέρα ὑπάκουσε στὶ> ἐντολὲ> τοῦ
ἀγγέλου, ὁ ὁποῖο> εἶχε παρουσιαστεῖ σ’ αὐτὸν σὲ ὅραµα, καὶ βρῆκε
τὸν τάφο τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα, µὲ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ ἀποστόλου
Ματθαίου πάνω στὸ στῆθο> τοῦ νεκροῦ ἁγίου. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο> τὸ
ἔγραψε αὐτὸ στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ ὅπου ἐστάλησαν ἀµέ-
σω> οἱ βασιλικὲ> γαλέρε>, µὲ τὶ> ὁποῖε> µετέφεραν στὴν πρω-
τεύουσα τὸ πολύτιµο εὕρηµα, καὶ σὲ ἀντάλλαγµα γιὰ τὸ δῶρό του,
κατέστη ἀνεξάρτητο> καὶ τοῦ προσφέρθηκε κόκκινο> µανδύα>, τὸν
ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ φορεῖ, καὶ ἐπίση> τοῦ
ἐδόθη τὸ προνόµιο νὰ ὑπογράφει µὲ κόκκινη µελάνη, τὸ ὁποῖο δια-
τηρεῖ ἔκτοτε. Ἔχει καὶ ἕνα τρίτο προνόµιο, νὰ φέρει τὸ ἔµβληµα
τῆ> ἑλληνικῆ> Ἐκκλησία> (παρόµοιο µὲ τὸν ρωσσικὸ ἀετὸ) στὸν
θρόνο του, ὅπω> ἕνα> πατριάρχη>. Ἀφοῦ καθήσαµε καὶ καπνίσαµε
γιὰ µισὴ ὥρα µὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο, πήγαµε νὰ δοῦµε τὴν ἐκκλησία
τῆ> Ἁγία> Σοφία>, τὴν ὁποία ἔκτισαν οἱ βενετοί, καὶ τώρα ἔχει µε-
τατραπεῖ σὲ τέµενο>, στὸ κέντρο περίπου τῆ> πόλη>.

Ἐπιστρέψαµε στὸ µοναστήρι καὶ γευµατίσαµε µὲ τὸν ἀρχιε-
πίσκοπο, ὁ ὁποῖο>, ὅπω> εἶδα µὲ ἔκπληξη, ἀντίθετα µὲ τὴ συνήθεια
τῆ> Ἀνατολῆ>, καθόταν στὴ µιὰ ἄκρη ἑνὸ> ἐπιµήκου> τραπεζιοῦ,
σὲ ἕνα µεγάλο κάθισµα καλυµµένο µὲ κόκκινο ὕφασµα. Εἶπε ὅτι
ὑπάρχουν 5000 σπίτια στὴν πόλη, ἀλλὰ ἐµεῖ> τείναµε νὰ πιστέ-
ψουµε ὅτι δὲν ὑπῆρχαν περισσότερα ἀπὸ 3500, καὶ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ
εἶναι τόσο ἀξιοθρηνήτω> µικρά, ὥστε εἶναι λίγο καλύτερα ἀπὸ
τρῶγλε>. Ὅλε> οἱ πληροφορίε> ποὺ πήραµε, ὡστόσο, συµφωνοῦν
ὅτι τὰ δύο τρίτα (τῶν κατοίκων) εἶναι τοῦρκοι. Κοιµηθήκαµε καλὰ
πάνω σὲ ἕνα ντιβάνι, ποὺ οἱ ἕλληνε> µετέτρεψαν σὲ ὑποφερτὸ κρε-
βάτι γιὰ µᾶ>.

18 Ὀκτωβρίου. Θερµ<οκρασία> 88ο. Ἀφοῦ ἑτοιµάσαµε τὰ µου-
λάρια καὶ φορτώσαµε σ’ αὐτὰ µερικὲ> προµήθειε>, ποὺ ὁ ἀρχιεπί-
σκοπο> εἶχε τὴν καλωσύνη νὰ µᾶ> προσφέρει, ἀναχωρήσαµε ἀπὸ
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τὴν πόλη στὶ> ἑπτά, µέσω τῆ> δυτικῆ> πύλη>· (ἡ Λευκωσία) ἔχει
τρεῖ> πύλε>.

Ἡ Κύπρο>, ἂν καὶ κατ’ ὄνοµα εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν ἐξουσία
ἑνὸ> µπέη, ποὺ διορίζεται ἀπὸ τὸν καπουδὰν πασᾶ, στὴν πραγµα-
τικότητα κυβερνᾶται ἀπὸ τὸν ἕλληνα ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν ὑφι-
στάµενό του κλῆρο. Τὰ ἀποτελέσµατα αὐτοῦ τοῦ γεγονότο> εἶναι
ἐµφανῆ παντοῦ, σὲ ὁλόκληρο τὸ νησί, διότι ἕνα> ἕλληνα>, ἂν καὶ
σπάνια κατέχει ἐξουσία, ὅταν τοῦ δοθεῖ, µεθᾶ ἀµέσω> ἀπὸ αὐτήν,
καὶ ἀπὸ ἕνα> ἀξιοκαταφρόνητο> γλοιώδη> κόλακα>, µετατρέπεται
στὴ στιγµὴ σὲ ἄπληστο τύραννο3».

3. Γιὰ τὸ θέµα αὐτὸ ὁ Λ. Φιλίππου γράφει τὰ ἑξῆ>: «Αἱ µοµφαί, τὰ> ὁποία>
ἐπιρρίπτει ὁ Turner κατὰ τοῦ ἕλληνο> ἀρχιεπισκόπου δὲν εἶναι ἀποδεδειγµέναι.
Οἱ ἕλληνε> κληρικοὶ δὲν εἶχον εἰ> χεῖρά> των τὴν διοίκησιν τῆ> νήσου. Εἶχον
βεβαίω> ἠθικὴν ἐπιρροὴν παγκύπριον, πολιτικὴν ἐξουσίαν σεβαστήν, ἀλλ� οὐδε-
µίαν ἐλευθερίαν εἶχον εἰ> τὴν διάθεσιν τῶν δηµοσίων προσόδων. Οὔτε εἶναι
δυνατὸν σοβαρῶ> νὰ λεχθῇ ὅτι λόγῳ πλεονεξία> ἠµέλησαν τὴν νῆσον, ὥστε
αὐτοὺ> νὰ βαρύνῃ ἡ εὐθύνη τῆ> ἐπικρατούση> παρακµῆ>». Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ἡ
Ἐκκλησία Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία>, Λευκωσία 1975, σ. 141. Ἐπιβεβαίωση τῶν
γραφοµένων τοῦ Λ. Φιλίππου, παρέχεται σὲ ἄρθρο ἀγγλικῆ> ἐφηµερίδα>,
σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο ὁ Κυπριανὸ> ἀπηύθυνε, µεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἀκόλουθα
λόγια πρὸ> τὸν Κιουτσιοὺκ Μεχµὲτ πρὸ τοῦ θανάτου του: «Γιὰ ποιό ἔγκληµα
µπορεῖ> νὰ κατηγορήσει> τὰ ἀτυχῆ αὐτὰ θύµατά σου, τῶν ὁποίων τὸ αἷµα
θέλει> νὰ χύσει>; Ἔχει> ἀποµυζήσει ἀπ� αὐτοὺ> ἀναρίθµητε> θυσίε>. Ἐὰν µετὰ
ποὺ µᾶ> ἔχει> καταντήσει στὴν ἐσχάτη ἔνδεια, ἐὰν µετὰ ποὺ µὲ ἀνάγκασε> νὰ
συνεισφέρω σὲ ὅλε> τὶ> ἀνάγκε> τῆ> κυβερνήσεω>, µὲ βαρεῖ> φόρου> πάνω στὰ
φτωχά µου τέκνα, ἐὰν µετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἡ ὀργή σου παραµείνει
ἀνικανοποίητη...» (βλ. σσ. 364-365, ἀλλὰ καὶ στὴν σ. 361 τὰ ὅσα λέει περὶ τοῦ
Κυπριανοῦ ὁ ἀποστολέα> τῆ> ἐπιστολῆ>). Ἂν αὐτὰ µοιάζουν µὲ τὰ λόγια ἑνὸ>
τυράννου, ἂ> τὸ κρίνει ὁ καθένα>. Σηµαντικὴ γιὰ τὸ θέµα αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ
µαρτυρία ἑνὸ> εὐρωπαίου, τοῦ γάλλου ἱστορικοῦ lacroix, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία
τὰ περὶ τυραννία> τῶν ἐπισκόπων, ἦταν ἡ πρόφαση τὴν ὁποία ὁ Κιουτσιοὺκ
Μεχµὲτ χρησιµοποίησε, προκειµένου νὰ βρεῖ δικαιολογία γιὰ νὰ φέρει µου-
σουλµανικὸ στρατὸ στὴν Κύπρο, καθ� ἣν στιγµὴ πραγµατικό> του στόχο> ἦταν
ἡ διαρπαγὴ τῆ> ἐξουσία> καὶ ὁ περιορισµὸ> τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσµοῦ (βλ.
κατωτέρω, κείµενο 96, σσ. 369-370).
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43. ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ1

Ἀφιέρωση στὸ Τριῴδιο: 2

Κυπριανὸ> ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο> Κύπρου. Ἀφιερώθη
παρ’ ἡµῶν τὸ παρὸν Τριῴδιον σὺν ὅλῳ τῷ ∆ωδεκαµήνῳ, Πεντηκο-
σταρίῳ, Παρακλητικῇ καὶ Ἀποστόλῳ εἰ> τὸ ἱερὸν καὶ σεβάσµιον
µοναστήριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήµου Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα ὑπὲρ ψυχικῆ> ἡµῶν σωτηρία>. 1816, Φεβρουαρίου 1.

† Ὁ Κύπρου.

Ἀφιέρωση σὲ Μηναῖο: 3

Κυπριανὸ> ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο> Κύπρου. Ἀφιερώθη
παρ’ ἡµῶν τὸ παρὸν ∆ωδεκάµηνον σὺν τῷ Τριῳδίῳ, Πεντηκοστα-
ρίῳ, Παρακλητικῇ καὶ Ἀποστόλῳ εἰ> τὸ ἱερὸν καὶ σεβάσµιον µο-
ναστήριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήµου Ἀποστόλου Βαρνάβα
ὑπὲρ ψυχικῆ> ἡµῶν σωτηρία>. 1816, Φεβρουαρίου 1.

† Ὁ Κύπρου.

1. Τὴν 1η Φεβρουαρίου τοῦ 1816, ὁ Κυπριανό>, λειτούργησε στὴν ἱερὰ µονὴ
Ἀποστόλου Βαρνάβα, στὴν ὁποία καὶ ἀφιέρωσε τὰ δώδεκα Μηναῖα, τὸ Τριῴδιο,
τὸ Πεντηκοστάριο, τὴν Παρακλητικὴ καὶ τὸν Ἀπόστολο. Σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ
ἔγραψε ἰδιοχείρω> ἀφιέρωση.
2. Ἡ ἀφιέρωση στὸ Τριῴδιο ἐλήφθη ἐκ τοῦ πρωτοτύπου.
3. Κ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, Τὰ ἐν διασπορᾷ Γ� τῆ> δεκαετία> 1979-1989, ὅ.π., σ. 205.
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44. ∆ΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΘΟΝΟΥ ΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ

oTTo von riChTer1

«Πῆγα στὸ µοναστήρι (στὴν αὐλὴ τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ, τῆ>
ἄλλοτε Ἁγία> Σοφία>), γιὰ νὰ παρουσιασθῶ στὸν ἀρχιεπίσκοπο
(Κύπρου), στὸν ὁποῖο µὲ εἶχε συστήσει ὁ (ρῶσσο>) πρόξενό> µα>.
Ὁ ἀρχιεπίσκοπο> ὀνοµάζεται Κυπριανὸ> καὶ εἶναι ἀνεξάρτητο>
ἀπὸ τὸν πατριάρχη Κωνσταντινούπολη>, πρᾶγµα ποὺ πολλαπλα-
σιάζει τὴν περιωπή του. Αὐτὸ τὸν καιρὸ διαµφισβητεῖ τὰ πρωτεῖα
τοῦ µουτεσελίµη, ποὺ διορίζεται συνήθω> γιὰ ἕνα χρόνο ἀπὸ τὸν
καπουντὰν πασᾶ (ἀρχιναύαρχο), καὶ σὲ σπουδαῖε> ὑποθέσει>, ποὺ
ἀφοροῦν τοὺ> ἕλληνε>, δὲν µπορεῖ νὰ κάνει τίποτε χωρὶ> τὸν ἀρχιε-
πίσκοπο. Αὐτὸν τὸν ἐκλέγει ὁ κλῆρο> τοῦ νησιοῦ µόνο µεταξὺ τῶν
ντόπιων. Σὲ πανηγυρικὲ> λιτανεῖε> κρατοῦν µπροστά του µιὰ µε-
γάλη ράβδο µὲ µιὰ ἀσηµένια σφαῖρα κι ἕνα χρυσὸ σταυρό. Ἔπειτα
ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο ἔρχεται κατὰ τὸ ἀξίωµα ὁ ἀρχιµανδρίτη>
τῆ> µονῆ>.

Μὲ ὑποδέχθηκαν µὲ εὐγένεια, ἀλλὰ µὲ πολλὲ> τυπικότητε>
καὶ ἐθιµοτυπίε>, ποὺ τὶ> ἀγαποῦν γενικὰ οἱ ἕλληνε>. Μίλησα τουρ-
κικὰ µὲ τὸν γηραιὸ ἱεράρχη καὶ νοµίζω ὅτι µοῦ ἔδωσε τὴν ἐντύπωση
ἑνὸ> ἀνθρώπου µὲ πολλὴ αὐτοπεποίθηση, καθὼ> καὶ πονηριά. Τὰ
ἐτήσια εἰσοδήµατά του ἀνέρχονται, ὅπω> λένε, σὲ 30.000 πιάστρα,
ἕνα ποσὸν ἀρκετό, γιὰ νὰ ἀντιµετωπίσει τὴν ἡγεµονικὴ πολυτέλεια
µὲ τὴν ὁποία ζεῖ 2.

1. Π. ΕΝΕΠΕΚΙ∆Η, Κύπρο> 1800-1878 - τὰ τελευταῖα χρόνια τῆ> τουρκοκρατία>
στὴ γερµανικὴ ἔρευνα καὶ κριτική, Ἀθήνα 2000, σ. 59. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ richter
στὴν Κύπρο ἔλαβε χώρα τὸν Μάρτιο τοῦ 1816. Τὸ κείµενο αὐτὸ γράφτηκε µετὰ
τὴν ἐπίσκεψή του.
2. Γιὰ τὸ θέµα αὐτὸ βλ. ἀνωτέρω, σ. 145, σηµ. 3, σ. 146, σηµ. 5, καὶ ἐπίλογο>, σ. 631,
σηµ. 17. Παρόµοια κατηγορία διατυπώνει καὶ ἕνα> ἄλλο> περιηγητή>, ὁ henry
light (h. lighT, Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, Mount Libanon and Cyprus in
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Θὰ ἦταν ὑποχρέωσή µου νὰ ἐπισκεφθῶ καὶ τὸν ἀρχιµανδρίτη,
ἀλλὰ αὐτὸ> πρῶτον εἶναι κουφὸ> καὶ δεύτερον ἦταν ἀδιάθετο>. Τὸ
νὰ παρουσιασθῶ στὸν µουτεσελίµη, ποὺ κατοικεῖ στὸ παλιὸ βασι-
λικὸ παλάτι, τὸ θεώρησα περιττό, ἀφοῦ ὁ ἀρχιεπίσκοπο> µοῦ εἶχε
ἤδη ἐπιτρέψει νὰ ἐπισκεφθῶ, κατὰ βούληση, ὅλα τὰ ἀξιοθέατα (τῆ>
Λευκωσία>)».

the year 1814, london ����, σ. 245), ὁ ὁποῖο> λέγει: «Οἱ πρόκριτοι τῆ> Ἐκκλη-
σία> προστατεύονται ἀπὸ τὸν κυβερνήτη, λόγῳ τοῦ ὅτι µποροῦν εὔκολα νὰ µα-
ζεύουν εἰσφορὲ> χρηµάτων. Εἶναι δὲ οἱ ἀκόλουθοι: ἕνα> ἀρχιεπίσκοπο> καὶ τρεῖ>
ἐπίσκοποι. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο> ἔχει ἕνα εἰσόδηµα τῆ> τάξη> τῶν σαράντα χιλιά-
δων δολλαρίων. Οἱ ἐπίσκοποι παίρνουν πολὺ λιγότερα». Ἂν καὶ ἡ κατηγορία
φαίνεται ἐκ πρώτη> ὄψεω> σοβαρή, ὡστόσο µία προσεκτικὴ ἐξέτασή τη> δεί-
χνει ὅτι εἶναι ἀβάσιµη καὶ ἀνυπόστατη γιὰ τοὺ> ἑξῆ> λόγου>: α) Ὁ henry light
δὲν φαίνεται νὰ εἶχε συναντήσει κἂν τὸν Κυπριανό, ἀλλὰ ἁπλῶ> ἄκουσε γι�
αὐτόν. Ἀλλὰ καὶ ὁ richter συναντήθηκε µαζί του γιὰ ἐλάχιστη ὥρα. Εἶναι φα-
νερὸ ὅτι δὲν θὰ µπορούσαµε νὰ στηρίξουµε τὶ> κρίσει> µα> γιὰ ἕναν ἄνθρωπο
σὲ µαρτυρίε> ἀνθρώπων ποὺ τὸν γνώρισαν λίγο ἢ καθόλου. β) Ἀσφαλῶ> τὰ λε-
γόµενα καὶ τῶν δύο στηρίχθηκαν σὲ πληροφορίε> ποὺ πῆραν ἀπὸ κυπρίου>.
Εἶναι γνωστὸ ὅµω> ὅτι οἱ µεγάλε> προσωπικότητε> συκοφαντοῦνται ἀπὸ µι-
κροὺ> καὶ ζηλόφθονου> ἀνθρώπου>. Ἂ> µὴν ξεχνᾶµε ὅτι ὁ Χριστὸ> ὀνοµάστηκε
φάγο> καὶ οἰνοπότη> καὶ φίλο> τελωνῶν καὶ ἁµαρτωλῶν, ἐπειδὴ συνέτρωγε µαζί
του> µὲ σκοπὸ τὴν σωτηρία του>. γ) ∆ὲν ἀµφιβάλλουµε ὅτι ὁ Κυπριανὸ> δια-
χειριζόταν µεγάλα ποσὰ χρηµάτων. Ὅµω>, ἔχουµε δείξει καὶ ἀλλοῦ (βλ. σ. 146,
σηµ. 5) ὅτι τὰ χρήµατα αὐτὰ ἦταν οἱ φόροι, ποὺ ὤφειλε νὰ καταβάλλει στὸ βα-
σιλικὸ ταµεῖο γιὰ τὸ καλὸ τῶν χριστιανῶν, πρὸ> τοὺ> ὁποίου> θὰ ξεσποῦσε, σὲ
ἀντίθετη περίπτωση, ἡ ὀργὴ τοῦ διοικητῆ. δ) Οἱ ἐλεηµοσύνε> καὶ τὰ ἄλλα φι-
λανθρωπικὰ ἔργα τοῦ Κυπριανοῦ καὶ γενικὰ τῆ> Ἐκκλησία> τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
εἶναι γεγονὸ> ἀδιαµφισβήτητο (βλ. σ. 146, σηµ. 5). ε) Τὸ ὅτι ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ χρή-
µατα τίποτα τελικὰ δὲν κρατοῦσε ὁ Κυπριανό>, γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὸ ὅτι µετὰ
τὸν θάνατό του, οἱ πιστωτέ> του, δὲν βρῆκαν τίποτα δικό του γιὰ νὰ πάρουν
(βλ. κείµενα 110 καὶ 111, σσ. 403 καὶ 408). στ) Τέλο>, ἂν σὲ µία ἐποχὴ τόσο µεγά-
λη> φτώχεια> καὶ ἐξαθλίωση>, ὁ Κυπριανό>, ζοῦσε πραγµατικὰ στὸν πλοῦτο
καὶ στὴν πολυτέλεια, οὔτε οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ θὰ τὸν ὑποστήριζαν ὅταν ἔγι-
ναν γι� αὐτὸν καταγγελίε> πρὸ> τὴν Πύλη (βλ. κείµενο 42, σ. 234), οὔτε θὰ τὸν
ἀγαποῦσαν, ἀκόµη καὶ οἱ µουσουλµᾶνοι (βλ. κείµενο 94, σ. 361), οὔτε θὰ εἴχαµε
γι� αὐτὸν µία πληθώρα ἐγκωµίων, τόσο συγχρόνων του (βλ. σσ. 629-631), ὅσο
καὶ µεταγενεστέρων (βλ. σσ. 67-110), µὰ τὸ κυριότερο καὶ σηµαντικότερο, θὰ
ἐπέλεγε τὸν πλοῦτο καὶ τὴν χλιδή, παρὰ τὸ σχοινὶ τῆ> ἀγχόνη>.
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45. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟ1

Κωνσταντῖνο> Οἰκονόµο>, Σµύρνη, 21.8.1816.
Κυπριανὸ> Νέα> Ἰουστινιανῆ> καὶ πάση> Κύπρου.

Μακαριώτατε, σοφώτατε, σεβασµιώτατε δέσποτα!
Αὖραι µαλακαί, καὶ θάλασσα λειοκυµονοῦσα, καὶ λιπαρὰ γα-

λήνη εἰ> τὸ µεταξὺ τὸ σκάφο> διαναπαύουσα, µετὰ ἑκκαιδεκαήµε-
ρον πλοῦν, µὲ ἔφεραν εἰ> τὴν Σµύρνην, ἄνοσον, εὔθυµον, ἀπείρατον
δι’ ὅλου τῶν τοῦ ἁλµυροῦ στοιχείων κακῶν. Τοιαύτα> ποµποστό-
λου> καὶ ὁδηγοὺ> εἶχον τὰ> θεοπειθεῖ> εὐχά> σου, µακαριώτατε
πάτερ καὶ δέσποτα!

Εὗρον δὲ καὶ τὰ κατ’ οἶκον ἔχοντα καλῶ>, καὶ τὰ κατὰ τὴν
πατρίδα ἐπὶ τὸ κρεῖττον µεταῤῥυθµιζόµενα κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἐλπί-
ζεται δὲ τῆ> πολυπαθοῦ> Σµύρνη> ἡ διόρθωσι> ἀπὸ τὴν εἰ> τὰ
ἐνταῦθα ἄφιξιν τοῦ ὑψηλοτάτου καὶ πολυχρονίου ἀρχιναυάρχου.
Ἦλθεν οὗτο>, µακαριώτατε δέσποτα, τὴν ιγ� τοῦ ἤδη φθίνοντο>
µηνό>, ἄγων µεθ’ ἑαυτοῦ τὸν ἀκαταµάχητον στόλον. Εὐθὺ> ἐρχό-
µενον ὑπήντησεν αὐτὸν ὁ ἡγεµών µα> µετὰ τοῦ αὐταδέλφου αὑτοῦ,
τοῦ τελωνάρχου. Ἀλλὰ τὸ ὕψο> του2, τοῦτον µὲν ἀπέλυσεν εἰ> τὸ
φαινόµενον, τὸν δὲ ἡγεµόνα ἀπέστειλεν ἐξόριστον εἰ> Μιτυλήνην,
ὅθεν ἦλθε βεβαία φήµη τοῦ θανάτου του. Φρίκη ἐκυρίευσεν ἐνταῦθα
ὅλου> τοὺ> κακοὺ> καὶ περὶ τῆ> εἰ> Κωνσταντινούπολιν δυάδο>
τῶν ἀδελφῶν µαντεύονται δεινά. Φῆµαί τινε> περιᾴδουσαι, ὅτι εἶναι
καὶ ἐκεῖνοι περιπεπτω(κό)τε> εἰ> ὄλεθρον ὅµοιον.

1. Κ. ΛΑΠΠΑ - Ρ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Κωνσταντῖνο> Οἰκονόµο> ὁ ἐξ οἰκονόµων, Ἀλληλο-
γραφία, τ. Α� (1802-1817), ΚΕΜΝΕ, Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1989, σσ. 202-204.
2. Ἡ ὑψηλότητά του.

���

? - ? ? 2: 1 22-09-09  18:34  ������ 240

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



Ταῦτα σεβασµιώτατε δέσποτα τὰ κατ’ ἐµὲ καὶ κοινὰ καὶ ἰδι-
αίτερα συντόµω> ἐξιστορούµενα. Εἴτι καλὸν καὶ αἴσιον καὶ εὐφρό-
συνον πηγάζει ἐκ τούτων, τὸ χρεωστῶ εἰ> τὴν θείαν πρόνοιαν
ἐξιλεουµένην εἰ> ἐµὲ διὰ τῶν πατρικῶν σου εὐχῶν. Ἀντὶ ταύτη> τῆ>
χάριτό> σου, µακαριώτατε πάτερ καὶ δέσποτα, καὶ τῶν ἄλλων τῶν
εἰ> ἐµέ σου πολλῶν καὶ µεγάλων εὐεργετηµάτων, ὥρα εἶναι ἤδη νά
προσφέρω πρὸ> τὴν θεσπεσίαν σου κορυφὴν τὰ> εὐχαριστηρίου>
ὁµολογία> µου. Καὶ (ἐ)µὲ δέξαι, παρακαλῶ, µετ’ ἐλευθερία> παῤ-
ῥησιαζόµενον ἐνώπιον τῆ> µακαριωτάτη> καθέδρα> σου.

Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ! πάτερ κοινὲ καὶ εὐεργέτα τοῦ λαµπροῦ
καὶ χριστωνύµου γένου> σου. Αἱ ἀρεταί σου κινοῦσι πᾶσαν γλῶσ-
σαν πρὸ> ἔπαινόν σου. Οὔτε κολακεία> ὑπόνοια, οὔτε ψῆφο> δεκα-
σµοῦ, οὔτε ἄλλη κἀµµία κηλὶ> δύναται νὰ ἐπικαθίσῃ εἰ> τῶν
ἐγκωµίων σου τὸ καθαρώτατον κάτοπτρον. Ἀπεστάλη> ἀπὸ τὸν
οὐρανὸν ποιµὴν ἀγαθό>, διὰ νὰ ποιµαίνῃ> τὸ λογικόν σου ποίµνιον
καὶ µὲ λόγον, καὶ µὲ ἔργον, καὶ µὲ πρᾶξιν, καὶ µὲ διδασκαλίαν, καὶ
µ’ αὐτὴν ἂν τύχῃ τὴν ἀνεκτίµητόν σου ψυχήν. Τὸ θεῖον πρωτότυ-
πόν σου εἶναι ὁ ποιµὴν τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ ἡ ἱερά σου εἰκὼν δια-
γράφεται ἀπὸ τοῦ πανηγυρικωτάτου τῶν προφητῶν Ἰεζεκιὴλ τὴν
πνευµατοκίνητον γλῶσσαν· «τὸ ποίµνιόν σου ὁδήγησα> ὑπὸ φυτὸν
εἰρήνη>, καὶ οὐκ ἔτι ἔσονται ἀπολλύµενοι λιµῷ ἐπὶ τῆ> γῆ>, καὶ
ὀνειδισµὸν ἐθνῶν οὐ µὴ ἐνέγκωσιν ἔτι, τὸ συντετριµµένον κατέδη-
σα>, τὸ ἀπολωλὸ> ἀνεζήτησα>, τὸ ὑγιαῖνον ἐξέθρεψα>, τὸ ἰσχυρὸν
ἐφύλαξα>, καὶ ἐβόσκησα> τὸν λαὸν Κυρίου µετὰ κρίµατο>. Τοι-
οῦτόν σε ποιµένα ἐξήγειρε Κύριο> ἐν τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ»3.

Ποιµὴν ἀγαθὲ καὶ ἀληθινέ. ∆ιὰ σὲ ἡ Ἐκκλησία καυχᾶται, ἡ
Κύπρο> κοµπάζει, ἡ Ἑλλὰ> τιµᾶται, τὸ γένο> λαµπρύνεται. Ξένοι
καὶ οἰκεῖοι, ὁµογενεῖ> καὶ ἀλλόφυλοι, διαµεριζόµενοι τὰ> ἀρετά>
σου, ἄλλο> ἄλλην φιλοτιµεῖται νὰ κηρύττῃ ἐνθουσιῶν. Ὁ µὲν τοῦ
νοὸ> τὸ ἁδρεπήβολον καὶ µεγαλόφρον καὶ ἐµβριθέ>. Ὁ δὲ τῆ> καρ-
δία> σου τὸ φιλάγαθον καὶ φιλάνθρωπον καὶ φιλόξενον. Ὁ δὲ τῶν

3. Ἰεζ. λδ� 29. 16. 23. 30.
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µελισταγῶν συµβουλῶν σου τὸ πρᾷον καὶ µειλίχιον καὶ πιθανόν. Ὁ
δὲ τοῦ ἱεροῦ σου χαρακτῆρο> τὸ χριστοµίµητον καὶ θεοφιλὲ> καὶ
ψυχαγωγόν. Ὁ δ’ ἄλλο> τι> ἄλλο τι τῶν πολλῶν καὶ καλῶν καὶ µε-
γάλων προτερηµάτων σου. Ἐγὼ δέ, µακαριώτατε δέσποτα, ὅλων
τούτων δι’ ὅλου πειραθεὶ> εἰ> τὴν µικρὰν ἅµα καὶ µεγάλην µετὰ
τῆ> θεσπεσία> σου ψυχῆ> παροικίαν µου, ἀναλογίζοµαι καθ’ ἑκά-
στην τὸν πλατὺν καὶ εὐώδη λειµῶνα τῶν ἀρετῶν σου. Καὶ ὡ> µέ-
λισσα µικρὰ περιϊπτάµενο> µὲ τὴν διάνοιαν, ἐπαινῶ καὶ κηρύττω
µετ’ εὐφηµία> τὰ ἀκήρατα τῶν κατορθωµάτων σου ἄνθη.

Εἶδον, µακαριώτατε πάτερ, εἶδον εἰ> τὴν σεβασµιωτάτην σου
κορυφὴν ἄνδρα, καὶ νὰ νοήσῃ διορα(τι)κώτατον, καὶ νὰ πράξῃ τὸ
νοηθὲν δραστικώτατον, καὶ νὰ ἐκφράσῃ τὸ νοούµενον δεξιώτατον.
Εἶδον ἀρχιερέα κοσµοῦντα τὸν θρόνον πολὺ περισσότερον, ἀφ’
ὅσον δύναται νὰ κοσµήσῃ ὁ θρόνο> ἀρχιερεῖ>. Βαρύτη> φωνῆ> καὶ
τραχύτη> ἐπισκυνίου4 καὶ βλέµµατο> σοβαρότη> καὶ τρόπο> ἀκοι-
νώνητο>, δὲν συνιστῶσι τὸν ἄρχοντα τὸν πνευµατικόν. Τοιοῦτοι
ἄρχοντε> ὁµοιάζουσι κολοσσοὺ> µεγάλου> καὶ ἀτέχνου> ἀνδριάν-
τα>, τῶν ὁποίων ὅλη ἡ ἀξία συνίσταται εἰ> τὸν ἐξωτερικὸν ὄγκον
καὶ τῆ> ὕλη> τὴν βαρύτητα καὶ παχύτητα.

Τῶν κατὰ σὲ πνευµατικῶν ποιµένων καὶ ἡγεµόνων γνώρισµα
εἶναι ἡ ἀρετή σου. Σὺ µακαριώτατε πάτερ καὶ οἱ κατὰ σὲ καθήµε-
νοι εἰ> καθέδραν, ἱδρυµένην ἐν βάθροι> ἁγίοι>, συµπάρεδρον ἔχετε
ἔνθεν µὲν τὴν δίκην, ἐκεῖθεν δὲ τὴν φιλανθρωπίαν. Βασιλευόµενοι
ἀπὸ µόνον τὸν θεῖον νόµον, ὃ> ἄρχει πάντων τε θνητῶν, πάντων τε
ἀθανάτων, ὡ> ψάλλει τοῦ Πινδάρου ἡ µοῦσα, ὅµοιοι τοῦ λαµπροῦ
τῆ> ἡµέρα> φωστῆρο>, τὸν ὁποῖον ἔστησεν εἰ> τὸν οὐρανὸν καλ-
λίστην ἑαυτοῖ> εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἡ ἄπειρο> ἀγαθότη>. Λάµπετε, καὶ
φωτίζετε, καὶ ζωογονεῖτε τὰ πνευµατικά σα> τέκνα καὶ κατακο-
σµεῖτε τά πάντα, ὡ> ἔµψυχοι ἀνδριάντε> τοῦ κατακοσµοῦντο> καὶ
διοικοῦντο> τὸ πᾶν ὑπεραγάθου δηµιουργοῦ.

Μάτην ἄρα λέγουσι πολλοί, ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ λαµπρότη> γί-

4. Συνοφρύωµα µετώπου, µεταφορικὰ αὐστηρότη>.
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νεται ἐµπόδιον πρὸ> τὴν ἐσωτερικὴν φιλοσοφίαν καὶ ἀρετήν. Συ-
νεργεῖ µάλιστα καὶ αὐξάνει καὶ προάγει ταύτην ἐκείνη, καὶ γίνεται
ἡ δύναµι> ὄχηµα καὶ ὑποστήριγµα τῆ> ἀγαθοεργία> κάλλιστον καὶ
ἀναγκαιότατον. ∆ιὰ ταῦτα ἐµπαρόδω> µ’ ἔρχεται νὰ θαυµάσω τὸν
Ἀλέξανδρον, πῶ> εἶπεν ἐκεῖνο τὸ περιαδόµενον «εἰ µὴ Ἀλέξανδρο>
ἤµην, ∆ιογένη> ἂν ἤµην»5. Ὁ µέγα> βασιλεὺ> ἠδύνατο καὶ ∆ιογέ-
νη> νὰ ᾖναι κατὰ τὴν προαίρεσιν, καὶ Ἀλέξανδρο> κατὰ τὸ ἀξίωµα,
συνάπτων τὴν φιλοσοφίαν µὲ τῆ> ἀξία> του τὴν λαµπρότητα.

Τοιοῦτο> ἀνεφάνη> σὺ µακαριώτατε δέσποτα, καὶ τοιοῦτον
σὲ κηρύττω πάντοτε καὶ πανταχοῦ, συνεπιµαρτυρούση> τῆ> ἐπαρ-
χία> σου, τῆ> πατρίδο>, τῆ> Ἐκκλησία>, καὶ τῆ> νεοσυστάτου
Σχολῆ> σου, τῆ> ὁποία> τὴν ἐντελῆ πρόοδον καὶ κατάρτισιν εὔχο-
µαι τάχιστα νὰ εὐαγγελισθῶ, διὰ νὰ τὴν κηρύξω καὶ διὰ τῆ> ἐφηµε-
ρίδο> εἰ> ὅλον τὸ γένο>.

Ταῦτα µακαριώτατε πάτερ ἔχει> µαρτύριον καὶ καθαρὰν ὁµο-
λογίαν τοῦ πρὸ> τὴν θεόστεπτον κορυφήν σου αἰωνίου σέβα> καὶ
χρέου> µου. Ἐµακρολόγησα, τὸ ὁµολογῶ. Ἀλλ’ ὅταν ἡ καρδία λαλεῖ
πολλά, ὁ κάλαµο> ὅσον καὶ ἂν συσταλθῇ ἀναγκάζεται νὰ πολυλο-
γήσῃ. Ζητῶ συγγνώµην διὰ τὴν µακρολογίαν µου, καὶ προσκυνῶν
βαθύτατα ἐνώπιον τοῦ µακαριωτάτου σου θρόνου, ἐξαιτοῦµαι τὰ>
θεοπειθεῖ> εὐχά> σα>, καὶ πάλιν καὶ πολλάκι> καὶ διὰ βίου συ-
ναῤῥωγοὺ> καὶ συναντιλήπτορα> καὶ τῆ> σωµατικῆ> καὶ τῆ> ψυ-
χικῆ> σωτηρία> µου. �αωιG�, Αὐγ<ούστου> κα�, ἐν Σµύρνῃ.

Τῆ> ὑµετέρα> σοφωτάτη> καὶ σεβασµιωτάτη> µακαριότητο>
δοῦλο> ταπεινὸ> καὶ τέκνον πνευµατικόν.

Τῷ µακαριωτάτῳ, σοφωτάτῳ, σεβασµιωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ
Νέα> Ἰουστινιανῆ> καὶ πάση> Κύπρου κ(υρί)ῳ µοι κ(υρί)ῳ Κυ-
πριανῷ, τῷ εὐεργετικωτάτῳ µοι πατρὶ καὶ δεσπότῃ, προσκυνητῶ>.

5. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Βίοι Παράλληλοι, Μέγα> Ἀλέξανδρο>, παρ. 14, στίχ. 5.
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46. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΠΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ1

† Ὁ Κύπρου ἐπιβεβαιοῖ.

Ἡ µετριότη> ἡµῶν διὰ τοῦ παρόντο> ἀποφαινοµένη δῆλον
ποιεῖ ὅτι ὁ σιὸρ Γιαννάκη> Κραµβῆ>, παρασταθεὶ> ἐπὶ τῆ> ἡµετέ-
ρα> παρουσία> ὡµολόγησεν ὅτι τὰ ὀσπίτιά του, ὁποῦ ὥριζεν ἐν τῇ
ἐνορίᾳ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆ> Λάρνακο>, οἰκειοθελῶ> τε καὶ αὐτο-
προαιρέτω> πεπώληκε τῇ εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Μαργαρώνᾳ, συζύγῳ
τοῦ ποτε Γισοὺφ Χόµψη, διὰ γρόσια 5.400, ἤτοι πέντε χιλιάδα> τε-
τρακόσια, καὶ ἔλαβε τὰ ἄσπρα αὐτὰ σῶα καὶ ἀνελλιπῆ παρὰ τοῦ
εὐγενεστάτου ἐν πραγµατευταῖ> κυρίου Ἀντὸν Πρέντζα ἐπιτρο-
πικῶ> ὡ> ἀπὸ µέρου> τῆ> διαληφθείση> κυρία> Μαργαρώνα>, καὶ
ὅτι δὲν ἔχει νὰ ζητῇ παρ’ αὐτῆ>, ἡ εὐγενεία του, εἰ> τὸ ἑξῆ>, οὐδὲ
ὀβολόν.

Ἔχουσι δὲ τταράφια τὰ ἄνω εἰρηµένα ὀσπίτια ἐκ µὲν τοῦ ἀνα-
τολικοῦ µέρου> τὸν δρόµον, ἐκ δὲ τοῦ δυτικοῦ τὸν παξέ, ἐκ δὲ τοῦ
νότου τὰ ὀσπίτια τοῦ ποτε Βαρλαὰµ ἰατροῦ, ἐκ δὲ τοῦ βορείου τὰ
ὀσπίτια σιὸρ Ταλλιαράνη. Ταῦτα ὡµολόγησε, καὶ ὅτι εἰ> τὸ ἑξῆ>
εἶνε ἡ ἰδία κτήτωρ τῶν εἰρηµένων ὀσπιτίων, ἡ διαληφθεῖσα κυρία
Μαργαρώνα, ἡ δὲ εὐγενεία του δὲν ἔχει νὰ ὁρίσῃ εἰ> τὸ ἑξῆ> ἐξ
αὐτῶν οὐδὲ ἴχνο> ἕν.

∆ιὸ καὶ ἡ ἡµετέρα µετριότη> ἐπιγράψασα καὶ ἐπικυρώσασα τὸ
παρὸν πολιτικὸν2 ἐπὶ µάρτυσιν ἀξιοπίστοι> ἐπιδέδωκε τῷ σιὸρ Γιαν-
νάκῃ Κραµβῇ, ἵνα δῷ τῇ διαληφθείσῃ κυρίᾳ Μαργαρώνᾳ εἰ> ἔνδει-
ξιν καὶ ἀσφάλειαν, καὶ ὅπω> ἔχει τὸ κῦρο> καὶ τὴν ἰσχὺν ἐν παντὶ
κριτηρίῳ, ἐν ᾧ ἂν παῤῥησιασθῇ. 1816, Αὐγούστου 25.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἐµπόριον καὶ ναυτιλία ἐν Κύπρῳ», ΚΧ, Θ� (1933) 251.
2. Πωλητήριον ἔγγραφον.
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Κἀγὼ ὁ Ἰωάννη> Κραµβῆ> βεβαιῶ τὰ ἄνωθεν.

Ἀνδρέα> ὁ Σολοµωνίδη>
µαρτυρῶ

Στέλιο> ὁ Πασχαλίδη>
µαρτυρῶ

ὁ Κυριακὸ> Λάπταλι
µαρτυρῶ

Λογίζο> ποτὲ
Χατζηαγγελῆ µαρτυρῶ

Χατζηπατίστα> ὁ Σολοµωνίδη>
µαρτυρῶ

ὁ Χατζηλογῆ> Ἄντζελον(>)
µαρτυρῶ

Ἐλευθέριο> Βάρδα
µαρτυρῶ

Ἰω<άννη>> ποτὲ οἰκονόµο>
µαρτυρῶ

Χατζηιωάννη> Χατζηµιχαὴλ
µαρτυρῶ.
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47. ΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΝΣΟΛΟ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΒΟΝΤΙΤΣΙΑΝΟ1

Ἐκλαµπρότατε ἄρχων κόνσολε, ἡδέω> προσαγορεύοντε>, πα-
τρικῶ> εὐχόµενοι εὐλογοῦµεν πανοικί.

Ἐν τῷ µεταξὺ ἠρώτων τῆ> περιποθήτου ὑµῶν ἀγαθῆ> ὑγεία>
σα>, τὴν ὁποίαν ἦλθε (εἴθε) νὰ ἐπιβραβεύσῃ αὐτὴ (αὐτὴν) τὸ θεῖον
εἰ> µακραίωνα, µεθ’ οἷ> ἀγαθοῖ> ἐφίεται.

∆ηλοποιοῦµεν δὲ τῇ αὐτῆ> ἐκλαµπρότητι ὅτι σᾶ> περικλεί-
οµεν πρὸ> τὸν τοῦ Κοιλανίου γραµµατικὸν δεκατριῶν χιλιάδων
γροσίων, ἐξ ὧν ἔχετε νὰ λαµβάνητε ἀπὸ τὸ κοινόν, τὸ ὁποῖον θέλετε
τῷ ἐξαποστείλῃ, διὰ νὰ σᾶ> τὰ ἐµβάζῃ σῷα εἰ> τὴν προθεσµίαν ὁποῦ
γράφονται. Τὸν προστάζοµεν διὰ νὰ σᾶ> τὰ ἐµβάσῃ. Καὶ ταῦτα µὲν
ἐν τοσούτῳ, ἡ δὲ εὐχὴ καὶ ἡ εὐλογία τῆ> ἡµῶν µετριότητο> εἴη µετ’
αὐτῆ>.

1816, ∆εκεµβρίου 17ῃ.

† Κυπριανὸ> ἐν Κυρίῳ εὐχέτη>.

1. ΙΑΚ, φάκελλο> Μ�, ἔγγραφον 4Β. Τὸ πρωτότυπο χειρόγραφο γράµµα τοῦ Κυ-
πριανοῦ λείπει ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ φάκελλο. Ἐµεῖ> δηµοσιεύουµε δακτυλογραφη-
µένο ὑπὸ τοῦ Κ. Μυριανθοπούλου ἀντίγραφο τοῦ πρωτοτύπου. Τὸ γράµµα αὐτὸ
συνοδεύτηκε ἀπὸ τὸ ἐξοφλητικὸ ποσὸν τῶν 13.000 γροσίων.
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48. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ1

Accuso la Sua gentilissima. Gradisco che cosi presto se ne sia
restituito al punto ove si mosse. L’ ospitalitá usata è in dovere della
di Lei dignitá ; dalla quale spero che non saró dimendicato. Offro
voti all’ altissimo per il suo felice ritorno alla patria. Ho gradito
sommamente il di Lei inviatomi Legno Aloes, e me ne approffiteró
alla circostanza. Trattanto con tutta la considerazione mi dico

Suo dispostissimo amico
Cipriano arcivescovo di Cipro.

Nicosia, �8��, Feb. ��.

Βεβαιώνω τὴν λήψη τῆ> εὐγενεστάτη> ἐπιστολῆ> σα>. Εὐχα-
ριστήθηκα γιὰ τὸ ὅτι τόσο σύντοµα ἐπιστρέψατε στὸ σηµεῖο ἀπὸ τὸ
ὁποῖο ξεκινήσατε. Ἡ φιλοξενία ποὺ παρασχέθηκε ὀφείλεται στὴν
ἀξιοπρέπειά σα>, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐλπίζω νὰ µὴν ξεχαστῶ. Εὐχαριστῶ
τὸν ὕψιστο γιὰ τὴν εὐτυχῆ ἐπιστροφὴ στὴν πατρίδα σα>. Εὐαρε-
στήθηκα πάρα πολὺ ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ ἀπὸ ἐσᾶ> πρὸ> ἐµένα τοῦ
ξύλου τῆ> ἀλόη>, καὶ θὰ τὸ ἐκµεταλλευθῶ στὴν κατάλληλη περί-
σταση. ∆ιατελῶντα> µεθ’ ὅλη> τῆ> ὑπολήψεω>, δηλώνοµαι

δικό> σα> ὁλοπρόθυµο> φίλο>,
† Κυπριανὸ> ἀρχιεπίσκοπο> Κύπρου.

Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 1817.

1. Τὸ πρωτότυπο εὑρίσκεται στὴν βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστηµίου Cambridge
[Ms.Add.����(B).�8�]. Ἐµεῖ> λάβαµε τὸ κείµενο ἀπὸ φωτοαντίγραφο τῆ> ἐπι-
στολῆ>, εὑρισκόµενο στὴν βιβλιοθήκη τῆ> Φανερωµένη>. Ὁ παραλήπτη> τῆ>
ἐπιστολῆ> εἶναι ἄγνωστο>. Ἡ µετάφρασή τη> ἔγινε ἀπὸ πατέρε> τῆ> µονῆ>
Μαχαιρᾶ.
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49. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ1

Ἡ µετριότη> ἡµῶν ἀπαφαινόµεθα διά τοῦ παρόντο> ὅτι ἐλά-
βοµεν δανειστικῶ> παρὰ τοῦ ἡµετέρου δευτερεύοντο> κὺρ Ἀθανα-
σίου, γρόσια, κεφάλαιον καθαρὸν 2000, ἤτοι δύο χιλιάδα>, ἐπὶ
συµφωνίᾳ τόκου πρὸ> δώδεκα τὰ ἑκατόν. ∆ιὸ ὑποσχόµενοι ἀπο-
πληρῶσαι αὐτῷ, τό τε κεφάλαιον καὶ τὸν τόκον εἰ> χρόνον, δεδώ-
καµεν αὐτῷ τὴν παροῦσάν µα> ἐνυπόγραφον ὁµολογίαν εἰ> ἔνδειξιν
καὶ ἀσφάλειαν. 1817, Μαΐου 1ῃ.

† Ὁ Κύπρου ὑπόσχεται.

1. Μία αὐτόγραφο> ὁµολογία τοῦ ἐθνοµάρτυρο> ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυ-
πριανοῦ, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ> Κύπρου», 28 Μαρτίου 1925, φ. 1983 [2289].
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50. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ1

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΥΚΚΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟ2

Τὴν πανοσιολογιότ<ητά> <τ>η> εὐλαβῶ> προσκυνῶ.

Ἐν ᾧ ἡτοιµαζόµην νὰ τῇ γράψω φανερώνοντά> τη> τὸν αἴσιον
ἐρχοµόν µου ἐδῶ, ἔλαβον εὐχετικήν τη> καὶ τὸ µουλάρι τοῦ Χατζῆ
Γιακούπη καὶ ἔστειλα τὸν Γιασαξῆ καὶ τὸν ἔφερα καὶ τοῦ τὸ ἐπαρά-
δωσα φανερώνοντά> του καὶ τὴν τιµήν του, µὰ δὲν µοῦ ἐγράψετε νὰ
τοῦ ζητήσω καὶ τὰ ἄσπρα ἢ ὄχι.

Ἐγὼ ἐλθὼν ἐδῶ τὴν Παρασκευὴν τὴν αὐγὴν µὲ τὸ νὰ ἐµποδί-
σθην εἰ> τὴν Τύµβον, εὑρὼν (sic) ἐκεῖ τὸν µακαριώτατον µὲ ἐβά-
σταξε τὴν Τετράδην καὶ Πέµπτην. Ἔστειλα ἐν ταὐτῷ τὸν πλοῖκόν
σα> τοῦ σιὸρ Π<αύλου> Καρύδη καὶ ἕω> τώρα οὔτε φωνὴ οὔτε
ἀκρόασι>. Θέλω ζητήσει(ῃ) ὅµω> τὰ ἄσπρα καὶ κάµῃ ὡ> διορίζετε.

∆ιὰ τὰ σενέδια τοῦ Χατζῆ Γιακούπη τῷ εἶπα νὰ κάµωµεν ἄλλα
νέα καὶ µοῦ ὑπο(ε)σχέθη. Πλὴν εὑρεθεῖσα ἡ ἀδελφή µου ἐδῶ, µοῦ
εἶπεν ὅτι εὑρίσκονται κἄποια συνέδια τούρκικα κοντά τη>, καὶ τὴν
διώρισα νὰ µοῦ τὰ στείλῃ, καὶ θαῤῥῶ νὰ εἶναι ἐκεῖνα τοῦ σπιδιοῦ τοῦ
Χατζῆ Σάββα, καὶ ἴσω> εἶναι καὶ ἐκεῖνα τοῦ Χατζῆ Γιακούπη, καὶ ἂν
εὑρεθῶσι δὲν κάµνωµεν ἄλλα.

Καὶ διὰ τὸ µαγαζὶ τῆ> Μαργαρώνα> θέλω ὑπάγω νὰ τῆ> ὠ(ὁ)-
µιλήσω καὶ ὅ,τι ἀποκριθῆ θέλω σᾶ> φανερώσω.

Τὸν πλοῖκον Σµύρνη> ἔστειλα µὲ ἐδικόν µου εἰ> τὸν κὺρ Σάββα

1. ΣΤ. ΠΕΡ∆ΙΚΗ, «Οἱ Ἑπτανήσιοι τῆ> Λάρνακο> καὶ οἱ σχέσει> του> πρὸ> τὴν
ἱερὰ µονὴ Κύκκου», ΚΣ, ΝΘ� (1995) 79-82.
2. Πρόκειται γιὰ τὸν Μελέτιο Γ� Ζυνιχᾶ (1811-1819), ἐξάδελφο τοῦ ἡγουµένου
Κύκκου Μελετίου Β�.
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ἀπὸ τὸ Σάββατον µὲ σακολεύαν διὰ τὴν Χίον καὶ ἦταν ἄν<θρωπ>ο>
νὰ εὔγῃ διὰ τὴν Σµύρνην καὶ θέλει ὑπάγει ἀσφαλῶ>.

Ἔλαβον γράµµατα τῆ> Βενετία> παρὰ τοῦ σιὸρ Λαζάρου καὶ
µοῦ γράφει ἀπὸ Μαΐου 17 ὅτι τὰ βιβλία διαθήκη> τοῦ µοναστηρίου
κοντεύουν νὰ εὔγουν ἀπὸ τὸν τύπον καὶ µὲ πρῶτον θέλει µᾶ> τὰ
στείλῃ.

∆ιὰ τὴν κορδέλαν τῆ> ἔγραψα ὅτι ἔγραψα εἰ> Μαρσήλιαν3 νὰ
τὴν στείλουν ἀπὸ τὸ(ὴν) Λυὼν καὶ ἐλπίζω νὰ τὴν ἔχωµεν ἐγκαίρω>.
Θέλει εἰπῶ τῷ σιὸρ Π<αύλῳ> Καρύδῃ νὰ στείλῃ τὸ ὀγληγορότερον
τὰ γράµµατά σα> νὰ µὴν παραπονῆται ὁ σιὸρ Καµινάρη> ὅτι δὲν λαµ-
βάνει τὰ> ἀποκρίσει>. Ἐλπίζω διὰ τὰ πρῶτα νὰ ἔφθασαν εἰ> τὴν
Πόλιν, ὁποῦ θέλει τῷ σταλθῶσιν ἀσφαλῶ>.

Τὸν πλοῖκον τοῦ Χατζῆ Λαµπίκη τὸν ἔχω κοντά µου καὶ στεί-
λετε τὰ χαλλούµια νὰ βάλω ταῖ> κούµναι> εἰ> κοφίνια καὶ νὰ τὰ
στείλω µὲ α� (τὸ πρῶτον) πλοῖον.

Μὲ τὸν ἄνθρωπόν σα> στέλλω ἕνα µποτζάκι ἐσφραγισµένον πε-
ριέχον τὸ ἰατρικόν, ὁποῦ σᾶ> εἶπον καὶ αὐτὸ θέλει τὸ µεταχειρίζεσθε
ὅταν σᾶ> πιάννῃ ὁ πονοπόδαρο> ἢ εἰ> κανένα µέρο>, ὁποῦ εἶναι πο-
νεµένον νὰ τὸ ἀλείφετε µιὰν δύο καὶ τρὶ> φοραῖ> ἀπὸ ὀλίγον καιρὸν
κατ’ ὀλίγον καὶ θέλετε εἰδῇ µεγάλην ὠφέλειαν, καὶ εἰµὴ ὠφεληθῆτε
ἀπὸ αὐτὸ θέλει ζητήσω τοῦ φραντζέζου ἰατροῦ κανένα ὁλόκληρον
µποτζὶ καὶ θέλω σᾶ> τὸ φθάσω εἰ> τὸ µοναστήρι, ἐπειδὴ αὐτό, ὁποῦ
στέλλω εἶναι ἀπ’ ἐκεῖνο ποὺ µοῦ ἔδωσε διὰ τοὺ> πόνου> τῶν ρευµα-
τικῶν µου.

Ὁ ἅγιο> ἀρχιµανδ<ρίτη>> εὑρίσκεται εἰ> τὸ σπίτι µου νὰ µείνῃ
ἕω> τῆ> ἁγία> Μαρίνα>, καὶ σᾶ> ἀσπάζεται καὶ τοῦ εἶπον ὅτι ἠθέ-
λατε τὸν γράψῃ τοὺ> ἀσπασµού> σα>, ἂν ἠξεύρατε ὅτι εἶναι εἰ> Λάρ-
νακα. ∆ὲν ἔλειψα νὰ τοὺ> δώσω δὲ ἀπὸ τὸ µετόχι καὶ µοῦ εἶπεν ὅτι
ἀγαποῦσε νὰ τοὺ> συνευρεθῆτε κατὰ µόνα>, διατὶ ἤθελε νὰ σᾶ> ὠ(ὁ)-
µιλήσῃ ὑποθέσει>, ὁποῦ δὲν ἐµβαίνουν εἰ> χαρτί... τόσον καὶ µένω!

3. Ἡ Μασσαλία.
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Τοῦ Σταµπόλα τὰ ἄσπρα ἕω> τώρα ἴσω> ἐπληρώθησαν ἐπειδὴ
ἄλλα γράµµατα δὲν ἔλαβεν ἀπὸ τὴν Σµύρνην.

Ἡ Μηλιὰ καὶ τὰ τέκνα φιλοῦν τὴν δεξιάν σα>. Καὶ µένω µὲ ὅλον
τὸ σέβα>.

τῆ> πανοσιολογιότητ<ό>> <τ>η> δοῦλο> ταπεινό>,
Κωνσταντῖνο> Περιστιάνη>.

Τῇ 25ῃ Ἰουνίου 1817.

Ἀκολουθεῖ:
Τῆ> ἐγκυκλοπαιδεία> τοὺ> τόµου> ἔγραψα πρὸ καιροῦ εἰ> Βενετίαν

καὶ ἴσω> τοὺ> λάβω ὅταν λάβω ταῖ> διαθήκαι> σα>.
Ὁ κὺρ Σπυρίδων µοῦ εἶχε ἀφήση µίαν ὁµολογίαν νὰ στείλω εἰ> Βε-

ροῦτι νὰ συναχθῇ 300 γρόσ<ια> ἀπὸ Χατζῆ Ἰω<άννην> τοῦ π<ατ>ριάρχου.
∆ὲν ἀµέλησα εἰ> τὸ νὰ γράψω ἐν ταυτῷ ἐκεῖ τῷ φίλῳ µου Χατζῇ Νι-

κολῇ Κουγιουµτζῇ καὶ χθὲ> ἔλαβον τὰ> ἀποκρίσει> καὶ ἰδοὺ σᾶ> τὰ> στέλλω
νὰ πληρωθῆτε εἰ> τὴν ἀπόκρισίν του, µάλιστα ἀποκρίνεται καὶ εἰ> τὸ ἐδικόν
σα>, ὁποῦ τοῦ ἔστειλα τὴν ὁµολογίαν, ὅµω> ἐκράτησα κοντά µου. Ἴσω> µὲ
διω(ο)ρίσετε πάλιν νὰ τὴν στείλω εἰ> Βεροῦτι νὰ µπιτηρισθῶσιν αὐτὰ τὰ
ἄσπρα καὶ θέλει τοῦ γράψετε νὰ τὰ µετρήσῃ εἰ> ὅποιον τὸν διω(ο)ρίσω, ἂν
ἀγαπᾶτε, νὰ µὴν εὑρίσκῃ ἄλλην πρόφασιν.

Ὁµοίω> θέλει γράψετε νὰ ἔλθουν καὶ τὰ καλαµπαλήκια τοῦ ἀποθα-
νόντο> ταξιδιώτη σα>, καὶ ἀναµένω ἀπόκρισίν τη> πρὶν µισεύσῃ διὰ τὸ µο-
ναστήριον, ἂν ἔχῃ τὸν καιρόν. Εἰ δὲ ἂ> µοῦ γράψῃ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ σᾶ> δίδω τὸ
καλὸν κατευόδιον.

���

? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:39  ������ 251

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



51. ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ1

† Ὁ Κύπρου ἐπιβεβαιοῖ.

Ἡ µετριότη> ἡµῶν διὰ τοῦ παρόντο> ἀποφαινοµένη δῆλον
ποιεῖ ὅτι, ὁ πα<πᾶ> Λεόντιο> πα<πᾶ> Ζαχαρία, πρῶτο> ἀνεψιὸ>
τοῦ µακαρίτου πρωτοπαπᾶ Λευκοσία> κὺρ Χριστοδούλου, καὶ οἱ
τρεῖ> ἀνεψιότεκνοι αὐτοῦ, πα<πᾶ> Ζαχαρία>, Ἰωάννη> καὶ Χαρά-
λαµπο>, υἱοὶ Παπαχριστοδούλου, παρασταθέντε> ἐπὶ τῆ> ἡµετέρα>
παρουσία>, ἐζήτησαν ὅπω> θεωρήσωµεν τὸ δίκαιον αὐτῶν περὶ τῆ>
κληρονοµία> τοῦ µακαρίτου πρωτοπαπᾶ, †ἀφ’ ἑαυτῶν† προτεί-
νοντε> ὅτι ἠδικήθησαν ἀπὸ τοὺ> ἀνεψιοὺ> τῆ> παπαδιᾶ> τοῦ µα-
καρίτου πρωτοπαπᾶ, µ� ὅλον ὁποῦ ὁ µακαρίτη> †εὑρέθη ὅτι† ἀφῆκε
διαθήκην µετὰ θάνατόν του, καὶ ἔλαβον οἱ ῥηθέντε> κληρονόµοι
του ὅσα ὁ µακαρίτη> ἐδιόριζε.

Μ’ ὅλον τοῦτο ἡµεῖ> δὲν ἐλείψαµεν νὰ κράξωµεν τοὺ> ῥηθέν-
τα> ἀνεψιοὺ> τῆ> πρωτοπαπαδιᾶ> τοῦ µακαρίτου καὶ νὰ ἐξετάσω-
µεν αὐτοὺ> µὲ τοὺ> διαληφθέντα> κληρονόµου> τοῦ µακαρίτου
πρωτοπαπᾶ, οἵτινε> ὡµολόγησαν εἰ> τὴν παρουσίαν µα> ὅτι ἐστά-
θησαν δι’ ὅλου εὐχάριστοι εἰ> τὸν συµβιβασµόν µα>, καὶ ἔκαµαν τὸ
ζιµέτ2 του> ἠσπρὰ βὲ ἰσκέτ, ἀµέϊ ταβατάν, βὲ κιαφέϊ µουτταλα-
παττάν, καὶ δὲν ἔχουν εἰ> τὸ ἑξῆ> νὰ ζητοῦν περὶ τῆ> κληρονοµία>
τοῦ µακαρίτου πρωτοπαπᾶ Χριστοδούλου, µήτε ἀπὸ τοὺ> διαλη-
φθέντα> ἀνεψιοὺ> τῆ> πρωτοπαπαδιᾶ> τοῦ µακαρίτου, µήτε ἀπὸ
ἄλλον τινά.

∆ιὸ καὶ ἡ ἡµετέρα µετριότη> ἐπιγράψασα καὶ ἐπικυρώσασα τὸ

1. Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 46.
2. Ζιµέτ: χρέο>.
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παρὸν ἐπὶ µάρτυσιν ἀξιοπίστοι>, τοῖ> ὑπογεγραµµένοι>, ἐπιδέδωκε
τοῖ> ῥηθεῖσιν ἀνεψιοῖ> τῆ> πρωτοπαπαδιᾶ> τοῦ µακαρίτου πρω-
τοπαπᾶ εἰ> ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν. 1818, Μαρτίου 5.

Ἀνδρέα> ὁ Σολοµωνίδη> µαρτυρῶ
Ὁ Χατζηνικόλαο> Λαπήθιο> παρὼν µάρτυ>
Ὁ Χατζηχριστόδουλο> Κουρτελλαρίδη> µαρτυρῶ
Ὁ Πασχαλίδη> µαρτυρῶ
Ὁ Σολοµὼν Νικόλαο> παρὼν µαρτυρῶ.
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52. ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ1

† Ὁ Κύπρου ἀρχιεπίσκοπο> ἐπιβεβαιοῖ.

Ἡ µετριότη> ἡµῶν διὰ τοῦ παρόντο> ἀποφαινοµένη δῆλον
ποιεῖ ὅτι ὁ Χατζησταυρῆ> καὶ Χατζηµιχαήλ, υἱοὶ ∆εσποινοῦ> πα-
παδιᾶ> πα<πᾶ> Ἰωάννου Καµινάρια, ἀδελφῆ> δὲ µακαρίτου πρω-
τοπαπᾶ Λευκοσία> κὺρ Χριστοδούλου, παρασταθέντε> ἐπὶ τῆ>
ἡµετέρα> παρουσία> παρέστησαν ἡµῖν ἐπιτροπικὸν γράµµα ἐκ µέ-
ρου> τῆ> µητρὸ> αὐτῶν, µὲ τὸ ὁποῖον ἔκαµνε πληρεξουσίου> ἐπι-
τρόπου> τη> αὐτοὺ> τοὺ> δύο τη> υἱοὺ> Χατζησταυρῆν καὶ Χα-
τζηµιχαήλ, διὰ νὰ λάβωσι τὴν κληρονοµίαν, ὁποῦ τῇ ἐτύχαινεν ἀπὸ
τὸν µακαρίτην αὐτάδελφόν τη> πρωτοπαπᾶν, ἀπὸ τοὺ> ἀνεψιοὺ>
τῆ> πρωτοπαπαδιᾶ> τοῦ αὐτοῦ µακαρίτου πρωτοπαπᾶ, προτεί-
νουσα ὅτι οἱ ῥηθέντε> ἀνεψιοὶ τῆ> πρωτοπαπαδιᾶ> ἔχουσι κρατη-
µένην περιουσίαν τοῦ µακαρίτου πρωτοπαπᾶ.

Ἡ πρότασι> αὕτη µ’ ὅλον ὁποῦ ἐφάνη ψευδὴ> µὲ τὴν αἰτίαν
ὁποῦ ὁ µακαρίτη> πρωτοπαπᾶ> ἀφῆκε µετὰ θάνατόν του διαθήκην,
καὶ ὅ,τι ἔγραψε διὰ τοὺ> κληρονόµου> του, ἔλαβεν ἕκαστο> τὸ ἰδι-
κόν του ἀσφετερίστω>. Μ� ὅλον τοῦτο ἡµεῖ> δὲν ἐλείψαµεν νὰ φέ-
ρωµεν εἰ> τὴν παρουσίαν µα> τοὺ> διαληφθέντα> ἀνεψιοὺ> τῆ>
πρωτοπαπαδιᾶ> τοῦ µακαρίτου πρωτοπαπᾶ, καὶ νὰ συµβιβάσωµεν
αὐτοὺ> µὲ τοὺ> υἱοὺ> τῆ> παπαδιᾶ> ∆εσποινοῦ>, Χατζησταυρῆν
καὶ Χατζηµιχαήλ, διὸ καὶ ὡµολόγησαν οἱ διαληφθέντε> Χατζη-
σταυρῆ> καὶ Χατζηµιχαὴλ ἐπιτροπικῶ> τῆ> µητρὸ> αὐτῶν, ὅτι ἔλα-
βον µέχρι ὀβολοῦ τὸ ἀνάλογον τῆ> κληρονοµία> τῆ> µητρὸ>
αὐτῶν, ὁποῦ τῇ ἐτύχαινεν ἐκ τοῦ µακαρίτου αὐταδέλφου τη> πρω-

1. Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 47.
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τοπαπᾶ, τὸ ἔλαβον λέγω ἀπὸ τοὺ> ἀνεψιοὺ> τῆ> πρωτοπαπαδιᾶ>
καὶ ἔκαµαν µετ’ αὐτῶν τὸ ζιµέτ του> ἠσπρὰ βὲ ἰσκέτ, ἀµέϊ ταβατάν,
βὲ κιαφέϊ µουτταλαπαττάν, καὶ εἰ> τὸ ἑξῆ> δὲν ἔχουσι νὰ ζητῶσι
περὶ τῆ> ῥηθείση> κληρονοµία> µήτε αὐτοί, ἀλλ’ οὔτε ἡ µήτηρ
αὐτῶν ὑπ’ οὐδενὸ> οὐδὲ ὀβολόν.

∆ιὸ καὶ ἡ ἡµετέρα µετριότη> ἐπιγράψασα καὶ ἐπικυρώσασα τὸ
παρὸν ἐπὶ µάρτυσιν ἀξιοπίστοι>, τοῖ> ὑπογεγραµµένοι>, ἐπιδέδωκε
τοῖ> ῥηθεῖσιν ἀνεψιοῖ> τῆ> πρωτοπαπαδιᾶ> εἰ> ἔνδειξιν καὶ ἀσφά-
λειαν καὶ ὅπω> ἔχῃ τὸ κῦρο> καὶ τὴν ἰσχὺν ἐν παντὶ κριτηρίῳ. 1818,
Μαρτίου 6.

Χριστοφόρο> ἱεροµόναχο> Ἁγίου Κασσιανοῦ µαρτυρῶ
Χρύσανθο> ἱεροµόναχο> Ἁγίου Κασσιανοῦ παρὼν µάρτυ>
Κἀγὼ ὁ Χατζησταυρῆ> ἐπιβεβαιοῖ (sic) ὡ> ἄνωθεν.
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53. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΙΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤΙΛΛΙΚΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ1

Κυπριανὸ> ἀρχιεπίσκοπο> Κύπρου.

Εὐλαβέστατοι ἱερεῖ> καὶ λοιποὶ πάντε> εὐλογηµένοι χριστια-
νοὶ τοῦ κατιλλικίου (sic) Χρυσοχοῦ>, τέκνα ἐν κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ
περιπόθητα τῆ> ἡµῶν µετριότητο> πατρικῶ> εὐχόµενοι εὐλογοῦµεν
πάντα> ὑµᾶ>.

∆ὲν ἀµφιβάλλοµεν τέκνα ἀγαπητὰ ὅτι ἕω> τώρα νὰ ἔγινε
γνωστὸν εἰ> ὅλου> σα>, πῶ> ὁ ὑψηλότατο> καπουτὰν πασιᾶ ἐφέν-
δη> µα>, εὐδοκίᾳ Θεοῦ καὶ θελήσει τοῦ κραταιοτάτου καὶ πολυ-
χρονίου βασιλέω> µα> (οὗ τὸ κράτο> εἴη ἀήττητον εἰ> τοὺ>
αἰῶνα>), καὶ ὅτι µὲ τὸ νὰ ἔγινεν ἡ νῆσό> µα> ἰχαλὴ εἰ> τὴν ὑψηλό-
τητά του, ἔστειλεν ἐνταῦθα ἡγεµόνα τὸν ἐνδοξότατον Ἀχµὶδ Ρασὶτ
ἐφένδην, τὸν πλέον πιστὸν ἄνθρωπον τῆ> ὑψηλότητό> του, καὶ φι-
λοδίκαιον, µὲ συµβουλὰ> οὐκ ὀλίγα> εἰ> τὸ νὰ φερθῇ µὲ κάθε θεο-
φοβίαν πρὸ> τοὺ> πιστοὺ> καὶ εὐπειθεῖ> ῥαγιάδε>. Ἐκ τούτων
λοιπὸν ἔχοµεν χρηστὰ> ἐλπίδα> ὅτι θείῳ ἐλέει θέλοµεν περάσει µὲ
τὴν ἐνδοξότητά του πολλὰ καλά, οὐ µόνον ἡµεῖ>, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ
ῥαγιάδε>, καὶ εἴθε νὰ µὴν ἀποτύχωµεν τὰ> ἐλπίδα> µα>. Μὴν ἀµφι-
βάλλητε µόνον τοῦτο καὶ ἐσεῖ>, ὅτι ἡ νῆσό> µα> εἰ> τὸ ἑξῆ> θέλει
λαµβάνει µεγάλα> προστασία> παρὰ τοῦ ὑψηλοτάτου καπουτὰν
πασιᾶ ἐφένδου µα>, ἐ(ἠ)ξεύροντο> τὴν κατάστασιν αὐτῆ> παρὰ τοῦ
ἐνδόξου ἡγεµόνο>, ἀκολουθοῦντο> εἰ> τὰ> προσταγὰ> τῆ> ὑψηλό-
τητό> του, διὰ νὰ ἀξιωθῶµεν αὐτῶν ὅλων. Καὶ διὰ νὰ ἔχωµεν καὶ
ἡµεῖ> παῤῥησίαν πρό> τε τὸν ἡγεµόνα καὶ πρὸ> τὸ ὕψο> του, πρέ-
πει νὰ φανῶµεν πρόθυµοι εἰ> τὸ ἔµβασµα τοῦ ἐµβαλὶ µιριοῦ.

1. «Ἐπιστολὴ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ», ΑΒ, 48 (1920) 29-30.
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Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι συνήθεια ὁ κατὰ καιρὸν ἡγεµὼν κατὰ τὴν
ἑορτὴν τοῦ ἁγίου ∆ηµητρίου νὰ ἐµβάζῃ εἰ= τὸν βασιλικὸν χαζινὲν
τετρακόσια πουγγεῖα ἄσπρων, τὸ ὁποῖον ἐφέτο= συνέπεσεν κατὰ τὸ
µουχαῤῥέµι µα=. Καὶ περὶ τούτου ἔλαβα σφοδρὰ= προσταγὰ= παρὰ
τῶν πολυχρονίων αὐθεντῶν µα=, ἅµα ὁποῦ φθάσῃ ἐνταῦθα νὰ τὰ
ἐµβάσῃ. Ἔτι δὲ γράφει πρὸ= ἡµᾶ= ὁ ὑψηλότατο= καπετὰν πασιᾶ
ἐφένδη= µα= νὰ προθυµοποιηθῶµεν εἰ= τοῦτο. Ἠναγκάσθηµεν νὰ
πέµψωµεν ἀπὸ τώρα ἔξω ὅλου= τοὺ= γραµµατικοὺ= µετὰ τῶν τα-
χηλδαρέων, µ’ ὅλον ὁποῦ ἠξεύροµεν τὴν στενοχωρίαν ὁποῦ ἔχετε
διὰ τὴν δυστυχίαν τοῦ χρόνου, ὅθεν γράφοντε= τὸ παρὸν προστα-
κτικόν µα=, πρῶτον µὲν παρακαλοῦµεν τὸν ἅγιον Θεὸν νὰ ἐλεήσῃ
ὑµᾶ= καὶ νὰ δώσῃ εὐλογίαν εἰ= τοὺ= κόπου= σα= καὶ εὐτυχίαν εἰ=
τοὺ= καρποὺ= καὶ γεννήµατά σα= πρὸ= παρηγορίαν σα=, ἔπειτα
σᾶ= προτρέποµεν πατρικῶ=, ἅµα ὁποῦ φθάσῃ ἔξω ὁ γραµµατικό=
σα= νὰ ἐπιµεληθῆτε νὰ δώσετε ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ δοσίµατά σα=, τοῦ
ἤδη ἀρξαµένου νέου ἔτου=, διὰ νὰ ἐµβάσῃ καὶ ἐκεῖνο= εἰ= τὸν χα-
ζινὲν τοῦ ἐνδόξου ἡγεµόνο=, ὁ δὲ ἡγεµὼν νὰ τὰ ἐµβάσῃ εἰ= Βασι-
λεύουσαν τὸ ἔθιµον, καθ’ ἃ= ἔλαβε προσταγά=.

Ἠξεύροµεν, τέκνα, ἠξεύροµεν τὰ= στενοχωρία= σα=, καὶ λυ-
πούµεθα, µάρτυ= Θεό=, πλὴν τί ποιητέον; τὸ ἐµβάλι µιρὶ εἶναι ἄφευ-
κτον, καὶ στενοχωρούµεθα καὶ ἐµεῖ= ὑπό τε τοῦ καπουτὰν πασιᾶ
ἐφένδου µα= καὶ τοῦ ἡγεµόνο=, διὰ τοῦτο νὰ ἔχετε τὴν εὐχήν µα=,
τέκνα ἀγαπητά, προθυµοποιηθῆτε νὰ δώσητε ἱκανὴν ποσότητα
κατὰ τὸ παρὸν εἰ= τὸν γραµµατικόν σα=, διὰ νὰ µὴ στέλλοντε=(αι)
ἔπειτα ἔξω ἰστιζιάληδε= τοῦρκοι καὶ σᾶ= καταδυναστεύωσιν. Οὕτω
ποιήσατε ὡ= γράφοµεν ὑµῖν, ἵνα ἡ τοῦ Θεοῦ χάρι= καὶ τὸ ἄπειρον
ἔλεο= καὶ ἡ εὐχὴ καὶ ἡ εὐλογία τῆ= ἡµῶν µετριότητο= εἴη µεθ’ ὑµῶν.
1818, Ὀκτωβρίου 25.

† Ὁ Κύπρου εὐχέτη= σα=.
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Ἀριστερὰ τῆ= ὑπογραφῆ= εἶναι γεγραµµένα ταῦτα:
Σὲ δὲ τὸν γραµµατέα τοῦ αὐτοῦ καταλλικίου (sic) εὐχόµενοι

εὐλογοῦµεν καὶ προστάζοµεν νὰ ἔχῃ= µὲν πᾶσαν ἐπιµέλειαν εἰ= τὴν
ἐπισώρευσιν τοῦ ἐµβαλὶ µιριοῦ, νὰ φέρεσαι δὲ εἰ= τοὺ= ῥαγιάδε= µὲ
φόβον Θεοῦ, διὰ νὰ µὴ ἀδηµονοῦν οἱ πτωχοὶ καὶ φύγωσι. Πρόσεχε
†...† τῶν ἐν τοῖ= ἀνὰ χεῖρά= σου ῥωµαϊκοῖ= καταστίχοι= σεσηµει-
ωµένων ὀνοµάτων τινὰ νὰ µὴν ἐνοχλήσῃ. Προσέτι εὐλογηµένοι χρι-
στιανοί, ἐπειδὴ τὰ τοπικὰ χρέη δὲν ἐπληρώθησαν ὅλα ἀκόµη, ἀλλ’
ἀκόµη εὑρισκόµεθα εἰ= βαρύτατον χρέο=, καθὼ= τὸ γινώσκει ὁ Κύ-
ριο=, διὰ τοῦτο σᾶ= προτρέποµεν πατρικῶ= νὰ πληρώσητε καὶ ἐφέ-
το= τὸ †...† χρεῶν, δηλ<αδὴ> τὰ εἴκοσι καὶ †...†, διὰ νὰ δυνηθῶµεν
νὰ ἐλευθερώσωµεν τοῦτον τὸν τόπον ἀπ’ αὐτὰ τὰ χρέη, καὶ εἰ= τὸ
ἑξῆ= πλέον θέλετε µείνῃ ἀνενόχλητοι. ∆ιὰ τὸ †...†, δηλ<αδὴ> καὶ
ἐφέτο= νὰ πληρώσητε καὶ πλέον οὐ. ∆ῴη δὲ Κύριο= εὐλογίαν εἰ=
τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σα=, διὰ νὰ ἠµπορεῖτε νὰ πληρώσητε τὰ †...†.

† Ὁ Κύπρου.

? - ? ? 2: 1 30-08-09  19:22  ������ 258

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



259

54. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ1

† 1809, Μαρτίου 15. Ἐθανάτωσαν τὸν Χατζηγεωργάτζην δρα-
γοµᾶνον εἰ= τὴν Πόλιν, ὁ ὁποῖο= ἔκαµε χρόνου= στὴν δραγοµανίαν
καὶ µακαρίσατε αὐτόν. Εἰ= τὰ= εἴκοσι Ἀπριλίου ἦλθεν †...† Χατζη-
κυριακοῦ τοῦ γαµβροῦ του καὶ ἀδελφοῦδέ= του καὶ θυγατέρε= του
†...† τὸν Χατζηµιχαήλην τὸν θεῖόν του καὶ ἄλλου= τινὰ= καὶ τοὺ=
ἐφυλάκισαν, καὶ (1810) Ἰουνίου ἔκαµαν τοὺ= δύο ἀρχιερεῖ= τῆ= Κύ-
πρου, τὸν µακαριώτατον †...† εἰ= τὸν Εὔριπον, θεῖον καὶ ἀνεψιόν,
καὶ εἰ= τὰ= 17 ἦλθαν οἱ †...† καὶ εἰ= τοὺ= 30 Ὀκτωβρίου ἐχειροτο-
νήθη ὁ οἰκονόµο= τοῦ Μαχαιρᾶ µακαριώτατο=, ὀνό<µατι> Κυ-
πριανό=, ἀπὸ χωρίον Στρόβολον, ἐχειροτόνησαν καὶ Κιτίου †...†
Κυρηνεία= ὀνόµατι Μελέτιον Νοεµβρ<ίου> †...† ἐχειροτόνησεν δ’
αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπο= τοῦ ἁγίου Σινᾶ Ὄρου= †...† καὶ ὁ µακαριώ-
τατο= †...† εἰ= τὸν Εὔριπον Ὀκτωβρίου 4, ἔκαµε δὲ εἰ= τὸν ἀρχιε-
πισκοπικὸν θρόνον ἀπὸ τοὺ= 1768 ἕω= τοὺ= 1810 †...† χρόνου=, ὁ δὲ
ἀνεψιό= του ἐστράφη εἰ= τὴν Κύπρον †...† θρόνον καὶ εἰ= τοὺ=
�αωιθ�, Ἰανουαρίου 22.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Παλαιογραφικά», ΚΧ, ΙΓ� (1937) 62. Σύµφωνα µὲ τὸν Ν. Κυ-
ριαζῆ, τὸ Εὐαγγέλιον τοῦτο, ἐκδοθὲν τὸ 1581, βρισκόταν στὸν ἱερὸ ναὸ Τιµίου
Σταυροῦ Λευκάρων. Οἱ ὡ= ἄνω σηµειώσει= παρατίθενται ὑπὸ µορφὴν ἡµερολο-
γίου προσώπου τινό=.
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55. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΗΝ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ1

Κυπριανὸ= ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο=.

Ὁσιώτατε ἐκκλησιάρχα τῆ= ἱερᾶ= καὶ βασιλικῆ= µονῆ= Κύκ-
κου κὺρ Χαράλαµπε εὐχόµενοι πατρικῶ= εὐλογοῦµέν σε.

Ἔφθασε βέβαια καὶ εἰ= τὰ= ἀκοά= µα= ὅτι ὁ Χατζησταυρῆ=
µετὰ παρέλευσιν οὐ πολλῶν ἡµερῶν ἀφοῦ σὲ ἔκαµεν ἀγωγήν, ἔλαβε
τὸν κανόνα του παρὰ ἡγεµόνο=, δηλαδὴ καὶ ἐραβδίσθη καὶ ἐφυλα-
κίσθη καὶ ἐζερεµετίσθη. Ὅθεν δι’ αὐτὰ ὅλα ἐπειδὴ ἐπρόσπεσε ζητῶν
τὰ διακόσια γρόσια ὁποῦ τοῦ ὑπεσχέθη=, διὰ νὰ δώσῃ ἐξοφλητικόν,
τοῦ τὰ ἐδώκαµεν ἡµεῖ= καὶ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ τοῦ τε Κκεχαγιᾶ πέη
καὶ ὅλων τῶν ἀγάδων, ἔκαµε τὸ ζιµµέτιτ, ὅτι εἰ= τὸ ἑξῆ= δὲν ἔχει νὰ
ζητήσῃ τι ἢ παρὰ τῆ= ὁσιότητό= σου ἢ παρ’ ἄλλου τινὸ= περὶ κλη-
ρονοµία= τοῦ θείου του παπᾶ Παύλου, διὰ τὸ ὁποῖον ἔδωκε καὶ τὸ
περικλειόµενον τουρκιστὶ ἐξοφλητικὸν βεβαιωµένον παρὰ τῶν ἀγά-
δων καὶ ὅλων τῶν παρευρεθέντων.

Ἰδοὺ λοιπὸν ὁποῦ σοὶ τὸ περικλείοµεν καὶ θέλει= τὸ ἔχει= εἰ=
φύλαξιν ὡ= πάνυ ἀναγκαῖον. Τὰ δὲ διακόσια γρόσια ὁποῦ διὰ σὲ
ἐδώκαµεν διὰ τὸν εἰρηµένον Χατζησταυρῆν θέλει= τὰ ἐξαποστείλει
ἐν τάχει, ἐπειδὴ ὄντε= ἐκείνην τὴν ἡµέραν εἰ= τὸ Σαράγιον καὶ µὴ
ἔχοντε= ἕτοιµα, τὰ ἐδανίσθηµεν παρὰ τοῦ Σαράφη τοῦ ἡγεµόνο=
καὶ εἰσέτι εἶναι ἀπλήρωτα. Ταῦτα, ἡ δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία τῆ= ἡµε-
τέρα= µετριότητο= εἴη µετὰ σοῦ. 1819, Φεβρ<ουαρίου> 11.

† Ὁ Κύπρου εὐχέτη= σου.

1. Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 45. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνο-
µάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυπριανό=», ΑΒ, ὅ.π., σ. 284.
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56. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ1

Κυπριανὸ= ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο=
Νέα= Ἰουστινιανῆ= καὶ πάση= Κύπρου.

Τὴν εὐγένειάν σα= ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητοὶ καὶ περιπόθη-
τοι τῆ= ἐµῆ= µετριότητο=, οἱ τῆ= εὐαγοῦ= πόλεω= Λεµεσοῦ κάτοι-
κοι, πατρικῶ= εὐχόµενοι εὐλογοῦµεν.

Λαβόντε= τὰ κοινὰ τῆ= ὅλη= πόλεω= ὑµῶν γράµµατα καὶ
γνόντε= τὰ ἐν αὐτοῖ= γραφόµενα σὺν τοῖ= δηλωτικοῖ= τῆ= ἡµῖν
ἐφετῆ= ὑγεία= σα= ἐχάρηµεν.

Πολὺ δὲ πλέον χαίροµεν τέκνα καὶ ὑπερχαίροµεν δι’ ἣν ἐξε-
λέξασθε ἀγαθὴν µερίδα καὶ ἀντὶ παντὸ= ἄλλου προετιµήσατε τῶν
υἱῶν σα= τὸν φωτισµὸν καὶ τὴν παιδείαν, ἐξ ἧ= πηγάζει ἀναµφιβό-
λω= πᾶν ἀγαθόν. Οἱ παλαιοὶ ἐκεῖνοι καὶ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι, οἵτινε=
ἐγυµνάσθησαν ἱκανῶ= περὶ τὴν θεωρίαν τῶν ὄντων, ἐξέλαµψαν µὲν
ὡ= ἄλλοι ἥρωε= τῶν αἰώνων ἐκείνων, τολµῶµεν δ’ εἰπεῖν ἔτι ὡ=
ἄλλοι θεοὶ τοῖ= ἀνθρώποι= ἔδοξαν καθὸ συνῆψαν τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ
τὴν ἑποµένην αὐτῇ ἠθικήν. Καθότι οἱ διαληφθέντε= ἐκεῖνοι ἀξιόλο-
γοι ἄνδρε=, ἐὰν µὴ συνεπόµενον εἶχον τῷ τῆ= παιδεία= χρήµατι καὶ
τὸ εἶδο= τοῦτο τῆ= ἠθικῆ=, ἦν ἑπόµενον καὶ ἐπάναγκε= καὶ οὗτοι νὰ
δόξωσιν εἰ= τὸν κόσµον, οὐχὶ ἥρωε=, ἀλλὰ πλάνοι καὶ φρεναπάται,
ὁπότε αὐτοὶ ὅσα µὲν ἐδίδασκον διὰ τῶν σεµνῶν ἐκείνων λόγων,
ταῦτα ἀνέτρεπον διὰ τῶν µοχθηρῶν ἔργων καὶ τῆ= κακῆ= ἠθικῆ=.
Τοιοῦτοι ἐστάθησαν ὅσοι µὲν ἐµωράνθησαν περὶ τὴν εὐσέβειαν καὶ

1. «Ἀνέκδοτα ἔγγραφα, ἀναγόµενα εἰ= τὴν ἵδρυσιν καὶ συντήρησιν τῆ= πρώτη=
ἐν Λεµεσῷ Ἑλληνικῆ= Σχολῆ=», ΑΒ, 48 (1920) 25-26. Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τὰ Ἑλλη-
νικὰ Γράµµατα, ὅ.π., τ. Α�, σσ. 235-237.
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τὰ θεῖα, ὅσοι δὲ περὶ τὴν ὀρθὴν πολιτικήν, ὅσοι περὶ ἄλλα καὶ ἄλλοι
πολὺ ἐκ διαµέτρου τοῦ ὀρθοῦ καὶ ὑγιοῦ= ἀποµακρυνόµενοι. Ὥστε
καλὸν µὲν καὶ κάλλιστον εἰ= πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν νὰ διαπρέπω-
σιν ἄνδρε= σοφοί, ἀλλὰ τοιοῦτοι ὅπω= ὁ ἀρχαῖο= ἐκεῖνο= χρόνο=
ἐξήνεγκε, λέγω, οἷοι οἱ Ἀριστοτέλει=, οἱ Πλάτωνε=, οἱ Σόλωνε=,
καὶ ὅσοι ἄλλοι, οἵτινε=, οὐ µόνον περὶ τὴν τῶν ὄντων θεωρίαν ἐνη-
σχολήθησαν, ἀλλὰ καὶ περὶ πολιτικῆ= καὶ ἠθικῆ= ὁλοκλήρου= βί-
βλου= συνέγραψαν †...† ὥ= µοι δοκεῖ τέλο= τοῦ φιλοσοφικοῦ βίου
τὴν ἠθικήν. Ἂν ὅµω= ἐξ ἐναντία= ὁ φιλόσοφο= ἤθελεν ὑστερεῖται
τοῦ καλλίστου τούτου χρήµατο=, ἔπρεπεν ἀναγκαίω= νὰ ὑποσκάζῃ
καὶ ἀντὶ τοῦ νὰ γίνεται εἰ= τὰ= πόλει= ὠφέλιµο=, ἤθελε γίνεται
µᾶλλον ἐπιζήµιο=, καθὼ= ἄριστα στιχουργεῖ περὶ τῶν τοιούτων ὁ
σοφὸ= Εὐριπίδη=. «Ὅταν ἡδύ= τι= τοῖ= λόγοι=, φρονῶν κακῶ=,
πείθῃ τὸ πλῆθο=, τῇ πόλει κακὸν µέγα».

Ἡµεῖ= †...† καὶ οἱ περιπόθητοι, τὸ ἔργον τοῦτο καὶ τὸν θεά-
ρεστον ζῆλον ἠκούσαµεν καὶ ἀπο(ε)δεξάµεθα. ∆ὲν πρέπει ὅµω= ὁ
ζῆλο= οὗτο= νὰ εἶναι προσωρινό=, ἀλλὰ καὶ οὗτο= συνηνωµένο=
µετὰ τῆ= δεούση= ἠθικῆ=, νὰ µὴν ἀφορᾷ πρὸ= µόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸ=
τὸ κοινὸν ὄφελο=. Τὰ ἤθη τοῦ γυµνασιαρχεύσαντο= λογιωτάτου κὺρ
∆ηµητρίου, µᾶ= δίδουν χρηστὰ= ἐλπίδα=, ὅτι καθὸ φιλέλλην καὶ
καθὸ φιλόπατρι= θέλει βέβαια εὐδοκιµήσῃ περὶ τὴν σχολαρχίαν. ∆ιὸ
καὶ εὐλογήσαντε= αὐτὸν ἐστηρίξαµεν τῇ πατρικῇ ἡµῶν εὐχῇ καὶ
εὐλογίᾳ, ὅπω= αὐτόθι ἐλθὼν ἀντιλάβηται ἁ(ἀ)πρὶξ τοῦ θείου ἔργου
καὶ ἄµποτε ἡ θεία χάρι= νὰ δώσῃ καλὴν ἀρχὴν καὶ καλὸν πέρα= µὲ
τελείου= καὶ ὡρίµου= καρπού=. Συνεισφέροµεν δὲ καὶ ἡµεῖ= πρὸ=
ἀρωγὴν καὶ στηριγµὸν τῆ= σχολῆ= ταύτη= κατ’ ἔτο= ἀνὰ γρόσια
500, ἤτοι πεντακόσια, ἅτινα θέλοµεν µετρεῖ κατ’ ἀρχὰ= τοῦ νέου
ἔτου= καὶ ταῦτα µὲν πρὸ= εἴδησιν καὶ ἀπόκρισίν σα=. Ἡ δὲ τοῦ
ἁγίου Θεοῦ χάρι= σὺν τῇ εὐχῇ καὶ εὐλογίᾳ τῆ= ἡµῶν µετριότητο=
εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν. 1819, Αὐγούστου 18.

† Ὁ Κύπρου ἐν Χριστῷ εὐχέτη= σα=.
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57. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

1235 (1820) Μουχαρρεµίου2 1, καὶ 1819 Ὀκτωβρίου 7, ὡ= ὄπι-
σθεν, νὰ λαµβάνῃ ὁ ἄρχων κόνσολο= γρ<όσια> 112.229, µ<αΐ>δ<ια>
24. Ἀφαιρῶ ὁποῦ τῷ ἐµετρήσαµεν ἐν τῷ διαστήµατι τούτῳ 40.000.
Μένει νὰ λαµβάνῃ ἡ ἐκλαµπρότη= του γρ<όσια> 72.229, 24. Τὰ
ἄνωθεν µένοντα 72.229, εἰ= δύο χρόνου= ὁποῦ ἐδούλευσαν κοντά
µα= ἀπὸ τὸ 1233 (1818) σενεσί3, µέχρι τῷ 1235 (1820), µ’ ὅλον ὁποῦ
ἔκαµαν διάφορον γρ<όσια> 17.334, µ’ ὅλον τοῦτο ἡ ἐκλαµπρότη=
του ἐχάρισε τὰ= 10 χιλιάδα= εἰ= τοὺ= πτωχού=, καὶ µένει νὰ λαµ-
βάνῃ κεφάλαιον ὡ= ὄπισθεν 72.229, καὶ διάφορον 7334, καὶ συµπο-
σοῦνται ὁλότη= γρ<όσια> 79.563, 24, ἤτοι ἑβδοµήκοντα ἐννέα
χιλιάδε= πεντακόσια ἑξηντατρία, ἅτινα θέλοµεν πληρώσῃ τῇ ἐκλαµ-
πρότητί του εἰ= αὐτὸ τὸ τρέχον 1235 (1820) τουρκῶν ἔτο=, ἄνευ
τόκου. ∆ιὸ καὶ ὑπογράψαντε= αὖθι= τὴν παροῦσαν, ἐπιδεδώκαµεν
τῇ αὐτοῦ ἐκλαµπρότητι εἰ= ἔνδειξιν.

† Ὁ Κύπρου ὑπόσχεται.

1. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνοµάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυπριανό=»,
ΑΒ, ὅ.π., σσ. 288-289. Ἡ ὡ= ἄνω βεβαίωση ἐγράφη κατὰ τὸ ἔτο= 1820.
2. Μουχαρρὲµ ὀνοµαζόταν στὰ τουρκικὰ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κυπριανοῦ ὁ
πρῶτο= µῆνα= τοῦ σεληνιακοῦ ἔτου=, ὁ ὁποῖο= συµπίπτει πρὸ= τὸν Ἰανουάριο.
3. Σενεσί: ἔτο=.
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58. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΘΗΣΕΑ1

Πρὸ= τὸν λόγιον κύριον Νικόλαον Θησέα.

Τὴν σύστασιν τῆ= νέα= ἐν Κύπρῳ λεµεσιανῆ= Σχολῆ=, φίλε
Θησεῦ, τὴν ὁποίαν ἐκ πολλοῦ ὑπερβαλλόντω= ἐπεθύµει νὰ εὐαγγε-
λισθῇ ἡ φιλόπατρι= καὶ φιλόκαλό= σου κορυφή, ἰδοὺ µὲ χαράν µου
ἄκραν κηρύττω ἤδη διὰ τοῦ «Λογίου Ἑρµοῦ» καὶ εἰ= σὲ καὶ εἰ= τὸ
πανελλήνιον, ὁµοῦ καὶ τὰ περικλεῆ ὀνόµατα τῶν ἀξιεπαίνων συνερ-
γατῶν καὶ συνδροµητῶν διὰ νὰ µάθωσιν οἱ φίλοι τῆ= Ἑλλάδο=, ὅτι
οὐδὲ οἱ κύπριοι ἠξίωσαν νὰ µείνωσιν ἀσυντελεῖ= εἰ= τὸν καλὸν περὶ
παιδεία= τοῦ ἑλληνικοῦ γένου= ἀγῶνα. Ἀφ’ οὗ εἶδον οἱ ὀλιγάριθµοι
τῆ= Λεµεσοῦ κάτοικοι, ὅτι τὰ εἰ= σύστασιν αὐτῆ= προκαταβληθέντα
χρήµατα δὲν ἐξήρκουν πρὸ= τελειοποίησιν τοῦ ἔργου, ἐπρόστρεξαν
καὶ εἰ= ἄλλου= τινὰ= τῆ= αὐτῆ= νήσου κατοίκου=, εἰ= ὅσου= ἡ θεία
πρόνοια ἐχορήγησε δύναµιν καὶ µέσα εὐποιΐα=, παρακαλοῦντε=
αὐτοὺ= νὰ συνεισφέρῃ ἕκαστο= τὸν ἀνάλογον ἔρανον. Πρῶτον
λοιπὸν ὁ νῦν εὐκλεῶ= ἀρχιερατεύων εἰ= τὴν πατρίδα µα= µακαριώ-
τατο= κύριο= κύριο= Κυπριανὸ= ἀπεδέχθη ἀσµένω= τὴν ἱκεσίαν των.

Αἱ λαµπραὶ καὶ ἡρωϊκαὶ τοῦ σεβαστοῦ τούτου ἱεράρχου ἀρε-
ταί, καὶ µάλιστα ἡ κατακοσµοῦσα τὴν σεβαστὴν αὐτοῦ κορυφὴν φι-
λογένεια, εἶναι γνωσταὶ καὶ εἰ= σὲ καὶ εἰ= τοὺ= ὅσου= φροντίζουσι
περὶ τῆ= εἰ= τὰ καλὰ προόδου τοῦ ἑλληνικοῦ γένου=. Ἐπειδή, µόλι=
ἀνέβη εἰ= τὸν ὑψηλὸν τῆ= ἀρχιερωσύνη= βαθµόν, ὁ καλὸ= κἀγαθὸ=

1. Ἡ ἀνωτέρω ἐπιστολὴ δηµοσιεύθηκε τὸ πρῶτον στὸ περιοδικὸ «Λόγιο=
Ἑρµῆ=» τὸ 1820. Βλ. καὶ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΩΤΟΥ Ι. ΑΡΧΙΜ., «Μία ἐπιστολὴ Ἱλαρίωνο=
τοῦ κυπρίου», Ἐκκλησιαστικὸ= Κῆρυξ, Β� (1912) 408-412. Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τὰ Ἑλ-
ληνικὰ Γράµµατα, ὅ.π., τ. Α�, σσ. 237-239.
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οὗτο= ποιµήν, καὶ πάραυτα ἀνήγειρε σχολεῖον ἑλληνικόν, διὰ νὰ δια-
σκεδάσῃ τὸ ζοφερὸν σκότο= τῆ= ἀµαθεία=, τὸ ὁποῖον ἠµαύρωνεν
τὸν νοῦν τοῦ ἐµπιστευθέντο= εἰ= αὐτὸν λογικοῦ ποιµνίου διὰ τῆ=
παιδεία= τὴν ἔλλειψιν. Καὶ ἀφοῦ ἐσύστησε διδάσκαλον µὲ νοῦν
ἀγαθὸν καὶ παιδείαν ἑλληνικὴν ἐστολισµένον, εἰσήγαγεν εἰ= αὐτὸ
καὶ τῆ= ἰταλικῆ= καὶ τῆ= νέα= µουσικῆ= τὴν διδασκαλίαν. Ἀπὸ τὴν
τοσαύτην ἀρετὴν τοιούτου πανσεβάστου ποιµένο=, καὶ οἱ κύπριοι
καὶ οἱ ὁµογενεῖ= ἐπίση= ἐλπίζουσι πολλὰ καὶ µεγάλα καλά. Ὁ µὲν
λοιπὸν µακαριώτατο= καὶ φιλογενέστατο= ἱεράρχη= µα= κατέβαλε
προθυµότατα γρόσια 6000. Ὁ δὲ φιλόκαλο= καὶ µέχρι ἐνθουσιασµοῦ
φιλογενὴ= κύριο= Ἀνδρέα= Σολοµωνίδη= ὁ κοτσάπαση= τῆ= Κύ-
πρου γρ<όσια> 2500. Ὁ φιλόπατρι= ἀδελφό= σου κύριο= Κυπριανὸ=
γρ<όσια> 2000. Ὁ πανοσιολογιώτατο= ἡγούµενο= Κύκκου κ. Ἰωσὴφ
γρ<όσια> 2000. Ὁ πανοσιολογιώτατο= ἀρχιµανδρίτη= τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου κύριο= Ἰωαννίκιο=. Ὁ ὁσιολογιώτατο= ἀρχιδιάκονο= τοῦ
αὐτοῦ κ. Μελέτιο=. Ὁ φιλοµουσότατο= γραµµατικὸ= τοῦ αὐτοῦ κ.
Σέργιο=. Ὁ ὁσιολογιώτατο= δευτερεύων τοῦ ἁγίου Κιτίου κύρ Χρύ-
σανθο=. Ὁ τιµιώτατο= Χατζηκυριακὸ= Σάββα ἐκ Λευκοσία=.

Ὁ πανιερώτατο= µητροπολίτη= Κιτίου κύριο= Μελέτιο= ἔδω-
κεν ἀφιέρωµα τὴν ἐν Λεµησῷ Μητρόπολίν του καὶ ταύτην µετεµόρ-
φωσαν εἰ= Σχολήν. Συνέδραµον δὲ καὶ ἀπὸ τὴν Λάρνακα τρεῖ=
φιλόκαλοι ἔµποροι, Γιαννάκη= Σαριπόγλου=, Κωνσταντῖνο= Τζένιο=,
Πατίστα= Πενετούτση=. Παντοῦ λοιπόν, ὅπου τιµᾶται ἡ παιδεία καὶ
ἡ ἀρετή, πρέπει νὰ κηρυχθῶσι τὰ ὀνόµατα τοῦ κυρίου Ἀνδρέου ∆αυῒδ
καὶ Ἰωάννου Πελεντρίδου, καὶ τῶν ἄλλων χρηστῶν καὶ θεοφιλῶν
ἀνδρῶν τῶν πρώτων συστητῶν τοῦ σχολείου. Ἐπειδή, µόλι= τοὺ= ἐπα-
ρουσιάσθη ἡ εὐκαιρία νὰ εὐεργετήσωσι τὴν πατρίδα καὶ πάραυτα
ὑπερπηδήσαντε= ὅλα= τὰ= µεταξὺ δυσκολία=, καὶ τὸ σχολεῖον ἐσύ-
στησαν καὶ µὲ εὐχαρίστησιν ἀνεδέχθησαν νὰ γίνουν ἔφοροί του, διὰ
νὰ ἐπιµελῶνται ὅσα ἐπιταχύνουσι τῶν πατριωτῶν των τὸν φωτισµόν.
Ἐπίτροποι δὲ αὐτοῦ ζῆλον πολὺν ἔχοντε= εἶναι οἱ ἐφεξῆ= τέσσαρε=:
∆ηµήτριο= Χαραλαµπίδη=, Νικόλαο= Φραγκούδη=, Λαµπριανὸ= Χα-
τζηιωάννου, Ἰωαννίκιο= ἱεροµόναχο=, ἐφηµέριο= τῆ= πόλεω=. Μικρά
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τι= ποσότη= χρηµάτων ἐδιωρίσθη ἐτησίω= εἰ= ἐπαύξησιν τῆ= βιβλιο-
θήκη=, ἀλλ’ ἡ ἄοκνο= φροντὶ= καὶ ὁ πολὺ= πρὸ= τὴν παιδείαν ἔρω=
τῶν ἐφόρων καὶ ἐπιτρόπων καὶ ὅλων ἐπίση= τῶν συνδροµητῶν, προ-
µηνύει τὸν ἐντὸ= ὀλίγου πολλαπλασιασµόν τη=. Ἡ τάξι= τῶν µαθη-
µάτων ἔγινε κατὰ µίµησιν τοῦ φιλολογικοῦ τῆ= Σµύρνη= σχολείου.
∆ιδάσκαλο= ἐκαλέσθη νέο= πεπαιδευµένο= καὶ φιλάρετο=, ὁ συµµα-
θητή= µου καὶ συµπατριώτη= µα= ∆ηµήτριο= Θεµιστοκλῆ=, µαθη-
τεύσα= πρῶτον εἰ= τῶν Κυδωνειῶν τὸ σχολεῖον, καὶ ἔπειτα εἰ= τὴν
φιλολογικὴν τῆ= Σµύρνη= Σχολήν, ὅπου τελειώσα= θαυµασίω= τῶν
µαθηµάτων του τὴν σειρὰν ἐδίδασκε πρὸ= καιρὸν τὰ µαθηµατικά.
Τώρα ἀγωνίζεται τὸν καλὸν ἀγῶνα εἰ= καλλιέργειαν τῆ= ἐµπιστευ-
θείση= εἰ= αὐτὸν φυτεία=, διὰ νὰ δείξῃ γρήγορα τοὺ= ἀγαθού= τη=
καρπού=, πρὸ= τέρψιν τῶν σοφῶν του διδασκάλων καὶ χαρὰν τῶν
ὁµογενῶν µα=. Εἰ= τοῦτον τὸν καλὸν συµπολίτην χρεωστοῦσιν οἱ λε-
µησσινοὶ ἐν µέρει τὴν ἀναφθεῖσαν εἰ= τὴν ψυχήν των φιλοµάθειαν,
τῆ= ὁποία= σηµεῖον ἄλλο τρανότατον ἔχοµεν τὰ δέκα σώµατα τοῦ
«Λογίου Ἑρµοῦ», τὰ ὁποῖα λαµβάνει κατ’ ἔτο= παρὰ τὰ= ἄλλα=
µόνη αὕτη ἡ µικρὰ πόλι= τῆ= Κύπρου.

Οἱ φίλοι τῆ= παιδεύσεω= τοῦ γένου= κρίνουσιν ἀξίου= κοινῆ=
εὐγνωµοσύνη= τοὺ= ὅσοι λόγῳ ἢ ἔργῳ βοηθοῦσι τὸν φωτισµὸν τῆ=
πατρίδο=. Εἴθε νὰ ἀκµάζῃ εἰ= τὰ= καρδία= των ὁ καλὸ= οὗτο= ζῆλο=,
τὸν ὁποῖον εὐχόµεθα νὰ µιµηθῶσι καὶ ἐκεῖ καὶ παντοῦ ὅλοι οἱ ὁµογε-
νεῖ=. Ὑγιαίνετε.

Ἐκ Σάµου, �αωκ�, Μαρτίου κε�.

Ὁ φίλο= σου
Ἱλαρίων ἱερ<οµόναχο=> ὁ κύπριο=.
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59. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ,
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΥΘΡΕΑΣ1

Κὺρ Γιαννάκη, γραµµατικὲ Κυθρέα=2, εὐχόµεθά σοι πατρικῶ=.
Τοῦ Χατζηµιχαήλη Κεντζῆ ἀπὸ ἐνορίαν Ἁγία= Μαρίνη=, χά-

ρισον, ὡ= πτωχοῦ, ἐκ πάντων τῶν δοσιµάτων του, γρ<όσια> δεκα-
πέντε. Καὶ ἔχε τὸ παρὸν καὶ σοὶ τὰ δεχόµεθα (sic).

1820, Ἀπρ<ιλίου> 21.

† Ὁ Κύπρου.

1. ΙΑΚ, φάκελλο= Μ�, ἔγγραφον 4.
2. Πρόκειται περὶ τοῦ Γιαννάκη Μονόχειρο= (βλ. κείµενο 75, σ. 296), ὁ ὁποῖο=
ὑπογράφει καὶ τὸ ἔγγραφον τὸ ὁποῖο συνέταξαν οἱ ἐν Εὐρώπῃ διασωθέντε= κύ-
πριοι (βλ. κείµενο 101, σ. 378). Ἀπὸ τὸ γεγονὸ= τοῦτο, εὔκολα µποροῦµε νὰ τὸν
ταυτίσουµε µὲ τὸν Jean Monochio, ὁ ὁποῖο= ἀναφέρεται σὲ ἐπιστολὴ τοῦ γάλ-
λου προξένου Mechain (βλ. κείµενο 105, σ. 385).
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60. Α∆ΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΤΟΝ

∆Ι’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ1

Κυπριανὸ= ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο=.

Ὁ τὸ παρὸν ἡµέτερον ἐπιφέρων κὺρ Χατζηθεόδοτο=, ἐπειδὴ
παρεδέχθη τὸν τρόπον ἐγκεντρίσµατο= τῆ= εὐλογιᾶ= ἀπὸ εἰδήµο-
νο= ἰατροῦ, καὶ ἔχει καὶ τὴν ὕλην τῆ= βατζίνη= καὶ ἐπιτηδεύεται
ἄριστα καὶ τὸ ἐγκέντρισµα αὐτό, ἐξ οὗ παρακολουθεῖ µεγίστη ὠφέ-
λεια εἰ= τὰ ἐγκεντριζόµενα παιδία, ἐλευθερούµενα ἀπὸ διαφόρων
συµβεβηκότων, ἅτινα προξενοῦνται ἐκ τῆ= εὐλογιᾶ=, τούτου χάριν
ἔχει τὴν παρ’ ἡµῶν ἄδειαν διὰ νὰ ἐγκεντρίζῃ ἐλευθέρω= παιδία,
ὁποῦ ἤθελον τὸν ζητήσῃ, χωρὶ= τινὸ= δισταγµοῦ ἢ ἀµφιβολία=. ∆ιὸ
καὶ τοῦ ἐδόθη τὸ παρὸν ἡµέτερον ἐνυπόγραφον εἰ= ἔνδειξιν. 1820,
Ἀπριλίου 22.

† Ὁ Κύπρου ἀποφαίνεται.

1. Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, Ἅγιο= ∆ηµήτριο= Μαραθάσα=, Λευκωσία 2007, σ. 267.
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61. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Κυπριανὸ= ἐλέῳ Θ<ε>οῦ ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου.

Ἡ µετριότη= ἡµῶν ἀποφαινόµεθα ἐν τούτῳ ὅτι ἐλάβοµεν δα-
νειστικῶ= παρὰ τῆ= ∆εσποινοῦ=, θυγατρὸ= Χατζηορσουλοῦ=, αὐ-
ταδέλφη= τοῦ µακαρίτου ἁγίου Ἀντιοχεί<α=>, γρόσια κεφάλαιον
καθαρὸν 2000, ἤτοι δύο χιλιάδα=, ἐπὶ συµφωνίᾳ τόκου πρὸ= δώδεκα
εἰ= τὰ ἑκατόν, ἅτινα ὑποσχόµεθα ἀποπληρῶσαι τῇ διαληφθείσῃ εἰ=
διορίαν χρόνου ἑνὸ= ἀπὸ τῆ= σήµερον. ∆ιὸ δεδώκαµεν αὐτῇ τὴν πα-
ροῦσάν µα= ἐνυπόγραφον ὁµολογίαν εἰ= ἔνδειξιν.

1820, Αὐγούστου 15.

† Ὁ Κύπρου ὑπόσχεται.

Ὑποσηµ.: Ἡµέτερε ἀρχιµανδρῖτα κὺρ Ἰωαννίκιε πατρικῶ= εὐχόµε-

νοι εὐλογοῦµεν. Τὴν ἄνωθεν ποσότητα, ὁµοῦ καὶ τὸν τόκον, θέλει= τὰ

πληρώσει µετὰ ἕξι µῆνε=, καὶ πέρασέ τα εἰ= τὸν νέον λογαριασµόν µα=.

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο= Α�, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ἔγγραφον 2.
ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνοµάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυπριανό=», ΑΒ,
ὅ.π., σ. 289.
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62. ΕΤΕΡΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Ἡ µετριότη= ἡµῶν ἀποφαινόµεθα ὅτι ἐλάβοµεν διὰ τοπικὴν
χρείαν παρὰ τοῦ ἄρχοντο= κονσόλου Ἀγκλία= (sic) σιὸρ Ἀντωνίου
Βοντιτζιάνου, βαµβάκια τέγκια 10, ρπ2 489, γρόσια 2445, ἤτοι δύο
χιλιάδα= τετρακόσια τεσσαράκοντα πέντε, διὰ νὰ τῷ πληρώσωµεν
τὰ ἄσπρα εἰ= µῆνα= ἕξι ἀπὸ τῆ= σήµερον. ∆ιὸ δεδώκαµεν τῇ ἐκλαµ-
πρότητί του τὸ παρόν µα= εἰ= ἔνδειξιν. 1820, Ὀκτωβρίου 1.

† Ὁ Κύπρου ὑπόσχεται.

1. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνοµάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυπριανό=»,
ΑΒ, ὅ.π., σ. 290.
2. Πιθανὸν µονάδα µέτρηση= βάρου=.
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63. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΙΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤΙΛΛΙΚΙΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ1

Εὐλαβέστατοι ἱερεῖ= καὶ λοιποὶ εὐλογηµένοι χριστιανοὶ τοῦ
κατιλλικίου (sic) Μεσαορία=, τέκνα ἐν Κ<υρί>ῳ ἀγαπητὰ τῆ=
ἡµῶν µετριότητο=, πατρικῶ= εὐχόµενοι εὐλογοῦµέν σα=.

Ἡ ἀθλιωτάτη κατάστασι=, εἰ= τὴν ὁποίαν ἐκατήντησε τώρα
τὸ κοινὸν τῆ= πατρίδο= µα=, δὲν ἀµφιβάλλοµεν ὅτι εἶναι εἰ= ὅλου=
σα= γνωστή. Αἴτια δὲ τῆ= τοιαύτη= καταστάσεω= δὲν εἶναι ἄλλα,
εἰµὴ πρῶτον µὲν ἡ ἐπικρατοῦσα εἰ= αὐτοὺ= τοὺ= χρόνου= γενικὴ νέ-
κρωσι= τοῦ ἐµπορίου καὶ παντελὴ= ἀζητησία τῶν ὀλίγων προϊόν-
των, δεύτερον δὲ ἡ ἐξ ἁµαρτιῶν µα= τριετὴ= δυστυχία τῆ= νήσου,
ἕνεκα τῆ= ἀνοµβρία= καὶ ἀκρίδο=. Τρίτον δὲ καὶ σχεδὸν εἰπεῖν µε-
γαλύτερον τὸ ἐφεξῆ=: Ἐπειδή, λέγω, αἱ καταγραφαὶ τῶν ῥαγιάδων,
ὁποῦ ἐγίνοντο εἰ= τοὺ= παρελθόντα= χρόνου=, δὲν ἐγίνοντο µὲ δι-
καιοσύνην καὶ θεοφοβίαν, ἀλλ’ ἀποβλέποντε= εἰ= τὸ ἴδιον κέρδο=,
καὶ οἱ ῥαγιᾶδε= καὶ οἱ δευτιτζῆδε=2 τὰ= ἔκαµναν µὲ δολιότητα, καὶ
τοὺ= µὲν δυνατοὺ= καὶ κυβερνηµένου= κατεβίβαζον κατὰ χάριν,
τοὺ= δὲ ἀδυνάτου= καὶ πτωχοὺ= ἀνεβίβαζον κατὰ πάθο=. Καὶ τοὺ=
µὲν ἀγράφου=, ὁποῦ ἦσαν ἄξιοι δοσιµάτων, δὲν τοὺ= ἐσηµείωναν
διὰ τὸ ἴδιον κέρδο=, τὰ δὲ ἀνήλικα παιδία καὶ ἀνάξια παντὸ= δοσί-
µατο= τὰ ἐσηµείωναν. Ἐπροξένουν µὲ τοῦτο κατ’ ἔτο= εἰ= τὸ ἐµβάλι
µιρὶ µεγαλωτάτην ζηµίαν, ἡ ὁποία αὐξανοµένη ἀπὸ χρόνον εἰ= χρό-
νον ἔφερε τὴν ὑπόθεσιν τοῦ µιριοῦ εἰ= ἕνα βάραθρον καὶ καθυπέ-
βαλε τὸ κοινὸν εἰ= βαρύτατα χρέη. Ἐπειδὴ λοιπὸν τὰ εἰρηµένα τρία

1. Κ. ∆ΗΜΑΡΑ, «Ἀθησαύριστο ἔγγραφο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ»,
ΕΚΣ, Πρακτικὰ τοῦ πρώτου διεθνοῦ= κυπρολογικοῦ συνεδρίου, τ. Γ�, Λευκωσία
1973, σσ. 55-57.
2. ∆ευτιτζῆ=: ὑπεύθυνο= τῶν οἰκονοµικῶν µία= περιφέρεια=.
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αἴτια εἶναι ἐκεῖνα ὁποῦ ἐπροξένησαν τὴν ἀθλιότητα τοῦ κοινοῦ,
ὅσον µὲν διὰ τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον τῆ= δυστυχία= καὶ νεκρώ-
σεω= τοῦ ἐµπορίου µένοµεν εἰ= τὸ ἄπειρον ἔλεο= τοῦ ἁγίου Θεοῦ,
ὅσον δὲ διὰ τὰ= ἐκ τῶν ἀχρείων καταγραφῶν ζηµία= ἦτον ἐπάναγ-
κε= νὰ φροντίσωµεν τὴν διόρθωσιν. Ὅθεν ἀποφασίσαντε= διωρίσα-
µεν ἀνθρώπου= φιλοδικαίου= καθυποβάλλοντέ= του= ἐνταυτῷ καὶ
εἰ= ἀπειλὴν ἀφορισµοῦ, διὰ νὰ περιέλθωσιν ὅλου= τοὺ= καζᾶδε= καὶ
νὰ κάµωσιν ἕνα δικαιότατον δευτίσι καὶ ἀκριβῆ καταγραφὴν ὅλων
τῶν ῥαγιάδων, χωρὶ= νὰ ἀποβλέψωσιν εἰ= δωροδοκίαν καὶ µεταχει-
ρισθῶσι ψεῦδο= διὰ τὸ ἴδιον κέρδο= των.

Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐδιωρίσαµεν καὶ εἰ= τὸ καζᾶν σα= τὸν ἐπιφέ-
ροντα τὸ παρόν µα= σιὸρ Χατζηνικολάκην, πρῴην γραµµατικόν
σα=, διὰ νὰ κάµῃ τοιαύτην καταγραφήν, αὐτὸν µὲν ἐπροστάξαµεν
δεσποτικῶ=, καθυποβάλλοντέ= τον καὶ εἰ= τὸ βάρο= τοῦ ἀφορι-
σµοῦ, καὶ ἀρχιερατικῶ=, διὰ νὰ µὴ µεταχειρισθῇ ψεῦδο= ἀποβλέπων
εἰ= φιλοδωρίαν. Ἐσᾶ= δὲ προτρέποµεν πατρικῶ=, ἐρχοµένου τοῦ
διαληφθέντο= εἰ= ἕκαστον χωρίον, νὰ παῤῥησιάζεσθε ὅλοι οἱ κά-
τοικοι καὶ ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ καθαρῷ συνειδότι νὰ παραστήνετε τὴν
ἀλήθειαν, δηλαδὴ ὅσοι µὲν εἶναι τῷ ὄντι τεθνηκότε=, ἢ φυγάδε= ἐκ
τῆ= νήσου, ἢ γέροντε= ἀνάξιοι, ἢ παιδία ἀνήλικα ἀπὸ νησανιέτι ση-
µειωµένα, νὰ τοὺ= προτείνετε εἰ= τὸν δευτι(τ)ζῆν, διὰ νὰ τοὺ= ἐξώ-
σῃ τοῦ καταστίχου. Ὅσοι δὲ ἔµειναν ἕω= τώρα ἄγραφοι κατὰ χάριν,
µ’ ὅλον ὅτι εἶναι ἄξιοι δοσιµάτων, νὰ προτείνετε καὶ αὐτού=, διὰ νὰ
τοὺ= σηµειώσῃ. Καὶ πάλιν ὅσοι εἶναι ἀδύνατοι καὶ πτωχοὶ καὶ ἐπι-
φορτισµένοι ὑπὲρ δύναµίν των, νὰ µαρτυρῆτε τὴν κατάστασίν των,
διὰ νὰ καταβιβασθῶσιν. Ὅσοι δὲ εἶναι κυβερνηµένοι καὶ ἐλαφρο-
φορτωµένοι νὰ τοὺ= µαρτυρῆτε, διὰ νὰ ἀναβιβασθῶσι ἀναλόγω= τῇ
καταστάσει των. Χωρὶ= νὰ προξενήσητε ἐλάττωσιν εἰ= τὴν ποσό-
τητα τοῦ µιριοῦ, νοµίζοντε= ὅτι ἔγινε καµµία χάρι= ἀπὸ τὸ ὑψηλὸν
δοβλέτι (δεβλέτι). Ἐπειδή, ὄχι µόνον καµµία χάρι= δὲν ἔγινεν ἐπάνω
εἰ= τὸ µιρί, ἀλλὰ µάλιστα ἀπὸ τὸ 1810 ἔτο= µέχρι τοῦ παρόντο=
ἔγινε προσθήκη ἐπάνω εἰ= τὸ µιρὶ µὲ ἱερὰ βασιλικὰ χάτια ὑπὲρ τὰ=
ἑκατὸν ἑβδοµήκοντα χιλιάδα= γρόσια. Τὰ ὁποῖα ἱερὰ χάτια εὑρί-
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σκονται καὶ εἰ@ τὸ καΐτι τοῦ κριτηρίου. Ἐν ἑνὶ λόγῳ νὰ µὴ προτι-
µήσητε τὸ ἴδιον κέρδο@ σα@ ἀπὸ τὴν ὁµολογίαν τῆ@ ἀληθεία@, διότι
κοντὰ ὁποῦ θέλει ὑπόκεισθε εἰ@ βάρο@ ἀλύτου ἀφορισµοῦ, καὶ ἐσεῖ@
καὶ ὁ δευτιτζῆ@ σα@, θέλετε δοκιµάσει καὶ σκληρὰν παιδείαν ἀπὸ
τὴν ἐξουσίαν, ὅσοι ἠθέλετε φανῇ ὅτι ἐκρύψατε τὴν ἀλήθειαν.

Προσέτι, ἐπειδὴ ἐκαταλάβοµεν ὅτι ἡ συνήθεια τοῦ νὰ γίνων-
ται οἱ ῥαγιᾶδε@ δοῦλοι εἰ@ µοναστήρια, τεκκέδε@, τζιφτιλίκια καὶ
ἄλλα µέρη ἐκατήντησεν ὡ@ ἐµπόριον καὶ κατάχρησι@ καὶ γίνονται
ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦσαν ἄξιοι νὰ πληρώσωσι τὸ δόσιµόν των, καὶ µέ-
νουν οἱ πτωχοὶ βαρυφορτωµένοι, τὸ ὁποῖον ἐπροξένει µεγίστην ζη-
µίαν εἰ@ τὸ κοινόν, ἀπεφασίσαµεν διὰ τοῦτο νὰ περάσουν εἰ@ τὸ
κατάστιχον τοῦ µιριοῦ καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ εὑρίσκονται δοῦλοι
τεκκέδων, µοναστηρίων καὶ τζιφλικίων. Ἀντὶ δὲ ἐκείνων νὰ διορίσω-
µεν ἔπειτα εἰ@ τὴν δούλευσιν τῶν τοιούτων, ῥαγιᾶδε@ δουλευτά@,
ἤτοι οὐσᾶδε@ καὶ ἐτνᾶδε@. Ὅθεν σᾶ@ προστάζοµεν νὰ φανερώσητε
εἰ@ τὸν δευτιτζῆν σα@ ὅλου@ ἐκείνου@ ὁποῦ εἶναι ἐκτὸ@ καταστίχου
ὡ@ καλόγηροι καὶ δοῦλοι τῶν εἰρηµένων, χωρὶ@ νὰ κρύψητε τὴν
ἀλήθειαν. Ἐν περιλήψει σκοπό@ µα@ δὲν εἶναι ἄλλο@, εἰµή, ὁµολο-
γουµένη@ τῆ@ ἀληθεία@, νὰ γένῃ µία δικαία καταγραφὴ ὅλων τῶν
ῥαγιάδων τῆ@ νήσου κοινῶ@, µήτε ὑπὲρ δύναµιν, µήτε παρὰ δύνα-
µιν, διὰ νὰ ἠµπορῆτε ὅλοι, καὶ πτωχοὶ καὶ εὐκατάστατοι, νὰ πλη-
ρώνετε τὸ δόσιµόν σα@ ἐν εὐκολίᾳ, χωρὶ@ νὰ ἔρχεσθε νὰ µᾶ@
παραζαλίζητε καὶ νὰ ζητῆτε βοήθειαν παρ’ ἡµῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρι-
σκόµενοι ἐδῶ µέσα, δὲν ἠµποροῦµεν νὰ ἠξεύρωµεν τὰ@ καταστά-
σει@ ὅλων τῶν ῥαγιάδων, διὰ νὰ κάµωµεν καὶ χάριν ἀνάλογον.

Ἠξεύρετε πρὸ@ τούτοι@ καλώτατα ὅτι, ἐξ ὅτου εὐδοκίᾳ Θεοῦ
ἀνεβιβάσθηµεν ἡµεῖ@ εἰ@ τὸν ἁγιώτατον καὶ ἀποστολικὸν τοῦτον
θρόνον, διετάξαµεν νὰ στέλλωνται κατ’ ἔτο@ εἰ@ ὅλα τὰ χωρία κα-
τάστιχα καθαρὰ καὶ ὑπογεγραµµένα παρ’ ἡµῶν, διὰ νὰ ἔχῃ ἕκαστον
χωρίον τὸ ἰδικόν του καὶ νὰ µὴ µεσολαβῶσιν ἁρπαγαί. Ἐκτὸ@ δὲ
τούτου καὶ ὁ µισθὸ@ τῶν γραµµατικῶν ἐπληρώνετο παρ’ ἡµῶν, διὰ
νὰ µὴ ἤθελεν ἁρπάζει ὅσα ἠµπόρει. Καὶ αὐτὴ ἡ τάξι@ ἐφυλάχθη
ἀρκετοὺ@ χρόνου@. Μανθάνοµεν ὅµω@ ὅτι εἶναι µερικοὶ χρόνοι,
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ὁποῦ ἄρχισαν νὰ πλεονεκτῶσι καὶ νὰ λαµβάνωσιν ἄλλο@ ἓν γρόσι,
ἄλλο@ δύο, καὶ ἄλλο@ περισσότερα ἀπὸ τὸν κάθε ῥαγιᾶν, λόγῳ µι-
σθοῦ, ἐνῷ ἐπληρώνοντο καὶ παρ’ ἡµῶν, καὶ ἄλλα πρὸ@ τούτοι@, οἷον
κολτζιάτικα, ἐξικλεµὲ καὶ τιφτὲρ παρασί. Ὅθεν σᾶ@ προστάζοµεν
εἰ@ τὸ ἑξῆ@ νὰ προσέχετε νὰ µὴ δίδετε ὀβολὸν οὔτε διὰ µισθὸν τοῦ
γραµµατικοῦ, οὔτε διὰ καππατµὰν τοῦ ταξιλδιάρη3, οὔτε διὰ κολ-
τζιάτικα, οὔτε διὰ ἐξικλεµέδε@, οὔτε διὰ τεφτὲρ παρασί, διότι ὅλα
θέλουν πληρώνονται παρ’ ἡµῶν. Ἐν ἑνὶ λόγῳ ὅ,τι ἤθελε σᾶ@ ζητήσῃ
ὁ γραµµατικὸ@ ἢ ὁ ταξιλδιάρη@, χωρὶ@ προσταγὴν παρ’ ἡµῶν, νὰ
προσέχετε νὰ µὴ δίδετε, ἀλλὰ νὰ προθυµοποιῆσθε εἰ@ τὴν πληρωµὴν
τῶν διωρισµένων δοσιµάτων σα@. Πρὸ@ τούτοι@ τὰ ὅσα ἐδοκιµά-
ζετε ἀπὸ τοὺ@ µουξούριδε@ ζαπιτάδων καὶ κατίδων εἶναι γνωστὰ
εἰ@ ἐσᾶ@, ἤδη ὅµω@ τῇ δυνάµει τοῦ ἁγίου Θεοῦ ἐκόψαµεν αὐτὰ ὅλα,
διὰ νὰ µὴ εὑρίσκωνται εἰ@ τὸ ἑξῆ@ οἱ µουξούριδε@ περιφερόµενοι
ἔξω εἰ@ τὰ χωρία, ἀλλ’ ὅταν ἐγκαλῇ ἕνα@, νὰ πηγαίνῃ τότε ὁ µου-
ξούρη@, νὰ τὸν προσκαλῇ εἰ@ τὸ κριτήριον, νὰ γίνεται µουραφᾶ, καὶ
πάλιν ὁ µουξούρη@ νὰ ἐφησυχάζῃ εἰ@ τὸ κριτήριον. Καὶ δι’ αὐτὸ
πρέπει νὰ πολυχρονᾶτε τὸν πολυχρόνιον βασιλέα, τόν τε καπουτὰν
πασιᾶ ἐφένδη µα@ καὶ τὸν ἐνδοξότατον ἡγεµόνα, ὁποῦ ἐνήργησε
τοῦτο τὸ καλόν.

Ταῦτα πρὸ@ εἴδησιν καὶ ἡσυχίαν σα@, ἡ δὲ εὐχὴ καὶ ἡ εὐλογία
τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν. 1820, Ὀκτωβρίου 4.

† Ἐν Χριστῷ εὐχέτη@ σα@.

Πρὸ@ τούτοι@ εἶναι πολλοὶ ἀπὸ τὸ καζᾶν σα@, οἱ ὁποῖοι, µὲ
ὅλον ὁποῦ τοὺ@ ἔγινε χρειώδη@ χάρι@ παρ’ ἡµῶν, ἔµειναν ὅµω@ νὰ
χρεωστοῦσιν ἱκανὰ πρὸ@ τὸν γραµµατικόν του@, ἐκ τῶν ὁποίων µε-
ρικοὶ αὐθάδει@ καὶ τρελλοί, ἐναντιώνονται εἰ@ τὸ νὰ τοῦ δώσωσι
τοὺ@ πακκιέδε@4 του@, λέγοντε@ ἀστοχάστω@ ὅτι ὁ ἔνδοξο@ ἡγεµὼν

3. Ταξιλδιάρη@: Φοροσυλλέκτη@.
4. Πακκιέδε@: Τὸ ὑπόλοιπον, τὸ καθυστερούµενον χρέο@.
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τοὺ@ ἐχάρισε τοὺ@ πακκιέδε@. Πλὴν ὁ ἔνδοξο@ ἡγεµὼν τί ἔχει νὰ
κάµῃ ἀπὸ τὰ ρέστα τῶν βασιλικῶν δοσιµάτων τοῦ ἀπερασµένου
χρόνου; Ὅθεν αὐτοὶ οἱ λόγοι, ἐπειδὴ εἶναι χωρὶ@ θεµέλιον, διὰ τοῦτο
προτρέποµεν ὅλου@ ἐκείνου@ ὁποῦ χρεωστοῦσι πακκιέδε@ νὰ κά-
µωσι κάθε χαϊρέττι νὰ ἐξοφλήσωσι πάντα τὰ ἄσπρα τῶν µπακκιέ-
δων του@ εἰ@ τὸν νέον γραµµατικόν, πρὸ@ τὸν ὁποῖον ἔχει νὰ τοὺ@
δείξῃ ὁ παλαιὸ@ γραµµατικό@. Καὶ ὅστι@ ἀντιτείνει, ἠµπορεῖ νὰ κα-
κοποιηθῇ ἔπειτα, καὶ ἡµεῖ@ δὲν ἐνεχόµεθα ὅ,τι τοῦ ἀκολουθήσει.

Σὲ δὲ τὸν νέον γραµµατικὸν διορίζοµεν ὅτι, περιερχόµενο@ µὲ
τὸν παλαιὸν εἰ@ τὰ χωρία, νὰ δέχεσαι ἀπὸ αὐτὸν ὅλου@ του τοὺ@
µπακκιέδε@ καθαρού@, καὶ νὰ φροντίσῃ@ µετὰ προθυµία@ τὸ ταξίλι
των, διότι ἐν καιρῷ ζητῶνται ἀφεύκτω@ ἀπὸ ἐσένα. Ἐπὶ προφάσει
ὅµω@ ὅτι εἶναι ἄζλι ὁ παλαιὸ@ γραµµατικό@, νὰ µὴν τύχῃ καὶ προ-
ξενῆται νευσανιέττι εἰ@ αὐτὸν ἀπὸ τοὺ@ ῥαγιᾶδε@ καὶ µὲ ψευδεῖ@
αἰτία@ νὰ σπεύδωσι νὰ τὸν ζηµιώσωσι, διότι ὁ τοιοῦτο@ θέλει παι-
δευθῇ.
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64. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15
ΤΟΥ «ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ» ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ1

Ὁ ἀρχιεπίσκοπο@ Κύπρου κ. Κυπριανὸ@ ὑπεσχέθη νὰ συνει-
σφέρῃ χρήµατα ἢ τροφά@, ὅσα@ δυνηθῇ. Λοιπόν, ὁ Καλὸ@2 πρέπει
νὰ γράψῃ πρὸ@ τὴν µακαριότητά του προτρεπτικῶ@, δηλοποιῶν τῶν
πραγµάτων τὴν κατάστασιν, διὰ νὰ φιλοτιµηθῇ νὰ βοηθήσῃ ἀναλό-
γω@ τῇ φήµῃ τῆ@ νήσου ἐκείνη@, τὴν ὁποίαν ἔχουν τὸ προνόµιον οἱ
κύπριοι νὰ διοικοῦν αὐτοὶ σχεδὸν τοσούτου@ χρόνου@.

Ταῦτα δὲ τὰ γράµµατα ὁ ῥηθεὶ@ Πελοπίδα@, ἢ προτοῦ, ἢ ἐπι-
στρέφων ἐξ Αἰγύπτου, νὰ περάσῃ εἰ@ Κύπρον καὶ νὰ ἐγχειρίσῃ τῇ
αὐτοῦ µακαριότητι, διὰ νὰ ἐµβάσῃ τὰ χρήµατα ὁ ἅγιο@ Κύπρου εἰ@
Κωνσταντινούπολιν, ἢ νὰ στείλῃ τὰ@ τροφά@, ὅπου διορισθῇ· καὶ
τέλο@ νὰ σκεφθῇ, πῶ@ νὰ διαφυλάξῃ τὸ ποίµνιόν του ἀπὸ τοὺ@ κα-
τοίκου@ ἐκεῖ ἐχθρού@.

1. Α. ΜΙΤΣΙ∆ΟΥ, «Ἡ ἐθνικὴ προσφορὰ τῆ@ κυπριακῆ@ Ἐκκλησία@ κατὰ τὴν τουρ-
κοκρατίαν (1571-1878)», ΑΒ, τ. ΛΒ�, τεῦχ. 7-8 (1971) 210.
2. Ψευδώνυµο τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου.
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65. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟ1

Μακαριώτατε καὶ φιλογενέστατε δέσποτα.

Ὁ φιλογενέστατο@ κύριο@ ∆ηµήτριο@ Ὕπατρο@ µὲ ἐβεβαίωσε
περὶ τῆ@ γενναία@ συνεισφορᾶ@, τὴν ὁποίαν ἡ ὑµετέρα µακαριότη@
ὑπεσχέθη πρὸ@ αὐτὸν διὰ τὸ σχολεῖον τῆ@ Πελοποννήσου2. Ὅθεν
ὡ@ γενικὸ@ ἔφορο@ τοῦ σχολείου τούτου κρίνω χρέο@ µου ἀπαραί-
τητον νὰ εὐχαριστήσω τὴν ὑµετέραν µακαριότητα καὶ νὰ τὴν εἰδο-
ποιήσω ὅτι ἡ ἔναρξι@ τοῦ σχολείου ἐγγίζει. ∆ιὰ τοῦτο λοιπὸν
στέλλω ἐξεπίτηδε@ τὸν κύριον Ἀντώνιον Πελοπίδαν, ἄνδρα ἐνάρε-
τον, φιλογενῆ καὶ πάση@ πίστεω@ ἄξιον, διὰ νὰ βεβαιώσῃ καὶ διὰ
ζώση@ φωνῆ@ τὴν ὅσον οὔπω ἀνέγερσιν τοῦ ἱεροῦ τούτου κατα-
στήµατο@. Ἂ@ ταχύνῃ λοιπὸν ἡ ὑµετέρα µακαριότη@ νὰ ἐµβάσῃ
τόσον τῆ@ ὑµετέρα@ µακαριότητο@ τὰ@ συνεισφορά@, ὅσον καὶ τῶν
λοιπῶν αὐτοῦ ὁµογενῶν, εἴτε χρηµατικὰ@ εἶναι, εἴτε ζωοτροφία@
πρὸ@ τὸν ἐν Παλαιᾷ Πάτρᾳ τῆ@ Πελοποννήσου κύριον Ἰωάννην
Παππᾶ ∆ιαµαντόπουλον, συντροφεύουσα αὐτὰ@ ἢ µὲ ἄνθρωπόν τη@
ἐπίτηδε@ ἢ µὲ τὸν κοµιστὴν τοῦ παρόντο@ µου.

Ὢν δὲ εὔελπι@, ὅτι ἡ ὑµετέρα µακαριότη@ θέλει φιλοτιµηθῇ νὰ
δείξῃ τὴν συνεισφορὰν ἀξίαν τοῦ µεγάλου ζήλου καὶ πατριωτισµοῦ3

1. Ε. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Ἡ Κύπρο@ εἰ@ τὸν ἀγῶνα τοῦ 1821, Ἀθῆναι 1971, σ. 15. Γ.
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ἐγκύκλιο@ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ ἀναφεροµένη
εἰ@ τὰ ἐν Κύπρῳ γεγονότα τοῦ 1821», ΚΣ, ΚΗ� (1964) 177-178.
2. Ὑπὸ τὸν ὅρο «σχολεῖον τῆ@ Πελοποννήσου» ἐννοεῖται ἡ προετοιµασία γιὰ
τὴν ἔναρξη τῆ@ ἑλληνικῆ@ ἐπανάσταση@ τοῦ 1821.
3. ∆ιάφοροι συγγραφεῖ@ κατηγοροῦν τὸν Κυπριανὸ γιὰ τὴν µὴ συµµετοχὴ τῆ@
Κύπρου στὴν ἔνοπλη ἐξέγερση τοῦ ἔθνου@ (βλ. π.χ. Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, «Κυπριανὸ@
ἀρχιεπίσκοπο@», ΜΚΕ, τ. Ζ�, ὅ.π., σσ. 380-381). Ἐπὶ τούτου ἔχουµε νὰ παρατηρή-
σουµε τὰ ἑξῆ@: α) Οὔτε στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ὑψηλάντη πρὸ@ τὸν Κυπριανό, οὔτε
στὸ ἀπόσπασµα σχεδίου τῆ@ Φιλικῆ@ Ἑταιρεία@ (βλ. σ. 276 τοῦ παρόντο@ τόµου),
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αὐτῆ@ τε καὶ ὅλου τη@ τοῦ ποιµνίου, ἐξικετεύω τὰ@ µακαρία@ αὐτῆ@
εὐχὰ@ καὶ µένω µὲ βαθὺ σέβα@

τῆ@ ὑµετέρα@ µακαριότητο@ τέκνον εὐπειθὲ@
Ἀλέξανδρο@ Ὑψηλάντη@.

Ἰσµαήλ, τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 1820.

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸ@ τὸν µακαριώτατον καὶ θεοπρόβλητον µητρο-
πολίτην τῆ@ νήσου Κύπρου κύριον Κυπριανὸν προσκυνητῶ@ εἰ@ Κύπρον.

οὔτε στὴν ἐπιστολὴ πρὸ@ τὸν Ἀντώνιο Πελοπίδα (ἐνταῦθα, σ. 279) φαίνεται ὁποι-
αδήποτε δυσαρέσκεια τῶν Φιλικῶν γιὰ τὴν µὴ συµµετοχὴ τῆ@ Κύπρου στὸν ἔνο-
πλο ἀγῶνα. Σὲ περίπτωση τέτοια@ δυσαρέσκεια@, ὁ Ὑψηλάντη@, δὲν θὰ ἐπαινοῦσε
τὸν Κυπριανὸ ὡ@ ἔχοντα ζῆλο καὶ πατριωτισµό. β) Ἡ ἀπόφαση γιὰ ὑλικὴ µόνο
βοήθεια σ� ἐκείνη τὴν φάση τῆ@ ἱστορία@ τῆ@ Κύπρου, δὲν σήµαινε ὅτι ἀποκλειόταν
ἡ ὁποιαδήποτε ἑτοιµασία µελλοντικῆ@ ἐξεγέρσεω@. Ἡ ἀποθήκευση πυροµαχικῶν
σὲ ναοὺ@ καὶ µονὲ@ (βλ. ἐνταῦθα, σσ. 338. 344), ἀλλὰ καὶ ἡ πληροφορία ποὺ δίνει
ὁ Θεόδουλο@ Κωνσταντινίδη@, ὅτι µὲ εἰκονικὲ@ κηδεῖε@, ὁ Κυπριανό@, µετέφερε
ὁπλισµὸ καὶ τὸν ἔκρυβε στὴν Ἀρχιεπισκοπή, ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲ@
(ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ὅ.π., σ. 126). γ)
Παρόµοιε@ κατηγορίε@ διατυπώθηκαν καὶ γιὰ τὸν πατριάρχη Γρηγόριο Ε� ὅταν
ἀφόρισε τὸν Ὑψηλάντη. Ὅµω@ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ πατριάρχη@ προσπαθοῦσε νὰ
παραπλανήσει τοὺ@ τούρκου@ σχετικὰ µὲ τὴν ἐπικειµένη ἐξέγερση τῆ@ Πελοπον-
νήσου, καὶ ὅταν µετὰ τὴν ἔναρξη τῆ@ ἐπανάσταση@, ὁ σουλτᾶνο@ τὸ κατάλαβε,
τὸν ἀποκεφάλισε. Καὶ βέβαια ὁ σκοπὸ@ τοῦ ἱεράρχη, δηλ. νὰ θυσιασθεῖ µόνο ὁ ποι-
µένα@ καὶ ὄχι τὰ πρόβατα, εἶχε ἐπιτευχθεῖ. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Κυπριανὸ (βλ.
ἐνταῦθα, σσ. 311. 315). δ) Ἡ τελικὴ ἔκβαση τῶν πραγµάτων δικαίωσε τὸν Κυπριανό.
Ἂν ἡ ἁπλὴ διανοµὴ ἐπαναστατικῶν προκηρύξεων ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ χυθεῖ τόσο
αἷµα, τί θὰ γινόταν ἂν ὑπῆρχε πραγµατικὴ ἐξέγερση; ε) Κατὰ τὰ ἔτη 1824-1825,
ὅταν κύπριοι ἀγωνιστὲ@ στὴν Ἑλλάδα (Κυπριανὸ@ Θησέα@, Χαράλαµπο@ Μάλη@
κ.ἄ.) προσπάθησαν νὰ πείσουν τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ ἐπέκταση τῆ@ ἐπανά-
σταση@ καὶ στὴν Κύπρο, τὸ αἴτηµα ἀπορρίφθηκε ὡ@ παράτολµο, δεδοµένη@ τῆ@
θέση@ τῆ@ Κύπρου καὶ τοῦ ὅτι ὁ πόλεµο@ στὴν ἴδια τὴν Ἑλλάδα µαινόταν (Α.
ΠΑΥΛΙ∆Η, «Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση καὶ Κύπρο@», ΜΚΕ, τ. Ε�, ὅ.π., σσ. 79-80). Ἑπο-
µένω@, γιατί κατηγορεῖται ὁ Κυπριανὸ@ ὅταν εἶπε τὸ ἴδιο λίγα χρόνια πρίν; στ)
Ποιά λογικὴ ἔχει τὸ νὰ ἀποδίδονται ἀντεθνικὰ κίνητρα στὶ@ ἀποφάσει@ τοῦ Κυ-
πριανοῦ, τὴν ἴδια στιγµὴ ποὺ καταβάλλεται προσπάθεια νὰ παρουσιασθεῖ ὡ@ ἐθνο-
µάρτυρα@ καὶ ὄχι ὡ@ ἱεροµάρτυρα@;
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66. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΠΕΛΟΠΙ∆ΑΝ1

Φιλογενέστατε κύριε Ἀντώνιε Πελοπίδα.

Αἱ πληροφορίαι τοῦ φιλογενεστάτου ἀρχιµανδρίτου ∆ικαίου2

ἐπηύξησαν τὴν ὁποίαν πρὸ πολλοῦ περὶ τοῦ ὑποκειµένου σα@ εἶχα
συλλάβει καλὴν ὑπόληψιν καὶ χαίρω ὑπερβολικὰ βλέπων ν’ ἀγωνί-
ζησθε διὰ νὰ µιµηθῆτε τὰ@ ἀρετὰ@ τοῦ ἥρωο@, τοῦ ὁποίου φέρετε τ’
ὄνοµα. Ναί, φίλτατε Πελοπίδα, ἀποδείξατε µὲ τὴν φιλοπατρίαν σα@,
ὅτι ἡ Ἑλλὰ@ ἠµπορεῖ νὰ γεννήσῃ καὶ ἄλλον Πελοπίδαν ὅµοιον τοῦ
πρώτου κατὰ τὰ ἔργα.

Ἐγχείρησα εἰ@ τὸν ῥηθέντα κύριον ἀρχιµανδρίτην ∆ικαῖον
γράµµατα πρὸ@ τοὺ@ ἀδελφοὺ@ εἰ@ Αἴγυπτον καὶ πρὸ@ τὸν ἅγιον
Κύπρου. Παραλάβετε τὰ γράµµατα ταῦτα καὶ κινήσατε ἀµέσω@
πρὸ@ τὰ µέρη ἐκεῖνα, διὰ νὰ φανερώσητε πρὸ@ τοὺ@ ἀγαθοὺ@ συµ-
πατριώτα@ µα@, ὅτι ἡ ἐφετὴ ὥρα τῆ@ ἐκτελέσεω@ τοῦ ἱεροῦ ἡµῶν
σκοποῦ δὲν εἶναι µακράν, καὶ νὰ τοὺ@ παρακινήσητε διὰ νὰ κατα-
βάλωσιν, ὄχι µόνον ὅσα ἕκαστο@ εὐόρκω@ ὑπεσχέθη, ἀλλὰ καὶ ἄλλα
περισσότερα ἀκόµη διὰ τὴν µεγάλην τῆ@ πατρίδο@ ἀνάγκην. Ἐπι-
στρέφοντε@ δὲ ἐκεῖθεν περνᾶτε διὰ τῆ@ Κύπρου, ὅπου ἐγχειρίζον-
τε@ τὸ γράµµα πρὸ@ τὸν ἀρχιερέα, τὸν παρακινεῖτε νὰ συνεισφέρῃ
τὰ τῆ@ ὑποσχέσεώ@ του, τὰ ὁποῖα παραλαµβάνοντε@ ἀποπλέετε
πάραυτα ἢ µόνο@ ἢ καὶ µετά τινο@ ἀνθρώπου τοῦ ἀρχιερέω@ διὰ
τὴν Παλαιὰν Πάτραν τῆ@ Πελοποννήσου, ὅπου παραδίδετε τὰ

1. Ε. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Ἡ Κύπρο@ εἰ@ τὸν ἀγῶνα τοῦ 1821, ὅ.π., σ. 14.
2. Πρόκειται περὶ τοῦ Γρηγορίου ∆ικαίου ἢ Παπαφλέσσα, ὁ ὁποῖο@ προχειρί-
σθηκε σὲ ἀρχιµανδρίτη ἀπὸ τὸν πατριάρχη Γρηγόριο Ε�, καὶ ἀφοῦ µυήθηκε στὴν
Φιλικὴ Ἑταιρεία, συνεργάστηκε καὶ µὲ τὸν Ὑψηλάντη.
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πάντα εἰ@ χεῖρα@ τοῦ κυρίου Ἰωάννου Παππᾶ ∆ιαµαντοπούλου,
παρὰ τοῦ ὁποίου λαµβάνετε τὰ@ ἀναγκαία@ ἀποδείξει@.

Ὁ ζῆλο@ καὶ ἡ προθυµία σα@ µὲ βεβαιώνουσιν, ὅτι τὰ ἔργα
σα@ θέλουσιν εἶσθαι ἀνώτερα τῶν ἐλπίδων µου, διὰ τοῦτο δὲν σᾶ@
παροτρύνω περισσότερον, ἀλλὰ σᾶ@ ἀσπάζοµαι φιλικῶ@ καὶ µένω
ὅλο@

εὔνου@ ἀδελφό@ σα@
Ἀλέξανδρο@ Ὑψηλάντη@.

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸ@ τὸν φιλογενέστατον καὶ εὐγενῆ κύριον

Ἀντώνιον Πελοπίδαν. Εἰ@ Κωνσταντινούπολιν.
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67. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Ἡ µετριότη@ ἡµῶν διὰ τοῦ παρόντο@ ἀποφαίνεται ὅτι ἐκ τοῦ
λογαριασµοῦ µετάξη@ ὁποῦ ἔδωκεν ὁ σιὸρ Χατζησυµεὼν Χατζηµι-
χαὴλ τῷ πρώην ἡγεµόνι Ἀχµὲτ Στασὶτ ἐφένδη διὰ τὸν τόπον, ἔµει-
νεν ῥέστα νὰ λαµβάνῃ γρ<όσια> 15.000, ἤτοι χιλιάδα@ δέκα πέντε.
Τὰ ὁποῖα ὑποσχόµεθα ἀποπληρῶσαι τῇ εὐγενείᾳ του µετὰ µῆνα@ ἓξ
ἀπὸ τῆ@ σήµερον µετὰ τοῦ εἰθισµένου αὐτῶν τόκου πρὸ@ γρ<όσια>
δώδεκα εἰ@ τὰ ἑκατόν. ∆ιὸ καὶ εἰ@ ἔνδειξιν διδόαµεν τὸ παρόν µα@
εἰ@ ἔνδειξιν (sic). 1820, Νοεµβρίου 1.

† Ὁ Κύπρου ὑπόσχεται.

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο@ Α�, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ἔγγραφον 3.
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68. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑ ΣΑΒΒΑ1

Ἡ µετριότη@ ἡµῶν ἀποφαινοµένη δῆλον ποιεῖ ὅτι µετὰ τὸν θά-
νατον τοῦ ἀοιδίµου ἡµῶν ἐξαδέλφου µεγάλου οἰκονόµου τῆ@ καθ’
ἡµᾶ@ ἁγιωτάτη@ Ἀρχιεπισκοπῆ@ Κύπρου, παπᾶ Σάββα2, κατεγράφη
ἡ χρηµατικὴ αὐτοῦ περιουσία (ἥτι@ εὑρέθῃ ἐν τῷ κιβωτίῳ τοῦ µακα-
ρίτου εἰ@ τόσα µεταλλικὰ χρήµατα, ἤγουν εἰ@ διαφόρου@ µονέδα@)
παρόντων ἡµῶν, τῆ@ σεβασµιωτάτη@ τοῦ µακαρίτου πρεσβυτέρα@,

1. Ο. Ι. ΙΑΣΟΝΙ∆ΟΥ, «Ἀνεύρεσι@ αὐτογράφου ἐθνοµάρτυρο@ Κυπριανοῦ», Ἐλι-
κών, ἔτο@ Α�, τεῦχ. Κ� (1910) 2. Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου, ὅ.π.,
σσ. 434-435.
2. Ὁ περὶ οὗ ὁ λόγο@ παπᾶ Σάββα@, ἐξάδελφο@ τοῦ Κυπριανοῦ καὶ πατέρα@ τῶν
Θησέων (καὶ οἱ δύο αὐτὲ@ πληροφορίε@ ἐξάγονται ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφο, καὶ
ὡ@ ἐκ τούτου λανθασµένα ὁ παπᾶ Σάββα@ θεωρεῖται ἀδελφὸ@ του Κυπριανοῦ),
πιθανὸν νὰ εἶναι ὁ ἴδιο@ µὲ τὸν παπᾶ Σάββα Σακελλίωνα, ὁ ὁποῖο@ ὑπογράφει τὴν
ἐπιστολὴ πρὸ@ τὸν οἰκουµενικὸ πατριάρχη (βλ. κείµενο 13, σ. 158) καὶ τὸν ὁποῖον
πολὺ πιθανὸν ὁ Κυπριανὸ@ νὰ προεχείρισε ἀργότερα σὲ µέγα Οἰκονόµο. Αὐτὸ@
εἶναι διαφορετικὸ πρόσωπο ἀπὸ τὸν γνωστὸ Χατζησάββα, συγγενῆ καὶ αὐτὸν
τοῦ Κυπριανοῦ καὶ δωρητὴ τῶν ἱερῶν ναῶν Παναγία@ Χρυσελεούση@ καὶ Ἁγίου
Γεωργίου Στροβόλου. Ἡ πληροφορία δὲ τὴν ὁποίαν παραθέτει ὁ Ἄντρο@ Παυ-
λίδη@ περὶ ἑνὸ@ καὶ τοῦ αὐτοῦ προσώπου (βλ. Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Στρόβολο@ - ἱστορία,
γεωγραφία καὶ σύγχρονη ζωή, Λευκωσία 2005, σ. 23) εἶναι λανθασµένη. Ἡ ὑπό-
θεσή µα@ µπορεῖ νὰ στηριχθεῖ σὲ δύο ἐπιχειρήµατα: α) Ὁ παπᾶ Σάββα@ ἀπεβίωσε
πρὸ τῆ@ 23η@ Νοεµβρίου 1820, ἡµεροµηνία συντάξεω@ τῆ@ ἀνωτέρω βεβαίωση@,
ἐνῶ ὁ Χατζησάββα@, ὡ@ γνωστόν, θανατώθηκε ἀπὸ τοὺ@ τούρκου@ στὰ γεγο-
νότα τοῦ 1821 (βλ. Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σσ. 25. 72. Ἐνταῦθα,
κείµενο 118, σ. 424). β) Σὲ παλαιὲ@ εἰκόνε@ τοῦ ναοῦ τῆ@ Χρυσελεοῦσα@ ὁ Χα-
τζησάββα@ εἰκονίζεται ὡ@ λαϊκὸ@ καὶ ὄχι ὡ@ ἱερωµένο@ (βλ. Ἀρχιεπίσκοπο@ Κύ-
πρου Κυπριανὸ@ - Ὁ µάρτυρα@ τῆ@ πίστεω@ καὶ τῆ@ πατρίδο@, ὅ.π., σσ. 181. 247).
Προφανῶ@ πρόκειται περὶ δύο διαφορετικῶν ἐξαδέλφων τοῦ Κυπριανοῦ οἱ ὁποῖοι
ἔφεραν τὸ ἴδιο ὄνοµα, πρᾶγµα ὄχι σπάνιο στὴν Κύπρο.
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κυρία@ Κορνηλία@, καὶ τῶν φιλτάτων αὐτοῦ τέκνων, εὐγενεστάτου
κυρίου Κυπριανοῦ Θησέω@ καὶ κυρία@ Μαρίνη@, καὶ ἀνεβίβασε γρό-
σια ἑξακοσία@ δεκαεπτὰ χιλιάδα@ καὶ ἑβδοµήκοντα πέντε γρόσια, καὶ
παράδε@ τριάκοντα. Ἐκ τῶν ὁποίων κοινῇ γνώµῃ τῶν ῥηθέντων εὐγε-
νεστάτων κληρονόµων, ἐλάβοµεν ἡµεῖ@ διὰ χρείαν καὶ ἀνάγκην τοῦ
ἰδικοῦ µα@ ἁγιωτάτου θρόνου, τὰ γρόσια ἑξακοσία@ χιλιάδα@ µόνον,
µὲ συµφωνία@ τοιαύτα@: Πρῶτον νὰ εἴµεθα ὑπόχρεοι ἅµα τῷ ἐρχοµῷ
εἰ@ τὴν πατρίδα καὶ τῶν λοιπῶν δύο κληρονόµων, εὐγενεστάτου κυ-
ρίου Νικολάου Θησέω@ καὶ πανοσιωτάτου ἀρχιµανδρίτου κυρίου Θε-
οφυλάκτου Θησέω@, νὰ τὰ πληρώσωµεν ἀνελλιπῶ@, ἂν ἤθελε µᾶ@
ζητηθῶσι, καθὼ@ καὶ ὑποσχόµεθα τοῦτο ἀνυπερθέτω@ νὰ ἀκολουθή-
σωµεν πληρώνοντε@ καὶ διὰ τόκον αὐτῶν, δι’ ὅσον καιρὸν ἤθελον
δουλεύσει παρ’ ἡµῖν, πρὸ@ γρόσια ὀκτὼ εἰ@ τὰ ἑκατόν. ∆εύτερον διὰ
κάθε ἀσφάλειαν καὶ σιγουρότητά των, δίδοµεν διὰ πόζητον εἰ@ τὴν
εὐγένειάν των ἢ ἐνέχυρα, πρῶτον τὸ ἔξωθεν τῆ@ Λευκοσία@ τζιφλί-
κιόν µα@ µὲ ὅλα αὐτοῦ τὰ ὑποστατικά, δεύτερον τὸ τῆ@ Τύµβου ἕτε-
ρον τζιφλίκιόν µα@ παροµοίω@, τρίτον τὸ µοναστήριον Αὐγασίδο@
µὲ ὅλα του τὰ κτήµατα κινητὰ καὶ ἀκίνητα, τέταρτον τὸ τοῦ Στρο-
βόλου ἕτερόν µα@ τζιφλίκιον, καὶ ἐπὶ τούτοι@, τοὺ@ ἐν Κυθραίᾳ δύο
µύλου@ µα@ ὀνοµαζοµένου@ ὁ µὲν «Ἰατρό@», ὁ δὲ «Κορόµυλο@».

Ταῦτα πάντα λοιπὸν διὰ κάθε ἐναντίαν περίστασιν, ἢ δι’ ἔλλει-
ψιν πληρωµῆ@ ἐκ µέρου@ µα@, ἂν ἤθελε συµβῇ, ἢ ἂν ἤθελε µᾶ@ ἀκο-
λουθήσῃ καταδροµὴ ἢ θάνατο@ (µὴ γένοιτο), διέπουν εἰ@ τὴν ἐξουσίαν
τῶν ῥηθέντων εὐγενεστάτων κληρονόµων, καὶ λογίζονται ὡ@ κτή-
µατα αὐτῶν ἴδια καὶ πράγµατα, χωρὶ@ ἀντιλογία@ τινό@, ὅταν εἶναι
δικαιοσύνη@ κριτήριον. ∆ιὸ καὶ εἰ@ τὴν περὶ τούτων ἔνδειξιν καὶ βε-
βαίωσιν ἐπικυροῦµεν καὶ βεβαιοῦµεν τὴν παροῦσαν ἡµῶν ὁµολογίαν
τῇ ἰδιοϋπογράφῳ ἡµῶν ἐρυθρᾷ ὑπογραφῇ, δίδοντε@ αὐτὴν εἰ@ χεῖρα@
τῆ@ εὐγενεία@ των.

Ἐν ἔτει �αωκ�, Νοεµβρίου κγ�.

† Ὁ Κύπρου Κυπριανὸ@ ἀποφαίνεται καὶ βεβαιοῖ.

���

? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:41  ������ 283

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



69. ΕΠΙΣ̂ΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΒΒΑΝ1

Κυπριανὸ@ ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο@ Κύπρου.

Τὴν εὐγενείαν σου σιὸρ Μιχαὴλ Χάββα υ<ἱ>ὲ κατὰ πν<εῦµ>α
περιπόθητε τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ εὐχόµενοι, πατρικῶ@ εὐλογοῦµεν.

Τὸ υἱ(ι)κὸν γράµµα σου ἐλάβοµεν, καὶ ἐπὶ τῇ δηλώσει τῆ@
ἐφετῆ@ ὑ(ἡ)µῖν ὑγεία@ σου ἐχάρηµεν. Ἴδοµεν τὰ ὅσα µᾶ@ σηµειοῖτε
περὶ τῶν βαµβακίων µα@. Ὅθεν τὰ τριάντα τεγκία ὁποῦ σοὶ ἐστάλη-
σαν ἀπὸ τὸν ἡµέτερον ἔξαρχον θέλετε τὰ παραδώσῃ τῷ σιὸρ Εὐαγ-
γέλῃ Γεωργιάδῃ, καὶ θέλετε λάβῃ τὸ βάρο@ των νὰ µᾶ@ τὸ στείλῃ@.
Ἐκεῖνο δὲ τοῦ Μουσιοῦ Λαπιὲρ ἂ@ στέκει κοντὰ εἰ@ τὴν εὐγενείαν
σου καὶ τὸ ζητοῦµεν. Ἐλάβοµεν καὶ τὰ 40 ἀχχέλια καὶ εὐχαριστοῦµεν.
Ταῦτα, ἡ δὲ εὐχὴ ἡµῶν εἴη σοι. 1820, ∆εκεµβρ<ίου> 3.

† Ὁ Κύπρου εὐχέτη@ σα@.

Ἔξωθεν διεύθυνσι@:
Τῷ εὐγενεστάτῳ σιὸρ Μιχαὴλ Χάββα, τῷ κατὰ πν<εῦ>µα ἀγαπητῷ

τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ εὐχετικῶ@.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγγραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύπρου», ΚΧ, ΙΓ�
(1937) 108.
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70. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Ἡ µετριότη@ ἡµῶν διὰ τοῦ παρόντο@ ἀποφαίνεται, ὅτι ἐξ ὧν
εἶχε λαµβάνειν ἀπὸ τὸ κοινὸν ὁ ἄρχων κόνσολο@ τῆ@ Ἀγκλία@ σιὸρ
Ἀ<ντώνιο@> Βοντιτζιάνο@, ἔµειναν νὰ λαµβάνῃ διάφορον γρ<όσια>
6000, ἤτοι χιλιάδα@ ἕξι2, τὰ ὁποῖα ὑποσχόµεθα ἀποπληρῶσαι τῇ
αὐτοῦ ἐκλαµπρότητι µετὰ χρόνον ἕνα ἄνευ τόκου. Καὶ δίδοµεν τὸ
παρόν µα@ εἰ@ ἔνδειξιν. 1820, 10(∆εκεµ)βρίου 6.

† Ὁ Κύπρου ὑπόσχεται.

1. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνοµάρτυ@ ἀρχιεπίσκοπο@ Κύπρου Κυπριανό@»,
ΑΒ, ὅ.π., σ. 291.
2. Πολὺ πιθανὸν τὸ ποσὸν αὐτὸ νὰ εἶναι τὸ ὑπόλοιπο τοῦ χρέου@ στὸ ὁποῖο ἀνα-
φέρεται ἡ βεβαίωση τῆ@ σ. 263, ἂν καὶ ἐκεῖ δὲν κατονοµάζεται ὁ ἄρχων κόνσολο@
ἀπὸ τὸν ὁποῖο τὸ ἔλαβε ὁ Κυπριανό@.
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71. ΠΟΙΗΜΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙ∆ΙΝΟΥ1

Ὦ ἄναξ τῶν ἀνάκτων, προνοητὰ ἁπάντων,

Υἱὲ µονογενέ@·
ἔπιδε ἐξ ἁγίου σου κατοικητηρίου

µὲ ὄµµα εὐµενέ@.

Πρὸ@ ὃν αὐτὸ@ προέγνω@, πρὸ χρόνων καὶ ἐπέγνω@,

ὁ πάντα προειδώ@·
ὅτι αὐτὸ@ ὑπάρχει, ἄξιο@ ἵνα ἄρχῃ,

ὡ@ πάντων πρακτικό@·
εἰ@ τοῦτον τὸν αἰῶνα, τὸν πάνδεινον χειµῶνα,

πλήρη δεινῶν πολλῶν.

Γέµοντα δυστυχία@, καὶ συµφορᾶ@ παντοία@,

παντοδαπῶν κακῶν·
µὲ τὸ µακρόθυµόν του καὶ χριστοµίµητόν του,

ἔλεο@ εἰ@ πολλού@·
ἅπαντα@ θεραπεύει, πανσόφω@ ἰατρεύει,

πλουσίου@ καὶ πτωχού@·
αὐτὸ@ δὲ µόνον πάσχει, διὰ τὴν ποίµνην ταύτην

µὲ ἂχ παντοτεινόν·
πῶ@ νὰ τὴν διασώσῃ, καὶ νὰ τὴν ἐλυτρώσῃ,

ἐκ πάντων τῶν δεινῶν.

1. «Ἐθνοµάρτυ@ Κυπριανό@», Πνευµατικὴ Ἔπαλξη, τεῦχ. 10 (1994) 134. Τὸ ποί-
ηµα τοῦτο, ἀφιερωµένο στὸν Κυπριανό, συνέγραψε ὁ µοναχὸ@ Ματθαῖο@ Βα-
τοπαιδινό@ τὸ 1820, µετὰ ἀπὸ συνάντηση ποὺ εἶχε µὲ αὐτὸν. Τὸ πρωτότυπο,
σύµφωνα µὲ τὸ ἄρθρο τῆ@ «Πνευµατικῆ@ Ἔπαλξη@», βρίσκεται στὴν ἱερὰ µονὴ
Βατοπαιδίου.
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Εἴθε δὲ πληρωθείη, ὁ πόθο@ του νὰ γένοι,
καθὼ@ ὑπερµαχεῖ·

νὰ παύσῃ τρικυµία, τῶν δεινῶν ἡ παντοία,
εἰρήνη νὰ γενῇ·

ναί, ὦ Θεὲ παντάρχα, ἁπάντων εἰρηνάρχα,
ἐλέου@ ἡ πηγή·

διὰ τῶν δεινῶν τὸ πέρα@, µὲ τοῦ σταυροῦ τὸ κέρα@,
τῇ κραταιᾷ ἀρχῇ.

Εἰ@ τὰ@ λαµπρὰ@ ἡµέρα@, Κυπριανοῦ τὰ@ νέα@,
δεῖξον µεταβολά@·

ἵνα δοξάζωµέν σε, καὶ µεγαλύνωµέν σε,
µετὰ φωνῆ@ λαµπρᾶ@.

Φρούρει τὸν σὸν προστάτην, ὡ@ ἄξιόν σου λάτρην,
σὺν τοὺ@ περὶ αὐτόν·

σεµνοὺ@ µητροπολίτα@, καὶ πάντα@ τοὺ@ πολίτα@,
ἀφορῶντα@ εἰ@ αὐτόν.

Εἰ@ δὲ τὸ νέον ἔτο@, φρούρει ἐρειρισµένον,
ἰσχύων καὶ φρουρῶν·

ἔπιδε σὸν ποιµένα, τὸν ἐκλεκτόν σου ἕνα,
µὲ ὄµµα ἱλαρόν.
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72. ΠΟΙΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ1

Στίχοι ὡ@ ἐκ τῆ@ ἱερᾶ@ µονῆ@ Μαχαιράδο@.

Πάλαι µὲν κτη(ι)τόρων ἀνάκτων εὐµοίρησα,
Μανουήλ, Ἰσαακίου τ’ Ἀλεξίου Κοµνηνῶν
βασιλεία@ οἴακα@ εὐσεβῶ@ διεπόντων.
Τῷ γε καὶ βασιλικὴ παρὰ πᾶσιν ἀκούοµαι
Μονὴ τῆ@ βασιλίδο@ θεοµήτορο@ ὑπεράγνου.

Νῦν δ’ ἐπὶ προστάτῃ λαµπρῶ@ σεµνύνοµαι
Κυπριανῷ σκηπτούχῳ Κύπρου ἀρχιθύτῃ,
ᾧ Θεὸ@ ὄλβια δώη ὅσσ’ ἐνὶ φρεσὶν ἑῇσι µενοινᾷ.

Ἕτερον.
Ἧ@ θρέµµα πά(ᾶ)ν, νῦν δεσπότη@ µου τελέθει
θερµὸ@ προστάτη@ τε, προασπιστή@ τε µέγα@,
Κυπριανὸ@ ὁ Κύπρου θεοείκελο@ ἀρχιθύτη@,
ὃν φρουροίη@ ἄνασσα ἀκλινῶ@ ἱδρυµένον
εἰ@ ἐτέων πολλῶν κύκλου@ τ’ ἐῤῥωµένον.

1. Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ὁ Πετράκη@ Καρίδη@, τὸ χειρόγραφον καὶ ἡ οἰκο-
γένειά του», ΚΣ, ΚΘ� (1965) 204-205. Τὸ ποίηµα αὐτό, σύµφωνα µὲ τὸν Γ. Πα-
παχαραλάµπου@, ἀναγράφεται σὲ χειρόγραφο τοῦ Πετράκη Καρύδη τοῦ 1820.
Γράφτηκε γιὰ τὴν µονὴ Μαχαιρᾶ καὶ κάνει ἀναφορὰ στὸν Κυπριανό.
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73. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΙ∆ΩΝ1

Γράµµα προτρεπτικὸν πρὸ@ πάντα@ τοὺ@ κατοίκου@ τῆ@ νή-
σου εἰ@ τὸ νὰ ἐπιχειρίζωνται κατ’ ἔτο@ τὸν σκοτωµὸν τῆ@ ἀκρίδο@
πρὸ@ ἐξολόθρευσιν αὐτοῦ τοῦ ὀλεθρίου καὶ παµφάγου θηρίου.

† Εὐπειθεῖ@ ὑπήκοοι τοῦ κραταιοτάτου καὶ πολυχρονίου ἡµῶν
ἄνακτο@, κάτοικοι ὅλων τῶν πόλεων καὶ χωρίων τῆ@ µεγαλονήσου
ταύτη@ τῆ@ ἡµετέρα@, τέκνα ἐν Κ<υρί>ῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα
τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@, χάρι@ εἴη ὑµῖν ἅπασιν, εἰρήνη τε, καὶ ἔλεο@
ἀπὸ Θεοῦ Κυρίου παντοκράτορο@, παρ’ ἡµῶν δὲ εὐχή, εὐλογία τε
καὶ συγχώρησι@.

Κατὰ τὸ ἐπικείµενον ἡµῖν χρέο@, ὅπερ ἔχοµεν πρὸ@ ὑµᾶ@ πα-
τρικῶ@, καὶ διὰ τὸν ζῆλον, ὃν τρέφοµεν ἐν τῇ ἡµετέρᾳ ψυχῇ ἔνθερ-
µον, ἵνα βλέπωµεν ὅλου@ ὑµᾶ@ τοὺ@ ὁµογενεῖ@ καὶ ὁµοπατρίου@
ἐπὶ τὸ κρεῖττον βελτιουµένου@ καὶ εὐτυχοῦντα@, σὺν ἀναπαύσει
καὶ καταστάσει βελτιωτέρᾳ, ἐξ ὅτου, θείῳ ἐλέει καὶ διὰ βασιλικοῦ
προστάγµατο@, ἐπὶ τὸν ἀποστολικὸν καὶ θειότατον τοῦτον θρόνον
τῆ@ ἁγιωτάτη@ Ἀρχιεπισκοπῆ@ προεβιβάσθηµεν, οὐ διαλείποµεν
ἀκαταπαύστω@ φροντίζοντε@, ὅλαι@ δυνάµεσιν, ὑπὲρ τῆ@ κοινῆ@
ὑµῶν ὠφελεία@ καὶ ἀγαθῆ@ συστάσεω@, καὶ ἐπαγρυπνοῦντε@ ἐπὶ
τὰ@ ἐπικειµένα@ ἡµῖν βασιλικὰ@ καὶ τοπικὰ@ ὑποθέσει@, ἵνα ἀπο-
βαίνωσιν ὅλαι κατὰ τὸν ἔνθερµον ἡµῶν πόθον πρὸ@ ἡσυχίαν καὶ
εὐτυχίαν καὶ καλιωτέραν (sic) κατάστασιν ἐδικήν σα@, ἀρεσκόµενοι
καὶ τερπόµενοι µᾶλλον εἰ@ τὴν εὐτυχισµένην καὶ ἀγαθὴν κατάστα-
σιν τὴν ἐδικήν σα@, παρὰ εἰ@ τὴν ἐδικήν µα@ ἀνάπαυσιν.

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φφ. 185-187. Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, «Ἡ συµβολὴ τοῦ ἀρχιεπισκό-
που Κυπριανοῦ εἰ@ τὴν ἱστορίαν τοῦ Κυπριακοῦ 1821», ΚΣ, ΞΖ�-ΞΗ� (2003-
2004) 327-330.

φ. 185
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Ἐκ τοιούτου λοιπὸν ζήλου καὶ κοινωφελοῦ@ προαιρέσεω@ κι-
νούµενοι ἤδη, φροντίζοµεν κατὰ τὸν δυνατὸν ἡµῖν τρόπον καὶ δι-
δάσκοµεν ὑµῖν εὐαγγελικῶ@ ἐν τῷ παρόντι ἡµῶν γράµµατι, ἵνα
ἐκριζώσητε ἀπὸ τὰ@ διανοία@ σα@, καὶ ἐξαλείψητε ἐκείνην τὴν
κακὴν καὶ ἄτοπον πλάνην τῆ@ δεισιδαιµονία@, ἣν εἶχον οἱ ἐν τοῖ@
πρὸ ἡµῶν χρόνοι@ περὶ τῆ@ φθοροποιοῦ ἀκρίδο@, καὶ τὴν σήµερον
ἀκόµη ἔχουσι µερικοὶ ἀµαθεῖ@ καὶ ἁπλοῖ ἄν<θρωπ>οι, παλαιόθεν
ἐῤῥιζωµένην ἐν ἑαυτοῖ@, ἀλόγω@ τε καὶ ἐπιβλαβῶ@, καὶ ἐντετυπω-
µένην εἰ@ τὸν νοῦν των ἀπὸ κἄποια@ διηγήσει@ καὶ µυθολογία@
τινῶν πεπαλαιωµένων γραϊδίων. Καὶ νοµίζουσιν οἱ τοιοῦτοι πῶ@ ὁ
θάνατο@ καὶ ὁ σκοτωµὸ@ τῶν ἀκρίδων εἶναι τάχα κρῖµα καὶ µεγάλη
ἁµαρτία, ἐν ᾧ τὰ ἄλλα ζῶα καὶ θηρία, ὅσα εἶναι βλαπτικὰ τῆ@ ζωῆ@
καὶ εὐτυχία@ τῶν ἀν<θρώπ>ων, µετὰ πάση@ ἐλευθερία@ ὅλα τὰ ἀπο-
κτείνοµεν. Καὶ φρονοῦσιν οἱ τοιοῦτοι, µὲ σφᾶ(ά)λµα των ἑκούσιον,
πῶ@ τάχα εἶναι κόπο@ δυσκολώτατο@, καὶ πρᾶγµά τι πάντῃ ἀδύνα-
τον εἰ@ τὸν ἄν<θρωπ>ον, ὁ ὄλεθρο@ καὶ ἀφανισµὸ@ τούτου τοῦ κα-
κοποιοῦ θηρίου, ἐν ᾧ ἔχοµεν ἀπὸ παλαιὰ@ καὶ νέα@ ἱστορία@ πολλὰ
παραδείγµατα, γνωστὰ σχεδὸν τοῖ@ πᾶσιν, ὅτι καὶ εἰ@ ἄλλου@ τό-
που@, τόσον τῆ@ Εὐρώπη@, ὅσον καὶ τῆ@ Ἀνατολῆ@, ὁσάκι@ ἐσυ-
νέβη ἡ ἐπιδροµὴ τῆ@ ἀκρίδο@, ἀντεπολέµησαν οἱ ἄν<θρωπ>οι αὐτὸ
τὸ θηρίον, καὶ κατεδάµασαν τὴν ὁρµήν τη@ µὲ παντοίου@ τρόπου@,
οἵου@ ἠδυνήθησαν· κατέλυσαν τὴν δύναµίν τη@ καὶ ἠλευθέρωσαν
τὰ ὑποστατικά του@ καὶ ὅλην τὴν πατρίδα του@ ἀπὸ τὸ παµφάγον
στόµα τῆ@ ἀκρίδο@, καὶ ἀπὸ κάθε βλάβην καὶ δυστυχίαν, ὁποῦ ἤθελε
τοὺ@ προξενεῖ διὰ πολλοὺ@ µετέπειτα χρόνου@. Καὶ ποτὲ δὲν ἐνέ-
πεσεν εἰ@ αὐτοὺ@ νὰ ἀµφιβάλλωσιν εἰ@ τοιαύτα@ ἀπατηλὰ@ καὶ γε-
λοιώδει@ προλήψει@, καὶ νὰ φαντάζωνται, ὅτι εἶναι ὑπὲρ ἄν<θρωπ>ον
ὁ ὄλεθρο@ καὶ ἀφανισµὸ@ τῆ@ ἀκρίδο@· καὶ πῶ@ τάχα ὅσον σκοτώ-
νεται ἡ ἀκρί@, τόσον µᾶλλον περισσεύει. Ἐν ᾧ, ὁποῦ ὅση ἀκρὶ@ θα-
νατωθῇ καὶ λυθῇ ἐπάνω εἰ@ τὴν γῆν, εἶναι ἀδύνατον ἡ αὐτὴ πάλιν
ὕστερον νὰ φανῇ ζωντανὴ εἰ@ τὴν προτέραν τη@ µορφὴν καὶ δύνα-
µιν. Συναθροίζεται ὅµω@ ἡ ζωντανὴ εἰ@ τὸ πτῶµα τῆ@ σκοτωµένη@,
διὰ νὰ τὸ φάγῃ, ὡ@ µιαρωτάτη καὶ ἀκάθαρτο@, καὶ δείχνει µὲ αὐτὸ
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εἰ@ τὰ ὄµµατα τῶν παρόντων ὅτι τάχα πληθύνεται περισσότερον.
Ἀπὸ τοιούτου@ λοιπὸν ἀλόγου@ καὶ µωροὺ@ στοχασµοὺ@ κυ-

ριευόµενοι οἱ πρὸ ἡµῶν, ἀφῆκαν τὴν πατρίδα µεριζοµένην διὰ το-
σούτων χρόνων ὑπὸ τῆ@ φθοροποιοῦ ἀκρίδο@, | ἀφῆκαν εἰ@ τὴν
ἀκόρεστον ἀχορταγίαν τῆ@ ἀκρίδο@ ὅλην τὴν ἀτυχίαν τῶν καρπῶν
καὶ τῶν γεννηµάτων τῆ@ πατρίδο@, καὶ ἡ ἀµέλεια τῶν προγενεστέ-
ρων µα@, ἐστάθη αἰτία ὥστε νὰ προχωρήσῃ εἰ@ µίαν τοιαύτην αὔξη-
σιν καὶ πληθυσµὸν ἡ ἀκρί@, ὁποῦ ἐξήπλωσεν εἰ@ ὅλην τὴν νῆσον,
καὶ δὲν τὴν ἐχόρταιναν πλέον οὔτε ὅλα τὰ προϊόντα αὐτῆ@ καὶ γεν-
νήµατα, καὶ ἐκατήντησεν ἡ πατρὶ@ νὰ γένῃ τὸ κέντρον τῆ@ δυστυ-
χία@, ἐξ αἰτία@ τῆ@ ἀκρίδο@, ἐν ᾧ αὐτὴ εἶναι τὸ κέντρον τῆ@
εὐτυχία@ διὰ τὸ εὔκαρπον τῶν γεννηµάτων αὐτῆ@ καὶ πολύφορον.

Ἐκεῖνοι µὲν οὖν, οἱ πρὸ ἡµῶν, εἴτε διὰ τὰ@ ψευδεῖ@ δοξασία@
των καὶ µὲ τὰ@ προλήψει@, ἃ@ εἶχον, εἴτε διὰ τὶ ἐφοβήθησαν φόβον
κακοῦ, εἴθε οὐκ ἦν φόβο@ κακοῦ, †ἠ†µέλησαν ἵνα προσπαθήσωσιν
εὐχαρίστω@, καὶ ὑποφέρωσιν ὀλίγον κόπον, ἢ καὶ µικρὰν χρηµα-
τικὴν δαπάνην ὑπὲρ τῆ@ µεγάλη@ ὠφελεία@ τῶν ὁµοπατρίων. Ὅθεν
διὰ τὰ@ µεγίστα@ ζηµία@, ἃ@ τότε ἐπροξένει ἡ πληθὺ@ τῶν ἀκρίδων,
ἠναγκάζετο ὁ λαὸ@ τῆ@ πατρίδο@ εἰ@ φυγήν, καὶ νὰ ζητῇ τὴν
τροφὴν τῆ@ ζωῆ@ του. Ἐκεῖνοι δὲ ἐκδέχοντο καὶ ἤλπιζον καλὸν ἐκ
τῆ@ ἀµελεία@ ἢ ἀδιαφορία@ των, ἐξ ὧν δὲν ἔρχεται ποτὲ κανένα
καλόν, καὶ ἐπροσδόκων τὸν ὄλεθρον καὶ ἀφανισµὸν τῆ@ ἀκρίδο@
µόνον νὰ ἀκολουθήσῃ αὐτόµατα ἢ κἀνένα@ σφοδρὸ@ ἄνεµο@ νὰ τὴν
ἀφανίσῃ ἢ καµµία θάλασσα καὶ χείµαῤῥο@ νὰ τὴν καταπνίξῃ, χωρὶ@
νὰ σαλεύσωσι παντελῶ@ κἀκεῖνοι τὸν πόδα του@, καθὼ@ λέγει ὁ
κοινὸ@ καὶ ὀρθὸ@ λόγο@.

Ἡµεῖ@ δὲ προστησάµενοι τὴν θείαν βοήθειαν, καὶ µεταχειρι-
ζόµενοι µέσον αὐτὴν τὴν συνεργίαν καὶ συνδροµὴν τὴν ἐδικήν σα@,
σᾶ@ διωρίσαµεν εἰ@ αὐτὴν τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ σκοτωµοῦ τῆ@ ἀκρί-
δο@, καὶ ἐπαρατηρήθη µὲ τὴν δοκιµὴν ἐν τοῖ@ πρὸ τούτου δύο ἔτε-
σιν, ὅτι ἀποβαίνει εὐτυχῶ@ τὸ ἐγχείρηµα εἰ@ κοινὴν ὠφέλειαν ὑµῶν,
ὅτι δηλαδὴ ὀλιγοστεύει ἡ ἀκρὶ@ καὶ καταδαµάζεται ἡ ὁρµὴ αὐτῆ@
καὶ δύναµι@, καὶ χαίρεται ἕκαστο@ ὑµῶν τὰ ὑποστατικά του ἀβλαβῆ
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καὶ ἀκέραια ἐκ τῆ@ φθοροποιοῦ ἀκρίδο@, τῆ@ πρότερον µέχρι µὲν
καλάµου τὸ λήϊον, µέχρι δὲ φλοιοῦ τὰ φυτὰ καταδαπανώση@.

Ὅθεν καὶ φωτίζοµεν ὑµῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰ@ γραφά@,
καὶ διδάσκοµεν ὑµᾶ@ εὐαγγελικῶ@, ὅτι πολὺ διαφέρει ὁ ἄνθρωπο@
ἀπὸ «τὰ στρουθία, ἃ µήτε σπείρουσι µήτε θερίζουσι, µήτε εἰ@ ἀπο-
θήκα@ συνάγουσι, καὶ ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιο@ τρέφει αὐτά»2. Ὁ λο-
γικὸ@ ἄν<θρωπ>ο@ εἰ@ τὴν γεωργικήν του καλλιεργεῖ ἄριστα τὴν
γῆν. Σπείρει τοὺ@ ἀγρού@ του καὶ ἐκκαθαίρει τὰ@ ἀκάνθα@ τὰ@ πα-
ραφυοµένα@, ἵνα µὴ ἀναβᾶσαι πνίξωσι τὸν σπόρον αὐτοῦ. Ὁ ἄνθρω-
πο@ ὡ@ λογικὸ@ φυτεύει ἀµπελῶνα@, φυτεύει καὶ αὐξάνει τακτικὰ
τὰ δένδρα του, καὶ φραγµὸν αὐτοῖ@ περιτίθησι εἰ@ φύλαξιν καὶ δια-
τήρησιν τῆ@ ἀµπέλου καὶ τῶν δένδρων του ἀπὸ τὰ ζῶα τὰ βλά-
πτοντα αὐτά, καὶ συνάγει οὕτω τοὺ@ καρπού@ του, καὶ θερίζει τὰ
τροφιµώτατα χόρτα τὰ πρὸ@ τροφὴν ἑαυτοῦ καὶ τῶν θρεµµάτων
αὑτοῦ ἀνήκοντα. Καὶ διὰ τῆ@ γνώσεω@ καὶ φρονήσεώ@ του γίνεται
ἐπιτήδειο@ ὁ ἄνθρωπο@ εἰ@ τὸ νὰ ἐφεύρῃ τρόπου@ καὶ µηχανὰ@
ἁρµοδία@ πρὸ@ τὴν οἰκονοµίαν του, εἰ@ τὸ νὰ διατηρῇ τὴν ὑγιείαν
του καὶ νὰ ἀποφεύγῃ τὰ@ νόσου@, καὶ ἑνὶ λόγῳ γνωρίζει ὁ ἄνθρω-
πο@ ὅλα τὰ ὠφέλιµα καὶ βλαπτικά, καὶ τὰ µὲν στέργει, ὡ@ συστα-
τικὰ τῆ@ ζωῆ@ καὶ εὐτυχία@ του, τὰ δὲ ἀποφεύγει ὡ@ πρόξενα τῆ@
δυστυχία@. Καθὼ@ καὶ «ὁ ποιµὴν τῶν προβάτων ὁ καλό@, ὅταν
θεωρῇ τὸν λύκον ἢ ἄλλο τι θηρίον ἐρχόµενον εἰ@ τὰ πρόβατα, οὐκ
ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει, ἀλλὰ µέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβά-
των»3, καὶ ἵσταται πρὸ@ βοήθειαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐλευθερώνει ἀπὸ
τὸν κίνδυνον τοῦ θανάτου, ἵνα µὴ ἔλορ καὶ κόρµα (sic) τοῖ@ θηρί-
οι@ γένωνται.

Καὶ οὕτω@ ἔχει βέβαια ἡ ἀλήθεια, ἐπειδὴ ὁ Θεὸ@ ἔπλασε τὸν
ἄνθρωπον, ὄχι ἄλογον, ἀλλὰ λογικόν, καὶ πάντων τῶν ἐπιγείων
ζώων τιµιώτερον καὶ σοφώτερον, καὶ «ὑπέταξεν ὑποκάτω τῶν
ποδῶν αὐτοῦ πρόβατα καὶ βόα@ ἁπάσα@, ἔτι δὲ καὶ τὰ κτήνη τοῦ πε-
δίου, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐ<ρα>νοῦ, καὶ τοὺ@ ἰχθύα@ τῆ@ θαλάσ-

2. Ματθ. J� 26.
3. Ἰω. ι� 11-13.
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φ. 187

ση@»4. Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὄµµατα καὶ βλέπει, ἀκοὴν καὶ ἀκούει,
στόµα καὶ λαλεῖ, χεῖρα@ καὶ ἐργάζεται, πόδα@ καὶ περπατεῖ, καὶ ἔτι
ἔδωκεν αὐτῷ νοῦν καὶ συλλογίζεται, διακριτικὸν καὶ κρίνει, λογικὸν
καὶ διευθύνεται.

Ὅθεν ἐπειδὴ τὰ κοινὰ καὶ µεγάλα πάθη, ὡ@ κοινὴν καὶ µεγά-
λην τὴν βλάβην φέροντα, δέονται κοινὴν καὶ µεγάλην θεραπείαν,
κατὰ τὸν σοφόν, διὰ τοῦτο ἀξιοῦµεν ὑµᾶ@ κοινῶ@ ἁπαξάπαντα@,
ἵνα δείξητε ἐµπράκτω@ τὸν ὑπὲρ τοῦ καλοῦ τῆ@ πατρίδο@ | καὶ τῆ@
κοινῆ@ ὑµῶν ὠφελεία@ ἔνθερµον ζῆλόν σα@, καὶ καθὼ@ οἱ κάτοικοι
ἄλλων τόπων µετεχειρίσθησαν τρόπου@ διαφόρου@, καὶ κόπου@ οὐκ
ὀλίγου@, καὶ ἠλευθέρωσαν τὰ@ πατρίδα@ των ἀπὸ τὸ φθοροποιὸν
θηρίον τῆ@ ἀκρίδο@, οὕτω καὶ ὑµεῖ@ ποιήσατε, κρίνοντε@ µὲ τὸν
νοῦν σα@, ὅτι ὁ προσωρινὸ@ κόπο@, ὡ@ πρὸ@ τὴν ἀπόλαυσιν τῆ@
ἐλπιζοµένη@ εὐτυχία@, ὁποῦ µέλλει νὰ χαίρεται ἕκαστο@ ἀβλαβῆ
καὶ ἀκέραια ὅλα του τὰ γεννήµατα, εἶναι βέβαια κόπο@ ὀλίγο@ ἢ
καὶ οὐδετίποτε.

Οὕτω ποιήσατε ὡ@ ὑµῖν συµβουλεύοµεν, ἵνα ἡ τοῦ Θεοῦ χάρι@
καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεο@ καὶ ἡ εὐχὴ καὶ ἡ εὐλογία τῆ@ ἡµῶν µετριότη-
το@ εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν.

4. Ψαλµ. η� 7-9.
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74. ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ -

∆ΑΝΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΨΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ1

† Κυπριανὸ@ ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο@.

Ἡ µετριότη@ ἡµῶν, µετὰ τῶν περὶ αὐτὴν ἱερωτάτων µητρο-

πολιτῶν, ἀποφαινοµένη δῆλον ποιεῖ, ὅτι ὀφείλοµεν τοῖ@ κυρίοι@

Κυπριανῷ Θησεῖ καὶ συντροφίᾳ, κατοίκοι@ ἐµπόροι@ εἰ@ Λάρ-

νακα, γρόσια 222.706, ἤτοι διακοσία@ εἴκοσι δύο χιλιάδα@ καὶ

ἑπτακόσια ἓξ γρόσια, ἅτινα διὰ τὴν πέρυσιν ἐπικρατοῦσαν δυστυ-

χίαν τῆ@ νήσου µα@, ἐτράβησεν ἡ ἐντιµότη@ των διὰ πολιτσῶν2

πρὸ@ τοὺ@ ἐν τῇ Βασιλευούσῃ ἐντιµοτάτου@ κυρίου@ Ἀπόστολον

Παπᾶ3, υἱοὺ@ καὶ συντροφίᾳ, καὶ τὰ ἐπλήρωσαν διὰ λογαριασµὸν

τῶν βασιλικῶν δοσιµάτων τοῦ τόπου, δι’ ἐγγυήσεω@ ἰδικῆ@ µα@.

Καὶ ἐπειδὴ εἰ@ τὴν διορίαν δὲν ἠδυνήθηµεν νὰ τοὺ@ τὰ ἐµβάσωµεν

διὰ τὰ@ περισσὰ@ δυστυχία@ τῶν πτωχῶν ῥαγιάδων, ὑποσχόµεθα

ἀποπληρῶσαι αὐτὰ τῇ ἐντιµότητί των ἀνελλιπῶ@ µετὰ τοῦ συµ-

πεφωνηµένου τόκου αὐτῶν δεκαὲξ εἰ@ τὰ ἑκατόν, ἐν διαστήµατι

µηνῶν ὀκτώ.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «∆άνεια τῶν θρόνων διὰ τὴν Κύπρον», ΚΧ, Ζ� (1930) 123. Τὸ
δάνειο συνήφθη προκειµένου νὰ πληρωθοῦν τὰ δοσίµατα τοῦ τόπου πρὸ@ τὴν
ὑψηλὴ Πύλη.
2. Πόλιτσα: συναλλαγµατική, γραµµάτιο.
3. Ὁ ἐν λόγῳ ἔµπορο@ ἐν Κωνσταντινουπόλει ὀνοµαζόταν Ἀπόστολο@ Παπάο-
γλου ἢ Παπάζογλου (βλ. Π. ΧΙ∆ΙΡΟΓΛΟΥ, Κατάλογο@ τῶν ἐν τῷ ἀρχείῳ τοῦ
Κέντρου Ἐπιστηµονικῶν Ἐρευνῶν ἐναποκειµένων ὀθωµανικῶν ἐγγράφων, ΕΚΕΕ,
V (1971-1972) 359.
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∆ιὸ καὶ εἰ@ τὴν περὶ τούτου βεβαίωσιν καὶ ἀσφάλειαν δεδώ-
καµεν τὴν παροῦσαν ἡµῶν ὁµολογίαν, ἰδιοϋπόγραφον καὶ ἰδιο-
σφράγιστον, εἰ@ χεῖρα@ τῆ@ ἐντιµότητό@ των.

Ἐν ἔτει �αωκα�, Ἰανουαρίου α�.

Ὁ Κύπρου ὑπόσχεται.
Ὁ Πάφου Χρύσανθο@.
Ὁ Κιτίου Μελέτιο@.

Ὁ Κερηνεία@ (sic) Λαυρέντιο@.
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75. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Ἡ µετριότη@ ἡµῶν διὰ τοῦ παρόντο@ δῆλον ποιεῖ ὅτι, λογα-
ριασθέντε@ µετὰ τῆ@ κάσια@ τοῦ κοινοῦ οἱ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτο@
1235 (1820) γραµµατικοὶ τῶν κατιλλικίων, ἐπειδὴ ἔµεναν νὰ λαµ-
βάνουν ἱκανὰ ρέστα τῆ@ κάσια@ τοῦ ἰδίου ἔτου@, καὶ ἕνεκα τούτων
ἀπέδειξαν καὶ αὐτοὶ τὰ µέρη, ἀφ’ ὧν τὰ ἐδανείσθησαν, διὰ νὰ πλη-
ρωθῶσιν εἰ@ τοὺ@ δανειστά@ των ἐκ τῆ@ κάσια@, ὡ@ φαίνονται λε-
πτοµερῶ@ εἰ@ τὰ τοῦ κοινοῦ κατάστιχα.

∆ιὰ τοῦτο ἐκ τοῦ πρώην γραµµατικοῦ Λεµεσοῦ κὺρ Παύλου
Μιχαηλίδου, καὶ ἐκ τοῦ πρώην γραµµατικοῦ Κυθραία@ κὺρ Γιαν-
νάκη Μονόχειρο@ ἐδέχθη τὸ κοινὸν νὰ πληρώσῃ τῷ ἄρχοντι κον-
σόλῳ Ἀγκλία@ σιὸρ Ἀντωνίῳ Βοντιτζιάνῳ γρ<όσια> 14.100, ἤτοι
δεκατέσσαρα@ χιλιάδα@ καὶ ἑκατὸν γρόσια, τὰ ὁποῖα ὑποσχόµεθα
ἀποπληρῶσαι τῇ αὐτοῦ ἐκλαµπρότητι εἰ@ διορίαν µηνῶν ὀκτὼ ἀπὸ
τῆ@ σήµερον µετὰ τοῦ συµφωνηθέντο@ διαφόρου πρὸ@ γρ<όσια>
δώδεκα εἰ@ τὰ ἑκατόν.

∆ιὸ καὶ εἰ@ ἔνδειξιν ἐδώκαµεν τὸ παρόν µα@ εἰ@ χεῖρα@ τῆ@
αὐτοῦ ἐκλαµπρότητο@. �αωκαῳ, Φεβρουαρίῳ 5ῃ.

† Ὁ Κύπρου ὑπόσχεται.

1. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνοµάρτυ@ ἀρχιεπίσκοπο@ Κύπρου Κυπριανό@»,
ΑΒ, ὅ.π., σ. 291.
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76. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΥΚΚΟΥ ΙΩΣΗΦ1

Κυπριανὸ@ ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο@.

Πανοσιώτατε καθηγούµενε τῆ@ ἱερᾶ@ καὶ βασιλικῆ@ µονῆ@
Κύκκου κὺρ Ἰωσὴφ καὶ ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητὲ καὶ περιπόθητε
τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@, πατρικῶ@ εὐχόµενοι εὐλογοῦµέν σε.

Ἡ γνωστὴ χήρα, αὐτάδελφο@ τοῦ κὺρ Χαραλάµπου@ ἐκκλη-
σιάρχου, ἔγραψε πρὸ@ ἡµᾶ@ προσκλαιοµένη καὶ δεινοπαθοῦσα ὅτι
ταλαντεύεται τὸ δίκαιόν τη@ τοσοῦτον χρόνον καὶ δὲν βλέπει κα-
νένα τέλο@ εἰ@ αὐτό. Προστρέχει εἰ@ τὴν Ἐκκλησίαν, µὴ ἔχουσα
ποῦ ἀλλαχοῦ νὰ προσδράµῃ.

Ἐπληροφορήσαµεν λοιπὸν τὸν αὐτάδελφόν τη@ καὶ µᾶ@ ἔφερε
τὸν λογαριασµὸν καὶ βλέποµεν ὁποῦ κορυφοῦται τὸ χρέο@ τοῦ ἱεροῦ
µοναστηρίου πρὸ@ τὴν ῥηθεῖσαν χήραν γρόσια 4136, ἤτοι τέσσα-
ρα@ χιλιάδα@ ἑκατὸν τριάκοντα ἕξι γρόσια, µετὰ τῶν τόκων αὐτῶν,
µέχρι τῆ@ ἐσχάτη@ τοῦ λήξαντο@ Ἰανουαρίου. Εἶναι καὶ ἕτερον
κονδῆ(ῦ)λι, λάθο@ τὰ κατάστιχα τοῦ αὐτοῦ ἐκκλησιάρχου, ὁποῦ
ἔχει νὰ λαµβάνῃ ἡ αὐτοῦ ὁσιότη@ γρόσια 1455, ἅτινα ὡ@ ἀποδε-
δειγµένα, ζητεῖ καὶ αὐτά, ὅλα γρόσια 5591.

Τὰ ἄνωθεν λοιπόν, ἐπειδὴ τόσον ἡ διαληφθεῖσα χήρα, ὅσον καὶ
ὁ ἐκκλησιάρχη@ τὰ ζητοῦσιν ἐπιµόνω@ ἀπὸ τὸ ἱερὸν µοναστήριον,
τὴν προτρέποµεν πατρικῶ@ καὶ τὴν κατανουθετοῦµεν εἰ@ τοῦτο
ὁποῦ ἤδη εὑρίσκοµεν †...† εἰ@ τὸ ἱερὸν µοναστήριον νὰ παρατηρήσῃ
καλῶ@ τὸν κώδικα, διὰ νὰ ἰδῇ αὐτὰ ἀπερασµένα εἰ@ τὰ ἐπίλοιπα
χρέη τοῦ ἱεροῦ µοναστηρίου. Καὶ µετὰ τοῦτο νὰ φροντίσῃ τὴν

1. Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 46. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνο-
µάρτυ@ ἀρχιεπίσκοπο@ Κύπρου Κυπριανό@», ΑΒ, ὅ.π., σ. 285.
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ἀπαί(ό)τισιν τῶν ἄσπρων τούτων καὶ νὰ ἀφήσῃ τὸ πρᾶγµα νὰ προβῇ
περαιτέρω, καὶ ὅτι στοχαζόµεθα δὲν ἔχει καλὴν τὴν ἀπόβασιν.
Ἡµεῖ@ καὶ ὡ@ τζιράκι µα@ καὶ ὡ@ τέκνον τῆ@ Ἐκκλησία@ καὶ ὡ@
ἄνδρα µὲ χαρακτῆρα, δὲν θέλοµεν νὰ προσάπτηται οὔτε ὁ παρα-
µικρὸ@ µῶµο@. Εὑρέθη (sic) καλῶ@ ὅτι τὰ τοιαῦτα παρορώµενα ζη-
µίαν µᾶλλον ἢ ὠφέλειαν φέρουσι.

Καὶ ταῦτα ἐν τούτῳ, ἡ δὲ τοῦ ἁγίου Θεοῦ χάρι@ σὺν τῇ εὐχῇ
καὶ εὐλογίᾳ τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ εἴη µετ’ αὐτῆ@.

1821, Φεβρουαρίου 11.
† Ὁ Κύπρου εὐχέτη@ σου.
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77. ΕΛΕΓΕΙΑΚΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΡΟΥΝΟΝΙ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟ1

Ἐλόγιον.

Κυπριανὲ οὐρανόφοιτε µέγα κλέο@ ἀρχιερήων
σὲ περιστίλβει ἄκρου δόξα θρόνου µεγάλη·

θαῦµα µέγα φράσσασθαι, καὶ µέγα θαῦµα ἰδέσθαι,
Κυπριανὸν ἦ ρὰ νέον θαῦµα ἐπιχθονίων·

σὸν κλέο@ οὐράνιον τεὸν οὔνοµα οὔποτ’ ὀλεῖται,
ἄφθιτον ἐν ζωῇ, ἄφθιτον ἐν θανάτῳ·

ὅττιπερ ἐξεφάνη@ σοφίη@ πρόµο@ οὐρανοφάντωρ,
εἰρήνη@ µεδέων ἄγγελο@ εὐσεβίη@·

ἐπαινετοὺ@ Κύπρου θεῖον θρόνον ὕψι πατήσαι@,
δηρὸν ὑπερβαίνων Νέστορ’ ὁλυµπιάσιν·

ὡ@ ἀνακουφίζοι@ ἑλληνίδο@ ἔγγονα φύτλη@
καὶ µέλι ἐν στάζοι@ οὐρανίων χαρίτων.

�αωκα�, Μαρτίου ε�.

1. Ὁ Κυπριανό@, Ἐφηµερίδα «Ἐλευθερία», 10 Ἰουλίου 1910, φ. 218. Γιὰ τὸν Ἀντώ-
νιο Μπρουνόνι, ἰταλὸ κάτοικο Λευκωσία@, βλ. στὴν διήγηση τοῦ Ἀλῆ Μπέη,
κείµενο 9, σ. 141.
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Μετάφραση.

Κυπριανέ, ἐσὺ ποὺ κατοικεῖ@ στοὺ@ οὐρανοὺ@ κι εἶσαι µέγα
κλέο@ γιὰ τοὺ@ ἀρχιερεῖ@,

δόξα µεγάλη τοῦ ὑψίστου θρόνου σὲ περιβάλλει µὲ λαµπρό-
τητα·

ἀληθινά, ὁ Κυπριανὸ@ εἶναι ἕνα νέο θαῦµα ἀνάµεσα στοὺ@
ἀνθρώπου@,

θαῦµα µεγάλο νὰ περιγράψει κανεὶ@ µὲ λόγια, θαῦµα µεγάλο
καὶ ν’ ἀντικρύσει κανεί@.

Τὸ κλέο@ καὶ τὸ οὐράνιό σου ὄνοµα ποτὲ δὲν θὰ χαθοῦν,
ἀλλὰ θὰ παραµείνουν ἄφθαρτα στὴν ζωή, ἄφθαρτα καὶ στὸν

θάνατο·
γιατὶ ἀκριβῶ@ ἀναδείχθηκε@ πρῶτο@ στὴν σοφία µὲ λαµπρό-

τητα, ποὺ φθάνει στὸν οὐρανό,
ἀναδείχθηκε@ προστάτη@ τῆ@ εἰρήνη@ καὶ ἄγγελο@ εὐσεβεία@.
Πάτησε@ ψηλὰ στὸν θεῖο θρόνο, ἐκεῖ ποὺ βρίσκονται οἱ ἀξιέ-

παινοι ἄνδρε@ τῆ@ Κύπρου
ξεπερνῶντα@ γιὰ πολὺν καιρὸ τὸν Νέστορα στὴν Ὀλυµπία.
Μακάρι ν’ ἀνακουφίζει@ τοὺ@ ἀπογόνου@ τῆ@ ἑλληνικῆ@

φυλῆ@
καὶ νὰ στάζει@ σ’ αὐτοὺ@ τὸ µέλι τῶν οὐρανίων χαρισµάτων.
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78. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ

ΠΡΟΣ ΚΟΚΟΝΑΝ ΜΑΡΙΓΩ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ1

Τὴν εὐγένειάν σα@ ὡ@ εἰκὸ@ προσκυνῶ.
Ἔλαβον τὸ ἀγαπητόν µοι γράµµα σα@ καὶ ἐπὶ τῇ δηλώσει τῆ@

εὐκταιοτάτη@ µοι ἀγαθῆ@ ὑγεία@ σα@ ἄκρω@ ἐχάρην.
Ἐπειδὴ καὶ τὸ πλοῖον, µὲ τὸ ὁποῖον ἤθελα νὰ ἀναχωρήσω,

ἔφυγε πρὶν ἔλθωσι τὰ ῥοῦχά µου, διὰ τοῦτο ἀναγκάσθηκα νὰ ἐµπο-
δισθῶ, νὰ ὑπάγω µὲ ἕτερον πλοῖον ῥωσικόν, ὁποῦ φορτώνει εἰ@ Λε-
µεσόν, καὶ ἔχει νὰ ἔλθῃ καὶ ἀπὸ ἐδῶ νὰ πάρῃ φόρτωµα· καὶ φεύγει
στοχάζοµαι τὴν ἁγίαν ἑβδοµάδα.

Ὅθεν ἐπειδὴ καὶ εὑρίσκοµαι ἀκόµη εἰ@ τὸν τόπον καὶ δὲν
ἠµπορῶ παρὰ νὰ σᾶ@ γράψω καὶ τὸ παρόν, νὰ σᾶ@ εἰδοποιήσω ὅτι
κατὰ τὸ παρὸν εὑρίσκοµαι εἰ@ τὸ σπίτι τοῦ πατρὸ@ κρυµµένο@. Καὶ
ἠµπορεῖτε νὰ µοῦ γράφετε µὲ περισσοτέραν ἐλευθερίαν. Τὰ γράµ-
µατά σα@ ὅµω@ νὰ τὰ περικλείετε εἰ@ ἕτερον χαρτί, καὶ τὸ ἔξω νὰ
τὸ ἐπιγράφετε εἰ@ τὸ ὄνοµα τοῦ δούλου µα@ Κωνσταντῆ, καὶ ἐγὼ
θέλω τὸν προδιαθέσω, διὰ νὰ µοῦ τὸ φέρῃ.

Τὴν κυρίαν προσκυνῶ, καὶ πάντοτε νὰ µοῦ χαρίζῃ τὰ@ εὐχά@
τη@. Τὰ@ ἀνεψιὰ@ χαιρετῶν ἀσπάζοµαι. Τὸν Σπῦρον χαιρετῶ καὶ νὰ
µὲ ἰδεάσῃ πῶ@ εἶναι ἡ ὑπόθεσί@ µου, καὶ ἂν ἔτι ζητοῦµαι. Ἐπειδὴ ὁ
πατὴρ ἠρώτησε τὸν δεσπότην ἂν ἔγινε ἀρζιχάλι2, καὶ ἐκεῖνο@ τοῦ
ἀπεκρίθη, ὅτι δὲν ἔγινε. Ὅθεν παρακαλῶ νὰ µὲ ἰδεάσῃ πρὸ@ ἡσυχίαν
µου. Τὸ περίκλειστον στείλατε εἰ@ σαράγιον, τοῦ σιὸρ Σολοµῶντο@

1. Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ, «Οἱ κύπριοι στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 - ἡ οἰκογένεια Οἰκο-
νοµίδη», ΚΣ, Μ� (1976) 44-45. Στὴν ἐν λόγῳ ἐπιστολὴ γίνεται ἀναφορὰ στὸν δε-
σπότη (Κυπριανό).
2. Ἀρζιχάλι: αἴτηση, ἔκκληση.
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Ἰωαννίδου (sic). Εἰ@ τὸ τζιφλίκι ἔµειναν ἀκόµη µερικὰ ῥοῦχα ἰδικά
µου, τὰ ὁποῖα παρακαλῶ νὰ µοῦ ἐξαποστείλητε. Ἔµεινε ἕνα@ λι-
πατέ@, ἕνα ταγάρι, τὸ κρεββάτιόν µου, καὶ µέσα εἰ@ τὸ ἀ(ἑ)ρµάριν
µερικὸν χαρτί. Τὰ ὁποῖα παρακαλῶ νὰ µοῦ στείλετε.

Ταῦτα καὶ χαρίσατε συγγνώµην διὰ τὴν ἐνόχλησιν ὁποῦ σᾶ@
δίδω. Καὶ µένω προσκυνῶντά@ σα@.

Σκάλα Λάρνακο@, τῇ 26ῃ Μαρτίου 1821.

Τῆ@ ὑµετέρα@ εὐγενεία@
ταπεινότατο@ δοῦλο@

ὁ Ἰωάννη@ ὁ Οἰκονοµίδη@.
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79. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ∆ΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΝ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ1

Κυπριανὸ@ ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο@
Νέα@ Ἰουστινιανῆ@ καὶ πάση@ Κύπρου.

Εὐλαβέστατοι ἱερεῖ@ καὶ λοιποὶ πάντε@ εὐλογηµένοι χριστια-
νοὶ τῆ@ εὐαγοῦ@ πόλεω@ Λευκοσία@, πατρικῶ@ εὐχόµενοι εὐλο-
γοῦµεν πάντα@ ἡµᾶ@.

Εἴµεθα βέβαιοι ὅτι ἡ χθεσινὴ πρᾶξι@, ἤτοι ἡ ζήτησι@ τῶν
ὅπλων, σᾶ@ ἐθορύβησεν οὐκ ὀλίγον, τὸ ὁποῖον καὶ ἡµεῖ@ ἠξεύρον-
τε@ ὅτι ἔχει νὰ σᾶ@ θορυβήσῃ, ἐπασχήσαµεν πᾶσι τρόποι@ νὰ τὸ
ἐµποδίσωµεν. Πλὴν µὲ τὸ νὰ ἦτον αὐτὸ τὸ πρᾶγµα δι’ ὑψηλοῦ προ-
σκυνητοῦ βασιλικοῦ ὁρισµοῦ, ἡ ἐξουσία ἠθέλησε νὰ τὸ κυρώσῃ. Μ’
ὅλον τοῦτο, τέκνα ἀγαπητά, τὸ πρᾶγµα τοῦτο νὰ µὴ σᾶ@ θορυβήσῃ
παντελῶ@, ἐπειδὴ ὁ πολυχρόνιο@ βασιλεὺ@ ἡµῶν, τὸν ὁποῖον ὁ
ἅγι(ο@) Θεὸ@ νὰ πολυετῇ καὶ νὰ ἐνισχύῃ κατὰ τῶν ἰδίων ἐχθρῶν
του, εἰ@ αὐτόν του τὸν βασιλικὸν ὁρισµόν, ὁποῦ στέλλει, καταντᾷ
νὰ µᾶ@ εὔχεται µάλιστα ῥητῶ@ τοὺ@ κυπρίου@ ἡµᾶ@, ὢν εὐχαρι-
στηµένο@ εἰ@ τὸ ἄκρον, διὰ τὴν ἐµπιστοσύνην µα@ καὶ διότι ἀπὸ τὸν
καιρὸν τῆ@ ἁλώσεω@ µέχρι τῆ@ παρούση@, οὐδέποτε τὸ κράτο@ του
ἐγνώρισεν εἰ@ ἡµᾶ@ καµµίαν δολιότητα ἢ χιναετλίκι. Λοιπὸν πόση
ὑπεράσπισι@ αὐτὴ τοῦ πολυχρονίου βασιλέω@ δι’ ἡµῶν εἰ@ ὑµᾶ@;
Ὅθεν τέκνα περιπόθητα αὐτὸν τὸν λαµπρὸν χαρακτῆρα, αὐτὸ τὸ
λελαµπρυσµένον πρόσωπον, νὰ πασχίσωµεν εἰ@ αὐτοὺ@ τοὺ@ και-
ρού@, διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Ἰησοῦ µα@ Χριστοῦ, νὰ φυλάξωµεν κα-

1. Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ἐγκύκλιο@
τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ ἀναφεροµένη εἰ@ τὰ ἐν Κύπρῳ γεγονότα τοῦ
1821», ΚΣ, ΚΗ� (1964) 179-180.

���

? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:42  ������ 303

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



θαρὸν καὶ ἀµόλυντον ἐνώπιον τοῦ βασιλέω@ ἡµῶν, διὰ νὰ ἔχωµεν
διὰ πάντα τὴν ὑπεράσπισίν του. Καὶ ἡµεῖ@ σᾶ@ ὀµνύοµεν τὸν Θεόν,
τρίχα νὰ µὴ βλαβῇ ἀπὸ τὸ κεφάλι σα@. Ἀνοίξατε τὰ ἐργαστήριά
σα@ ἀφόβω@, κοιτάξετε τὴν δουλίαν σα@, ἡσυχάσατε εἰ@ τὰ ὀσπίτιά
σα@, χωρὶ@ νὰ ἔχετε τὴν παραµικρὰν ὑποψίαν, ἀφιερώνοντε@ ὅλα@
τὰ@ ἐλπίδα@ σα@ εἰ@ τὸν ἅγιον Θεόν, καὶ ἡ αὐτοῦ ἄπειρο@ ἀγαθό-
τη@ δύναται νὰ ἀπαλλάξῃ ἡµᾶ@ πάντων τῶν δεινῶν. Προσέτι ἂν
εἶναι µερικοί, ὁποῦ ἔχουν ὅπλα, καὶ δὲν τὰ ἔδωσαν, ἂ@ τὰ φέρουν εἰ@
ἡµᾶ@ νὰ τὰ δώσωµεν ἡµεῖ@, καὶ ἐν καιρῷ τῷ προσήκοντι θέλοµεν
ἐνεργήσῃ νὰ τοῖ@ ἐπιστραφῶσιν ὀπίσω.

Οὕτω ποιήσατε ὡ@ γράφοµεν ὑµῖν ἐντελλόµενοι πατρικῶ@,
ἵνα ἡ χάρι@ τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἄπειρον αὐτοῦ ἔλεο@ καὶ ἡ εὐχὴ καὶ ἡ
εὐλογία τῆ@ ἡµῶν µετριότητο@ εἴη µετὰ πάντων ἡµῶν.

1821, Ἀπριλίου 22.
† Ὁ Κύπρου κ<αὶ> εὐχέτη@ ἡµῶν.
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80. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΙΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤΗΛΛΙΚΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ1

Κυπριανὸ? ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπο? πάση? Κύπρου.

Εὐλαβέστατοι ἱερεῖ? καὶ λοιποὶ πάντε? εὐλογηµένοι χριστια-
νοὶ τοῦ κατηλλικίου Κυθρέα?, εὐχόµενοι εὐλογοῦµεν πάντα? ὑµᾶ?
πατρικῶ?.

Αἱ παροῦσαι περιστάσει? καὶ καιρικαὶ ἀνωµαλίαι, ὁποῦ παρὰ
πᾶσαν ἐλπίδα καὶ ἐξαίφνη? µᾶ? περιεκύκλωσαν ἕνεκα τοῦ πλήθου?
τῶν ἁµαρτιῶν µα?, δὲν ἀµφιβάλλοµεν ὅτι διαλαλούµεναι καὶ εἰ? τὰ
ἔξω µὲ ὑπερβολὴν µάλιστα, προξενοῦσι θόρυβον καὶ φόβον εἰ? τὰ?
καρδία? {σα?} ὅλων τῶν ὁµογενῶν µα?, ὅσοι µάλιστα ἀγνοοῦσι τὰ?
αἰτία? ἐκ τῶν ὁποίων ἐπήγασαν καὶ πηγάζουσιν αὐτὰ ὅλα µὲ δί-
καιον τρόπον, ταράττονται καὶ φοβοῦνται.

Χρέο? µα? λοιπὸν ἀπαραίτητον εἶναι εἰ? τοιαύτα? περιστά-
σει? νὰ σᾶ? δώσωµεν τὰ? χρεωστουµένα? πατρικά? µα? συµβουλὰ?
καὶ νουθεσία?, διὰ νὰ καταλάβετε πόθεν ἐξαρτᾶται ἡ κοινὴ ὠφέ-
λεια καὶ σωτηρία µα?. Πρὸ πάντων, τέκνα ἀγαπητά, χρεωστοῦµεν
νὰ προστρέξωµεν εἰ? τὸ ἄπειρον ἔλεο? τοῦ ἁγίου Θεοῦ µετὰ συν-
τετριµµένη? καρδία? καὶ µετανοία?, διὰ νὰ παράβλεψῃ τὰ? ἁµαρ-
τία? µα?, καὶ νὰ ἀφιερώσωµεν τὰ? ἐλπίδα? µα? εἰ? τὸ ἀνεξιχνίαστον
πέλαγο? τῆ? εὐσπλαγχνία? του, καὶ ἡ πάνσοφο? αὐτοῦ παντοδυ-
ναµία θέλει οἰκονοµήσει τὰ συµφέροντά µα?.

∆εύτερον νὰ ἀποῤῥίψωµεν κάθε πάθο? καὶ ψυχρότητα, ὁποῦ
ἔχοµεν εἰ? τοὺ? ἀδελφού? µα? καὶ νὰ ἐγκολπωθῶµεν τὴν ἀπάθειαν

1. Ἄνευ ἀρίθµηση? ἔγγραφο τῆ? ἱερᾶ? Ἀρχιεπισκοπῆ? εὑρισκόµενο ἐντὸ? πλαι-
σίου. «Σπουδαῖον ἔγγραφον τοῦ ἐθνοµάρτυρο? ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ», ΑΒ,
τ. Β� (Ζ�), τεῦχ. 80 (210) (1930) 440-441.

���

? - ? ? 2: 1 30-08-09  19:26  ������ 305

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



���

καὶ γνησίαν ἀγάπην, τὴν πρὸ? ἀλλήλου?, καθὼ? διδάσκει ὁ εἰρη-
νάρχη? Θεό? µα? εἰ? ὅλον του τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Καὶ αὐτὴ εἶναι
ἡ µόνη ἀρετή, ὁποῦ ζητεῖται ἀπὸ τὸ γλυκύτατόν του στόµα τοῦ
Ἰησοῦ µα?, καὶ ὁποῦ δύναται νὰ ἐξιλεώσῃ τὸν ἅγιον Θεὸν καὶ νὰ κα-
λύψῃ πλῆθο? τῶν ἁµαρτιῶν µα?.

Τρίτον, ἐκείνην τὴν βαθεῖαν ὑπόκλισιν, εὐπείθειαν καὶ πίστιν
ὁποῦ ἐφύλαξαν καὶ οἱ πρόγονοί µα?, καὶ ἡµεῖ? ἕω? τώρα, ἀπὸ τὸν
καιρὸν τῆ? ἁλώσεω?, εἰ? τὸν κραταιότατον καὶ πολυχρόνιον ἡµῶν
βασιλέα, διὰ τὴν ὁποίαν ἀπηλαύσαµεν εἰ? ὅλον τὸ διάστηµα ἄπειρα
χαρίσµατα καὶ ἐλέη τοῦ κράτου? του, ἡσυχίαν, ἀνάπαυσιν, καὶ πᾶν
ἄλλο ἀγαθόν. Τὴν αὐτὴν εὐπείθειαν καὶ ἐµπιστοσύνην νὰ φυλάξω-
µεν καὶ εἰ? τὸ ἑξῆ? ἀµετάβλητον χωρὶ? κἂν νὰ γογγύζωµεν εἰ? τὴν
πληρωµὴν τῶν ὀφειλοµένων βασιλικῶν δοσιµάτων, καὶ νὰ κάµνωµεν
παρακλήσει? νυκτὸ? καὶ ἡµέρα? εἰ? τὸν ὕψιστον Θεόν, διὰ τὴν µα-
κραίωνα ζωὴν καὶ ἀδιάσειστον διαµονὴν τοῦ κράτου? του, πρὸ?
σκέπην µὲν τῶν εὐπειθῶν καὶ πιστῶν ῥαγιάδων, τρόµον δὲ καὶ κα-
ταστροφὴν τῶν ἐναντίων. Πρέπει δὲ νὰ κάµνωµεν τοβάδε? καὶ διὰ
τὸν ἀγᾶ ἐφένδη µα?, ὁ ὁποῖο? διὰ τὴν φύλαξιν καὶ προστασίαν τῶν
ῥαγιάδων τῆ? νήσου µα? δὲν παύει νὰ κοπιάζῃ ἡµέρα? καὶ νυκτό?.
Αὐτὰ τὰ τρία ὅταν ἐξακολουθήσωµεν καθὼ? πρέπει, ἔχοµεν βε-
βαία? ἐλπίδα? ὅτι δὲν θέλοµεν βλαβῇ τὸ παραµικρόν, οὐδὲ θρὶξ ἐκ
τῆ? κεφαλῆ? ἡµῶν πεσεῖται.

Ὅθεν καὶ ἐσεῖ? τέκνα περιπόθητα, ἐξακολουθοῦντε? τὰ? πα-
τρικά? µα? αὐτὰ? συµβουλά?, ἀποῤῥίψατε κάθε φόβον ἀπὸ τὴν
καρδίαν σα?. Καὶ ἔχετε ἐλπίδα? εἰ? τὸ ἔλεο? τοῦ ἁγίου Θεοῦ, ὅτι
δὲν εἶναι κανένα? κίνδυνο? ἡ ὑποταγὴ καὶ πίστι? τῶν πιστῶν
ῥαγιάδων, ὁποῦ ἕω? τώρα ἐφυλάχθη· εἶναι ἐγνωσµένη καὶ εἰ? τὸ
ἴδιον κράτο? του. Ὅταν λοιπὸν φυλαχθῇ καὶ εἰ? τὸ ἑξῆ? ἡ αὐτὴ
κατὰ τὰ? ἐγγυήσει? καὶ ἀναφορὰ? ὁποῦ ἐκάµαµεν µετὰ τῶν τριῶν
λοιπῶν συναδελφῶν µα? µητροπολιτῶν εἰ? τὸ κραταιότατον δε-
βλέτι, πρέπει νὰ ἐλπίζωµεν µεγαλυτέραν προστασίαν καὶ πλουσιώ-
τατα χαρίσµατα τοῦ κράτου? του.

Προσέχετε διὰ τὸν Θεὸν τέκνα, νὰ µὴ ὑποπέσητε εἰ? τὸ πα-
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ραµικρὸν ἐλάττωµα µήτε (µὲ) λόγον, µήτε µὲ ἔργον, διότι ὅποιο? εἰ?
τοιούτου? καιροὺ? εἶναι ἀπρόσεκτο? εἰ? τοὺ? λόγου? του ἢ εἰ? τὰ
ἔργα του, παιδεύεται µὲ κεφαλικὴν τιµωρίαν. Ὅσοι δὲ φυλάξουν τὴν
ὀφειλοµένην εὐπείθειαν, οἱ τοιοῦτοι κοντὰ ὁποῦ δὲν θέλουν δοκιµά-
σει τὸ παραµικρόν, θέλουν ἀπολαύσει καὶ περισσοτέραν εὔνοιαν καὶ
διαφένδευσιν. Προσέτι, τέκνα, τὰ φορέµατά σα? νὰ εἶναι σεµνὰ καὶ
ῥαγιάδικα. Τὰ σαρίκια σα?, τὰ ζωνάρια σα?, τὰ γεµενιά σα? µαῦρα·
διότι τοιαύτη εἶναι ἡ προσταγὴ τοῦ ἀγᾶ ἐφένδη µα?. Καὶ ὅποιο?
εὑρεθῇ µὲ ἐξωτερικὸν φόρεµα, θέλει παιδευθῇ σκληρῶ?.

Οὕτω ποιήσετε. Ἐξ ἀποφάσεω? ταῦτα.
1821, Μαΐου 16.

† Ὁ Κύπρου κ<αὶ> ἐν Χρι<στῷ> εὐχέτη? σα?.

Στὸ κάτω ἀριστερὰ περιθώριον σηµειώνεται τὸ ἑξῆ?:
«Ὑ(Ἡ)µέτερε ἀρχιµανδρῖτα εὐχόµεθά σοι. Εἶναι προσταγὴ τοῦ

ἀγᾶ ἐφένδη µα? τὸ παρὸν νὰ ἀναγνωσθῇ εἰ? ὅλου? τοὺ? ῥαγιάδε? διὰ

ἡσυχίαν των».

Ἀκολουθεῖ µονογραφὴ τοῦ Κυπριανοῦ.
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81. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΛΗΨΕΩΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ1

∆ιὰ τοῦ παρόντο? καθίσταται γνωστόν, ὅτι διὰ µέσου τοῦ ἡµε-
τέρου Batiste Bénéduccie, µᾶ? ἀπεστάλη καὶ ἔχοµεν παραλάβη δά-
νειον, διὰ τὰ? ἀνάγκα? καὶ τὴν χρῆσιν τοῦ τόπου, παρὰ τοῦ κ.
Gabriel Bernard γάλλου, τάλληρα ἑξακόσια, λέγοµεν 600, τὰ ὁποῖα
ὑποσχόµεθα νὰ πληρώσωµεν ἐπίση? εἰ? τάλληρα µὲ ἐπιπλέον τόκον
πρὸ? δώδεκα εἰ? τὰ ἑκατὸν ἐντὸ? ἓξ µηνῶν. Καὶ παραχωροῦµεν ἵνα
πληρωθῇ ὁ εἰρηµένο? Gabriel τὰ? εἰσπράξει? ἀπὸ τὸ mizani τοῦ
βαµβακίου, τὸ ὁποῖον ἔχοµεν ἐνοικιάση εἰ? τὸν ὡ? ἄνω ῥηθέντα
Batiste, καὶ πρὸ? πίστωσιν ἐδόθη τὸ παρόν.

Ἐν Ἀρχιεπισκοπῇ τὴν 1ην Ἰουνίου 1821.

† Ὁ Κύπρου Κυπριανό?.

Batiste Bénéduccie µάρτυ?.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγγραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύπρου», ΚΧ, ΙΓ�
(1937) 122.
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82. ∆ΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ John Carne1

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 18212

«Τὸ βράδυ κατεβήκαµε ἔφιπποι ἀπὸ τὸ µοναστήρι τοῦ Ἁγίου
Χρυσοστόµου, περάσαµε τὴν πεδιάδα καὶ µπήκαµε στὶ? πύλε? τῆ?
Λευκωσία? πρὶν τὴν δύση τοῦ ἥλιου. Προηγουµένω? εἴχαµε στεί-
λει µία συστατικὴ ἐπιστολὴ στὸν ἕλληνα ἀρχιεπίσκοπο τῆ? νήσου.
Ἀµέσω? µᾶ? φιλοξένησε σ’ ἕνα θαυµάσιο σπίτι µὲ κῆπο καὶ ἀργό-
τερα τὸ βράδυ µᾶ? ἐπισκέφθηκε. Ἦτο ὁ Κυπριανό?, ποὺ σύντοµα
µετὰ τὴν ἀναχώρησή µα? δολοφονήθηκε βάναυσα. Φαινόταν ἕνα?
θαυµάσιο? καὶ ἀξιοπρεπὴ? ἄνδρα?. Ἦλθε καὶ µᾶ? συνόδευσε στὴν
Ἀρχιεπισκοπή, γιὰ νὰ δειπνήσωµε. Ὁ δρόµο? πρὸ? τὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ φωτιζόταν ἀπὸ πολλὰ ἀναµµένα δαδιά. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο?
προπορευόταν, ἐνῶ ἀκολουθοῦσαν οἱ ἱερεῖ? κατὰ τάξιν. Στὴν τρά-
πεζα, ποὺ ἦτο πλούσια, ἡ µαγειρικὴ καὶ τὸ κρασὶ ἦσαν ἐξαίσια. Κάθε
πρωὶ µᾶ? ἔστελνε τὸ πρόγευµα µὲ τοὺ? ὑπηρέτε?. Τὸ µεσηµέρι γευ-
µατίζαµε στὴν Ἀρχιεπισκοπή, ἐνῶ τὸ βράδυ ἐρχόταν καὶ συνοµι-
λούσαµε γιὰ µία ὥρα περίπου, καὶ µετά, µὲ ποµπὴ ξανὰ στὸ µέγαρό
του γιὰ δεῖπνο καὶ φιλοξενία. Ἡ εὐγένειά του καὶ ἡ καλωσύνη του
ἦταν ἐξαίρετη, παρ’ ὅλο ποὺ βρισκόταν σὲ διαρκῆ ἐπιφυλακὴ καὶ
ἀγωνία σχετικὰ µὲ τὴν ὅλη κατάσταση.

Τί ἄλλο µποροῦσε νὰ εἶναι περισσότερο θλιβερό; Νὰ ἔχει?
ἐκλεγεῖ ἀπὸ τὴν Πύλη καὶ τὸν λαὸ σ’ αὐτὴ τὴν θέση, µὲ ἐξουσίε?,
ἴσω? µεγαλύτερε? ἀπὸ τοῦ τούρκου κυβερνήτη, ἀλλὰ ξαφνικὰ νὰ
τὰ χάνει?, λόγῳ τῆ? ἑλληνικῆ? ἐπανάσταση?. Γιὰ ἀρκετὸ διάστηµα
τώρα, βλέπει νὰ δολοφονοῦνται µέλη τοῦ πληρώµατό? του καὶ νὰ

1. John Carne (1789-1844), ἄγγλο? συγγραφέα? καὶ περιηγητή?.
2. J. Carne, Letters from the East, London 1�2�, σσ. 448-464. Ἡ µετάφραση ἔγινε
ἀπὸ πατέρε? τῆ? µονῆ? Μαχαιρᾶ.
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ἁρπάζεται ἡ περιουσία του?. Πολλοὶ ἕλληνε? ἔτρεχαν σ’ αὐτὸν γιὰ
προστασία, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ? παρακολουθεῖτο στενὰ ἀπὸ τὶ? τουρ-
κικὲ? ἀρχέ?, καὶ ἔτσι µποροῦσε νὰ προσφέρει µόνο κατ’ ἰδίαν βοή-
θεια καὶ ἐλεηµοσύνη. Καὶ τέλο?, ἄρχισε νὰ κλονίζεται καὶ ἡ
προσωπική του ἀσφάλεια. Ἄρχισαν νὰ τὸν ὑβρίζουν ἀκόµη καὶ οἱ
τοῦρκοι στρατιῶτε?, ἐνῶ ὁ κυβερνήτη? τῆ? νήσου δὲν συµπεριφε-
ρόταν καλύτερα.

“ Ὁ θάνατό? µου δὲν εἶναι µακριά”, µᾶ? εἶπε, “ξέρω ὅτι πε-
ριµένουν κάποια δικαιολογία νὰ µὲ ξεκάνουν”. Ἕνα βράδυ, ἐνῶ δει-
πνούσαµε, τὸν κάλεσε ἕνα? ἀπὸ τοὺ? ἀκολούθου? του σχετικὰ µὲ
ἕνα µήνυµα ποὺ εἶχε στείλει ὁ κυβερνήτη?. Πήγαµε µαζί του σ’ ἕνα
δωµάτιο, ὅπου τὸν περίµενε ἕνα? στρατιώτη?. Μόλι? ὁ στρατιώτη?
ἄρχισε νὰ τὸν ὑβρίζει, αὐτὸ? τοῦ ἀπάντησε µὲ µεγάλη καλωσύνη
καὶ ἀρνήθηκε νὰ ὑπακούσει στὸ µήνυµα τοῦ κυβερνήτη. Ἐπιστρέ-
ψαµε στὴν τράπεζα, ἀλλὰ ἡ ἀτµόσφαιρα τώρα εἶχε ἀλλάξει. Οἱ ἱερεῖ?
χλώµιασαν καὶ φοβήθηκαν, ἐνῶ ὁ Κυπριανὸ? µὲ κάθε τρόπο προ-
σπαθοῦσε νὰ τοὺ? δώσει θάρρο?. Τὰ ὡραῖα χαρακτηριστικὰ τοῦ
προσώπου του φωτίστηκαν µὲ µιὰ εὐγενῆ ἀποφασιστικότητα νὰ µὴν
ὑποκύψει σὲ τέτοιε? χονδροειδεῖ? ὕβρει?, καὶ ταυτόχρονα προειδο-
ποίησε τοὺ? πάντε? νὰ ἑτοιµαστοῦν γιὰ χειρότερα.

Κανένα? δὲν τὸν διέκοψε, γιατὶ φαινόταν νὰ εἶναι ἡ ἀποχαι-
ρετιστήριά του ὁµιλία, αὐτοῦ τοῦ θαυµάσιου ἱερωµένου. Ὅµω? οἱ
παρευρισκόµενοι ἔτρεµαν µὲ τὴν ἰδέα τῆ? ἀπώλεια? αὐτοῦ τοῦ ὑψη-
λοῦ καὶ εὐγενικοῦ πνεύµατο?, ποὺ τοὺ? παρηγοροῦσε καὶ προστά-
τευε. Αὐτὴ ἡ σκηνή, µὲ τὸ φῶ? τῆ? λυχνία? νὰ πέφτει στὰ πρόσωπα
τῶν µαζεµένων ἐκκλησιαστικῶν καὶ στὴν ἀξιοθαύµαστη φυσιογνω-
µία τοῦ ἀρχηγοῦ των, µὲ τὴν λευκὴ γενειάδα του νὰ φτάνει σχεδὸν
µέχρι τὴν ζώνη του, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ξεχαστεῖ ποτέ. Προχω-
ροῦσε ἡ νύκτα, ἐνῶ ὅλοι περιµέναµε τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ στρατιώτη,
ποὺ µᾶλλον θὰ ἔφερνε ἕνα πιὸ ἄγριο µήνυµα ἀπὸ τὸν ἄθλιο κυβερ-
νήτη. Σὲ ἀνακούφιση ὅλων µα? δὲν ἦλθε ξανὰ αὐτὸ τὸ βράδυ. Ὁ
Κυπριανό?, ποὺ ἔχαιρε µεγάλου σεβασµοῦ γιὰ τὴν µόρφωση καὶ τὴν
εὐλάβειά του, καθὼ? καὶ γιὰ τὴν ἀκλόνητη ὑποµονή του, ἦτο τὸ τε-
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λευταῖο στήριγµα τῶν ταλαιπώρων ἑλλήνων. Οἱ συχνὲ? διαµαρτυ-
ρίε? καὶ παρατηρήσει? του, τὸν εἶχαν κάνει πολὺ ἀπεχθῆ ἀπέναντι
τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν. Συχνὰ δάκρυζε, ἐνῶ µᾶ? µιλοῦσε γιὰ τὶ?
σφαγὲ? τῶν συµπατριωτῶν του. Τὸν ἐρωτήσαµε γιατί ἐν µέσῳ τέ-
τοιων κινδύνων δὲν προτιµοῦσε τὴν δική του ἀσφάλεια ἀναχω-
ρῶντα? ἀπὸ τὸ νησί. Μᾶ? ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ ἔµενε νὰ ὑποστηρίζει
τὸν λαό του κατὰ τὴν δύναµή του µέχρι τέλου? καὶ θὰ θυσιαζόταν
γι’ αὐτοὺ?» (σσ. 448-452).

«Ὁ ἀρχιεπίσκοπο? µᾶ? περιέγραψε τὴν σκηνὴ τῶν ἐκτελέ-
σεων τῶν προὐχόντων τῆ? Κύπρου, ποὺ ἦτο πρόσφατο?. Ὁ κυβερ-
νήτη? εἶχε στείλει µηνύµατα σὲ ὅλα τὰ ὑψηλὰ ἱστάµενα πρόσωπα,
εὐγενεῖ? καὶ ἐµπόρου?, ἀνακοινώνοντά? του? ὅτι δῆθεν ὁ σουλ-
τᾶνο? εἶχε εὐαρεστηθεῖ µαζί του?. Τοὺ? ἔλεγε ὅτι δῆθεν θὰ ἀπο-
λαύουν προστασία? καὶ ἀσφάλεια?, καὶ θὰ τοὺ? ἔδινε καὶ µερικὰ
ἐπιπρόσθετα ὠφελήµατα. Τέλο?, τοὺ? προσκαλοῦσε τὴν τάδε ἡµέρα
νὰ ἔλθουν ὅλοι, γιὰ νὰ τοὺ? τὰ ἀναγνώσει. Μὲ µεγάλη ἁπλότητα,
ἐµπιστευόµενοι στὴν ἀνακοίνωση τοῦ κυβερνήτη, σχεδὸν ὅλοι οἱ
προὔχοντε? µαζεύτηκαν στὸ παλάτι, στὴν µεγάλη αἴθουσα. Σχεδὸν
ἀµέσω?, ἀπὸ ἕνα διάδροµο, ὁ ἕνα? µετὰ τὸν ἄλλο, ὁδηγοῦνταν στὴν
πλατεία ἔξω, ὅπου τοὺ? περίµενε ἕνα? σωµατώδη? φρουρὸ? καὶ ὁ
ἐκτελεστή? του? µὲ ἕνα γυµνὸ σπαθὶ στὸ χέρι. Ἀµέσω? κατάλαβαν
τὴν ἀπάτη εἰ? βάρο? του?. Ὁ ἐκτελεστὴ? - ἕνα? σκλάβο? στρα-
τιώτη? - µᾶ? µίλησε ἀργότερα κοµπάζοντα? γιὰ τὴν δεξιότητά του,
ὅτι δηλαδὴ εἶχε ἀποκόψει ὅλων τὰ κεφάλια µὲ ἕνα µόνο κτύπηµα...

... Οἱ ἄτυχοι ἄνθρωποι δέχθηκαν τὴν ἐκτέλεσή του? ἀδιαµαρ-
τύρητα, σκύβοντα? τὰ κεφάλια του? σιωπηλοί. Οἱ περιουσίε? του?
καὶ τὰ σπίτια του? ἀµέσω? κατασχέθηκαν, ἐνῶ οἱ οἰκογένειέ? του?
ἔµειναν ἀπροστάτευτε?! ...

... Ἡ πίκρα καὶ ἀγωνία τοῦ ἀρχιεπισκόπου αὐξήθηκε τὴν ἄλλη
µέρα, ὅταν ἦλθε ὁ σκλάβο? στρατιώτη? (ὁ ἐκτελεστή?), καὶ τοῦ
ζήτησε ἀµοιβή. Ὅταν ὁ Κυπριανὸ? τὸν ρώτησε γιὰ ποιό σκοπό, τοῦ
ἀπάντησε: “Γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἀποκεφάλισα τοὺ? συµπατριῶτέ? σου,
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χωρὶ? νὰ πονέσουν σχεδὸν καθόλου, µὲ ἕνα µόνο κτύπηµα µὲ τὸ
σπαθί”. Καὶ ὅµω? αὐτὸ? ὁ ἄθλιο? µᾶ? διαβεβαίωσε ἀργότερα ὅτι
εἶχε πληρωθεῖ ἕνα ποσὸν γιὰ τὸ κάθε κεφάλι, ποὺ ἔκοψε, ἀπὸ τὸν
κυβερνήτη.

Ἐπισκεφθήκαµε στὴν Λευκωσία (συνεχίζουν οἱ ἄγγλοι ἐπί-
σηµοι) µερικὲ? οἰκίε? ἑλλήνων, ὅπου µᾶ? φιλοξένησαν µὲ ἀπαρά-
µιλλη εὐγένεια. Σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ µᾶ? µίλησε µιὰ πολὺ ἔξυπνη καὶ
µορφωµένη κυρία. Μᾶ? ἀνέφερε ὅτι ὁ ἄντρα? τη?, γιὰ νὰ σώσει
τὴν ζωή του καὶ τὴν οἰκογένειά του ἀπὸ τὴν καταστροφή, εἶχε “φο-
ρέσει τὸ τουρµπάνι”, καὶ ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγµὴ οὔτε ἕνα? παρὰ?
ἀπὸ τὴν περιουσία του? δὲν κινδύνευε νὰ χαθεῖ ἢ νὰ ἁρπαγεῖ» (σσ.
454-456).

«Ἕνα ἀπόγευµα ὁ κυβερνήτη? µᾶ? προσκάλεσε γιὰ ἀκρόαση
ἐπειδὴ εἶχε ἐπιστρέψει ἀπὸ µιὰ περιοδεία του. Καθόταν σ’ ἕνα µα-
ξιλάρι σ’ ἕνα µικρὸ δροσερὸ δωµάτιο. ∆ὲν εἶχε καθόλου τὴν ἀξιοπρέ-
πεια ἑνὸ? ὑψηλὰ ἱσταµένου τούρκου. Ἦτο µᾶλλον ἕνα? ἀγριάνθρωπο?,
ποὺ µόλι? καθίσαµε ξέσπασε ἐξαγριωµένο? ἐναντίον τῶν ἑλλήνων
χρησιµοποιῶντα? αἰσχρὰ ἐπίθετα. Ὕβρισε ἀκόµη καὶ τὸν ἐξαίσιο
Κυπριανό, καὶ ἀπείλησε µὲ καταστροφὴ ἕνα µοναστήρι ποὺ βρι-
σκόταν στὴν παραλία. Θὰ ἔδιωχνε “αὐτοὺ? τοὺ? σκύλου?”, γιὰ νὰ
πάρει τὴν θέση του? µία στρατιωτικὴ φρουρά!

Αὐτὸ τὸ µοναστήρι κατοικεῖτο ἀπὸ µερικοὺ? φτωχοὺ? µονα-
χού?, καὶ ἐνῶ ἀκόµη βρισκόµασταν στὴν Λευκωσία, µάθαµε ὅτι µε-
ρικοὶ στρατιῶτε? εἶχαν εἰσέλθει σ’ αὐτό, ὕβρισαν καὶ ἔδειραν ἕνα -
δύο πατέρε? καὶ ἅρπαξαν ὅ,τι βρῆκαν µπροστά του?.

Μετὰ ὅµω? ἀπὸ τὴν ἀναχώρησή µα? τοῦ ἐπιτέθηκαν, τὸ κα-
τέλαβαν τὰ στρατεύµατα, καὶ ὅλοι οἱ πατέρε? δολοφονήθηκαν. Ἡ
συµπεριφορὰ τοῦ κυβερνήτη κατὰ τὴν συνέντευξή µα? ἦτο ὅπω?
ἕνα ξέσπασµα ἀγρίου θηρίου, ποὺ ζητοῦσε νὰ ἐπισωρεύσει νέα δεινὰ
πάνω στοὺ? ταλαιπώρου? ἕλληνε?.

Ἀφοῦ τὸν ἀφήσαµε, ἐπισκεφθήκαµε τὸν στρατηγὸ τῶν αἰγυ-
πτιακῶν στρατευµάτων, τοὺ? ὁποίου? εἶχε στείλει ὁ Μαχµοὺτ Ἄλι
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γιὰ προστασία τοῦ νησιοῦ. Ὁ διοικητὴ? αὐτὸ? καθόταν σ’ ἕνα
ὄµορφο κιόσκι µὲ δέντρα τριγύρω καὶ ὑπηρέτε?. Ἦτο ἡλικιωµένο?
µὲ ἕνα ἀποφασιστικό, ἀλλὰ ἄψυχο πρόσωπο. Ὁµιλήσαµε ἐλεύθερα
καὶ καπνίσαµε χρησιµοποιῶντα? πανάκριβε? πίπε?. Ἐπιστρέψαµε
στὸν ἀρχιεπίσκοπο, ποὺ µᾶ? εὐχαρίστησε µὲ µιὰ ἐπίδειξη ξιφοµα-
χία?. ∆ύο ὀρεσίβιοι ἄντρε? ὁπλισµένοι µὲ σπαθὶ καὶ ἀσπίδα γιὰ
ἀρκετὴ ὥρα µονοµαχοῦσαν µὲ µεγάλη ἐπιδεξιότητα ἀποφεύγοντα?
τὰ κτυπήµατα. Ἐπισκεφθήκαµε ἐπίση? καὶ τὸ ἑλληνικὸ µοναστήρι
τῆ? Λευκωσία?, ποὺ εἶναι διακοσµηµένο µὲ πανάκριβα ἀντικείµενα.
Ἰδιαίτερα ἡ µικρὴ εἰκόνα τῆ? Θεοτόκου ἦτο καλυµµένη σχεδὸν ἐξ
ὁλοκλήρου µὲ πολυτίµου? λίθου?.

Ἐπὶ τέλου? ἀποχαιρετήσαµε τὸν θαυµαστὸ Κυπριανὸ τοῦ
ὁποίου τὸ πεπρωµένο µποροῦσε? εὔκολα νὰ προβλέψει? πὼ? πλη-
σίαζε. Μᾶ? ἔδωσε τὴν εὐχή του καὶ µᾶ? παρακάλεσε νὰ µεταβιβά-
σουµε καὶ στὴν χώρα µα? τὶ? λεπτοµέρειε? αὐτῆ? τῆ? θλιβερῆ?
κατάσταση?. Πραγµατικά, φαινόταν ἀποκαµωµένο? µὲ τὴν ζωή
του, ἀφοῦ πολλοὶ ἀπὸ τοὺ? ἐκκλησιαστικού? του εἶχαν ἐκτελεστεῖ
µπροστὰ στὰ µάτια του, ἄλλοι φυλακίστηκαν, ἄλλων ἔγινε ἁρπαγὴ
τῆ? περιουσία? του?, καὶ οἱ ὑπόλοιποι, ὅπω? καὶ ὁ ἴδιο?, ἦσαν θύ-
µατα καταπιέσεω? καὶ ὕβρεων.

Ἕνα δεῖγµα αὐτοῦ τοῦ µαρτυρίου ἦταν ἡ σύλληψη τοῦ Λε-
οντίου, υἱοῦ ἑνὸ? ἱερέα. Τὸν βασάνιζαν γιὰ ἀρκετὲ? µέρε?, παρ’ ὅλο
τὸ γῆρά? του, γιὰ νὰ τοὺ? ἀποκαλύψει ποῦ κρυβόταν ὁ Θησέα?,
ἕνα? νεαρὸ? ἀνηψιὸ? τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Αὐτὸ? ὁ Θησέα? εἶχε δω-
ροδοκήσει αὐτοὺ? ποὺ εἶχαν ἔλθει νὰ τὸν συλλάβουν γιὰ ἐκτέλεση,
καὶ κατάφερε νὰ βρεῖ καταφύγιο σὲ µακρινά, ἀπόµερα µέρη. Τελικὰ
ὁ Λεόντιο? πέθανε λόγῳ τῶν βασανιστηρίων, καὶ ὁ Κυπριανὸ? δο-
κίµασε ὀδύνη γι’ αὐτὸ τὸ θλιβερὸ γεγονό?.

Σύντοµα, µετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονό?, ὁ δόλιο? κυβερνήτη?
κάλεσε τὸν Κυπριανὸ µαζὶ µὲ ἄλλου? ἐπισκόπου? καὶ κληρικοὺ?
ὑψηλῶν θέσεων νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν ἀµέσω?, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ “τοὺ?
ἀναγγείλει κάποια εὐχάριστα µέτρα γιὰ τὴν ἀσφάλειά του? καὶ τὴν
εὐηµερία του?”. Ὅλοι ὅσοι κλήθηκαν γέµισαν µὲ ὑποψίε? γιὰ κά-
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ποια δόλια ἀπάτη. Ὅµω?, κάθε ἀπόπειρα φυγῆ? ἢ ἀποφυγῆ? αὐτῆ?
τῆ? συνάντηση? θὰ ἦτο εἰ? µάτην, ἐπειδὴ τὸ νησὶ εἶχε γεµίσει µὲ
στρατεύµατα ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Ἤλπιζαν αὐτοὶ οἱ κληρικοὶ ὅτι θὰ
τοὺ? ἔκαναν κατάσχεση µόνο τῶν ὑπαρχόντων του?.

Τὴν ἄλλη µέρα ὁ προκαθήµενο? τῆ? Ἐκκλησία? µαζὶ µὲ τὰ
ἐκλεκτὰ µέλη τοῦ ποιµνίου του βρισκόταν στὸ παλάτι τοῦ κυβερ-
νήτη, στὴν µεγάλη πλατεία τῆ? Λευκωσία?. Ὁ κυβερνήτη?, ποὺ
εἶχε προηγουµένω? τοποθετήσει φρουροὺ? στὶ? πύλε? καὶ διαδρό-
µου?, ἀµέσω? διέταξε ν’ ἀρχίσουν οἱ ἐκτελέσει?. Ὁ Κυπριανό?, σ’
αὐτὴ τὴν δοκιµασία ἀντέδρασε µὲ θάρρο? καὶ ἀξιοπρέπεια. Ζήτησε
ἀπὸ τὸν κυβερνήτη νὰ τοῦ ἀπαντήσει σὲ τί ἔφταιξαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ
ἀθῶοι ἄνθρωποι, ποὺ νὰ δικαιολογεῖ αὐτὴ τὴν σφαγή. Παρ’ ὅλε?
τὶ? ὕβρει? καὶ λοιδωρίε?, ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ τελευταῖα, ἐν τούτοι?
ἦσαν ἐντελῶ? ἀνεύθυνοι, καὶ ἐὰν ζητοῦσε ἡ ἀπανθρωπιὰ τοῦ κυ-
βερνήτη µόνο αἷµα, ἂ? τὸν ἀρκοῦσε µόνο τὸ δικό του.

Ὁ τοῦρκο? ἀπάντησε κοφτὰ καὶ βάναυσα σ’ αὐτὴ τὴν προ-
σφορά. Ἡ αὐταπάρνηση τοῦ ἀρχιεπισκόπου εἶχε ἐπισπεύσει καὶ τὴν
δική του ἐκτέλεση. Τοῦ ἐκτόξευσαν πολλὲ? ὑβριστικὲ? ἐρωτήσει?.
Αὐτὸ? τοὺ? ἀνάγγειλε ὅτι εἶχε πάντα ὑπηρετήσει τὸν σουλτᾶνο µὲ
εἰλικρίνεια, ὁ ὁποῖο? ὅµω? τώρα τὸν εἶχε ἐγκαταλείψει στὰ χέρια
τῶν ἐχθρῶν του. Ζήτησε λίγο χρόνο νὰ προσευχηθεῖ. Μέχρι νὰ τε-
λειώσει, οἱ ἀγαπητοί του ἀδελφοὶ βρίσκονταν δολοφονηµένοι τρι-
γύρω του. Γονάτισε καὶ αὐτὸ? ἀνάµεσά του?, ἕτοιµο? νὰ παραδώσει
τὸ πνεῦµά του “εἰ? χεῖρα? Θεοῦ”.

Κύλησε τὸ κεφάλι του στὸ ἔδαφο? µεταδίδοντα? τὴν ἴδια γα-
λήνη καὶ ἁγιωσύνη ποὺ πάντοτε µετέδιδε στὸν λαό του. Μόλι? πλη-
ροφορήθηκαν τὸν θάνατο τοῦ ἀγαπητοῦ του? προκαθηµένου, πολλοὶ
ἀπὸ τοὺ? δυστυχισµένου? ἕλληνε?, ἄντρε? καὶ γυναῖκε?, κατέφυ-
γαν στὶ? ἐκκλησίε?. Ὅµω? αὐτὰ τὰ ἅγια καταφύγια σύντοµα κα-
ταπατήθηκαν ἀπὸ τοὺ? ἔξαλλου? τούρκου?, καὶ τὰ πεζοδρόµια
γέµισαν αἵµατα. Ἀκόµα καὶ ἡ ἁγία τράπεζα δὲν στάθηκε ἐµπόδιο
στοὺ? βαρβάρου? ἐκτελεστὲ? αὐτῶν τῶν φοβερῶν σκηνῶν» (σσ.
458-463).
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83. ΕΤΕΡΑ ∆ΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ John Carne1

«Ὁ Κυπριανὸ? ἦτο πολὺ εὐγενοῦ? καὶ ἀξιοπρεποῦ? ἐµφανί-
σεω? ἀνήρ. Τὴν εὐγενικήν του µορφὴν ἐφώτιζε ζωηρὰ ἐνεργητικό-
τη?, ὅταν ἡ σκέψι? του προσηλοῦτο εἰ? τὰ? σκληρότητα? τοῦ
δυνάστου, καὶ ἐµαρτύρει τὴν ἀπόφασίν του νὰ µὴ ὑποµείνῃ ἐπὶ µα-
κρότερον χρόνον τὴν ἐπιτεινοµένην ὑβριστικότητα, ἐν ᾧ χρόνῳ πα-
ρώτρυνε τοὺ? ἀκροατά? του νὰ ἀναµένωσι καὶ χειρότερα ἀκόµη.
Τῆ? λάµπα? τὸ φῶ?, προσπῖπτον ἐπὶ τῆ? ἀξιοσηµειώτω? λεπτῆ?
φυσιογνωµία? τοῦ Κυπριανοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ µακρὰ πάλλευκο? κόµη
ἔφθανε σχεδὸν µέχρι τοῦ ζωστῆρό? του, παρεῖχεν εἰκόνα δυσκό-
λω? λησµονουµένην.

Ἐξόχω? ὑπέροχο?, διὰ τὴν πολυµάθειαν καὶ τὴν εὐσέβειάν
του, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἀκλόνητον εὐψυχίαν του, ὁ Κυπριανό?, ἦτο
ὁ τελευταῖο? σπινθὴρ ὁ ζωογονῶν τοὺ? ἕλληνα?. Συχνὰ ἔχυνε δά-
κρυα, ὅταν διηγεῖτο εἰ? ἐµὲ τὰ? σφαγὰ? τῶν συµπατριωτῶν του.
Ἠρώτησα αὐτὸν διατί, ἐν τῷ µέσῳ τοιούτων κινδύνων, δὲν ἐµερίµνα
διὰ τὴν ἰδικήν του σωτηρίαν καὶ δὲν ἐγκατέλειπε τὴν νῆσον· καὶ
αὐτὸ? µοῦ ἐδήλωσεν ὅτι θὰ παρέµενε διὰ νὰ προσφέρῃ πᾶσαν δυ-
νατὴν προστασίαν µέχρι τῆ? τελευταία? του πνοῆ?, καὶ ὅτι εἶχεν
ἀπόφασιν νὰ συναπολεσθῇ µετ’ αὐτῶν.

Τὴν ὥραν τῆ? δοκιµασία? συµπεριεφέρθη µὲ ἀσύνηθε? θάρ-
ρο? καὶ ἀξιοπρέπειαν. Εἶπεν εἰ? τὸν κυβερνήτην ὅτι ἦτο ἕτοιµο?
νὰ χύσῃ τὸ ἰδικόν του αἷµα πρὸ? σωτηρίαν τῶν ἄλλων. Ἐζήτησε
στιγµά? τινα?, διὰ προσευχήν. Ἀπηγχονίσθη καὶ ἀπέθανε χωρὶ? ψί-
θυρον».

1. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Ὁ ἐθνοµάρτυ? ἀρχιεπίσκοπο? Κύπρου Κυπριανό?»,
ΑΒ, ὅ.π., σσ. 308-309. Γιὰ τὸν John Carne βλ. στὸ προηγούµενο κείµενο. Τὸ παρὸν
κείµενο εἶναι µέρο? τοῦ προηγουµένου, ἀλλὰ σὲ διαφορετικὴ µετάφραση.
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84. ∆ΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ JosePh WoLf

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 18211

«Οὕτω, ὁ Γουὼλφ ἔσπευσεν εἰ? Λευκωσίαν, ἀλλ’ ὅτε ἀφίκετο
ἐκεῖ, ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Κύριλλο? καὶ 127 χριστιανοὶ εἶχον ἤδη θα-
νατωθῆ.

Ὁ Γουὼλφ ἤκουσε παρὰ τῶν ἑλλήνων καὶ εὐρωπαίων κατοί-
κων τὰ? περὶ τῆ? σφαγῆ? ταύτη? λεπτοµερεία?.

Εἶπον ὡσαύτω? εἰ? αὐτὸν ὅτι θὰ ἐχαρίζετο ἡ ζωὴ τοῦ ἀρχιε-
πισκόπου, ἐὰν οὗτο? ἠσπάζετο τὸν µωαµεθανισµόν. Ἀλλ’ ὁ ἀρχιε-
πίσκοπο? δεικνύων τὴν λευκὴν αὐτοῦ γενειάδα εἶπεν: “Ὑπηρέτησα
τὸν Ὕψιστον ὡ? ἐπίσκοπο? τοῦ ποιµνίου τούτου ἐπὶ 50 ἔτη, ὤφει-
λον ἆρά γε νὰ φανῶ ἀγνώµων καὶ νὰ ἀρνηθῶ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ;”.

Ἔπειτα ἔκαµε τὸ σηµεῖον τοῦ σταυροῦ καὶ ἀνεφώνησε:
“Τέκνα, ἔδωκα ὑµῖν παράδειγµα”. Καὶ ἐξακολουθῶν νὰ κάµνῃ τὸ

1. Κ. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΙ, Μελέται, ∆ιαλέξει?, Λόγοι, Ἄρθρα, τ. Α�, Μέρο? Α�, Λευκωσία
1972, σ. 322. Ὁ συγγραφέα? λαµβάνει τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο
Travels and Adventures of the rev. Joseph Wolf, London 1��1, σ. 172. Βλ. ἐπίση? Κ.
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΙ, «Ὁ περιηγητὴ? αἰδ. Ἰωσὴφ Γουὼλφ καὶ ἡ Κύπρο?», ΚΣ, ΚΖ� (1963)
11-22. Ὁ Joseph Wolf, συνοδὸ? τοῦ John Carne, ὑπῆρξε ἰουδαῖο? ἐκ γενετῆ?, γεν-
νηθεὶ? στὴν Γερµανία, ἀργότερα δὲ ἔγινε χριστιανό?, κατὰ πρῶτον µὲν ρωµαιοκα-
θολικὸ? καὶ µετέπειτα προτεστάντη?. Ἔτσι, ἡ περιγραφὴ τῶν γεγονότων ἐκ
µέρου? του ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σηµασία. Ἐκτελῶντα? περιηγήσει? στὴν Μέση
Ἀνατολή, βρέθηκε καὶ στὴν Κύπρο κατὰ τοὺ? χρόνου? τῆ? ἑλληνικῆ? ἐπανα-
στάσεω?. Ἡ µόνη ἀδυναµία τοῦ ἐν λόγῳ κειµένου, ὅπω? σηµειώνει καὶ ὁ Σπυρι-
δάκι? (Μελέται, ∆ιαλέξει?, ὅ.π., σσ. 318-319), εἶναι ἡ ἀνακρίβεια ὡ? πρὸ? τὰ
ὀνόµατα (Κύριλλο? ἀντὶ Κυπριανὸ?) καὶ τοὺ? ἀριθµοὺ? (50 ἔτη ἀρχιερατεία?
ἀντὶ 11). Τὸ ἴδιο ἐξάλλου συµβαίνει καὶ µὲ ἄλλα κείµενα ξένων περιηγητῶν ἢ ἀντα-
ποκριτῶν, ὅπω? τὸ ἄρθρο ἰταλικῆ? ἐφηµερίδα?, ποὺ µιλᾶ γιὰ ἀρχιεπίσκοπο τῆ?
Λάρνακα? (βλ. κείµενο 88, σ. 326), ἡ διήγηση τοῦ γάλλου ἱστορικοῦ Pouqueville,
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σηµεῖον τοῦ σταυροῦ ἐσυνέχισεν: “Κύριε ἐλέησον, Χριστὲ ἐλέη-
σον”, µέχρι τῆ? στιγµῆ?, καθ’ ἣν ἀπεκεφαλίσθη2.

Ὁ Γουὼλφ διὰ τῆ? ἐνθέρµου αὐτοῦ µεσολαβήσεω? διέσωσεν
ἓξ ἐκ τῶν χριστιανῶν, ὧν δύο ἔσωσαν τὴν ἀθλίαν αὐτῶν ὕπαρξιν
ἀσπασθέντε? τὸν µωαµεθανισµόν. Ὁ Γουὼλφ ἔλαβεν ὑπὸ τὴν προ-
στασίαν αὐτοῦ ἀρκετὰ τέκνα προὐχόντων, οἵτινε? ἀπώλεσαν τὴν
ζωὴν αὐτῶν».

στὴν ὁποία ἀναφέρει γιὰ ἀπαγχονισµὸ πέντε ἐπισκόπων γύρω στὶ? 15 Ὀκτω-
βρίου (βλ. κείµενο 100, σ. 375), καθὼ? καὶ αὐτὴ τοῦ σουηδοῦ Jakob B. Berggren,
ὁ ὁποῖο? µιλᾶ γιὰ ἐκτέλεση δεκατριῶν ἐπισκόπων καὶ ἀνωτέρων κληρικῶν στὴν
Λάρνακα (βλ. κείµενο 103, σ. 381). Ἡ σηµασία τῆ? διήγηση? τοῦ Wolf ἔγκειται
στὸ γεγονὸ? ὅτι εἶναι ἡ µοναδικὴ γραπτὴ µαρτυρία, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι ἔγινε
πρόταση στὸν Κυπριανὸ νὰ ἀλλάξει τὴν πίστη του καὶ νὰ σωθεῖ, ἀρνήθηκε ὅµω?
καὶ προτίµησε νὰ θυσιάσει τὴν ζωή του παραµένοντα? χριστιανό?.
2. Ἡ πληροφορία περὶ ἀποκεφαλισµοῦ τοῦ Κυπριανοῦ, ἡ ὁποία ὑπάρχει καὶ στὴν
διήγηση τοῦ Carne (βλ. κείµενο 82, σ. 314), δὲν εἶναι τόσο παράδοξη, ἂν λάβουµε
ὑπ’ ὅψη τὸ γεγονὸ? ὅτι µετὰ τὸν θάνατό του, οἱ τοῦρκοι ἀπέκοψαν τὴν κεφαλή
του καὶ µαζὶ µὲ τὶ? κεφαλὲ? τῶν ἄλλων ἀρχιερέων τὴν ἔστειλαν στὴν Κων-
σταντινούπολη (Α. ΤΗΛΛΥΡΙ∆Η, Ἀθησαύριστα κυπριακὰ κείµενα, ἀνάτυπο ἀπὸ
τὴν ΕΕΚΕΙΣ, τ. Η�, Λευκωσία 2008, σ. 56).
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85. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ MeChaIn -
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 18211

Commendant superieur forces navales en Levant.
Ἐν Λάρνακι τῇ 4ῃ Αὐγούστου2 1821.

Ἀφότου ἡ Bonite ἀπεµακρύνθη τῶν κυπριακῶν ἀκτῶν, ἡ θέσι?
τῶν πραγµάτων ἀπέβη πολὺ σοβαρά, καὶ ἡ ἀσφάλεια τῶν γαλλικῶν
ἐµπορικῶν οἴκων, ὡ? καὶ τοῦ γαλλικοῦ προξενείου, περιῆλθον ἐπὶ
ξυροῦ ἀκµῆ?, ἕνεκα τοῦ κυβερνήτου, ἀνθρώπου θηριώδου?, µὴ σεβο-
µένου τίποτε, καὶ ἐµφορουµένου ἀπὸ τὰ? χειροτέρα? διαθέσει? κα-
τὰ τῶν εὐρωπαίων γενικῶ?. Σφαγή, ὑπὸ µορφὴν νοµιµότητο?, ἀπὸ
πολλῶν ἡµερῶν παρατεινοµένη, ἐθέρισε τὸν ἀρχιεπίσκοπον τῆ?
νήσου, τοὺ? τέσσαρα? ἐπισκόπου? καὶ ὅλου? τοὺ? ὅπω? δήποτε ση-
µαίνοντα? ἤ κατέχοντα? ὀλίγα γρόσια. Ὁ κυβερνήτη? ἀπειλεῖ προ-
σέτι διὰ στρατιωτικῶν πραξικοπηµάτων τὰ προξενεῖα, τοὺ? ἐµπορι-
κοὺ? οἴκου? τῶν εὐρωπαίων, ὡ? καὶ τὰ ὑπὸ φόρτωσιν ἐν τῷ λιµένι
πλοῖα. Εἶνε ἀπαραίτητο? ἡ ἄνευ ἀναβολῆ? ἀποστολὴ πολεµικοῦ, ἐπι-
βλητικοῦ διὰ τοῦ µεγέθου? του, διὰ νὰ προφυλάξῃ τοὺ? γαλλικοὺ?
οἴκου? ἀπὸ τὰ? ἐπιβούλου? ἐπιθέσει? τοῦ ἐξηγριωµένου τούτου.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἡ κυπριακὴ τραγῳδία τοῦ 1821», ΚΧ, Ζ� (1930) 55. Ἡ ἐπιστολὴ
ἀπευθύνεται πρὸ? τὸν ἀνώτερο διοικητὴ τῶν γαλλικῶν ναυτικῶν δυνάµεων στὴν
Ἀνατολή.
2. Οἱ εὐρωπαῖοι τότε χρησιµοποιοῦσαν ἤδη τὸ διορθωµένο γρηγοριανὸ (νέο) ἡµε-
ρολόγιο, τὸ ὁποῖο ἐφαρµόστηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1582 ἀπὸ τὸν πάπα Γρηγό-
ριο VIII µὲ διαφορὰ 10 ἡµερῶν ἀπὸ τὸ παλαιὸ ἰουλιανό. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ κατὰ
τὸ 1821 εἶχε αὐξηθεῖ σὲ 12 ἡµέρε?, ἐνῶ σήµερα ὡ? γνωστὸν εἶναι 13 ἡµέρε?.
Ὡστόσο, ἐπειδὴ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, τὸ νέο ἡµερολόγιο ἐφαρµόστηκε µόλι? τὸ
1923-24 (στὶ? 1/3/23 ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ στὶ? 10/3/24 ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία), στὰ
πρὸ τῶν ἐτῶν αὐτῶν κείµενα κατ� ἀνάγκην πρέπει νὰ γίνεται ἡ διάκριση µεταξὺ
τῶν δύο ἡµερολογίων. Στὴν προκειµένη περίπτωση, ὅταν στὴν Εὐρώπη εἶχαν 4
Αὐγούστου, στὴν Κύπρο εἴχαµε 23 Ἰουλίου.
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86. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ MeChaIn -
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 18211

Mr David, consul géneral à smyrne.
Ἐν Λάρνακι, 6 Αὐγούστου2 1821.

Τὴν ἠρεµίαν, εἰ? τὴν ὁποίαν µᾶ? ἀφῆκεν ἡ Bonite διεδέχθη
φρικώδη? θύελλα. Εἰ? προηγουµένα? ἐπιστολά? µου σᾶ? εἶπον ὅτι
οἱ δυστυχεῖ? αὐτοὶ κάτοικοι τῆ? Κύπρου, οἱ ὁποῖοι µάλιστα δὲν
ἔχουσι τὴν τιµὴν νὰ εἶνε ἕλληνε?, δὲν ἐσκέπτοντο διόλου τὴν ἐπα-
νάστασιν, ἡ ὁποία συγκλονίζει τὴν λοιπὴν αὐτοκρατορίαν. Τοὐναν-
τίον, εἶχον ὑποβάλῃ τὴν ὑποταγήν των εἰ? τὸν µέγαν αὐθέντην, καὶ
ἡ ὑποταγή των ἦτο ἠγγυηµένη ἀπὸ τοὺ? ἀγᾶδε? καὶ τοὺ? ἄλλου?
σηµαίνοντα? τούρκου? τῆ? Κύπρου. Ἀλλ’ ὁ κυβερνήτη? µα?, ὅστι?
ἐν τῷ κρυπτῷ ἐµηχανοῤῥάφει τὴν καταστροφὴν τῆ? νήσου, δὲν ἀπέ-
στειλεν εἰ? τὴν Πύλην τὰ ἔγγραφα αὐτά, καὶ κατεκράτησε κάθε
ἀλληλογραφίαν, ἡ ὁποίαν ἠδύνατο νὰ καταστήσῃ γνωστὸν πόσον ὁ
τόπο? αὐτὸ? ἦτο ἥσυχο? καὶ ὑποτεταγµένο?. Φανταζόµενο? συ-
νωµοσία? καὶ ὁ ἴδιο? δηµιουργῶν ἐνοχοποιητικὰ? ἐπιστολὰ? κα-
τώρθωσε νὰ παραστήσῃ τὸν λαὸν ὡ? ἐπαναστατηµένον, καὶ νὰ
ἀποσπάσῃ ἀπὸ τὴν κυβέρνησίν του τὴν διαταγὴν νὰ τιµωρήσῃ
αὐστηρῶ? τοὺ? ὑπαιτίου?. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο?, οἱ ἐπίσκοποι πάντε?,
ὁ ἀνώτερο? κλῆρο?, µέγα? ἀριθµὸ? ἱερέων, οἱ πρώην ὑπάλληλοι
τῆ? κυβερνήσεω?, οἱ ἔµποροι, οἱ γεωργοί, οἱ προεστοὶ τῶν χωρίων
καὶ τῶν πόλεων καὶ πάντε? τέλο? οἱ ἔχοντέ? πω? χρήµατα ἀπεκε-
φαλίσθησαν, ἀπηγχονίσθησαν, κατεσφάγησαν, ἡ περιουσία των κα-

1. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σσ. 55-57. Ἡ ἐπιστολὴ ἀπευθύνεται πρὸ? τὸν γενικὸ πρό-
ξενο τῆ? Γαλλία? στὴν Σµύρνη, Mr David.
2. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο 25 Ἰουλίου.
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τεσχέθη καὶ ἐσκλαβώθη ἡ οἰκογένειά των. Καθ’ ἑκάστην ἐκδίδει καὶ
νέον κατάλογον προγεγραµµένων, ἐκ τῶν ὁποίων κανεὶ? δὲν ἐκφεύ-
γει. Ὅλα τὰ χωρία ἠρηµώθησαν καὶ οἱ ἐν ἀφθονίᾳ δηµητριακοὶ καρ-
ποί, παραµένουσιν εἰ? τοὺ? κάµπου?. Γάλλο? πλοίαρχο?, ἐλθὼν ἐκ
Λεµεσοῦ, µὲ διαβεβαιοῖ ὅτι εἰ? τὴν πόλιν ταύτην, ἡ ὁποία διεξεῖγε
ζωηρὸν ἐµπόριον οἴνων καὶ βάµβακο?, δὲν ὑπελείφθησαν παρὰ δύο
ἕλληνε?, µερικοὶ χαµάληδε?, καὶ οἱ δήµιοι τοῦ κυβερνήτου. Σχεδὸν
ὅλα αὐτὰ τὰ ἀτυχῆ θύµατα, καὶ ἰδίω? ὁ ἀρχιεπίσκοπο?, ἦσαν ὀφει-
λέται τῶν γάλλων καὶ τῶν εὐρωπαίων ἐν γένει, εἴτε διὰ πιστωτικὰ?
ἐπιστολά?, εἴτε διὰ προκαταβολά?, πληρωνοµένα? µὲ προϊόντα τῆ?
χώρα?. Ὁ ἀριθµὸ? τῶν τελευταίων τούτων πιστώσεων εἶνε πολὺ
µέγα?. Περικυκλωµένοι ἀπὸ τὰ? σκηνὰ? αὐτὰ? τῆ? φρίκη? οἱ εὐρω-
παῖοι ὑποφέρουσι πολύ, καὶ καθ’ ἑκάστην φοβοῦνται ἐπὶ µᾶλλον
τὴν µανίαν τοῦ αὐτοῦ ἀντάρτου πασᾶ. Ἀπειλεῖ µὲ κατ’ οἶκον ἔρευ-
ναν τὰ? κατοικία?, τὰ προξενεῖα καὶ τὰ ἐµπορικὰ πλοῖα. ∆ιὰ νὰ
ἐπιτύχῃ τὸ τελευταῖον τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἀρνοῦµαι τόσον ἐγώ, ὅσον
καὶ οἱ ἄλλοι, λέγεται ὅτι θὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν φόρτωσιν ἐµπορευµά-
των. Οἱ δραγοµᾶνοί µου ἐξυβρίσθησαν ἀπ’ αὐτόν, καὶ οἱ γιαννίτσα-
ροί µου, ποὺ ἐξαπέστειλα παρ’ αὐτῷ διὰ διαφόρου? ἐργασία?,
ἠπειλήθησαν δι’ ἀγχόνη?. Ἕνα? µάλιστα ἀπ’ αὐτοὺ? πολὺ ἐδυσκο-
λεύθη νὰ ἐκφύγῃ. Φοβοῦµαι διὰ τὴν Κύπρον µήπω? ἐπακολουθήσῃ
γενικὴ σφαγὴ καὶ λεηλασία, ἡ ὁποία θὰ συµπληρώσῃ τὴν νοµιµο-
φανῆ σφαγήν. Ἐν γένει φοβοῦµαι τὴν ἄµεσον ἐκδήλωσιν τῆ? ἀγριό-
τητο? τοῦ κυβερνήτου, ὅστι? τώρα µαίνεται κατὰ τῶν εὐρωπαίων.
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87. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ MecHain -
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 18211

Mr Le contre amiral Halgau.
Κύπρο9, 17 Αὐγούστου2 1821.

Ὁ λιµὴν τῆ9 Κύπρου εἶνε ἐκ τῶν µᾶλλον ἐνδιαφερόντων, εἴτε
διὰ τὰ πλούσιά του προϊόντα, εἴτε διότι εἶνε ἡ κατ’ ἀνάγκην ἀπο-
θήκη τοῦ πλείστου µέρου9 τῶν διὰ τὴν Συρίαν ἐµπορευµάτων. Κατὰ
τοὺ9 µῆνα9 Ἀπρίλιον, Μάϊον καὶ Ἰούνιον ἡ ἐξαγωγὴ καὶ ἡ εἰσα-
γωγὴ ἐπαρουσίασαν σύνολον κινήσεω9 3.812.350 φράγκων. Προ-
βλέπων ἐν µέρει τὰ9 ἀνησυχία9, ὅσαι ἠδύναντο νὰ προκύψωσιν ἐκ
τῆ9 γενικῆ9 καταστάσεω9, εἰ9 τὴν ὁποίαν εὑρίσκετο ἡ ὀθωµανικὴ
αὐτοκρατορία, πρὸ τριῶν µηνῶν ἐζήτησα ἀπὸ τὴν αὐτοῦ ἐξοχότητα
τὸν ὑπουργὸν τῶν Ναυτικῶν, τὴν ὑφ’ ἑνὸ9 πολεµικοῦ πλοίου προ-
στασίαν. Καὶ πράγµατι τελευτῶντο9 τοῦ Μαΐου διεσαλεύθη ἡ
εἰρήνη ζωηρῶ9. Ἡ προξενικὴ σηµαία διετρήθη ὑπὸ πολλῶν σφαιρῶν
ἑνὸ9 ἀλβανικοῦ στρατιωτικοῦ σώµατο9. Εἰ9 τὴν περίστασιν ταύ-
την ἀνεγνώρισα ὅτι ὁ κυβερνήτη9 ἔτρεφεν τὰ9 χειροτέρα9 τῶν δια-
θέσεων. Ἡ διὰ τῆ9 ξηρᾶ9 ἀλληλογραφία µου παρηµποδίσθη.
Ἀπέστειλα τότε εἰ9 Σµύρνην κορσικὸν πλοῖον, τὸ ὁποῖον ὡ9 ἐκ
θαύµατο9 διήρχετο ἐντεῦθεν καὶ ὁ γενικὸ9 πρόξενο9 ἐπέτυχε ἀτι-
µωρητὶ τὴν ἀποστολὴν τῆ9 Bonite. Αὕτη ἔφθασεν εἰ9 Λάρνακα τὴν
4ην Ἰουλίου3, εἰ9 στιγµὰ9 ἡσυχία9, καὶ ἀνεχώρησε τὴν 8ην ἀποφέ-

1. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σσ. 57-59. Ἡ ἐπιστολὴ ἀπευθύνεται πρὸ9 τὸν ἀντιναύαρχο
Halgau.
2. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο 5 Αὐγούστου.
3. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο 22 Ἰουνίου.
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ρουσα νέαν παράκλησίν µου, ὅπω9 πολεµικὸν πλοῖον σταθµεύει
ἐνταῦθα διὰ τὴν Κύπρον καὶ τὴν Συρίαν. Μετ’ ὀλίγα9 ἡµέρα9 καὶ
ἐν τῷ µέσῳ φαινοµενικῆ9 ἀσφαλεία9, ὁ ἀρχιεπίσκοπο9, οἱ τέσσα-
ρε9 ἐπίσκοποι, οἱ ἀνώτεροι ἕλληνε9 κληρικοί, οἱ ἔµποροι, οἱ
προὔχοντε9 τῶν πόλεων καὶ τῶν χωρίων, τέλο9 ὅλοι οἱ πλούσιοι ἢ
οἱ σηµαίνοντε9 κατεσφάγησαν, ἀπηγχονίσθησαν ἤ ἀπεκεφαλί-
σθησαν, ἡ περιουσία των κατεσχέθη, καὶ αἱ οἰκογένειαί των κατε-
ζητήθησαν διὰ νὰ σκλαβωθῶσι. Ἀπὸ τῆ9 21η9 Ἰουλίου4 µέχρι
σήµερον ἐξακολουθοῦσιν αἱ ἐκτελέσει9. Ἐπίση9 ἀπὸ τῆ9 νοµιµο-
φανοῦ9 σφαγῆ9 ὁ κυβερνήτη9 δὲν ἀποκρύπτει πλέον τὴν κατὰ τῶν
εὐρωπαίων λύσσαν του. Κακοµετεχειρίσθη τὸν δραγοµᾶνόν µου,
καὶ παρ’ ὀλίγον νὰ ἀπαγχονίσῃ ἕνα γιαννίτσαρόν µου. Οὐδεµίαν
ἔδωσεν ἀπάντησιν εἰ9 τὰ τόσα σηµειώµατα ποὺ τοῦ ἔγραψα ἰδιαι-
τέρω9, διὰ νὰ ἀπαιτήσω ἕνα δυστυχῆ γέροντα 70 ἐτῶν, ὁ ὁποῖο9
ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν ἐκπληροῖ καθήκοντα πράκτορο9 διὰ τὰ9 ἐργα-
σία9 τῶν ἐµπορικῶν µα9 πλοίων. Ὁ κυβερνήτη9 δὲν κατέπαυσεν
ἐκστοµίζων τροµερὰ9 ἀπειλὰ9 κατὰ τῶν εὐρωπαίων. Ἔχω ἀναµφι-
σβήτητον κατάθεσιν, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει ὅτι ἐπεδίωξε νὰ ὠθήσῃ
εἰ9 ἐξέγερσιν τὸν στρατὸν πρὸ9 τὸν σκοπὸν νὰ καταλάβῃ τὰ προ-
ξενεῖα καὶ τὰ9 ἰδιωτικὰ9 οἰκία9, ὑπὸ τὴν πρόφασιν τῆ9 καταζητή-
σεω9 ἐντὸ9 αὐτῶν ἑλλήνων φυγάδων. Τέλο9 εἰ9 δύο ἐπιστολά9 του
ἐτόνισε τὴν πρόθεσίν του νὰ ἐµποδίσῃ τὴν φόρτωσιν ἐµπορευµά-
των ἐπὶ τῶν πλοίων µα9, καὶ νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν ἀναχώρησιν τῆ9
οἰκογένειά9 µου καὶ τῆ9 τῶν γάλλων. Μεθ’ ὅλη9 τῆ9 ἐνεργητικό-
τητό9 µου ὑποστηρίζω, ὅσον δύναµαι, τὸ δικαίωµά µα9 τοῦ ἀσύ-
λου, τὸ ὁποῖον εἶνε τὸ παλλάδιόν µα9 εἰ9 τὰ9 βαρβάρου9 χώρα9,
καὶ ὑποστηρίζω τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἐµπορίου µα9. Οἱ δυστυχεῖ9
ἕλληνε9, οἱ φονευθέντε9 ἢ κακοποιηθέντε9, εἶνε ἅπαντε9 ὀφειλέ-
ται τοῦ ἐµπορίου καὶ τῶν ὑπηκόων τοῦ βασιλέω9 (τῆ9 Γαλλία9).
Τὸ σύνολον τοῦ κεφαλαίου εἶνε διῃρηµένον εἰ9 πολλὰ9 πιστώσει9,

4. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο ἀπὸ τῆ9 9η9 Ἰουλίου.
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ἀπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου µέχρι τοῦ ἁπλοῦ χωρικοῦ. Ὅλαι αὐταὶ αἱ
πιστώσει9 θὰ ἀπολεσθῶσι, ἐκτὸ9 ἐὰν ὁ πρεσβευτὴ9 τοῦ βασιλέω9
ἐπιτύχῃ τὴν ἀπόδοσίν των ἐκ τῶν περιουσιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐδηµεύθη-
σαν ὑπὲρ τοῦ σουλτάνου, ἢ ἐκ τῶν εἰσπράξεων τῶν προστίµων τῶν
ἐπιβληθέντων ὑπὸ τοῦ κυβερνήτου.

∆ύο νέοι, γάλλοι τὴν καταγωγήν, οἵτινε9 ἀπό τινων ἐτῶν ἠκο-
λούθησαν τὸ ὀρθόδοξον δόγµα, χρησιµεύουσιν ὡ9 καταδόται τῶν
τούρκων. Ἔκαµαν ψευδεῖ9 ἐκµυστηρεύσει9, ποὺ µοῦ ἐπροξένησαν
σοβαρὰ9 ἀνησυχία9, αἵτινε9 ἠδύναντο νὰ ἔχουσιν ὀλεθρία9 συνε-
πεία9. Παρεκάλεσα τὸν κ. De Quernel νὰ τοὺ9 παραλάβῃ ἐπὶ τοῦ
πλοίου του καὶ νὰ τοὺ9 ἀποβιβάσῃ εἰ9 τὴν πρώτην νῆσον ποὺ θὰ
προσορµισθῇ.
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88. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ1

Granducato di Toscana
Livorno, �7 agosto.

«Una Lettera di Larnica (cipro) in data del �5 giugno, fa un
quadro il piú lacrimevole della situazione di quel’ isola.

anche colá sono stati ripetuti gli orrori di constantinopoli, e
di tant’ altre parti dell’ impero ottomano. il Governatore turco ha
fatto strangolare, impiccare, e tagliare a pezzi un numero consid-
erabile di Greci, fra cui 5 Papas, e l’ ieromnemo della chiesa detta
di Faneromeni, di nicosia, uomo rispettabile, ed amato general-
mente. altri languiscono per suo ordine, e senza processo in
carcere, e tutti per accuse di lievissimo momento, chi per aver
nascosto qualche arme per sue uso, chi per aver avuto anche da
lungo mane di tempo delle differenze con qualche turco, e chi fi-
nalmente per l’ única colpa di possedere una fortuna capace di ec-
citare l’ aviditá.

1. Τὰ ἄρθρα τῶν κειµένων 88-91 καὶ 93-94, παρεχώρησε στὴν µονὴ Μαχαιρᾶ ἀπὸ
τὸ προσωπικό του ἀρχεῖο ὁ προσφάτω9 ἀποβιώσα9 ἀείµνηστο9 Σταῦρο9 Ἐπα-
µεινώνδα9, ὁ ὁποῖο9 διετέλεσε πρέσβη9 τῆ9 Κύπρου σὲ διάφορε9 χῶρε9. Λόγῳ
τοῦ αἰφνιδίου θανάτου του, δὲν µπορέσαµε νὰ συλλέξουµε ἀκριβέστερα στοιχεῖα
γιὰ τὰ συγκεκριµένα ἄρθρα. Ἐλπίζουµε τοῦτο νὰ καταστεῖ δυνατὸν µὲ τὴν τα-
κτοποίηση τοῦ ἀρχείου του. Ἡ µετάφρασή του9 ἔγινε ἀπὸ τὸν αἰδεσιµολογιώ-
τατο πρωτοπρεσβύτερο ∆ηµοσθένη ∆ηµοσθένου9, δρα Θεολογία9 - Συντηρητή.
Ἐπειδὴ τὰ ἄρθρα αὐτὰ στὸ πρωτότυπό του9 δὲν ἔχουν δηµοσιευθεῖ ξανὰ στὸν
ἑλληνικὸ χῶρο, κρίθηκε ἀπαραίτητη ἡ δηµοσίευσή του9 καὶ στὰ ἰταλικά. Σύµ-
φωνα µὲ πληροφορία τοῦ κ. Ἐπαµεινώνδα, ἄρθρα γαλλικῶν καὶ αὐστριακῶν ἐφη-
µερίδων τῆ9 ἐποχῆ9, τὰ ὁποῖα µελέτησε, ἐπαναλαµβάνουν τὰ ὑπὸ τῶν ἰταλικῶν
ἐφηµερίδων γραφόµενα, γιx αὐτὸ καὶ δὲν θεωρήθηκε ἀναγκαῖο νὰ συµπεριλη-
φθοῦν στὴν ἔκδοσή µα9. Γιὰ τὰ γαλλικὰ δηµοσιεύµατα βλ. J. DiMakis, La querre
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L’ arcivescovo di Larnica, nelle cui mani era finora il governo
della cittá, oggi spogliato d’ ogni autoritá, nulla puó in soccorso
degli oppressi, e neppure gli é riuscito di liberare il suo stesso ar-
cidiacono che da molti giorni é detenuto per una lettera insignifi-
cante pervenutagli da constantinopoli; la corrispondenza con quella
capitale é intercetta.

Ultimamente sono qui giunti da soria, circa � mila soldati, e
se ne attendono altrettanti. Tutti gli europei vivono in gran coster-
nazione; i consoli hanno spedito per via indiretta a constantinop-
oli delle lettere ai rispettivi ministri, acciocché questi procupino di
ottenere dalla Porta, gli ordini piú opportuni per ristabilire nell’
isola la sicurezza e la quiete.

il commercio, come é naturale, é affatto distrutto per assoluta
mancanza di Fiducia. Diversi mercanti si sono tenuti felici per aver
potuto ritirare le merci giá vendute, e consegnate, temendo di non
riceverne il pagamento.

il granvisir che era stato relegato in quest’ isole, e che giunse
a nicosia, il dí �0 giugno, fu strangolato il dí seguente da un
capidgi-basci».

Livorno, �7 agosto.

Una Lettera di Larnica (cipro) in data del �5 giugno, fa un
quadro lacrimevole della situazione di quel’ isola: eccone un es-
tratto:

«anche qui sono stati ripetuti gli orrori di tant’ altre parti
dell’ impero ottomano.

Ultimamente sono qui giunti da soria, circa � mila soldati, e
se ne attendono altrettanti. i consoli hanno spedito per via indi-
retta a constantinopoli, varie lettere ai rispettivi ministri, acciocché
questi procupino di ottenere dalla Porta, gli ordini piú opportuni
per ristabilire nell’ isola la sicurezza e la quiete.

il commercio, come é naturale, é affatto distrutto per assoluta

de l’indépendance grecque vue par la presse française, institute for Balkan studies,
Thessalonique 1968, σσ. 51. 78. Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, «Ἡ συµβολὴ τοῦ ἀρχιεπισκό-
που Κυπριανοῦ», ὅ.π., σ. 334, σηµ. 40. Journal du Commerce de la ville de Lyon et
du Département du Rhône, iiime année, no �6�, Mercredi �9 avril �8�6, p. i.
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mancanza di fiducia. Diversi mercanti si reputarono felici per aver
potuto riavere le merci giá vendute, e consegnate, temendo di non
riceverne il pagamento.

il granvisir che era stato relegato in candia, e che giunse a
nicosia, il dí �0 giugno, fu strangolato il dí seguente da un capid-
basci».

Μέγα ∆ουκᾶτο Τοσκάνη9
Λιβόρνο, 17 Αὐγούστου (1821).

«Μία ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Λάρνακα (Κύπρο9), ἡµεροµηνία9 25
Ἰουνίου, περιγράφει τὴν πλέον ἀξιολύπητη κατάσταση ποὺ ἐπι-
κρατεῖ στὸ νησί.

Καὶ ἐκεῖ ἔλαβαν χώρα τὰ ἀπάνθρωπα γεγονότα ποὺ συνέβη-
σαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα µέρη τῆ9 ὀθωµα-
νικῆ9 Αὐτοκρατορία9. Ὁ τοῦρκο9 διοικητὴ9 στραγγάλισε, κρέµασε,
ἔκοψε σὲ κοµµάτια ἕνα σηµαντικὸ ἀριθµὸ ἀπὸ ἕλληνε9, µεταξὺ τῶν
ὁποίων πέντε ἱερεῖ9 καὶ τὸν ἱεροµνήµονα τῆ9 ἐκκλησία9 Φανερω-
µένη9 Λευκωσία9, ἕνα σεβάσµιο ἄνθρωπο καὶ γενικὰ ἀγαπητό. Ἄλ-
λοι ρίχνονται µὲ διαταγή του καὶ χωρὶ9 ἔνταλµα στὴν φυλακή, ὅλοι
γιὰ ἀσήµαντα παραπτώµατα, ὅπω9 ἡ ἀπόκρυψη ὅπλου προσωπικῆ9
χρήση9, ἢ οἱ ἐπὶ µακρὸν διαφορὲ9 µὲ κάποιο τοῦρκο, ἢ τέλο9 πάν-
των ἂν ἔχει κάποια περιουσία ποὺ εἶναι ἑλκυστική.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπο9 τῆ9 Λάρνακα9, στὰ χέρια τοῦ ὁποίου ἦταν
ὡ9 τώρα ἡ διακυβέρνηση τῆ9 πόλη9, σήµερα ἀπογυµνωµένο9 ἀπὸ
κάθε ἐξουσία, τίποτα δὲν µπορεῖ νὰ πράξει γιὰ βοήθεια τῶν συλλη-
φθέντων, καὶ οὔτε τὸν ἰδικό του ἀρχιδιάκονο δὲν κατάφερε νὰ ἀπε-
λευθερώσει, ὁ ὁποῖο9 ἀπὸ πολλὲ9 ἡµέρε9 εἶναι κρατούµενο9 ἐξ
αἰτία9 µία9 ἀσήµαντη9 ἐπιστολῆ9, ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὴν Κωνσταντι-
νούπολη. Ἡ ἀλληλογραφία µὲ τὴν πρωτεύουσα ἐκείνη ἔχει διακοπεῖ.

Τελευταίω9 ἔφθασαν ἐκεῖ περίπου 2000 στρατιῶτε9 ἀπὸ τὴν
Συρία καὶ ἀναµένεται ἡ ἄφιξη ἄλλων τόσων. Ὅλοι οἱ εὐρωπαῖοι
ζοῦν σὲ συνθῆκε9 περιορισµοῦ. Οἱ πρεσβευτὲ9 ἔχουν στείλει µὲ
ἐνδιάµεσο σταθµό, καὶ ὄχι ἀπευθεία9, ἐπιστολὲ9 στοὺ9 ὑπουργού9
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του9, παρακάµπτοντα9 τὴν Κωνσταντινούπολη, αἰτούµενοι τὴν
ἔκδοση σχετικῶν ἐντολῶν, ποὺ νὰ εἶναι ἱκανὲ9 γιὰ ἀποκατάσταση
τῆ9 ἀσφάλεια9 καὶ τῆ9 ὁµαλότητα9 στὸ νησί.

Ὅπω9 εἶναι φυσικό, τὸ ἐµπόριο ἔχει ἐκ τῶν γεγονότων κατα-
στραφεῖ λόγῳ τοῦ ἀπόλυτου κενοῦ στὴν φερεγγυότητα. Μερικοὶ
ἔµποροι θεωροῦνται τυχεροὶ γιατὶ κατόρθωσαν νὰ ἀποσύρουν τὸ
ἤδη πωληµένο καὶ παραδοµένο ἐµπόρευµα, φοβούµενοι µήπω9 δὲν
πληρωθοῦν.

Ὁ µεγάλο9 βεζύρη9 ποὺ ἦταν διορισµένο9 µὲ ἁρµοδιότητα
γιὰ τὸ νησί, ἔφθασε στὴν Λευκωσία στὶ9 10 Ἰουνίου καὶ στραγγα-
λίστηκε τὴν ἑποµένη ἀπὸ κάποιο ἐκτελεστή».

Λιβόρνο 17, Αὐγούστου 1821.

Μία ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Λάρνακα (Κύπρο9), ἡµεροµηνία9 25
Ἰουνίου, περιγράφει τὴν ἀξιολύπητη κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σ’
ἐκεῖνο τὸ νησί. Ἰδοὺ µία περίληψη:

«Καὶ ἐδῶ ἐπίση9 ἔχουν ἐπαναληφθεῖ ἀπάνθρωπε9 πράξει9
ὅπω9 σὲ πολλὰ ἄλλα µέρη τῆ9 ὀθωµανικῆ9 Αὐτοκρατορία9.

Τελευταίω9 ἔφθασαν στὸ νησὶ ἀπὸ τὴν Συρία περίπου 2000
στρατιῶτε9 καὶ ἀναµένονται ἄλλοι τόσοι. Οἱ πρεσβευτὲ9 ἔχουν ἀπο-
στείλει, παρακάµπτοντα9 τὴν Κωνσταντινούπολη, διάφορε9 ἐπι-
στολὲ9 στοὺ9 ὑπουργού9 του9, γιὰ νὰ φροντίσουν νὰ ἐνεργήσουν
ὥστε ἡ Πύλη (στὴν Κωνσταντινούπολη) νὰ ἐκδώσει τὶ9 κατάλλη-
λε9 ἐντολὲ9 γιὰ ἐπανάκαµψη στὴν ἀσφάλεια καὶ ὁµαλότητα.

Τὸ ἐµπόριο, ὅπω9 εἶναι φυσικό, ἔχει ἐκ τῶν γεγονότων κατα-
στραφεῖ, λόγω τῆ9 ἀπόλυτη9 ἀδυναµία9 γιὰ φερεγγυότητα στὶ9
συναλλαγέ9. Μόνο µερικοὶ ἔµποροι δήλωσαν εὐτυχεῖ9 γιατὶ µπό-
ρεσαν νὰ πάρουν πίσω τὸ ἤδη πωληµένο καὶ παραδοµένο ἐµπόρευµά
του9, φοβούµενοι ὅτι δὲν θὰ πληρωθοῦν.

Ὁ µέγα9 βεζύρη9 τῆ9 Κρήτη9 ποὺ ἔφθασε στὴν Λευκωσία
στὶ9 10 Ἰουνίου, στραγγαλίστηκε τὴν ἑποµένη µέρα ἀπὸ κάποιον
ἐκτελεστή».
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89. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

notizie epilogate.

estratto di lettera di Larnica di cipro de �� agosto giunta in
Livorno col mezzo di un bastimento austriaco: «Troppo lunga
sarebbe se precisamente avessi a descrivervi la dolorosa istoria della
nostra isola. sappiate dunque che dai �0 di luglio sino al giorno
d’ oggi furono fatti decapitare dall’ attuale governatore più di �00
primari individui della nazione greca. Fra questi contansi l’ ar-
civescovo di cipro Monsig. cipriano, i tre vescovi di Pafo, Larnica
e corinia, i principali negozianti, i capi de’ dicasteri dell’ isola, gli
abati de’ monasteri, i Protopapas (arcipreti), e tutte le più cospicue
persone de’ villaggi e dignitari della chiesa greca. i loro beni sono
stati confiscati. Molti altri poi per sottrarsi dalla norte si son fatti
turchi, altri han dovuto sborsare vistose somme di danaro, e molti
hanno avuto la sorte di nascondersi, e travestiti partirono per
Livorno, Marsiglia e Trieste. noi stessi europei, detti franchi, vivi-
amo in molte timore per lo motivo che questo governatore turco se-
guita a fortificare nicosia capitale del regno; avendo fatte venire da
s. Giovanni d’ acri �000 soldati richiesti a quell pascià; e altri �000
aspettandone. alcune famiglie europee hanno già sloggiato; e
quante alter sono fornite di mezzi si dispongono a fare lo stesso».
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Ἐπίλογο9 εἰδήσεων.

Περίληψη ἐπιστολῆ9 ἀπὸ τὴν Λάρνακα Κύπρου τῆ9 22α9
Αὐγούστου1 στὸ Λιβόρνο µέσῳ αὐστριακοῦ πλοίου: «Θὰ µακρη-
γοροῦσα ἂν προσπαθοῦσα νὰ περιγράψω µὲ ἀκρίβεια τὶ9 πολυ-
θρήνητε9 εἰδήσει9 ἀπὸ τὸ νησί µα9. Θέτουµε σὲ γνώση σα9 ὅτι ἀπὸ
20 Ἰουλίου µέχρι σήµερα ἀποκεφαλίστηκαν ἀπὸ τὸν νῦν (τοῦρκο)
διοικητὴ περισσότεροι ἀπὸ 200 ἐπισήµου9 ἄρχοντε9 ἑλληνικῆ9 ἐθνι-
κότητα9. Μεταξύ του9 βρίσκεται ὁ ἀρχιεπίσκοπο9 Κύπρου Κυ-
πριανό9, οἱ τρεῖ9 ἐπίσκοποι, οἱ κυριότεροι προὔχοντε9, οἱ ἀρχιδικαστὲ9
τοῦ νησιοῦ, οἱ ἡγούµενοι τῶν µονῶν, οἱ πρωθιερεῖ9, ὅλε9 οἱ πιὸ
εὐυπόληπτε9 προσωπικότητε9 τῶν χωριῶν καὶ σεβάσµιοι τῆ9 ἑλλη-
νικῆ9 Ἐκκλησία9. Οἱ περιουσίε9 του9 δηµεύθηκαν. Ἐπὶ πλέον πολ-
λοὶ ἄλλοι, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸν θάνατο ἔγιναν τοῦρκοι, ἄλλοι
ὑποχρεώθηκαν νὰ δωροδοκήσουν µὲ µεγάλα ποσὰ καὶ πολλοὶ
βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ κρυφθοῦν, καὶ ἀφοῦ µεταµφιέσθηκαν, ἔφυ-
γαν γιὰ τὸ Λιβόρνο, τὴν Μασσαλία καὶ τὴν Τεργέστη. Ἐµεῖ9 σὰν
εὐρωπαῖοι, ποὺ µᾶ9 ἀποκαλοῦν οἱ φράγκοι, ζοῦµε µὲ πολὺ φόβο γιὰ
τὸν λόγο ὅτι αὐτὸ9 ὁ διοικητὴ9 σχεδιάζοντα9 νὰ ὀχυρώσει τὴν Λευ-
κωσία, ποὺ εἶναι πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου, ἀφοῦ ἔκαµε νὰ ἔλθουν
ἀπὸ s. Giovanni d’ acri (Συρία) 2000 στρατιῶτε9, ποὺ ζήτησε ἀπὸ
τὸν πασᾶ τῆ9 περιοχῆ9, περιµένει ἄλλου9 3000. Ἀρκετὲ9 οἰκογέ-
νειε9 εὐρωπαίων ἔχουν ἤδη ἐκτοπισθεῖ καὶ πολλὲ9 ἄλλε9 ἑτοιµά-
σθηκαν, καὶ εἶναι πρόθυµε9 νὰ κάµουν τὸ ἴδιο µὲ ὅποιο µέσο
διαθέτουν».

1. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο 10 Αὐγούστου.
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90. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

affari d’ oriente.
ancona, � Ottobre (�8��)1

Un rispettabile negoziante di questa cittá ha ricevuto una lét-
tera di Larnica (cipro) della quale ecco un estratto.

«Gli abitanti di quest’ isola sono da qualche giorno in grand’
agitazione perché i turchi hanno anche qui cominciato a fur mas-
sacro de’ greci. il vescovo di nicosia, primate dell’ isola, ed altri tre
Vescovi con gran numero di religiosi greci sono caduti vittime del
loro furore; e ormai non si ha píu riguardo ad alcuna nazione eu-
ropea. Quelli che hanno potuto, hanno salvato la vita colla fugge,
specialmente coloro che abitano i paesi marittimi. i consuli europei
dimoranti nella cittá di Larnica fanno passare le loro famiglie in
italia.

in soria finora non si è fatta strage, ma gai abitanti sono
soggetti a gravissime imposizioni per soddisfare alle quali alcuni
sono stati perfino costretti a verdere i propri figli. il commercio e
totalmente estinto non attendendo ciascuno che alla propria
salvezza».

1. Ἡ ἴδια ἐπιστολή, µὲ ἡµεροµηνία ἐπίση9 3 Ὀκτωβρίου, δηµοσιεύθηκε καὶ σὲ
ἐφηµερίδα τοῦ Ποντιφικοῦ κράτου9 (Βατικανό). Ἡ ἐπανάληψή τη9 δὲν κρίθηκε
ἀναγκαία.
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Ἐξωτερικὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν Ἀνατολή.
Ἀγκώνα, 3 Ὀκτωβρίου2 1821.

Εὐγενέστατο9 ἔµπορο9 τῆ9 πόλη9 µα9 ἔλαβε ἐπιστολὴ ἀπὸ
τὴν Λάρνακα (Κύπρο9) ἀπὸ τὴν ὁποία παραθέτουµε µία περίληψη.

«Οἱ κάτοικοι αὐτοῦ τοῦ νησιοῦ βρίσκονται ἐδῶ καὶ µέρε9 σὲ
µεγάλη ἀγωνία ἐπειδὴ οἱ τοῦρκοι ἔχουν καὶ ἐδῶ ἀρχίσει νὰ σφάζουν
ἕλληνε9. Ὁ ἐπίσκοπο9 Λευκωσία9, προκαθήµενο9 τοῦ νησιοῦ (δηλ.
ὁ ἀρχιεπίσκοπο9) καὶ ἄλλοι τρεῖ9 ἐπίσκοποι, µαζὶ µὲ µεγάλο ἀριθµὸ
ἑλλήνων ἱερέων, ἔχουν πέσει θύµατα τῆ9 ὀργῆ9 του9. Ὡ9 τώρα δὲν
ἔχει χαθεῖ κανεὶ9 ἄλλο9 ποὺ νὰ εἶναι εὐρωπαϊκῆ9 ἐθνότητα9. Ὅσοι
µπόρεσαν ἔσωσαν τὴν ζωή του9 διὰ τῆ9 φυγῆ9, εἰδικὰ ἐκεῖνοι ποὺ
ζοῦν σὲ παραλιακὰ χωριά. Οἱ εὐρωπαῖοι πρόξενοι, ποὺ διαµένουν
στὴν πόλη τῆ9 Λάρνακα9, φυγαδεύουν τὶ9 οἰκογένειέ9 του9 στὴν
Ἰταλία.

Στὴν Συρία δὲν ἔχουν γίνει ἀκόµη σφαγέ9, ἀλλὰ οἱ ταλαι-
πωρηµένοι κάτοικοι ὑποχρεοῦνται σὲ βαρύτατου9 φόρου9, στοὺ9
ὁποίου9, γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθουν, µερικοὶ ἔφθασαν στὸ σηµεῖο νὰ πω-
λήσουν ἀκόµη καὶ τὰ ἴδια τὰ παιδιά του9. Τὸ ἐµπόριο ἔπαυσε ὁλο-
κληρωτικὰ καὶ ὁ καθένα9 φροντίζει γιὰ τὴν σωτηρία του».

2. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο 21 Σεπτεµβρίου.
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91. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ «nOTizie DeL GiOrnO»1

zante, 8 Ottobre (�8��).

Dettaglio della lagrimevole situazione degli abitanti di cipro
estratto da lettere autentiche di Larnica �6 e �� p.p. agosto (�8��):

«Dopo i funestissimi fatti avvènuti in costantinopoli ed in
alter città dell’impero Ottomano, giunse anche in cipro l’ordine,
che fossero generalmente disarmati quegli abitanti. infatti quel gov-
ernatore generale sul momento prescrisse il divieto della delazione
e ritenzione di-qualunque sorta di armi da fuoco e da taglio. ne
furono spropriati anche i franchi, armene e maroniti; beccaj,
pizzicagnoli, agricoltori, e tutti gli altri vennero altresi privati
degl’istromenti per uso delle rispettive arti. Le munizioni che
ne’pubblici magazzeni si vendevano senza sborso di prezzo, si fe-
cero depositare nel forte. Un certo sawa, avendo occultato un bar-
ile di polvere in una stanza della parrocchiale di nicosia denominata
Faneromeni, e giunto ció a noticia del prefato governatore, egli re-

1. Τὰ δύο αὐτὰ ἄρθρα, δηµοσιεύθηκαν σὲ δύο συνέχειε9 στὴν ἐφηµερίδα «notizie
del Giorno» τῆ9 Ρώµη9 στὶ9 25 Ὀκτωβρίου καὶ 2 Νοεµβρίου 1821, καὶ προέρ-
χονται ἀπὸ ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο, ἡµεροµηνία9 8 Ὀκτωβρίου 1821
(ὅλε9 οἱ ἡµεροµηνίε9 παρέχονται µὲ τὸ νέο ἡµερολόγιο). Ἡ ἀρχικὴ πηγή, τόσο
τῶν δηµοσιευµάτων αὐτῶν, ὅσο καὶ τῶν προηγουµένων, ποὺ παρατέθηκαν, εἶναι
δύο ἐπιστολὲ9 ἀπὸ τὴν Λάρνακα ἡµεροµηνία9 16 καὶ 22 Αὐγούστου (4 καὶ 10 µὲ
τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο). Τὰ συγκεκριµένα ἄρθρα τῆ9 ἐφηµερίδα9 «notizie del
Giorno», γιὰ πρώτη φορὰ δηµοσιεύθηκαν στὰ ἑλληνικὰ στὴν ἐφηµερίδα «Φωνὴ
τῆ9 Κύπρου» τὸ 1885, καὶ ἀκολούθω9 στὰ Κυπριακὰ Χρονικὰ τὸ 1937 (βλ. τὸ
ἑπόµενο κείµενο). Σὲ ἀγγλικὴ µετάφραση συµπεριελήφθησαν ὑπὸ τοῦ claude D.
cobham στὴν Excerpta Cypria, σσ. 450-453.
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cossi ivi, e rinvenuta la polvere, fece trasferirla in fortezza. il sawa
fortunatamente trovavasi in Larnica, ed appena ud i l’accaduto
stimó bene nascondersi. Quindi non essendosi potuto ritrovare, fu
invece arrestato il P. Leonzio párroco dello stesso tempio, uomo
amato da tutti, e que’satelliti gli troncarono il capo in mezzo al
mercato. non sazj di ció decapitarono altri cinque greci, cioè due
monaci, e tre secolari, non di altro creduti rei, chè di aver celato
qualche fucile, o di aver per lo innanzi avuto qualche contrasto
co’turchi. saputesi tali carnifice non solo il ciprioto sawa, ma be-
nanche gli arconti Haggi Lois ed Haggi Petrachi di citrea s’imbar-
carono, per cosi evitare lo sdegno del governatore che alquanto
calmassi. senonche ivi fatti venire da s. Giovanni d’acri duemila
soldati, con altri mille richiesti fin dai � del p.p. maggio incomin-
ciarono le cose a prendere un aspetto più spaventevole. in una
domenica, mentre marciava un distaccamento di 80 soldati turchi
verso s. Pantaleone per guarnire la spiagge, passò innanzi alla
chiesa latina uffiziata dai Minori Osservanti; celebrandovi si allora
la solenne Messa, ebbero l’ordine di scaricasvi i lor fucili, perlochè
la eccessività del fumo involse quel tempio fra le tenebre con
spavento orribile degli astanti, specialmente delle signore cattoliche
le quali caddero al suolo semivive. Proseguendo la marcia i prefati
militari, allorché si avvicinarono alla residenza del console di s.M.
cristianissimo, per ben due volte lacerarono co’loro fucili la di lei
bandiera. a tutti i signori consoli europei spiacque assai siffatto
vilipendio e attentato, reclamandone formalmente al governatore di
nicosia. Ma egli né poco diè loro ascolto, restandone molto offeso
il predetto sig. console di Francia perchè niuna soddisfazione potè
ottenerne. Quindi in unione degli altri fu noleggiato un bastimento
per dirigerlo con dispacci a’loro sigg, ambasciatori e ministri resi-
denti presso la Porta: maval ritorno del bastimento, furono
dagl’idrioti intercette le lettere responsive. il governatore peraltro,
che prevedeva le conseguenze della sua barbara condotta, scrisse al
capitán pascià grande ammiraglio, dalla di cui protezione e co-
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mando depende quell’isola, accusando i ciprioti di essere ribelli, a
tenere segrete corrispondenze cogl’idrioti. il prefato capitán pascià
si limitó ad ingiungergli che avesse ben esamineto la cosa, ma il
governatore all’incontro diportossi tutto all’opposto; e anzi mani-
festossi nel medesimo un più atroce carattere. scrisse a tutti i
Vescovi di quell’isola di tranferirsi a nicosia coi codipascià ossiano
primati ed altri dignitari, dovendo loro comunicare un firmano.
Giunsero essi il �9 dello scorso luglio nella capitale, e il giorno ��
il fece introdurre nel seraglio sua residenza. Fatte immantinenti
chiudere le porte della città e del seraglio, incominciando dal far
decapitare il Vescovo di Larnica, ordinó lo stesso contro gli altri di
Pafo, di corinia, e fece appiccare l’arcivescovo di tutta l’isola Mon-
sig. cipriano col suo arcidiacono. il solo Vescovo di Temetunda
potè aver la sorte di fuggire incognito dall’isola, giungendo poscia
in ancona, nel di cui lazzaretto trovasi ora con due suoi nipoti.
non bastandogli fin qui lo sparso sangue, volle che fossero, altresi
decapitati i Masuri, il figlio di Glichi, ed un pastore. Per quel giorno
cessar fece il massacro, dovendosi occupare a far radunare il Di-
vano per elegere in nuovi Vescovi quelli che occupavano i posti
più dignitosi. nel di �� detto mese tornó a commettere ulteriori
stragio. Fece troncare le teste a tutti i primarj delle città e degli
altri luoghi, fra quali ai signori arconti, solomidi, iconomidi,
antonopullo, Pierachi, zongrafa, cartellati ec. Ordinó parimenti
che fossero appiccati tutt’i primi abati de’monasteri, confiscando
loro i beni, e specialmente a quelli del celebre monastero di cicco,
dopo aver fatto mozzare il capo all’archimandrita, spogliate prima
degli stabili, dell’argenteria e sin’anche delle sagre suppellettili.
nella stessa privazione ridusse parecchi greci addetti ai

[p.�] principali incarichi del seraglio e del Mecchemi, o sia
residenza del Mufti, e quindi a viva forza obbligolli a farsi turchi,
la qual sorte seguir dovettero i figli degli uccisi signori e molti
altri».
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zante, 8 Ottobre (�8��).

Fine del dettaglio della lagrimevole situazione degli abitanti
di cipro.

«al �� del surriferito luglio fu emanata la fatal sentenza che
le teste si recidessero agl’impiegati nel dicastero, a due nipoti del-
l’arcivescovo, e ad altri tre individui. equal pena subirono i ne-
gozianti greci di nicosia, Larnica, Leimassol, ec.ec.. i Protopapas e
gli dignitarj greci. che più! Lo stesso fu fatto il di �� al primate di
Leimassol ed altri tre abitanti di quella città, e a molti ecclesiastici
e secolari. Qotidianamente non ad altro è il detto Governatore in-
tento che a far venire da tutte le parti dell’isola innocenti ed infe-
lici soggetti; acció si sparga sempre più il sangue dei cristiani
de’monaci e de’preti, facendone le più accurate indagini, e ser-
bandone presso di se una distinta nota, onde averli a sua dispo-
sizione. in seguela di ció è giunto alla inandita crudeltà di farne
trucidare fra sacerdoti e laici or �0, or �5. ed anche �0 per giorno.
che se un giorno fa trascorrere senza alcuna di tali vittime, nel
susseguente viene a duplicarle per rimetterle in pari. con siffatto
empio sistema ha ormai distrutti i primati, gli abati, gli arcipreti; e
per isfuggire la morte alcuni travestendosi da franchi s’imbarcano,
o per Genova, o per Marsiglia e Livorno. Fra questi furono ben
fortunate il Vescovo di Temetunda, l’archimandrita, e l’esarco del
defunto arcivescovo cipriano, i quali dopo essersi fatti radere e
capelli e barba, vestiti all’uso de’franchi, s’imbarcarono verso l’eu-
ropa. Ma non cosi riusci a’due altri, che essendo stati mentre fug-
givano riconosciuti, vennero arrestati, e poi decollati. si è perció
eccitato maggior timore negli animi i que’che speravano colla fuga
di liberarsi. Tuttavia siccome per superare i mali estremi ogni
periglio audacemente si afronta: cosi numerose famiglie anche con
gli stessi abiti proprj si accingono a sottrarsi di la colla fuga. niuno
insomma vuol più rimanere in quell’isola, facilitando gli stessi
franchi la lor partenza, che di molti è già seguita, come altri ci si

��5

? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:45  ������ 335

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



vanno disponendo, talché fra poco l’isola diverrà un deserto. Fra
le tante barbarie del, governatore è ben anco rimarchevole quella
di far demolire tutti i palazzi de’signori greci ed armeni riducen-
doli a pianterreno, cosicché quelli che sopravivranno non più di-
morar possano in appartamenti alti ed in case magnifiche, ma bensí
in quelle che ora la figura presentano di vili tugurj. commiserando
i consoli, ed i franchi negozianti il deplorabile stato di que’nu-
merosi cittadini, specialmente fanciulli e fanciulle, si son prestati a
nasconderli entro le loro residenze; ma ció nullameno il governa-
tore non lascia di farne ricerca, di tentar di sedurli a farsi turchi,
d’insistere presso i consoli perchè gli vengan consegnati or con
preghiere or con minacce, protestandosi diversamente di andar’esso
stesso a sorprenderli nelle loro abitazioni. Vedendo in seguela che
i consoli non si piegano ai di lui disegni per preservare dalla si-
cura morte tanti disgraziati, vuolsi, che abbia egli in costantinop-
oli scritto per lo permesso d’introdursi a tal’uopo in dette case
consolari. e’anche avvenuto, che molte donne incinte, al tristo an-
nunzio della barbara morte de’loro mariti, dopo aver dato alla luce
i feti immaturi, son elleno pure rimaste soccombenti per lo dolore.
Dovunque pertanto si odono gemiti, e tutto presenta spavento e
costernazione: poichè i contadini eziandio e vengono eccessiva-
mente gravati d’imposte, o non potendole soddisfare sono strasci-
nati nel carcere fra duri ceppi ed inedia. a chi mai eccitar non dee
compassione quell’isola in vederla già spopolata di greci nazionali
o massacrati, o datisi alla fuga, o coartati ad abbracciare la setta
maomettana, o in ultimo immersi fra lo spavento la barbarie e le
contribuzioni per cui languiscono semivivi? a tanti infortunj si ag-
giunge per colmo, che non ricordandosi cola da molti anni ricolta
più ubertosa di tutti generi come in quest’anno: niuno degli abi-
tanti per tali tristissimi eventi non ha potuto goderne né profittarne.
nessun negoziante infatti trovasi che acquistar voglia le derrate,
tuttoché a prezzi vilissimi; mentre un caprone si troverebbe a com-
perare anche per due franchi, un chiló di grano per un franco e
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mezzo, ed un chiló di orzo per un franco, e cosi in correspettività
ogni altro oggetto di vettovaglia. I negozianti avendo affidate le lor
mercanzie e danari a possidenti ora uccisi o fug[giti]

[p.2] o confiscati e depauperati per cumulo de’dazj: sono ri-
dotti a fallire. Tutti i tempj e monasteri dei greci già arricchiti di
fondi di donazioni di sussidj e di copiose sagre suppellettili son
omai affatto denudati, nel modo stesso che i campi son deserti, l’a-
gricoltura totalmente distrutta, e tolto qualunque traffico e com-
mercio. Sembra dunque che quel governatore abbia giurato la
distruzione ed esterminio di tutta la nazione. Ma già le famiglie
de’consoli di Fracia, di Napoli, di Russia ec. si sono imbarcate verso
l’Europa: e cosi vanno disponendosi di eseguire le alter dei fa-
coltosi europei che ivi soggiornavano. Vi rimangono al presente I
soli consoli per attendere alle loro diplomatiche incombenze. Suc-
cessivamente e partito da Cipro un bastimento napolitano diretto
per Livorno, e carico di famiglie greche e franche; altri bastimenti
francesi sardi ed austriaci si stanno noleggiando per trasportare il
rimanente delle famiglie europee, e quei greci cui possa riuscire la
evasione col travestirsi; ed allora rimarrà la della isola piuttosto un
asilo di [fiere?], che un soggiorno di nomini».

Ζάκυνθο=, 8 Ὀκτωβρίου (1821).

Ἐπιλογὴ ἀπὸ τὴν ἀξιολύπητη κατάσταση τῶν κατοίκων τῆ=
Κύπρου, παρµένη ἀπὸ αὐθεντικὲ= ἐπιστολὲ= προερχόµενε= ἀπὸ τὴν
Λάρνακα 16 καὶ 22 παρ<ελθόντο=> Αὐγούστου (1821).

«Μετὰ τὰ θλιβερότατα συµβάντα στὴν Κωνσταντινούπολη
καὶ ἄλλε= πόλει= τῆ= ὀθωµανικῆ= Αὐτοκρατορία=, ἔφθασε καὶ στὴν
Κύπρο ἡ διαταγὴ γιὰ γενικὸ ἀφοπλισµὸ τῶν κατοίκων. Ἐξ αὐτοῦ,
ὁ γενικὸ= διοικητὴ= διέταξε πάραυτα τὴν ἀπαγόρευση τῆ= ἀπόκτη-
ση= καὶ κατοχῆ= ὁποιουδήποτε εἴδου= ὅπλου, εἴτε πυροβόλου, εἴτε
αἰχµηροῦ. Ἔχουν κατασχεθεῖ τὰ ὅπλα, ἀκόµη καὶ ἀπὸ φράγκου=,
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ἀρµενίου= καὶ µαρωνῖτε= µὲ ἐπάγγελµα ὅπω= κρεοπῶλε=, ἀλλαν-
τοποιοί, γεωργοί, ἐνῶ ἀπὸ ὅλου= τοὺ= ὑπολοίπου= κατασχέθηκαν
τὰ ἐργαλεῖα τοῦ ἐπαγγέλµατό= του=. Πυροµαχικὰ ποὺ πωλοῦνταν
σὲ δηµόσια καταστήµατα µεταφέρθηκαν σὲ φύλαξη, χωρὶ= νὰ ἀπο-
ζηµιωθοῦν οἱ ἔµποροι. Κάποιο= ὀνοµαζόµενο= Σάββα= εἶχε ἕνα βα-
ρέλι πυρίτιδα σ’ ἕνα δωµάτιο τῆ= ἐνορία= Φανερωµένη= Λευκωσία=.
Ὅταν ἔµαθε τὴν ἐντολὴ τοῦ κυβερνήτη, προσέτρεξε καὶ ἀφοῦ τὴν
παρουσίασε, τὴν µετέφερε στὸ κάστρο. Εὐτυχῶ= ὁ Σάββα= βρι-
σκόταν στὴν Λάρνακα, καὶ µόλι= συνέβη, ἐκτίµησε σωστὰ τὴν σο-
βαρότητα τῆ= κατάσταση= καὶ κρύφθηκε. Ὅταν εἶδαν ὅτι δὲν ἦταν
δυνατὸ νὰ τὸν βροῦν, συνέλαβαν τὸν παπᾶ Λεόντιο ποὺ ἦταν ἐνο-
ριακὸ= ἱερέα= στὴν ἴδια ἐκκλησία. Ἀγαπητὸ= ἀπὸ ὅλου=, ἀλλὰ
ἐκεῖνοι οἱ ἀπάνθρωποι τὸν στραγγάλισαν στὴν µέση τῆ= ἀγορᾶ=. Σὲ
µικρὸ διάστηµα ἀπ’ αὐτό, ἀποκεφάλισαν ἄλλου= 5 ἕλληνε=, συγ-
κεκριµένα 2 µοναχοὺ= καὶ 3 λαϊκού=, ποὺ τὸ µόνο ἀδίκηµά του=
ἦταν ὅτι ἔκρυψαν κάποιο ὅπλο ἢ εἶχαν κάποια διαφορὰ µὲ τοὺ=
τούρκου=. Ὅταν ἔγιναν γνωστὲ= οἱ σφαγέ=, ὄχι µόνο ὁ κύπριο=
Σάββα=, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄρχοντε= Χατζηλοῆ= καὶ Χατζηπετράκη= ἀπὸ
τὴν Κυθραία, µπάρκαραν γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸν ἐξευτελισµὸ τοῦ
κυβερνήτη, ὁ ὁποῖο= δὲν ἡσύχασε. Ἔφερε ἀπὸ τὴν Συρία (S. Gio-
vanni d’ Acri) δύο χιλιάδε= στρατιῶτε=, ζητῶντα= ἄλλου= 1000
µέχρι τὶ= 3 Μαΐου, ὁπόταν ἄρχισαν τὰ πράγµατα νὰ παίρνουν ὄψη
πιὸ φοβερή. Μία Κυριακή, ἐνῶ µία µοίρα ἀπὸ 80 τούρκου= στρα-
τιῶτε= ἔκανε πορεία πρὸ= τὸν Ἅγιο Παντελεήµονα, γιὰ νὰ φυλάει
τὶ= ἀκτέ=, πέρασε µπροστὰ ἀπὸ τὴν λατινικὴ ἐκκλησία ὅπου ὑπη-
ρετοῦσαν οἱ µοναχοὶ minori osservanti κάνοντα= τὴν θεία λειτουρ-
γία. Οἱ στρατιῶτε= πῆραν διαταγὴ νὰ πυροβολήσουν µὲ ἀποτέλεσµα
ἡ ἐκκλησία νὰ γεµίσει καπνὸ καὶ στάχτη, πρὸ= µεγάλο φόβο τῶν
παρευρισκοµένων, ἰδιαίτερα τῶν καθολικῶν κυριῶν, οἱ ὁποῖε= ἔπε-
σαν στὴν γῆ µισοζώντανε= ἀπὸ φόβο. Συνεχίζοντα= τὴν πορεία
του= οἱ προαναφερθέντε= στρατιῶτε= πλησίασαν στὴν κατοικία
τοῦ προξένου S.M. Cristianissimo, πυροβολῶντα= δύο φορὲ= τὴν
σηµαία του. Ὅλοι οἱ εὐρωπαῖοι πρόξενοι δυσαρεστήθηκαν σφοδρὰ
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ἀπὸ τὴν ἀποτρόπαια ἀπόπειρα καὶ διαµαρτυρήθηκαν ἐπίσηµα στὸν
διοικητὴ τῆ= Λευκωσία=. Ἀπεναντία= ἐκεῖνο= λίγη σηµασία ἔδωσε,
καὶ γι’ αὐτὸ παρέµεινε πολὺ προσβεβληµένο= ὁ προαναφερθεὶ= κ.
πρόξενο= τῆ= Γαλλία=, διότι δὲν βρῆκε καµµία ἱκανοποιητικὴ ἀντα-
πόκριση. Ἔτσι, σὲ συνεργασία µὲ τοὺ= ἄλλου= προξένου=, ἐνοι-
κίασε ἕνα πλοῖο, γιὰ νὰ κατευθυνθοῦν πρὸ= συνάντηση µὲ τοὺ=
ἀντιστοίχου= πρεσβευτὲ= καὶ ὑπουργοὺ= ποὺ ἦταν στὴν ὑψηλὴ
Πύλη. Ἀτυχῶ= στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ καραβιοῦ κατασχέθηκαν οἱ
ἀπαντητικὲ= ἐπιστολὲ= ἀπὸ τοὺ= ὑδραίου=. Ὁπότε ὁ διοικητή=, ποὺ
προέβλεπε τὶ= συνέπειε= τῆ= βάρβαρη= συµπεριφορᾶ= του, ἔγραψε
στὸν µέγα ναύαρχο, κάτω ἀπὸ τὴν εὐθύνη καὶ τὴν διοίκηση τοῦ
ὁποίου ἐξαρτᾶται ἐκεῖνο τὸ νησί, κατηγορῶντα= τοὺ= κυπρίου=
σὰν ἐπαναστάτε=, ἀφοῦ ἰσχυρίστηκε ὅτι εἶχαν κρυφὴ ἀλληλογρα-
φία µὲ ὑδραίου=. Ὁ προαναφερθεὶ= capitan pascia περιορίστηκε νὰ
διαβεβαιώσει ὅτι ἐξέτασε προσεκτικὰ τὸ θέµα, ἀλλὰ ἀντίθετα ὁ δι-
οικητὴ= ἐκδήλωσε τὸν πιὸ ἀπάνθρωπο χαρακτῆρά του. Ἔγραψε
λοιπὸν σ’ ὅλου= τοὺ= ἐπισκόπου= τοῦ νησιοῦ νὰ πᾶνε στὴν Λευ-
κωσία µὲ τοὺ= προὔχοντε= καὶ ἄλλου= προεξάρχοντε=, διότι εἶχε νὰ
τοὺ= κοινοποιήσει ἕνα φιρµάνι. Αὐτοὶ ἔφθασαν στὶ= 192 Ἰουλίου
στὴν πρωτεύουσα, καὶ στὶ= 21 τοὺ= εἰσῆξε στὸ σεράγιο, ὅπου καὶ ἡ
παραµονή του. Ἀµέσω= ἔκλεισαν οἱ πόρτε= τῆ= πόλη= καὶ τοῦ σε-
ραγίου καὶ ἀρχίζοντα= µὲ τὸν ἀποκεφαλισµὸ τοῦ ἐπισκόπου Λάρ-
νακα=, διέταξε τὸ ἴδιο καὶ ἐναντίον τῶν ἄλλων ἐπισκόπων, δηλ. τῆ=
Πάφου, Κερύνεια=, καὶ κρέµασε τὸν ἀρχιεπίσκοπο µὲ τὸν ἀρχιδιά-
κονό του. Ὁ ἐπίσκοπο= Τριµυθοῦντο= κατάφερε νὰ διαφύγει ἀγνώ-
ριστο= ἀπὸ τὸ νησί, φθάνοντα= κρυφὰ στὴν Ἀγκώνα, ὅπου βρίσκεται
µέχρι σήµερα στὸ λοιµοκαθαρτήριο µαζὶ µὲ δυὸ ἀνεψιού= του. Μὴ
ἀρκούµενο= στὸ τόσο αἷµα ποὺ χύθηκε, ἀποκεφάλισε τὸν Μασουρῆ,
τὸν γιὸ τοῦ Γλυκῦ καὶ ἕνα βοσκό.

Γιὰ ἐκείνη τὴν ἡµέρα σταµάτησε τὴν σφαγή, ὑποχρεωµένο=
νὰ ἐπικοινωνήσει µὲ τὸν σουλτᾶνο γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέων ἐπισκόπων

2. Ἡ ἡµεροµηνία αὐτή, ὅπω= καὶ οἱ ἑπόµενε=, δίδονται µὲ τὸ νὲο ἡµερολόγιο.
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γιὰ τὶ= πιὸ σηµαντικὲ= θέσει=. Στὶ= 22 τοῦ ἰδίου µηνὸ= ἐπέστρεψε
µὲ τὴν πραγµατοποίηση ἐπιπλέον σφαγῶν. Ἀποκεφάλισε ὅλου=
τοὺ= προὔχοντε= τῶν πόλεων καὶ τῶν ὑπολοίπων τόπων, µεταξὺ
αὐτῶν τοὺ= κυρίου= Ἀρχοντῆ, Σολωµίδη (Σολωµῆ), Οἰκονοµίδη,
Ἀντωνόπουλο, Πιεράκη, Ζωγράφο, Κουρτελλαρίδη κ.ἄ. Παράλ-
ληλα διέταξε τὸν ἀπαγχονισµὸ ὅλων τῶν πρώτων ἡγουµένων τῶν
µοναστηριῶν, δηµεύοντα= τὶ= περιουσίε= του= καὶ ἰδιαίτερα τοῦ
φηµισµένου µοναστηριοῦ τοῦ Κύκκου, ἀφοῦ πρῶτα ἀποκεφάλισε
τὸν ἀρχιµανδρίτη. Ἀπογύµνωσε πρῶτα τὸ µέρο= ἀπὸ ὅ,τι µεταφε-
ρόταν, ἀσηµικά, ἀκόµη καὶ ἱερὰ ἄµφια. Τὴν ἴδια κακὴ τύχη εἶχαν
καὶ ἀρκετοὶ ἕλληνε=, ποὺ εἶχαν σηµαντικὲ= θέσει= στὸ σεράγιο καὶ
τὸ µεκκεµί, δηλαδὴ τὴν διαµονὴ τοῦ µουφτῆ, οἱ ὁποῖοι διὰ τῆ= βία=
ὑποχρεώθηκαν νὰ γίνουν τοῦρκοι, κάτι ποὺ ὑποχρεώθηκαν νὰ πρά-
ξουν καὶ τὰ παιδιὰ ὅσων δολοφονήθηκαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι».

Ζάκυνθο=, 8 Ὀκτωβρίου (1821).

Τέλο= τῆ= περιγραφῆ= τῆ= θλιβερῆ= κατάσταση= τῶν κατοί-
κων τῆ= Κύπρου.

«Στὶ= 233 τοῦ προαναφερθέντο= Ἰουλίου ἀκούστηκε ὅτι ἀπο-
κεφαλίσθηκαν οἱ ὑπηρετοῦντε= στὴν ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση, δύο
ἐξάδελφοι τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ ἄλλα τρία ἄτοµα. Τὴν ἴδια ποινὴ
ὑπέστησαν οἱ ἕλληνε= ἔµποροι τῆ= Λευκωσία=, Λάρνακα=, Λεµε-
σοῦ κ.λπ. κ.λπ., οἱ πρωθιερεῖ= καὶ ἄλλοι εὐυπόληπτοι ἕλληνε=. Καὶ
ἀκόµη χειρότερα! Τὰ ἴδια γεγονότα ἐπαναλήφθηκαν στὶ= 24 µὲ τὸν
προὔχοντα τῆ= Λεµεσοῦ καὶ ἄλλου= τρεῖ= κατοίκου= ἐκείνη= τῆ=
πόλη=, καὶ ἄλλου= πολλοὺ= ἐκκλησιαστικοὺ= καὶ λαϊκού=. Καθη-
µερινὰ µὲ τίποτε ἄλλο δὲν ἀσχολήθηκε αὐτὸ= ὁ διοικητὴ= ἀπὸ τοῦ
νὰ µεταφέρει ἀπὸ ὅλα τὰ µέρη τοῦ νησιοῦ ἀθώου= καὶ δυστυχεῖ= γιὰ
νὰ τοὺ= καταδικάσει χύνοντα= ὅλο καὶ περισσότερο αἷµα χρι-

3. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο 11 Ἰουλίου.
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στιανῶν, µοναχῶν καὶ ἱερέων, κατηγορῶντά= του= µὲ πανουργία
καὶ χρησιµοποιῶντα= κάθε µέσο, γιὰ νὰ κάµει τὸν κόσµο ὑποχειρί-
ου= του. Συνεχίζοντα= αὐτά, ἔφθασε στὴν ἀνήκουστη ὠµότητα νὰ
φονεύει κληρικοὺ= καὶ λαϊκού=, 10 ἢ 15 ἢ ἀκόµη καὶ 20 κάθε µέρα.
Ἂν περάσει κάποια µέρα χωρὶ= κανένα τέτοιο θύµα, τὴν ἑποµένη
προχωρᾶ στὶ= διπλάσιε= ἐκτελέσει=, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὴν ἐγκλη-
µατικὴ δίψα του. Ἀφοῦ ἐνεργεῖ µὲ ἕνα τόσο καταστροφικὸ τρόπο,
ἐξάλειψε τοὺ= προὔχοντε=, τοὺ= ἡγουµένου= καὶ τοὺ= πρωθιερεῖ=.
Μερικοὶ γιὰ νὰ διαφύγουν τὸν θάνατο, µεταµφιέζονται σὲ φράγ-
κου= καὶ µπαρκάρουν γιὰ τὴν Γένοβα, τὴν Μασσαλία καὶ τὸ Λι-
βόρνο. Μεταξὺ τῶν διαφυγόντων εἶχαν ἀρκετὴ τύχη ὁ ἐπίσκοπο=
Τριµυθοῦντο=, ὅπω= καὶ ὁ ἀρχιµανδρίτη= καὶ ὁ ἔξαρχο= τοῦ µακα-
ριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ξύρισαν µαλλιὰ
καὶ γενειάδα, διέφυγαν πρὸ= τὴν Εὐρώπη µεταµφιεσµένοι σύµφωνα
µὲ τὴν φραγκικὴ συνήθεια. ∆ὲν εἶχαν τὴν ἴδια τύχη δύο ἄλλοι, οἱ
ὁποῖοι, ἐνῶ προσπαθοῦσαν νὰ διαφύγουν ἀναγνωρίσθηκαν, συνε-
λήφθηκαν καὶ ἀποκεφαλίσθηκαν. Ἔτσι ὁ φόβο= γιὰ ἐκείνου= ποὺ
ἤθελαν νὰ ἀποπειραθοῦν διὰ τῆ= φυγῆ= νὰ κερδίσουν τὴν ἐλευθε-
ρία του= ἔγινε ἀκόµη µεγαλύτερο=. Μ� ὅλα ταῦτα, ἐπειδὴ ἡ κατά-
σταση χειροτερεύει, ὁ καθένα= προσπαθεῖ νὰ σωθεῖ µὲ δική του
πρωτοβουλία. Ἔτσι, πολλὲ= οἰκογένειε= µὲ τὰ συνηθισµένα ἐνδύ-
µατά του= ἐπιχειροῦν ἀπροκάλυπτα νὰ διαφύγουν ἀπὸ ἐκεῖ. Συνο-
ψίζοντα=, κανεὶ= πλέον δὲν ἐπιθυµεῖ τὴν παραµονή του στὴν
Κύπρο. Ἀφοῦ οἱ φράγκοι διευκολύνουν κάποιον νὰ ἀναχωρήσει,
κάτι ποὺ πολλοὶ πλέον ἔπραξαν, ἢ εἶναι ἕτοιµοι νὰ πράξουν, σύν-
τοµα τὸ νησὶ αὐτὸ θὰ µετατραπεῖ σὲ ἔρηµο. Ἀνάµεσα στοὺ= βαρ-
βαρισµοὺ= τοῦ διοικητῆ τῆ= Κύπρου προστίθεται καὶ ἡ ἐνέργειά
του νὰ κατεδαφίζει τὰ σπίτια τῶν ἐπισήµων ἑλλήνων καὶ ἀρµενίων
µέχρι τὸ ἰσόγειο, ἔτσι ὥστε ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν, νὰ µὴν ζοῦν
σὲ ψηλὰ σπίτια, καὶ γενικὰ σὲ ἐντυπωσιακὰ οἰκοδοµήµατα, ἀλλὰ σὲ
ἁπλὰ τουρκικὰ σπίτια. Οἱ πρόξενοι καὶ γενικὰ οἱ δυτικοὶ ἔµποροι,
προσπαθῶντα= νὰ συµπαρασταθοῦν στὴν τραγικὴ κατάσταση
τόσων ἑλλήνων, ἰδιαίτερα παιδιῶν, ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, προ-
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σφέρθηκαν νὰ κρύψουν κόσµο στὰ δικά του= σπίτια. Μὰ οὔτε αὐτὸ
ἀρκεῖ γιὰ νὰ σωθοῦν, ἐπειδὴ ὁ διοικητὴ= δὲν διστάζει νὰ τοὺ= ἀνα-
ζητήσει καὶ ἐκεῖ ἐπιχειρῶντα= νὰ τοὺ= συλλάβει καὶ νὰ τοὺ=
ἐκτουρκίσει. Ἐπιµένει νὰ τοῦ παραδοθοῦν, ζητῶντά= το διπλωµα-
τικά, ἢ ἀκόµη καὶ µὲ ἀπειλέ=, ἰσχυριζόµενο= ὅτι σὲ ἀντίθετη περί-
πτωση θὰ κάνει ὁ ἴδιο= προσωπικὰ ἀπροειδοποίητη ἔρευνα στὰ
σπίτια του=. Κατόπιν, διαπιστώνοντα= ὅτι οἱ πρόξενοι µένουν στα-
θεροὶ µπροστὰ στὰ σχέδιά του καὶ σώζουν πολὺ δυστυχῆ κόσµο, θέ-
λησε νὰ γράψει στὴν Κωνσταντινούπολη ὥστε νὰ πάρει ἄδεια νὰ
παραβιάζει τέτοιο ἄσυλο. Συνέβη καὶ αὐτό, δηλαδὴ πολλὲ= γυ-
ναῖκε= ἔγκυοι ὅταν ἄκουσαν τὸ θλιβερὸ γεγονὸ= τοῦ βαρβαρισµοῦ
κατὰ τῶν συζύγων του=, ἀπέβαλαν καὶ κανεὶ= δὲν µποροῦσε νὰ τὶ=
βοηθήσει στὴν συµφορὰ καὶ τὸν πόνο του=. Παντοῦ ἀκούγονται
βογκητὰ καὶ εἶναι ἐµφανὴ= ὁ φόβο= καὶ ἡ ἀβεβαιότητα. Κατόπιν, οἱ
ἀγρότε= διώκονται ἀπηνῶ= καὶ ὑπόκεινται σὲ βαρύτατε= φορολο-
γίε=. Μὴ µπορῶντα= νὰ ἀνταποκριθοῦν σέρνονται στὴν φυλακή,
ἀκινητοποιοῦνται στὸ ξύλο στερηµένοι ἀκόµη καὶ τροφῆ=. Καὶ
ποιό= δὲν ἀξίζει νὰ συµπονέσει ἐκεῖνο τὸ νησὶ ὅταν τὸ βλέπει νὰ
εἶναι σχεδὸν ἤδη χωρὶ= ἑλληνικὸ πληθυσµό; Ἄλλοι σφάγηκαν, ἄλλοι
κατέφυγαν στὸν ἐκτοπισµό, ἄλλοι σύρθηκαν, γιὰ νὰ ἀσπασθοῦν τὸν
µουσουλµανισµό, ἀκόµη καὶ ἀπὸ τὸν φόβο του= ἐξ αἰτία= τοῦ βαρ-
βαρισµοῦ καὶ τῶν διώξεων, ἀφοῦ ἔγινε ἡ ζωή του= χωρὶ= ἀξία. Τόσα
εἶναι τὰ συσσωρευµένα κακά, ποὺ δὲν θυµᾶται κανεὶ= στὸ παρελθὸν
σὲ προηγούµενε= γενιὲ= νὰ συνέβη κάτι παρόµοιο ὅπω= αὐτὴ τὴν
χρονιά. Κανεὶ= ἀπὸ τοὺ= κατοίκου= δὲν κατόρθωσε νὰ ζήσει ἐργα-
ζόµενο= προοδευτικά. ∆ὲν βρίσκει= κανένα ἀγοραστὴ ποὺ νὰ ἐνδια-
φέρεται γιὰ νὰ κάµει προσφορὰ καὶ ἂν γίνεται, γίνεται σὲ τιµὲ=
ἐξευτελιστικέ=. Ἔτσι, µία γίδα θὰ µποροῦσε νὰ ἀγοραστεῖ ἀκόµη
καὶ γιὰ δύο φράγκα, ἕνα κιλὸ σιτάρι γιὰ ἑνάµισυ φράγκο καὶ ἕνα
κιλὸ κριθάρι γιὰ ἕνα φράγκο. Τὸ ἴδιο συµβαίνει µὲ κάθε εἶδο= ἐπι-
σιτισµοῦ. Οἱ ἔµποροι γενικά, ἀφοῦ δέσµευσαν τὸ ἐµπόρευµα ἢ τὰ
χρήµατά του= στοὺ= εἰσοδηµατίε=, στὴν συνέχεια ἢ σκοτώθηκαν ἢ
ἔφυγαν κρυφά. Ὁπότε τοὺ= κατασχέθηκε ἢ δηµεύθηκε τὸ καθετὶ
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γιὰ συσσωρευµένου= ἀπλήρωτου= φόρου=. Χρεωκόπησαν καὶ ἀπο-
γυµνώθηκαν τελείω=. Ὅλοι οἱ ναοὶ καὶ τὰ µοναστήρια τῶν ἑλλή-
νων, ποὺ εἶχαν προηγουµένω= πλουτίσει ἀπὸ πηγέ=, ὅπω= δωρεὲ=
καὶ βοήθειε=, ἀπογυµνώθηκαν ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη
του=. Ὅ,τι ἀκριβῶ= ἔγινε στὸν ἀγροτικὸ κόσµο, ὅπου ἡ γεωργία
καταστράφηκε ὁλοκληρωτικά. Ὁποιαδήποτε ἐµπορικὴ διακίνηση
διακόπηκε. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἐκεῖνο= ὁ τοῦρκο= διοικητή=, ὁρκί-
στηκε τὴν καταστροφὴ καὶ τὴν ἐξάλειψη ὁλοκλήρου τοῦ ἔθνου=.
Ἤδη οἱ οἰκογένειε= τῶν προξένων τῆ= Γαλλία=, Νεαπόλεω=, Ρωσ-
σία= κ.λπ., ἀπέπλευσαν γιὰ τὴν Εὐρώπη. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἑτοι-
µάζονται νὰ τοὺ= ἀκολουθήσουν καὶ οἱ ἄλλοι πλούσιοι εὐρωπαῖοι
ποὺ διαµένουν ἐκεῖ. Παραµένουν πρὸ= τὸ παρὸν µόνο οἱ πρεσβευ-
τέ=, γιὰ νὰ διεκπεραιώνουν τὰ διπλωµατικά του= καθήκοντα. Ἀκο-
λούθω= ἀναχώρησαν ἀπὸ τὴν Κύπρο µὲ ἕνα ναπολιτάνικο πλοιάριο
κατευθυνόµενο γιὰ τὸ Λιβόρνο, φορτωµένο µὲ ἑλληνικὲ= καὶ φράγ-
κικε= οἰκογένειε=. Ἄλλα πλοιάρια γαλλικά, σαρδικὰ καὶ αὐστριακά,
ἐνοικιάζονται γιὰ νὰ µεταφέρουν τὸ ὑπόλοιπο τῶν εὐρωπαϊκῶν
οἰκογενειῶν, καὶ ἐκείνου= τοὺ= ἕλληνε= οἱ ὁποῖοι θὰ κατορθώσουν
νὰ διαφύγουν µεταµφιεσµένοι. Ἔτσι λοιπόν, θὰ καταλήξει τὸ νησὶ
νὰ εἶναι ἕνα καταφύγιο ἀγρίων θηρίων, παρὰ τόπο= διαµονῆ=
ἀνθρώπων».
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92. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ «NoTIzIE dEL GIoRNo»1

Notizie del Giorno, No ��
(Preso da un vecchio Giornale di Roma).

Ζάκυνθο=, 8 Ὀκτωβρίου 1821.

Λεπτοµέριαι τῆ= ἀξιοθρηνήτου θέσεω= τῶν κατοίκων τῆ= Κύ-
πρου, εἰληµµέναι ἐξ αὐθεντικῶν ἐκ Λάρνακο= ἐπιστολῶν, τῆ= 16η=
καὶ 22α= παρελθόντο= Αὐγούστου.

«Ὕστερον ἀπὸ τὰ λυπηρὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἐπεσυνέβησαν
εἰ= τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ εἰ= τὰ= ἄλλα= πόλει= τῆ= ὀθωµα-
νικῆ= αὐτοκρατορία=, ἐλήφθη καὶ ἐν Κύπρῳ διαταγὴ γενικοῦ τῶν
κατοίκων ἀφοπλισµοῦ. Πρὸ= τοῦτο ὁ γενικὸ= τῆ= Κύπρου κυβερ-
νήτη= ἔλαβεν ἀµέσω= µέτρα νὰ δηλωθῶσι καὶ νὰ συλλεγῶσι τὰ
παντὸ= εἴδου= ὅπλα, πυροβόλα καὶ ἀγχέµαχα. Ἀφῃρέθησαν ταῦτα
καὶ ἀπὸ τοὺ= φράγκου=, τοὺ= µαρωνίτα=, τοὺ= ἀρµενίου=, τοὺ=
λουκανιτζῆδε=, τοὺ= κρεοπώλα= (i baccai, pezzicagnoli), τοὺ= γε-
ωργού=. Ἐστερήθησαν δὲ ἐπίση= καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι τὰ σχετικὰ διὰ
τὴν ἐργασίαν των ἐργαλεῖα.

Ὅλα τὰ εἴδη κυνηγίου, τὰ ὁποῖα ἐπωλοῦντο δηµοσίω= εἰ= τὰ
καταστήµατα, µετεφέρθησαν καὶ ἀποθηκεύθησαν εἰ= τὸ φρούριον
ἄνευ ἀποζηµιώσεω=. Κάποιο= Σάββα= εἶχε κρυµµένον ἕνα βαρέλι
µπαροῦτι εἰ= ἕνα δωµάτιον ναοῦ τινο= τῆ= Λευκοσία=, καλουµένου
Φανερωµένη. Μόλι= ἐπληροφορήθη τοῦτο ὁ προλεχθεὶ= γενικὸ= κυ-

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Excerpta Cypria», ΚΧ, ΙΓ� (1937) 250-259. Πρόκειται γιὰ µε-
τάφραση τῶν ἄρθρων τοῦ κειµένου 91, τὰ ὁποῖα ὁ Ν. Κυριαζῆ= µετέφρασε ἐκ τοῦ
ἰταλικοῦ χειρογράφου Cirilli.
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βερνήτη= ἔτρεξεν ἐκεῖ, καί, ἀφοῦ ἀνεκάλυψε τὸ µπαροῦτι, διέταξε
νὰ µεταφερθῇ εἰ= τὸ φρούριον. Εὐτυχῶ= ὁ Σάββα= εὑρίσκετο εἰ=
Λάρνακα, καί, µόλι= ἔµαθε τὸ συµβὰν αὐτό, ἔκρινε καλὸν νὰ
κρυφθῇ. Ἐπειδὴ δὲ δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ἀνακαλυφθῇ, συνελή-
φθη ἀντ’ αὐτοῦ κάποιο= πάτερ Λεόντιο=, ἱερεὺ= τοῦ ναοῦ αὐτοῦ,
ἄνθρωπο= ἀπὸ ὅλου= ἀγαπητό=, τὸν ὁποῖον οἱ στρατιῶται ἀπεκε-
φάλισαν ἐν µέσῃ ἀγορᾷ. Μὴ ἀρκεσθέντε= εἰ= τοῦτον ἀπεκεφάλισαν
ἀκόµη πέντε γραικού=, δηλαδὴ δύο κληρικοὺ= καὶ τρεῖ= λαϊκού=,
ἐπὶ τῇ ἁπλῇ ἀφορµῇ ὅτι εἶχον κρύψῃ κυνηγετικὰ ὅπλα, εἴτε καὶ διότι
εἶχον ἄλλοτε διαφορὰ= µὲ τοὺ= τούρκου=.

Λαβόντε= γνῶσιν τῆ= σφαγῆ= ταύτη=, ὄχι µόνον ὁ κυπριώτη=
Σάββα=, ἀλλ’ ἀκόµη καὶ οἱ ἀρχόντοι Χατζηλοΐζο= καὶ Χατζηπε-
τράκη=, ἐπεβιβάσθησαν ἀτµοπλοίου, διὰ νὰ ἀποφύγωσιν τοιουτο-
τρόπω= τὴν ὀργὴν τοῦ κυβερνήτου, ὁ ὁποῖο= ὑπερβολικῶ= ἐξορ-
γισµένο= ἐνήργησε νὰ ἔλθωσιν ἀπὸ τὸν ἅγιον Ἰωάννην τῆ= Ἄκρη=
2000 στρατιῶται, πλὴν ἄλλων χιλίων, οἱ ὁποῖοι ἐζητήθησαν ἀπὸ
τὰ= 3 παρελθόντο= Μαΐου, ὡ= ἐξ οὗ τὰ πράγµατα ἤρχισαν νὰ γί-
νονται µᾶλλον τροµερά.

Κυριακήν τινα ἐνῶ ἀπόσπασµα ἀπὸ 80 τούρκου= στρατιώτα=
ἐβάδιζε πρὸ= τὸν Ἅγιον Παντελεήµονα, διὰ νὰ ἔχῃ κάποιαν ποικι-
λίαν τὸ ταξίδι του=, ἐπέρασαν πρωτύτερα ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν τῶν
καθολικῶν, τὴν ἱερουργουµένην ἀπὸ τοὺ= péres mineurs φραγκι-
σκιανού=, καθ’ ἣν ὥραν ἐτελεῖτο ἐπίσηµο= λειτουργία, καὶ εἶχον
τὴν θρασύτητα νὰ ἐκκενώσωσι τὰ ὅπλα των, ὡ= ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπὸ
τὸν ὑπερβολικὸν καπνὸν ἐκαλύφθη ὁ ναὸ= αὐτὸ= ἀπὸ βαθὺ σκό-
το=, κατελήφθησαν δὲ ἀπὸ ἰσχυρὸν τρόµον οἱ παριστάµενοι καὶ µά-
λιστα αἱ καθολικαὶ κυρίαι, αἱ ὁποῖαι καὶ κατέπεσαν ἡµιθανεῖ= εἰ= τὸ
δάπεδον τοῦ ναοῦ.

Συνεχίζοντε= τὴν πορείαν των οἱ προλεχθέντε= στρατιῶται,
ὅταν ἐπλησίασαν εἰ= τὴν κατοικίαν τοῦ ἀντιπροσώπου τῆ= αὐτοῦ
χριστιανικωτάτη= µεγαλειότητο=, ἐπυροβόλησαν δύο φορὰ= µὲ τὰ
τυφέκιά του= τὴν σηµαίαν του. Εἰ= ὅλου= τοὺ= κυρίου= εὐρωπαί-
ου= προξένου= ἡ προσβλητικὴ αὕτη ἐπίθεσι= προὐξένησε ζωηρὰν

? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:47  ������ 345

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



δυσαρέσκειαν, καὶ ἕνεκα τούτου ἔκαµον τυπικὰ= παραστάσει= εἰ=
τὸν κυβερνήτην εἰ= τὴν Λευκοσίαν. Ἀλλ’ αὐτὸ= δὲν ἔδωσε καµµίαν
προσοχήν, καὶ οὕτω= ἔµεινε πολὺ προσβεβληµένο= ὁ πρόξενο= τῆ=
Γαλλία=, διότι οὐδεµίαν ἱκανοποίησιν ἠδυνήθη νὰ ἐπιτύχῃ. Ἕνεκα
τούτου, µετὰ κοινὴν συνεννόησιν µετὰ τῶν λοιπῶν προξένων, ἐναυ-
λώθη πλοῖον καὶ ἐφωδιάσθη µὲ ἐπιστολὰ= πρὸ= τοὺ= πρεσβευτὰ=
καὶ τοὺ= ἐπιτετραµµένου= παρὰ τῇ ὑψηλῇ Πύλῃ, τοὺ= ἑδρεύοντα=
ἐν Κωνσταντινουπόλει. Κατὰ τὴν ἐπάνοδον ὅµω= τοῦ πλοίου αἱ
[ἀπαντητικαὶ] ἐπιστολαὶ κατεσχέθησαν ἀπὸ τοὺ= ὑδραίου=.

Ὁ κυβερνήτη= ἐξ ἄλλου, ὅστι= ἐπρόβλεπε τὰ= συνεπεία= τῆ=
βαρβάρου διαγωγῆ= του, ἔγραψε πρὸ= τὸν καπετὰν πασᾶν, ἀρχι-
ναύαρχον, ὑπὸ τὴν προστασίαν καὶ διαταγὴν τοῦ ὁποίου ὑπήγετο ἡ
νῆσο= αὕτη, κατηγορῶν τοὺ= κυπρίου= ὅτι εἶναι ἐπαναστάται, καὶ
ὅτι εὑρίσκονται εἰ= µυστικὴν ἀλληλογραφίαν µὲ τοὺ= ὑδραίου=. Ὁ
προλεχθεὶ= καπετὰν πασᾶ= ἐπεριορίσθη νὰ συµβουλεύσῃ ὅπω=
καλῶ= ἐξετασθῇ τὸ ζήτηµα. Ἀλλ’ ὁ κυβερνήτη= ἔπραξεν ὅλω= ἀντι-
θέτω=, ἐπιδείξα= µάλιστα θηριώδη χαρακτῆρα. Ἔγραψε πρὸ= ὅλου=
τοὺ= ἐπισκόπου= τῆ= νήσου ταύτη= νὰ προσέλθωσιν εἰ= Λευκο-
σίαν, µαζὶ µὲ τοὺ= κοτσαµπάσηδε=, τοὺ= προεστοὺ= καὶ µὲ τοὺ=
ἄλλου= προὔχοντα=, εἰ= τοὺ= ὁποίου= ὤφειλε νὰ διακοινώσῃ ἕνα
φιρµάνι.

Οὕτω= ἀφίχθησαν τὴν 19ην2 παρελθόντο= Ἰουλίου εἰ= τὴν
πρωτεύουσαν, καὶ τὴν 21ην3 τοῦ αὐτοῦ µηνὸ= συνεκάλεσεν αὐτοὺ=
εἰ= τὸ σεράγιον, τὴν κατοικίαν του. ∆ιέταξε δὲ νὰ κλείσωσιν ἀµέσω=
τὰ= πύλα= τῆ= πόλεω= καὶ τοῦ σεραγίου, καὶ ἤρχισε νὰ δίδῃ δια-
ταγὰ= νὰ ἀποκεφαλίσωσι τὸν ἐπίσκοπον τῆ= Λάρνακο=. Τὸ αὐτὸ
διέταξε καὶ διὰ τοὺ= ἄλλου=, τῆ= Πάφου καὶ τῆ= Κυρηνεία= καὶ
προσέταξε νὰ ἀπαγχονίσωσι τὸν ἀρχιεπίσκοπον τῆ= νήσου, µακα-
ριώτατον Κυπριανόν, καὶ τὸν ἀρχιδιάκονόν του. Μόνον ὁ ἐπίσκο-
πο= τῆ= Τριµυθοῦντο= εἶχε τὴν καλὴν τύχην νὰ κατορθώσῃ νὰ

2. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο τὴν 7ην Ἰουλίου.
3. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο τὴν 9ην Ἰουλίου.
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διαφύγῃ ἀγνώριστο= ἀπὸ τὴν νῆσον, καὶ νὰ ἔλθῃ βραδύτερον εἰ=

τὴν Ἀγκώνα (Ancona), εἰ= τὸ λοιµοκαθαρτήριον τῆ= ὁποία= εὑρί-

σκεται ἀκόµη µὲ δύο ἀνεψιού= του. ∆ὲν ἠρκέσθη δὲ εἰ= τὸ ἤδη χυθὲν

αἷµα, ἀλλ’ ἠθέλησε νὰ ἀποκεφαλισθοῦν ἀκόµη οἱ Μασοῦραι, ὁ υἱὸ=

τοῦ Γλυκῦ καὶ ἕνα= ἱερεύ=4. Κατὰ τὴν ἡµέραν αὐτὴν ἔκαµε νὰ κα-

ταπαύσῃ ἡ σφαγή, διότι ὤφειλε νὰ ἐνασχοληθῇ µὲ τὴν σύγκλησιν

τοῦ διβανιοῦ διὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν νέων ἐπισκόπων καὶ ἐκείνων, οἱ

ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ καταλάβωσι τὰ= θέσει= τῶν µᾶλλον ἐξεχόντων.

Ἡ 22α5 τοῦ αὐτοῦ µηνὸ= διέῤῥευσε µὲ τὴν ἐκτέλεσιν νεωτέ-

ρων σφαγῶν. ∆ιέταξε νὰ ἀποκοπῇ ἡ κεφαλὴ ὅλων τῶν προὐχόντων

τῶν πόλεων, καθὼ= καὶ τῶν ἄλλων µερῶν, µεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ

κύριοι ἄρχοντε= Solomidi (Σολωµῆ=), Οἰκονοµίδη=, Ἀντωνόπου-

λο=, Πιεράκη=, Ζωγράφο=, Κουρτελλαρίδη= καὶ ἄλλοι. ∆ιέταξεν

ἐπίση= νὰ ἀπαγχονισθῶσιν ὅλοι οἱ ἡγούµενοι τῶν µοναστηρίων, νὰ

κατασχεθῶσιν αἱ περιουσίαι αὐτῶν, καὶ πρὸ παντὸ= ἡ τῆ= περιφή-

µου µονῆ= Κύκκου, καὶ ἀφοῦ ἀπεκόπη ἡ κεφαλὴ τοῦ ἀρχιµανδρίτου,

ἀπεγύµνωσαν αὐτὸν κατ’ ἀρχὰ= τῶν ἐνδυµάτων του, τῶν ἀσηµικῶν

καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν.

Τὴν αὐτὴν ἀπογύµνωσιν ὑπέστησαν καὶ µερικοὶ ἕλληνε=, ἀπε-

σπασµένοι εἰ= διακριτικὰ= θέσει= τοῦ σεραγιοῦ καὶ τοῦ µεκκεµέ,

ἥτοι τῆ= κατοικία= τοῦ µουφτῆ. Ἔπειτα διὰ τῆ= βία= ἐξηνα-

γκάσθησαν νὰ ἐκτουρκισθῶσι. Τὴν αὐτὴν τύχην ἔµελλον νὰ ἔχωσι

καὶ τὰ τέκνα τῶν σφαγέντων κυρίων, ὡ= καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀκόµη».

4. Ὁ Κυριαζῆ= λανθασµένα µετέφρασε τὴν ἰταλικὴ λέξη pastore σὲ ἱερεύ=, πα-
ρασυρµένο= ἀπὸ τὴν προτεσταντικὴ ὁρολογία. Στὰ ἰταλικὰ ὅµω= ἡ λέξη αὐτὴ
σηµαίνει βοσκὸ= (βλ. ἀνωτέρω, σ. 339). Πρόκειται γιὰ τὸν Χατζηπέτρο, βοσκὸ
ἀπὸ τὴν Φλάσου, ὁ ὁποῖο= µαρτύρησε στὶ= 10 Ἰουλίου 1821 (Πανηγυρικὸν Λεύ-
κωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σ. 25. Βλ. καὶ ἐνταῦθα, σ. 64).
5. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο ἡ 10η Ἰουλίου.
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Notizie del Giorno, Νο 44, Roma.

«Εἰ= τὰ= 236 τοῦ µνηµονευθέντο= Ἰουλίου ἐξεδόθη ἡ µοιραία
διαταγὴ νὰ ἀποτµηθῶσιν αἱ κεφαλαὶ τῶν ὑπαλλήλων (del chiastero)
µοναχῶν τῶν µοναστηρίων, τῶν δύο ἀνεψιῶν τοῦ ἀρχιεπισκόπου
καὶ τριῶν ἄλλων ἀτόµων. Τὴν αὐτὴν ποινὴν ὑπέστησαν οἱ ἕλληνε=
ἔµποροι τῆ= Λευκοσία=, τῆ= Λάρνακο= καὶ τῆ= Λεµεσοῦ, οἱ πρω-
τοπαπάδε= καὶ οἱ ἄλλοι ἕλληνε= προεστοί. Ἐπὶ πλέον ἐγένετο τὸ
αὐτὸ τὴν 24ην7 εἰ= τοὺ= προὔχοντα= (al primato) τῆ= Λεµεσοῦ,
καὶ εἰ= τρεῖ= ἄλλου= κατοίκου= τῆ= αὐτῆ= πόλεω=, ὡ= καὶ εἰ= πολ-
λοὺ= κληρικοὺ= καὶ λαϊκού=.

Εἰ= κανένα ἄλλον, παρὰ εἰ= αὐτὸν τὸν κυβερνήτην, ὀφείλεται
ἡ καθηµερινὴ σκέψι= νὰ ἐνεργῇ ὅπω= ἔλθωσιν ἀπὸ ὅλα τὰ µέρη τῆ=
Κύπρου ἀθῶοι καὶ ἀτυχεῖ= ὑπήκοοι, συνέπεια τοῦ ὁποίου ἦτο νὰ
χυθῇ ἔτι µᾶλλον περισσότερον αἷµα τῶν χριστιανῶν, µοναχῶν,
ἱερέων, διὰ τοὺ= ὁποίου= εἶχε καταρτίση ἰδιαιτέραν σηµείωσιν, ἣν
καὶ εἶχεν εἰ= τὴν διάθεσίν του. Συνεπείᾳ τούτου καὶ σύµφωνα µὲ
τὴν ἀνήκουστον σκληρότητά του ἐξετελοῦντο κληρικοὶ καὶ λαϊκοί,
10 καὶ ἄλλοτε 15 καὶ πολλάκι= 20 τὴν ἡµέραν. Ἐὰν ἐπεσυνέβαινε
νὰ παρέλθῃ ἡµέρα χωρὶ= θύµατα, διὰ νὰ ἐπιτευχθῇ ἰσοζύγιον ἐσφά-
ζοντο τὴν ἑποµένην διπλάσιοι τὸν ἀριθµόν. Μὲ τοιοῦτον ἀπηνὲ=
σύστηµα εἶχεν ἤδη ἐξολοθρεύση τοὺ= προὔχοντα=, τοὺ= ἡγουµέ-
νου= καὶ τοὺ= πρωτοπαπάδε=. ∆ιὰ νὰ ἀποφύγωσιν οἱ ἄλλοι τὸν θά-
νατον, µεταµφιεζόµενοι εἰ= φράγκου= ἐπεβιβάζοντο πλοίων διὰ τὴν
Γένουαν, εἴτε διὰ τὴν Μασσαλίαν καὶ τὸ Λιβοῦρνον.

Ἐκ τούτων πολὺ τυχηρὸ= ὑπῆρξεν ὁ ἐπίσκοπο= Τριµυθοῦ-
ντο=, ὁ ἀρχιµανδρίτη=, ὁ ἔξαρχο= τοῦ ἀποθανόντο= ἀρχιεπισκόπου
Κυπριανοῦ, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ἔκοψαν τὰ µαλλιὰ καὶ τὴν γενειάδα των,
ἐνεδύθησαν κατὰ τὴν συνήθειαν τῶν φράγκων καὶ ἐπεβιβάσθησαν
πλοίου διὰ τὴν Εὐρώπην. ∆ὲν εἶχον ὅµω= τὴν αὐτὴν ἐπιτυχίαν καὶ

6. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο στὶ= 11 Ἰουλίου.

7. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο τὴν 12ην Ἰουλίου.
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δύο ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ἔφευγον, ἀναγνωρισθέντε= συνελήφθησαν
καὶ µετὰ ταῦτα ἐκαρατοµήθησαν. ∆ιὰ τοῦτο ἐνεπλήσθη περισ-
σοτέρου φόβου ἡ ψυχὴ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἤλπισαν νὰ ἀπελευθε-
ρωθῶσι διὰ τῆ= φυγῆ=. Καὶ ἐν τούτοι=, προκειµένου νὰ ὑποστῶσι
πολὺ µεγαλύτερα κακά, ἀντιµετώπιζον θαῤῥαλέω= πάντα κίνδυνον.
Τοιουτοτρόπω= πολυάριθµοι οἰκογένειαι, ἀκόµη καὶ µὲ αὐτὰ τὰ ἴδιά
των φορέµατα, ἔσπευδον νὰ ἀποµακρυνθῶσι διὰ τῆ= φυγῆ=. Γενικῶ=
οὐδεὶ= πλέον ἤθελε νὰ παραµείνῃ εἰ= τὴν νῆσον αὐτήν, τοῦ ὁποίου
ἠδύνατο νὰ διευκολυνθῇ ὑπὸ τῶν φράγκων ἡ ἐκ τῆ= νήσου ἀναχώ-
ρησι=. Ἐπειδὴ πολλοὶ ἐπέτυχον ἤδη τοῦτο, ἐπίση= δὲ καὶ ἕτεροι
εἶναι διατεθειµένοι εἰ= τοῦτο, ἐντὸ= ὀλίγου κατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν
θὰ ἐρηµωθῇ ἡ νῆσο=.

Μεταξὺ τῶν τόσων βαρβαροτήτων τοῦ κυβερνήτου, ἀξιοση-
µείωτο= εἶναι καὶ αὕτη, καθ’ ἣν θὰ κατεκρήµνιζεν ὅλα τὰ παλάτια
τῶν ἑλλήνων προὐχόντων καὶ τῶν ἀρµενίων, ὥστε νὰ µεταβληθῶ-
σιν εἰ= γήπεδα, ὅπω= ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἤθελον ἐπιζήσῃ µὴ δύνανται
πλέον νὰ διαµένωσιν εἰ= διαµερίσµατα ἀξιόλογα, καὶ εἰ= κατοικία=
θαυµασία=, ἀλλ’ εἰ= τοιαύτα= ποὺ θὰ εἶχον ἀχουριοῦ ἄσχηµον ὄψιν.

Οἰκτείροντε= οἱ πρόξενοι καὶ οἱ φράγκοι ἔµποροι τὴν ἀξιοθρή-
νητον κατάστασιν πολυαρίθµων πολιτῶν, καὶ ἰδίᾳ τῶν ἐφήβων καὶ
τῶν νεανίδων, ἐπροθυµοποιήθησαν νὰ ἀποκρύψωσιν αὐτοὺ= εἰ= τὰ=
κατοικία= των. Ἀλλὰ καὶ οὕτω κατ’ οὐδένα τρόπον ἔπαυσεν ὁ κυ-
βερνήτη= νὰ καταζητῇ, νὰ προσπαθῇ νὰ παραπείσῃ αὐτοὺ= νὰ γί-
νωσι τοῦρκοι, νὰ ἐπιµένῃ παρὰ τοῖ= προξένοι=, εἰ= τὴν οἰκίαν τῶν
ὁποίων εἶχον οὗτοι καταφύγῃ, εἴτε µὲ παρακλήσει=, εἴτε µὲ ἀπειλά=,
διακηρύττων πολυτρόπω= ὅτι θὰ ἔλθῃ αὐτὸ= ὁ ἴδιο= αἰφνιδιαστικῶ=
νὰ ἐπισκεφθῇ τοὺ= οἴκου= των. Ἀντιληφθεὶ= ἀκολούθω= ὅτι οἱ πρό-
ξενοι δὲν προσεχώρουν εἰ= τὰ σχέδιά του, διὰ νὰ ἀπαλλάξωσιν ἀπὸ
βέβαιον θάνατον τόσου= ὑπὸ δυσµένειαν, θέλων δὲ νὰ συλλάβῃ
αὐτού=, ἔγραψεν εἰ= τὴν Κωνσταντινούπολιν νὰ ἐπιτραπῇ εἰ= αὐτὸν
νὰ εἰσέρχεται, πρὸ= τὸν σκοπὸν τοῦτον, εἰ= τὰ= οἰκία= τῶν προξένων.

Συνέβη ἐπίση= νὰ ὑπάρχωσι καὶ πολλαὶ ἔγκυοι, αἵτινε= εἰ= τὸ
θλιβερὸν ἄκουσµα τοῦ βαρβάρου θανάτου τοῦ συζύγου των, ἔφεραν
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προώρω= εἰ= φῶ= τὰ κυοφορούµενα τέκνα των, ἐλιποθύµουν καὶ
ἀπέθνησκον ἀπὸ τὴν λύπην των. Πανταχόθεν ἠκούοντο ἀγωνία=
φωναὶ καὶ διεγράφετο παντοῦ ὁ τρόµο= καὶ ἡ κατάθλιψι=. Οἱ χωρι-
κοὶ βλέποντε= ὅτι ἐξακολουθητικῶ= ηὔξανον ὑπερβολικῶ= οἱ φόροι,
καὶ µὴ δυνάµενοι νὰ ἀποπληρώσωσιν αὐτού=, ἐσύροντο εἰ= τὰ= φυ-
λακὰ= καὶ παρέµενον ἄνευ ὕδατο= καὶ τροφῆ=.

Ποῖο= λοιπὸν δὲν ὀφείλει νὰ συµπονήσῃ τὴν νῆσον ταύτην
βλέπων αὐτὴν ἐρηµουµένην ἤδη ἀπὸ τοὺ= ἕλληνα= κατοίκου= τη=,
εἴτε διότι οὗτοι ἐφονεύθησαν, εἴτε διότι ἐξεπατρίσθησαν, εἴτε καὶ
διότι ἐξεβιάσθησαν νὰ ἐξισλαµισθῶσιν, ἢ τέλο= ἐκείνου=, οἱ ὁποῖοι
παρέµενον ὑπὸ τὸν τρόµον, τὴν βαρβαρότητα, καὶ τὰ= χρηµατικὰ=
ἀφαιµάξει=, σπαράζοντε= ἡµιθανεῖ=; Τὸ κορύφωµα ὅλων αὐτῶν τῶν
δυστυχιῶν εἶναι ὅτι ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν δὲν ἐνθυµοῦνται νὰ εἶχον
τόσον ἐπιτυχῆ ἐσοδείαν ὅσον τὸν χρόνον τοῦτον. Ἀλλὰ κανεὶ= τῶν
κατοίκων δὲν ἠδυνήθη νὰ ἀπολαύσῃ, ἀλλ’ οὔτε καὶ νὰ ἐπωφεληθῇ
τὴν εὐφορίαν αὐτήν. Καὶ πραγµατικῶ= κανεὶ= ἔµπορο= δὲν ἠδύ-
νατο, καὶ θέλων ἀκόµη, νὰ εὕρῃ πρὸ= ἀγορὰν σιτηρά, παρ’ ὅλον ὅτι
ἦσαν πολὺ ἐξευτελιστικαὶ αἱ τιµαί. Οὕτω= ἕνα= τράγο= ἠδύνατο νὰ
ἀγορασθῇ ἀντὶ δύο µόνον φράγκων, ἕνα κιλὸν σιτάρι ἀντὶ ἑνὸ= καὶ
ἡµίσεω= φράγκου, καὶ ἕνα κιλὸν κριθάρι ἀντὶ ἑνὸ= φράγκου. Εἰ=
ἀναλόγου= δὲ τιµὰ= ἐπωλοῦντο καὶ ὅλα τὰ ἄλλα τρόφιµα. Οἱ ἔµπο-
ροι ποὺ εἶχον ἐµπιστευθῇ ἐµπορεύµατα ἢ χρήµατα, ἐπειδὴ οἱ χρεω-
φειλέται εἶχον ἤδη ἀποκεφαλισθῇ, ἐκπατρισθῇ ἢ πτωχεύσῃ ἐκ
συῤῥοῆ= διαφόρων λόγων, εὑρίσκοντο εἰ= κατάστασιν πτωχεύσεω=.

Ὅλοι οἱ ἑλληνικοὶ ναοὶ καὶ τὰ µοναστήρια, τὰ ὁποῖα ἐπλουτί-
σθησαν µὲ δωρεά=, βοηθήµατα καὶ εὐλαβεῖ= θυσία=, ἔχουσιν ἀπογυ-
µνωθῇ, ὅλα τὰ χωράφια ἐγκατελείφθησαν χωρὶ= καµµίαν καλλιέργειαν,
κάθε ἀγοραπωλησία ἑποµένω= παρέλυσε.

Φαίνεται ὅτι ὁ κυβερνήτη= αὐτὸ= ὤµοσε τὴν τελείαν κατα-
στροφὴν καὶ ἐρήµωσιν τοῦ ἔθνου= τούτου. Αἱ οἰκογένειαι τῶν προ-
ξένων τῆ= Γαλλία=, τῆ= Νεαπόλεω=, τῆ= Ρωσσία= καὶ ἄλλων
ἔχουσιν ἤδη ἀναχωρήσῃ διὰ τὴν Εὐρώπην, καὶ σκοποῦσι νὰ ἐνερ-
γήσωσιν ὅπω= οἱ ἐναποµείναντε= εὐρωπαῖοι ὑπήκοοι ἀναχωρήσω-
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σιν ἐπίση=. Παρέµεινον ἐνταῦθα µόνον οἱ πρόξενοι, διὰ νὰ δυνηθῶσι
νὰ ἐκτελέσωσι τὰ= διπλωµατικά= των ὑποχρεώσει=. Ἀνεχώρησαν
διαδοχικῶ= ἐκ Κύπρου ἕνα καραβάνι νεαπολιτάνικον κατ’ εὐθείαν
διὰ Λιβοῦρνον, πλῆρε= οἰκογενειῶν ἑλλήνων καὶ εὐρωπαίων. Καὶ
ἄλλα πλοῖα τῆ= Γαλλία=, τῆ= Σαρδηνία=, τῆ= Αὐστρία= ναυ-
λοῦνται διὰ νὰ µεταφέρωσι καὶ τὰ= ὑπολοίπου= οἰκογενεία= τῶν
εὐρωπαίων καὶ ἐκείνου= ἐκ τῶν ἑλλήνων, οἵτινε= θὰ κατώρθουν µε-
τεµφιεσµένοι νὰ δραπετεύσωσιν ἀπὸ τὴν νῆσον.

Τοιουτοτρόπω= ἡ νῆσο= αὕτη θὰ παραµείνῃ ἄσυλον διὰ τὰ
ἄγρια θηρία, καὶ ὄχι διαµονῆ= δι’ ἀνθρώπου=».
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93. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

Italia.
ducado di Genova.

Genova ��, ottobre (��2�).

Già si disse che in Cipro si erano per una seconda volta rin-
novate delle scene dolorose; ecco de circostanze di questi luttuosi
avvenimenti, conte- in – lettera di quel’ isola del 22 agosto.

«L’ attuale Governatore di Cipro, uomo di oscuri natali
avidissimo, ma protetto dal capitano Pascià, per esser stato suo
carceriere quando egli occupava la carica di Bostangi-Baci, senza
che nell’isola si fosse manifestato alcun segno d’insurrezione, ac-
cusó gli abitanti greci della med, di trame ribellione, e d’intelli-
genza con gl’ Idriotti, presso la Porta. L’istruzione che egli ricevè
da Costantinopoli fu di esaminare diligentemente l’affare, di punire
i rei convinti, e risparmiare gl’innocenti.

In luogo di condursi cosi, il Governatore chiamó tosto a se
l’Arcivescovo, i Vescovi, Primati, ec. annunziando d’avere da parte-
cipar loro un Firmano del Gran Signore, ed adunati che furono, da
prima l’Arcivescovo, e quindi tutti gli altri fece appiccare alla porta
del palazzo.

Successivamente nel corso di circa un mese egli fece uccidere
molti dei più ragguardevoli abitanti di Nicosia, Larnica, Pafo, e
d’altre parti dell’isola, i quali dopo il disarmamento generale del
Greci a cui furono appena lasciati gli attrezzi necessari per l’agri-
coltura, e per le arti, e dopo le gravi contribuzioni che avevano
dovuto pagare, si credevano sicuri ed attendevano tranquilli ai loro
affari. Si consideri lo spavento e le funeste conseguenze che de-

��2

? - ? ? 2: 1 28-08-09  12:47  ������ 352

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



rivarono a tutti gli altri abitanti Greci da queste morti, che peró fe-
cero entrare immense somme nell’erario del Governatore.

I Consoli ed i negozianti europei scrissero immediatamente ai
rispettivi ambasciatori, ma il Governatore fece intercettare le loro
lettere. Assi hanno scritto nuovamente, e vivono nella speranza che
qualche lettera giunga al suo destino. Anche quelli che procurarono
di salvare qualche vittima, tremano del risentimento del Governa-
tore. Molti greci per evitare la morte si sono fatti musulmani colle
loro famiglie, ma forse cioè non basterà a salvarli. Quelle famiglie
europee che ne trovarono il mezzo, si sono imbarcate, ed hanno ab-
bandonato quell’isola infelice».

Ἰταλία.
∆ουκᾶτο τῆ7 Γένοβα7.

Γένοβα, 14 Ὀκτωβρίου1 (1821).

Ἤδη γίνεται λόγο7 ὅτι στὴν Κύπρο γιὰ δεύτερη φορὰ ἐπα-
ναλήφθηκαν ἐκ νέου σκηνὲ7 φρίκη7. Ἰδοὺ οἱ συνθῆκε7 τῶν θλιβερῶν
γεγονότων, ὅπω7 περιγράφονται στὴν ἐπιστολή, ποὺ προέρχεται ἀπὸ
ἐκεῖνο τὸ νησί, τῆ7 22α7 Αὐγούστου.

«Ὁ ἐν ἐνεργείᾳ διοικητὴ7 τῆ7 Κύπρου, ἄνθρωπο7 ὕποπτη7
προέλευση7, γεµάτο7 ἀπληστία, ἀλλὰ προστατευόµενο7 τοῦ πασᾶ,
διότι διετέλεσε δεσµοφύλακά7 του, ὅταν αὐτὸ7 εἶχε τὴν εὐθύνη τοῦ
ἀγροφύλακα, χωρὶ7 νὰ ἔχει ἐκδηλωθεῖ στὸ νησὶ ἐκεῖνο καµµία ἐπα-
ναστατικὴ ἐκδήλωση, κατηγόρησε πρὸ7 τὴν ὑψηλὴ Πύλη τοὺ7
ἕλληνε7 κατοίκου7 γιὰ ἐµπλοκή του7 σὲ στάση καὶ γιὰ µυστικὴ συ-
νεργασία µὲ τοὺ7 ὑδραίου7. Οἱ ἐντολὲ7 ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὴν Κων-
σταντινούπολη ἦταν νὰ ἐξετάσει λεπτοµερῶ7 τὸ θέµα, νὰ τιµωρήσει
τοὺ7 ἐνόχου7 καὶ νὰ σεβαστεῖ τοὺ7 ἀθώου7.

Μὲ αὐτὴ τὴν πορεία τῶν πραγµάτων ὁ διοικητὴ7 κάλεσε τὸν

1. Μὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο 2 Ὀκτωβρίου.
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ἀρχιεπίσκοπο, τοὺ7 ἐπισκόπου7, προὔχοντε7 κ.λπ., ἀνακοινώνοντά7
του7 ὅτι ἔπρεπε νὰ ὑπογράψουν ἕνα φιρµάνι τοῦ σουλτάνου. Ὅπω7
µαζεύθηκαν, κρέµασε στὴν πόρτα τοῦ παλατιοῦ του, κατὰ πρῶτον
τὸν ἀρχιεπίσκοπο, καὶ ἀκολούθω7 ὅλου7 τοὺ7 ἄλλου7.

Στὴν συνέχεια, στὴν περίοδο ἑνὸ7 περίπου µήνα, αὐτὸ7
σκότωσε πολλοὺ7 ἀπὸ τοὺ7 πιὸ ἐπιφανεῖ7 κατοίκου7 τῆ7
Λευκωσία7, Λάρνακα7, Πάφου καὶ ἀπὸ ἄλλα µέρη τοῦ νησιοῦ.
Μετὰ τὸν ἀφοπλισµό, καὶ ἀφοῦ τοὺ7 ἄφησαν µόλι7 τὰ ἀπαραίτητα
γεωργικὰ καὶ ἄλλα ἐργαλεῖα τοῦ ἐπαγγέλµατό7 του7, πλήρωσαν
ὅπω7 µποροῦσαν τὶ7 βαριὲ7 φορολογίε7, καὶ ἐξαιτία7 τῆ7
συνεργασία7 του7 αὐτῆ7 αἰσθάνονταν ἀσφαλεῖ7 καὶ ἀσχολοῦνταν
ἥσυχα µὲ τὶ7 ἐργασίε7 του7. Μπορεῖ κανεὶ7 νὰ σκεφθεῖ τὸν φόβο
καὶ τὴν ἀβεβαιότητα, ποὺ ἀκολούθησαν γιὰ ὅλου7 τοὺ7 ἕλληνε7
κατοίκου7 ἀπὸ αὐτὲ7 τὶ7 ἀναίτιε7 ἐκτελέσει7, ἐνῶ ὑπέρογκα ποσὰ
µαζεύθηκαν στὸ θησαυροφυλάκιο τοῦ κυβερνήτη.

Οἱ πρόξενοι καὶ ἔµποροι ἔγραψαν πάραυτα τὰ σχετικὰ στοὺ7
πρεσβευτέ7 του7, ἀλλὰ ὁ διοικητὴ7 ἔκαµε κατάσχεση τῶν
ἐπιστολῶν του7. Ἔγραψαν ἐκ νέου ὅµω7, καὶ ζοῦν µὲ τὴν ἐλπίδα
κάποια ἐπιστολὴ ἀπ’ αὐτὲ7 νὰ φθάσει στὸν προορισµό τη7. Ἀκόµα
καὶ ἐκεῖνοι ποὺ φρόντισαν νὰ σώσουν κάποιον κατατρεγµένο,
τρέµουν τὴν ἐκδίκηση τοῦ διοικητῆ. Πολλοὶ ἕλληνε7 γιὰ νὰ
διαφύγουν τὸν θάνατο γίνονται µουσουλµᾶνοι µὲ τὶ7 οἰκογένειέ7
του7, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι οὔτε αὐτὸ ἀρκεῖ γιὰ νὰ τοὺ7 σώσει. Οἱ
εὐρωπαϊκὲ7 οἰκογένειε7, ποὺ βρέθηκαν κάτω ἀπὸ τέτοιε7 συνθῆκε7,
µπάρκαραν καὶ ἐγκατέλειψαν ἐκεῖνο τὸ δυστυχισµένο νησί».
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94. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ1

Extract from a Letter, written by an inhabitant of the isle of
Cyprus, who had escaped the massacre of the christians.

«Our beloved country is stained with the innocent blood of
our Christian brethren, shed by the hands of barbarians! It is the
duty of such of us have been suffered, through the interposition of
Divine Providence, to elude the tyrant’s grasp, to concentrate the
memory of those illustrious warriors, and to expose to the world
the inhumanity which has doomed them to destruction. Every
country of Europe, every nation of the earth which still cherishes
heartfelt religion, which has not utterly renounced the venerable at-
tribute of reason, must rudder whilst listening to a recital of the
horrible calamities that have befallen the inhabitants of our island.
Not the tender and pitiful alone, but the hardest heart must surely
melt at scenes of such overwhelming misery.

You are well acquainted with the distinguished excellencies of
the holy father Cyprian, the archbishop of our island, the govern-
ment of which devolved upon him in virtue of a privilege attached
to our archiepiscopal see. His disinterested generosity, his genius,
his ardent pursuit of every species of virtue, the austerity with
which he exacted of himself the fulfilment of his duties, and the

1. Ἐπειδὴ τὸ κείµενο τοῦτο δὲν ἔχει δηµοσιευθεῖ ξανὰ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, κρί-
θηκε ἀπαραίτητη ἡ δηµοσίευσή του καὶ στὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο. Ἡ µετάφρασή
του, ὡ7 καὶ τῶν ἐπακολουθούντων κειµένων, µέχρι τὸν ἀριθµὸ 100, ἔγινε ἀπὸ
πατέρε7 τῆ7 µονῆ7 Μαχαιρᾶ.
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condescending sweetness of his manners, had rendered this ex-
traordinary man an object not only of respect and veneration to the
Christians, but of esteem and affection to the Mussulmans them-
selves; for to them he had rendered important services, having even
saved the lives of many who had incurred the resentment of their
rulers. He enjoyed, as much as it was possible in our unhappy
country, the reward of his wise conduct: and the terrible events
which had successively taken place in the capital of the empire,
had failed to disturb the tranquillity of our island, in consequence
either of the pacific temper of the people, or of the vigilant super-
intendence of the archbishop. Suddenly, however, the Muhassil
(turkish governor) presented himself to the holy father, and on the
authority of the Sultan’s firman, required that he should cause all
the Christians to deliver up their arms. The archbishop immedi-
ately gave the requisite orders for their delivery; and, to prevent
alarm and confusion, he sent his own officers to accompany the
Turkish officers who were appointed to search the houses of the in-
habitants. A change of conduct was visible as soon as the Muhas-
sil was possessed of the Christians’ arms; assuming an air of
authority, he deprived the Archbishop of his power. The Turks,
excited by him, began to invent the most atrocious calumnies
against the Christians; accusing them, for instance, of having mixed
the flesh of swine with other provisions in dinners of which they
had invited them to partake five years before; of having had in-
tercourse with the wives of the Turks; and of other crimes of a
similar nature. On the strength of these chimerical charges, a con-
siderable number of Christians, many of them ecclesiastics, were
imprisoned. The Archbishop expostulated with the Muhassil, and
demanded the enlargement of the prisoners. The Muhassil replied,
that the greater part of them had been executed, and that those
who remained had with difficulty obtained the promise of their
lives on condition of paying a large sum of money. Although the
raising of the sum compelled the relations of the imprisoned to
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make an extraordinary effort, they presented it immediately; but
they found that the promise of the perfidious governor had been
given merely to extort their money, for as soon as he had received
it, he gave orders for the massacre of his unhappy prisoners.

The Archbishop beheld with indignation this union of fraud
and cruelty, but far from obtaining satisfaction, he was fated to see
his Archdeacon loaded with irons, and a horrid persecution com-
menced against his nephew Cyprian Theseus. The latter, however,
by making immense sacrifices, obtained means to flee from his per-
secutors, and thus escaped the destruction with which he was men-
aced. The fury of the execrable tyrant then burst on the head of
Leondius, the secretary of the late Grand Vicar, his father, who was
put to the torture nine days successively, to compel him to discover
the retreat of Cyprian Theseus; and after nine days of martyrdom,
the venerable ecclesiastic died in the most dreadful torment. The
Archbishop, agonized at the miseries to which his beloved chil-
dren were continually exposed, remonstrated against the conduct
of the Muhassil, who considered himself sufficiently excused by
protesting that, under the present circumstances, it had been im-
possible to avoid falling into some errors respecting the unfortu-
nate sufferers; and the Cyprian Theseus had been pursued only
for the purpose of making him relinquish some arms of great value,
which he was said to have retained when the others were delivered
up. He now set at liberty the Archdeacon, after having extorted
from him a present of 1�,000 piastres. Moreover, he gave the Arch-
bishop a solemn promise that the Christians of the island should
thenceforth enjoy perfect tranquility, adding, that he would per-
sonally guarantee the performance of all that had been promised.
He, however, required of the Archbishop an assurance to the gov-
ernment, that the Christians should make no insurrectionary move-
ments against the Turks; and that they were ready to pledge
themselves to the most scrupulous obedience to them. The Arch-
bishop answered, that he should ever continue to inculcate on his
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children the sentiments which he has invariably taught them. This
declaration did not satisfy the Governor; he gave the Archbishop
to understand that he must offer some guarantee for his own po-
litical conduct; with strong feeling the venerable man replied, that
the esteem in which he had always been held by the people, and
even by the Porte, who had entrusted to him the superintendence
of the whole island, as well as the incontestable proofs which he
had repeatedly given of attachment to the Sultan, sufficiently at-
tested his loyalty and firmness; nevertheless, to prevent any pretext
for suspicion, he disdained not to offer in favour of his own con-
duct the testimony of all the Mussulman authorities of the island;
these from the Mufti down to the lowest class of public func-
tionaries, eagerly came forward to add weight to the protestations
of the Archbishop. The Muhassil professed to be satisfied, and de-
clared that, on his part, he would never violate his promises; but
to reward him for undertaking to render an account to the gov-
ernment of Constantinople of the good conduct of the Christians of
Cyprus, he exacted the moderate sum of 100,000 piastres; and this
demand could not be refused at so critical a moment. He then aug-
mented with his own soldiers the number of the Archbishop’s
guards, under the pretence of more firmly establishing the public
tranquility: thus this monster was preparing to execute his villain-
ous design. A few days after, he requested the Archbishop to con-
voke all the clergy, who were the principal persons of the country,
saying, that he had orders from the Sultan to communicate to them,
and affairs of the highest political importance to consult them
upon. All were convened well knew the perfidy of the barbarian,
and suspected the horrid act of treachery which he meditated; but
now was it possible for them to escape, since he had placed in
every port considerable bodies of troops, brought into Syria from
St. Jean d’Acre? Still they might hope, by means of further sacri-
fices, to allay the storm which was gathering over them; especially
as they were convinced that the Turks must be p.�99 satisfied with
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the blameless conduct of the superiors of the place: on the follow-
ing day, therefore, all the clergy assembled, according to the or-
ders of the Muhassil, who, having placed a large number of
foot-guards on all the stairs of the palace in which they had met,
gave the command for a general massacre, even in the presence of
the holy father. That venerable man, full of the courage resulting
from hopeless misfortune and from the hatred of tyranny, ad-
dressed the impious governor in these terms: “Of what crime can
you accuse the hapless victims whose blood you seek to shed? If
after obtaining from us unlimited sacrifices; if after reducing us to
the most distressing indigence; if after compelling me to contribute
to all the necessities of the government, by heavy exactions from
my poor children, your fury is still insatiable, on me let your wrath
be turned, on my head alone let your vengeance fall, and spare, oh!
Spare the blood of these innocent men! Forget not,” continued he,
“that there exists a God who beholds the actions of man, and who
judges with rigid equity!”. The barbarian, interrupting him, replied,
“Never has my heart been more engaged in a work appointed for
me; and I lament, profane wretch, that I cannot in this place, and
at this moment, before your eyes, subject every Christian to the
same fate. I trust, at least, that not one of these dogs that are pres-
ent will escape me”. The massacre then began, and the sainted hi-
erarch stood, with paternal tenderness, commending his beloved
sons to the mercy of the Eternal.

Various questions were afterwards addressed to the Arch-
bishop, which he disdained to answer; but he declared that he had
been guilty of no fault except a too invariable fidelity to the Sul-
tan, whom too late he appreciated, and who had never merited
the homage he had paid him. Then with deep anxiety for the sal-
vation of those over whom he had watched, he humbly implored
for them the mercy of God; and he prayed earnestly that the his-
tory of these calamitous events might rightly impress the heart of
every monarch who worshiped the true God.
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After the murder of his innocent children, the holy father
himself was led away to be sacrificed, whilst resigning his soul into
the hands of his Creator. This horrid crime caused the most pro-
found grief in every Christian breast. In the mean time, the Turks
abandoned themselves to all sorts of debauchery, and committed
the most detestable crimes. The Christians, who had escaped the
carnage and taken refuge in their churches, found not their altars
that inviolable asylum which religion, even amongst the least civ-
ilized of the human race, has always made them: those altars so
often sanctified by the most august mysteries, were defiled by every
act of the most brutal obscenity. Small is the number of those who
escaped the fury of the barbarians; even the European Consuls
were obliged to take refuge on board their ships.

Such were the scenes which passed in our isle on that fatal
day; and such the scenes daily passing in some part of our coun-
try. The memory of our calaminities will descend to the latest times,
inspiring just and implacable hatred of the cursed race of Mussul-
mans; and all the Christian world will pay the tribute of commis-
eration to those illustrious victims who fell in the cause of their
religion and their country.

These fearful events took place on the 9th of July, 1�21».

Ἀπόσπασµα ἀπὸ µιὰ ἐπιστολὴ ποὺ γράφτηκε ἀπὸ ἕνα
κάτοικο τῆ7 νήσου Κύπρου, ὁ ὁποῖο7 εἶχε γλυτώσει

ἀπὸ τὶ7 σφαγὲ7 ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.

«Ἡ ἀγαπητή µα7 πατρίδα εἶναι αἱµατοβαµµένη µὲ τὸ ἀθῶο
αἷµα τῶν χριστιανῶν ἀδελφῶν µα7, ποὺ χύθηκε µὲ τὰ χέρια τῶν
βαρβάρων! Εἶναι τὸ καθῆκόν µα7, ἐµᾶ7 ποὺ διαφύγαµε µὲ τὴν
βοήθεια τῆ7 θεία7 πρόνοια7 ἀπὸ τὰ χέρια τῶν τυράννων, νὰ ἐκθειά-
σουµε τὴν µνήµη ἐκείνων τῶν λαµπρῶν ἀγωνιστῶν καὶ νὰ ἀπο-
καλύψουµε στὴν ἀνθρωπότητα τὴν ἀπανθρωπιὰ τῶν ἐκτελεστῶν
του7. Κάθε χώρα τῆ7 Εὐρώπη7, κάθε ἔθνο7 πάνω στὸν πλανήτη,
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τῶν ὁποίων ἡ θρησκεία υἱοθετεῖ ἐκ βαθέων τὴν λογική, θὰ ριγήσει
ἀκούοντα7 τὴν ἔκθεση τῶν φοβερῶν δεινῶν, στὰ ὁποῖα ἔχει ὑποπέ-
σει ὁ πληθυσµὸ7 τῆ7 νήσου µα7. Ὄχι µόνο οἱ τρυφερὲ7 καὶ εὐσυµ-
πάθητε7 καρδίε7, ἀλλὰ καὶ οἱ σκληρότερε7, σίγουρα θὰ λιώσουν
µπροστὰ στὶ7 σκηνὲ7 µιᾶ7 τόσο συνθλιπτικῆ7 δυστυχία7.

Πρέπει νὰ εἶστε καλὰ ἐνηµερωµένοι γιὰ τὴν διακεκριµένη ἐξο-
χότητα τοῦ ἁγίου πατέρα µα7 Κυπριανοῦ, τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆ7
νήσου µα7. Ἡ κυβέρνηση τοῦ εἶχε ἀναθέσει ὁρισµένα προνόµοια, ὡ7
ἀρχηγὸ7 τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου ποὺ ἦταν. Ἡ ἀφιλοκερδὴ7
γενναιοδωρία του, ἡ εὐφυΐα του, ἡ θερµὴ ἀναζήτηση κάθε εἴδου7
ἀρετῆ7, ἡ ἀκρίβεια µὲ τὴν ὁποία ἐξασκοῦσε τὰ καθήκοντά του καὶ
ἡ συγκαταβατικὴ γλυκύτητα τῆ7 συµπεριφορᾶ7 του, εἶχαν κατα-
στήσει αὐτὸν τὸν καταπληκτικὸ ἄνθρωπο σεβαστὸ καὶ ἀγαπητό,
ὄχι µόνο στοὺ7 χριστιανού7, ἀλλὰ καὶ στοὺ7 µουσουλµάνου7.
Στοὺ7 τελευταίου7 εἶχε προσφέρει σπουδαῖε7 ὑπηρεσίε7, µεταξὺ
τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ἡ διάσωση πολλῶν ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση, µετὰ
ποὺ εἶχαν ἐπισύρει τὴν ὀργὴ τῶν ἀρχῶν. Ἀπολάµβανε ὅσο εἶναι δυ-
νατὸν στὴν δυστυχισµένη χώρα µα7 τὴν ἀνταπόδοση τῆ7 σοφῆ7
του πολιτεία7. Ἀκόµη καὶ τὰ φοβερὰ γεγονότα, ποὺ συνέβησαν
στὴν πρωτεύουσα τῆ7 (ὀθωµανικῆ7) Αὐτοκρατορία7, δὲν µπόρε-
σαν νὰ µεταβάλουν τὴν ἠρεµία στὸ νησί µα7, λόγῳ τοῦ εἰρηνόφιλου
χαρακτῆρα τοῦ λαοῦ καὶ τῆ7 ἐπαγρύπνηση7 τοῦ ἀρχιεπισκόπου.

Ἀπροσδόκητα ὅµω7, ὁ µουχασίλη7 (τοῦρκο7 κυβερνήτη7),
παρουσιάσθηκε µπροστὰ στὸν ἅγιο πατέρα, καὶ ἐπιδεικνύοντα7 ἕνα
φιρµάνι (διαταγὴ) ἀπὸ τὸν σουλτᾶνο, ἀπαίτησε ἀπὸ αὐτὸν νὰ ἀναγ-
κάσει ὅλου7 τοὺ7 χριστιανοὺ7 νὰ παραδώσουν τὰ ὅπλα του7. Ὁ
ἀρχιεπίσκοπο7 ἀµέσω7 ἐξέδωκε τὶ7 ἀπαιτούµενε7 διαταγὲ7 γιὰ τὴν
παράδοση τῶν ὅπλων. Καὶ γιὰ νὰ µὴ προκληθεῖ ἀνησυχία καὶ σύγ-
χυση µεταξὺ τῶν πολιτῶν, ἔστειλε καὶ δικού7 του ἐπισήµου7 ὡ7 συ-
νοδία τῶν τούρκων ἀξιωµατικῶν, ποὺ ἦσαν ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἔρευνα
στὰ σπίτια τῶν κατοίκων.

Ἀµέσω7 µετὰ τὴν συλλογὴ τῶν ὅπλων ἀπὸ τοὺ7 χριστιανοὺ7
φάνηκε στὸ πρόσωπο τοῦ µουχασίλη µία ἀλλαγὴ διαγωγῆ7. Ἀνα-
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λαµβάνοντα7 ἕνα ἀέρα ὑπεροπτικό, ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκο-
πο7 δὲν ἔχει πλέον καµµία διοικητικὴ ἐξουσία. Ὅσο γιὰ τοὺ7 τούρ-
κου7, τοὺ7 ἐρέθισε νὰ σοφιστοῦν τὶ7 πιὸ βάναυσε7 συκοφαντίε7
ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Τοὺ7 κατηγόρησαν, γιὰ παράδειγµα, ὅτι
πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια, ὅταν τοὺ7 προσκάλεσαν σὲ γεῦµα, οἱ χρι-
στιανοὶ εἶχαν ἀναµίξει τὸ κρέα7 τοῦ χοίρου µὲ ἄλλα φαγητά, ἢ ὅτι
συνευρέθησαν µὲ τὶ7 γυναῖκε7 τῶν τούρκων καὶ γιὰ ἄλλα παρό-
µοια ἐγκλήµατα. Βάσει αὐτῶν τῶν φανταστικῶν κατηγοριῶν ἕνα7
µεγάλο7 ἀριθµὸ7 χριστιανῶν, µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πολλοὶ ἐκκλη-
σιαστικοί, συνελήφθησαν. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο7, διαµαρτυρόµενο7 πρὸ7
τὸν µουχασίλη, ἀπαίτησε τὴν ἀπόλυση τῶν φυλακισµένων. Ὁ µου-
χασίλη7 ἀπάντησε ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺ7 εἶχαν ἤδη ἐκτε-
λεσθεῖ, καί, ὅσοι εἶχαν ἀποµείνει, µὲ δυσκολία ἐξασφάλισαν µία
ὑπόσχεση γιὰ τὴν ζωή του7, ἐὰν θὰ πλήρωναν ἕνα µεγάλο χρηµα-
τικὸ ποσόν. Ἂν καὶ τὸ µέγεθο7 τοῦ ποσοῦ ἀνάγκασε τοὺ7 συγγε-
νεῖ7 τῶν φυλακισµένων νὰ καταβάλουν ὑπεράνθρωπε7 προσπάθειε7,
καὶ παρέδωσαν τὰ χρήµατα ἀµέσω7, σύντοµα διαπίστωσαν πὼ7 ὁ
δόλιο7 κυβερνήτη7 εἶχε δώσει τὴν ὑπόσχεσή του µόνο καὶ µόνο, γιὰ
νὰ κατορθώσει νὰ ἀποσπάσει τὰ χρήµατά του7. Μόλι7 τὰ πῆρε,
ἔδωσε διαταγὴ νὰ γίνουν οἱ σφαγὲ7 τῶν ἀτυχῶν φυλακισµένων.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπο7, βλέποντα7 µὲ ἀποτροπιασµὸ αὐτὸ τὸ ζεῦ-
γο7 ἀπάτη7 καὶ βαρβαρότητο7, ἀντὶ νὰ πάρει κάποια ἐξήγηση ἐκ
µέρου7 τῶν τούρκων, βλέπει τὸν ἀρχιδιάκονό του σιδηροδέσµιο, ἐνῶ
µία φοβερὴ καταδίωξη ἄρχισε ἐναντίον τοῦ ἀνεψιοῦ του Κυπρια-
νοῦ Θησέω7. Ὁ δεύτερο7 ὅµω7, µὲ µεγάλε7 προσπάθειε7 κατόρ-
θωσε νὰ διαφύγει τὴν σύλληψη καὶ νὰ σώσει τὴν ζωή του. Ἡ ὀργὴ
τοῦ ἀπαίσιου τυράννου τότε ξέσπασε πάνω στὸ κεφάλι τοῦ Λεον-
τίου, γραµµατέω7 τοῦ ἀποβιώσαντο7 πρωτοσυγκέλλου, τοῦ πατέρα
του2. Ἐπὶ ἐννέα συνεχεῖ7 ἡµέρε7 ὑπέφερε φρικτὰ µαρτύρια, γιὰ νὰ
τοὺ7 ἀποκαλύψει τὸ κρησφύγετο τοῦ Κυπριανοῦ Θησέω7. Πέθανε
ὁ σεβάσµιο7 ἐκκλησιαστικό7, ἐνῶ τὸν κακοποιοῦσαν. Ὁ ἀρχιεπί-

2. Ὁ Λεόντιο7 δηλαδὴ ἦταν υἱὸ7 τοῦ πρωτοσυγκέλλου.
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σκοπο7, βλέποντα7 µὲ ἀγωνία τὰ ἀλλεπάλληλα δεινὰ ἐναντίον τῶν
ἀγαπητῶν του τέκνων, διαµαρτυρήθηκε πρὸ7 τὸν µουχασίλη γιὰ
τὴν διαγωγή του. Αὐτὸ7 θεώρησε τὶ7 πράξει7 του δικαιολογηµένε7
«ὑπὸ τὶ7 ἐπικρατοῦσε7 συνθῆκε7» καὶ ὅτι ἦταν ἀδύνατον νὰ µὴ
ὑποπέσει σὲ µερικὰ λάθη σχετικὰ µὲ τὰ ἀτυχῆ θύµατα. Πρόσθεσε
ὅτι ὁ Κυπριανὸ7 Θησεὺ7 κατεζητεῖτο ἐπειδὴ εἶχε κατακρατήσει
µερικὰ ὅπλα µεγάλη7 ἀξία7, ὅταν τὰ ὑπόλοιπα εἶχαν παραδοθεῖ
στὶ7 ἀρχέ7. Σ~ αὐτὸ τὸ σηµεῖο τῆ7 συνοµιλία7 ὁ µουχασίλη7 ἐλευ-
θέρωσε τὸν ἀρχιδιάκονο, ἀφοῦ πρῶτα τοῦ εἶχε ἀποσπάσει “ὡ7 φι-
λοδώρηµα” 15.000 γρόσια! Ἐπιπλέον, διαβεβαίωσε τὸν ἀρχιεπίσκοπο
ὅτι οἱ χριστιανοὶ τῆ7 νήσου µποροῦσαν εἰ7 τὸ ἑξῆ7 νὰ ἀπολαµβά-
νουν τέλεια γαλήνη, προσθέτοντα7 ὅτι θὰ ἐπέβλεπε προσωπικὰ τὴν
ὑλοποίηση ὅλων ὅσων εἶχε ὑποσχεθεῖ. Ὅµω7 ζήτησε ἀπὸ τὸν ἀρχιε-
πίσκοπο νὰ τοῦ ὑποσχεθεῖ ὅτι οἱ χριστιανοὶ δὲν θὰ ἐπιχειροῦσαν
ἐξεγέρσει7 κ.λπ. ἐναντίον τῶν τούρκων, καὶ ὅτι θὰ ἔκαναν τέλεια
ὑπακοὴ σ~ αὐτού7. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο7 ἀπάντησε ὅτι πάντοτε θὰ
ὑπενθύµιζε στὰ τέκνα του νὰ ἔχουν εὐγενικὰ αἰσθήµατα. Αὐτὴ ἡ
ἀπάντηση δὲν ἱκανοποίησε τὸν κυβερνήτη. Ἔδωσε στὸν ἀρχιεπί-
σκοπο νὰ κατανοήσει ὅτι ζητοῦσε ἀπὸ αὐτὸν νὰ δώσει κάποια
ἐγγύηση γιὰ τὴν προσωπική του καλὴ συµπεριφορὰ ὅσον ἀφορᾶ στὰ
πολιτικά.

Μὲ ἀναβρασµὸ καρδία7 ὁ σεβάσµιο7 ἀρχιερέα7 ἀπάντησε ὅτι
ἡ ἐµπιστοσύνη, µὲ τὴν ὁποία τὸν περιέβαλλε ὁ λαό7, ἀκόµη καὶ αὐτὴ
ἡ Πύλη, ἡ ὁποία τοῦ εἶχε ἐµπιστευθεῖ τὴν ἐπιστασία ὁλόκληρου
τοῦ νησιοῦ, καθὼ7 καὶ οἱ ἀναµφισβήτητε7 ἀποδείξει7, ποὺ εἶχε ἐπα-
νειληµµένα δώσει γιὰ τὴν προσκόλλησή του στὸν σουλτᾶνο, ἀπε-
δείκνυαν πέραν πάση7 ἀµφιβολία7 τὴν νοµιµοφροσύνη του. Παρ~
ὅλ~ αὐτά, γιὰ νὰ προλάβει τυχὸν προσχήµατα ὑποψία7, δὲν παρέ-
λειψε νὰ παρουσιάσει πρὸ7 ὑποστήριξη τῆ7 συµπεριφορᾶ7 του τὴν
διαβεβαίωση ὅλων τῶν µουσουλµανικῶν ἀρχῶν τῆ7 νήσου! Ἀπὸ τὸν
µουφτῆ καὶ κάτω, µέχρι τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων, ὅλοι ἦλθαν γιὰ
νὰ δώσουν βάρο7 στὶ7 διαβεβαιώσει7 τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Ὁ µου-
χασίλη7 δήλωσε ὅτι ἱκανοποιήθηκε καὶ ἀνακοίνωσε ὅτι ἀπὸ τὴν
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πλευρά του ποτὲ δὲν θὰ παρέβαινε τὶ7 ὑποσχέσει7 του, ὡ7 ἀµοιβὴ
ὅµω7 γιὰ νὰ ἀναλάβει νὰ µεταβιβάσει µιὰ ἀναφορὰ πρὸ7 τὴν κυ-
βέρνηση, στὴν Κωνσταντινούπολη, σχετικὰ µὲ τὴν καλὴ συµπερι-
φορὰ τῶν χριστιανῶν τῆ7 Κύπρου, ἀπέσπασε ἀπ~ αὐτοὺ7 τὸ
“συγκαταβατικὸ” ποσὸν τῶν 100.000 γροσίων! Καὶ δὲν µποροῦσαν
(οἱ χριστιανοὶ) νὰ ἀρνηθοῦν ὑπὸ τὶ7 κρίσιµε7 αὐτὲ7 περιστάσει7.
Μετὰ αὔξησε µὲ δικού7 του στρατιῶτε7 τὴν φρουρὰ τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου, ὑπὸ τὸ πρόσχηµα τῆ7 περαιτέρω ἑδραίωση7 τῆ7 δηµόσια7
γαλήνη7!

Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ τέρα7 αὐτὸ ἑτοιµαζόταν νὰ ἐκτελέσει
τὸ ἐγκληµατικό του σχέδιο. Ὕστερα ἀπὸ λίγε7 µέρε7 ζήτησε ἀπὸ
τὸν ἀρχιεπίσκοπο νὰ καλέσει ὅλου7 τοὺ7 ὑψηλὰ ἱσταµένου7 κλη-
ρικοὺ7 τῆ7 νήσου, λέγοντα7 ὅτι εἶχε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν σουλτᾶνο, νὰ
τοὺ7 ἀνακοινώσει πὼ7 ἔπρεπε νὰ τοὺ7 ἐνηµερώσει γιὰ ζητήµατα
ὑψίστη7 πολιτικῆ7 σπουδαιότητα7. Ὅλοι ὅσοι κλήθηκαν γνώριζαν
καλὰ τὴν δολιότητα τοῦ βαρβάρου. Ὑποψιάστηκαν τὴν φοβερὰ
ἀπάτη ποὺ τοὺ7 ἑτοίµαζε! Ἦταν ὅµω7 ἀργὰ γιὰ νὰ ξεφύγουν, ἀφοῦ
στὰ λιµάνια εἶχαν τοποθετηθεῖ πλήθη στρατιωτῶν, ποὺ εἶχαν ἔλθει
ἀπὸ τὴν Συρία.

Μὲ µιὰ ἐλάχιστη ἐλπίδα σωτηρία7, µὲ περαιτέρω θυσίε7, ἴσω7
νὰ ξεπερνοῦσαν καὶ αὐτὴ τὴν θύελλα ποὺ πλησίαζε. Πίστευαν ἐπί-
ση7 πὼ7 οἱ τοῦρκοι θὰ ἦσαν ἱκανοποιηµένοι µὲ τὴν ἄψογη συµπε-
ριφορὰ τῶν προεστώτων τοῦ λαοῦ. Τὴν ἑποµένη µέρα, λοιπόν, ὅλοι
οἱ κληρικοὶ µαζεύτηκαν κατὰ τὶ7 διαταγὲ7 τοῦ µουχασίλη. Αὐτὸ7
ἀπὸ τὴν πλευρά του, εἶχε τοποθετήσει πλῆθο7 ἐνόπλων φρουρῶν σὲ
ὅλε7 τὶ7 σκάλε7 τοῦ µεγάρου, ὅπου βρισκόταν ἡ µεγάλη αἴθουσα
συναντήσεων. ∆ίνει, λοιπόν, τὴν διαταγὴ γιὰ γενικὴ σφαγὴ µπροστὰ
στὸν ἅγιο προκαθήµενο. Ὁ σεβάσµιο7 αὐτὸ7 ἄνθρωπο7, πλήρη7
θάρρου7 ἐναντίον τῆ7 τυραννία7, ἀπηύθυνε πρὸ7 τὸν ἄπιστο κυ-
βερνήτη αὐτὰ τὰ λόγια: “Γιὰ ποιό ἔγκληµα µπορεῖ7 νὰ κατηγορή-
σει7 τὰ ἀτυχῆ αὐτὰ θύµατά σου, τῶν ὁποίων τὸ αἷµα θέλει7 νὰ
χύσει7; Ἔχει7 ἀποµυζήσει ἀπ~ αὐτοὺ7 ἀναρίθµητε7 θυσίε7. Ἐὰν
µετὰ ποὺ µᾶ7 ἔχει7 καταντήσει στὴν ἐσχάτη ἔνδεια, ἐὰν µετὰ ποὺ
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µὲ ἀνάγκασε7 νὰ συνεισφέρω σὲ ὅλε7 τὶ7 ἀνάγκε7 τῆ7 κυβερνή-
σεω7, µὲ βαρεῖ7 φόρου7 πάνω στὰ φτωχά µου τέκνα, ἐὰν µετὰ ἀπὸ
ὅλα αὐτὰ ἡ ὀργή σου παραµείνει ἀνικανοποίητη, τότε, ἂ7 πέσει ἡ
ἐκδίκησή σου µόνο πάνω στὸ κεφάλι µου καὶ χάρισε τὸ αἷµα τῶν
ἀθώων αὐτῶν ἀνθρώπων. Μὴν ξεχνᾶ7”, συνέχισε, “ὅτι ὑπάρχει
Θεό7, ποὺ βλέπει τὶ7 πράξει7 τῶν ἀνθρώπων καὶ δικάζει δίκαια”.

Ὁ βάρβαρο7, διακόπτοντά7 τον, ἀπάντησε: “ Ἡ καρδία µου
οὐδέποτε ἔχει προσκολληθεῖ περισσότερο σὲ κάποια ἐργασία ποὺ
µοῦ ἀνέθεσαν. Λυποῦµαι, ἀνίερε παλιάνθρωπε, ποὺ δὲν µπορῶ µέσα
σ~ αὐτὸ τὸν χῶρο καὶ αὐτὴ τὴν στιγµὴ νὰ ὑποβάλω ὅλου7 τοὺ7 χρι-
στιανοὺ7 στὴν ἴδια τύχη! Πιστεύω, τοὐλάχιστον, πὼ7 κανένα7 ἀπ~
αὐτοὺ7 τοὺ7 σκύλου7, ποὺ βρίσκονται ἐδῶ, δὲν θὰ γλυτώσει”.

Ἄρχισε τότε ἡ σφαγή, καὶ ὁ ἁγιασµένο7 ἱεράρχη7 στεκόταν µὲ
πατρικὴ τρυφερότητα, ἐµπιστευόµενο7 τὰ ἀγαπητά του τέκνα στὸ
ἔλεο7 τοῦ αἰωνίου Θεοῦ.

Μετὰ ἀπηύθυναν πρὸ7 τὸν ἀρχιεπίσκοπο διάφορε7 ἐρωτή-
σει7, τὶ7 ὁποῖε7 ἀρνήθηκε νὰ ἀπαντήσει. ∆ιεκήρυξε ὅµω7 πὼ7 δὲν
ἦταν ἔνοχο7 γιὰ κανένα σφάλµα, ἐκτὸ7 ἀπὸ µία ἀµετάβλητη ἀφο-
σίωση πρὸ7 τὸν σουλτᾶνο. “Αὐτό7, δυστυχῶ7, δὲν ἐκτίµησε τὴν
ὑποτέλεια ποὺ τοῦ προσφέραµε”, πρόσθεσε.

Στὴν συνέχεια, µὲ βαθιὰ ἀγωνία γιὰ τὴν σωτηρία τῶν πνευ-
µατικῶν του τέκνων, ταπεινὰ προσευχήθηκε γιὰ τὸ ἔλεο7 τοῦ Κυ-
ρίου πρὸ7 τοὺ7 ἐκτελεσθέντα7. Στὴν συνέχεια προσευχήθηκε ἐκτενῶ7,
ὥστε ἡ ἱστόρηση αὐτῶν τῶν ὀλεθρίων γεγονότων θὰ ἐντυπωσίαζε
τὸν κάθε µονάρχη, ποὺ λατρεύει τὸν ἀληθινὸ Θεό.

Μετὰ τὴν δολοφονία τῶν ἀθώων του τέκνων ὁδηγήθηκε καὶ ὁ
ἅγιο7 πατέρα7 πρὸ7 ἐκτέλεση, παραδίδοντα7 τὴν ψυχή του στὰ
χέρια τοῦ δηµιουργοῦ του. Αὐτὸ τὸ φοβερὸ ἔγκληµα προκάλεσε τὴν
πιὸ βαθιὰ θλίψη σὲ κάθε χριστιανικὴ καρδία. Μὲ τὴν ἐκτέλεση τοῦ
ἀρχιεπισκόπου ὁ ὄχλο7 τῶν τούρκων ἐπιδόθηκε σὲ κάθε εἴδου7
ἀπεχθῆ ὄργια καὶ ἐγκλήµατα. Οἱ χριστιανοί, ποὺ εἶχαν γλυτώσει
ἀπὸ τὴν σφαγή, κατέφυγαν στὶ7 ἐκκλησίε7. ∆ὲν βρῆκαν ὅµω7 τὸ
ἀπαραβίαστο ἄσυλο, ποὺ ἀκόµη καὶ οἱ πιὸ ἀπολίτιστοι καὶ ἄξεστοι
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λαοὶ ἀπολαµβάνουν (µὲ τὴν καταφυγή του7 στὰ ἅγια τῶν ἁγίων).
Οἱ ἅγιε7 τράπεζε7, πάνω στὶ7 ὁποῖε7 τελοῦνται τὰ πιὸ ἀξιοσέβαστα
µυστήρια, βεβηλώθηκαν µὲ κάθε πράξη αἰσχρά!

Μικρὸ7 εἶναι ὁ ἀριθµὸ7 αὐτῶν, ποὺ διέφυγαν τὸ µένο7 τῶν
βαρβάρων. Ἀκόµη καὶ οἱ εὐρωπαῖοι πρέσβει7 ἀναγκάστηκαν νὰ κα-
ταφύγουν στὰ πλοῖά του7 (γιὰ ἀσφάλεια).

Αὐτὲ7 ἦσαν οἱ σκηνὲ7 ποὺ πέρασε τὸ νησί µα7 ἐκείνη τὴν µοι-
ραία µέρα. Παρόµοιε7 σκηνὲ7 συνέχισαν νὰ διαδραµατίζονται καὶ
σὲ ἄλλα µέρη τοῦ νησιοῦ µα7 στὶ7 ἑπόµενε7 µέρε7. Ἡ µνήµη τῶν
δεινῶν µα7 θὰ παραµείνει µέχρι τέλου7, ἐµπνέοντα7 ἕνα δίκαιο
µῖσο7 ἐναντίον τῆ7 καταραµένη7 φυλῆ7 τῶν µουσουλµάνων. Ἐλπί-
ζουµε ὅτι ὅλε7 οἱ χριστιανικὲ7 χῶρε7 θὰ ἀποτίσουν φόρο τιµῆ7 καὶ
συλλυπητήρια πρὸ7 τὰ λαµπρὰ θύµατα, ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ πίστεω7
καὶ πατρίδο7.

Αὐτὰ τὰ φοβερὰ γεγονότα διαδραµατίστηκαν τὴν 9ην Ἰου-
λίου 1821».
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95. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΩΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟ Thomas Gordon1

«Αὐτὴ ἡ παροδικὴ κατάθλιψη (ὁ φόνο7 ἑνὸ7 ἀριθµοῦ ἑλλή-
νων ἀπὸ τοὺ7 τούρκου7 τὸν Μάϊο τοῦ 1821), ἴσω7 νὰ ξεχνιόταν, ἡ
Πύλη ὅµω7 ἦταν ἀποφασισµένη νὰ διασφαλίσει τὴν κυριαρχία τη7
πάνω στὸ νησί. Ἔτσι, µετέφερε ἀρκετὰ σώµατα στρατοῦ ἀπὸ τὶ7
γειτονικὲ7 πρὸ7 τὴν Κύπρο ἐπαρχίε7. Αὐτὸ ἀποδείχθηκε ὀλέθριο
γιὰ τὴν Κύπρο, παρὰ τὸ γεγονὸ7 ὅτι αὐτὴ ἡ πράξη ἦταν λογικὴ
(γιὰ µία κατοχικὴ χώρα).

Οἱ ἐπαναστάτε7 (ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα) ἔπλεαν γύρω ἀπὸ τὶ7
ἀκτὲ7 τῆ7 Κύπρου. Οἱ ἐγχώριοι µωαµεθανοὶ ἦσαν εἰρηνόφιλοι, καὶ
ἐκ µέρου7 τῶν ἀνεψιῶν τοῦ ἀρχιεπισκόπου, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν
στὴν Γαλλία, ἐκκολαπτόταν ἕνα σχέδιο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆ7
Κύπρου. Ἀνταποκρινόµενοι σὲ φιρµάνια τοῦ σουλτάνου, οἱ πασᾶδε7
τοῦ Ἀλέππο (Χαλεπίου) καὶ τῆ7 Ἄκκρα7 συγκέντρωσαν 10.000 σύ-
ρου7 στρατιῶτε7, τὰ ἀποβράσµατα ἐκείνη7 τῆ7 βάρβαρη7 χώρα7,
καὶ ἀπέπλευσαν ἀπὸ τὴν Ἄκκρα καὶ τὴν Τρίπολη, τὰ πλέον κοντινὰ
µέρη πρὸ7 τὴν Κύπρο. Ἐν τῷ µεταξὺ τὰ ἑλληνικὰ σκάφη εἶχαν ἀπο-
χωρήσει, γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν ἄµυνα τοῦ ἀρχιπελάγου7.

∆ὲν πρόφθασαν αὐτὰ τὰ “καθάρµατα” νὰ ἀποβιβαστοῦν στὶ7
ἀκτὲ7 τῆ7 Λάρνακα7 (τὸν Ἰούνιο τοῦ 1821), καὶ ἄρχισαν νὰ ἐπιδί-
δονται σὲ κάθε εἴδου7 ἀχρειότητε7. Στὶ7 διαµαρτυρίε7 τοῦ προξέ-

1. C. D. CObHAM, Excerpta Cypria, ὅ.π., σ. 459. Ὁ Thomas Gordon († 1841), σκῶτο7
στρατηγό7, ἦταν ἀπὸ τοὺ7 πρώτου7 φιλέλληνε7 ποὺ ἐνίσχυσαν τὴν ἑλληνικὴ
ἐπανάσταση, φθάνοντα7 στὴν Ἑλλάδα µὲ δικό του πλοῖο καὶ ἀρκετὰ πολεµο-
φόδια. Μετὰ τὸν ἀγῶνα διετέλεσε στρατιωτικὸ7 διοικητὴ7 Πελοποννήσου καὶ
ἀρχηγὸ7 τοῦ Σώµατο7 Γενικῶν Ἐπιτελῶν. Τὸ 1832 ἐξέδωκε τὸ ἔργο του «Περὶ
τῆ7 Ἑλληνικῆ7 Ἐπαναστάσεω7».
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νου τῆ7 Γαλλία7, ὁ κυβερνήτη7 ἀναγκάστηκε, γιὰ τὴν ἀσφάλεια
τῶν εὐρωπαίων, νὰ διατάξει τὰ στρατεύµατα νὰ κατευθυνθοῦν πρὸ7
τὴν Ἀµµόχωστο. Αὐτή του ὅµω7 ἡ ἐνέργεια, προκάλεσε τὴν ἐπέ-
κταση τῶν καταστροφῶν. Μιµούµενοι τὸ παράδειγµά του7, οἱ
ἄντρε7 τῆ7 Πολιτοφυλακῆ7 τῆ7 νήσου µπῆκαν καὶ αὐτοὶ στὸν χορὸ
τοῦ ἐγκλήµατο7. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο7, πέντε ἐπίσκοποι καὶ 36 ἄλλοι
κληρικοί, ἐκτελέστηκαν. Ἡ Λευκωσία καὶ ἡ Ἀµµόχωστο7 λεηλα-
τήθηκαν, ἐνῶ ὁλόκληρη ἡ Κύπρο7, εἶχε µετατραπεῖ σὲ ἕνα θέατρο
ἁρπαγῶν καὶ αἱµατοχυσία7».
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96. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Louis LaCroix1

«Οἱ µηχανορραφίε@ τῶν τούρκων ἐπισήµων ἐναντίον τῶν προὐ-
χόντων ἑλλήνων δὲν σταµάτησαν, παρὰ µόνο τὸ 1821, µετὰ ἀπὸ ἕνα
αἱµατηρὸ πραξικόπηµα, τὸ ὁποῖο ἔθεσε τέρµα στὴν διοίκηση τῶν
µουχασίληδων (sic), ἀνέτρεψε τὴν κυριαρχία τοῦ κλήρου τῶν ἑλλή-
νων, καὶ ἡ διακυβέρνηση ἐπανῆλθε στὰ χέρια τῶν πασάδων.

Ὁ Κυπριανὸ@ ἦταν τότε ὁ ἀρχιεπίσκοπο@ τῆ@ Κύπρου, ἐνῶ ἡ
κυβέρνηση τῆ@ νήσου βρισκόταν, ἀπὸ τὸ 1820, στὰ χέρια τοῦ Κιου-
τσιοὺκ Μεχµέτ, ἑνὸ@ ἄνδρα µὲ αὐταρχικὸ χαρακτῆρα. Ὁ καπτὰν
πασᾶ@ τὸν εἶχε ἐκλέξει εἰδικά, γιὰ νὰ καταπολεµήσει τὴν ἐπιρροὴ
ποὺ εἶχε ὁ ἀρχιεπίσκοπο@ πρὸ@ τὴν Πύλη. Οἱ περιστάσει@, σὲ σύν-
τοµο χρονικὸ διάστηµα, εὐνόησαν τὴν ἐκτέλεση τοῦ σχεδίου του. Οἱ
πρῶτε@ ἐπαναστατικὲ@ κινήσει@ στὴν Μολδαβία καὶ τὴν Πελοπόν-
νησο, ποὺ εἶχαν ξεσπάσει σύντοµα µετὰ τὴν ἄφιξη τοῦ Κιουτσιοὺκ
Μεχµὲτ στὴν Κύπρο, φόβισαν τὴν ὀθωµανικὴ κυβέρνηση τόσο, ὥστε
νὰ ἐπιτρέψει στὰ ὄργανά τη@ νὰ πάρουν ὅλα τὰ ἀναγκαῖα µέτρα
στὶ@ χῶρε@ ποὺ δὲν εἶχαν ἐπαναστατήσει, οὕτω@ ὥστε νὰ κρατή-
σουν αὐτοὺ@ τοὺ@ χριστιανοὺ@ στὴν ὑποδούλωση. Τώρα οἱ ἕλληνε@
τῆ@ Κύπρου βρίσκονταν σὲ πλήρη ἀποµόνωση ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ ξε-
σηκωµό, ποὺ ἀνάβραζε στὰ ἄλλα νησιὰ καὶ τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα.
“∆ὲν ἦταν αὐτοὶ ποὺ βοοῦσαν κατὰ τῆ@ τυραννία@ καὶ σχεδίαζαν νὰ
πάρουν τὰ ὅπλα, ἀλλὰ οἱ τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι δυσανασχετοῦσαν ἐξ
αἰτία@ τῆ@ δουλεία@ στὴν ὁποία οἱ ἐπίσκοποι τοὺ@ κρατοῦσαν τὰ

1. C. D. Cobham, Excerpta Cypria, ὅ.π., σ. 464. Σύµφωνα µὲ σηµείωση τοῦ Cobham,
τὸ ἀνωτέρω κείµενο εἶναι µετάφραση ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ L. LaCroix, Ȋ l es de la
Grèce, Paris 185�, σσ. 82-83. Βλ. καὶ Λ. ΛΑΚΡΟΥΑ, Ἱστορία τῆ@ νήσου Κύπρου,
Ἀθήναι@ 1877, σσ. 169-171.
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τελευταῖα πενήντα χρόνια. Ἐξ αἰτία@ αὐτοῦ παρασκεύαζαν µέσῳ
ἀντιδράσεω@ τὴν ἐλευθερία”. Πράγµατι, ὁ Κιουτσιοὺκ Μεχµέτ, ὑπὸ
τὴν πρόφαση τοῦ νὰ περιορίσει τὸν ἑλληνικὸ πληθυσµό, ὁ ὁποῖο@
ποθοῦσε µόνο τὴν ἡσυχία, καὶ γιὰ νὰ ἀρπάξει τὴν ἐξουσία, ἔφερε ἀπὸ
τὰ βουνὰ τοῦ Ἀντιλιβάνου συµµορίε@ ἀράβων, βεδουΐνων καὶ ἀνσα-
ρίων, τοὺ@ ὁποίου@ διασκόρπισε σ’ ὅλη τὴν Κύπρο.

Οἱ ἕλληνε@ ἔντροµοι, συµφώνησαν νὰ ἀφοπλιστοῦν, γιὰ νὰ µὴ
δώσουν δικαιολογία γιὰ κακοµεταχείριση. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο@ Κυ-
πριανὸ@ διακήρυξε τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν εἰρήνη, καὶ τὴν ὑποταγή
του στὴν κυβέρνηση τοῦ µεγάλου κυρίου (σουλτάνου). Ὅµω@, ὁ
Κιουτσιοὺκ Μεχµὲτ µηχανορραφεῖ σχέδια. Πείθει τὸν µέγα βεζύρη,
ποὺ ἴσω@ νὰ ἦταν συνένοχο@, νὰ παραδειγµατίσει τοὺ@ ἀρχηγοὺ@
(τῶν ἑλλήνων) µὲ αὐστηρὲ@ τιµωρίε@. Ἔτσι, ἔχοντα@ ἐλευθερία
ἐνεργειῶν, στὶ@ 9 Ἰουλίου 1821, διατάζει τὴν σύλληψη τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου καὶ τῶν τριῶν ἐπισκόπων τῆ@ νήσου. Τοὺ@ µετέφεραν στὸ
σεράϊ, καὶ µόλι@ µπῆκαν µέσα, ἄρχισαν οἱ γενίτσαροι νὰ τοὺ@ σκο-
τώνουν. Οἱ ἕλληνε@ προεστοὶ ποὺ κλήθηκαν ἀµέσω@ µετά, πρὶν δια-
δοθοῦν τὰ νέα γιὰ τοὺ@ ἐπισκόπου@, συνάντησαν τὴν ἴδια τύχη.

Μετὰ ἀνοίχθηκαν οἱ πύλε@, καὶ τὰ αἱµατωµένα πτώµατα ρίχ-
θηκαν ἔξω στὴν πλατεία. Αὐτό, ἔδωσε τὸ σύνθηµα γιὰ γενικὴ
σφαγή! Ἀµέσω@ µετά, µπῆκαν στὴν γυναικεία µονὴ τῆ@ Φανερω-
µένη@ καὶ στραγγάλισαν τοὺ@ ἱερεῖ@. Πληροφορήθηκα, λέγει ὁ κ.
De mas Latrie, ὅτι πρὶν τοὺ@ θανατώσουν οἱ τοῦρκοι, µὲ ἀνήκουστη
ἐκδίκηση εἶχαν ἐπισάξει αὐτοὺ@ σὰν ἄλογα, θραύοντα@ τὰ δόντια
του@ γιὰ νὰ βάλουν στὸ στόµα του@ χαλινό, καὶ ἐξαναγκάζοντά@
του@ διὰ τῶν πτερνιστήρων2 νὰ περιστρέφονται. Τὰ σπίτια τῶν
ὀρθοδόξων παραδόθηκαν σὲ λαφυραγωγία, οἱ σφαγὲ@ δέ, συνο-
δευόµενε@ ἀπὸ συλήσει@, ἐπαναλήφθηκαν σὲ ὅλε@ τὶ@ ἐπαρχίε@ τῆ@
νήσου. Ἐπὶ ἕξι µῆνε@ ἐπικρατοῦσε γενικὸ@ φόβο@ µεταξὺ τοῦ ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ...».

���

2. Πτερνιστῆρε@: σιδερένιε@ κατασκευὲ@ προσαρµοζόµενε@ στὰ ὑποδήµατα τῶν
ἱππέων, διὰ τῶν ὁποίων κεντοῦν τὰ ἄλογα.
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97. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ1

«Στὶ@ 3 Μαΐου 1821, ἔφθασαν τέσσερει@ χιλιάδε@ στρατιῶτε@,
καὶ ἀµέσω@ µετὰ ὁ κυβερνήτη@ κάλεσε στὴν Λευκωσία τοὺ@ ἐπι-
σκόπου@ καὶ τοὺ@ ἄλλου@ προεστῶτε@, ὑπὸ τὸ πρόσχηµα ὅτι, ἐπειδὴ
οἱ χριστιανοὶ ἀδελφοί του@ στὶ@ ἄλλε@ χῶρε@ εἶχαν ξεσηκωθεῖ µὲ
ὅπλα, ἦταν ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἀσφάλειά του@, ἀφοῦ αὐτοὶ παρέ-
µειναν νοµιµόφρονε@, νὰ στείλουν ἕνα κοινὸ ὑπόµνηµα στὴν Πύλη,
µὲ τὸ ὁποῖο νὰ βεβαιώνουν τὸν σουλτᾶνο γιὰ τὴν ἀµετάθετη προ-
σκόλλησή του@ στὸν θρόνο του. Πρόσθετε ὅτι θὰ ἐπιβεβαίωνε τὶ@
δηλώσει@ του@ µὲ προσωπικέ@ του ἀναφορέ@. Πολλοὶ τὸν πίστεψαν
καὶ πῆγαν στὴν Λευκωσία. Μερικοί, πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ τοὺ@ ἄλλου@,
ὑποψιάστηκαν κάποια ἀπάτη καὶ διέφυγαν στὴν Λάρνακα, µιὰ πόλη
µὲ 6000 κατοίκου@, κατὰ πλειοψηφία χριστιανού@, καὶ κρύφθηκαν
µέσα στὰ προξενεῖα. Ὅσοι προεστῶτε@ ἀπὸ τὴν Λάρνακα καὶ τὴν
Λεµεσὸ δὲν φρόντισαν νὰ κρυβοῦν, συνελήφθησαν ἐνῶ ἔβγαιναν
ἀπὸ τὶ@ ἐκκλησίε@, καὶ στάληκαν δέσµιοι στὴν Λευκωσία. Ὁ κυ-
βερνήτη@, ἀφοῦ συγκέντρωσε ὅσου@ µποροῦσε στὴν πρωτεύουσα,

1. C. D. Cobham, Excerpta Cypria, ὅ.π., σσ. 465-466. Ὁ Σπυρίδων Τρικούπη@ (1788-
1873), πατέρα@ τοῦ πρωθυπουργοῦ Χαριλάου Τρικούπη, ἀφοῦ σπούδασε φιλο-
λογία στὴν Ἑλλάδα, τὴν Ρώµη καὶ τὸ Παρίσι, µετὰ τὴν ἔκρηξη τῆ@ ἐπανάσταση@
συµµετεῖχε ἐνεργὰ σ� αὐτήν. Ἀπὸ τὸ 1824 ἀσχολήθηκε καὶ µὲ τὴν πολιτική. ∆ιε-
τέλεσε µέλο@ τῆ@ προσωρινῆ@ ἐπαναστατικῆ@ κυβέρνηση@, µέλο@ τῆ@ κυβέρ-
νηση@ Καποδίστρια καὶ ἀργότερα ὑπηρέτησε ἀπὸ τὴν θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ,
τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν τοῦ Βασιλείου τῆ@ Ἑλλάδο@, τοῦ διευθυντοῦ
τῆ@ ἑλληνικῆ@ πρεσβεία@ στὸ Λονδίνο, τοῦ γερουσιαστοῦ κ.ἄ. Τὸ 1857 κυκλο-
φόρησε στὸ Λονδίνο τὸ τετράτοµο ἔργο του «Ἱστορία τῆ@ ἑλληνικῆ@ Ἐπανα-
στάσεω@».
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ρίχνοντα@ τὴν “µάσκα”, ἀπεκάλυψε τὸν αἱµοσταγῆ σκοπό του, παρ’
ὅλο ποὺ οἱ δυστυχεῖ@ χριστιανοὶ ἦσαν ἀπολύτω@ ἀθῶοι.

Στὶ@ 9 Ἰουλίου, οἱ ἀξιωµατοῦχοι ἔφεραν µέσα στὴν πλατεία,
µπροστὰ ἀπὸ τὸ µέγαρο τοῦ κυβερνήτη, τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κυ-
πριανὸ καὶ τοὺ@ ἄλλου@ τρεῖ@ ἐπισκόπου@. Τὸν πρῶτο, τὸν ἀπαγ-
χόνισαν σ’ ἕνα δένδρο, µπροστὰ ἀπὸ τὶ@ πύλε@ τοῦ µεγάρου, ἐνῶ
τοὺ@ ἄλλου@ τοὺ@ ἀποκεφάλισαν. Μαζί του@ ἀποκεφαλίστηκαν καὶ
ἕνα@ ἀριθµὸ@ χριστιανῶν προεστώτων, καὶ ὅλα τὰ σώµατα ἔµειναν
ἐκτεθειµένα στὴν πλατεία γιὰ µερικὲ@ ἡµέρε@. Κατὰ τὴν διάρκεια
τῶν ἑποµένων τριάντα ἡµερῶν συνέχισαν τὶ@ σφαγέ@, καὶ συχνὰ
ἀκρωτηρίαζαν τὰ µέλη τῶν ζωντανῶν θυµάτων».
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98. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΑ1

«... Ἔτσι, ἡ πόλη τῆ@ Λευκωσία@, ἦταν προορισµένη νὰ µετα-
τραπεῖ σ’ ἕνα σφαγεῖο ἀνθρώπων. Τὴν πρώτη µέρα, µέσα στὴν πλα-
τεία µπροστὰ ἀπὸ τὸ σεράϊ, ἀπαγχονίστηκε ὁ ἀρχιεπίσκοπο@
Κυπριανό@, ἐνῶ οἱ ἐπίσκοποι Πάφου, Κιτίου καὶ Κυρηνεία@ µαζὶ
µὲ τοὺ@ ὑπολοίπου@ ἀνωτέρου@ κληρικού@, ἀποκεφαλίστηκαν. Τὰ
σώµατά του@ ἔµειναν ἐκτεθειµένα, µὲ τὸ κεφάλι τοῦ καθενὸ@ το-
ποθετηµένο πάνω στὴν πλάτη του. Κατὰ τὴν ἑπόµενη µέρα, οἱ ὑπό-
λοιποι ἀποκεφαλίστηκαν, µὲ τὴν ἐξαίρεση τριάντα ἕξι ἀνδρῶν
κατωτέρα@ τάξη@, ποὺ λόγῳ τοῦ ἀδύνατου χαρακτῆρά του@ ἀρνή-
θηκαν τὴν πίστη του@2. Οἱ βάρβαροι, ὄχι µόνο σκότωναν τὰ θύµατά
του@, ἀλλὰ ἀρκετοὺ@ τοὺ@ ἀκρωτηρίασαν».

1. C. D. Cobham, Excerpta Cypria, ὅ.π., σ. 468. Ὁ Ἰωάννη@ Φιλήµων ἦταν κύπριο@
στὴν καταγωγή, καὶ τὸ πραγµατικό του ὄνοµα ἦταν Ἰωάννη@ Βασιλείου, ἐνῶ
Φιλήµων ἦταν τὸ ψευδώνυµο, τὸ ὁποῖο ἔλαβε ὡ@ µέλο@ τῆ@ Φιλικῆ@ Ἑταιρεία@.
Ὡ@ καλὸ@ γνώστη@ τῆ@ ἑλληνικῆ@ γλώσσα@ ἐξέδωκε τὸ 1833 στὸ Ναύπλιο τὴν
ἐφηµερίδα «Χρόνο@» γιὰ νὰ στηρίξει τὸν Καποδίστρια, καὶ τὸ 1838 στὴν Ἀθήνα
τὴν ἐφηµερίδα «Ὁ αἰών», ἡ ὁποία δροῦσε ὡ@ δηµοσιογραφικὸ ὄργανο τοῦ φιλο-
ρωσσικοῦ κόµµατο@. ∆ιετέλεσε καὶ βουλευτὴ@ Ἀθηνῶν. Μεταξὺ 1859 καὶ 1861
ἐξέδωκε τοὺ@ τέσσερει@ πρώτου@ τόµου@ τοῦ «Ἱστορικοῦ ∆οκιµίου περὶ τῆ@
Ἑλληνικῆ@ Ἐπαναστάσεω@», τὸ ὁποῖο δὲν ὁλοκληρώθηκε γιατὶ τὸν βρῆκε ὁ θά-
νατο@ τὸ 1864.
2. Τὸ γεγονὸ@ αὐτὸ δείχνει ὅτι ὅλοι οἱ θανατωθέντε@ µποροῦσαν, ἐὰν ἤθελαν, νὰ
ἀρνηθοῦν τὴν πίστη του@ καὶ νὰ γλυτώσουν τὸν θάνατο, δὲν τὸ ἔπραξαν ὅµω@.
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99. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΑΠΟ ΤΟΝ

ΓΕΡΜΑΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ GeorGe GoDefriD Gervinus1

«Στὴν ἀρχὴ τῆ@ ἐπανάσταση@, ἡ Πύλη εἶχε στείλει ἕνα ἀριθ-
µὸ στρατευµάτων στὴν Κύπρο, παρέχοντα@ στὸν κυβερνήτη πλήρη
ἐξουσία νὰ χειριστεῖ τοὺ@ ἀρχηγοὺ@ τῶν χριστιανῶν, ὅπω@ θεω-
ροῦσε ἀναγκαῖο γιὰ τὴν δηµόσια ἀσφάλεια. Οἱ ἀγᾶδε@, στοὺ@ ὁποί-
ου@ αὐτὰ τὰ ἐντάλµατα εἶχαν διαβιβαστεῖ σὲ µία µυστικὴ συνάντηση,
παρουσίασαν ἕναν κατάλογο ἀπὸ πρόσωπα γιὰ προγραφή, σύµφωνα
µὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἀρχιεπίσκοπο@, οἱ ἐπίσκοποι καὶ ὅλοι οἱ ἐπιφανεῖ@
καὶ πλούσιοι χριστιανοί, τοὺ@ ὁποίου@ ἐπιθυµοῦσαν νὰ θυσιάσουν
χάριν τοῦ προσωπικοῦ του@ µίσου@ ἢ τῆ@ ἀπληστία@ του@, ἔπρεπε
νὰ θανατωθοῦν.

Ὁ κυβερνήτη@ δίσταζε, ἀλλὰ αὐτοὶ τὸν καθιστοῦσαν ὑπεύ-
θυνο γιὰ τυχὸν συνέπειε@, λόγῳ τῆ@ ἐπιείκειά@ του. Ἰδιαίτερα ὅταν
ἔπεσαν στὰ χέρια τῶν τούρκων προκηρύξει@ τοῦ ἀρχιµανδρίτου
Θησέα, µὲ τὶ@ ὁποῖε@ καλοῦσε τὸν λαὸ νὰ ξεσηκωθεῖ σὲ ἐπανά-
σταση, ὁ κυβερνήτη@ συµφώνησε µὲ τὸ σχέδιό του@. Ἔτσι, µόλι@
ἔφθασαν οἱ ἐνισχύσει@ στρατοῦ ἀπὸ τὴν Ἄκκρα καὶ Τρίπολη, κά-
λεσε ὅλου@ τοὺ@ πλουσίου@ ἕλληνε@ στὴν Λευκωσία, τὴν πρω-
τεύουσα τῆ@ νήσου. Πολλοὶ ἦλθαν. Ἄλλοι ὅµω@, ποὺ δὲν τὸν
ἐµπιστεύθηκαν, διέφυγαν σὲ χριστιανοὺ@ στὴν Λάρνακα, ὅπου καὶ
κρύφθηκαν σὲ κρυψῶνε@, ποὺ ἑτοίµασαν οἱ πρεσβευτέ@. Τότε ὁ κυ-
βερνήτη@, ρίχνοντα@ τὸ προσωπεῖο, ἀπαγχόνισε τὸν ἀρχιεπίσκοπο,
τοὺ@ τρεῖ@ ἐπισκόπου@ τοὺ@ καρατόµησε, ἐνῶ διακόσιοι προὔχον-
τε@ καταδικάσθηκαν σὲ θάνατο, ἢ στὴν δουλεία».

1. C. D. Cobham, Excerpta Cypria, ὅ.π., σ. 469. Ὁ George Godefrid Gervinus (1805-
1871), γερµανὸ@ πολιτικὸ@ καὶ ἱστορικό@, δίδαξε στὰ πανεπιστήµια Χαϊδελβέρ-
γη@ καὶ Γκέττινγκεν. Ἀσχολήθηκε µὲ τὴν πολιτική, ἐνῶ ἀργότερα συνέγραψε τὸ
ὀκτάτοµο ἔργο του «Ἱστορία τοῦ ΙΘ� αἰῶνο@ ἀπὸ τῶν συνθηκῶν τῆ@ Βιέννη@
µέχρι τοῦ 1830». Στὸν 4ο τόµο τοῦ ἔργου τούτου πραγµατεύεται καὶ περὶ τῆ@
ἑλληνικῆ@ ἐπαναστάσεω@.
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100. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ françois Pouqueville1

«Ὁ τουρκικὸ@ πληθυσµὸ@ εἶχε ξεσηκωθεῖ µαζικά, µόλι@ ἔµα-
θαν ὅτι ὁ µωαµεθανικὸ@ στρατό@, ποὺ εἶχε συγκεντρωθεῖ στὶ@
ἰωνικὲ@ ἀκτέ@, ἀναγκάσθηκε νὰ ὑποχωρήσει µπροστὰ στὴν γενναι-
ότητα τῶν σαµίων, ποὺ ἤδη βρίσκονταν στὸ ἔδαφο@ τῆ@ Μικρᾶ@
Ἀσία@ καὶ ἔπαιρναν πικρὴ ἐκδίκηση. Ἦσαν ἀποφασισµένοι νὰ ἀπα-
ντήσουν µὲ φόνου@, λόγῳ τῶν ἐπιτυχιῶν τῆ@ Ἑλλάδο@. Ἐξαγριω-
µένοι οἱ βάρβαροι, συνέλαβαν τὸν ἀρχιεπίσκοπο, πέντε ἐπισκόπου@
καὶ τριάντα ἕξι ἄλλου@ ἐκκλησιαστικού@, καὶ τοὺ@ ἀπαγχόνισαν
γύρω στὶ@ 15 Ὀκτωβρίου. Οἱ περισσότεροι ἕλληνε@ στὴν Λάρνακα
καὶ καὶ τὶ@ ἄλλε@ πόλει@, στραγγαλίσθηκαν αὐτὲ@ τὶ@ µέρε@».

1. C. D. Cobham, Excerpta Cypria, ὅ.π., σσ. 454-455. Ὁ françois Charles hugues
Laurent Pouqueville (1770-1838), γάλλο@ ἰατρὸ@ καὶ ἱστορικό@, ὑπῆρξε ἕνα@ ἐκ
τῶν θερµοτέρων φιλελλήνων. Συµµετεῖχε στὴν ἐκστρατεία τοῦ Ναπολέοντα
στὴν Αἴγυπτο, καὶ τὸ 1805 διορίστηκε προξενικὸ@ πράκτορα@ τῆ@ Γαλλία@ στὴν
αὐλὴ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ στὰ Ἰωάννινα. Ἐκεῖ ἀγάπησε τὴν Ἑλλάδα, ἔµαθε τὴν ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα καὶ συνέγραψε δύο βιβλία γι� αὐτήν. Κατὰ τὰ ἔτη 1820-1822 τὸ πεν-
τάτοµο «Ταξίδι στὴν Ἑλλάδα» (voyage en Grèce) καὶ τὸ 1824 τὸ τετράτοµο
«Ἱστορία τῆ@ ἀναγεννήσεω@ τῆ@ Ἑλλάδο@» (histoire de la régenération de la
Grèce, Paris 18��), καθὼ@ καὶ πολλὰ ἄρθρα. Ἀπὸ τὸ δεύτερο αὐτὸ βιβλίο προ-
έρχεται τὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασµα.
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101. ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ

∆ΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ, ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ1

Ἐπειδὴ ἡ τυραννικὴ διοίκησι@ τῶν τούρκων µετεβλήθη ὁλο-
τελῶ@ εἰ@ λῃστείαν, καὶ οὔτε ὁ εἰρηνικὸ@ ἡµῶν βίο@ καὶ πρὸ@ τοὺ@
σκληροὺ@ αὐτῶν νόµου@ εὐπείθεια, οὔτε πολιτικὴ φρόνησι@, οὔτε
ἀθωότη@, οὔτε ταπείνωσι@, οὔτε τὰ ὑπὲρ τὴν ἡµετέραν δύναµιν
ἔξοδα, οὔτε πᾶν ἄλλο εἶδο@ θυσία@, ὅπερ διὰ τῶν προὐχόντων ἡµῶν
ἐπροσφέραµεν ἴσχυσαν νὰ ἐµποδίσουν τὰ@ ἄχρι θανάτου κατα-
δροµὰ@ ἡµῶν τῶν ἐν Κύπρῳ χριστιανῶν, ἀλλὰ χωρί@ τινο@ ἠθικῆ@,
ἢ λόγου προφάσεω@ κατέσφαξαν, ὅσου@ ἐξ ἡµῶν ἔβαλον εἰ@ τὸ χέρι
χριστιανού@, µηδὲν εὐλαβούµενοι οὐδὲ τῶν αἰδεσίµων ἱερέων, οὐδὲ
τῶν σεβασµίων ἀρχιερέων, οὐδ’ αὐτοῦ τοῦ µακαριωτάτου ἡµῶν
πατρὸ@ καὶ δεσπότου, ἀλλ’ αὐτοὺ@ µὲν κατέσφαξαν, τοὺ@ δὲ ἱεροὺ@
ἡµῶν ναοὺ@ καὶ οἴκου@, ἄλλου@ µὲν ἐρήµωσαν, ἄλλου@ δὲ κατέ-
καυσαν, δίδοντα@ εἰ@ ἁρπαγὴν τὰ τέκνα ἡµῶν καὶ γυναίκα@, βιά-
ζοντα@ αὐτὰ νὰ ἐναγκαλισθῶσι τὴν ἀνόσιον αὐτῶν θρησκείαν, καὶ
ἄλλα ὅσα τραγικὰ καὶ ἀποτρόπαια βαρβαρικὴ δύναµι@ καταχρᾶται,
ὅπου δὲν εὑρίσκει ἀνθίστασιν διὰ τὰ@ φρικτὰ@ αὐτὰ@ ἀδικία@, καὶ
δι’ ὅσα@ ἄλλα@ πρὸ αὐτῶν εἰ καὶ µετριωτέρα@, ἀλλὰ συνεχεῖ@ ὑπὸ
τῶν τυράννων αὐτῶν ὑποφέραµεν.

Νοµίζοµεν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὅτι ἔχοµεν κάθε δί-
καιον νὰ µὴ γνωρίζωµεν πλέον διὰ διοίκησιν τοὺ@ αἱµοβόρου@ τού-
του@ λῃστά@, ἀλλὰ συµφώνω@ µὲ τοὺ@ λοιποὺ@ ἀδελφοὺ@ ἡµῶν

1. ΙΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ, Γενικὴ ἱστορία τῆ@ νήσου Κύπρου, Λευκωσία 1911 (φωτοτ.
ἀνατ., ἐκδ. Ἐπιφανίου, Λευκωσία 1995), σσ. 779-781. Ὁ Περιστιάνη@ λαµβάνει τὸ
κείµενο ἐκ τοῦ ὑπ� ἀρ. 71 (161) τῆ@ 2/15 Ἰανουαρίου φύλλου τῆ@ ἐν Λάρνακι ἐκδι-
δοµένη@ «Ἐφηµερίδο@ τοῦ λαοῦ». ΙΩ. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η - Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, ∆ηµογρα-
φικὰ στοιχεῖα Γερολάκκου (1825), ΕΚΜΙΜΚ 3, Λευκωσία 1996, σσ. 258-260.
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ἕλληνα@ θέλοµεν προσπαθήσει τὴν ἐλευθερίαν τῆ@ εἰρηνικῆ@ ἡµῶν,
πάλαι µὲν µακαρία@, ἤδη δὲ τρισαλθία@ νήσου Κύπρου.

Ἕνεκα τούτου συµψηφίζοµεν ἐπίτροπον τῆ@ νήσου µα@ ἅπαξ
τὸν εὐγενῆ κύριον Νικόλαον Θησέα, υἱὸν τοῦ ἀοιδίµου µεγάλου
οἰκονόµου τοῦ µακαριωτάτου, ὅπω@ συνεργήσῃ καὶ ἐνεργήσῃ πλη-
ρεξουσίω@ πάντα ὅσα κρίνῃ συµφέροντα, ἀπέλθῃ αὐτό@, ἢ πέµψῃ
πρεσβείαν πρὸ@ τοὺ@ χριστιανοὺ@ µονάρχα@, ἢ εἰ@ ὅντινα τούτων
κρίνει συµφερώτερον, ἔλθῃ εἰ@ συνθήκα@ περὶ τῆ@ νήσου καὶ ὑπο-
γράψῃ ὡ@ ἀπὸ µέρου@ τοῦ κοινοῦ, ἑτοιµάσῃ δύναµιν στρατιωτικὴν
καὶ κινηθῇ κατὰ τῶν ἐχθρῶν, δανεισθῇ ἐπάνω εἰ@ τὰ κοινὰ εἰσοδή-
µατα, ἢ κτήµατα τοῦ κοινοῦ τῆ@ πατρίδο@, ἢ τῶν µοναστηρίων, τῶν
ἐκκλησιῶν, τζαµιῶν, ἢ καὶ τῶν ὅσα ἡ πλεονεξία τῶν τούρκων ἐσφε-
τέρισε, ἢ ὅσα@ γαία@ ἢ ἄλλα κτήµατα ἐν τῇ πατρίδι δὲν ἔχουν νό-
µιµον δεσπότην, ἢ ἐπάνω εἰ@ τὸ δέκατον κοινῶ@ ὅλων τῶν ἐν Κύπρῳ
κτηµάτων ἡµῶν, ἑνὶ δὲ λόγῳ δίδοται τῷ ἐπιτρόπῳ ἀπολύτω@ πᾶσα
ἐξουσία, ἵνα πράξῃ ὑπὲρ τῆ@ ἐλευθερία@, νοµίµου διοικήσεω@ καὶ
εὐταξία@ τῆ@ Κύπρου ὅσα κατὰ τὰ@ περιστάσει@ κρίνῃ ἀναγκαῖα
καὶ ὠφέληµα κατὰ τὰ@ ὑποσχέσει@ καὶ ὅρκου@, οὓ@ ἐλάβαµεν παρ’
αὐτοῦ. Ὁ δὲ Θεὸ@ τῆ@ δικαιοσύνη@ εὐλογήσει τοὺ@ σκοποὺ@ ἡµῶν
καὶ δώσει ἡµῖν τὴν θείαν χάριν αὐτοῦ, ὅπω@ λάβωσιν αἴσιον τέλο@.

Τῷ �αωκα� ἔτει, ∆εκεµβρίου I�.

Οἱ κατὰ θείαν βοήθειαν ἐν Εὐρώπῃ διασωθέντε@ κύπριοι.

Οἱ τοῦ ἱεροῦ κλήρου:

Ὁ Τριµυθοῦντο@ Σπυρίδων (ἡ σφραγί@ του)

Ὁ τοῦ ἀοιδίµου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ
Ἰωαννίκιο@ ἔξαρχο@ (ἡ σφραγί@ του)

Ὁ τοῦ ἀοιδίµου ἱεροµάρτυρο@ Κύπρου
ἀρχιµανδρίτη@ Θεόφιλο@.
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Οἱ τοῦ κλήρου καὶ εὐγενεία@:

Χατζηλοῆ@ ἐπιστάτη@ καὶ ἐπίτροπο@ Ἀλινιωτίσση@
(ἡ σφραγί@ του)

Γιαννάκη@ Μονόχειρ πρῴην κοτζάπαση@

Χατζηπέτρο@ τοῦ ποτε οἰκονόµου Κυθέριο@
(ἡ σφραγί@ του)

Χριστόδουλο@ Κτωρίδη@ λαρνακιώτη@
(ἡ σφραγί@ του φέρουσα τὸ µονόγραµµά του)

Κωνσταντῆ@ Γεωργιάδη@ λευκωσιάτη@
(ἡ σφραγί@ του φέρουσα τὸ µονόγραµµά του)

∆αυὶδ Ἀνδρεάδη@ ἐκ Λεµεσοῦ

Ὁ ταξίαρχο@ Μιχάλη@ Μακρυδιάκο@
(ἡ σφραγί@ του δυσδιάκριτο@)2.

��8

2. Ἔχει περιέλθει στὴν κατοχὴ τῆ@ ἱερᾶ@ µονῆ@ Μαχαιρᾶ φωτοαντίγραφο χει-
ρογράφου, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ ἀντίγραφον τοῦ ἀνωτέρω ἐγγράφου τῶν ἐν
Εὐρώπῃ διασωθέντων κυπρίων, καὶ τὸ ὁποῖον ὑπογράφουν οἱ ἑξῆ@: «Οἱ τοῦ ἱεροῦ
κλήρου: ὁ τοῦ ἀοιδίµου µακαριωτάτου Κύπρου ἀρχιµανδρίτη@ Θεόφιλο@, ὁ Τρι-
µυθοῦντο@ Σπυρίδων, ὁ τοῦ ἱεροµάρτυρο@ Κύπρου Κυπριανοῦ Ἰωαννίκιο@ ἔξαρ-
χο@, Ἱλαρίων Πασχαλίδη@ ἀρχιµανδρίτη@ ὁ κύπριο@, π. Χριστόδουλο@ Κτωρίδη@.
Οἱ ἱεροῦ κλήρου καὶ εὐγενεία@: Κυπριανὸ@ Θησεύ@, Χατζηλοῆ@ ἐπιστάτη@ καὶ
ἐπίτροπο@ Χρυσαλινιωτίσση@, Γιαννάκη@ Μονόχειρ κοτζάπαση@, Κωνσταντῆ@
Γεωργιάδη@ λευκωσιάτη@, Χατζηπέτρο@ οἰκονόµου Κυθέριο@, Χατζηχριστό-
δουλο@ Ἀπέϊτο@ δραγοµᾶνο@ Κύπρου, Χατζηχριστόδουλο@ Χατζηλοΐζου, Ἰω-
άννη@ Πελεντρίτη@ κ<ύπριο@>, †...† , Χατζηκυργέη@ ὁ µπέη@ Πάφου».
Ἀξιοσηµείωτο τυγχάνει τὸ ὅτι στὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον, καὶ ὁ ἔξαρχο@ Ἰωαννίκιο@
ἀναφέρει τὸν Κυπριανὸ ὡ@ ἱεροµάρτυρα.
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102. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ1

Ὑπόµνηµα εἰ@ τὴν χειροτονίαν τοῦ
µακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου κυρίου Ἰωακείµ.

Τίποτε δὲν γίνεται χωρὶ@ τὴν πατρικὴν βουλήν, καὶ σοφὴν θέ-
λησιν τοῦ Θεοῦ. Ὅθεν ἐπειδὴ ὁ τὴν ἁγιωτάτην Ἀρχιεπισκοπὴν τῆ@
Νέα@ Ἰουστινιανῆ@ καὶ πάση@ Κύπρου κυβερνῶν, ἀείµνηστο@ Κυ-
πριανὸ@ ἐκαρατοµήθη, κρίµασιν οἷ@ οἶδεν ὁ Κύριο@, δι’ ὑψηλῆ@
προσκυνητῆ@ βασιλικῆ@ προσταγῆ@, διὰ νὰ µὴ µένῃ ἐπὶ πολὺ ὁ
ἁγιώτατο@ οὗτο@ θρόνο@ χωρὶ@ προστάτην καὶ κυβερνήτην, εἰ@ τοι-
ούτου@ µάλιστα δυσκολωτάτου@ καιρού@, καὶ ἑποµένω@ καιροφυ-
λακτήσα@ «ὁ κλέπτη@, εἰσέλθῃ εἰ@ τὸ ποίµνιον, κλέψῃ, θύσῃ καὶ
ἀπολέσῃ»2, ἡµεῖ@, ὅ,τε κλῆρο@ τοῦ ἀποστολικοῦ τούτου θρόνου καὶ
ὁ τῶν ἱερέων σύλλογο@ συνήλθοµεν νὰ συσκεφθῶµεν περὶ τῶν πρα-
κτέων, καὶ συσκεφθέντε@, ἀπεφασίσαµεν ὅλοι κοινῶ@ νὰ προσδρά-
µωµεν εἰ@ τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, ὡ@ εἰ@ κοινὴν
ἡµῶν µητέρα καὶ τιθηνόν. Καὶ οὕτω@ διὰ κοινῶν ἀναφορῶν ἀνηγ-
γείλαµεν τὰ καθ’ ἡµᾶ@ εἴ@ τε τὸν ἤδη εὐκλεῶ@ τοῦ ἱεροῦ τούτου
σκάφου@ τοὺ@ οἴακα@ πατριαρχικῶ@ διϊ(ι)θύνοντα κύριον Εὐγέ-
νιον, καὶ τὴν περὶ αὐτὸν ἱερὰν τῶν ἐκκλησιαστικῶν γερόντων Σύνο-
δον, παρακαλοῦντε@ θερµῶ@ νὰ θεραπεύσῃ τὴν ἀληθινοῦ ποιµένο@
χηρείαν µα@, καὶ µᾶ@ καταστήσῃ ποιµένα τὸ ἐκλεχθὲν ἄξιον τῆ@
ποιµενικῆ@ ἀξία@ µέλο@, τὸν πανοσιολογιώτατον λέγοµεν κύριον
Ἰωακείµ, ὅστι@ καὶ πρότερον διὰ βασιλικοῦ θεσπίσµατο@ κατέστη
διάδοχο@. Ὥστε δι’ ἐκδόσεω@ καὶ ἀδεία@ πατριαρχικῆ@ καὶ συνο-
δικῆ@ ἐπετράπη κατὰ τὰ@ ἀρχαία@ καὶ ἱερὰ@ τῆ@ Ἐκκλησία@ µα@

1. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 189.
2. Ἰω. ι� 10.

φ. 189
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παραδόσει@ εἰ@ τὸν µακαριώτατον καὶ θειότατον τῆ@ θεουπόλεω@
Ἀντιοχεία@ πατριάρχην κύριον Σεραφεὶµ νὰ ἐπιπέµψῃ εἰ@ ἡµᾶ@
κατὰ τὴν ἡµῶν αἴτησιν τρεῖ@ ἐκ τῶν ὑποκειµένων τῷ ἀποστολικῷ
αὐτοῦ θρόνῳ ἱερωτάτων ἀρχιερέων. Καὶ λοιπὸν ἥτε αὑτοῦ µακα-
ριότη@, ἐλεηθεῖσα (sic)τὴν ἀναξιοπαθοῦσαν ἡµῶν κατάστασιν, ὡ@
καὶ ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία µετὰ τῆ@ ἱερᾶ@ {τῆ@} ἐγκρί-
του ὁµηγύρεω@, µᾶ@ {ἐ}στείλει τοὺ@ πανιερωτάτου@ ἅγιον Ἐπιφα-
νεία@ κύριον Ἰωαννίκιον, ἅγιον Σελευκεία@ κύριον Κωνστάντιον,
καὶ ἅγιον Ἐµµέση@ κύριον Μεθόδιον, διὰ νὰ κατὰ τοὺ@ θείου@ καὶ
ἱεροὺ@ τῶν ἀποστόλων κανόνα@ ἐκτελέσωσι τὴν ἱερὰν ταύτην µυ-
σταγωγίαν, καὶ διὰ τῆ@ ἐπικλήσεω@ τοῦ παναγίου Πνεύµατο@, καὶ
τῆ@ ἐπιθέσεω@ τῶν χειρῶν, µᾶ@ καταστήσωσι γνήσιον ποιµένα καὶ
ἀρχιεπίσκοπον τὸν ῥηθέντα πανοσιολογιώτατον ἱεροµόναχον κύ-
ριον Ἰωακείµ.

Ὅθεν συναχθέντε@ µετὰ τῆ@ πανιερότητό@ του ἐν τῷ παν-
σέπτῳ τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου θείῳ ναῷ, καὶ
ψήφου@ κατὰ τῆ@ σεβασµίου ἀρχαιότητο@ τὰ ἔθιµα καταβαλόντε@
κανονικῶ@, ἐκλέξαµεν ἀποδεχθέντε@ τὸ ῥηθὲν ὑποκείµενον εἰ@ τὸ
νὰ ἀναδεχθῇ τὴν πνευµατικὴν τῆ@ τοῦ ἁγιωτάτου τούτου θρόνου δι-
οικήσεω@ ποιµαντορίαν.

∆ιὰ τοῦτο εἰ@ ἔνδειξιν καὶ παντοτεινὴν ἀσφάλειαν ἔγινεν καὶ
τὸ παρὸν ὑπόµνηµα κατὰ τοὺ@ ἱεροὺ@ θεσµού@, καὶ κατεστρώθη ἐν
τῷδε τῷ κώδικι τοῦ ἀποστολικοῦ τῆ@ Ἀρχιεπισκοπῆ@ θρόνου. Κατὰ
τὸ χιλιοστὸν ὀκτακοσιοστὸν εἰκοστὸν πρῶτον σωτήριον ἔτο@, ∆ε-
κεµβρίου ιζ�.

† Ὁ Κύπρου Ἰωακείµ.

∆ηµήτριο@ Θεµιστοκλῆ@,
ὁ ὑποµνηµατογράφο@.
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103. ∆ΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΗ∆ΟΥ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ

Jakob b. berGGren1

«Τὴν Κύπρο τὴ διοικεῖ ἕνα@ µουχασίλη@ ἢ διοικητή@, ποὺ διο-
ρίζει ὁ ἴδιο@ ὁ σουλτᾶνο@. Ὁ σηµερινὸ@ διοικητὴ@ ἦλθε πρόσφατα
ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ οἱ κύριοι πρόξενοι πρέπει ἕνα@
ἕνα@ νὰ πᾶνε νὰ τὸν χαιρετήσουν καὶ νὰ τοῦ εὐχηθοῦν µὲ δῶρα τὸ
καλωσόρισε@. Τὸν κύριο Περιστιάνη, ποὺ τοὐλάχιστον µὲ τὶ@ τότε
πολιτικὲ@ συνθῆκε@ εἶχε µεγάλη ὑπόληψη ἀνάµεσα στοὺ@ συνα-
δέλφου@ του, τὸν δέχτηκε µὲ µεγάλη εὐγένεια. Μᾶ@ ράντισαν µὲ
ἀνθόνερο, µᾶ@ λιβάνισαν καὶ µᾶ@ τράταραν γλυκό, καφὲ καὶ λεµο-
νάδα. Ἐπειδὴ στὴν ἀρχὴ δὲν µοῦ πρόσφεραν τσιµπούκι, ὁ Περι-
στιάνη@ ἔλαβε τὸ θάρρο@ νὰ κάµῃ τὴν σχετικὴ παρατήρηση καὶ
ἀµέσω@ ὁ µουχασίλη@ µοῦ πρόσφερε τὸ δικό του. Ἔπειτα φορέσαµε
τὰ καπέλα µα@ καὶ κουβεντιάσαµε λίγη ὥρα, ἐνῶ τὸ κάπνισµα ὑπο-
βοηθοῦσε τοὺ@ συλλογισµού@. Φεύγοντα@ µᾶ@ τίµησαν τὸν καθένα
µὲ µικρὸ δῶρο. Σὲ µένα ἔλαχαν δύο χρυσοκέντητα τραπεζοµάντηλα
καὶ λίγα κοµµάτια λιβάνι τοῦ σεραγιοῦ. Ὁ ἴδιο@ αὐτὸ@ διοικητὴ@
τὸν ἑπόµενο χρόνο, µὲ τὸ ξέσπασµα τῆ@ ἑλληνικῆ@ ἐπανάσταση@,
ἄρχισε τὴν σφαγή, ποὺ ἀπὸ τότε ὡ@ σήµερα, δηλαδὴ σχεδὸν πέντε
χρόνια, τὴν συνέχισε χωρὶ@ διακοπή. Σὲ µιὰ µέρα µόνο ἐκτελέστη-
καν στὴν Λάρνακα δεκατρεῖ@ ἐπίσκοποι καὶ ἀνώτεροι κληρικοὶ τοῦ
νησιοῦ µὲ τὴν κατηγορία γιὰ ἐπαναστατικὲ@ µηχανορραφίε@ καὶ
συνωµοσία, ἂν καὶ οἱ περισσότεροι ἦταν, βέβαια, ἀθῶοι. Μὲ τὸν ἴδιο
τρόπο ὁ δήµιο@ αὐτὸ@ ἔδρασε παντοῦ, κυνηγῶντα@ ἀκόµη καὶ τοὺ@
βοσκοὺ@ στὶ@ βουνολαγκάδε@, γιὰ νὰ ἁρπάξῃ τὰ κοπάδια του@.

1. «Μεσεβρινὸ@ - µατιὲ@ ἑνὸ@ σουηδοῦ στὴν Κύπρο τοῦ 1820», Ὁ κύκλο@ -
διµηνιαία ἔκδοση τέχνη@ καὶ προβληµατισµοῦ, τεῦχ. 3-4 (µαρτυρίε@ γιὰ τὴν
Κύπρο) (1980) 106-107. Ὁ Jakob b. berggren ἔζησε κατὰ τὰ ἔτη 1790-1868.
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Ὅταν τὸ 1822 πέρασα τελευταία φορὰ ἀπὸ τὴν Λάρνακα, ὁ πλη-
θυσµὸ@ τοῦ νησιοῦ εἶχε περιοριστῇ σὲ τέτοιο βαθµό, ποὺ πολλὰ µε-
γαλοχώρια ἦταν ἐντελῶ@ ἀκατοίκητα. Τὰ στρατεύµατα τοῦ µουχασίλη
δὲν ἄφησαν ψυχὴ ζωντανὴ παντοῦ ἀπ’ ὅπου πέρασαν καὶ καθὼ@ ἡ
ἀξία τῆ@ ἀνθρώπινη@ ζωῆ@ εἶχε πέσει, ἔπεσαν καὶ ὅλε@ οἱ τιµὲ@ τῆ@
ἀγορᾶ@. Μποροῦσε@ νὰ ἀγοράσῃ@ τὸ καλύτερο κυπριακὸ κρασὶ µὲ
4 παράδε@ τὸ κανάτι...».

«Ὅπω@ τὴν προηγούµενη φορά, ὁ κ. Περιστιάνη@ µὲ δέχθηκε
καὶ τώρα µὲ τὴ µεγαλύτερη εὐγένεια, καὶ γιὰ ἀκόµη ἕνα ὀκταήµερο
µὲ φιλοξένησε στὸ σπίτι του. Ὅµω@ τώρα, µὲ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανά-
σταση, ὅλα εἶχαν ἀλλάξει ὄψη. Ἡ Παναγία ντύθηκε παντοῦ στὰ
µαῦρα, πολλὰ σπίτια ἦταν ἔρηµα καὶ πιτσιλισµένα µὲ αἷµα, πολλοὶ
εὐρωπαῖοι ἔφυγαν στὶ@ χριστιανικὲ@ χῶρε@ καὶ ὁ κ. Περιστιάνη@
εἶχε στείλει τὴν οἰκογένειά του στὴν Τεργέστη. Σχεδὸν κάθε µέρα
σηµαδευόταν µὲ ἐκτελέσει@ καὶ φόνου@, καὶ ὅπου κι ἂν πήγαινα συ-
ναντοῦσα δηµίου@ µὲ µατοβαµµένα χέρια. Κοντὰ σ’ ὅλα αὐτὰ µιὰ
γενικὴ ταραχὴ ἐκδηλώθηκε στοὺ@ τούρκου@, ἐξαιτία@ τῆ@ φυγῆ@
τοῦ φρουράρχου. Καθὼ@ µοῦ εἶπαν ὅτι στὴν Συρία ἦταν ἡσυχία,
χάρηκα ὅταν ἤδη στὶ@ 4 τοῦ Ὀκτώβρη ὁ πλοίαρχο@ ἦταν ἕτοιµο@
νὰ σηκώσῃ ἄγκυρα γιὰ τὴν Βηρυττό, ὅπου φθάσαµε στὶ@ 6 τοῦ
µηνό@».
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104. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟ1

Ἐν Λάρνακι, 3 Μαρτίου 1823.

Τὸ φιρµάνι, ὁποῦ ἔλαβεν ὁ πρόξενο@ τῆ@ �Ρωσσία@ δὲν δια-
τάσσει †...† παρὰ µόνον ποσὸν δέκα χιλιάδων γροσίων, τὰ ὁποῖα ὁ
ἀπαγχονισθεὶ@ ἀρχιεπίσκοπο@ ὤφειλεν εἰ@ τὸν πρόξενον αὐτόν.
Ὁσάκι@ ὁ ἀρχιεπίσκοπο@ εὑρίσκετο στενοχωρηµένο@ δι� ἐµβάσµατα
εἰ@ τὴν κυβέρνησιν, παρεκάλει τοὺ@ εὐρωπαίου@ νὰ τοῦ προεξο-
φλήσωσι πιστωτικὰ@ ἐπιστολὰ@ ἐπὶ Κωνσταντινουπόλεω@.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «∆άνεια τῶν θρόνων διὰ τὴν Κύπρον», ΚΧ, Ζ� (1930) 131. Ὁ Ν.
Κυριαζῆ@ δὲν παραθέτει κανένα ἄλλο στοιχεῖο περὶ τῆ@ ἐπιστολῆ@ τούτη@.
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105. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1821
ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ meChain,

ΑΝΑΙΡΟΥΣΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ1

Ἐν Λάρνακι, 24 ∆εκεµβρίου 1825.

Ἔλαβον ἐπιστολὴν τῆ@ ὑµετέρα@ ἐξοχότητο@, τὴν ὁποίαν
ηὐδόκησε νὰ συνοδεύσῃ µὲ ἀντίγραφον τῆ@ ἐναντίον µου ὑποβλη-
θείση@ κατηγορία@ ὑπὸ τῆ@ κυρία@ Catherine monochio. Τὴν κα-
τηγορίαν ταύτην ἀνέγνωσα µετ’ ἀγανακτήσεω@, ἀλλὰ χωρὶ@ ἔκπληξιν,
διότι εἰκοσαετὴ@ διαβίωσι@ µετὰ τῶν ἑλλήνων, ἀφοῦ µοῦ ἀφῄρεσε
κλασσικά µου ὀνειροπολήµατα, µὲ ἐξοικείωσε µὲ παροµοία@
ἐπιθέσει@. Θὰ διαφωτίσω ὅλα τὰ σηµεῖα, ἐφ’ ὧν ἡ ὑµετέρα ἐξοχότη@
µοῦ ζητεῖ πληροφορία@. Κατὰ Ἰανουάριον τοῦ 1820, ἐποχὴν τῆ@
εἰ@ Λάρνακα ἐλεύσεώ@ µου, ἐτοποθέτησα ποσὰ τινά, τὰ ὁποῖα ἔφε-
ρον µετ’ ἐµοῦ, εἰ@ τοὺ@ ἐνοικιαστὰ@ τῶν φόρων, καὶ ἀπὸ τότε, ὅταν
εἶχον νὰ εἰσπράξω ἐκ Γαλλία@ τοὺ@ µισθού@ µου, ἐξέδιδον πιστω-

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἐνδιαφέρουσαι ἐπιστολαί», ΚΧ, Ζ� (1930) 106-110. Ὁ παρα-
λήπτη@ τῆ@ ἐπιστολῆ@ δὲν ἀναφέρεται, προφανῶ@ ὅµω@ εἶναι ὁ γάλλο@ πρε-
σβευτὴ@ στὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ ἐναντίον τοῦ mechain κατηγορίε@ διετυπώθησαν
ἀπὸ τὴν Catherine monochio, σύζυγο τοῦ Γιαννάκη Μονόχειρο@ (Jean mono-
chio), πρώην γραµµατικοῦ τῆ@ Κυθρέα@, φυγαδευθέντο@ µετ� ἄλλων κυπρίων
στὴν Εὐρώπη ὑπὸ τοῦ mechain, κατὰ τὶ@ σφαγὲ@ τῶν ἑλλήνων τῆ@ Κύπρου ἀπὸ
τοὺ@ τούρκου@ τὸ 1821. Τοῦτε@ εἶναι τρεῖ@: α) ὅτι ἡ φυγάδευση τοῦ ἄνδρα τη@
ἀπὸ τὸν mechain µὲ τὸ βρίκιο ruse εἶχε στόχο τὴν παράδοσή του στοὺ@ τούρ-
κου@, β) ὅτι ἡ κτηµατική τη@ περιουσία κατακυρώθηκε στὸ ὄνοµά του, καὶ γ) ὅτι
τῆ@ ζήτησε τόκον 36% ἐπὶ κοσµήµατο@ τοῦ συζύγου τη@ ἀξία@ 600 φράγκων. Ἡ
ἀπολογητικὴ αὐτὴ ἐπιστολὴ εἶναι λίαν ἐνδιαφέρουσα γιὰ τὸ πλῆθο@ τῶν περιε-
χοµένων πληροφοριῶν, τῶν ἀφορώντων στὰ γεγονότα τοῦ 1821. Περὶ τοῦ Γιαν-
νάκη Μονόχειρο@ βλ. ἐνταῦθα, σσ. 267, 296, 378.

�8�

? - ? ? 2: 1 05-09-09  10:41  ������ 384

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



385

τικὰ; ἐπὶ Κωνσταντινουπόλεω; ἐπιστολά;, ἐπ’ ὀνόµατι τῶν ἐνοι-
κιαστῶν ἢ τοῦ ἕλληνο; ἀρχιεπισκόπου, κυρίω; διαχειριστοῦ τότε
τῆ; νήσου, ἐπιζητοῦντο; τοιούτου; τίτλου;, διὰ νὰ πραγµατο-
ποιήσῃ τὰ πρὸ; τὴν Πύλην ἐµβάσµατά του. Ἡ προµήθεια πιστωτι-
κοῦ διὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπον γράµµατο;, τοῦ ὁποίου ἡ ἐξόφλησι; θὰ
ἐγίνετο µετὰ πολὺν χρόνον, ὑπῆρχε µέσον ἐξασφαλίσεω; ἀγαθῶν
µετὰ τῆ; µακαριότητό; του σχέσεων. Καὶ αὐτοὶ οἱ πρόξενοι δὲν
ὤφειλον νὰ παραβλέψωσι τὸ µέσον τοῦτο, ἐὰν ἤθελον νὰ εἶνε εἰ;
θέσιν νὰ περατώσωσιν εὐκόλω; τὰ; ὑποθέσει; τῶν ὑπηκόων των,
ἀπαλλάσσοντε; ἀπὸ χίλια ἐνοχλητικὰ διαβήµατα, καὶ ταῦτα σχεδὸν
πάντοτε ἄνευ ἐπιτυχία;, τὴν πρεσβείαν των. ∆ὲν εἰργαζόµην ἀπ’
εὐθεία; µὲ τοὺ; ἕλληνα; χρηµατιστά;. Ὁ δραγοµᾶνο; Lapierre
συνήθροιζε τὰ; πιστωτικὰ; ἐπιστολὰ; ὅλων τῶν ἐµπόρων καὶ ἐµοῦ,
καὶ ἀντὶ ἀµοιβῆ; 2 εἰ; τὰ ἑκατὸν ἐταξίδευεν εἰ; Λευκοσίαν, διὰ νὰ
φέρῃ τὰ χρηµατοδέµατα καὶ νὰ ἐγγυηθῇ τὴν παράτασιν ἢ τὴν µὴ
πληρωµήν. Τὸ ἐµπόριον ἐστερεῖτο ἄλλου τρόπου διαθέσεω; τῶν
νεκρῶν κεφαλαίων, εἴτε εἰσπράξεω; χρηµάτων ἐξ Εὐρώπη;. Μετ’
ὀλίγον ἐπῆλθεν ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασι;, ἡ ὁποία παρέσχε πρόφα-
σιν διὰ τὰ; φρικτὰ; προγραφά;, εἰ; τὰ; ὁποία; περιελήφθησαν ὁ
ἀρχιεπίσκοπο;, οἱ κεφαλαιοῦχοι καὶ ὅλοι οἱ ἔµποροι τῆ; νήσου. Ὁ
ἀνηλεὴ; τοῦρκο; κυβερνήτη; κατέσχε κάθε ἐνεργητικὸν κεφάλαιον
καὶ ἀφῆκε πρὸ; ἐνασχόλησιν διὰ τὴν ἀποπληρωµὴν τῶν δανειστῶν
τὰ; διαπραγµατεύσει;, αἱ ὁποῖαι ἐξακολουθοῦσιν ἀκόµη. Ἰδού, ἐξο-
χώτατε, πῶ; ἔγινα πιστωτὴ; τῶν ἑλλήνων, δι’ οὓ; ἀπώλεσα τὸν
καρπὸν τῶν ἐπιµόχθων οἰκονοµιῶν µου. Ἡ ὁρµητικὴ ἐν τούτοι; λύσ-
σα τῶν τούρκων ἀφῆκεν, εἰ; µερικοὺ; τῶν ἑλλήνων, τὴν δυνα-
τότητα νὰ εὕρωσιν ἄσυλον εἰ; τὰ εὐρωπαϊκὰ προξενεῖα, διὰ τὸ
ἀπαραβίαστον αὐτῶν. Περισυνέλεξα εἰ; τὴν οἰκίαν µου µέγαν
ἀριθµὸν ἐκ τῶν δυστυχῶν τούτων, τὸν κὺρ Jean Monochio, τὸν ἀνε-
ψιὸν τοῦ ἀρχιεπισκόπου, τὸν ἔξαρχον τῆ; Μεσαορία; καὶ πλῆθο;
ἄλλων. Προδοθεὶ; εἰ; τὸν κυβερνήτην, διὰ τὴν µικροψυχίαν τοῦ
δραγοµάνου, ἐπὶ πολλὰ; ἡµέρα; ἀνθιστάµην εἰ; τὰ; τροµερὰ; ἀπει-
λά; του, ὁπότε ὁ ἄγριο; αὐτὸ; ἐβάδισε κατὰ τοῦ προξενικοῦ µε-
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γάρου µετὰ χιλίων στρατιωτῶν καὶ δύο πυροβόλων. Ἀντιληφθεὶ;
ὅτι δὲν ἐπεδίωκε παρὰ νὰ µὲ ἐκφοβίσῃ ἔµεινα ἀκλόνητο; καὶ ἐπα-
ρουσιάσθην µόνο; εἰ; τὸ κατώφλι τῆ; οἰκία; µου, ἐν στολῇ καὶ µὲ
τὸ βεράτι τοῦ µεγάλου αὐθέντου εἰ; τὸ χέρι. Οἱ ἀξιωµατικοὶ
ἀπῆλθον νὰ ζητήσωσιν ἐκ νέου διαταγά;, καί, ὡ; προεῖδον, ὁ κυ-
βερνήτη;, ὅστι; ἦτο δύο βήµατα µακράν, δὲν ἐτόλµησε νὰ δώσῃ
τὴν διαταγὴν νὰ περάσουν ἐπὶ τοῦ πτώµατό; µου, καὶ ἡ ἀγωνία τῶν
ἀφοσιωµένων θυµάτων παρετάθη. Μετ’ ὀλίγον ἀνεφαίνοντο εἰ; τὸν
ὅρµον τῆ; Λάρνακο; βρίκιον καὶ µία gabarra βασιλικὴ τῶν ὁποίων
οἱ πλοίαρχοι ἐπροθυµοποιήθησαν νὰ µὲ βοηθήσωσι, καὶ µετεχει-
ρίσθηµεν διάφορα µέσα, διὰ νὰ δραπετεύσωσιν οἱ ἕλληνε;. Τινὲ; ἐξ
αὐτῶν, µετηµφιεσµένοι µὲ τὰ ἐνδύµατά µου, τοποθετηµένοι ἐντὸ;
τοῦ καπριολέ µου µεταξὺ ἐµοῦ καὶ τοῦ πλοιάρχου τοῦ ἑτέρου τῶν
βασιλικῶν πλοίων, ὡδηγήθησαν µέχρι τῆ; παραλία;, ἔνθα, ὑπὸ τὰ;
βωµολοχία; τοῦ συρφετοῦ τῶν τούρκων στρατιωτῶν τοὺ; ἐῤῥίξα-
µεν εἰ; τὴν ἔνοπλον βάρκαν, ἡ ὁποία ἔµελλε νὰ τοὺ; ὁδηγήσῃ ὑπὸ
τὴν γαλλικὴν σηµαίαν. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον βοηθούµενο; καὶ
ἀπὸ τὸν κ. Quernel, πλοίαρχον τοῦ βρικίου Ruse, ἐπεβίβασα καὶ τὸν
Jean Monochio. Πολὺ ἀπεῖχον βέβαια ἀπὸ τοῦ νὰ θέλω νὰ τὸν πα-
ραδώσω εἰ; τοὺ; τούρκου;, ὅπω; λέγει ἡ σύζυγό; του. Τρεῖ; µῆνα;
βραδύτερον συνέβαλλον νὰ διασωθῇ ὁ ἐπὶ θυγατρὶ γαµβρὸ; τοῦ
Monochio, καθ’ ἣν στιγµήν, παρὰ τὰ; διαµαρτυρία; τοῦ αὐστρια-
κοῦ προξένου, τριακόσιοι στρατιῶται ἐτοποθέτουν κλίµακα; εἰ;
τοὺ; τοίχου; τῆ; κατοικία; του, διὰ νὰ ἁρπάσωσι καὶ νὰ κατα-
σφάξωσι τὸν ἀτυχῆ τοῦτον. Σκεπτόµενο; ὅτι δὲν ἔπραξα παρὰ νὰ
ἐκπληρώσω εὐσυνειδήτω; τὰ καθήκοντα ἑνὸ; ἀξιωµατικοῦ τοῦ βα-
σιλέω;, ἑνὸ; πράκτορο; τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν, ἀπέφευ-
γον νὰ ἐξογκώνω τὰ; ἐπισήµου; µου ἐκθέσει; µὲ ὅλα; αὐτὰ; τὰ;
λεπτοµερεία;. Ἀναφέρω αὐτὰ; σήµερον, διότι ἐκβιάζοµαι ἀπὸ τὴν
ἀχαριστίαν τῶν ἑλλήνων καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάγκην, ἣν αἰσθάνοµαι, νὰ
µὴ ἀφήσω εἰ; τὸ πνεῦµα τῆ; ὑµετέρα; ἐξοχότητο; οὐδεµίαν κακὴν
ἐντύπωσιν δι’ ἐµέ.

Ἐπανερχόµενο; εἰ; τὴν κατηγορίαν τῆ; κ. Monochio, ἀγνοῶ
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ποῦ στηριζοµένη λέγει ὅτι ἡ κτηµατική τη; περιουσία κατεκυρώθη
εἰ; ἐµέ. Τοιαύτην δὲν ἔχει. Ἡ οἰκία, ἔνθα κατῴκει ὁ σύζυγό; τη;,
ἀνηγέρθη ὑπὸ τοῦ ἰδίου καὶ ἠγοράσθη ἀπὸ τὸν ζαπίτην τῆ; Λάρνα-
κο;, ὅστι; κατέχει αὐτὴν καὶ σήµερον. ∆ὲν εἶχον ποτὲ συµφερον-
τολογικὰ; σχέσει; µὲ τὴν κυρίαν αὐτήν, οὔτε καὶ µὲ τὸν σύζυγόν
τη;, τὸν ὁποῖον δὲν ἐγνώριζον οὔτε προσωπικῶ;, ὅταν ὁ Lapierre
τοῦ ἔδιδε δι’ ἐµὲ πιστωτικὴν ἐπιστολὴν 3500 γροσίων.

Καθ’ ὅλον τὸν χρόνον ποὺ ἐκρύπτετο εἰ; τὴν οἰκίαν µου ὁ
Monochio, ἡ σύζυγό; του οὐδέποτε ἐπαρουσιάσθη, καὶ δὲν θὰ ἐξέλε-
γον βέβαια τὴν στιγµὴν ἀκριβῶ; αὐτὴν τῆ; δυστυχία; των, διὰ νὰ
ζητήσω ὅ,τι µοῦ ὠφείλετο. Ὁ Lapierre εἶνε ὁ δόσα; εἰ; ἐµὲ διατα-
κτικὴν ἐπὶ τοῦ δηµοσίου θησαυροφυλακίου, ὅπερ ὤφειλεν εἰ; τὸν
Monochio, παλαιὸν εἰσπράκτορα τῶν φόρων, ἀρκούντω; µεγάλην
ποσότητα χρηµάτων, κατασχεθεῖσαν ἤδη ὑπὸ τῶν τούρκων. Πολὺν
µετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ ἀτόµου τούτου χρόνον, ὁ Lapierre, ἐνο-
χλούµενο; ἀπὸ τὰ; µεµψιµοιρία; ἐκείνων, τοὺ; ὁποίου; ὡδήγησεν
εἰ; τὰ; σοβαρὰ; αὐτὰ; ζηµία;, συνεβιβάσθη µὲ µερικού;, καὶ ἐλθὼν
µοῦ ἔδωσε κόσµηµα, ἐκτιµηθὲν 600 φράγκα, ἀνῆκον δ’ εἰ; τὸν
Monochio, ὡ; µοῦ ἐδήλωσε, καὶ τὸ ὁποῖον, κατ’ αὐτόν, ὤφειλε νὰ
χρησιµεύσῃ ὡ; ἐνέχυρον ἢ ἀποζηµίωσι;. Ἀλλ’ ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ διερ-
µηνέω; µου εἶχον ἤδη εἰσέλθῃ εἰ; διαπραγµατεύσει; µὲ τὸν κυ-
βερνήτην πρὸ; ἐξόφλησιν πιστώσεών τινων τῶν ἐµπόρων µα; καὶ
ἰδικῶν µου. Ὅταν ἔσχον τὴν βεβαιότητα ἐπιτυχία;, σχετικῆ; µάλι-
στα, διεµήνυσα εἰ; τὴν θυγατέρα τοῦ Monochio, ἥτι; ἔγραψεν εἰ;
τὸν πατέρα τη;, ὅτι ἦτο ἐλεύθερο; ὀφειλῆ; εἰ; ἐµέ, καὶ ὅτι τὸν
ἐκάλουν νὰ ἀποσύρῃ τὸ εἰ; χεῖρά; µου κόσµηµα, τὸ ὑπὸ τοῦ κ.
Lapierre δοθέν. Ἐπειδὴ ἔκτοτε κανεὶ; δὲν ἐπαρουσιάσθη εἰ; ἐµὲ
ἀπηύθηνα πρὸ; αὐτὸν δύο ἐπιστολὰ; εἰ; �Ρώµην καὶ ἄλλην εἰ;
Τεργέστην, ὅπου ἐγκατεστάθη. Μαθὼν ὅτι ἡ αὐστριακὴ ἀστυνοµία
τὸν µετετόπισεν εἰ; Βενετίαν, τοῦ ἔγραψα ἐκεῖ δύο ἀκόµη ἐπι-
στολά;, χωρὶ; κανὲν ἀποτέλεσµα. Ὀφείλω νὰ προσθέσω ὅτι κατὰ
τὸν χρόνον τοῦτον οἱ πιστωταὶ τοῦ Monochio, µεταξὺ τῶν ὁποίων
καὶ ξένο; πρόξενο;, πληροφορηθέντε; ὅτι ἤµην καλυµµένο;, µὲ πα-
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ρεκάλουν νὰ τοὺ; ἀσφαλίσω µὲ τὸ κόσµηµα τοῦτο, προσπαθή-
σαντε; καὶ δικαστικῶ; νὰ ἀντιδράσωσι κατὰ τῆ; ἀποδόσεω; τῶν
κοσµηµάτων. Ὡ; πρὸ; τὴν κατηγορίαν, ὅτι ἐζήτησα τόκον 36 εἰ;
τὰ ἑκατόν, εἶνε τοῦτο µία γελοία συκοφαντία. Κατὰ τὸν χρόνον
τῆ; κοινῆ; δυστυχία; πλῆθο; ἑλλήνων, ἀγνώστων ἀκόµη εἰ; ἐµέ,
ἐπλήρωσαν τὴν οἰκίαν µου µὲ πολύτιµα ἀντικείµενα, µὲ κιβώτια
πλήρη κοσµηµάτων, ἀσηµικῶν καὶ νοµισµάτων. Ὑπῆρχον τοιαῦτα
διὰ πολλὰ; ἑκατοντάδα; χιλιάδων φράγκων. Εἶχον συναποφέρῃ
βαλίτσε; ἢ κασετίτσε;, κλεισµένα; καὶ σφραγισµένα; κάσε; (sic)
τὰ; ὁποία; οἱ κάτοχοί των ἀπέσυραν χωρὶ; νὰ τὰ; ἀνοίξωσιν
ἐνώπιόν µου. ∆ὲν κατέγραφον τίποτε, ἀλλ’ οὔτε καὶ ἔδιδον ἀπόδει-
ξιν παραλαβῆ;. Ὅλα ἐγίνοντο µὲ ἀπόλυτον ἐµπιστοσύνην. Εὑρί-
σκοντο ἀκόµη δέµατα ἀσηµικῶν, µαργαριτάρια ριγµένα σὲ πετσέττε;
δεµένε; κόµβον στὰ τέσσερα ἄκρα, καὶ οὐδεὶ; ἀπὸ τριῶν ἐτῶν
ἐσκέφθη νὰ παραπονεθῇ ὅτι ἔχασε καὶ τὸ ἐλάχιστον ἀντικείµενον.
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106. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΩΝ ∆ΕΣΠΟΤΑ∆ΩΝ

Τὸ κάτωθι ποίηµα ἀναφερόµενον εἰ; τὰ; σφαγά;, τοῦ 1821,
τῶν ἀρχιερέων καὶ λοιπῶν προκρίτων τῆ; νήσου Κύπρου, εὗρον ἔν
τινι ἀρχαίῳ χειρογράφῳ, ἀνήκοντι τῷ ἀοιδίµῳ ἀρχιµανδρίτῃ τῆ;
µονῆ; τοῦ Μαχαιρᾶ Φιλοθέῳ, ὅστι; τὸ εὗρε κληρονοµίαν ἐκ τοῦ
πατρό; του Χριστοδουλῆ ἐκ Λαζανιᾶ. Τὸ χειρόγραφον εἶναι πολυ-
σέλιδον, ἐσταχωµένον, πλὴν ἐφθαρµένον, κακογραµµένον καὶ ἀνορ-
θόγραφον. Φέρει ἐν ἀρχῇ χρονολογίαν 1830 καὶ τὰ συνήθη κτη-
τορικὰ δικαιώµατα, δηλ. «αὐτὴ ἡ φυλλάδα εἶναι ἐµοῦ Χριστοδουλῆ...
καὶ ὅστι; τὴν ἀποξενώσῃ νὰ ἔχῃ ταῖ; ἀραῖ; τῶν 318 θεοφόρων πα-
τέρων»1.

1. Ἄρχοντε; ἀδροικήσετε ὅσ’ εἶστε συναγµένοι,
ν’ ἀκούσετε τί ἔγινεν στὴν Κύπρον τὴν καµένην.

2. Ἔστραψεν ἡ Ἀνατολὴ καὶ βρόντησεν ἡ ∆ύση,
πὄχει πλαξίριν κι ὄρεξιν ἂ; ἔλθῃ νὰ δροικήσῃ.

3. Νὰ κάµω τὰ µατάκια του νὰ τρέξουν σὰν τὴν βρύσην,
νὰ τρέχουν σὰν τὸν ποταµόν, νὰ µὲν ’µπόρα τὰ στήσῃ.

4. Μὰ τὴν κυρὰν τοῦ Μαχαιρᾶ, µὰ τὴν ἁγιὰν Εἰρήνην,
στὴν Κύπρον τὴν ταλαίπωρην ἴντα κακὸν ἐγίνην.

5. Μὰ τὸν ἅγιον Γεώργιον, µὰ τὸν ἅγιον (Ἐ)πιφάνην,
στὴν Κύπρον τὴν ἐξακουστὴν ἴντα κακὸν ἐφάνην.

1. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ὁ ἀρχιµανδρίτη; Γρηγόριο; Μαχαιριώτη;, ὅ.π.,
σσ. 133-136. Οἱ στίχοι οἱ ὁποῖοι σηµειώνονται µὲ πλάγια στοιχεῖα, λήφθηκαν ἀπὸ
παραλλαγὴ τοῦ ἀνωτέρω τραγουδιοῦ µὲ τίτλο «τὸ τραοῦδιν τοὺ; ∆εσποτάε;»,
ὅπω; τὸ κατέγραψε ὁ Μιχαὴλ Ἠλία, τὸ ὁποῖο ἄκουσε ἀπὸ τὸν πατέρα του Ἠλία
Γεωργίου ἀπὸ τὴν Ἀλάµπρα. ΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Τὸ Παγκύπριον Γυµνάσιον καὶ ἡ
Λαογραφία, Λευκωσία 1967, σσ. 224-226.
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6. Μὰ τὸν ἅγιον Προκόπιον, µὰ τὴν κυρὰν τοῦ Κύκκου,

στὴν Κύπρον τὴν ἐξακουστὴν ἔχει θεριὰ καὶ λύκου;.
7. Πρέπει διὰ νὰ κλαύσωµεν, µὲ θλίψει; καὶ τροµάραι;,

γιατὶ ὀρφανευτήκαµεν ἀπὸ τοὺ; ∆εσποτάδε;.
8. Τὰ ὄρη τῆ; Καραµανιᾶ; µὲ τοὺ; καραµανίτε;,

ὀµπρὸ; ὀµπρὸ; ἐκόψασιν ἐκείνου; τοὺ; γιολίτε;.
9. Στὰ παραγιάλια ἐστείλασιν ὅλου; τοὺ; ἀρβανίτε;,

διὰ νὰ γλέπουσιν καλὰ οἱ σκύλλοι οἱ ζορπάδε;,
γιὰ νὰ µᾶ; ἐσκοτώσουσιν µὲ δίχω; ἀφορµάδε;.

10. Ἐπῆαν µὲ τὰ κάτεργα καὶ ἦρθαν µὲ ταῖ; φρεγάδε(αι);,
ἐκόψασιν δυὸ κοσµικοὺ; λέγω καὶ τρεῖ; παπάδε;.

11. Ἀπὸ τὴν πόλιν ἔστειλεν καί ’φερεν ταῖ; γραφάδε;,
φερµάνιν ἐν ποὺ ἔφερεν πάνω στοὺ; ∆εσποτάδε;.

12. Κι ἤθελαν νὰ σκοτώσουσιν καὶ ὅλου; τοὺ; ραγιάδε;,
καὶ δὲν εὐχαριστήθησαν τῆ; Κύπρου οἱ ἀγᾶδε;.

13. Νἄχεν ἠστράψει ὁ Θεὸ; νἄχεν καῇ ἡ ὥρα,
τοὺ; ∆εσποτάδε; παίρνουν του; καὶ µπάσαν του; στὴν χώραν.

14. Νἄχεν ἠστράψει ὁ Θεὸ; λέγω νίεν τὸν κάψῃ,
καὶ νὰ πρηστῇ καὶ νὰ σχιστῇ, τὸ σῶµάν του νὰ σπάσῃ.

15. Γιατὶ ἰσύντηχεν κακὸν µὲ δίχω; ἀφορµάδε;,
ποὺ νἄχῃ ταῖ; κατάραι; του; ὅλου; τοὺ; ∆εσποτάδε;.

16. Καὶ τὸ καράβιν δὲν περνᾷ ἂν δὲν τοῦ βάλουν σάγιον,
σηκώννουν του; εὐθὺ; εὐθὺ; µπάζουν του; στὸ σαράγιον.

17. Τέσσερα µῆλα κόκκινα βάλλουν τα στὸ σαάνιν,
ἐπῆραν καὶ τοὺ; τέσσερει; κάθουνται στὸ τιβάνιν.

18. Ἀνάµεσα τῆ; Τρίπολη; ἐκτίστην τὸ Πογιάζιν,
καθῆσαν καὶ προσκύνησαν φερµάνι νὰ διαβάσῃ,
ὡ; τόσον ἦτο ψέµατα γυρεύαν νὰ τοὺ; φᾶσιν.

19. Ἀππέσσω ἡ καρδοῦλά του; διάβαζεν συνεξάριν,
καὶ τὸν Ἀνδρέαν στέλλουσιν νὰ τοὺ; φέρῃ χαπάριν.

20. Πουλλὶν ποὺ δὲν ἔχει πτερὰ πλέον πῶ; νὰ πετάσῃ;
ἐπῆγεν κἦλθεν κεἶπεν του; πὼ; ἐν νὰ τοὺ; κρεµµάσῃ.

21. Ποὺ ∆ύσιν ὡ; Ἀνατολὴν εἶχαν τὴν ἀκοήν του;,
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στέκουνται θκιαλοΐζουνται ἴνταν ἡ ἀφορµή του;.
22. ∆ὲν εἶχαν πόδια νὰ σταθοῦν, ἀµµάτια νὰ δακρύσουν,

ἐφέραν τοὺ; τελλάττηδε; νὰ τοὺ; ποκεφαλίσουν.
23. ∆ὲν ἔχω στόµα νὰ τὸ πῶ, ἀµµάθκια νὰ δακρύσω,

ἀπὸ τὰ τόσα του; κακὰ δὲν µπόρω νὰ µιλήσω.
24. Ἂ; ἔλθουµεν εἰ; τὸν Βαλῆν νὰ δοῦµεν ἴντα κάµνει,

ἀπὸ τὰ τόσα του; κακὰ ὁ νοῦ; µου ἐν ποὺ χάθην.
25. Ἐπόνησα τὰ πόδια µου ἀπὸ τὸ βοῦρα βοῦρα,

ἐµπρὸ; λέγω ἐπιάσασιν ἐκεῖνον τὸν Μασοῦραν.
26. Ποὺ ∆ύσιν ὡ; Ἀνατολὴν εἶχαν τὴν ἀκοήν των,

παίρνουν τον γονατίζουν τον, κόβουν τὴν κεφαλήν του.
27. Καµὸν ἔχει καρδοῦλλά µου µέσα καὶ δὲν τὸ λέγω,

καὶ ταπισὸν ἐκόψασιν ∆εσπότην τῶν Κιτιέων.
28. Μεγαλοδύναµε Θεὲ µὲ τὴν πολλὴν σοφίαν,

κατόπιν ἐν ποὺ κόψασιν κεῖνον τὸν Κυρηνείαν (sic).
29. Στράτα µου ἦταν καὶ διάβαινα ποὺ µέσα ποὺ τὸ Κίτιν,

κατόπιν ἐν ποὺ φέρασιν ∆εσπότην τὸν παφίτην.
30. Ἡ θάλασσα µὲ τὸν καιρὸν κοιµᾶται µὲ τὸν πλάνον

βκάλλει τὸ µανδηλοῦδίν του καὶ γονατίζει πάνω.
31. Ποὺ ∆ύσιν ὡ; Ἀνατολὴν εἶχαν τὴν ἀκοήν του,

ὥρισεν τοὺ; κελλάττηδε; κόβουν τὴν κεφαλήν του.
32. Πουλλὶν ποὺ δὲν ἔχει πτερὰ πλέον πῶ; νὰ πετάσῃ;

Πιάννει τὸν Παχυπίσκοπον καὶ πᾶ νὰ τὸν κρεµµάσῃ.
33. Νἄχεεν ἠστράψει ὁ Θεὸ; τῆ; ὥρα; νὰ τὸν κάψῃ,

νἄχεν βρεθῇ ὁ σατανᾶ; τὴν ὥραν νὰ τὸν θάψῃ.
34. Ἀππέσσω ἡ καρδοῦλά του κείνου τοῦ µακαρίτη,

ἀπὸ τὸν φόβον τὸν πολλὺν ὁ νοῦ; του σκανδαλίστην.
35. Ἀππέσσω ἡ καρδοῦλλά του εἶχεν µεγάλον πόνον,

παίρνουν τον, καὶ κρεµµάζουν τον στῆ; συκαµιᾶ; τὸν κλῶνον.
36. Ποὺ ∆ύσιν ὡ; Ἀνατολὴν εἶχαν τὴν ἀκοήν των,

παίρνουν τὸν ἀρχιδιάκον του κρεµµάζουν τον καρτσιήν του.
37. Ποὺ ∆ύσιν ὡ; Ἀνατολὴν σ’ ὅλην τὴν οἰκουµένην,

καὶ µεῖναν οἱ διακόνοι του στὸν κάµπον ἁπλωµένοι.
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38. Ἀλλοίµονον, ἀλλοίµονον, Θεὲ τῶν ἀποστόλων,
πῶ; µᾶ; ἐπολλησµόνησε; ὅλον αὐτὸν τὸν χρόνον.

39. Καὶ πῶ; βαστάχνει; πλάστα µου Θεέ µου τῶν ἁπάντων,
τόσα βασανιστήρια πού ’καµεν τῶν πλασµάτων;

40. Πολλὰ κακὰ τοῦ ἔκαµεν κείνου τοῦ µακαρίτη,
καὶ ὕστερον ἐγύρεψεν καὶ τὸν ἀρχιµανδρίτην.

41. Εὐθὺ; ἐκεῖνο; ἔφυγεν καὶ πῆγεν µὲ συγκλέττην,
τὴν θάλασσαν ἐπέρασεν καὶ πῆγεν στὸ Τριέστην.

42. Καὶ µερικοὶ τοῦ φύγασιν καὶ κείνου; ποτυγχάννει,
ἔφυγεν ὁ Κυπριανὸ; ἐφῦγάν του καὶ ἄλλοι.

43. Καὶ τὸ κακὸν ἀρχίνησεν ταῖ; πρῶται; Ἀπριλίου,
τοὺ; ∆εσποτάδε; ἔκοψεν ἐννέα Ἰουλίου.

43α. Παρακαλῶ τὸν πλάστην µου νύκταν καὶ τὴν ἡµέραν,
τοὺ; ∆εσποτάε; κόψαν του; κι’ ἤτουν Σαββάτου µέραν.

44. Ἐξέβην τ� ἄστρον τῆ; πορνῆ;, τ’ ἄστρον τοῦ µεσονύκτου,
Κυριακὴν ἐκρέµµασεν τὸν γούµενον τοῦ Κύκκου.

45. Κυρὰ τοῦ Κύκκου µιὰ εἶσαι καὶ ἄλλη τοῦ Τροόδου,
κατόπιν ἐν ποὺ ἔκοψεν τὸν γούµενον τοῦ (Ὀ)µόδου.

46. Εἶχεν ταῖ; βούκκαι; κόκινε; καὶ ὁλόµαυρα τὰ µµάθκια,
ἐκεῖνα ποὺ ταῖ; µαχαιριαῖ; ἔκαµέν τα κοµµάθκια.

46α. Ποὺ ∆ύσιν ὡ; Ἀνατολὴν εἶχαν τὴν ἀκοήν του,
ἔστειλεν ἄλλου; καὶ ἤρτασιν καὶ ἐκάτσαν στὸ θρονίν του.

47. Ἀσηµοξίστρην τοῦ ’ρανοῦ, χανάππιν τοῦ βεζύρη,
νύχτωνεν καὶ ξηµέρωνεν κεἶχεν ἄλλου; χαζίριν,

48. Ποὺ ∆ύσιν ὡ; Ἀνατολὴν σ’ ὅλην τὴν οἰκουµένην,
στὴν Κύπρον τὴν ἐξακουστὴν ἐµεῖναν δυὸ γουµένοι.

49. Ἐδῆσαν τὰ σαρίκια του µ’ ἕναν ἰµὴν τῆ; δίστρα;,
ἕνα; τῆ; Μαχαιριώτισσα;, καὶ τῆ; ἁγιᾶ; Ἐγκλείστρα;.

50. Μεγαλοδύναµε Θεὲ µὲ τὴν πολλὴν σοφίαν,
λέγασιν πὼ; ἐν θέληµαν ἀπὸ τὴν βασιλείαν.

51. Ἐκεῖνοι (ἐ)κάµασιν καλὰ αὐτοὶ ὁποῦ ἐφῦγαν,
γλυτῶσαν τὴν ψυχοῦλλάν του; καὶ µεῖναν στὴν ὑγείαν.

52. Ἐβάλαν τὴν καρδοῦλλάν µου µέσα µεγάλον δράκον,
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ἐκόψαν καὶ τὸν Σολοµῆν καὶ τὸν Χατζῆ Κυριάκον.
52α. Πετοῦν πουλιὰ στὸν οὐρανόν, πετᾶ καὶ µιὰ τρυώνα,

οὕλλου; τοὺ; ἐθανάτωσεν κι ἐλπίζασιν ἀκόµα.
53. Χίλιου; ὀκτακόσιου; εἶχαµεν κοσιέναν,

ὅπου εἶχεν κοτζαπάσηδε; δὲν ἄφηκαν τὸν ἕναν.
54. Πολλὰ κακὰ τοῦ ἔκαµεν τοῦ ἀρχιεπισκόπου,

τοὺ; ἀρβανῖτε; ἔφερεν καὶ γέµισεν τοὺ; τόπου;.
55. Ἄλλου; στὴν Πάφουν ἔστειλεν καὶ ἄλλου; στὴν Κυρήνειαν,

φαίνεταί µου καὶ πλήθυνεν ἑτούτη ἁµαρτία.
56. Θεέ µου καὶ σπλαγχνίσου µα; καὶ µὴ µᾶ; ἀχριέψῃ;

ἀπὸ τὸ πρόσωπον τῆ; γῆ; τοὺ; τούρκου; νὰ ξελέψῃ;.
57. Στράτα µου ἦταν καὶ διάβαινα ποὺ µέσα στὴν Κοντέαν,

ἀληθινὰ ἐτούρκισεν καὶ τὸν σιὸρ Ἀνδρέαν.
58. Ἐσκότωσεν καὶ κοσµικοὺ; ἔκοψεν καὶ παπάδε;,

Θεέ µου καὶ λευτέρωσµα; πὸ τούτου; τοὺ; πελάδε;.
59. Στράτα µου ἦταν καὶ διάβαινα ποὺ µέσα στὴν Θελέτραν,

ἐκόψαν τὸν Χριστοδουλῆν ποὺ λέσιν ποὺ τὴν Πέτραν.
60. Στράτα µου ἦταν καὶ διάβαινα ποὺ µέσα ποὺ τὴν Λόφου,

τούρκισεν ὁ πρωτόπαπα; λέγω ἀπὸ τοῦ Μόρφου.
61. Ἐπιάσαν τον καὶ δῆσάν τον κι’ ἐµπάσαν τον στὴν Χώραν,

εἶδεν τὸν φόβον τὸν πολλὺν καὶ τούρκισεν τῆ; ὥρα;.
62. Λέγω πολλοὺ; ἐσκότωσαν καὶ λίγου; ἐποσπάσαν,

τὸν Χατζησάββαν ἔλεγαν ὅτι τὸν ἐκρεµµάσαν.
63. Νύχτωνεν καὶ ξηµέρωνεν καὶ εἶχεν ἄλλον χαζίριν,

ἀπὸ τὴν πόλιν ἔκαµεν σιρκούνιν τὸν βι(ε)ζύρην.
64. Στὴν Κύπρον τὸν ἐστείλασιν, γιὰ νὰ τὸν θανατώσῃ,

καὶ κεῖνο; ὅ,τι ἔκαµεν ὁ Θεὸ; νὰ τοῦ τὰ δώσῃ. Ἀµήν.
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107. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ1

Προσκύνηµα εἰ; Ἱερουσαλὴµ καὶ ὄρο; Σινᾶ.
Ἐπιστολὴ δεκάτη.

Ἐν Λάρνακι, νῆσο; Κύπρο;, 15 Ὀκτωβρίου 1831.

Ἰδοὺ πρὸ παντό;, ἀγαπητέ µου φίλε, τὸ ἡµερολόγιόν µου,
ἀφότου ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν Βενετίαν.

Τὴν 26ην - Ὁ καιρὸ; ἐβελτιώθη, ἡ θάλασσα εἶναι ὀλιγώτερον
ταραγµένη. Ὑποφέρω ὀλιγώτερον. Ἀλλὰ τὰ µέρη ποὺ διατρέχω διε-
γείρουσιν εἰ; τὴν ψυχήν µου σκληρὰ; ἀναµνήσει;. Βλέπω τὴν
πάλην αὐτὴν τῆ; ἐξοντώσεω;, τὸν φρικτὸν αὐτὸν πόλεµον, ποὺ διε-
ξήχθη µεταξὺ τῶν τούρκων καὶ τῶν ἑλλήνων, πόλεµον ποὺ διεκρίθη
ἀπὸ τὸν ἕνα καὶ ἀπὸ τὸν ἄλλον, ἀπὸ πράξει; σκληρότητο; καὶ λύσ-
ση; ποὺ τροµάζουσι, καὶ τὰ; ὁποία; ἡ καταφοβισµένη φαντασία
µου ἀρνεῖται νὰ περιγράψῃ. Πολλάκι; διερχόµενο; πρὸ νήσου
τινό;, µοῦ φαίνεται ὅτι τὰ κύµατα θὰ µοῦ φέρουσι τεµάχια κρέατο;,
σφαδάζοντα µέλη. Ὁ ἄνεµο; ποὺ φυσᾷ διὰ µέσου τῶν σχοινίων καὶ
τῶν ἱστίων αὐξάνει τὴν αὐταπάτην. Προσέχω καὶ νοµίζω ὅτι ἀκούω
τοὺ; ὁλοφυρµού;, τὰ; κραυγά;, τοὺ; ἀναστεναγµοὺ; τῶν θυµά-
των...

... Οἱ ἕλληνε; τῆ; νήσου Κύπρου δὲν συµµετέσχον καθόλου
εἰ; τὴν ἐπανάστασιν. Ἐζήτησαν ἀπ’ αὐτοὺ; τὰ ὅπλα, καὶ τὰ ἔδω-
σαν µεθ’ ὑποταγῆ; καὶ προθυµία;. Ἔκαµον κάτι περισσότερον τού-
του.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Excerpta Cypria», ΚΧ, ΙΓ� (1937) 259-263. Ἡ ἐπιστολὴ γρά-
φτηκε ἀπὸ τὸν ρωµαιοκαθολικὸ κληρικὸ Marie Joseph de Géramb.
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Ἔδωσαν εἰ; τὸν κυβερνήτην τῆ; Κύπρου, Κουτσοὺκ Μεχε-
µέτην, δῶρον ἑκατὸν χιλιάδα; γρόσια παρακαλοῦντε; νὰ τὰ ἀπο-
στείλῃ εἰ; τὴν ὑψηλὴν Πύλην καὶ νὰ ἐπιτύχῃ δι’ αὐτοὺ; φιρµάνι, τὸ
ὁποῖον, ἀποδίδον δικαιοσύνην εἰ; τὴν πίστιν των, θὰ τοὺ; ἐπροφύ-
λαττεν ἀπὸ κάθε ἐνόχλησιν. Τὸ τέρα; αὐτὸ ὑπεσχέθη τὸ πᾶν εἰ;
αὐτού;. Ἐπληρώθη πολὺ ἀκριβὰ τὰ; ὑποσχέσει; του αὐτά;. Προ-
σεκάλεσε κοντά του πολλάκι; τὸν ἀρχιεπίσκοπον, τοὺ; τέσσαρα;
ἐπισκόπου; καὶ ὅλου; τοὺ; προκρίτου; τῆ; νήσου. Ἐβεβαίωσεν
αὐτοὺ; µὲ τὸν χαριέστερον τρόπον, ὅτι εἶχεν ἤδη ἐξαποστείλη τα-
χυδρόµον εἰ; Κωνσταντινούπολιν, ὅτι εἶχε γράψη εἰ; τὸν σουλ-
τᾶνον εὐνοϊκῶ; δι’ αὐτού;, ὅτι µὲ ὅλα του τὰ δυνατὰ ὑπεστήριξε
τὴν δικαίαν αἰτησίν των, καὶ ὅτι θὰ ἐπροτιµοῦσε νὰ πεθάνῃ µᾶλλον,
παρὰ νὰ τοὺ; κάµῃ κακόν. Ἐπιπλέον εἶχε τὴν βεβαιότητα ὅτι ὁ
µέγα; αὐθέντη; θὰ διέκειτο εὐνοϊκῶ;. Ἐν τούτοι; ὁ ταχυδρόµο;
δὲν ἤρχετο µὲ τὸ φιρµάνι. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο;, ἄνθρωπο; πολλῆ;
ἀξία;, διάνοια ἔξοχο;, ὁ ὁποῖο; ἐγνώριζε τὴν σκληρότητα τοῦ κυ-
βερνήτου, δὲν ἠδύνατο νὰ ἡσυχάσῃ. Κάποιαν ἡµέραν ἐπῆγεν εἰ; τοῦ
Κουτσοὺκ Μεχεµέτη καὶ τοῦ ἐξέφρασε τοὺ; φόβου; του. «Νὰ εἶσαι
ἥσυχο;», τοῦ ἀπήντησεν ὁ κυβερνήτη;. «Ὁρκίζοµαι εἰ; τὸ κοράνι
καὶ εἰ; τὸ ὄνοµα τοῦ µεγάλου προφήτου, ὅτι ποτὲ τὸ σπαθὶ δὲν θὰ
θίξῃ τὸν τράχηλόν σου. Νὰ µὲ τιµωρήσῃ ὁ Θεὸ; ἐὰν παρασπον-
δήσω». Ὁ ὅρκο; αὐτὸ; καθησύχασε τὸν ἀρχιεπίσκοπον. Ἐντό; του
οἱ φόβοι του δὲν ἦσαν πάρα πολὺ βάσιµοι. Μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ οἰκειο-
ποιηθῇ τὴν περιουσίαν τῶν κυριωτέρων ἑλλήνων τῆ; νήσου Κύ-
πρου, ὁ Κουτσοὺκ Μεχεµέτη;, ἔκαµε τελείω; ἀντίθετον ἔκθεσιν
ἀπὸ ὅ,τι εἶχεν ὑποσχεθῆ. Εἶχε περιγράψη τὸν ἀρχιεπίσκοπον, τοὺ;
ἕλληνα; ἐπισκόπου; καὶ τοὺ; προκρίτου; ὡ; στασιάζοντα; καὶ
ἑτοίµου; νὰ ἐπαναστατήσωσιν ἐναντίον τῆ; Πύλη;. Ὁ ταχυδρόµο;
ἔφθασε τέλο; πάντων ἐκ Κωνσταντινουπόλεω;. Ὁ κυβερνήτη;
ἀνήγγειλεν εἰ; τὸν ἀρχιεπίσκοπον, τοὺ; τέσσαρα; ἐπισκόπου; καὶ
τοὺ; ἐνενήκοντα τρεῖ; προκρίτου; τῆ; νήσου, ὅτι ἔλαβεν ἕνα φιρ-
µάνι, τὸ ὁποῖον ὑπερέβαλλεν εἰ; ἐπιείκειαν πᾶν ὅ,τι ἠδύνατο νὰ
ἐλπίζῃ, καὶ ὅτι τοὺ; προσεκάλει εἰ; Λευκοσίαν νὰ ἀκούσωσι τὴν
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ἀνάγνωσίν του. Προσῆλθον, ὄχι µόνον χωρὶ; φόβον, ἀλλὰ καὶ µὲ
χαράν. Ποία ὑπῆρξεν ἡ ἔκπληξί; των, ἡ καταπτόησί; των, ὅταν ὁ
σκληρὸ; Κουτσοὺκ Μεχεµέτ, ἐµφανιζόµενο; εἰ; τὸ µέσον αὐτῶν
ἀνέγνωσε τὸ φιρµάνι, τὸ ὁποῖον διέταττε τὴν θανάτωσιν ὅλων
αὐτῶν! Πῶ; νὰ περιγραφῇ ἡ τροµερὰ αὐτὴ σκηνή; Οἱ µὲν πίπτουσι
γονυκλινεῖ; ἐν ἀπελπισίᾳ ἐπικαλούµενοι τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀθωό-
τητά των. Ἄλλοι µανιώδει; ζητοῦσιν ἐκδίκησιν διὰ τὴν βάρβαρον
αὐτὴν ἀπανθρωπίαν, τὴν ἄνευ παραδείγµατο; εἰ; τὰ χρονικὰ τῶν
λαῶν. Μερικοὶ προφέρουσι διακοπτόµενοι ἀπὸ λυγµοὺ; τὰ ὀνόµατα
τῶν συζύγων καὶ τῶν τέκνων των, καὶ συνιστῶσι τὴν ψυχήν των
εἰ; τὸν Θεὸν τοῦ ἐλέου;. Ἕτεροι θέλουσι νὰ φύγωσιν, ἀλλ’ ἡ φυγὴ
εἶναι ἀδύνατο;. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο; βαίνει πρὸ; τὸν ἐπίβουλον κυ-
βερνήτην διὰ νὰ τὸν µεµφθῇ διὰ τὸ κακούργηµά του καὶ νὰ τοῦ
ὑπενθυµίσῃ τὸν ὅρκον του. «Σοῦ ὑπεσχέθην», εἶπεν τὸ τέρα;, «ὅτι
τὸ µαχαίρι δὲν θὰ πειράξῃ τὸν λαιµόν σου. Θὰ κρατήσω τὸν λόγον
µου. Θὰ κρεµασθῇ;». Αὐτὸ ὑπῆρξεν ἡ ἀρχὴ τῆ; σφαγῆ;. Καθισµέ-
νο; εἰ; τὸ τιβάνι σταυροπόδι, τὸ τσιµποῦκι εἰ; τὸ στόµα, περιστοι-
χισµένο; ἀπὸ τοὺ; δορυφόρου; του, ὁ Κουτσοὺκ Μεχεµέτη; ὑπε-
δείκνυεν ἀτάραχο; ποῖα θὰ εἶναι τὰ πρῶτα θύµατα, καὶ ἐγέλα µὲ
τοὺ; συµβούλου; του, παρακολουθοῦντε; τὴν ἀγωνίαν ποὺ ᾐσθά-
νοντο ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐπρόσµενον τὸν θάνατον. Πολλοὶ ἄλλοι
ἕλληνε; ἀπεκεφαλίσθησαν, ἡ περιουσία των κατεσχέθη, αἱ γυναῖκε;
καὶ αἱ θυγατέρε; των ἐκρατήθησαν… Ἀλλὰ σταµατῶ…
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108. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ

VASSE DE SAINT OUEN
ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟ1

L’ ambassadeur du Roi, a C/nople.
Ἐν Λάρνακι, 19 Μαρτίου 1834.

Αἰσθάνοµαι θλῖψιν, τολµῶ νὰ ὁµολογήσω, διότι ἤµην ὑπό-
χρεω;, ἅµα ἀφικόµενο; ἐνταῦθα, νὰ µεταβιβάσω εἰ; τὴν ὑµετέραν
ἐξοχότητα τὴν σειρὰν τῶν ἐγγράφων, τῶν ὁποίων τὴν λῆψιν µοῦ
ἀναγγέλλετε, καὶ τὰ ὁποῖα ὅλα καθιστῶσι ψηλαφητὴν τὴν ἐνοχὴν
τοῦ κὺρ Lapierre. Αἰσθάνοµαι θλῖψιν, διότι, µετὰ πεντάµηνον περί-
που διαµονήν µου εἰ; τὴν νῆσον ταύτην, ἠδυνήθην νὰ ἀναγνωρίσω,
ὄχι ὅτι ἦτο ἀθῶο;, ἀλλ’ ὅτι ὑπῆρχεν ἐµπάθεια, ἐξόγκωσι; καὶ ὑπερ-
βολὴ εἰ; τὰ εἰ; αὐτὸν ἀποδιδόµενα γεγονότα, καὶ ὅτι ἡ ἐκ Κύπρου
ἐκδίωξί; του δὲν µοῦ φαίνεται σήµερον παρὰ ὡ; µέσον, ἐκλεγὲν ὑπὸ
τῆ; πλειονότητο; τῶν καταγγειλάντων αὐτόν, διὰ νὰ ὑφαρπάσωσι
τὴν περιουσίαν του καὶ νὰ ἀποφύγωσι τὴν πληρωµὴν τοῦ πρὸ;
αὐτὸν χρέου; των.

Εἰ; τὸ ζήτηµα τοῦ µονοπωλίου ὁ κὺρ Lapierre ἐνδιεφέρετο ὡ;
τρίτο;, καὶ πολὺ ἀπεῖχε νὰ εἶνε ὁ µᾶλλον πλούσιο; ἢ ὁ µᾶλλον δυ-
νατὸ; εἰ; πιστώσει;. Ὁ κ. Giacomo Mattei καὶ ὁ Hurchid agas, ὁ
ἕνα; πρόξενο; τῆ; Πρωσσία;, καὶ ὁ ἄλλο; ἕλλην ἀρνησίθρησκο;,
ὑπαίτιοι, λέγεται, τοῦ θανάτου τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν τριῶν
ἐπισκόπων κατὰ τὸ 1821, ἦσαν οἱ κυριώτεροι παράγοντε; εἰ; τὴν
ὑπόθεσιν αὐτήν. Ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τούτων εἰργάζετο καὶ ἐνήργει

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἐνδιαφέρουσαι ἐπιστολαί», ΚΧ, Ζ� (1930) 117-118. Ἡ ἐπιστολὴ
ἀπευθύνεται πρὸ; τὸν πρεσβευτὴ τοῦ βασιλέω; (τῆ; Γαλλία;) στὴν Κων/πολη.
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ὁ κὺρ Lapierre. ∆ιατὶ πᾶσαι αἱ αἰτιάσει; νὰ βαρύνωσι τὸν τελευ-
ταῖον, ἐνῷ οἱ δύο ἄλλοι, πλέον ἔνοχοι ἀπ’ αὐτόν, ζῶσιν ἐλεύθεροι
καὶ ἥσυχοι, ἀπολαµβάνοντε; τοὺ; καρπού;, καλῶ; ἤ κακῶ; κτη-
θέντα;, τῆ; ἐργασία; καὶ τῆ; ῥαδιουργία; των; Ἰδοὺ ἡ αἰτία, ὡ;
νοµίζω. Ὁ κὺρ Lapierre, παραγνωρίσα; τὴν γαλλικὴν προστασίαν,
δι’ ἧ; ὤφειλε νὰ τιµᾶται, ἀρνούµενό; την καὶ θέλων νὰ ἀπαλλαγῇ
αὐτῆ;, ἔχασε τὸν ἀγῶνα, ἐξησθένησε, δὲν εὗρε ποὐθενὰ στήριγµα,
καὶ ἀπὸ τότε τὸ πᾶν ἐπεβάρυνεν αὐτόν...
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109. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ REYBAUD,
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΗΨΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

ΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ1

Ἐν Λάρνακι, τὴν 14ην Ὀκτωβρίου 1835.

Κύριε πρεσβευτά.
Ἔχω τὴν τιµὴν νὰ ὑποβάλω ἐγκλείστω; ὧδε εἰ; τὴν ὑµετέ-

ραν ἐξοχότητα τὴν κίνησιν τῶν ἐµπορικῶν γαλλικῶν πλοίων, τοῦ
τρίτου τριµήνου τοῦ τρέχοντο; ἔτου;, τῶν καταπλευσάντων καὶ
ἀποπλευσάντων ἀπὸ τὸν λιµένα τοῦτον...

... Προσθέτω ὅτι οἱ κληρονόµοι Καληµέρη, S. Michel, Je Tar-
dieu καὶ G. Bernard, καὶ οἱ τρεῖ; γάλλοι ἔµποροι, ὑπανδρευθέντε;
τὰ; τρεῖ; ἀδελφά;, θυγατέρα; τοῦ Καληµέρη τούτου, ἐξ ὧν ὅλοι
ἔχουσι τέκνα, εἶναι δανεισταὶ ποσοῦ 79.000 καί τινων ἑκατοντάδων
τουρκικῶν γροσίων ἀναγνωρισθέντο; κατὰ τὸ 1814 ὑπὸ τοῦ ἀρχιε-
πισκόπου καὶ τῶν ἐπισκόπων τῆ; νήσου, ὀφειλοµένου ἐκ ποσοῦ 122
χιλιάδων καὶ τόσων γροσίων, δανεισθέντων καὶ µετρηθέντων ὑπὸ
τοῦ µακαρίτου Καληµέρη κατὰ τὸ 1806 ἢ 1807 τῇ παρακλήσει των
πρὸ; ἀντιµετώπισιν τῶν ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν τοῦ τόπου. Τοὺ; χρό-
νου; ἐκείνου; ὁ ἀρχιεπίσκοπο; καὶ οἱ ἐπίσκοποι ἦσαν ἐντεταλµέ-
νοι τὴν ἐσωτερικὴν διοίκησιν τῆ; χώρα; καὶ ἡ ὑπογραφή των εἶχεν

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγγραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύπρου», ΚΧ, ΙΓ�
(1937) 111-114. Ἡ ἀνωτέρω ἐπιστολὴ ἀπευθύνεται πρὸ; τὸν γάλλο πρεσβευτὴ
στὴν Κων/πολη. Τόσο αὐτή, ὅσο καὶ οἱ ἑπόµενε; δύο, κάνουν λόγο γιὰ δάνειο τὸ
ὁποῖο εἶχαν λάβει οἱ ἀρχιερεῖ;, ὡ; διαχειριστὲ; τῆ; νήσου, κατὰ τὰ ἔτη 1806-
1807. Τὸ ἐκ τοῦ δανείου τούτου χρέο; ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων τὸ 1814, ὁπότε καὶ ὑπεγράφη σχετικὸ
χρεωστικὸ ὁµόλογο. Βλ. ἀνωτέρω, κείµενο 35, σ. 217.
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ἀξίαν. Σήµερον παρ’ ὅλα; τὰ; προσπαθεία; µου, καὶ τῶν κληρονό-
µων Καληµέρη, δὲν ἀρνοῦνται τὸν τίτλον, δὲν ἀρνοῦνται τὸ δά-
νειον, διότι ἀποδεικνύεται ἱκανοποιητικῶ; ἀπὸ τὰ; ὑπογραφὰ; καὶ
τὰ; ἐπισήµου; σφραγίδα; τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν τριῶν ἐπι-
σκόπων, τοὺ; ὁποίου; ἐθανάτωσαν, ἀλλ’ ἀπαιτοῦσιν ὅπω; οἱ κλη-
ρονόµοι Καληµέρη παρουσιάσωσιν µάρτυρα; βεβαιοῦντα; ἐνόρκω;
ὅτι τὸ ἀρχικὸν ποσὸν τῶν 122 χιλιάδων καὶ τόσων γροσίων, δα-
νεισθὲν τῷ 1806 ἢ 1807 διὰ τὰ; ἀνάγκα; τοῦ τόπου, ἐχρησιµοποιήθη
πράγµατι διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν. Τὸ ζητοῦσι, καὶ ὁ Σεῒδ Μεχµέτ,
ὅστι; τότε ἦτο εἷ; ἐκ τῶν προὐχόντων τῆ; Λευκοσία;, καὶ ὅστι;
γνωρίζει τὴν ὑπόθεσιν αὐτὴν καλύτερα καὶ ἀπὸ τὸ κοµπολόγι του,
ποὺ παίζει µὲ τὰ χέρια του, δὲν ἐγείρεται νὰ βεβαιώσῃ τὸ γεγονό;,
καὶ νὰ ἀποδώσῃ δικαιοσύνην εἰ; τὰ; ἀπαιτήσει; τῶν κληρονόµων.

Τὰ γεγονότα αὐτὰ γνωρίζουσιν ἀρκετὰ τὸν ἄνθρωπον ποὺ κυ-
βερνᾷ τὴν νῆσον αὐτήν, καὶ τὸ ὀλίγον τῆ; πίστεω; ποὺ ὀφείλει νὰ
παρέχηται εἰ; τὰ; διαβεβαιώσει; του εὐνοία; ὑπὲρ τῶν γάλλων. Ἐν
τούτοι; προτίθεµαι νὰ θίξω τὴν τελευταίαν αὐτὴν ὑπόθεσιν ὅταν
µοῦ παράσχῃ ἀκρόασιν, χωρὶ; ὅµω; νὰ ἔχω ἐλπίδα; ἐπιτυχία;.

∆ιατελῶ βαθυσεβάστω;
κ. πρεσβευτά,
Reybaud.
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110. ∆ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ

Reybaud, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΗΨΑΝ

ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ1

Κύριον πρεσβευτὴν τοῦ βασιλέω? ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Ἐν Λάρνακι, τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1835.

Κύριε πρεσβευτά.
Ἡ τελευταία µου ἐπιστολὴ τῆ? 14η? τοῦ µηνὸ? τούτου ἐπλη-

ροφόρει τὴν ὑµετέραν ἐξοχότητα περὶ τῆ? παρουσία? τοῦ κυβερ-
νήτου τῆ? νήσου εἰ? τὸν λιµένα τοῦτον τῆ? Λάρνακο? διὰ πράξει?
τινά?, αἱ ὁποῖαι τὸν ἀποβλέπουν καὶ τέλο? δι’ ἀπαιτήσει? τῶν κλη-
ρονόµων Καληµέρη, διὰ τὰ? ὁποία? ἐσκεπτόµην νὰ ἀπασχολήσω
τὸν Χατζησεῒδ Μεχεµέτ, ὅταν θὰ µοῦ παρεχώρει ἀκρόασιν. Τὴν
17ην τοῦ µηνὸ? τούτου ἐπεσκεπτόµην ἐπισήµω? τὸν µουχασίλην,
συνοδευόµενο? ἀπὸ τὰ ἐξέχοντα µέλη τῆ? γαλλικῆ? παροικία?.
Ἐσκέφθην, ὁµοίω? δὲ καὶ οἱ κληρονόµοι τοῦ Καληµέρη (κ. κ. S. F.
Michel, G. bernard et Tardieu), ὅτι θὰ ἦτο προτιµώτερον νὰ ζη-
τήσω ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν νὰ συζητήσω µὲ τὸν Χατζησεῒδ Μεχεµὲτ
τὰ συµφέροντά των. Ὁ κυβερνήτη? ἦτο χαριτωµένο?, γλυκοµίλη-
το? ὡ? συνήθω?, ἂν καὶ ἀπέφυγα νὰ τοῦ κάµω οἷον δήποτε δῶρον.
Εἰ? τὴν αἴτησίν µου δι’ ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν, διὰ νὰ ἀπασχοληθῶµεν
µέ τινα? ἀπαιτήσει? τῶν ὁµοεθνῶν µου, εὐχαρίστω?, µοῦ ἀπήντη-
σεν, θὰ σᾶ? εἰδοποιήσω ἐν καιρῷ.

Πράγµατι, τὴν 21ην, ὁ Σεῒδ Μεχεµὲτ µὲ εἰδοποίει ὅτι θὰ µὲ
ἐδέχετο κατὰ τὰ? 2.00 µ.µ. Προσῆλθον µετὰ τοῦ κ. S. F. Michel,

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγγραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύπρου», ΚΧ, ΙΓ�
(1937) 114-120.
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deputé de la Nation, καὶ τοῦ δραγοµάνου τοῦ προξενείου. Ὁ κυ-
βερνήτη? ἐπῆρε µαζί του δύο κοτζαµπάσηδε? καὶ ἀνθρώπου? τινὰ?
τῆ? ἀκολουθία? του. Ἐπελήφθην τῆ? ὑποθέσεω? Καληµέρη, τοῦ
ὁποίου οἱ κληρονόµοι ἀπαιτοῦσιν ἀφ’ ἑνὸ? 79.000 καὶ γρόσια τινά,
τῶν ὁποίων ὁ τίτλο? ὑπογεγραµµένο? ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ κατὰ τὸ 1814, ἐπιβεβαιωµένο? µὲ τὰ? σφραγίδα? τῶν ἄλλων
ἐπισκόπων, εὑρίσκεται εἰ? χεῖρά? των. Τὸ ποσὸν τοῦτο, ἐπηυξηµέ-
νον ἐπιπροσθέτω? µὲ τοὺ? τόκου? καὶ µὲ τὴν διαφορὰν τοῦ νοµί-
σµατο?, θὰ ἀνήρχετο σήµερον εἰ? ἓν περίπου ἑκατοµµύριον
γροσίων. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἀπαίτησι? παρὰ διὰ τὸ χρέο? γυµνόν.
Ἐξ ἄλλου οἱ κληρονόµοι Καληµέρη ἀπαιτοῦσιν 25-28 χιλιάδα? γρό-
σια, εἰ? τέσσαρα διαφόρου ποσοῦ ὁµόλογα, ὑπογεγραµµένα ἀπὸ τὸν
αὐτὸν ἀρχιεπίσκοπον κατὰ τὸ 1819, ἀλλ’ ἄνευ τῶν σφραγίδων τῶν
ἄλλων µητροπολιτῶν. Οἱ τίτλοι αὐτοὶ τεθέντε? ὑπ’ ὄψιν τοῦ κυ-
βερνήτου, ἐξετασθέντε? ὑπ’ αὐτοῦ, ἀναγνωσθέντε? ὑψηλοφώνω?
ἀπὸ τοὺ? κοτζαµπάσηδε? εὑρέθησαν αὐθεντικοὶ καὶ νόµιµοι. Ἀλλ’
ἰδοὺ ἡ ἀπάντησι? τοῦ κυβερνήτου: «Χρόνου? τινὰ? πρὸ τοῦ θανά-
του του, ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Κυπριανό?, εἶχε πέµψῃ εἰ? τὴν ὀθωµα-
νικὴν κυβέρνησιν νόταν λεπτοµερῆ τῶν συναφθέντων ἐν ὀνόµατι
τοῦ τόπου δανείων, συνεπείᾳ τῶν ταραχῶν, ποὺ εἶχαν ἀναστατώσῃ
τὸν τόπον πρὸ 30 περίπου ἐτῶν, καὶ ἐζήτει ἀπὸ τὴν ὑψηλὴν Πύλην
τὰ µέσα νὰ ἐξοφλήσῃ τὰ χρέη αὐτά, ἀνερχόµενα περίπου εἰ? 12 ἢ 15
ἑκατοντάδα? χιλιάδων γροσίων. Τοῦ ἀπεστάλη ἀπὸ τὴν ὑψηλὴν
Πύλην φιρµάνι, διὰ τοῦ ὁποίου ἐξουσιοδοτεῖτο νὰ κρατήσῃ ἐπὶ µίαν
πενταετίαν εἴκοσι γρόσια καὶ τριάντα παράδε? ἐπὶ τοῦ ἐτησίου
φόρου ἑκάστου φορολογουµένου ῥαγιᾶ. Οἱ φορολογούµενοι ἀνήρ-
χοντο εἰ? 15.000, ὅθεν εἰσεπράττετο ποσὸν πέραν τῶν 300.000 γρο-
σίων ἐτησίω?, καὶ συνεπῶ? πλέον τῶν 1.500.000 γροσίων ἐντὸ? τῆ?
πενταετία?. Ἡ κράτησι? αὕτη ἐγένετο ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπον Κυ-
πριανόν, ὄχι µόνον διὰ πέντε ἔτη, ἀλλ’ ἐπὶ ἑπταετίαν, καὶ ὅταν ἀπέ-
θανον οἱ δανεισταὶ ἀπηυθύνθησαν εἰ? Κωνσταντινούπολιν, διότι
οὐδὲν δάνειον ἀπεπληρώθη. Καὶ διὰ νὰ ὑποστηριχθῇ ἡ ἀπαίτησί?
των ἐζητήθησαν πιστοποιήσει? βεβαιοῦσαι τὴν αὐθεντικότητα τῶν
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τίτλων των. Ἡ κυβέρνησι? ὅµω? ἐπέστρεψε τὰ? πιστοποιήσει?
αὐτά?, ἀκόµη καὶ τὴν τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεω?, µὴ
διατεθειµένη νὰ τὰ? παραδεχθῇ, καὶ διέταξεν οἱ αἰτηταὶ νὰ παρου-
σιασθῶσιν αὐτοπροσώπω?, συνοδευόµενοι ἀπὸ δύο ἀξιοπίστου?
µάρτυρα?, οἱ ὁποῖοι νὰ πιστοποιήσωσιν ἐνόρκω? τὸν τρόπον, καθ’
ὃν διετέθησαν τὰ χρήµατα. Ἐὰν οἱ κληρονόµοι Καληµέρη ἔχουσιν
µάρτυρα?», προσέθηκεν ὁ κυβερνήτη?, «δὲν ἔχουν παρὰ νὰ τοὺ?
παρουσιάσουν».

Ὑπέβαλον εἰ? τὸν Σεῒδ Μεχεµὲτ τὴν ἐρώτησιν, ἐὰν κατὰ τὴν
ἐποχὴν τῶν ταραχῶν, κατὰ τὸ 1806 καὶ 1807, εὑρίσκετο εἰ? Κύπρον,
καὶ ἐὰν ἦτο εἰ? θέσιν νὰ διαπιστώσῃ τὸ νόµιµον τῶν ὑπὸ τῶν κλη-
ρονόµων Καληµέρη ἐγειροµένων ἀξιώσεων. «Ἤµην εἰ? Λευκοσίαν,
ἀπήντησε, πολιορκηµένο? µὲ τοὺ? ἄλλου?, καὶ διὰ τοῦτο δὲν εἶµαι
εἰ? θέσιν νὰ διαβεβαιώσω τίποτε. Τὰ ἐκ Καραµανία? στρατεύµατα
ποὺ µᾶ? ἐπολιόρκουν ἐλάµβανον χρήµατα, τρόφιµα καὶ ἐφόδια ἔξω-
θεν, καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν τῆ? χώρα?. Ἐπὶ πλέον ἡ ὑψηλὴ
Πύλη ἐπλήρωσε καὶ πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα ὠφείλοντο, ἀλλ’ ὁ
Κυπριανὸ? ἦτο σπάταλο?, κουφόνου?, καὶ ποιό? ξεύρει τί ἔκαµεν
ὅλα αὐτὰ τὰ χρήµατα».

«Θὰ ἀφῆκε περιουσίαν, κτήµατα», παρετήρησα εἰ? τὸν κυ-
βερνήτην. «Ποίαν περιουσίαν; Ποῖα κτήµατα; Ἀπήντησεν ὁ Σεῒδ
Μεχεµέτ. Οὔτε κἂν ἔπιπλα. Ὅταν δικαστικοὶ ὑπάλληλοι ἐπῆγαν εἰ?
τὴν Ἀρχιεπισκοπήν, διὰ νὰ κάµωσι καταγραφήν, ὅσα εὗρον, οἱ πα-
ριστάµενοι ἐδήλωσαν ὅτι ἀνῆκον εἰ? τὸν θρόνον καὶ ὄχι εἰ? τὸν
ἀρχιεπίσκοπον». «Ἐν τούτοι?», παρετήρησεν ὁ κ. Michel, «ὅλοι οἱ
δανεισταὶ ἐπληρώθησαν. Μόνον ἡµεῖ?, οἱ κληρονόµοι Καληµέρη,
δὲν ἐπληρώθηµεν». «Οὐδεὶ? δανειστὴ? ἐπληρώθη», ἐπανέλαβεν ὁ
Σεῒδ Μεχεµέτ, «ἐκτὸ? ἂν παρέσχε τοὺ? µάρτυρα?, ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ
φιρµάνι. Ἐὰν δύνασθε νὰ παράσχητε τοιούτου?, καὶ σεῖ? θὰ πλη-
ρωθεῖτε ἐπίση?». «Ἐπὶ τέλου?», προσέθηκεν ὁ κυβερνήτη?, «ἐὰν
ὁ κ. Michel ἔχει ἀπαιτήσει? ἀπὸ ὀφειλέτα? κατοικοῦντα? εἰ? τὴν
νῆσον αὐτήν, µὲ εὐχαρίστησίν µου θὰ τοῦ ἀποδώσω δίκαιον».
«Ἀκριβῶ?», εἶπεν ὁ κ. Michel, «χωρικοὶ ἀπὸ τὰ Λιµιὰ καθυστεροῦσι
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πληρωµά?, χωρὶ? νὰ δύναµαι νὰ πληρωθῶ». «Ποῖοι εἶναι αὐτοὶ οἱ
λιµιάται;», ἠρώτησεν ὁ Σεῒδ Μεχεµέτ. «Πηγαίνων εἰ? Ἀµµόχωστον
θὰ τελειώσω τοῦτο διερχόµενο?». «Τοὺ? τίτλου?», παρετήρησεν ὁ
κ. Michel, «δὲν τοὺ? ἔχω µαζί µου, ἀλλὰ ἐρχόµενο? εἰ? τὴν οἰκίαν
µου θὰ κάµω σηµείωσιν, τὴν ὁποίαν θὰ παραδώσω εἰ? χεῖρα? τῆ?
ὑµετέρα? ἐξοχότητο?». «Πολὺ καλά, πιστεύσατε ὅτι θὰ ἔχετε κάθε
ἱκανοποίησιν».

Ἐπωφελήθην τῆ? συνεντεύξεω? αὐτῆ?, διὰ νὰ παρακαλέσω
τὸν κυβερνήτην ὅπω? εὐδοκῶν διατάξῃ νὰ καταπαύσουν αἱ παρε-
νοχλήσει? διὰ τὰ? ὁποία? πολὺ συχνὰ παραπονεῖται ὁ Ἄγγελο?
Παταρό?, καὶ διὰ νὰ τοῦ ἐπιδείξω τέσσαρα διαβατήρια, ἐκ τῶν
ὁποίων τρία δοθέντα ἐν Γαλλίᾳ, κατὰ τὸ περιεχόµενον τῶν ὁποίων
ὀφείλω νὰ προστατεύσω τὸ ἄτοµον τοῦτο, σηµειούµενον ὡ? πολι-
τογραφηθέντα γάλλον. «∆ὲν γνωρίζετε τὸ φιρµάνι τῆ? ὑψηλῆ?
Πύλη?, τὸ ἀναφερόµενον εἰ? τοὺ? ῥαγιάδε?, τοὺ? γεννηθέντα? εἰ?
τὰ ἐδάφη τῆ? αὐτοῦ ὑψηλότητο?;», ἠρώτησεν ὁ Σεῒδ Μεχεµέτ.
«∆ὲν τὸ γνωρίζω». «Θὰ τὸ φέρω ἐκ Λευκοσία?. Ἡ ὑψηλὴ Πύλη
δὲν ἐννοεῖ νὰ θεωρήσῃ ξένου?, παρὰ µόνον τοὺ? ἀλλοδαπού?. Γνω-
ρίζοµεν τὸν Παταρόν. Τὸν εἴδαµεν γεννώµενον, καὶ ἐγνωρίσαµεν
ὅλην τὴν οἰκογένειάν του. Εἶνε κύπριο?, καὶ ῥαγιᾶ?. Ἄλλω? τε ἐφό-
σον ἐνδιαφέρεσθε δι’ αὐτόν, δὲν θὰ τὸν ἐνοχλήσῃ κανεί?, δὲν θὰ τὸν
ἀναγκάσουν νὰ πληρώσῃ κεφαλικὸν φόρον οὔτε µιρί, καὶ θὰ πλη-
ρώσῃ τελωνειακὰ ὡ? νὰ ἦτο γάλλο?. Ἀλλὰ σύµφωνα µὲ τοὺ? ὅρου?
τοῦ φιρµανίου πρέπει νὰ µὴ φορῇ καπέλον». «Θὰ ὑποχρεωθῶ πο-
λύ», εἶπον, «ἂν ἡ ὑµετέρα ἐξοχότη? µοῦ γνωρίσῃ τὸ φιρµάνι τοῦτο,
καὶ ἂν µοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ πάρω ἀντίγραφον, διὰ νὰ δύναµαι νὰ συµ-
µορφοῦµαι εἰ? ὅλα, ὅσα δὲν εἶνε ἀντίθετα πρὸ? τὰ? ὁδηγία? µου».
«Ὦ», παρετήρησεν ὁ Σεῒδ Μεχεµέτ, «τὸ φιρµάνι τοῦτο διεκοινώθη
εἰ? ὅλου? τοὺ? ἐν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτά?, καὶ ἅπαντε?
συνεφώνησαν». «Τὸ καθῆκόν µου», ἀπήντησα, «θὰ εἶνε τοιουτο-
τρόπω? εὐκολώτερον»...

... Αὐτὰ εἶναι, κ. πρεσβευτά, ἐν περιλήψει ὅσα ἀντήλλαξε(α)
κατὰ τὴν ἀκρόασίν µου, ἥτι? παρετάθη ἐπὶ δύο καὶ πλέον ὥρα?. Ἐξ
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αὐτῆ? προκύπτει, διὰ τοὺ? κληρονόµου? Καληµέρη, ὅτι χωρὶ? τὴν
βοήθειαν καὶ τὴν ὑποστήριξιν τῆ? πρεσβεία? δὲν θὰ δυνηθῶσι ποτὲ
νὰ εἰσπράξωσι τὰ εἰ? αὐτοὺ? ὀφειλόµενα ὑπὸ τῆ? τουρκικῆ? κυ-
βερνήσεω?. Πῶ? θὰ εὕρουν σήµερον µάρτυρα? πιστοποιοῦντα?
ἐνόρκω? ποία χρῆσι? ἐγένετο τῶν δανεισθέντων ποσῶν κατὰ τὸ
1806 καὶ 1807 διὰ τὴν συντήρησιν καὶ τὴν διατήρησιν τῶν στρατευ-
µάτων, τῶν ἀποσταλέντων ἐκ Καραµανία?, διὰ νὰ καταβάλωσι
τοὺ? ἐπαναστάτα? τῆ? Λευκοσία? µεταξὺ τῶν ὁποίων ἦτο καὶ ὁ
σηµερινὸ? κυβερνήτη?; Ἐπὶ πλέον θὰ ἦτο ἀπαραίτητον ἕνα? ἐκ τῶν
αἰτητῶν νὰ µεταβῇ εἰ? Κωνσταντινούπολιν, µὲ τὰ χρεωστικὰ γραµ-
µάτια, διὰ νὰ ἀναγνωρισθῶσι καὶ πιστοποιηθῇ ἡ αὐθεντικότη? των...

∆ιατελῶ µετὰ βαθέω? σεβασµοῦ
κ. πρεσβευτά,

Reybaud.
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111. ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ Reybaud

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΗΨΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

ΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ1

Ἐν Λάρνακι, 31 Ὀκτωβρίου 1835.

Τὸ κύριον θέµα, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ σᾶ? ἀπασχολήσω, εἶνε τὸ
τῶν κληρονόµων Καληµέρη (S. Michael, Jn Tardieu, et G. bernard),
οἵτινε? καὶ οἱ τρεῖ?, γάλλοι ἔµποροι, ἐνυµφεύθησαν τρεῖ? ἀδελφά?,
θυγατέρα? τοῦ ἀποθανόντο? Καληµέρη, ἐκ τῶν ὁποίων ὅλοι ἀπέ-
κτησαν τέκνα.

Οἱ κληρονόµοι οὗτοι ζητοῦσι: α) Τὸ ποσὸν 79.000 τουρκικὰ
γρόσια, ὀφειλόµενα εἰ? τὸν µακαρίτην Καληµέρην, πρόξενον τῆ?
Νεαπόλεω?, ἐκ ποσοῦ 112.000 γροσίων, καταβληθέντο? ὑπ’ αὐτοῦ
κατὰ τὰ ἔτη 1806 καὶ 1807 εἰ? τοὺ? διαχειριστὰ? τῆ? νήσου, οἵτι-
νε? τότε ἦσαν ὁ ἀρχιεπίσκοπο? καὶ οἱ ἐπίσκοποι, καὶ τοῦ ὁποίου ἡ
ἀπόδειξι?, ὑπογεγραµµένη ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ τὸ
1814, καὶ ἐπιβεβαιουµένη διὰ τῶν σφαγίδων τῶν ἄλλων ἐπισκόπων
τῆ? νήσου, εὕρηται εἰ? χεῖρά? των. Τὸ ποσὸν τοῦτο, λόγῳ τῆ? δια-
φορᾶ? τοῦ νοµίσµατο? καὶ τῶν τόκων ἀπὸ τῆ? ἐποχῆ? ἐκείνη?, θὰ
ἀνήρχετο σήµερον εἰ? ἓν καὶ πλέον ἑκατοµµύριον τουρκικῶν γρο-
σίων. β) Οἱ κληρονόµοι Καληµέρη ἀπαιτοῦσιν εἰσέτι 26-28 χιλιά-
δα? τουρκικῶν γροσίων εἰ? τέσσαρα γραµµάτια διαφόρου ποσοῦ,
ὑπογεγραµµένα ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ κατὰ τὸ
ἔτο? 1819, ἄνευ ὅµω? τῶν σφραγίδων τῶν ἄλλων ἐπισκόπων. Τὸ
ποσὸν τοῦτο, ὑφ’ ἃ? καὶ τὸ προηγούµενον συνθήκα?, θὰ ἀνήρχετο
σήµερον εἰ? 300 καὶ πλέον χιλιάδα? τουρκικῶν γροσίων, τοῦ τόκου

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «∆άνεια τῶν θρόνων διὰ τὴν Κύπρον», ΚΧ, Ζ� (1930) 133-135.
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ἐνταῦθα ὄντω? 12 εἰ? τὰ ἑκατὸν κατ’ ἔτο?, καὶ τῆ? τιµῆ? τοῦ γρο-
σίου ἐκπεσούση? εἰ? τὸ τέταρτον τῆ? τότε ἀξία? του. Οἱ τίτλοι
οὗτοι τεθέντε? ὑπ’ ὄψιν τοῦ κυβερνήτου, ἐξετασθέντε? ὑπ’ αὐτοῦ,
ἀναγνωσθέντε? µεγαλοφώνω?, εὑρέθησαν ἐν τάξει αὐθεντικοί. Ἰδοὺ
δὲ ἡ ἀπάντησι? τοῦ κυβερνήτου: «Ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Κυπριανό?,
πολλοὺ? πρὸ τοῦ θανάτου του µῆνα?, ὑπέβαλεν εἰ? τὴν τουρκικὴν
κυβέρνησιν λεπτοµερῆ κατάλογον τῶν ἐπ’ ὀνόµατι τῆ? χώρα? συ-
ναφθέντων δανείων, ἐπ’ ἀφορµῇ τῶν πρὸ τριακονταετία? συγκλο-
νισασῶν τὴν νῆσον ταραχῶν. Ἐζήτει δὲ ἀπὸ τὴν ὑψηλὴν Πύλην τὰ
µέσα νὰ ἀποτίσῃ τὴν ὀφειλὴν αὐτήν, ἡ ὁποία τότε ἀνήρχετο περίπου
εἰ? 1.500.000 γρόσια. Τοῦ ἀπηυθύνθη τότε φιρµάνι, τὸ ὁποῖον τοῦ
ἐπέτρεπε νὰ κρατῇ ἐπὶ πενταετίαν, ἐπὶ τοῦ ἐτησίου φόρου ἑκάστου
φορολογουµένου ῥαγιᾶ εἴκοσι γρόσια καὶ 30 παράδε?. Ἐπειδὴ οἱ φο-
ρολογούµενοι εἶνε 15.000, ποσὸν 300.000 γροσίων θὰ εἰσεπράττετο
ἐνιαυσίω?, ἑποµένω? 1.500.000 γροσίων ἐντὸ? µιᾶ? πενταετία?. Τὸ
παρακράτηµα τοῦτο ἐπραγµατοποιήθη, ὄχι ἐπὶ πέντε, ἀλλὰ ἐπὶ ἑπτὰ
ἔτη ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπον Κυπριανόν, καὶ ὅταν οὗτο? ἀπέθανεν οἱ
πιστωταὶ ἐξηναγκάσθησαν νὰ κάµωσι παραστάσει? εἰ? τὴν Κων-
σταντινούπολιν, διότι οὐδεὶ? ἐξ αὐτῶν ἀπεπληρώθη. Πρὸ? ὑποστή-
ριξιν τῶν διαβηµάτων των ἐπεζήτησαν µαρτυρία?, ἐπιβεβαιούσα? τὴν
αὐθεντικότητα τῶν τίτλων των. Ἀλλ’ ἡ κυβέρνησι? τῆ? µεγαλειό-
τητό? του ἀπατηθεῖσα, καὶ φοβουµένη µὴ ἐξαπατηθῇ καὶ πάλιν, ἐπέστρε-
ψε τὰ ἐπικυρωτικὰ καὶ αὐτὰ τὰ τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεω?,
καὶ διέταξεν οἱ ἀπαιτηταὶ νὰ παρουσιασθῶσιν αὐτοπροσώπω?, συνο-
δευόµενοι ὑπὸ δύο εὐυπολήπτων µαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἐνόρκω? νὰ ἐπι-
βεβαιώσωσι τὸν τρόπον καθ’ ὃν τὰ χρήµατα διετέθησαν».

«Ἐὰν οἱ κληρονόµοι Καληµέρη», προσέθηκεν ὁ κυβερνήτη?,
«ἔχουσι µάρτυρα?, δὲν ἔχουσι παρὰ νὰ τοὺ? παρουσιάσωσι». Ἠρώ-
τησα τὸν Χατζῆ Σεῒδ Μεχεµέτ, ἂν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν ταραχῶν
τοῦ 1806 ἤ 1807, δὲν εὑρίσκετο ὁ ἴδιο? ἐν Κύπρῳ καὶ δὲν ἦτο εἰ? θέσιν
νὰ δύναται ὁ ἴδιο? νὰ ἐπιβεβαιώσῃ εἰ? τί ἐχρησιµοποιήθησαν τὰ δε-
κακισχίλια βενέτικα φλουριά, δανεισθέντα ὑπὸ τοῦ µακαρίτη Καλη-
µέρη, κατόπιν παρακλήσεων τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν ἐπισκόπων,
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πρὸ? ἀντιµετώπισιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ τόπου, καὶ συνεπῶ? κατὰ
πόσον ἡ προβαλλοµένη ἀπαίτησι? τῶν κληρονόµων εἶνε νόµιµο?.
«Ἤµην εἰ? Λευκοσίαν», ἀπήντησεν ὁ κυβερνήτη?, «πολιορκηµένο?,
ὅπω? καὶ οἱ ἄλλοι. ∆ιὰ τοῦτο δὲν δύναµαι νὰ ἐπιβεβαιώσω τίποτε. Τὰ
ἐκ Καραµανία? ἀποσταλέντα στρατεύµατα, τὰ ὁποῖα µᾶ? ἐπολιόρ-
κησαν, χρήµατα, ζωοτροφία?, ἐφόδια ἐλάµβανον ἔξωθεν, καὶ ὄχι ἔσω-
θεν ἐκ τῆ? πόλεω?. Ἐπὶ πλέον ἡ ὑψηλὴ Πύλη ἐπλήρωσεν ἤδη
περισσότερα παρ’ ὅσα ὠφείλοντο. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Κυπριανὸ? ἦτο
σπάταλο?, µαταιόδοξο?. Ποῖο? ξεύρει τί ἔκαµεν ὅλα αὐτὰ τὰ χρή-
µατα!». «Θὰ κατέλειπε περιουσίαν, κτήµατα», παρετήρησα εἰ? τὸν
κυβερνήτην, «διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ πληρωθῶσιν οἱ δα-
νεισταί». «Ποῖα κτήµατα; ποίαν περιουσίαν;», ἀπήντησεν ὁ Χατζῆ
Σεῒδ Μεχεµέτ. «Οὔτε ἔπιπλα ἀκόµη. Ὅταν προσῆλθον εἰ? τὴν Ἀρχιε-
πισκοπὴν δικαστικοὶ ὑπάλληλοι διὰ τὴν καταγραφήν, πᾶν ὅ,τι εὑρέθη,
ἐδήλωνον οἱ παριστάµενοι ὅτι ἀνῆκεν εἰ? τὸν µητροπολιτικὸν θρόνον,
καὶ ὄχι εἰ? τὸν ἀρχιεπίσκοπον». «Ἐν τούτοι?», παρετήρησεν ὁ κ.
Michel, «ἐπληρώθησαν ὅλοι οἱ δανεισταί, ἐξαιρέσει ἡµῶν, τῶν κλη-
ρονόµων Καληµέρη». «Οὐδεὶ? δανειστὴ? ἐπληρώθη», ἀπήντησεν ὁ
κυβερνήτη?, «ἐκτὸ? ἂν ἐπαρουσίασε µάρτυρα?, συµφώνω? πρὸ? τὴν
ἀπαίτησιν τοῦ φιρµανίου. Ἂν δυνηθῆτε νὰ παρουσιάσητε τοιούτου?
θὰ πληρωθῆτε καὶ σεῖ?». «Πῶ? νὰ παράσχω µάρτυρα?», προσέθηκα,
«δι’ ὅσα συνέβησαν πρὸ 30 ἐτῶν, ἀφοῦ οἱ κυριώτεροι µάρτυρε? ὅλοι
ἀπώλοντο διὰ βιαίου θανάτου ἢ ἄλλω? πω?, δὲν δίδεται δὲ πίστι? εἰ?
τίτλου? ὑπὸ τῆ? ἰδία? των χειρὸ? ὑπογραφέντα?;» «Εἶνε διαταγὴ
τῆ? ὑψηλῆ? Πύλη?», ἀπήντησε ψυχρῶ? ὁ κυβερνήτη?. «Ἐπὶ τέ-
λου?», προσέθεσε, «ἐὰν ὁ κ. Michel ἔχει ἀπαίτησιν ἀπὸ ὀφειλέτα?
κατοικοῦντα? τὴν νῆσον ταύτην, πολὺ εὐχαρίστω? θὰ ἐφρόντιζον
νὰ ἀποδοθῇ δικαιοσύνη».
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112. ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΙΝ

∆Ι’ ΟΜΟΛΟΓΟΝ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Πρακτικόν.

Σήµερον, Σάββατον, 31 Ὀκτωβρίου 1835 κατὰ τὰ? 2.00 µ.µ.,
δυνάµει τοῦ διατάγµατο? τοῦ κ. προξένου, ἐκδοθέντο? τὴν 27ην
τοῦ µηνὸ? τούτου, οἱ κ.κ. S. F. Michel, andrè Campany et Constin

Lapierre, συνελθόντε? εἰ? τὴν οἰκίαν τοῦ κ. προξένου, παρόντο?
καὶ τοῦ κ. καγκελαρίου συνυπογραφοµένου, προέβησαν εἰ? τὴν ἐκ
τοῦ χρηµατοκιβωτίου παρακαταθηκῶν παραλαβὴν φακέλλου ἐν-
σφραγίστου, φέροντο? ἐπιγραφήν, παραδοθὲν(έντο?) εἰ? τὸν κ. J.
Tardieu, διὰ νὰ τὸ(ν) καταθέσῃ εἰ? τὴν καγκελαρίαν τῆ? Γαλλία?
ἐν Λάρνακι τὴν 26ην Ἰουλίου 1834. [Ὑπογραφή. Νας evangely eleft-
herudy]. Ὁ ὁποῖο? φάκελλο?, παρουσιασθεὶ? εἰ? τὸν κ.
Ἐλευθερούδην, ἀνεγνωρίσθη ἄθικτο? καὶ ἠνοίχθη, διὰ νὰ ἐξελεγχθῇ
τὸ περιεχόµενόν του, τὸ ὁποῖον εὑρέθη ἔχον ὡ? ἀκολούθω?:

1 ὁµόλογον τοῦ Μάττη Καµηλάρη γρόσια 20
1 » τοῦ Θεοδωρῆ ἀπὸ τὴν Βορόκλινην » 1288
1 » τοῦ Γιακουµῆ Μάµα » 175
1 » τοῦ Feizulla » 50
1 » τοῦ Francesco de to Key » 50
1 » τοῦ Λοϊζῆ Γεωρκῆ » 65
1 » τοῦ Λοϊζῆ Μιτσῆ » 220
1 » τοῦ Seid Mehemet antri Kaly » 290,10
1 » τοῦ Παντελῆ Μαυρουδῆ » 690

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἐµπόριον καὶ ναυτιλία Κύπρου», ΚΧ, Ι� (1934) 63-64.
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1 ὁµόλογον τοῦ Συµεοῦ ἀπὸ Μακράσυκα γρόσια 275
1 » τοῦ Χριστοδούλου Πιεῤῥῆ » 230
1 » τοῦ Ἀντωνίου Καζῆ » 3275
1 » τοῦ Mehemed Gambro di Zacrach » 1400
1 » τοῦ Κυπριανοῦ ἀρχιεπισκόπου » 11.594,10
1 » τοῦ Moustafa Hassan » 543,10
1 » τοῦ Γιαννῆ ∆ιφανίνα » 480
1 » τῆ? Χατζηχριστινοῦ?, συζύγου

τοῦ ῥηθέντο? » 160
1 » τοῦ Γιαννῆ Ταουκτζῆ καὶ τοῦ

γαµβροῦ του » 5000
1 » τοῦ aly Kodja » 560
1 » τοῦ Jh bernard » 1063
1 » τοῦ Νικολάκη Οἰκονοµίδη » 1175
1 » τοῦ Γεωργίου » 286
1 » τῆ? Μαρουδιᾶ? » 15
1 » τῆ? Μαριοῦ? Λοΐζου » 97
1 » τοῦ Κυριάκου Μαυρῆ » 320,20
1 » τοῦ Σουλεϊµαντζὴκ » 54
1 » τοῦ Rey Carauly » 38,20
1 » τοῦ Μιχαήλη, υἱοῦ Γεωρκῆ ἀπὸ Πέρα » 100
1 » τοῦ Ἰµπραήµη ἀπὸ τὴν Κλαυδιὰ » 77
1 » τοῦ Γιακουµῆ ἀπὸ τὸ Πραστειὸν » 860
1 » τοῦ Κουτσοπαυλῆ ἀπὸ τὴν Ὀρὰν » 80
1 » τοῦ Στεφανῆ ἀπὸ τὰ Πέρα » 61,20
1 » τοῦ Στεφανῆ Γιακουµῆ ποὺ τὰ Πέρα » 50
1 » τοῦ Κωνσταντῆ γιοῦ τοῦ Ἀρακλίτη » 20
1 » τοῦ Γιάκουµου Ἐλευθέρη » 200
1 » τοῦ Memia » 600
1 » τοῦ Μαυρουδῆ Χατζηµανώλη » 1640

Σύνολον γρόσια 33.103,10
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Ἅτινα ὁµόλογα, ἀνερχόµενα εἰ? τὸ ποσὸν τῶν 33.103 γροσίων
καὶ δέκα παράδων ἐπανετέθησαν εἰ? τὸν φάκελλόν των, καὶ
ἐσφραγίσθησαν µὲ τὴν σφραγῖδα τοῦ προξενείου τούτου, διὰ νὰ
ἀποδοθῶσιν εἰ? τὸν κ. Ἐλευθερούδην, ὅταν θὰ πληρώσῃ τὰ
δικαιώµατα, σύµφωνα µὲ τὸ τιµολόγιον τῆ? καγκελαρία?. Μετὰ τὴν
ἀνάγνωσιν ὑπέγραψαν οἱ ἄνωθεν σηµειούµενοι µετὰ τοῦ κ. Vasse St
Ouen, προξένου, καὶ ἐµοῦ καγκελαρίου.

Signes: S. F. Michel, andrè Campany, Cin Lapierre, Νas evan-
gely eleftheroudy, a.L. Vasse Saint Ouen. Ὁ καγκελάριο? a. Guil-
lois. ∆ιὰ τὸ πιστὸν τῆ? ἀντιγραφῆ?, ὁ καγκελάριο?

a. Guillois.
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113. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ1

Εἰ? τὸ 1821ον διὰ τὴν τοῦ καιροῦ ἐκείνου φοράν, ἤνοιξεν ἡ
Εὐρώπη ἅπασα, ὡ? γνησία ἀδελφὴ Ἑλλάδο? καὶ Ἀσία?, τὰ? ἀγκά-
λα? τη? εἰ? τοὺ? ἐνδεεῖ? ἐν αὐτῇ καταφυγόντα? ὁµοπίστου? τη?
χριστιανού?. Τότε δὲ καί τινε? τῶν συµπατριωτῶν µα? φαινοµένων,
βλέποντε? τὴν οἰκτρὰν θέαν τῶν φυγάδων κυπρίων, ἐπαπειλουµέ-
νων ὡσαύτω? ἀπὸ τοὺ? τροµεροὺ? ὄνυχα? τῆ? πενία?, ἔσπευσαν
νὰ προσπέσωσιν εἰ? τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα τῶν φιλοκάλων. Ἐπ’
αὐτῷ τούτῳ ἐδιόρισαν (καὶ τὸν ἢ τοὺ?...) (sic) νὰ περιέλθωσιν ὡ? ἐκ
µέρου? τῶν κυπρίων πρὸ? ἐπιτυχίαν βοηθεία? δι’ ἧ? νὰ ἐξοικονο-
µηθῶσι τὰ ἀπολύτω? ἀναγκαῖα συστατικὰ τῆ? ζωῆ?. Εἰ? τὴν
ἐποχὴν ἐκείνην εὑρέθην καὶ ἐγὼ ἐν Ἀγγλίᾳ. Μὲ τὸ ἐπρότεινον, τοὺ?
ἤκουσα καὶ ἔπρεπε νὰ εἶµαι ἀπάνθρωπο? νὰ τοὺ? ἀρνηθῶ τὴν συν-
δροµήν µου, µ’ ὅλον ὅτι χάρι? τῷ Θεῷ, δὲν ὑστερούµην τίποτε, ἔχων
φίλου? πολλοὺ? καὶ µάλιστα πολυπλούτου?. Ἕκαστο? εἰ? τὴν
θέσιν µου ἤθελε διὰ τὸ τοιοῦτον καὶ ὄχι ἄλλο ἐπιχείρηµα κινήσει
τὸν λίθον του. Ἑποµένω? γινοµένη? τῆ? ἁπλῆ? ταύτη? ἀποφάσεω?
ἡµῶν τῶν ἀκάκων διὰ τοὺ? ἐνδεεῖ? µα? ὁµοθρήσκου? καὶ συµπα-
τριώτα?, οὗτοι ἀπεφάσισαν τοὺ? εἰρηµένου? κυρίου? ὡ? τοὺ? κα-
ταλληλοτέρου? εἰ? τὴν διεκπεραίωσιν τοῦ χρηστοῦ τούτου ἔργου.
Ἀλλ’ οἱ κύριοι πληρεξούσιοι ὠφελούµενοι ἀπὸ τὴν τῶν κυπρίων
ἁπλότητα καὶ ἀµαθίαν βέβαια τῆ? γλώσση?, τῶν ἠθῶν καὶ ἐθῶν τοῦ
τόπου, ἐσκεµµένω? διὰ ἰδιοτελεῖ? σκοποὺ? ἔγραψαν οὗτοι καὶ ὑπέ-
γραψαν καὶ οἱ ἕτεροι ἔγραφον ὅλω? διόλου ἀκατάληλον καὶ ἐκτὸ?
τῆ? ἀτοµικῆ? εἰ? ἕκαστον ἐξ αὐτῶν πολιτικῆ? δυνάµεω?. Ὁ µόνο?
σκοπὸ? δι’ οὗ καὶ ἐγὼ διὰ τοὺ? διαληφθέντα? θεαρέστου? λόγου?

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Α�, Μέρο? Β�, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Ἰωαννικίου, ἔγγραφον
127. Ὁ Ἰωαννίκιο? διετέλεσε ἀρχιεπίσκοπο? Κύπρου κατὰ τὰ ἔτη 1840-1849.
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ὑπέγραψα, ἂν ὑπέγραψα, διότι δὲν ἐνθυµοῦµαι, εἶναι µόνο? αὐτὸ?
ὡ? εἶναι µόνο? ὁ Θεό?. ∆ὲν ἐγνώριζα τὴν γλῶσσαν, δὲν ἐπρόκειτο
παρὰ νὰ γενῇ συνδροµή. ∆ὲν παρουσιάσθην εἰ? ∆ηµ. καὶ Μερ. (sic)
Μνήµονα. Ποῦ οἱ κύριοι οὗτοι πληρεξούσιοι ὅρµησαν, περιῆλθον,
ἀπεκατεστάθησαν, ἐσύναξαν, διεµοίρασαν· ποῦ, πῶ?, ταῦτα πάντα
ἀγνοῶ. Ἓν µόνον ὕστερ†ον†· ὁ χρόνο?, καὶ εἰ? ἐµὲ καὶ εἰ? ὅλου?
ἔδειξε τὴν ἀπάτην καὶ ῥαδιουργίαν τῶν ἀπεσταλµένων ὧν ἡ δια-
γωγὴ ἔῤῥιψεν εἰ? τὸ ζόφο?, εἰ? τὴν ἀµαυρότητα καὶ εἰ? τὸ ἀνεξά-
λειπτον αἶσχο? τὴν ἀνθρωπίνην ἀξίαν των. Πλὴν εἰ? τὰ τοιαῦτα
δὲν συγχωρεῖ ἡ ἠθικὴ νὰ ἐπέµβω· ὅτι δὲ διακηρύττω χωρὶ? µνηµο-
νικὸν λάθο? εἶναι ὅτι οὐδ’ ἔλαβα χρήµατα, οὐδ’ εἶχα ὡ? εἶπον
ἀνάγκην, οὐδὲ ἠξεύρω Μνήµονα?, οὐδὲ τὸ ἔγγραφόν του? ὅπερ ἤδη
ἐµφανίζεται µεταφρασµένον ἠξεύρω, οὐδὲ ὁ θρόνο? τῆ? νήσου
ἐννοεῖ τοιαῦτα τῆ? ῥαδιουργία? καὶ ἰδιοτελεία? πρακτικά, ἤγουν
ἐµπόρια, δόσει? ἢ λαβὰ? µὲ µεγάλου? ἢ µικροὺ? παντοῦ εἰ? τὴν
οἰκουµένην καὶ κουραφέξαλλα ὅµοια.

Ἔκθεσι?.
Κατὰ τοὺ? 1821 ἀνεχώρησα καὶ ἔφθασα εἰ? Μασσαλίαν µὲ

πολλοὺ? ἄλλου? συµπατριώτα?. Γυµνοὶ καὶ τετραχηλισµένοι, λοι-
πόν, ἤρχοντο καὶ ἔκλαιον εἰ? ἐµὲ διὰ νὰ τοὺ? συστήσω εἰ? τὸν πρε-
φέττον, νὰ τοὺ? βοηθήσω †...† τῶν ὀσπιτίων καὶ νὰ τοῖ? δώσω τὴν
τροφήν. Λοιπὸν ὁ πρεφέττο? †µνὲ† µὲ εἶπε νὰ γράψω καὶ ἔγραψα
εἰ? τοὺ? µινίστρου? καὶ πρὸ? ἐκεῖνον περὶ τῆ? δυστυχία? αὐτῶν
καὶ ἔστειλεν τὰ γράµµατα εἰ? Παρισίου? καὶ τότε ὁ βασιλεὺ?
Λούϊ? ἐξαπέστειλε 12.000 κατὰ πρῶτον καὶ διεµοιράσθησαν ἐξίσου
εἰ? ἅπαντα?. Ὁµοίω? δευτέραν φορὰν ἄλλα τόσα, ὡσαύτω? καὶ
ταῦτα διανεµηθέντα ἐξίσου. Τότε δὲ εἰ? τὸν αὐτὸν καιρὸν ἦλθε καὶ
ὁ ἀρχιµανδρίτη? ἀπεσταλµένο? ἀπὸ τὸν ἀδελφόν του Νικόλαον καὶ
ἕτερον, ὃν δὲν ἀγνοῶ, φέρων γράµµατα πρὸ? ἐµὲ πειθαναγκάζοντε?
νὰ κινήσω µαζὶ τοῦ ἀρχιµανδρίτου, διὰ νὰ ὑπάγωµεν εἰ? τοὺ? βα-
σιλεῖ?, νὰ συνάξωµεν ἐλεηµοσύνην διὰ τοὺ? συµπατριώτα? µα?.
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Ἐγὼ ἀπεποιήθην ὅλω? µὲ ἀπόφασιν τὴν πρότασιν καὶ ἀπὸ τὴν
Μασσαλίαν δὲν ἐσάλευσα. Αὐτὸ? δὲ τότε συνάξα? ὑπογραφὰ? ἀνε-
χώρησε µόνο? καταντήσα? ὡ? εἰ? τὴν �Ρωσσίαν καὶ ἐµάζωνε ἐλεη-
µοσύνην ἐν ὀνόµατι τῶν δυστυχῶν κυπρίων. Στραφεὶ? δὲ εἰ? Μασσαλίαν
ἐσπεῦσαν ὅλοι οἱ πτωχοὶ διὰ νὰ λάβουν ἀπὸ τὰ συναχθέντα τὸ ἀνά-
λογόν του?. Αὐτὸ? ἠρνήθη λέγων ὅτι δὲν ἔλαβε καὶ δὲν εἶχεν ὄβο-
λον καὶ δὲν ἔδωκε. Οὗτοι λοιπὸν ἐπῆγαν εἰ? τὸν πρεφέττον, ἔκαµον
ἀγωγὴν νὰ ἐµποδισθῇ ἕω? νὰ ἐξετασθῇ ἡ ὑπόθεσι? καὶ ὁ πρεφέττο?
τὸν ἐκράτησε. Λοιπὸν εὑρεθεὶ? τότε ἐκεῖ εἷ? λὸρδ Μωρὲ µ’ ἐπα-
ρακίνησε νὰ ὑπάγω εἰ? Λόνδραν δίδων µοι καὶ γράµµατα †...† εἰ?
τοὺ? συγγενεῖ? του. Ἀκούων λοιπὸν οὗτο? τὴν ἀναχώρησιν ἦλθε
πρό? µε κλαίων καὶ ὀδυρόµενο? καὶ †...† νὰ γράψω δι’ ὄνοµα Θεοῦ
εἰ? τὸν πρεφέττον ὅτι ὅσα τὸν ἐσυκοφάντησαν οἱ πατριῶται εἶναι
ψευδῆ· καθὼ? καὶ ἔβαλε καὶ τὸν γραµµατέα τοῦ ἀδελφοῦ του Νι-
καλάου, Ἰωάννην, καὶ ἔκαµε γαλλιστὶ ἕνα τεσκερὲν ἀπὸ µέρου? µου
πρὸ? τὸν πρεφέττον, τὸν ὑπέγραψα, τοῦ τὸν ἔδωσα καὶ ἐπῆγεν εἰ?
τὸν πρεφέττον καὶ ἔλαβε τὴν ἐλευθερίαν του. Ἀναχωρῶν δὲ τότε διὰ
Λόνδραν ἦλθε καὶ αὐτὸ? µαζῆ µου. Λοιπὸν ἀκούσαντε? οἱ πα-
τριῶται τὴν ἀναχώρησίν του ἔσπευσε ὁ Παταρὸ? καὶ †...† καὶ ἦλθον
ὡ? εἰ? Παρίσια µὲ σκοπὸν νὰ τὸν ἐνάξωσιν εἰ? Λόνδραν διὰ τὰ ἰδιο-
ποιηθέντα ὑπ’ αὐτοῦ χρήµατα τῆ? βοηθεία?. Λοιπὸν τὸ κοµιτᾶτο
τῶν ἑλλήνων εἰ? τὰ Παρίσια τοὺ? ἐσυµβούλευσαν καὶ τοὺ? ἔδω-
καν τοῦ καθενὸ? ἀπὸ 700 φράγκα διὰ τὰ ἔξοδά των καὶ οὕτω?
ἐστράφησαν εἰ? τὰ ὀπίσω εἰ? Μασσαλίαν. Φθάσαντε? δὲ εἰ? Λόν-
δραν ἐκατοικοῦµεν ὁµοῦ εἰ? ἓν σπίτιον. Εἰ? τὸ αὐτὸ δὲ οἴκηµα ἦλθε
καὶ ὁ Χατζηπετράκη?. Ἀκούσα? λοιπὸν ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπο? Λόν-
δρα? τὸν ἐρχοµόν µα? καὶ τὴν κατάστασίν µα?, ἔστειλεν εἰ? ἡµᾶ?
75 λίτρα? στηρλήνη? (sic). Παρουσιασθεὶ? εἰ? τὸν ἄνθρωπόν του,
ὁ ἀρχιµανδρίτη?, ὡ? ὁµιλῶν τὴν γαλλικήν, εἶπεν πρὸ? τὸν φέροντα
τὰ? 75 (λίτρα?) ἄνθρωπον τοῦ ἀρχιερέω?, ὅτι αὐτὸ? οὗτο? εἶναι ὁ
ἔξαρχο? καὶ †...† καὶ ὁ διάκονό? µου εἴµεθα ἐδικοί του διάκονοι, δει-
κνύων ἐνταυτῷ ἐπιστολὴν διευθυνοµένην εἰ? ἐµὲ ὑπὸ τοῦ µ<ακαρί-
του> Κυπρ<ιανοῦ> εἰ? Μασσαλίαν, καὶ οὗτο? τότε ὑποκρινόµενο?
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µέγα σέβα? εἰ? τὸν µακαρίτην κλαίων µ’ ἐπαρακάλεσε νὰ τοῦ τὴν
δώσω νὰ τὴν σέβετε(αι) ὡ? κειµήλιον.

Ταῦτα πάντα ἐν ἀγνοίᾳ ἐµοῦ πράττων ὁ ἀρχιµανδρίτη? ἀπά-
τησε καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπον ὅτι εἶναι συγγενὴ? τοῦ µ<ακαρίτου>
Κυπριανοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ἔλαβε καὶ τὸ ἀξίωµα τῆ? ἐξαρχία?.
Λοιπὸν τοιουτοτρόπω? περιήρχετο εἰ? Λόνδραν εὑρὼν καὶ αὐτὸν
τὸν ∆ηµήτριον ὅµοιόν του, τὸν Γενεράλκην, καὶ συµφωνότατον
ἀπαραλλάκτω? καθ’ ὅλα εἰ? τὴν διαγωγὴν ἐπραγµατεύθησαν, ἐσυµ-
φώνησαν µεταξύ των νὰ γενῇ τοῦτο τὸ δάνειον διὰ τοὺ? πτωχοὺ?
κυπρίου? τοὺ? ἐν Εὐρώπῃ διασκορπισθέντα?. Καὶ ταῦτα ἔπραττον
ὡ? πληρεξούσιοι ἐπιτρόποι (sic) πάντων. Ἀφοῦ δὲ κατέστρωσαν τὰ
ἀποτρόπαια ταῦτα σχέδιά των ἦλθαν καὶ οἱ δυὸ (sic) καὶ µὲ ἀνέ-
γνωσαν τὰ? συνθήκα? των γεγραµµένα? γαλλιστὶ καὶ µεταφρα-
σµένα? εἰ? ἐµὲ ὑπ’ αὐτῶν κατὰ τὴν ἀρέσκειάν των διὰ νὰ τὰ?
ὑπογράψω. Ἐγὼ δὲ τοῖ? ἀπεκρίθην ὅτι δὲν ἦλθα εἰ? Λόνδραν διὰ
τοιαῦτα πράγµατα, ἀλλ’ ἦλθα νὰ ἐφησυχάσω εἰ? τὰ? ἀγκάλα? τῶν
φίλων ἕω? νὰ ἐφησυχάσωσι τὰ πράγµατα καὶ νὰ ἀποκατασταθῶσι
καὶ ἤµην ὅλω? ἐναντίω?. Τότε ἔκαµαν τὰ τµήµατα διὰ νὰ ἐξέλθω-
σιν εἰ? ἀγορὰν νὰ πωληθῶσιν ὥστε νὰ λάβωσι χρήµατα. Τὴν αὐτὴν
δὲ ἡµέραν, ὁποῦ ἐξεδόθησαν εἰ? πώλησιν ἐκατηργήθησαν καὶ ἀκυ-
ρώθησαν ὑπὸ τῆ? ἐξουσία?, ἥτι? ἔλαβε πληροφορία? περὶ τῶν ὑπο-
κειµένων των ἀπὸ τοὺ? ἀπεσταλµένου? τῆ? Ἑλλάδο?, ὅτι ὁ σκοπό?
των εἶναι µόνον καὶ µόνον διὰ τὴν ἰδιοτέλειάν των καὶ ὄχι διὰ τὴν
κοινὴν ὠφέλειαν τῶν πτωχῶν κυπρίων. Βλέπων λοιπὸν ὁ ἀρχιµαν-
δρίτη? ὅτι δὲν κατόρθωσε τίποτε µὲ τὰ? ἀπάτα? του ταύτα? ἠπά-
τησε τὸν Γενεράλκην καὶ ἔλαβεν λύτρ<α> 100 ἀπ’ αὐτὸν διὰ νὰ
ὑπάγῃ εἰ? Πελοπόν(ν)ησον νὰ τῷ φέρῃ ὑπογραφὰ? πολλὰ? καὶ ση-
µαντικά?, ὥστε νὰ κατορθωθῇ ὁ σκοπὸ? τῆ? κερδοσκοπία?, καὶ
τότε ἀναχώρησεν εἰ? Μωρέαν εἰ? τοὺ? 1824 καὶ δὲν ἐστράφη. Ἀπὸ
τὸν Μωρέαν δὲ εἰ? Κωνσταντινούπολιν, καὶ ἐκεῖθεν εἰ? Κύπρον
πάλιν φέρων πάντοτε τὸν τίτλον ἐξάρχου µὲ (sic) τῆ? Ἱερουσαλήµ,
διὰ νὰ αἰσχροκερδίσῃ, ὡ? αἰσχροκέρδισε, καὶ τέλο? ἀναστατώσα?
καὶ τὸν ἁπλοῦν λαὸν τὸν ἔκαµε νὰ πάθωσι καὶ θυσιασθῶσιν πολλοὶ
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ἀθῶοι τῶν ὁµογενῶν. Καὶ τούτων γενοµένων αὐτοὶ ἀνελείφθησαν.
Τώρα δὲ ἐγὼ διέµεινα ἐφησυχάζων εἰ? Λόνδραν ἄχρι τῶν 26, δύο
χρόνου? δηλ. ἀφοῦ ἔφυγεν οὗτο?. Λοιπὸν οὐδὲ τότε εἰ? τὸ διάστηµα
τῶν 2 ἐτῶν οὐδὲ εἰ? τοὺ? µετέπειτα εἰ? Παρίσιον 14 χρόνου? οὐδὲ
εἰ? ὅλον τοῦτο τὸ διάστηµα τοῦ χρόνου δὲν ἐφάνη εἰ? ἐµὲ κἀνεί?,
οὐδὲ ἀγοραστὴ? οὐδὲ νοτάριο? νὰ ἀπαιτήσῃ ἕνα ὀβολὸν ἀπ’ ἐµὲ µὲ
τὸ νὰ κατηργήθησαν τὴν αὐτὴν ἡµέραν. Ἀπροσδοκήτω? καὶ αἴφνη?
βλέπω τώρα καὶ νὰ ἀπαιτῶσιν ὕστερον ἀπὸ †...† χρόνου? τµῆµα δα-
νείου περὶ τοῦ ὁποίου δὲν ἠξεύρω τίποτε καὶ δὲν ἐνέχοµαι εἰ? τί-
ποτε καὶ ὅστι? ἐπαρουσίασε αὐτὰ τὰ τµήµατα καὶ ἔδωκε χρήµατα
διὰ τὸ δάνειον ἂ? τὰ ζητῇ ἀπὸ ἐκεῖνον ὁποῦ τοῦ τὰ ἔδωκε. Καὶ
ὅστι? θέλει νὰ κάµῃ τὴν τύχην του ἀπὸ τὰ τοιαῦτα, εὑρίσκονται
εἰ? µαγαζία καὶ 50 λυτρῶν καὶ 100 λυτρῶν διὰ τρία σολδιὰ καὶ
ἠµπορεῖ νὰ πάρῃ.
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114. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Gabriel bernard ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ∆ΑΝΕΙΟ

ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ1

Mr d. Fourcade, πρόξενον τῆ< Γαλλία< ἐν Κύπρῳ, ἱππότην
τῆ< βασιλικῆ< λεγεῶνο< τῆ< τιµῆ<.

Ἐν Λάρνακι, τὴν 25ην Φεβρουαρίου 1845.

Λαµβάνω τὴν τιµὴν νὰ ὑποβάλω ἐγκλείστω< ὧδε µετάφρασιν
ἀποδείξεω<, τὴν ὁποίαν κατέχω, καὶ διὰ τῆ< ὁποία< πιστοποιεῖται
ὅτι ὁ µακαρίτη< πατήρ του ἦτο δανειστὴ< ἀπὸ τοῦ 1821 ποσοῦ 600
ταλλήρων, τὰ ὁποῖα ἐδάνεισεν εἰ< τὸν ἀρχιεπίσκοπον Κυπριανὸν
διὰ τὰ< ἀνάγκα< τοῦ τόπου. Ἐπειδὴ τὰ γενόµενα διαβήµατα κατὰ
διαφόρου< ἐποχὰ< δὲν ἔφεραν κανένα ἀποτέλεσµα, ἀπευθύνοµαι
πρὸ< (ἐ)σᾶ<, κ. πρόξενε, παρακαλῶν νὰ µεσολαβήσετε παρὰ τῇ το-
πικῇ ἀρχῇ, διὰ νὰ πληρωθῶ ἐκεῖνο, ποὺ µοῦ ὀφείλεται ἀπὸ τόσου
χρόνου. Λαµβάνω τὸ θάῤῥο< νὰ σᾶ< ἐξηγήσω τὴν ἀρχὴν τοῦ δα-
νείου τούτου, διὰ νὰ δυνηθῆτε νὰ ὑποστηρίξετε τὴν αἴτησίν σα<
ἐπὶ τῶν ἑξῆ< γεγονότων.

Κατὰ τὸ 1821, καθ’ ὃν χρόνον αἱ ἀνάγκαι τοῦ τόπου ἀπῄτουν
νέα< θυσία< ἐκ µέρου< τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ὅστι< ἦτο
ὄχι µόνον ὁ πνευµατικὸ< ἀρχηγό<, ἀλλὰ καὶ ὁ κοσµικὸ< καὶ ὁ ἀντι-
πρόσωπο< τῶν ῥαγιάδων, ἀπηυθύνθη εἰ< τὸν πατέρα µου, καὶ ἐπέ-
τυχε δάνειον 600 ταλλήρων, τὰ ὁποῖα δυνάµει τῆ< ἀποδείξεω<, ἧ<
µετάφρασι< ἀκολουθεῖ, ὑπεχρεοῦτο νὰ ἐπιστρέψῃ ἐντὸ< ἓξ µηνῶν
καὶ εἰ< τάλληρα ἐπίση<, µὲ τόκον πρὸ< δώδεκα εἰ< τὰ ἑκατὸν κατ’
ἔτο<. Πρὸ< ἀσφάλειαν τοῦ δανείου τούτου, παρεχώρησε διὰ τὴν ἐξό-
φλησιν τὸ ἐνοίκιον τοῦ mizani ἐπὶ τοῦ βάµβακο<, καὶ ὁ ἐπιφορτι-
σθεὶ< τὴν σύναψιν τοῦ δανείου, ὑπέγραψε τὴν ἀπόδειξιν ὡ< µάρτυ<.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγγραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύπρου», ΚΧ, ΙΓ�
(1937) 120-121. Τὴν βεβαίωση περὶ τοῦ δανείου τούτου βλ. κείµενο 81, σ. 308.
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Κατὰ τὰ τέλη Ἰουλίου τοῦ αὐτοῦ ἔτου<, ὁ ἀρχιεπίσκοπο< ἀπεκε-
φαλίζετο, ὁ κύριο< batiste bénéducie, ἐνοικιαστὴ< τοῦ mizani, ἐξη-
ναγκάζετο, διὰ νὰ σώσῃ τὴν ζωήν του νὰ ἀποδεχθῇ τὸν ἰσλαµισµόν,
καὶ συνεπείᾳ τῆ< ἐπαναστάσεω< αὐτῆ<, ἡ διακυβέρνησι< τοῦ τόπου
περιῆλθε γενικῶ< εἰ< χεῖρα< τοῦ κυβερνήτου.

Τὸ δάνειον τοῦτο ἐζητήθη, ὡ< τόσα ἄλλα, καὶ δι’ αὐτὸ ὅπω<
καὶ διὰ τὰ ἄλλα δὲν ἐπετεύχθησαν παρὰ κενοὶ λόγοι ἀπὸ τὸν κυ-
βερνήτην, ὅστι< τώρα µὲν ἐπρόβαλλεν ὅτι ἀνέµενεν ὁδηγία< τῆ<
Πύλη<, ὁτὲ δ’ ὅτι ἔπρεπε νὰ ἔχοµεν ὑποµονήν, διότι ὁ τόπο< ἦτο
κατάχρεω<, καὶ συνεπείᾳ πληθώρα< ἀπαιτήσεων ἐκάµφθη. Ὁ ἄµεσο<
διάδοχό< του ἐκ τοὐναντίον ἰσχυρίζετο, ὅτι ἐπειδὴ ἡ ὑπόθεσι< αὕτη
δὲν συνέβη ἐπὶ τῶν ἡµερῶν του, ὤφειλε νὰ ἀναµένῃ τὰ< ὁδηγία< τῆ<
Πύλη<, καὶ ἐπρόβαλλεν, ὅπω< ὁ προκάτοχό< του, ὅτι ὁ τόπο< ἠδυ-
νάτει νὰ πληρώσῃ παρόµοια χρέη. Τὴν αὐτὴν περίπου ἐποχὴν ὁ
batiste bénéducie, ὅστι< τότε ἐκαλεῖτο imbrahim nasif, ἀφῆκε τὸν
τόπον καὶ κατέφυγεν εἰ< Αἴγυπτον, χωρὶ< νὰ πληρώσῃ τὴν δι’ ἧ<
ἐπεβαρύνθη ὑποχρέωσιν, διότι ὑπεχρεώθη νὰ δώσῃ λογαριασµὸν διὰ
τὸ mizani τοῦ βάµβακο< εἰ< τὴν ὀθωµανικὴν κυβέρνησιν, ἡ ὁποία
δὲν ἀπεδέχθη τὴν ὑποθήκευσίν του ἐκ µέρου< τοῦ Κυπριανοῦ. Ἀρ-
γότερον νέα διαβήµατα ἐγένοντο εἰ< Λευκοσίαν, µείναντα καὶ πάλιν
χωρὶ< ἀποτέλεσµα, ἂν καὶ ἐπρόκειτο περὶ χρέου< συναφθέντο< διὰ
τοῦ τόπου, ὅστι< ἠδύνατο νὰ εὕρῃ τὸν τρόπον νὰ πληρώσῃ, ἂν οἱ ἐπι-
φορτισµένοι τὴν διαχείρισιν καὶ οἱ διάδοχοι τοῦ Κυπριανοῦ θὰ ἤθε-
λον νὰ εἶναι καλῆ< πίστεω< καὶ νὰ µὴ µὲ βλάψωσι µὲ ψευδεῖ< καὶ
µαταία< προφάσει<, ὅπω< ἔκαµον καὶ δι’ ἄλλου< δανειστά<, κατό-
χου< ἀποδείξεων νοµίµων, τῶν ὁποίων ἐπιµένουσιν ἀρνούµενοι τὴν
νοµιµότητα διὰ νὰ ὑπεκφύγουσι τὴν πληρωµήν.

Ἐν πλήρει πεποιθήσει διὰ τὸ ἀποτέλεσµα τῆ< ἐπεµβάσεώ< σα<
ἀπευθύνοµαι πρὸ< ὑµᾶ<, ἐλπίζων νὰ τελειώσῃ ἐπὶ τέλου< ἡ ἀπὸ
τόσων ἐτῶν ἐκκρεµὴ< αὐτὴ ὑπόθεσι<.

Ἔχω τὴν τιµήν, κ. πρόξενε, νὰ διατελῶ εὐπειθὴ< καὶ ταπεινὸ<
δοῦλό< σα<,

Gabriel bernard.
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115. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ darras

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Κον κυβερνήτην, Κ†...†νῆ πασᾶν.
Ἐν Λάρνακι, τὴν 18ην Μαρτίου 1857.

Ἔχω τὴν τιµὴν νὰ διαβιβάσω εἰ< τὴν ὑµετέραν ἐξοχότητα
αὐτοκρατορικὸν φιρµάνι, πρὸ< ὑµᾶ< ἀπεθυνόµενον, τὸ ὁποῖον ἤδη
ἔλαβον ἀπὸ τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει πρέσβην µου.

Τὸ φιρµάνι αὐτὸ εἶναι σχετικὸν µὲ ἀπαίτησιν ἐνεργηθεῖσαν
ἀπὸ τοῦ 1853 ὑπὸ τοῦ George bernard, γάλλου ὑπηκόου, ἐπιζη-
τοῦντο< τὴν ἀποπληρωµὴν δανείου ὑπογραφέντο< διὰ τὸν πατέρα
του ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου τῷ 1821, ἐποχὴν καθ’ ἣν ἡ
ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ ἦτο προσωρινῶ< ἐπιτετραµµένη τὴν διεύθυν-
σιν τῶν ῥαγιάδων.

«Ἡ Πύλη, ἐπὶ τέλου<, ἀναγνωρίζει τὸ βάσιµον τῆ< ἀπαιτήσεω<
αὐτῆ<», οὕτω< ἐκφράζεται ὁ κ. βαρῶνο< de Thouvenel εἰ< ἐπιστολήν,
ἣν µοῦ ἔκαµε τὴν τιµὴν νὰ µοῦ γράψῃ ὑπὸ ἡµεροµηνίαν 11 τρέχοντο<
µηνό<, «καὶ δύναµαι σήµερον νὰ σᾶ< ἀποστείλω τὸ αὐτοκρατορικὸν
φιρµάνι, τὸ ὁποῖον ἀναγράφει τὰ ἀναγκαῖα µέτρα, ἵνα τὸ ὀφειλόµενον
εἰ< τὸν κ. bernard ποσόν, τὸ εἰ< τὸ ἔγγραφον τοῦτο καθοριζόµενον,
τοῦ πληρωθῇ ὁλοκληρωτικῶ< ἄνευ ἀναβολῆ<».

∆ὲν ἀµφιβάλλω ὅθεν, κ. κυβενῆτα, διὰ τὴν ταχεῖαν διεκπεραί-
ωσιν τοῦ ζητήµατο< τούτου, καὶ φρονῶ πὼ< θὰ εἶναι εὔκολον εἰ<
τὴν ὑµετέραν ἐξοχότητα νὰ ἐνεργήσῃ τὴν πληρωµὴν τοῦ ποσοῦ,
οὗτινο< ὁ κ. bernard ἀνεγνωρίσθη ὁ νόµιµο< πιστωτή<.

darras.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγγραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύπρου», ΚΧ, ΙΓ�
(1937) 122. Ὁ γάλλο< πρόξενο< darras, στὶ< ἑπόµενε< ἐπιστολὲ< ἀναφέρεται ὡ<
darrasse ἢ darasse.
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116. ΕΠΙΣΤΟΛΗ a. HoMsy

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ1

Κύριον darrasse, πρόξενον τῆ< Γαλλία<.
Ἐν Λάρνακι, τὴν 27ην Σεπτεµβρίου 1858.

Ἔχοµεν τὴν τιµὴν νὰ σᾶ< ὑποβάλοµεν ὅτι, µετὰ διαπραγµα-
τεύσει< µὲ τοὺ< ἐκ τῆ< νήσου ταύτη< ὀφειλέτα< µα<, καὶ κατόπιν
διαφόρων µεταβιβάσεων γενοµένων ὑπ’ αὐτῶν ἢ ὑπὸ τῶν δικαιου-
µένων, εἴµεθα κάτοχοι τῶν ἑξῆ< ἀξιῶν: Γρόσια 222.706, ὁµόλογον
ὑπογραφὲν ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἐπι-
σκόπων τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1821. Γρόσια 25.000, ὁµόλογον ὑπο-
γραφὲν ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἰωακεὶµ τὴν 7ην Σεπτεµβρίου 1823.
Γρόσια 5000, ὁµόλογον τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἰωακεὶµ τῆ< 1η< Ἰα-
νουαρίου 1822. Γρόσια 9702, ὁµόλογον ὑπογραφὲν ὑπὸ τοῦ ἀρχιε-
πισκόπου ∆αµασκηνοῦ τὴν 14ην Ὀκτωβρίου 1826. Ἐν συνόλῳ 4
ὁµόλογα, τὰ ὁποῖα καταθέτοµεν παρακαλοῦντε< νὰ διενεργήσετε
τὴν εἴσπραξίν των τὸ ταχύτερον, κεφάλαια καὶ τόκου<. Ὡ< ἀνα-
φέρεται εἰ< τὸ ὁµόλογον τῶν γροσίων 222.706 ὁ τόκο< ὡρίσθη εἰ<
16 εἰ< τὰ ἑκατὸν τὸ ἔτο<. Ὁ τόκο< διὰ τὰ τρία ἄλλα ὁµόλογα ὀφεί-
λει νὰ λογισθῇ ἀνάλογο< µὲ τὸν νόµιµον τόκον τοῦ τόπου, ἤτοι
πρὸ< 12 εἰ< τὰ ἑκατόν.

Γνωρίζοντε< τὸ ζωηρὸν ἐνδιαφέρον σα< διὰ τοὺ< ὁµοεθνεῖ<
σα< ὑπολογίζοµεν εἰ< τὴν ἀγαθήν σα< προαίρεσιν, καὶ σᾶ< παρα-
καλοῦµεν νὰ δεχθῆτε τὴν διαβεβαίωσιν τῆ< βαθυσεβάστου ὑπολή-
ψεώ< µα<.

Par procuration de C. Homsy Thomas et Cie a. Homsy.

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Προξενικὰ ἔγγραφα - δάνεια τῶν θρόνων Κύπρου», ΚΧ, ΙΓ�
(1937) 123. Τὸ περὶ οὗ ὁ λόγο< ὁµόλογο τοῦ Κυπριανοῦ βλ. κείµενο 74, σ. 294.
Ὁ συγγραφέα< τῆ< ἐπιστολῆ< παραθέτει στοιχεῖα ἀπὸ πληρεξούσιο τῆ< ἑται-
ρεία< C. Homsy Thomas et Cie.
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117. ΕΠΙΣΤΟΛΗ JosePH Habbas

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ1

Mr darasse, consul de France.

Λαµβάνω τὴν τιµὴν νὰ ἐκθέσω τὸ ἀποτέλεσµα τῆ< ἐντολῆ<,
ἣν ἠθελήσατε νὰ µοῦ ἐµπιστευθῆτε, ἀναφεροµένη< εἰ< τὴν ὑπόθεσιν
Ch. Homsy καὶ G. Thomas et Cie. Κατὰ τὰ< ὁδηγία< σα< ἀνῆλθον
εἰ< Λευκοσίαν, καὶ ἅµα τῇ ἀφίξει µου, τὴν 24ην τρέχοντο<, παρου-
σιάσθην πρὸ τῆ< αὐτοῦ ἐξοχότητο< τοῦ issac πασᾶ, κυβερνήτου
τῆ< νήσου Κύπρου, συνοδευόµενο< ὑπὸ τοῦ κυρίου laffon, πρά-
κτορό< σα< εἰ< τὴν πρωτεύουσαν ταύτην. Ἐνεχειρίσαµεν εἰ< αὐτὸν
τὴν ἐν λόγῳ ἐπιστολήν σα<, ἐν ᾗ κάµνετε λόγον διὰ τὴν (ὡ<) ἄνω
ὑπόθεσιν. Ἡ αὐτοῦ ἐξοχότη< ὁ πασᾶ<, ἀφοῦ ἐγνώρισε τὸ περιεχό-
µενόν τη<, µᾶ< ἐκάλεσε νὰ παρουσιασθῶµεν τὴν ἐπαύριον, 25 τρέ-
χοντο<, εἰ< τὸ µετζιλίσιν2. Ἐσπεύσαµεν νὰ συµµορφωθῶµεν µὲ τὴν
πρόσκλησιν αὐτήν, καὶ εὕροµεν ἐκεῖ τὸν µακαριώτατον ἀρχιεπί-
σκοπον Κύπρου Μακάριον3, ὅστι<, ὡ< ἡµεῖ<, εἶχε προσκληθῇ ἀπὸ
τὸν πασᾶν εἰ< τὸ αὐτὸ συµβούλιον. Κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτὴν διε-
πιστώθη ὅτι οἱ κ.κ. Homsy καὶ Thomas ἦσαν κάτοχοι, δι� ἐκχωρή-
σεων τελείω< ἐν τάξει, καὶ δικαστικῶ< γενοµένων, τεσσάρων
ὁµολογιῶν, τῶν ἑξῆ<: 1ον) Γρόσια 22.270 (222.706). Ἀπόδειξι< ὑπο-
γραφεῖσα τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1821 ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
Κυπριανοῦ καὶ τῶν µητροπολιτῶν του ὑπὲρ τοῦ κυρίου Κυπριανοῦ

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «∆άνεια τῶν θρόνων διὰ τὴν Κύπρον», ΚΧ, Ζ� (1930) 141-144. Ἡ
ἐπιστολὴ ἀπευθύνεται πρὸ< τὸν πρόξενο τῆ< Γαλλία< στὴν Λάρνακα P. darasse,
κάνει δὲ λόγο γιὰ τὸ ἴδιο ὁµόλογο στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται καὶ ἡ ἐπιστολὴ τῆ< σ. 420.
2. Μετζιλίσι: συµβούλιο.
3. Μακάριο< Α� (1854-1865).
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Θησέω< καὶ Σία. 2ον) Γρόσια 5000. Ἀπόδειξι< ὑπογραφεῖσα τὴν 1ην
Ἰανουαρίου 1822 ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἰωακεὶµ καὶ τῶν µητρο-
πολιτῶν του ὑπὲρ τῆ< κυρία< Ὀρσουλοῦ< καὶ τῆ< θυγατρό< τη<
Εὐτέρπη< (euterpia). 3ον) Γρόσια 9702 καὶ 4/40. Ἀπόδειξι< ὑπο-
γραφεῖσα τὴν 14ην Ὀκτωβρίου 1826 ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ∆αµα-
σκηνοῦ ὑπὲρ τῆ< κυρία< Θεοδώρα<. 4ον) Γρόσια 25.000. Ἀπόδειξι<
ὑπογραφεῖσα τὴν 7ην Σεπτεµβρίου 1823 ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Ἰωακείµ, ὑπὲρ τοῦ Michel Havva. Μετὰ γνῶσιν καὶ ἀνάγνωσιν τῶν
τίτλων τούτων καὶ ὑποχρεώσεων, ὁ πρόεδρο< τοῦ συµβουλίου, ἡ
αὐτοῦ ἐξοχότη< issac πασᾶ<, ἠρώτησε τὸν ἀρχιεπίσκοπον Μακά-
ριον, ἂν ἐγνώριζεν τὰ< ὑπογραφὰ< καὶ τὰ< σφραγίδα<, τὰ< τεθει-
µένα< κάτωθεν τῶν εἰρηµένων ἀποδείξεων. Εἰ< ταῦτα ὁ µακαριώ-
τατο< ἀπήντησεν ἐπὶ λέξει ὡ< ἑξῆ<: «Εἶµαι βέβαια ὁ ἀρχιεπίσκο-
πο<, εἶπεν, ἀλλὰ δὲν ἔχω τὴν ἰσχύν, τὴν ὁποίαν εἶχον οἱ ἀρχιεπί-
σκοποι τῆ< ἐποχῆ< ἐκείνη<, ὅπω< ὁ ἀρχιεπίσκοπο< Κυπριανό<,
ὅστι< εἶχεν ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν του καὶ τὸ ταµεῖον τῆ< κυβερνή-
σεω<, καὶ τὴν ἐξουσίαν νὰ συνάπτῃ δάνεια, ἔργον, σήµερον, τῆ< το-
πικῆ< κυβερνήσεω< καὶ τῆ< κοινότητο<». Ἐπειδὴ ἡ ἀπάντησι< αὕτη
δὲν ἐθεωρήθη ἱκανοποιητικὴ εἰ< τὸ µετζιλίσι, ὁ πρόεδρο< προέτρε-
ψεν αὐτὸν νὰ ἐξηγηθῇ σαφέστερον.

Εἰ< τοῦτο ὁ µακαριώτατο< ἀπήντησεν ὅτι παρίστατο ἀνάγκη
νὰ συµβουλευθῇ τοὺ< µητροπολίτα< του, καὶ ἐζήτησε προθεσµίαν
µέχρι τῆ< ∆ευτέρα<, 27 τρέχοντο<, διὰ νὰ δώσῃ κατηγορηµατικὴν
ἀπάντησιν, διότι, προσέθηκεν, ἦτο βέβαιο< ὅτι οἱ µητροπολῖται θὰ εἶνε
εἰ< Λευκοσίαν ἐντὸ< τῆ< ἡµέρα< τῆ< 27η<. Ἡ συνεδρίασι< ἀνεβλήθη.

Τὴν ∆ευτέραν, 27ην, νέα συνεδρίασι<. Ὁ πρόεδρο< issac πασᾶ<
ἔλαβε τὸν λόγον καὶ ἀπευθυνόµενο< πρὸ< τὸν µακαριώτατον ἐκά-
λεσεν αὐτὸν νὰ δώσῃ ἐξηγήσει< διὰ τὴν εἰρηµένην ὑπόθεσιν. Ὁ ἀρχι-
επίσκοπο< δὲν ἀπήντησεν, ἀλλὰ τοὐναντίον ὁ κύριο< Τριανταφυλ-
λίδη<, δηµογέροντα<, ἔλαβε τὸν λόγον, καὶ ἀφοῦ εἶπε κούφου< δι-
καιολογία<, ὅπω< ὅτι αἱ ἀποδείξει< ἐγένοντο τὸ 1821 κατὰ Ἰανουά-
ριον, καὶ ὅτι δὲν εἶχον νὰ κάµουν µὲ γάλλου<, ἀλλὰ µὲ ῥαγιάδε<,
συνεπέρανε λέγων ὅτι ὁ κλῆρο< ἀρνεῖται νὰ ἀπαντήσῃ, δεδοµένου
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ὅτι δὲν ὑπῆρχεν εἰδικὴ ἐκ Κωνσταντινουπόλεω< διαταγή. Παρεκά-
λεσα τότε τὴν αὐτοῦ ἐξοχότητα τὸν issac πασᾶν, νὰ βιάσῃ τὸν ἀρχιε-
πίσκοπον νὰ δώσῃ µίαν ἀπάντησιν. Ἡ αὐτοῦ ἐξοχότη< ὁ πασᾶ<
ἀπήντησεν, ὅτι κατὰ τὰ νενοµισµένα ἦτο ἀπηγορευµένον νὰ ἐνα-
σχοληθῇ µὲ ὑπόθεσιν πρὸ δεκαπενταετία< καὶ πλέον χρονολογου-
µένην χωρὶ< ῥητὴν διαταγὴν ἐκ Κωνσταντινουπόλεω<. Ὑπέκυψα
πρὸ τοιούτου ἐπιχειρήµατο<, καὶ ἐπεριορίσθην νὰ ζητήσω τὴν ἀπάν-
τησίν του πρὸ< τὴν ἐπιστολήν σα<, εἰ< ἣν θὰ εἶχε νὰ συνοψίσῃ πᾶν
ὅ,τι ἐγένετο κατὰ τὰ< δύο ταύτα< συνεδρία<. Παρουσίᾳ τοῦ συµ-
βουλίου ἡ αὐτοῦ ἐξοχότη< ὁ issac πασᾶ< ὑπεσχέθη νὰ κάµῃ κατὰ
τὴν ἐπιθυµίαν µου, καὶ ἡ συνεδρίασι< διελύθη. Σήµερον, 28 τρέχον-
το<, τὴν ἑνδεκάτην τῆ< πρωΐα< παρουσιάσθην εἰ< τὴν αὐτοῦ ἐξο-
χότητα τὸν issac πασᾶν, καὶ ἐπιµόνω< τὸν παρεκάλεσα νὰ θελήσῃ νὰ
µοῦ δώσῃ τὴν ἔκθεσιν ἐπὶ τοῦ ἀποτελέσµατο< τῶν δύο συνεδριά-
σεων, ὡ< καὶ τὴν ἀπάντησιν εἰ< τὴν ἐπιστολήν σα<, κάµνων αὐτὸν
νὰ ἐννοήσῃ ὅτι ἤµην ὑποχρεωµένο< νὰ ἀναχωρήσω διὰ Λάρνακα
ἐντὸ< τῆ< ἡµέρα<. Ἡ αὐτοῦ ἐξοχότη< ζωηρῶ< ἐπέµεινε νὰ ἀναβάλω
τὴν ἀναχώρησίν µου µέχρι τῆ< νυκτό<. Μὴ ἐννοῶν τὴν αἰτίαν τῆ<
ἀναβολῆ< αὐτῆ<, καὶ κρίνων ὅτι ἡ αὐτοῦ ἐξοχότη< εἶχε τὸν ἀπαι-
τούµενον χρόνον νὰ συντάξῃ τὴν ἐπιστολήν του, διεµήνυσα µὲ τὸν
γραµµατέα του, ὅτι ἐσκόπουν πάντοτε νὰ ἀναχωρήσω κατὰ τὴν 3ην
µ.µ. καὶ ὅτι ἤλπιζον νὰ ἔχω πρὸ τῆ< ἀναχωρήσεώ< µου τὴν ἀπάντη-
σίν του καὶ ὅτι ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει δὲν εἶχε παρὰ νὰ διευθύνῃ τὴν
ἐπιστολήν του κατ� εὐθείαν πρὸ< ὑµᾶ<, κύριε πρόξενε.

Ἐν Λευκωσίᾳ, τῇ 28ῃ Σεπτεµβρίου 1858.
Ὁ βοηθὸ< δραγοµᾶνο< τοῦ προξενείου τῆ< Γαλλία<

Joseph Habbas.

Υ.Γ. Τὴν 4ην ὥραν τῆ< νυκτό<, τὴν στιγµὴν τῆ< ἀναχωρήσεω< τοῦ

κ. Homsy διὰ Λάρνακα, ἡ αὐτοῦ ἐξοχότη< ὁ issac πασᾶ< µοῦ ἔστελλε τὴν

ἀπάντησίν του εἰ< τὴν ἐπιστολήν σα<, τὴν ὁποίαν ἔχω τὴν εὐχαρίστησιν

νὰ σᾶ< µεταβιβάσω.
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118. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ∆ΑΒΙ∆1

Τρισσέβαστέ µου Μακαριώτατε!2

Γονυκλινῶ< προσκυνῶ τὰ σὰ κράσπεδα.
Λεµεσό<, 31/9/1871 (sic).

Μακαριώτατε δέσποτα! Παρακαλῶ εὐηρεστηθῆτε τὴν ἀνά-
γνωσιν τῆ< ταπεινῆ< µου (ὡ< εὐηρεστήθη ὁ Κύριό< µα< εἰ< τὴν
τοῦ †....† ).

Ὁ ὑποφαινόµενο<, εἰµὶ πατριώτη< ἐκ χωρίου Στροβόλου, λεί-
πων ἀπὸ τὰ 24, ὀρφανισθεὶ< ἐκ τῶν συγγενῶν µου, ἀοιδίµου Κυ-
πριανοῦ καὶ Χατζησάββα, ἀγχονισθέντων παρὰ τῆ< περιστάσεω<,
ἐπὶ Κουτζιοὺκ Μεχµέτ.

Παρὰ τῆ< ἀπραξία< τῆ< ἡλικία< µου παρασιωπῶ τί ὑπόφερα,
λέγω(ν) µόνον ὅτι, ἀπὸ τὰ 35 ἕω< τὰ 60 καὶ οἱ Κοσµᾶν αὐτόν, ὁ
σταθµὸ< τῶν πατριωτῶν µου (εἰ< δόξαν Θεοῦ!) σὺν τῶν λοιπῶν (µα-
καριώτατε δέσποτα), ὄχι µόνον συνεσταθµοῦσι, καὶ ὁ κάποιο<
αὐτὸ< Μικέλλη< Κοσµᾶ< (τὸ ἔθνο< γρεκοκατόλυκο<), ἀλλὰ καὶ
δουλιὲ< ἐκάµαµε, µάλιστα στὰ 48, 24 χιλιάδε< τάλληρα π(π)αρὰν
τοῦ Κοβέρνου. Εἰ< µίαν στάλσιν τοῦ ἔµβασα (ἐξῶν ἄλλοι<), καὶ µοῦ
ἔµβαζε βόα< καὶ ἐπουλοῦσα τοῦ Μ. Μουχάµµετ Ἄλι. Στὰ 56 εἰρη-
νεύσαντε< οἱ ἀντίπαλοι στὴ(ν) Σεβαστούπολιν σµῆνο< µέγα τυχο-
διωκτῶν ἐπληµµύρισε τὴν πόλιν Ἀλεξ<άνδρου>, οἵτινε< καὶ
κατέστρεψαν χιλιάδε< ἐκ τῶν ἔχοντα< καταστάσει<! Σὺν τοὺ< λοι-
πού<, κατὰ δυστυχίαν µου, συνεριθµήθην καὶ ἐγὼ ὁ τάλα< τρί<.
Στὰ< δύο (µακαριώτατε) αὐτοµόλησα, ὅπω< νῦν. Καὶ τρὶ< ὅµω<

1. ΙΑΚ, Βιβλίον Ε�, ἔγγραφον 167. Ὁ Χρίστο< ∆αβὶδ ἦταν συγγενὴ< τοῦ Κυ-
πριανοῦ.
2. Ἀπευθύνεται στὸν ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Σωφρόνιο (1865-1900).
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στὸ 63ον µὲ κατεσπάραξεν ἁλύσεσι σχεδὸν δεσµεφθεὶ< ἀναπνέων
ὡ< ὁ Ἰὼβ ἐν τῇ κοπρίᾳ. Στὸ 69ον ἦλθον εἰ< πατρίδα, εἰ< Λεµεσόν,
βασταζόµενο< ὡ< ἐβαστάχθη εἰ< πανδοχεῖον ὁ εἰ< ληστὰ< περι-
πεσὼν καὶ βοηθούµενο< παρὰ τοῦ σαµαρείτου. Ἀλλὰ ἕω< πότε
Κύριε, εἶπεν ὁ ∆αβίδ!

Λοιπὸν µακαριώτατε δέσποτα, προσπίπτω εἰ< τὴν ἰσχὺν τῆ<
ποιµαντικῆ< ῥάβδου καὶ σκιὰν σκήπτρου σα<, ἵνα διατάξητε τὸν
διερµηνέα σα< νὰ ἀνοίξῃ καὶ ὑποχρεώσῃ τὸν ἄνω ῥηθέντα Μ<ικέλ-
λην> Κοσµᾶ νὰ ἐξαργυρώσῃ τὸ ἐσωκλεισθέν, τὸ ἀπὸ τριάκοντα τῶν
ἕξι. Ἐγὼ ἀφοῦ ἦλθα πολλάκι< τὸν ἔγραψα, πλὴν οὐκ ἠβουλήθη συ-
νιέναι. ∆ιότι ἰδοὺ ἀκούω τὴν θύραν τοῦ ἐλέου<, ὡ< εἶπεν ὁ Κύριό<
µα<, νὰ κρούεται.

Ταῦτα καὶ µένω ὁ ὑποδιέστερο< πάντων,

Χρίστο< ∆αβίδ.
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119. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 18211

Τὰ µαρτυρικὰ λείψανα τῶν θυσιασθέντων ἱερωµένων τε καὶ
λαϊκῶν... τινὰ δὲ µετέφερον καὶ ἔθαψαν ἐντὸ< τοῦ περιβόλου τῆ<
ἱερᾶ< ἐκκλησία< Φανερωµένη<, ἐν ἄκρᾳ σιγῇ καὶ ἐν ὥρᾳ βαθεία<
νυκτό<. Τὰ µὲν τῶν ἀρχιερέων καὶ κληρικῶν ἐν ἰδιαιτέρῳ τάφῳ, τὰ
δὲ τῶν λαϊκῶν ἐπίση< παραπλεύρω<. Τὸν τόπον δὲ τῆ< µετὰ ταῦτα
µετακοµιδῆ< τῶν µαρτυρικῶν τούτων λειψάνων δεικνύει πλὰξ φέ-
ρουσα τὴν ἀκόλουθον ἐπιγραφήν:

«Ἐν τῷ ὑπὸ τὴν ἱερὰν ταύτην τράπεζαν κενοταφίῳ, κεῖνται
τὰ ὀστᾶ τῶν κατὰ τὸ 1821, 9-10 Ἰουλίου ἀπηγχονισθέντων καὶ κα-
ρατοµηθέντων ἱερωµένων καὶ λαϊκῶν, καὶ ἐντὸ< τοῦ περιβόλου τῆ<
Φανερωµένη< ἐνταφιασθέντων. Ἀνακαινισθείση< δὲ τῆ< ἐκκλησία<
1872-1873, ἀπεκοµίσθησαν ἐκ τοῦ προτέρου αὐτῶν τάφου καὶ τὰ
ἱερὰ ὀστᾶ τῶν τότε θανατωθέντων, καὶ ἐτέθησαν, ὡ< ἀνωτέρω εἴρη-
ται, εἰ< µνηµόσυνον αἰώνιον. Τὰ ὀνόµατα αὐτῶν εἰσὶ ταῦτα. Κυ-
πριανοῦ ἀρχιεπισκόπου, Χρυσάνθου Πάφου, Μελετίου Κιτίου,
Λαυρεντίου Κυρηνεία<, Ἰωσὴφ ἡγουµένου Κύκκου, Μελετίου ἀρχι-
διακόνου, Γ. Μασούρα, Π. Οἰκονοµίδου, Μ. Γλυκῦ, Πιεράκη, Ἰωάν-
νου Ἀντωνοπούλου, Π. Βοσκοῦ, Ν. Ζωγράφου, Σ. Σολοµῆ, Σ.
Συµεωπούλου, Χρ. Κουρτελλαρίδη»...

... Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν παρορµῶντο ν’ ἀρνηθῶσι τὸν Χριστὸν
πρὸ< διαφύλαξιν τῆ< ζωῆ< των καὶ πολλῶν ἄλλων ἐφηµέρων ἀγα-
θῶν ἀπόλαυσιν, ἀλλ’ ὅλοι µέχρι< ἑνὸ< τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγω-

1. Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύµατα τῶν κατὰ τὸ 1821 ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ τρα-
γικῶν σκηνῶν, Ἀλεξανδρείᾳ 1888, σσ. 20-22.
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νίσαντο, τὴν πίστιν τοῦ σωτῆρο< Χριστοῦ τετηρήκασι, καὶ οὕτω
τοῦ ἀµαράντου ἔτυχον στεφάνου τῆ< αἰωνίου µακαριότητο<, παρὰ
τοῦ µεγάλου ἀθλοθέτου Θεοῦ. Ἀλλὰ καὶ αἱ τελευταῖαι στιγµαὶ τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, καθ’ ἃ οἱ εἰδότε< ἐβεβαίωσαν, ἐφάνη-
σαν τῳόντι στιγµαὶ πίστεω< ἀκραιφνοῦ<, ὁποία< τὰ< προπαρα-
σκευάζει ἐν περιστάσεσι τοιαύται< συνείδησι< ἀκηλίδωτο<, καρδία
ἀγαθοποιὸ< καὶ µεγάλη περιφρόνησι< τῆ< προσκαίρου ζωῆ< καὶ
προσδοκία τῆ< µελλούση< καὶ µακαρία< ἐκείνη<, ἣν ἡτοίµασεν ὁ
Θεὸ< τοῖ< ἀγαπῶσιν αὐτόν.

Ἀπόσπασµα ἀπὸ ποίηµα τοῦ συγγραφέω<
ἀφιερωµένο στοὺ< µάρτυρε< τῆ< 9η< Ἰουλίου 18212.

Πρῶτο< τῶν ἄλλων εἰ< τοῦ τοπάρχου
θῦµα πρωτόλειον µαρτυρίου,
φέρετ� ὁ Κύπρου Κυπριανό<.

Ὁ µύστη< οὗτο< δὲ τοῦ Ἀνάρχου
δένετ� ὑψοῦται διὰ σχοινίου
ἐπὶ τοῦ δένδρου, ὥσπερ ἀµνό<.

Πικρῶ< ἀγόµενο< κατηράσθη
τὸ θηριῶδε< τῆ< καταδίκη<,
ὑψώσα< ὄµµα �< τὸν οὐρανόν.

Ὡ< µέγα< µάρτυ< καθηγιάσθη
ὁ γεραρώτατο< ἀρχιθύτη<,
καθότι στέφανον φαεινόν,

2. Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, αὐτόθι, σσ. 32-33.
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Περιεβλήθη ὁ θεῖο< ἥρω<,
ὁ µέχρι τέλου< ἐγκαρτερήσα<
εἰ< τὰ< βασάνου< τὰ< ἀλγεινά<.

Ὡ< πιστὸ< δοῦλο< δὲ τοῦ Σωτῆρο<,
τὰ< ἐπιγείου< περιφρονήσα<
τιµὰ< καὶ δόξα< µηδαµινά<.

Μετὰ δὲ τοῦτον �< τοῦ µαρτυρίου
τὴν θέσιν φέρουν συλλειτουργού< του
τρεῖ< ἄλλου< ἔτι ἀρχιερεῖ<·

τὸν Πάφου πρῶτον, εἶτα Κιτίου,
καὶ Κυρηνεία< συνοδικού< του
καὶ ἡγουµένου< καὶ ἱερεῖ<.

Ἄλλοι µὲν τούτων ἐκ τοῦ τραχήλου
σφάγια ἤρτηνται τοῦ Ὑψίστου
ἐπὶ πλατάνων κατὰ σειράν.

Ὡ< θαρσαλέω< καὶ µετὰ ζήλου
ὑποστηρίξαντε< τοῦ Ἀκτίστου
ὕπαρξιν, δόξαν ὑπερφυᾶ.

Ἄλλοι δὲ ἔκειντο ἐσφαγµένοι
καὶ πορφυρόχροοι ἀπὸ αἷµα,
µετὰ µαρτύριον ἱκανόν·

ἀλλ� ὅλοι ἔφερον δοξασµένοι
τὸ φαεινότατον θεῖον στέµµα
τοῦ βασιλέω< τῶν οὐρανῶν.
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120. Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΕΣΠΟΤΑ∆ΩΝ1

... Ἦταν καιρὸ< καταδροµῆ< καὶ τοῦ Κιουτσοὺκ Μεχµέτη,
καὶ πῶ< τὸ ἐνθυµήθηκα ποὺ ἐνενήντα ἔτη!
Ἔθνο< µὲ ἔθνο< πάντοτε µιὰν ὑποψίαν βάλλει,
νὰ κόψει τοὺ< καλοὺ< καλού<, νὰ φοβηθοῦν οἱ ἄλλοι.
Εἶπάν του το προσωπικῶ< τοῦ ἀρχιεπισκόπου,
ποὺ ἦταν ὁ µιλλὲτ πασᾶ< τζαὶ ἀρχηγὸ< τοῦ τόπου.
Νὰ ἐνθυµεῖστε ὁ Θεὸ< ἐν φταίξιµον δικόν µα<,
Κυπριανὸ< ἐλέγετουν ἀρχιεπίσκοπό< µα<.
Καὶ τὸ χωριόν του Στρόβολο< ἐν ἡ ὀνοµασία,
διάστηµα µισὴ ὥρα ἀπὸ τὴν Λευκωσίαν.
Κυριακὴν ποὺ τὸ πρωί, µετὰ τὴν ἐκκλησίαν,
θόρυβο< µέγα< ἔγινεν µέσα στὴν Λευκωσίαν.
Ἐπῆγαν κι ἐρωτῆσάν τον ἂν γίνεται σουννέτι2,
νὰ τοῦ χαρίσουν τὴν ζωὴν καὶ ἥσυχα νὰ πέφτει,

1. Ἀπόσπασµα ἀπὸ τὸ ὁµώνυµο ποίηµα τοῦ Χριστοδούλου Τζιαπούρα ἐκ τοῦ χω-
ρίου Κρήτου Τέρρα<, τὸ ὁποῖο πρωτοέκδωσε τὸ 1911. ΧΡ. ΤΖΙΑΠΟΥΡΑ, Ἅπαντα,
ἔκδ. ΚΕΕ, XXXVi, Λευκωσία 2001, σσ. 244-245. Κ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ, «Ἐπιστροφὴ
στὸν ποιητάρη Χριστόδουλο Τζιαπούρα», ΛΚ, τεῦχ. 32 (1974) 88-94. Τοῦ αὐτοῦ,
«Ἡ 9η Ἰουλίου στὴν ποίηση τῆ< Κύπρου», Ἡ Κύπρο< µα<, τεῦχ. 66 (1997) 27-
34. Ἂν καὶ εἴχαµε σκοπὸ στὴν παροῦσα ἔκδοση νὰ συµπεριλάβουµε µόνο ποι-
ήµατα σύγχρονα τοῦ Κυπριανοῦ, ὡστόσο κρίθηκε ἀπαραίτητη ἡ παράθεση
µέρου< τοῦ ἐν λόγῳ ποιήµατο< γιὰ δύο λόγου<: α) γιατὶ περιγράφει ἰδιαίτερα πα-
ραστατικὰ τὸ µαρτύριο καὶ τὴν ἄρνηση τῶν θυµάτων νὰ ἀλλαξοπιστήσουν καὶ
νὰ σώσουν τὴν ζωή του<, καὶ β) γιατὶ ὁ ποιητὴ< εἶναι ἄνθρωπο< τοῦ λαοῦ, ἕνα<
ποιητάρη<, καὶ στὰ λόγια του ἀπηχεῖται ἡ βαθειὰ αἴσθηση περὶ τῆ< ἁγιότητο<
τῶν µαρτύρων τοῦ 1821, τὴν ὁποία συναντήσαµε στοὺ< ἁπλοὺ< ἀνθρώπου< τοῦ
τόπου µα<.
2. Περιτοµή.
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νὰ ὁµιλᾷ τὴν τουρκικήν, νὰ κάµνει τὸ ναµάζι3

καὶ νὰ τὸν κάµουσιν πασᾶν νὰ τοὺ< ἐξουσιάζει.
Ἕναν ποξᾶν φορέµατα παίρνουν νὰ τοῦ φορέσουν
καὶ τὰ καλοηρίστικα νὰ τοῦ τὰ ἀφαιρέσουν.
Μὲ σελ<ου>βάρι τσόχενο, ταραπουλούζι φέσι,
νὰ τὸν σαλαβατίσωσιν4, τότε< νὰ τοὺ< ἀρέσει.
«Μὴν χάνετε τὰ λόγια σα<, νὰ µὴν µοῦ πεῖτε ἄλλα,
εἶµαι καὶ διὰ θάνατον, εἶµαι καὶ γιὰ κρεµµάλαν!».
Ἐστείλασι καὶ φέρασιν τοὺ< τρεῖ< τοὺ< δεσποτάδε<,
κάτι κεφάλια καλὰ καὶ µερικοὺ< παπάδε<.
Ὅποιο< εἶχεν τὸ ὄνοµα καὶ (ὅ)ποιο< ἐκαλοπέρναν,
ἐπιάνναν τον καὶ ἐδήνναν τον καὶ µέσα τὸν ἐφέρναν.
Φέρνουν τοὺ< τρεῖ< ἀρχιερεῖ< καὶ τοὺ< ἐγονατίσαν
καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπον πάλιν τὸν ἀρωτῆσαν.
Τρίτην φορὰν τὸν ἐρωτοῦν, τί νὰ τοὺ< ἀπαντήσει;
ἴσω< καὶ ἐφοβήθηκεν κι ἔννα µετανοήσει.
«Ἕνα< εἶναι ὁ λόγο< µου καὶ ἕνα< ὁ Θεό< µου,
φέρτε µου τὴν κρεµµασταρκάν, στήσετέ την ἐµπρό< µου.
Ὅσα ἐκάµαν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἑβδοµάδα,
ἁγίαν Τριάδα προσκυνῶ καὶ σέβοµαι Ἑλλάδα».
Ἐπρόσταξεν Ἀγάπεη< τὲ< πόρτε< νὰ βαδώσουν,
µήτε νὰ µποῦν, µήτε νὰ βκοῦν κι ἔννα τοὺ< ἐσκοτώσουν.
Ποῖο< ἦταν ὁ Ἀγάπεη<; ὁ Κιουτσοὺκ Μεχεµέτη<,
ἡ κρίση εἰ< τὸ χέριν του καὶ πρῶτο< νοµοθέτη<.
Ἦταν κοντὸ< καὶ πάτσαλο<, στραβὸ< µ� ἕναν ἀµµάτι,
νὰ κόψει τοὺ< ἀρχιερεῖ< ἔβαλέν το γινάτι.
Κωµοδικεῖα δὲν εἶχεν τότε<, µὲ δηµαρχεῖα
καὶ τὸ χωρίον του Κλαυδιά, Λάρνακο< ἐπαρχία5.

3. Προσευχὴ τῶν µωαµεθανῶν.
4. Σαλαβάτι εἶναι ἡ ὁµολογία πίστεω< τῶν µωαµεθανῶν. Ὅσοι τὸ ἔλεγαν ἔστω
καὶ γιὰ ἀστεῖο, ἔπρεπε νὰ γίνουν µουσουλµᾶνοι ἢ νὰ πεθάνουν.
5. Ὁ ποιητὴ< συγχέει τὸν Κιουτσοὺκ Μεχµὲτ µὲ τὸν Χατζηµπακκῆ ἀγᾶ, ὁ
ὁποῖο< καταδυνάστευσε τὴν Κύπρο κατὰ τὰ ἔτη 1775-1783.
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Ἕνα< ὁ µουσελίµαγα< µὲ τὸν Κιουτσοὺκ Μεχµέτη,
µήπω< καὶ φευγατίσουν του<, ἐβλέπασιν νεπέτι.
Μόνον ὁ γιὸ< τοῦ Κιόρογλου ἦταν γιὰ νὰ µαλλώσει,
τὸν ἅγιον Κυπριανὸν γιὰ νὰ τὸν ι-γλυτώσει.
Ἐγονατίσαν του< ἐµπρὸ< τοὺ< τρεῖ< τοὺ< δεσποτάδε<,
ἤθελαν νὰ γλυτώσουσιν, ἂν ἦταν µὲ παράδε<.
Φέρνουσιν τρεῖ< τζελλάττηδε< µὲ τὸ σπαθὶν στὸ χέρι,
καρτζίν του< νὰ γυµνάζουνται µετὰ τὸ µεσοµέρι.
Ἦρτεν ἡ ὥρα ἡ πικρὴ µετὰ τὸ µεσοµέρι,
ὁ Πλάστη< µου ἔτσι καιρὸν ξανὰ νὰ µὴν τὸν φέρει.
Ἐπέφταν τὰ κεφάλια του< χαµαὶ στὴν γῆν τὴν µαύρη,
ἐν ἄδικον ὁ ἄνθρωπο< νὰ µὴν κάµει καὶ νά �βρει.
Ὁ Πάφο< ἦταν Χρύσανθο<, Μελέτιο< Κιτίο<,
Λαυρέντιο< ὁ Κυρηνεὺ< καὶ πᾶσιν αἰωνίω<.
Ὁ ἅγιο< Κυπριανὸ< βλέπει τοὺ< δεσποτάδε<,
γονατισµένου< στὴν γραµµὴν µὲ δίχα κεφαλάδε<.
Ἤρταµεν στὸν Κυπριανὸν ν� ἀφήσουµεν τὰ ἄλλα,
ἐπάνω στὴν συκαµινιὰν ἐστῆσαν τὴν κρεµµάλλαν.
Ἐσταύρωσέν την τρεῖ< φορέ<, µάλιστα εὐλόγησέν την,
εἰ< τὸν λαιµὸν ὁ ἴδιο< ἔπιασεν κι ἔβαλέν την.
Τὰ ὅσα τοῦ ἐκάµασιν, τοῦτον ἐν παραπάνω,
τρία ἡµερονύκτια ἐκρέµµετουν τζειπάνω.
Ἐν τοὺ< τοὺ< ἐδιούσασιν νὰ πᾶσιν νὰ τοὺ< θάψουν,
ἐσχεδιάζαν τὴν δουλειάν, ἦταν γιὰ νὰ τοὺ< κάψουν!
Κανεὶ< νὰ µὴν ἔρτει κοντά, µὲ συγγενεῖ< νὰ κλάψουν,
ἐπήασιν σὰν µάρτυρε<, µιὰν ὥραν ἐννὰ λάµψουν...
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121. Η ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Α�

Εἰ< τὸ ὑπ. ἀριθµ. 1998 καὶ ἡµεροµηνίαν 11 Ἰουλίου 1925 φύλ-
λον τῆ< ἐγκρίτου λευκωσιατικῆ< ἐφηµερίδο< «Φωνὴ τῆ< Κύπρου»,
εἰ< τὴν στήλην τῶν χρονικῶν ἀνέγνωσα τὰ ἑξῆ<: «Τὸ ἐπὶ τῇ θλιβερᾷ
ἐπετείῳ τῆ< 9 Ἰουλίου ἐθνικὸν µνηµόσυνον εἰ< µνήµην τοῦ ἀειµνή-
στου ἐθνοµάρτυρο< ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ θὰ τελεσθῇ αὔριον
ἐν τῷ καθεδρικῷ ναῷ χοροστατοῦντο< τοῦ µακαριωτάτου ἀρχιεπι-
σκόπου2. Σκέψι< ἐγένετο ὅπω< παρόµοιον µνηµόσυνον καθιερωθῇ
καὶ τελῆται ἐτησίω< µετ’ ἐπισηµότητο< καὶ ἐν τῷ χωρίῳ Καµπιά,
γενετείρᾳ τοῦ ἐθνοµάρτυρο<, ὅπου σῴζονται ἐρείπια τῆ< οἰκία<
ὅπου ἐγεννήθη, ἀλλὰ πρὸ τούτου ἡ αὐτοῦ µακαριότη< ὁ ἀρχιεπί-
σκοπο< θεωρεῖ ὅτι πρέπει καὶ νὰ ἐξαγορασθῇ ὑπὸ τῆ< ἀρχιεπι-
σκοπῆ< ἡ περιοχὴ τῆ< οἰκία< ἐκείνη< καὶ ἀνεγερθῇ περίφραγµα
µετὰ ἀναµνηστικῆ< µαρµαρίνη< στήλη<».

Ὁµολογῶ ὅτι τὸ δηµοσίευµα τοῦτο µοὶ προξένησε µεγίστην
ἐντύπωσιν, διότι µέχρι τῆ< στιγµῆ< καθ’ ἣν τὸ ἀνέγνωσα, οὐδέποτε
ἐφανταζόµην, ὅτι θὰ ὑπῆρχον οἱ ὑποστηρίζοντε< ἄλλην κώµην ἀπὸ
τὸν Στρόβολον ὡ< γενέτειραν τοῦ Κυπριανοῦ, καὶ ὅτι ἡ αὐτοῦ µα-
καριότη< ὁ ἀρχιεπίσκοπο< φρονεῖ µάλιστα ὅτι πρέπει νὰ ἐξαγο-
ρασθῇ καὶ ὁ χῶρο< εἰ< τὸν ὁποῖον ἐγεννήθη δῆθεν ὁ Κυπριανό<,
καὶ νὰ ἀναστηλωθῇ µάλιστα καὶ µαρµαρίνη στήλη!

Ἐξενίσθην µεγάλω< ἐπὶ τῇ εἰδήσει ταύτῃ καθότι ὑπάρχει µὲν

1. Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ, «Ἡ γενέτειρα τοῦ ἐθνοµάρτυρο< Κυπριανοῦ», ἐκ διαλέξεω<
γενοµένη< τῇ 19ῃ Ἰουλίου 1925, Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σσ. 11-
15. Περισσότερα γιὰ τὸ θέµα τῆ< καταγωγῆ< τοῦ Κυπριανοῦ βλ. µελέτη Στ�, σσ.
606-610.
2. Πρόκειται γιὰ τὸν Κύριλλο Γ� (1916-1933). Οἱ ὑποσηµειώσει< τοῦ κειµένου
τούτου ἀνήκουν στὸν ἐκδότη.
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παράδοσι=, ὅτι ἀµφότεροι οἱ γονεῖ= τοῦ Κυπριανοῦ δὲν ἦσαν ἀπὸ
τὸν Στρόβολον, ἀλλ’ οὐδεὶ= µέχρι σήµερον ἐζήτησε νὰ ὑποστηρίξῃ
βασίµω= καὶ ἱστορικῶ= τὴν τοιαύτην γνώµην, καὶ παρὰ πᾶσι τοῖ=
ἱστορικοῖ= τοῖ= ἀσχοληθεῖσι µὲ τὸν βίον τοῦ Κυπριανοῦ ὁ Στρό-
βολο= φέρεται ὡ= ἡ ἰδιαιτέρα γενέτειρα, καὶ εἰ= αὐτὸν ἀποδίδεται
ἡ µεγάλη αὕτη τιµή, χωρὶ= βεβαίω= καὶ νὰ θέλῃ κανεὶ= νὰ διαµφι-
σβητήσῃ τὴν ἐξ ἄλλων χωρίων καταγωγὴν τοῦ ἑνὸ= ἐκ τῶν δύο γεν-
νητόρων του καὶ δὴ τῆ= µητρό= του.

Καὶ ἤµην εἰ= µεγάλην τὸ ὁµολογῶ στενοχωρίαν, διότι κατα-
γίνα= εἰ= τὴν µελέτην τῆ= βιογραφία= τοῦ µεγάλου τούτου τέκνου
τῆ= εὐάνδρου ταύτη= κοινότητο=, οὐδόλω= παρετήρησα τοιοῦτό
τι, ὁπότε ὅµω=, τύχῃ ἀγαθῇ, µοὶ δίδεται ἡ εὐκαιρία τὴν 12ην Ἰουλίου
1925, µετὰ τὴν κατ’ ἐπιβεβληµένον ἐθνικὸν καθῆκον τέλεσιν τοῦ
µνηµοσύνου καθ’ ὃ µοὶ ἔλαχε, ὁ µέγα= καὶ τιµητικὸ= κλῆρο= τῆ=
ἐκφωνήσεω= τοῦ ἐπιµνηµοσύνου λόγου, νὰ µεταβῶ εἰ= Καµπιὰ µετὰ
τῶν ἀξιοτίµων κ.κ. Μιλτ. Κουρέα, Χρ. Κουρέα, Ἰορδάνου Χατζη-
ιωσήφ, καὶ ἐκεῖ νὰ συναντηθῶµεν µετὰ τοῦ καθηγητοῦ ἐν τοῖ= ἀνω-
τέροι= τῆ= Λευκωσία= ἐκπαιδευτηρίοι=, κ. Κ. Μυριανθοπούλου, ὃν
προσεκαλέσαµεν κατὰ τὴν ἐκ Περάτων διάβασίν µα=, παραθερί-
ζοντα ἐν Ἁγίῳ Ἡρακλειδίῳ, καὶ νὰ ἐπιληφθῶµεν τῶν µελετῶν µα=.

Ἡ κοινότη= τῶν Καµπιῶν µᾶ= ὑπεδέχθη φιλοφρόνω= καὶ µετὰ
τὰ ἀπαραίτητα κεραστικὰ ἐν τῷ καφενείῳ, τὰ ἀποτελοῦντα τὸν
πρόλογον τῆ= φιλοξενία= παρὰ τῷ ἑλληνικοτάτῳ κυπρίῳ χωρικῷ,
ἠρξάµεθα τῶν ἐρευνῶν µα=.

Ὁ µόνο=, ὅστι= ἠδύνατο νὰ µᾶ= δώσῃ τὰ= ζητουµένα= πλη-
ροφορία= ἦτο ὁ αἰδεσιµώτατο= παπᾶ Κυπριανὸ= Χαραλάµπου=
Κυπριανίδη=, ὃν ἐρωτήσαντε= διατί φέρει τὴν ἐπωνυµίαν Κυπρια-
νίδη=, µᾶ= ἀπήντησε, «διότι κατάγοµαι ἀπὸ τὴν γενεὰν τοῦ Κυ-
πριανοῦ».

Ὁ πατὴρ τοῦ ἱερέω=, Χαράλαµπο=, ἦτο ἔγγονο= τοῦ Χατζη-
κυπριανοῦ, τοῦ υἱοῦ τῆ= Μαρία=3, ἀδελφῆ= τοῦ ἐθνοµάρτυρο= Κυ-
πριανοῦ.

3. Ὅτι ἡ ἀδελφὴ τοῦ Κυπριανοῦ καὶ ὄχι ἡ µητέρα του ὀνοµαζόταν Μαρία, ἀπο-
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Ἠρωτήσαµεν λοιπὸν τὸν αἰδεσιµώτατον ἐὰν δύναται νὰ µᾶ=
δώσῃ πληροφορία= τινὰ= σχετικὰ= µὲ τὸν Κυπριανόν. Οὗτο= µᾶ=
ἀπήντησεν, ὅτι εὐχαρίστω= θὰ µᾶ= εἴπῃ πᾶν ὅ,τι γνωρίζει ἐπὶ τῇ
βάσει τῶν πληροφοριῶν, τὰ= ὁποία= ἔχει ἀπὸ τὸν Χατζηχριστό-
δουλον Τάχαν ἐκ Βαβατσινιᾶ=. Ὁ πατὴρ τοῦ Χατζηχριστοδούλου
Τάχα ἦτο οἰκογενειακὸ= φίλο= καὶ τῶν δύο οἰκογενειῶν, τοῦ τε
πατρὸ= τοῦ Κυπριανοῦ καὶ τῆ= µητρό= του, καὶ ἐκτιµῶν ἀµφοτέρα=
ἐµεσολάβησεν, ὥστε αἱ δύο οἰκογένειαι νὰ συµπεθερέψουν4. Καὶ
ἀρχίζει ὁ ἱερεὺ= νὰ µᾶ= ἀφηγῆται:

«Ὁ πατὴρ τοῦ Κυπριανοῦ ἦτο ἀπὸ τὸν Στρόβολον καὶ ἡ µη-
τέρα του ἀπὸ τὰ Καµπιά. Ὁ πατήρ του ἦρτεν σώγαµπρο= καὶ ἐδῶ
ἐγεννήθη ὁ Κυπριανὸ= καὶ ἡ ἀδελφή του ἡ Μαρία καὶ ἕνα ἄλλο
παιδὶ τοῦ ὁποίου δὲν γνωρίζω τὸ ὄνοµα, διότι δὲν µοῦ τὸ εἶχαν πῇ.

Ὁ πατήρ του κατόπιν ἔφυγεν ἀπὸ τὰ Καµπιὰ καὶ ἐπῆγεν εἰ=
τὸν Στρόβολον νὰ κατοικήσῃ, χάριν τῆ= ἡσυχία= του, καὶ διὰ νὰ
εὑρίσκῃ ὑπεράσπισιν ἀπὸ τοὺ= κοτζαµπάσηδε=, οἵτινε= εἶχον µε-

δεικνύεται καὶ ἀπὸ προφορικὲ= µαρτυρίε= (βλ. Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυ-
πριανὸ= - ὁ µάρτυρα= τῆ= πίστεω= καὶ τῆ= πατρίδο=, ὅ.π., σ. 276), ἀλλὰ κυρίω=
ἀπὸ γραπτὴ µαρτυρία τοῦ 1854. Συγκεκριµένα, σὲ ἔγγραφο τὸ ὁποῖον ὑπογρά-
φουν ὁ Κιτίου Μελέτιο=, ὁ Κυρηνεία= Μελέτιο= καὶ ἄλλοι µάρτυρε=, ἀναφέρε-
ται: «∆ιὰ τοῦ παρόντο= ἐξοφλητικοῦ ἐγγράφου δηλοποιοῦµεν ἡµεῖ= οἱ ὑποφαι-
νόµενοι, ὅτι Μαρία ἀπὸ Καµπιά, µήτηρ τοῦ ἀειµνήστου ἀρχιεπισκόπου Κυρίλ-
λου...» (Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 306). Γνωρίζουµε δὲ ὅτι ὁ Κύριλλο= ἦταν ἀδελφότε-
κνο= τοῦ Κυπριανοῦ. Ἑποµένω= ἡ πληροφορία τοῦ Τσικνοπούλλου ὅτι ἡ µητέρα
τοῦ Κυπριανοῦ ὀνοµαζόταν Μαρία ἢ Μαριοῦ (ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ βα-
σιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ὅ.π., σ. 108) εἶναι λανθασµένη. Στὴν πραγµατι-
κότητα λοιπὸν ἡ Μαριοῦ ἀπὸ τὰ Καµπιὰ εἶναι ἀδελφὴ τοῦ Κυπριανοῦ καὶ
προφανῶ= καὶ ἡ οἰκία ποὺ ἐµφανίζεται ὡ= πατρική του (νοτᾶ= τοῦ δεσπότη),
ἀνῆκε στὸν γιὸ τῆ= Μαριοῦ=, ἀρχιεπίσκοπο Κύριλλο, καὶ ὄχι στὸν Κυπριανὸ
(βλ. Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυπριανὸ= - Ὁ µάρτυρα= τῆ= πίστεω= καὶ τῆ= πα-
τρίδο=, ὅ.π., σσ. 50. 246).
4. Ἄξιον ἀπορία= εἶναι τὸ πῶ= ἦταν δυνατὸν ὁ πατέρα= ἑνὸ= ἀνθρώπου ποὺ
ζοῦσε τὸ 1925, νὰ µεσολάβησε γιὰ ἕνα γάµο ποὺ ἔγινε τὸ ἀργότερον κατὰ τὴν
δεκαετία τοῦ 1750;
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γάλην ἰσχύν. Ὅταν ἦλθεν ἡ Μαρία5 εἰ= ἡλικίαν (τὴν Μαρίαν ταύ-
την τὴν γνωρίζουν ἐδῶ ὑπὸ τὸ ὄνοµα ἡ «ῥκᾶ ἡ Μαριοῦ»), τὴν ἔφε-
ραν ἐδῶ καὶ τὴν ὑπάνδρευσαν εἰ= τὰ ἴδια τὰ πατρογονικὰ σπίτια µὲ
τὸν Γιωρκῆν, µὲ τὸν ὁποῖον ἔκαµε τὸν Κύριλλον (τὸν µετὰ ταῦτα
Κύριλλον Α� ἀρχιεπίσκοπον), τὸν Χατζηκυπριανόν, τὸν Γεροκών-
σταντον, ὁ ὁποῖο= ἐνυµφεύθη τὴν Λενοῦν, τὸν Χατζηκυριάκον, ὁ
ὁποῖο= ἐνυµφεύθη εἰ= τὸ Τσέρι, τὴν Εὐδοκίαν, ἡ ὁποία ὑπανδρεύθη
εἰ= τὴν Κυθρέαν καὶ ἀπὸ τὴν ὁποίαν κατάγονται οἱ Γενάδε=, τὸν
Μιχαὴλ Καλλονᾶν (τὸν διατελέσαντα διδάσκαλον ἐν Κερκύρᾳ καὶ
νυµφευθέντα κερκυραίαν σύζυγον καὶ πατέρα τοῦ Νικοκλέου=
Καλλονᾶ) καὶ τὸν Σταυρινόν, νυµφευθέντα µέν, ἀλλ’ ἀποθανόντα
ἄτεκνον».

Μετὰ τὴν διήγησιν ταύτην ἐν συνοδείᾳ µετέβηµεν καὶ εἰ= τὸ
µέρο= εἰ= ὃ ὑποτίθεται ὅτι ἦτο τὸ τῆ= γεννήσεω= τοῦ Κυπριανοῦ
δωµάτιον. Τὸ δωµάτιον νῦν εἶναι ἠρειπωµένον καὶ φέρει εἴσοδον
πρὸ= τὸ δυτικὸν µέρο=, ἐνῷ ἄλλοτε εἶχε τὴν εἴσοδον ἀπὸ τὸ ἀνα-
τολικὸν µέρο= καὶ εἰ= τὸν δυτικὸν τοῖχον εἶχε ἕνα παράθυρον. Ἐπὶ
τοῦ βορείου τοίχου ὑπάρχει µικρόν τι κούφωµα εἰ= ὃ ὁ Κυπριανὸ=
ἔθετε τὸ κανδῆλι τοῦ φωτισµοῦ!

Ὁ χῶρο= οὗτο= τοῦ δωµατίου φέρει τὴν ἐπωνυµίαν «ὁ νοτᾶ=
τοῦ δεσπότη» καὶ ἔχει µῆκο= καὶ πλάτο= σχεδὸν τετραγωνικὸν 12
περίπου ποδῶν. Νῦν εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ Γιαννῆ Παπαϊακώβου καὶ
τῆ= συζύγου του, ἑλκόντων τὴν καταγωγὴν ἀπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Κυρίλλου. Παραπλεύρω=, πρὸ= τὸ βόρειον µέρο= εἶναι ἡ πεπαλαι-
ωµένη οἰκία τοῦ Γεροκώνσταντου, εἰ= τὴν εἴσοδον τῆ= ὁποία= πρὸ=
τὸ ἀριστερὸν µέρο= ἐπὶ τοῦ τοίχου τοῦ «νοτᾶ» ὑπάρχουν καὶ τὰ
ἐρείπια τῆ= σκάλα=, ἥτι= ὡδήγει πρὸ= τὸ ἀνώγειον, τὸ ὑπεράνω τοῦ
νοτᾶ εὑρισκόµενον. Καὶ ταύτη= τῆ= οἰκία= ἡ εἴσοδο= εἶναι πρὸ=
τὸ δυτικὸν µέρο=.

Μετὰ τὴν ἐπιθεώρησιν τοῦ µέρου= τούτου µετέβηµεν καὶ εἰ=
τὴν ὀλίγον παρέκει εὑρισκοµένην πρὸ= τὸ βόρειον µέρο= κρήνην

5. Ἡ ἀδελφὴ τοῦ Κυπριανοῦ.
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τοῦ χωρίου. Ἠρωτήσαµεν περὶ τοῦ τόπου τῆ= ἐλεύσεω= τοῦ ὕδατο=
καὶ µᾶ= εἶπον ὅτι δὲν ἔρχεται ἀπὸ µακρὰν καὶ ὅτι προέρχεται ἀπὸ
πηγήν τινα τοῦ µικροῦ ὑπὲρ τὴν κρήνην ὑψώµατο=. Ἡ νῦν ὑπάρ-
χουσα κρήνη µετετοπίσθη, τῆ= ἀρχικῆ= οὔση= ὀλίγα µέτρα δεξιό-
θεν, καὶ καταστραφείση= ἐκ τῶν καθιζήσεων, ἐξ ὧν πάσχει τὸ
χωρίον, καὶ τὸ ὁποῖον κινδυνεύει θᾶττον ἢ βράδιον νὰ πάθῃ σοβαρὰ
δυστυχήµατα, ἐὰν ἐν τῷ µεταξὺ οἱ κάτοικοι δὲν κατορθώσουν νὰ
µετοικήσουν εἰ= τὸν ἐπὶ τοῦ ὑψώµατο= τοῦ νῦν ἐν χαµηλῇ τοποθε-
σίᾳ εὑρισκοµένου χωρίου ἀρξάµενον συνοικισµόν, ἔνθα ἐκτίσθη καὶ
τὸ σχολεῖον καὶ µερικαί τινε= οἰκίαι, καὶ ὅπερ διατελεῖ εἰ= καλυτέ-
ρα= ἀπὸ ὑγιεινῆ= ἀπόψεω= συνθήκα=.

Ἐπὶ τῆ= κρήνη=, ἧ= ἀρχικὸν ἱδρυτὴν θεωροῦν τὸν Κυπρια-
νόν, ὑπάρχει πλὰξ ἐξ ἐπιχωρίου λίθου ἐφ’ ἧ= ὑπάρχει σκαλισµένο=
προεξέχων σταυρὸ= µὲ τὰ συµβολικὰ ψηφία τῆ= φράσεω= Ἰησοῦ=
Χριστὸ= Νικᾷ, τὴν χρονολογίαν 1818 καί τινα ἄλλα ψηφία µαρτυ-
ροῦντα ὄνοµα, τὰ ὁποῖα δυστυχῶ= δὲν κατορθώσαµεν νὰ ἀναγνώ-
σωµεν6.

Μετὰ τὴν ἐπιθεώρησιν τῆ= κρήνη= καὶ τὴν πρόχειρον ἀλλ’
εὐγενῆ φιλοξενίαν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ἱερέω=, ἀνήλθοµεν καὶ πάλιν ἐν
συνοδείᾳ εἰ= τὰ πάνω Καµπιά, εἰ= τὸ σχολεῖον, ὅπου καὶ µᾶ= ἀνέ-
µενε τὸ αὐτοκίνητον τοῦ εὐγενεστάτου ἰατροῦ κ. Κουρέα δι’ ἀνα-
χώρησιν. Ἐκεῖ, παρὰ τὴν στήλην τοῦ ἡλιακοῦ τοῦ σχολείου,
βλέποµεν µίαν µικρὰν καµπάναν, περὶ ἧ= µᾶ= λέγουν «ἡ καµπάνα
µα= εἶναι ἀπὸ τὰ= πρώτα= ποὺ ἦλθον εἰ= τὴν Κύπρον. Πρώτη
ἦλθεν ἡ καµπάνα τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ=, καὶ κατόπιν ὁ Κυπριανὸ=
ἔφερε τὴν καµπάναν τοῦ χωρίου µα=7». Εἶναι µικρὰ καὶ παλαιὰ καὶ

6. Ἄρα ὁ ἰσχυρισµὸ= παλαιῶν καµπιωτῶν ὅτι στὴν κρήνη ἀναγραφόταν τὸ ὄνοµα
τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ (σήµερα εἶναι κατεστραµµένη) δὲν εὐσταθεῖ,
ἀφοῦ ὁ Χριστοφίδη=, ὁ ὁποῖο= ἦταν µορφωµένο=, δὲν κατάφερε νὰ ἀναγνώσει
κάποια λέξη ἢ ἄλλο τι.
7. Ἀπὸ ἐπιστολὲ= τοῦ γάλλου προξένου Darrasse (1857-60) γνωρίζουµε ὅτι ἡ
πρώτη καµπάνα, τοῦ ναοῦ τῆ= Φανερωµένη=, κτύπησε τὸ πρῶτον στὸν ναὸ τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου Πίπη τὸ 1858. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ὁ κώδων τῆ= Φανερωµένη=», ΚΧ,
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φέρει ἐφθαρµένην εἰκόνα, ἣν ὁ παρατηρητὴ= ἐξετάζων καλῶ= κα-
τανοεῖ, ὅτι εἶναι ἡ εἰκὼν τοῦ ἁγίου Γεωργίου.

Τοιαύτη εἶναι ὡ= τὴν ἀφηγήθησαν ἡµῖν, ἡ παράδοσι= τῶν
Καµπιῶν διὰ τὸ ζήτηµα τῆ= γενετείρα= τοῦ Κυπριανοῦ. Καὶ ἤδη
ἐναπολείπεται νὰ ἐξετάσωµεν κατὰ πόσον αὕτη τυγχάνει ἀκριβή=,
καὶ κατὰ πόσον παρεξηγηθεῖσα ἀπὸ τὸν πρῶτον διηγηθέντα τὴν
ἱστορίαν πατέρα τοῦ Χατζηχριστοδούλου Τάχα, ὁ τούτου υἱὸ= ἐπα-
κριβῶ= τὴν ἐξιστόρει, ὥστε νὰ παρουσιάζηται µὲ τὴν ἣν ἐµφανίζε-
ται νῦν µορφήν.

Καὶ ἀρχόµενοι τοῦ ἔργου παρακαλοῦµεν νὰ µᾶ= παρακολου-
θήσητε εἰ= τὰ= σκέψει= καὶ τὰ= κρίσει= µα=.

Ἁπλῆ ἀοριστολογία ἡ πληροφορία, ὅτι ἐπῆγε σώγαµπρο= ὁ
πατὴρ τοῦ Κυπριανοῦ καὶ ὅτι παρέµεινεν εἰ= τὰ Καµπιὰ µέχρι=
ὅτου ἀπέκτησεν ὅλα τὰ τέκνα του. Ἀφοῦ εἶχε περιουσίαν εἰ= τὸν
Στρόβολον πῶ= ἦτο δυνατὸν νὰ µείνῃ εἰ= τὰ Καµπιὰ καὶ νὰ ἀµε-
λήσῃ τὴν ἰδίαν περιουσίαν; Ἐὰν δὲ ἀντιτείνῃ τι=, ὅτι τὰ κτήµατά
του θὰ τὰ ἐνοικίαζεν, διὰ τί νὰ µὴ ἰσχυρισθῶµεν καὶ τοῦτο, µάλιστα
βασίµω=, ὅτι θὰ ἐνοικίαζε τὰ κτήµατα τῆ= συζύγου του καὶ τὰ
ὁποῖα θὰ εἶχον καὶ τὴν ἐπίβλεψιν τῶν γονέων ἢ τῶν συγγενῶν τη=,
αὐτὸ= δὲ µετὰ τῆ= οἰκογενεία= του νὰ κατοικήσῃ εἰ= τὸν Στρόβο-
λον, ἔνθα πλησίον ὢν τῆ= Λευκωσία=, θὰ ἠδύνατο καὶ καλύτερον
καὶ ἐπωφελέστερον νὰ φροντίσῃ διὰ τὴν πώλησιν τῶν προϊόντων
καὶ ἐπιτήρησιν τῶν ὅλων κτηµάτων, ἀφοῦ µάλιστα καὶ ὁ ἴδιο= ὁ κα-

Η� (1931) 27. Βλ. καὶ τοῦ αὐτοῦ, «Κώδων Φανερωµένη=», ΚΧ, Θ� (1933) 195-201.
Πέραν τούτου, ἕνα ἄλλο στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο ἀνατρέπει τὸν ἰσχυρισµὸ περὶ δω-
ρεᾶ= τῆ= καµπάνα= ἀπὸ τὸν Κυπριανὸ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καµπιῶν,
εἶναι ἡ χρονολογία ἀνέγερση= τοῦ ναοῦ. Κατὰ τὸν ∆. Ἕλληνα, «ἡ ἐκκλησία
αὐτή, σύµφωνα µὲ ἀφηγήσει= τῶν γερόντων, κτίστηκε µεταξὺ 1840-1845 µ.Χ.»
(«Καµπιὰ Ὀρεινῆ=», Ταµασό=, συλλογικὴ ἔκδοση τῶν ὀκτὼ χωριῶν τῆ= Ταµα-
σοῦ µὲ ἀφορµὴ τὴν ἐκδήλωση «τὰ Ταµάσεια», Λευκωσία 1991, σσ. 72. 77). Πῶ=
ὅµω= εἶναι δυνατὸν ὁ Κυπριανὸ= νὰ δώρησε καµπάνα εἴκοσι καὶ πλέον ἔτη µετὰ
τὸν θάνατό του; Προφανῶ= καὶ στὴν περίπτωση αὐτή, ὅπω= καὶ στὸ θέµα τῶν
γονέων του=, γίνεται σύγχυση µεταξὺ τοῦ Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Κυρίλλου.
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ταθέτη= ἱερεὺ= µᾶ= µαρτυρεῖ, ὅτι «µετέβη εἰ= τὸν Στρόβολον,
χάριν τῆ= ἡσυχία= του, καὶ διὰ νὰ εὑρίσκῃ ὑπεράσπισιν ἀπὸ τοὺ=
κοτζαµπάσηδε=, οἵτινε= εἶχον µεγάλην ἰσχύν!».

Ἄλλω= τὸ ἐπικρατοῦν ἀνέκαθεν παρὰ τοῖ= κυπρίοι= ἔθιµον
εἶναι ἡ νύµφη νὰ ἀκολουθῇ τὸν γαµβρὸν εἰ= τὸ χωρίον του καὶ οὐχὶ
ὁ γαµβρὸ= τὴν νύµφην, πρᾶγµα, τὸ ὁποῖον γίνεται µόνον ὅταν ὁ
γαµβρὸ= δὲν ἔχει περιουσίαν ἰδικήν του καὶ προσκολλᾶται εἰ= τὰ
πενθερικὰ πράγµατα. Ἐκτὸ= πάλιν ἐὰν ἐξαίρεσιν τοῦ γενικοῦ κα-
νόνο= ἀπετέλεσεν ὁ πατὴρ τοῦ Κυπριανοῦ, ὁπότε λύεται καὶ πᾶσα
ἐπὶ πλέον συζήτησι= καὶ ὅπερ ὅµω= οὐδαµόθεν ἀποδεικνύεται,
τοὐναντίον µάλιστα τὸ ἀντίθετον φαίνεται, ὅτι ἔλαβε καὶ πραγµα-
τικὴν χώραν.

Ὁ ἱερεὺ= µᾶ= λέγει, ὅτι οἱ γονεῖ= τοῦ Κυπριανοῦ ἐγέννησαν
καὶ τὰ τρία τέκνα των8 εἰ= τὰ Καµπιά, πρᾶγµα δηλαδή, τὸ ὁποῖον
ἀποδεικνύει ὅτι παρέµενον ἐκεῖ ἐπὶ µακρὸν χρονικὸν διάστηµα
µακρὰν τοῦ Στροβόλου, εἰ= ὃν κατόπιν προσῆλθον διὰ νὰ εὑρίσκουν
ὑπεράσπισιν ἀπὸ τοὺ= κοτζαµπάσηδε=. ∆ιὰ νὰ εὕρισκεν ὅµω= τι=
τότε προστασίαν ἀπὸ τοὺ= κοτζαµπάσηδε= ἔπρεπε νὰ ἦτο ἐχόµενο=
κατὰ τὴν κοινὴν φρασεολογίαν, λοιπὸν τοιοῦτο= θὰ ἦτο καὶ ὁ
πατὴρ τοῦ Κυπριανοῦ, ἀλλ’ ἀφοῦ ὅµω= ἦτο τοιοῦτο= πῶ= ἦτο δυ-
νατὸν νὰ ἀποµακρυνθῇ τῆ= περιουσία= του εὑρισκοµένη= µέσα εἰ=
αὐτὰ τὰ µάτια τῶν τούρκων τοὺ= ὁποίου= ἐφοβεῖτο; Καὶ ἄλλω= τε
πῶ= εἶναι δυνατὸν νὰ παραδεχθῶµεν τὴν θεωρίαν των, ἀφοῦ τὰ
πράγµατα µᾶ= δίδουν νὰ ἐννοήσωµεν, ὅτι καὶ ὅλην τὴν κτηµατικὴν
περιουσίαν τῶν Καµπιῶν, καὶ ἐὰν τὴν εἶχεν ὁλοκληρωτικῶ=, δὲν
θὰ ἐτόλµα νὰ τὴν ἀνταλλάξῃ καὶ µὲ ἐλάχιστον µερίδιον τῆ= ἐν
Στροβόλῳ κτηµατικῆ= περιουσία=, οὔση= καλυτέρα=, καὶ εἰ= ποι-
ότητα καὶ εἰ= ἀξίαν.

8. Ὁ ἰσχυρισµὸ= αὐτὸ= δὲν εὐσταθεῖ, γιατὶ ἀπὸ προφορικὲ= µαρτυρίε= γνωρί-
ζουµε ὅτι οἱ γονεῖ= τοῦ Κυπριανοῦ, εἶχαν τοὐλάχιστον 5 τέκνα τῶν ὁποίων γνω-
ρίζουµε τὰ ὀνόµατα, καὶ ἄλλα 4 τῶν ὁποίων τὰ ὀνόµατα εἶναι ἄγνωστα (βλ.
Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυπριανὸ= - Ὁ µάρτυρα= τῆ= πίστεω= καὶ τῆ= πατρί-
δο=, ὅ.π., σσ. 276-277).
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Οἱ φρουροὶ τοῦ στρατοπέδου εἶναι ἐπὶ κεφαλῆ= αὐτοῦ καὶ οὐχὶ
µακρὰν αὐτοῦ, ὥστε τοῦτο νὰ καθίσταται θῦµα εὐάλωτον εἰ= τὸν
ἐπιδέξιον καὶ ἅρπαγα ἐπιδροµέα. Οἱ πρωτοποροῦντε= δὲν ἐννο-
οῦνται µὲ τὴν ἄποψιν τῶν οὐραγῶν. Λοιπὸν φρονοῦµεν ἀδιστάκτω=,
ὅτι ἡ παράδοσι= τῶν Καµπιῶν εἰ= τὸ σηµεῖον τοῦτο ἔπαθεν ἀλλοί-
ωσιν ὑπὸ τῆ= ἐπηρεία= τοῦ χρόνου καὶ ὅτι πρόκειται περὶ συγχύ-
σεω= τῶν ὀνοµάτων τοῦ Κυπριανοῦ καὶ τοῦ ἀνεψιοῦ του Κυρίλλου,
καὶ ὅτι τὸ δωµάτιον τοῦτο, εἰ= ὃ φέρεται ὅτι ἐγεννήθη ὁ δεσπότη=,
ἀναφέρεται εἰ= τὸν ἀνεψιὸν τοῦ Κυπριανοῦ Κύριλλον, ὅστι= καὶ θὰ
παρέµεινεν ἐν αὐτῷ ἐπὶ πολὺν χρόνον, ὥστε νὰ προσδοθῇ εἰ= τοῦτο
καὶ ἡ ἐπωνυµία «ὁ νοτᾶ= τοῦ δεσπότη».

Ὁ ἱερεὺ= εἰσέτι µᾶ= πληροφορεῖ, ὅτι ὅταν ἡ Μαρία ἦλθεν εἰ=
ἡλικίαν, τὴν ἐπῆραν εἰ= τὰ Καµπιὰ καὶ τὴν ὑπάνδρευσαν εἰ= τὰ ἴδια
πατρογονικὰ σπίτια µὲ τὸν Γιωρκῆν, καὶ ὅτι ἡ Μαρία αὕτη εἶναι ἡ
µητέρα τοῦ Κυρίλλου Α� ἀρχιεπισκόπου (1849-1854).

Ἡ πληροφορία αὕτη µᾶ= ἐνισχύει τὴν γνώµην, ὅτι τὸ δωµά-
τιον τοῦτο, τὸ γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνοµα «ὁ νοτᾶ= τοῦ δεσπότη», εἶναι
ὁ νοτᾶ= οὐχὶ τοῦ Κυπριανοῦ, ἀλλὰ τοῦ Κυρίλλου, τοῦ ὁποίου καὶ
ἡ εἰ= τὰ Καµπιὰ δρᾶσι= φαίνεται µεγαλυτέρα.

Ὁ Κυπριανό=, ὁ ὁποῖο= εἶχεν ἐµπρό= του νὰ ἐπιτελέσῃ ὅρου=
µεγάλου προγράµµατο= ὡ= ἀρχιµανδρίτη= καὶ προϊστάµενο= τοῦ µε-
τοχίου Στροβόλου, τὸ ὁποῖον ἡνώθη εἰ= ἓν µὲ τὴν πατρικήν του πε-
ριουσίαν καὶ ὡ= ἐποφθαλµιῶν νὰ πάρῃ τὸν ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον9,
δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἀφίσῃ τὸ πεδίον τῆ= δράσεώ= του καὶ νὰ ὑπάγῃ
εἰ= τὰ Καµπιὰ νὰ ἐφησυχάζῃ εἰ= τὸν περιλάλητον τοῦτον νοτᾶν, οὔτε
ἦτο δυνατὸν νὰ εἶναι ἴδιον ὀργανισµοῦ δρῶντο= καὶ ζωῆ= θυσια-
σθείση= εἰ= τὸν βωµὸν τῆ= πατρίδο=, νὰ ἀφίσῃ τὴν ζωὴν καὶ τὴν
δρᾶσιν, καὶ νὰ µένῃ εἰ= τὸ ἐρηµικὸν κελλίον, µακρὰν τοῦ θορύβου
τῆ= πολυταράχου ζωῆ=, ὅπω= ἔκαµνον οἱ πάλαι ποτὲ µεγάλοι πατέ-
ρε= εἰ= τὰ µοναστήρια τοῦ Πόντου. Ὁ Κυπριανὸ= δὲν ἦτο ἀπὸ τοὺ=
καλογήρου= ἐκείνου=, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἁγιάσουν µὲ τὸν ἀσκητι-

9. Ἄποψη τοῦ συγγραφέω=.
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σµόν10, αὐτὸ= ἤθελε νὰ ἁγιάσῃ µὲ τὴν θυσίαν τοῦ αἵµατο= διὰ τὴν
µεγάλην ἰδέαν καὶ τὸ ἔκαµε µὲ τόσον ἔνδοξον παράδειγµα!

Ἐὰν δὲ κάποτε µεταβαίνων εἰ= τὰ Καµπιὰ ἔµενεν εἰ= τὸ δω-
µάτιον τοῦτο, τὴν ἰδιοκτησίαν τῆ= µητρό= του, εἰ= τὸ δωµάτιον εἰ=
τὸ ὁποῖον πιθανὸν καὶ νὰ ἐγεννήθη ἡ µήτηρ του, εἰ= τὸ δωµάτιον εἰ=
τὸ ὁποῖον πιθανὸν νὰ ἐχόρευσαν καὶ τὸν χορὸν τοῦ Ἡσαΐα οἱ γο-
νεῖ= του, τοῦτο δὲν εἶναι καὶ τὸ ἄκρον ἄωτον τῆ= ἀποδείξεω= ὅτι
καὶ ἐκεῖ ἐγεννήθη!

Λοιπὸν τὸ δωµάτιον τοῦτο, ὁ ἱστορικὸ= πλέον νοτᾶ=, κατα-
φαίνεται, ὅτι ἦτο τοῦ Κυρίλλου, χωρὶ= βεβαίω= νὰ ἀποκλείεται ὅτι
διέµενεν ἐν αὐτῷ ὁσάκι= µετέβαινεν, εἴτε δι’ ἀναψυχήν, εἴτε δι’
ἐργασίαν τού τινα ὁ Κυπριανό=, ὅστι= εἶχε καὶ αὐτὸ= δικαιώµατα
ἐπὶ τοῦ δωµατίου τούτου, τῆ= µητρικῆ= του ἰδιοκτησία=. Πιθανὸν
ὁ Κυπριανὸ= νὰ µετέβαινεν εἰ= τὰ Καµπιὰ κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ
τρυγητοῦ, διὰ νὰ ἐξετάσῃ τὰ τῆ= συλλογῆ= καὶ παραγωγῆ= τῶν ἐκ
µητρικῆ= κληρονοµία= ἀµπελώνων του.

Νῦν δὲ ἔρχεται καὶ τὸ ἄλλο ζήτηµα τὸ ἀναφερόµενον εἰ= τὴν
προτίµησιν τοῦ Στροβόλου καὶ οὐχὶ τῶν Καµπιῶν. ∆ιατί ὁ Κυ-
πριανὸ= νὰ προτιµήσῃ τὸν Στρόβολον καὶ νὰ φροντίσῃ διὰ τὸν καλ-
λωπισµόν του διὰ δωρεῶν ἀξιολογωτέρων τῶν δωρεῶν τὰ= ὁποία=
θέλουν ὅτι ἔκαµε διὰ τὸ χωρίον των οἱ καµπιῶται;

10. Βεβαίω= αὐτὰ εἶναι προσωπικὰ συµπεράσµατα τοῦ συγγραφέω= στὴν προ-
σπάθειά του νὰ ὑπερασπίσει τὴν ὑπόθεση τῆ= καταγωγῆ= τοῦ Κυπριανοῦ ἀπὸ
τὸν Στρόβολο, καὶ δὲν σηµαίνει ὅτι ἀνταποκρίνονται καὶ στὴν πραγµατικότητα.
Ἀντίθετα, τὰ γραφόµενα τοῦ ἰδίου τοῦ Κυπριανοῦ µᾶ= πείθουν ὅτι ὁ ἴδιο=
ποθῶντα= τὴν ζωὴ τῆ= ἡσυχία= ἀναχώρησε γιὰ τὸ µοναστήρι τοῦ Μαχαιρᾶ καὶ
ἀκουσίω= βρέθηκε στὴν τύρβη τοῦ κόσµου. «Ἡµεῖ= δὲ ἐξ αὐτῆ= τῆ= βαλβῖδο=
τοῦ βίου, ἀνθ’ ὧν τὴν µετάνοιαν ἡµῶν, καὶ εἴχοµεν, καὶ ἔχοµεν, καὶ φυλάξοµεν
ἄχρι βίου τερµάτων εἰ= τὸ ἱερὸν καὶ σεβάσµιον µοναστήριον τῆ= ὑπεραγία= Θε-
οτόκου, τὸ ἐπικεκληµένον τοῦ Μαχαιρᾶ. Ἡ δὲ φορὰ τῶν πραγµάτων, ἐπειδὴ
ἔπλεξεν ἡµᾶ= εἰ= τὴν τύρβην τοῦ κόσµου, τὴν διοίκησιν δηλαδὴ τῶν πολιτικῶν,
ἐν οἷ= συµφυρόµενοι, ἀνάρπαστοι αἴφνη= γεγονότε=, εἰ καὶ ἀνάξιοι, προεβιβά-
σθηµεν εἰ= τὸν ἁγιώτατον καὶ ἀποστολικὸν θρόνον τῆ= ἁγιωτάτη= Ἀρχιεπι-
σκοπῆ=» (βλ. κείµενο 33, σ. 208).
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Ὁ Κυπριανὸ= ἐν Στροβόλῳ ἔκτισε δύο ἐκκλησία=. Τὴν µίαν,
τὴν νῦν γνωστὴν ἐπ’ ὀνόµατι Παναγία= τῆ= Ἐλεούση=, καὶ τὴν
ἄλλην ἐπ’ ὀνόµατι τοῦ ἁγίου Γεωργίου11 καὶ εἰ= τὴν ἀνοικοδόµησίν
των γνωρίζοµεν µάλιστα, ὅτι ἐῤῥιψοκινδύνευσε, καθότι κατώρθωσε
νὰ ἀποκτήσῃ ἄδειαν ἐκ µέρου= τῆ= τουρκικῆ= κυβερνήσεω= διὰ τὴν
ἐπιδιόρθωσιν τῆ= ὑπαρχούση= ἐκκλησία= τῆ= κτισθείση= ὑπὸ
Οὔγου ∆�, καὶ οὗτο=, ἀντὶ τῆ= ἁπλῆ= ἐπιδιορθώσεω= ἢ καὶ ἐπεκτά-
σεώ= τη=, ἔκτισε καὶ ἄλλην, τὴν τοῦ ἁγίου Γεωργίου ταυτοχρόνω=,
θέσα= γύρωθεν τοῦ χώρου τοῖχον ὑψηλὸν ἀποτελούµενον ἀπὸ
θρουµπιὰ καὶ παλλοῦρε=, ὅπω= µᾶ= λέγει ἡ παράδοσι=, διὰ νὰ µὴ
φαίνωνται οἱ ἔσωθεν ἐργαζόµενοι κτίσται καὶ ἐργάται, καὶ κατόπιν
ὑποστῇ τελείω= δωρεὰν τὰ= συνεπεία= τῆ= τοιαύτη= ὑπερβάσεω=
τῆ= ἀδεία=. ∆ιὰ τὰ µετέπειτα, µετὰ τὴν τελείαν ἀνοικοδόµησιν τοῦ
δευτέρου ναοῦ, δὲν τὸν ἔµελλε τὸν Κυπριανόν, διότι εἶναι γνωστὸν
ὅτι µὲ τὰ φιλοδωρήµατα ἠδύναντο νὰ κατορθωθῶσι πολλὰ παρὰ
τῶν τούρκων. Τὴν κοινότητα τοῦ Στροβόλου ὁ Κυπριανὸ= ἐφωδίασε
δι’ ἰδίων δαπανῶν καὶ διὰ ποσίµου ὕδατο= φέροντο= ἄχρι τοῦ νῦν
τὴν ἐπωνυµίαν “νερὸν τοῦ δεσπότη”».

Ὥστε φρονοῦµεν, ὅτι ὁ νοτᾶ= οὗτο= εἶναι τὸ δωµάτιον εἰ= τὸ
ὁποῖον ἐγεννήθη ἡ µήτηρ τοῦ Κυπριανοῦ, εἰ= τὸ ὁποῖον ἐγεννήθη ὁ
Κύριλλο= καὶ εἰ= ὃ ἐφησύχαζεν καὶ ἀπὸ τὸν ἐφησυχασµὸν τοῦ
ὁποίου ἀπέκτησε καὶ τὴν ἐπωνυµίαν «ὁ νοτᾶ= τοῦ δεσπότη», καὶ
µόνον ὑπὸ τοιαύτα= συνθήκα= δύναται νὰ ἀγορασθῇ ὑπὸ τῆ= Ἀρχιε-
πισκοπῆ= τὸ ἱστορικὸν τοῦτο δωµάτιον καὶ τὰ συνεχόµενα τῷ χώρῳ
τούτῳ δωµάτια τὰ ἀποτελοῦντα τὴν ὑποτιθεµένην ὅλην οἰκοδοµήν.

Περιπλέον δὲ αἱ πληροφορίαι τοῦ ἱερέω= προέρχονται ἀπὸ τὸν
Χατζηχριστόδουλον Τάχαν, ὅστι= δὲν τυγχάνει αὐτήκοο= µάρτυ=,
ἀλλὰ µεσάζων µάρτυ=, λαβὼν τὰ= πληροφορία= του, ὡ= ἐδήλωσεν
εἰ= τὸν ἱερέα, ἀπὸ τὸν πατέρα του.

∆ιὰ τούτων ὅµω= δὲν θέλοµεν νὰ ἀρνηθῶµεν τὸ ἀξιόπιστον
τῶν λεγοµένων του, ἀλλ’ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον φρονοῦµεν εἶναι ὅτι ὁ

11. Βλ. Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυπριανὸ= - Ὁ µάρτυρα= τῆ= πίστεω= καὶ τῆ=
πατρίδο=, ὅ.π., σσ. 74-75. 244-257.
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πατήρ του, ὅταν τῷ διηγεῖτο τὴν ἱστορίαν, θὰ συνεδύαζε εἰ= ση-
µεῖά τινα τὸν βίον τοῦ θείου µὲ τὸν βίον τοῦ ἀνεψιοῦ, καὶ ὁ Χα-
τζηχριστόδουλο= Τάχα=, χωρὶ= νὰ προσέξῃ εἰ= τὸν συνδυασµὸν τῆ=
ἀφηγήσεω= νὰ παρερµήνευσε ταύτην ἢ καὶ ἁπλῶ= νὰ ἐλάνθασεν
εἰ= τὸ ὄνοµα τοῦ γεννηθέντο= εἰ= τὸ δωµάτιον τοῦτο, καὶ οὕτω τὸ
δωµάτιον τοῦ Κυρίλλου νὰ ἀπεδόθη εἰ= τὸν Κυπριανόν.

Ἀλλὰ καὶ µία ἀκόµη ἐρώτησι=.
Πότε ἐχρηµάτισε τὸ δωµάτιον τοῦτο ὡ= «νοτᾶ= τοῦ δε-

σπότη» Κυπριανοῦ, διὰ νὰ δυνηθῶµεν νὰ ἐννοήσωµεν, ὅτι ἀπὸ τὴν
ἰδιότητα ταύτην ἐκπηγάζει καὶ τὸ συµπέρασµα, ὅτι ἀποτελεῖ καὶ τὸ
δωµάτιον εἰ= τὸ ὁποῖον ἐγεννήθη;

Ἡ τοιαύτη προσωνυµία ἁρµόζει µᾶλλον εἰ= µέρο= εἰ= ὃ ἐσύ-
χναζεν ὁ δεσπότη=, καὶ οὐχὶ εἰ= τὸ µέρο= εἰ= ὃ ἐγεννήθη, ὡ= θέ-
λουν νὰ φρονοῦν οἱ διεκδικοῦντε= τὸν Κυπριανὸν ὡ= γεννηθέντα ἐν
τῷ χωρίῳ των καµπιῶται.

Ἀπὸ τοῦ 1756 µέχρι τῆ= πολὺ νεαρᾶ= ἡλικία=, καθ’ ἣν
εἰσῆλθεν δόκιµο= εἰ= τὴν µονὴν Μαχαιρᾶ, ἀλλὰ καὶ µέχρι τοῦ 1783,
ὁπότε ἐχειροτονήθη διάκονο=, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπέκτησε τὴν
ὀνοµασίαν ταύτην τὸ περὶ οὗ ὁ λόγο= δωµάτιον, διότι ἡ προσωνυ-
µία καὶ ἀπροσάρµοστο= καὶ ἀσυµβίβαστο= τυγχάνει καὶ µακρὰν
τῆ= ἀληθεία= καὶ τοῦ ἐπιεικοῦ= πιθανοῦ κεῖται.

Ἀπὸ ἕνα καλογεράκι ποὺ ὅσῳ ἔξυπνο καὶ µεγαλοϊδεᾶτο κι ἂν
ἐφαίνετο, δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ γίνῃ ἀφορµὴ τὸ δωµάτιον ἐκεῖνο
νὰ κληθῇ νοτᾶ= τοῦ δεσπότη, ἀφοῦ δεσπότη= δὲν ἦτο.

Ἐπίση= µετὰ τὴν χειροτονίαν του µέχρι τοῦ 1802, ὁ Κυπρια-
νό=, ἀπουσίαζεν εἰ= τὴν Βλαχίαν, ὥστε καὶ πάλιν νὰ µὴ δύναται τὸ
δωµάτιον τοῦτο νὰ λάβῃ τὴν ἐπωνυµίαν ταύτην.

Ἀλλὰ καὶ µετὰ τὴν ἐκ Βλαχία= ἄφιξίν του, ὁ Κυπριανό=, δὲν
ἦτο δυνατὸν νὰ κατοικήσῃ εἰ= τὰ Καµπιὰ ἐπὶ συνεχὲ= διάστηµα το-
σοῦτον, ὥστε νᾶ προσδοθῇ ἐκ τῆ= τοιαύτη= του ἐν τῷ δωµατίῳ
τούτῳ διαµονῆ= του ἡ ἐπωνυµία αὕτη. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν µετέβη καὶ
πάλιν ἀσυµβίβαστο= ἡ ἐπωνυµία, καθότι ὁ Κυπριανὸ= ἐχειροτονήθη
ἐπίσκοπο= κατὰ τὸ 1810.
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Ὁ Κυπριανὸ= εἶχε τότε ἐµπρό= του πολλὰ καὶ µεγάλα ζητή-
µατα νὰ ἐπιλύσῃ, ζητήµατα ἀνώτερα ἀπὸ τὴν ἐφησυχαστικὴν ζωὴν
µέσα εἰ= ἕνα δωµάτιον ἀποµεµακρυσµένον ἀπὸ τὸ πεδίον τῆ= δρά-
σεω=, µακρὰν ἀπὸ τὸν θρόνον, τὸν ὁποῖον ἐπωφθαλµία νὰ κατα-
λάβῃ12, καὶ διὰ τὸν ὁποῖον ὁ λαὸ= τὸν ἐθεώρει ὡ= τὸν µόνον
ἁρµόδιον νὰ καταλάβῃ, γνωστῆ= οὔση= τῆ= ἀνικανότητο= τοῦ τότε
ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, τοῦ ὑπεργήρου τούτου ἱεράρχου, τὸν
ὁποῖον ἦγον καὶ ἔφερον οἱ δύο συγγενεῖ= του µητροπολῖται Κιτίου
καὶ Πάφου, Χρύσανθοι καὶ οὗτοι καλούµενοι, οἵτινε= ἔκαµνον ὅ,τι
ἤθελον εἰ= τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ ὧν βεβαίω= εἰ= τὸ σχέδιόν των ἦτο
µέγα ἐµπόδιον ὁ Κυπριανό=, ὅστι= ἀπὸ τοῦ 1802 προεχειρίσθη οἰκο-
νόµο= τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου.

Κατὰ τὸ 1810, περὶ τὰ τέλη Ὀκτωβρίου, ὁ Κυπριανὸ= γίνεται
ἀρχιεπίσκοπο= καὶ τότε ἄρχεται ἡ µεγάλη του δρᾶσι=.

Καὶ τώρα λοιπὸν διερωτώµεθα. Πότε ὁ Κυπριανὸ= εὗρε τὸν
πολὺν αὐτὸν χρόνον, ὥστε νὰ διαµείνῃ ἐκεῖ εἰ= Καµπιὰ καὶ ἀπὸ τὴν
διαµονὴν ταύτην νὰ πάρῃ καὶ τὸ δωµάτιον τὴν ἣν ἔλαβεν ἐπωνυµίαν;

Ἀλλ’ ἐὰν κἄποτε συνέβαινεν εἰ= τὸν Κυπριανὸν νὰ µεταβαίνῃ
εἰ= τὰ Καµπιά, εἴτε δι’ ἀναψυχήν, εἴτε διὰ νὰ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τῶν ἐκ
µητρικῆ= κληρονοµία= κτηµάτων του, τοῦτο δὲν εἶναι καὶ λόγο=
νὰ θεωρηθῇ, ὅτι, τὸ δωµάτιον τοῦτο, τὸ λαβὸν τὴν ἐπωνυµίαν «ὁ
νοτᾶ= τοῦ δεσπότη», εἶναι καὶ ἐκεῖνο εἰ= τὸ ὁποῖον ἐγεννήθη.

Λοιπόν, κατόπιν ὅλων τούτων δὲν καταφαίνεται πλέον ἀρι-
δήλω= ὅτι τὸ δωµάτιον τοῦτο, «ὁ νοτᾶ= τοῦ δεσπότη», δὲν εἶναι
τοῦ Κυπριανοῦ, ἀλλὰ τοῦ Κυρίλλου, καὶ ὅτι ἐξ ἁπλῆ= παρερµη-
νεία= τῆ= παραδόσεω= ἀπεδόθη εἰ= τὸν Κυπριανὸν καὶ ἡ τοιαύτη
ἐπίκλησι= καὶ ἐν τῷ δωµατίῳ γενικῶ=, ἐνῷ ταῦτα ἀνήκουσι τῷ Κυ-
ρίλλῳ;13 Καὶ ἔπειτα εἷ= Κυπριανό=, ὅστι= ἀφῆκε τόσα ζωντανὰ φω-
τεινὰ ἴχνη τῆ= διαβάσεώ= του ἐκεῖθεν ὅθεν διῆλθεν, ἦτο ποτὲ
δυνατὸν νὰ ἀφήσῃ ἐγκαταλελειµµένον τὸ δωµάτιον εἰ= τὸ ὁποῖον

12. Ἄποψη τοῦ συγγραφέω=.
13. Μαρτυρία κατοίκου τῶν Καµπιῶν περὶ τοῦ γεγονότο= τούτου βλ. κατωτέρω,
κείµενο 123, σ. 448.
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ἐγεννήθη καὶ τὸ χωρίον, τὸ ὁποῖον θὰ ἐσεµνύνετο νὰ καλῆται ὡ=
ἰδιαιτέρα γενέτειρά του;

Τόσα καὶ τόσα ἔκαµεν ἐν Στροβόλῳ· ἐκκλησία= ἔκτισε, δω-
ρεὰ= εἰ= αὐτὰ= ἔκαµε, νερὸν ἔφερε καὶ ἄλλα φωτεινὰ δείγµατα τῆ=
δράσεώ= του παντοῦ ἀφῆκε, καὶ τὸ δωµάτιον, εἰ= τὸ ὁποῖον ἐγεν-
νήθη, θὰ τὸ ἐλησµόνει, ἢ µήπω= θέλουν νὰ παραδεχθῶµεν, ὅτι ὁ Κυ-
πριανό=, ὅστι= ἐθυσιάσθη διὰ τὴν ἰδέαν τῆ= θρησκεία= καὶ τῆ=
µεγάλη= πατρίδο=, εἶχεν ἀλλοίαν ἰδέαν περὶ τῆ= ἰδιαιτέρα= αὐτοῦ
γενετείρα=, καὶ δὴ τῆ= οἰκία=, ἐν ᾗ τὸ πρῶτον εἶδε τὸ φῶ= τοῦ
ἡλίου καὶ ἐχαιρέτισε τὰ πρῶτα σκιρτήµατα τῆ= ζωῆ=; Τόσον ἐπι-
λήσµων ἆρά γε ἦτο ἐκεῖνο=, ὅστι= διὰ τὴν ἰδέαν τῆ= ἀγάπη= τῆ=
πατρίδο= µᾶ= ἔδωσε τὸ µεγαλύτερον, ὑψηλότερον καὶ ἱερώτερον
τῶν διδαγµάτων;

Ὄχι! Πρὸ= τιµὴν τῆ= µεγάλη= ψυχῆ= τοῦ ἐθνοµάρτυρο= δὲν
ἐπιθυµῶ οὔτε ἁπλῶ= νὰ σκεφθῶ τοιοῦτόν τι, καὶ καταλήγω νὰ
φρονῶ ἐν πεποιθήσει, ὅτι ὁ Κυπριανὸ= ἐγεννήθη ἐν Στροβόλῳ, καὶ
ὅτι τὸ δωµάτιον τοῦτο ἐκλήθη ὡ= «νοτᾶ= τοῦ δεσπότη», οὐχὶ ἀπὸ
αὐτόν, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Κύριλλον τὸν ἀνεψιόν του.

Τὰ ἐν Στροβόλῳ δείγµατα τῆ= ζωῆ= του καὶ τῆ= δράσεώ=
του14 δὲν µὲ ἀφήνουν νὰ ἀποχωρισθῶ τῆ= ἰδέα= µου, καὶ σᾶ= παρα-
καλῶ ὅλοι νὰ ἀναφωνήσητε µετ’ ἐµοῦ, ζήτω ὁ Στρόβολο=, ὅστι=

14. Ἐκτὸ= τῶν ἀφιερωµάτων ποὺ ὁ ἴδιο= ὁ Κυπριανὸ= δώρησε στοὺ= ναοὺ= τοῦ
Στροβόλου, ἰδιαίτερη µνεία ἀξίζει σὲ δύο ἀντικείµενα. Τὸ ἕνα εἶναι ἡ στήλη, τὴν
ὁποίαν ὁ ἀρχιεπίσκοπο= Κύριλλο= ἔστησε ἔξω ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆ= Χρυσελεοῦσα=
πρὸ= τιµὴν τοῦ Κυπριανοῦ (βλ. Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυπριανὸ= - Ὁ µάρ-
τυρα= τῆ= πίστεω= καὶ τῆ= πατρίδο=, ὅ.π., σ. 246), καὶ τὴν ὁποία βεβαίω= θὰ
ἔστηνε στὰ Καµπιά, ἂν αὐτὰ θεωροῦσε ὡ= γενέτειρά του. Τὸ ἄλλο εἶναι τὸ «Βι-
βλίο ζώντων καὶ τεθνεώτων» (αὐτόθι, σ. 249), ἕνα κατάστιχο, στὸ ὁποῖο οἱ
ἱερεῖ= τῆ= Χρυσελεοῦσα= σηµείωναν ὀνόµατα πρὸ= µνηµόνευση. Στὴν σ. 27,
στὸν οἶκο Συµεὼν καὶ Λοΐζα=, σηµειώνεται, πρώτη στὴν σειρά, ἡ καταχώρηση
«Κυπριανοῦ ἱεροµονάχου», ἡ ὁποία µὲ µεταγενέστερη γραφή, προφανῶ= µετὰ
τὴν χειροτονία του σε ἀρχιεπίσκοπο, διορθώνεται σὲ «Κυπριανοῦ ἀρχιερέω=».
Ὁ Τσικνόπουλλο= ἀµφισβητεῖ τὴν γνησιότητα τῆ= διορθώσεω= τούτη= (ΙΩ. ΤΣΙ-
ΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ὅ.π., σ. 108), καί, κρί-
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καυχᾶται ὡ= γενέτειρα τοῦ ἀγλαΐσµατο= τῆ= νεωτέρα= κυπριακῆ=
ἱστορία=. Ἀλλὰ µὲ τὴν ζητωκραυγὴν αὐτὴν ἑνώσωµεν καὶ τὴν εὔφη-
µον µνείαν, ζήτωσαν τὰ Καµπιὰ τὰ γεννήσαντα τὴν µητέρα ἐκεί-
νην15, ἐξ ἧ= ἐβλάστησε µία δόξα καὶ ἕνα µεγαλεῖον τῆ= χώρα= τοῦ
Ζήνωνο= καὶ τοῦ Εὐαγόρου, ὁ ἐθνοµάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= τῆ= Κύ-
πρου Κυπριανό=.

νοντα= ὡ= ἀξιόµεµπτη τὴν ἐνέργεια αὐτή, θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ= ποὺ τὸ ἔκανε, τὸ
ἔκανε γιὰ νὰ φανῇ ἀρεστὸ= στοὺ= στροβολιῶτε=. Ἐµεῖ= θὰ θέσουµε µόνον ὁρι-
σµένα ἐρωτηµατικά: α) Ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἔγινε λόγο= γιὰ ἄλλη γενέτειρα τοῦ
Κυπριανοῦ ἐκτὸ= ἀπὸ τὸν Στρόβολο, ἦταν ἐπὶ ἐποχῆ= τοῦ ῥηθέντο= παπᾶ Κυ-
πριανοῦ, ἑκατὸν καὶ πλέον χρόνια ἀπὸ τὸν µαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Κυπριανοῦ,
ἄρα δὲν εἶχαν κανένα λόγο οἱ στροβολιῶτε= νὰ πλαστογραφήσουν κάποιο κεί-
µενο. β) Ὁ Συµεὼν καὶ ἡ Λοΐζα, δὲν εἶναι κατ’ ἀνάγκην οἱ γονεῖ= τοῦ Κυπρια-
νοῦ, ἀλλὰ κάποια συγγενική του οἰκογένεια. γ) Στὸν ἴδιο οἶκο ἀναφέρεται,
τέταρτη στὴν σειρά, καὶ ἡ καταχώρηση «Γεδεὼν ἱεροµονάχου». Ἀπὸ ὅ,τι γνω-
ρίζουµε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Τσικνόπουλλο (ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ βασιλικὴ
καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ὅ.π., σ. 255), κάποιο= Γεδεὼν ἱεροµόναχο= τῆ= µονῆ=
Μαχαιρᾶ ἐξέδωσε τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ὀνουφρίου, γιὰ τὸ παρεκκλήσιο τοῦ
ὁποίου ἔδειξε ἰδιαίτερη φροντίδα καὶ ὁ Κυπριανὸ= (βλ. ἐνταῦθα, σ. 55). Πρόκει-
ται γιὰ ἁπλὴ σύµπτωση, ἢ ἦταν µεταξύ του= συγγενεῖ= ἀπὸ τὸν ἴδιο οἶκο (οἰκο-
γένεια) τοῦ Στροβόλου; Αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ πιθανόν, ἐὰν λάβουµε ὑπ’ ὅψιν
καὶ τὸ γεγονὸ= ὅτι κατὰ τὸ ἔτο= 1825 στὴν µονὴ Μαχαιρᾶ ὑπῆρχε ἕνα= µο-
ναχὸ= ἀπὸ τὸν Στρόβολο, ὁ ὁποῖο= κατὰ πᾶσαν πιθανότητα εἶναι ὁ ῥηθεὶ= Γε-
δεὼν [βλ. Κατάστιχον 6, ΙΑΚ, φφ. 319-320. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ βασιλικὴ
καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ὅ.π., σ. 104. Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ - ΙΩ. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η, Μονα-
στηριακὰ δεδοµένα σύµφωνα µὲ τὸ κατάστιχο VI τῆ= ἱερᾶ= Ἀρχιεπισκοπῆ= Κύ-
πρου (1825), ΕΚΜΙΜΚ 4, Λευκωσία 1999, σ. 251].
15. Ἀµφίβολον εἶναι τὸ κατὰ πόσον ἡ µητέρα τοῦ Κυπριανοῦ γεννήθηκε στὰ
Καµπιά. Σύµφωνα µὲ ἱστορικὴ ἐπιγραφὴ σὲ πλάκα ἐπὶ τοῦ ληνοῦ τῆ= µονῆ= Μα-
χαιρᾶ (1819), ὁ οἰκονόµο= Χαράλαµπο=, θεῖο= τοῦ Κυπριανοῦ, καταγόταν ἀπὸ
τὸ χωριὸ Γούρρι (πρβλ. «Χαραλάµπου= οἰκονόµου ἐκ κώµη= Γούρρη (sic)»).
Ἄρα, λογικά, ἡ µητέρα τοῦ Κυπριανοῦ, ἀδελφὴ τοῦ οἰκονόµου Χαραλάµπου=,
καταγόταν ἀπὸ τὸ Γούρρι. (Τὴν πλάκα καὶ τὴν ἐπ� αὐτῆ= ἐπιγραφὴ βλ. Ἀρχιε-
πίσκοπο= Κύπρου Κυπριανὸ= - Ὁ µάρτυρα= τῆ= πίστεω= καὶ τῆ= πατρίδο=,
ὅ.π., σ. 48). Τελικὰ ἡ µόνη σχέση τῶν Καµπιῶν µὲ τὸν Κυπριανό, εἶναι µέσῳ τῆ=
ἀδελφῆ= του Μαριοῦ=.
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122. Η ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Β�

Ἐπειδὴ διὰ τοῦ ἐν τῇ ἀξ<ιοτίµῳ> ἐφηµερίδι «Φωνὴ τῆ= Κύ-
πρου» τῆ= παρελθούση= ἑβδοµάδο= δηµοσιεύµατο=, ὁ ἐφηµέριο=
Καµπιῶν αἰδεσιµώτατο= παπᾶ Κυπριανὸ= Χ. Κυπριανίδη= καὶ οἱ
ἐγχώριοί του «ἐκφράζουσιν ἔκπληξιν πῶ= προβάλλεται ὁ ἰσχυ-
ρισµὸ= ὅτι ὁ ἀείµνηστο= ἐθνοµάρτυ= ἀρχιεπίσκοπο= Κυπριανὸ=
ἐγεννήθη ἐν ἄλλῳ χωρίῳ παρὰ ἐν τῷ χωρίῳ των, καὶ ἀναµένουσι
τὴν διὰ τοῦ τύπου ἀνάλυσιν τοῦ τοιούτου ἰσχυρισµοῦ, διὰ νὰ κα-
ταδείξωσι διὰ µεµαρτυρηµένων ἀποδείξεων τὸ ἀσύστατον τῆ= τοι-
αύτη= γνώµη=», ὑπαινίττονται ἐµέ, διὰ δηµοσία= διαλέξεω=
γενοµένη= ἐν Στροβόλῳ τῇ 26/7/25 ἐνώπιον ἑκατοντάδων ἀκρο-
ατῶν, µὲ θέµα «ὁ Στρόβολο= καὶ ὁ ἐθνοµάρτυ= Κυπριανό=», ἀναι-
ρέσαντα τὴν ὀψιγενῆ θεωρίαν των, παρακαλῶ νὰ µοῦ ἐπιτρέψητε,
χάριν τῆ= ἱστορία=, διὰ τῶν στηλῶν τῆ= φίλη= «Ἐλευθερία=» νὰ
προβῶ εἰ= τὰ= ἀναγκαία= ἐξηγήσει=.

Ἐπιµένω εἰ= τὴν γνώµην µου - βεβαιουµένην καὶ ὑφ’ ὅλων τῶν
µέχρι σήµερον γραψάντων περὶ τοῦ βίου τοῦ ἐθνοµάρτυρο= Κυ-
πριανοῦ, ἤτοι Μενάρδου, Φραγκούδη, Κηπιάδη, Παπαϊωάννου κ.λπ.
- ὅτι ὁ Κυπριανὸ= ἐγεννήθη ἐν Στροβόλῳ καὶ οὐχὶ εἰ= τὰ Καµπιά2.

1. Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ, Ἡ γενέτειρα τοῦ Κυπριανοῦ, Ἐφηµερίδα «Ἐλευθερία»,
12 Αὐγούστου 1925, φ. 1150.
2. Πλήρη βιβλιογραφία γιὰ τὸ θέµα τῆ= καταγωγῆ= τοῦ Κυπριανοῦ ἀπὸ τὸν
Στρόβολο βλ. ἀνωτέρω, σ. 31. Πρῶτο= συγγραφέα= ὁ ὁποῖο= ἀναφέρει τὴν
ἐκδοχὴ περὶ καταγωγῆ= τοῦ Κυπριανοῦ ἀπὸ τὰ Καµπιὰ εἶναι ὁ Τσικνόπουλ-
λο=, ὁ ὁποῖο= ὅµω= δὲν ὑποστηρίζει τὴν µία ἢ τὴν ἄλλη ἄποψη, ἀλλὰ ἁπλῶ= τὶ=
παραθέτει. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ὅ.π.,
σ. 108.
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Εἶχον κατὰ νοῦν, τὴν διάλεξίν µου νὰ ἐκδώσω ἐν ἰδιαιτέρῳ φυλλα-
δίῳ, καὶ µετὰ σχετικοῦ µου ὑποµνήµατο= νὰ τὴν ἀπευθύνω πρὸ=
τὴν αὐτοῦ µακαριότητα τὸν ἀρχιεπίσκοπον, ἵνα ληφθῇ µία κοινὴ
ὑποχρέωσι= ἀπέναντι τῆ= ἱστορία=, ἀλλ’ ἀφοῦ ὁ αἰδεσιµώτατο=
προκαλεῖ καὶ διὰ τοῦ Τύπου, τότε τῷ δηλῶ ὅτι εἶµαι ἕτοιµο= νὰ κα-
τέλθω εἰ= δηµοσιογραφικὴν συζήτησιν, ἐκθέτων ἐν πλάτει τὰ πορί-
σµατα τῆ= µελέτη= µου, δι’ ὧν ἀναιρῶ τὴν θεωρίαν των, πρὸ=
ἐξακρίβωσιν καὶ ἀποκατάστασιν τῆ= ἀληθεία=, ἀφοῦ προηγουµέ-
νω=, ὡ= εἶναι ὑπόχρεω=, ἀναιρέσῃ τὰ µέχρι τοῦδε ὑπὸ τῆ= ἱστορία=
παραδεδεγµένα καὶ καταστρώσῃ τοὺ= ἰσχυρισµού= του καὶ τὰ= µε-
µαρτυρηµένα= του ἀποδείξει=. Ἐὰν βεβαίω= ἀπολίπῃ νὰ πράξῃ
τοῦτο καὶ τότε πάλιν θὰ προβῶ ἐπὶ τὸ ἔργον, ἵνα οὕτω δοθῇ ἀφορµὴ
τοῖ= ἐγκρατέστερον ἡµῶν περὶ τὴν κυπριακὴν ἱστορίαν ἀσχολου-
µένοι=, νὰ ἐνδιατρίψωσιν εἰ= τὸ θέµα τοῦτο καὶ εἴπωσι τὴν σεβα-
στήν των γνώµην.

Ἐν Στροβόλῳ, τῇ 10ῃ Αὐγούστου 1925.
Κωνσταντῖνο= ∆. Χριστοφίδη=,

διδάσκαλο= Στροβόλου.
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123. Η ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Γ�

Τὴν 9ην Ἰουλίου 1929 µετέβηµεν εἰ= τὸ Τσέρι καὶ ἐκεῖ συ-
νηντήσαµεν τὸν Χατζηµιχαὴλ Χριστοφῆ ἐκ Καµπιῶν καὶ νῦν κά-
τοικον εἰ= Τσέρι, καὶ παρουσίᾳ τῆ= συζύγου του καὶ τῶν συνοδῶν
µα= κ.κ. Κώστα Ταλιαδώρου, µουχτάρου Στροβόλου, ∆ηµ. Κων-
σταντινίδου δικ. (sic) γραµµατέω=, καὶ Ἀνδρέου Ι. Χατζηιωσὴφ φοι-
τητοῦ τῆ= φιλολογία=, καὶ τοῦ Θεµιστοκλῆ Χ. Τσεριώτη ἐκ Τσερίου,
τοῦ ὑπεβάλαµεν ἐρωτήσει= περὶ τοῦ τί γνωρίζει νὰ µᾶ= εἴπῃ περὶ
Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου, διὰ τὸν «νοτᾶν τοῦ δεσπότη» καὶ διὰ τὸν
ἐθνοµάρτυρα Κυπριανόν. Παραθέτοµεν αὐτολεξὶ τὴν ἀπάντησίν
του ὡ= οὖσαν ὡ= µίαν ἐπὶ πλέον πειστικὴν µαρτυρίαν διὰ τὴν γνώ-
µην µα=.

«Ἄκουα ποὺ τοὺ= γονιού= µου (πρβλ. γονεῖ=) πὼ= ὁ Κύριλ-
λο= ἦταν ῥίζα τῶν Καµπιῶν. ∆ιὰ τὸν Κυπριανὸν ἐλαλοῦσαν πὼ=
ἦταν ποὺ τὸν Στρόβολον. Ὁ “νοτᾶ= τοῦ δεσπότη” εἶχεν ἀνώγι, καὶ
ἅµα ἔρκετουν ὁ Κύριλλο= ἐκάθετουν πᾷ= (sic) (πρβλ. πάνω) στὸ
ἀνώγι καὶ ποὺ κάτω (στὸ ἰσόγειον, τὸν περιλάλητον “νοτᾶν τοῦ δε-
σπότη”!) ἡ µάνα του. Ἐµεῖ= εἴµαστιν µιτσιοὶ καὶ ἐπαίζαµεν στὸ
στενὸν καὶ ἀκούαµεν τὸν δεσπότην».

Ἰδοὺ καὶ αὐτόπτη= µάρτυ= τοῦ ὅτι ὁ «νοτᾶ=» ἦτο τοῦ Κυ-
ρίλλου. Ὁ Χατζηµιχαὴλ Χριστοφῆ εἶναι γέρων 80 ἐτῶν.

1. Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ, «Ἱστορικὰ σηµειώµατα γύρω ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Ἐθνοµάρ-
τυρο=», Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ, ὅ.π., σσ. 22-23.
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124. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ 18211

Ἡ Κύπρο= εἰ= τοὺ= νεοµάρτυρά= τη=.

Ὦ σεῖ= ποὺ θυσιάσατε τὰ πάντα γιὰ τὴν πίστιν
καὶ µὲ τ’ ἀθῶον αἷµά σα= ἡ γῆ µου ἐποτίσθη,
Σεῖ= οἵτινε= ἐχάσατε ζωὴν περιουσίαν
βαθµοὺ= καὶ ἀξιώµατα καὶ προσφιλῶν σωρείαν,
Σεῖ= οἵτινε= γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν
ἀφήσατε τὰ γήϊνα µὲ τόσην προθυµίαν,
Σεῖ= οἱ ἀγωνισάµενοι µὲ περισσὴν ἀνδρείαν
γιὰ τῆ= πατρίδο= τὴν τιµὴν καὶ διὰ τὴν θρησκείαν,
Ποῦ θἄβρω λόγια ἀρκετὰ νὰ σᾶ= εὐχαριστήσω
µοῦ φαίνεται ἀδύνατον ὅσον κι ἂν προσπαθήσω,
Ἕνα καὶ µόνον ἠµπορῶ εἰ= ὅλου= νὰ σαλπίσω
τὴν µνήµην σα= τὴν ἱερὰν νὰ ἁγιοποιήσω,
∆ιότι εἶσθε τέκνα µου καὶ σὰρξ ἐκ τῆ= σαρκό= µου
καὶ ὅπω= τότ’ ὁ πόνο= σα= δικό= σα= καὶ δικό= µου,
Οὕτω καὶ τώρα ἡ τιµὴ δική σα= καὶ δική µου
θ’ ἀνακουφίσῃ µιὰ στιγµὴ τὴν µαύρην τὴν ψυχήν µου.

1. ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων µαρτύρων τοῦ 1821,
τύποι= Χειµωνίδη, Λάρνακα 1936. Ἡ παροῦσα ἀκολουθία, ἐξαιρετικὰ ἄτεχνη ὡ=
πρὸ= τὴν γλῶσσα, τὸ περιεχόµενο, τὸν στίχο καὶ τὸ µέτρο, κρίθηκε ἀναγκαῖο νὰ
συµπεριληφθεῖ στὸν παρόντα τόµο, διότι ἡ προέλευσή τη= καταδεικνύει ὅτι στὴν
συνείδηση τοῦ λαοῦ τῆ= Κύπρου ὁ Κυπριανὸ= καὶ οἱ σὺν αὐτῷ µαρτυρήσαντε=
κατατάσσονται στὶ= χορεῖε= τῶν ἱεροµαρτύρων. Ἡ ἀκολουθία δηµοσιεύεται ὡ=
ἔχει στὸ πρωτότυπό τη= µὲ ἐλάχιστε= παρεµβάσει= πρὸ= ἐξοµάλυνση τῶν δια-
τάξεών τη=. ∆ιορθώθησαν τὰ πολὺ λίγα ὀρθογραφικά τη= λάθη καὶ ὑποδείχθηκε
µὲ ἀστερίσκο ἐντὸ= τοῦ κειµένου, ὅπου ἦταν δυνατόν, τὸ ποιητικὸ µέτρο.

449

? - ? ? 2: 1 28-08-09  13:00  ������ 449

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



ἘἘνν  ττῷῷ  ἑἑσσππεερριιννῷῷ..

Ἱστῶµεν στίχου= F� καὶ ψάλλοµεν στιχηρὰ τὰ ἑξῆ=.

Ἦχο= α�. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων.

ΤΤῶν οὐρανίων ταγµάτων* τὸ ἀγαλλίαµα*, καὶ τῶν βλαστῶν τῆ=
Κύπρου* καύχηµά τε καὶ χάρµα*, ὤφθητε γενναῖοι* ἐσχάτοι= και-
ροῖ=*, τοὺ= τυράννου= φιµώσαντε=*, καὶ τὸν Χριστὸν παῤῥησίᾳ*
πανευλαβῶ=* ὡ= Θεὸν ὁµοφρόνω= ἐξηγγείλατε.

ΤΤετράδο= θεία= τὴν µνήµην* πιστοὶ τιµήσωµεν*, ὅτι Χριστὸν ἐνδό-
ξω=* διεκήρυξεν ὄντω=*, Θεὸν καὶ βασιλέα* κόσµῳ παντὶ* καὶ τῆ=
Τριάδο= ἰσότιµον*. Καὶ νῦν αἰσίω= οἱ πάντε=* ἐν οὐρανοῖ=* µακα-
ρίω= συναγάλλονται. 

ΠΠατρίδα πίστιν καὶ γένο=* ὑπερασπίσαντε=*, αἱµοχαρῶν τυράν-
νων* τὰ= ὀφρῦ= θαρσαλέω=* ᾐσχύνατε, προθύµω=* ὑπὲρ Χριστοῦ*
µαρτυρικῶ= καρτερήσαντε=*, καὶ τοῦ θανάτου τὸ κράτο=*, ὡ=
ἀσθενέ=*, ἀνδρειοφρόνω= ἀψηφίσατε*. 

ΤΤῶν φιλεόρτων αἱ τάξει=* δεῦτε τιµήσωµεν*, Κυπριανοῦ τοῦ θείου*,
Μελετίου τοῦ πάνυ*, Χρυσάνθου, Λαυρεντίου* τῶν ἱερῶν* καὶ συµ-
ποιµένων ἐν Κύπρῳ πιστῶ=*, τὴν ὑπερένδοξον µνήµην*, ὅτι Χρι -
στὸν* ἐπαξίω= συνεδόξασαν.

Ἦχο= δ�. Ὡ= γενναῖον ἐν µάρτυσιν.

ἈἈλουργίδα τὴν ἔνδοξον* οἱ σεπτοὶ νεοµάρτυρε=* ἀναιρέσει ἐκτή-
σαντο διὰ πίστεω=*, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν* τὸ πᾶν ἀρνη-
σάµενοι*, τὴν αἰώνιον ζωήν*, τῶν γηΐνων προκρίναντε=*, νῦν
κατέχουσι*. Καὶ πρεσβεύουσιν* ἀπαύστω= ὑπὲρ πάντων* τῶν τε-
λούντων* τὸ ἱερόν των µνηµόσυνον.
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ἘἘκκλησία= τὸ ἴνδαλµα*, καὶ κυπρίων τὸ καύχηµα*, τῶν βαρβάρων

τὰ ξόανα* οὐκ ἐλάτρευσαν*. Τοῦ Χριστοῦ γὰρ τοῖ= ἴχνεσι*, ποιµέ-

νε= οἱ ἅγιοι*, καὶ τὸ ποίµνιον αὑτῶν* εὐθαρσῶ= ηὐτοµόλησαν* θείᾳ

χάριτι*. Καὶ αἰτοῦσιν ἡµῖν τοῖ= ἀναξίοι=*, τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σω-

µάτων*, τὴν τῶν κακῶν ἀπολύτρωσιν. 

∆όξα. Ἦχο= α�.

ἈἈρχιερέων τὰ πλήθη σήµερον*, καὶ τῶν βροτῶν αἱ ἀθροίσει=*, πε-

ριχαρῶ=* τοῖ= ἄνω συνεορτάζουσι*. Ἔλαχε γὰρ* τοῖ= ὁµοίοι= ὁ

κλῆρο=* τὴν κεφαλὴν ἀποτµηθῆναι* ὑπὲρ τῆ= θεία= πίστεω=*. Καὶ

τὴν ψυχὴν* ἐν εὐωδίαι= Χριστῷ προσέφερον* εἰ= ἀντάλλαγµα* τῆ=

αἰωνίου ζωῆ=*. Εὐφηµοῦντε= τοίνυν καὶ ἡµεῖ=* σὺν αὐτοῖ= ἐκβοή-

σωµεν*· εὐλογητὸ= ὁ Θεό=*, ὁ οὕτω= εὐδοκήσα=* δόξα σοι. 

Καὶ νῦν. Ἦχο= ὁ αὐτό=. Θεοτοκίον. 

ΘΘεοτόκε παρθένε*, ἡ τεκοῦσα τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσµου*, τῆ= ἐνε-

στώση= πενία= ἡµᾶ= ἀπολύτρωσον*, ἵνα σε δοξάζοµεν*, τὴν µόνην

Θεοµήτορα.

Εἴσοδο=. Φῶ= ἱλαρόν. Τὸ Προκείµενον τῆ= ἡµέρα=, καὶ τὰ ἀνα-

γνώσµατα («Μνήµη δικαίου µετ’ ἐγκωµίων». «Στόµα δικαίου ἀπο-

στάζει σοφίαν». «∆ίκαιο= ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι»).

Εἰ= τὴν λιτήν. Ἦχο= α�. 

ὉὉ τὰ σκῆπτρα* τῆ= ἱεραρχία= τῆ= Κύπρου*, ἐν χερσὶ διακατέχων*,

Κυπριανὸ= ὁ παµµακάριστο=*, ὡ= εὐῶδε= θυµίαµα* τῷ Θεῷ προ-

σφέρεται*, καὶ τὸν δι’ ἀγχόνη=* µαρτυρικὸν θάνατον δέχεται*. Καὶ

νῦν τῆ= οὐρανίου ζωῆ=* µέτοχο= γενόµενο=*, ἐκτενῶ= ἱκετεύει*

σωθῆναι τὰ= ψυχὰ= ἡµῶν.
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ὭὭσπερ ἄνθο= ἀναθάλλων* ὁ τῆ= Πάφου ἱεράρχη= Χρύσανθο=*,
ὑπὲρ Χριστοῦ τῆ= ἀγάπη=* τὴν κεφαλὴν ἀποτέµνεται*, καὶ τὰ= πα-
ραλόγου= ἀξιώσει=* τῶν ἀγαρηνῶν ἐκµηδενίσα=*, ὡ= ἄγγελο=
φωτὸ=* εἰ= οὐρανοὺ= ἀφίπταται*. Ταῖ= παρακλήσεσι τούτου ὁ
Θεό=*, τὴν ποίµνην σου διαφύλαττε*, ἐκ λύκων λυµαινοµένην
αὐτήν. 

ΤΤῶν Κιτιέων* ἡ θεοπρόβλητο= κεφαλή*, τῆ= εὐσεβεία= τὸ ἐγκαλ-
λώπισµα*, καὶ τῆ= ἁγιωτάτη= Ἐκκλησία=* τοῦ Χριστοῦ ὁ πρόµα-
χο=*, Μελέτιο= ὁ ἔνδοξο=*, διὰ τοῦ µαρτυρίου* τῶν δικαίων
σύσκηνο= γέγονε*. ∆ιὸ τῶν φιλεόρτων τὰ συστήµατα* χαρµονικῶ=
ἀναφωνοῦσι*· λύτρωσον ἡµᾶ= πάτερ ἅγιε*, ἀπὸ πάση= περιστά-
σεω=*, ταῖ= ἱκεσίαι= σου. 

ὩὩ= ἀµνὸ= ἔµπροσθεν* τοῦ κείροντο= αὐτὸν ἄφωνο=*, ὁ Κυρηνεία=
Λαυρέντιο=*, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ* ἐν ταῖ= τοῦ πλάστου χερσὶν*
εὐλαβῶ= ἐναποθέτει*. Καὶ τὸν µαρτυρικὸν ἀγῶνα* καρτερικῶ=
ὑποµείνα=*, τῶν φθαρτῶν τὸ εὐτελέ=*, τῇ ἀφθαρσίᾳ ἀντήλλαξε*.
∆εηθῶµεν αὐτῷ* ἐκ ψυχῆ= καρδία=*, τὴν εἰρήνην δωρῆσαι ἡµῖν*
καὶ τὸ µέγα ἔλεο=. 

ΤΤῶν µαρτύρων τὰ τρόπαια* ὁρῶντε= οἱ πιστοί*, τὴν γλῶτταν πρὸ=
εὐφηµίαν κινήσωµεν*, τὸ στεῤῥὸν τῆ= πίστεω= θαυµάζοντε=*, καὶ
τῶν βασάνων τὸ ἀπερίγραπτον*, τούτοι= προσείπωµεν*· Χαίρετε
κυπρίων τὸ βλάστηµα*, καὶ τῆ= Ὀρθοδοξία=* οἱ ἀκατάβλητοι πύρ-
γοι*. Χαίρετε ἐπίγειοι ἄγγελοι* καὶ οὐράνιοι ἄνθρωποι*. Ἱκετεύ-
σατε τὸν δοτῆρα* παντὸ= ἀγαθοῦ*, ῥῦσαι ἡµᾶ=* ἀπὸ πάση=
προσβολῆ=* τοῦ πολεµήτορο=. 

∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχο= ὁ αὐτό=. 

ἹἹεραρχῶν καὶ µαρτύρων ταῖ= λιταῖ=*, ∆έσποινα ἁγνή*, τῶν βαρ-
βάρων τὰ στίφη* τοῖ= εὐσεβέσι καθυπόταξον*, ὅπω= διηνεκῶ= δο-
ξάζοµεν* τοῦ υἱοῦ σου* τὴν τριήµερον ἔγερσιν.
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Ἀπόστιχα.
Εἰ= τὸν στίχον, στιχηρὰ προσόµοια.

Ἦχο= β�. Οἶκο= τοῦ Ἐφραθᾶ.

ΠΠάντε= περιχαρῶ=*, ᾄσµασιν ἐπαξίοι=*, τὴν ἱερὰν τετράδα*,
ἱεραρχῶν τῶν θείων*, ὑµνήσωµεν ἐν πίστει*, ἰάσει= κοµιζόµενοι. 

Στίχ. Θαυµαστὸ= ὁ Θεό=.

∆∆εῦτε οἱ ἐν δεινοῖ=*, καὶ θλίψεσι παντοίαι=*, τὴν µνήµην τῶν ἁγί -
ων*, τιµήσωµεν πρεπόντω=* τούτων ἀπολυτρούµενοι.

Στίχ. Τίµιο= ἐναντίον Κυρίου. 

ΧΧαίρει θεοπρεπῶ=*, ἡ Κύπρο= ἡ ὡραία*, τὰ τέκνα τη= ὁρῶσα*, τὰ=
τρίβου= τοῦ Κυρίου*, εὐτόλµω= πορευόµενα. 

Στίχ. Εἰ= πᾶσαν τὴν γῆν. 

ἬἬθλησεν ἀληθῶ=*, ποιµένων τῶν ἁγίων*, τετρὰ= ἡ θεοφόρο=*,
ἐκπλήξασα τὰ πλήθη* ἀγαρηνῶν βαρβάρων* τὴν πίστιν στερεώ-
σασα. 

∆όξα. Ἦχο= β�. 

ΤΤῶν εὐσεβούντων τὰ συστήµατα*, ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει*, τοὺ=
νεοµάρτυρα= ἀνευφηµήτωσαν*· ὅτι Χριστοῦ τῇ δυνάµει* τοὺ= τυ-
ράννου= κατῄσχυναν*. Καὶ νῦν τῆ= Τριάδο=* ὑπουργοὶ καὶ µῦσται
ὑπάρχοντε=*, Κυπριανὸ= σὺν τῷ Χρυσάνθῳ*, Μελετίῳ καὶ Λαυ-
ρεντίῳ*, καὶ τοῖ= λοιποῖ= συνηθληκόσι*, τῷ ἀοράτῳ βασιλεῖ* καὶ
πρυτάνει παριστάµενοι*, δυσωποῦσιν* ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ἩἩ τῆ= Κύπρου Ἐκκλησία σήµερον*, ἐν ἀγαστῇ ἁρµονίᾳ συνεορ-
τάζουσα*, ἀπεκδέχεται διὰ σοῦ Θεοτόκε*, τὴν τῶν βαρβαρικῶν
ὀρδῶν ἐξαφάνισιν*, πρὸ= δόξαν τοῦ ἀντιδοξάσαντο=* τοὺ= νεο-
µάρτυρα=.
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Ἀπολυτίκιον. Ἦχο= δ�.

ὩὩ= τῶν ἀποστόλων διάδοχοι*, καὶ τῆ= Ἐκκλησία= τῆ= Κύπρου ἰθύ-
νοντε=*, τὸν δοτῆρα τῶν ἀγαθῶν ἱκετεύσατε*, γαλήνην τοῖ= εὐσε-
βέσιν αἰτούµενοι*, τῶν δεινῶν ἀπαλλαγὴν* καὶ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν
σωµάτων τὴν ἴασιν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον τοῦ ἤχου (ὁµόηχον).

ΤΤὸ ἀπ’ αἰῶνο= ἀπόκρυφον. 

Ἕτερον ἀπολυτίκιον. Ἦχο= γ�. Μέγαν εὕρατο.

ΘΘεῖοι µάρτυρε= καὶ ἱεράρχαι*, οἱ ἀθλήσαντε= γενναιοφρόνω=*, καὶ
τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν* ἐν ἐσχάτοι= καιροῖ= συνδοξάσαντε=*.
Ἱκετεύσατε τὸν πανοικτίρµονα Θεόν*, εἰρήνην τῇ οἰκουµένῃ δωρή-
σασθε* καὶ ταῖ= ψυχαῖ= ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεο=. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον τοῦ ἤχου (ὁµόηχον).

ΣΣὲ τὴν µεσιτεύσασαν. 

ἘἘνν  ττῷῷ  ὄὄρρθθρρῳῳ..

Καθίσµατα. 

Ἦχο= δ�. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

ἹἹεραρχῶν τὰ= καλλονά=, καὶ τῶν µαρτύρων τὴν πληθύν, ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ ὑµνολογοῦσα νοερῶ=, πανηγυρίζει εὐλαβῶ= καὶ
ἀνακράζει τοῖ= πιστοῖ=. Συγχάρητέ µοι ἐπὶ τοῖ= ἄθλοι= τῶν θείων
τέκνων µου· Χριστὸ= γὰρ ἀληθῶ= ὁ τῶν αἰώνων ἀρχηγὸ= ὡ= πάν-
των νικητὴ= καὶ πάλιν δείκνυται· Τριὰ= ἁγία µὴ ἀπολίπῃ= σκέπειν
τοὺ= δούλου= σου.
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Ἦχο= α�. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

ἩἩ Κύπρο= ἀληθῶ=* ἐν συµπνοίᾳ γεραίρει* τὴν µνήµην τῶν σε -

πτῶν* καὶ ἁγίων τῆ= παίδων*, ἡµεῖ= δὲ θαυµάζοντε=* τὴν τῆ= πί-

στεω= δύναµιν*, ἀνακράζοµεν* πρὸ= τῶν µαρτύρων τὸν ὄγκον*·

Χριστὸν συνδοξάσωµεν. 

Ἦχο= α�. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. 

ΚΚυπριανοῦ τοῦ ἐνδόξου* σὺν Μελετίῳ πιστῶ=*, Χρυσάνθῳ, Λαυ-

ρεντίῳ*, καὶ µαρτύρων τῷ νέφει*. Τῶν θεοπνεύστων ἁγίων τὴν ἑορ-

τήν*, ἑορτάζοντε= σήµερον*, ψαλµῳδικῶ= µελῳδοῦµεν* πάντων

ὁµοῦ* τὰ µεγάλα κατορθώµατα.

Οἱ Ἀναβαθµοί. Τὸ πρῶτον Ἀντίφωνον τοῦ δ� ἤχου.

Προκείµενον. Τίµιο= ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατο= τῶν ὁσίων αὐτοῦ.

Στίχ. Τοῖ= ἁγίοι= <τοῖ=> ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριο=. 

Εὐαγγέλιον. Κατὰ Ματθαῖον.
ΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί.

(Ζήτει τῇ 10ῃ Ἰανουαρίου).

ἘἘλέησόν µε, ὁ Θεὸ= (ὁ Ν�). Χῦµα. 

∆όξα. Καὶ νῦν (Στίχ. Ἐλέησόν µε, ὁ Θεό=).

Ἰδιόµελον. Ἦχο= πλ. β�.

ΣΣήµερον ἡ οἰκουµένη πᾶσα* τῶν µαρτύρων τὰ γέρα* εὐπρεπῶ= πα-

νηγυρίζει*. Σήµερον τῆ= ἱεραρχία=* αἱ κορυφαὶ τὸ γόνυ κλίνουσαι*

ἱεροπρεπῶ= ἀποκαλύπτονται*. Σήµερον πᾶσα σὰρξ βροτεία*, τοὺ=

νεοµάρτυρα= ὑµνολογοῦσα*, ἀναπέµπει Θεῷ* τὰ= ἑαυτῆ= εὐχαρι-

στία=. Ἀλλ’ ἡµῖν Κύριε* ταῖ= αὐτῶν ἱκεσίαι=*, κατάπεµψον τοὺ=

οἰκτιρµού= σου* ὡ= µόνο= εὔσπλαγχνο=.
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Ὁ κανών. Ἦχο= δ�. 

ᾨδὴ α�.

ΤΤὰ κοσµικὰ καταλιπόντε= οἱ ἅγιοι, πρὸ= τὰ= σκηνὰ= τῶν µαρτύρων
ἐν οὐρανῷ ὥδευσαν κράζοντε=· εὐλογητὸ= ὁ Θεὸ= ὁ τῶν πατέρων
ἡµῶν. 

ΝΝεοµαρτύρων, ἱεραρχῶν καὶ λοιπῶν ἁγίων τὴν µνήµην ἑορτάζοντε=
ἀναβοῶµέν σοι Κύριε· γενοῦ ἡµῖν ἰσχὺ= καὶ διάσωσµα. 

ΤΤῶν βαρβάρων τὰ πλήθη ὠρυόµενα πτοῆσαι τοὺ= πιστοὺ= ἐµελέ-
τησαν. Ἀλλ’ οἱ ἅγιοι εὐτόλµῳ ποδὶ καὶ καθαραῖ= ἐννοίαι=, τὴν
ἀλλαγὴν ἐποιήσαντο τῶν γηΐνων πρὸ= τὰ οὐράνια. 

∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ΤΤοὺ= κυρίω= Θεοτόκον ὁµολογοῦντά= σε ∆έσποινα, τὴν σὴν προ-
στασίαν συνυπάρχειν τούτοι= δώρησον, ἵνα βοῶσί σοι· χαῖρε ἀγγέ-
λων τὸ σέµνωµα. 

<ᾨδὴ> γ�.

ΚΚαθαραῖ= ἐννοίαι= καὶ συνειδότι εὐστάθµῳ, τῶν µαρτύρων τὴν κοί-
µησιν ἑορτάζοντε=, ἀνακράζωµεν λέγοντε=· εὐλογεῖτε πάντα τὰ
ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 

ΤΤῶν νεοµαρτύρων τὰ µνηµόσυνα, ἡ Ἐκκλησία τῆ= Κύπρου ἐπιτε-
λοῦσα σεµνύνεται κράζουσα· θεράπευσον Κύριε τῶν ψυχῶν καὶ τῶν
σωµάτων τὰ παραπτώµατα. 

ἘἘπίβλεψον ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου Κύριε, καὶ τῆ= ἡµῶν δια-
νοία= τὰ= σκέψει= κατάρτισον, εἰ= τὸ ὑµνεῖν καὶ δοξάζειν σε.
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∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ἘἘλπίδα πᾶσαν ἀναθέµενοι εἰ= σὲ πάναγνε µὴ αἰσχυνθῶµεν οἱ δοῦλοί
σου. Πάντα γὰρ δύνασαι ὅσα θέλει= καὶ βούλεσαι.

<ᾨδὴ> δ�.

ΤΤί= ἡµᾶ= χωρίσῃ τῆ= ἀγάπη= σου Κύριε, οἱ ἱεράρχαι ἔκραζον. Καὶ
τῶν βαρβάρων ἡ πληθὺ= φρυάττουσα καὶ µαινοµένη, τὰ= αἰκία=
ἐδιπλασίαζε. 

ΤΤῶν 450 (sic) µαρτύρων σου, τὰ= δεήσει= µὴ παρίδῃ= Κύριε, κα-
ταπέµπων τοῖ= δούλοι= σου πλούσια τὰ ἐλέη σου, καὶ τὸ φῶ= τὸ
ἀνέσπερον. 

ΚΚυπριανὸ= ὁ ἀρχιποίµην, τοῖ= λοιποῖ= ἱεράρχαι= ἔλεγε· µή τι= ἐξ
ἡµῶν δειλιάσῃ τῶν τυράννων τὰ= ἀπειλὰ= ἢ ταῖ= βασάνοι= ἀπο-
κάµῃ. Συµπορευσώµεθα γὰρ πρὸ= τὴν δόξαν τὴν ἄφθιτον. 

∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ΤΤῇ µεσιτείᾳ σου παρθενοµήτωρ, τὴν ἐλευθερίαν ἀπολαύσωµεν, λυ-
τρούµενοι βαρβαρικῶν κακώσεων καὶ τῶν σκανδάλων τοῦ πολεµή-
τορο=. 

<ᾨδὴ> ε�.

ὉὉ χριστεπώνυµο= λαὸ= τὴν τετράδα τῶν ἱεραρχῶν, καὶ τὸν ὄγκον
τῶν µαρτύρων θεώµενο= ἐν τῇ εἱρκτῇ ἀνεβόα ὁλοψύχω=· γενοῦ τού-
τοι= καὶ ἡµῖν ἰσχὺ= καὶ κραταίωµα.

ὉὉ θεόπνευστο= Χρύσανθο= θαῤῥυνόµενο= τῇ πίστει, τοῖ= συγ-
κρατουµένοι= ἔλεγε· τῶν τυράννων τὸν ἑσµὸν καταφρονήσωµεν,
καὶ τὸν Χριστὸν συνοδοιπόρον ἔχοντε=, πρὸ= τὸν ἄναρχον Πα-
τέρα βαδιοῦµεν.
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ΤΤῆ= θειοτάτη= σου φωνῆ= ἐνωτισθέντε= οἱ ἅγιοι, ὁµοφώνω= ἔκρα-
ζον· τὰ= ψυχὰ= ἡµῶν παράλαβε ὡ= µόνο= παντοδύναµο=. 

∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ΤΤοῦ ζυγοῦ τῆ= δουλεία= τὴν τοῦ υἱοῦ ποίµνην ἀπολύτρωσον µη-
τροπάρθενε, ἵνα σε δοξάζωµεν τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

<ᾨδὴ> F�.

ΜΜελετήσα= τῆ= προσκαίρου ζωῆ= τὴν ἀστάθειαν καὶ προτιµῶν τὴν
αἰώνιον, τοῖ= συνανακειµένοι= ἔφασκεν ὁ θεῖο= Μελέτιο=· οὐδὲν
ἰσχύει χωρίσαι µε τῆ= ἀγάπη= τοῦ Χριστοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸ= ἔπαθεν
ὑπὲρ πάντων ἡµῶν. 

ὉὉ ἱερὸ= Λαυρέντιο= στηρίζων τοὺ= πάντα= ἀνεβόα· Θεοῦ ἐσµεν
κτίσµατα καὶ πρὸ= αὐτὸν ἐν παρατάξει καταντήσωµεν. 

ἜἜµπνευσόν µε φωτοδότα, ὅπω= τὰ= µνήµα= τῶν ἁγίων σου, ἐξυ-
µνήσω δεόντω= ὁ δοῦλό= σου. Σὺ γὰρ σοφοῖ= τοὺ= ἀσόφου=, καὶ ἐκ
στόµατο= νηπίων τὸν αἶνον δέχεσαι, ἵνα δείξῃ= τὸ µεγαλεῖον τῆ=
σῆ= ἁγιότητο=. 

∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ΠΠολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησι= µητρὸ= πρὸ= εὐµένειαν ∆εσπότου. ∆ιὸ
κἀµοὶ τῷ ἀναξίῳ τὸν λογισµὸν στήριξον, πρὸ= σὴν δόξαν καὶ αἴνεσιν.

Καθίσµατα (sic).

Τὴν σοφίαν καὶ λόγον.

ΤΤὴν τετράδα τὴν θείαν θεοπρεπῶ=, τοὺ= σεπτοὺ= ἱεράρχα= ἁρµο-
νικῶ=. Τοὺ= ἐν λόγοι= καὶ ἔργοι= πασιφανῶ=, Ἐκκλησία= τοὺ= λύ-
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κου= σπαράξαντα=. Ὀρθοδόξων τὰ πλήθη τιµητικῶ=, εὐφηµήσωµεν

λέγοντε=· χαίρετε µαρτύρων τὸ καύχηµα καὶ τῆ= εὐσεβεία= οἱ πρό-

µαχοι. Πρεσβεύετε διηνεκῶ= ὑπὲρ τῶν πίστει τιµώντων τὴν ἐτήσιον

µνήµην σα=. 

ΤΤῶν κυπρίων οἱ δῆµοι πανευλαβῶ= τῶν µαρτύρων τὰ κλέη χαρµο-

νικῶ=. Ὑπαντήσωµεν πάντε= ἐν ἑορταῖ=, καὶ Χριστῷ ἐκβοήσωµεν·

νικητὰ τοῦ θανάτου ἀήττητε, τῶν τυράννων τὸ θράσο= κατάβαλε.

Καὶ εἰρήνην τοῖ= δούλοι= σου χάριζε τοῖ= πιστῶ= φθεγγοµένοι=

σοι· χαῖρε τοῦ Πατρὸ= τὸ ἀπαύγασµα.

∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ΤΤῶν βαρβάρων τὰ= σκέψει= τὰ= ποταπά=, ὥσπερ κόνιν διάδο= τοῖ=

πονηροῖ=, διαβούλια πάντα τῶν δυσσεβῶν, ἀπολίκµησον τάχει

µῆτερ ἁγνή. Ἵνα σε δοξάζωµεν τῶν πιστῶν τὴν προστάτριαν.

ᾨδὴ ζ�.

ἈἈβραµιαῖοι παῖδέ= ποτε τὴν ἐπηρµένην ὀφρῦν ἐν Βαβυλῶνι κατε-

πάτησαν. Οὕτω καὶ οἱ ἅγιοι µάρτυρε= τῶν ἀσεβῶν τυράννων, τὰ

ἀνόσια παραληρήµατα ἐξεµυκτήρισαν.

ὭὭσπερ θάλασσαν κυµαινοµένην τὰ= τῶν βαρβάρων ἀπειλὰ= οἱ

ἅγιοι ἀντιµετώπισαν, καὶ χαίροντε= πρὸ= τὸν θάνατον ἀγαλλοµένῳ

ποδὶ προσήγγιζον κράζοντε=· εὐλογητὸ= εἶ, Κύριε, ἱλάσθητι τοῖ=

δούλοι= σου. 

ἈἈποστίλβοντε= θείᾳ µαρµαρυγῇ οἱ νεοµάρτυρέ= σου, Κύριε, προ-

θύµω= ἀνεβόων σοι· χαῖρε τῶν Ὀρθοδόξων τὸ καταφύγιον.
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∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

ΤΤαῖ= τῶν µαρτύρων πρεσβείαι= ὑπεράγαθε, οἱ ἐπταικότε= ἄφεσιν
λάβωµεν, καὶ τοῖ= νοσοῦσι τὴν ἴασιν δώρησαι. 

Κοντάκιον (sic). Τὰ ἄνω ζητῶν. 

ΟΟὐ φοβησώµεθα ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶµα, τὴν δὲ ψυχὴν µὴ
δυναµένων βλάψαι, οἱ ἱεράρχαι τοῦ Χριστοῦ Κυπριανό=, Χρύσαν-
θο=, Μελέτιο=, καὶ Λαυρέντιο= ἔκραζον. Ἀγχόνῃ καὶ µαχαίρᾳ καὶ
µυρίοι= αἰκισµοῖ= καὶ βασάνοι= ἑαυτοὺ= παραδώσωµεν, ἵνα τὴν
θείαν χάριν ὑποδεξώµεθα. 

ΜΜαχαίρᾳ τὴν κεφαλὴν ἀποτµηθέντε=, οἱ νεοµάρτυρε= τῆ= Χριστοῦ
πίστεω=, ἐκήρυξαν τοῦτον τῷ Πατρὶ ὁµοούσιον καὶ σύνθρονον. Τὰ=
βασάνου= δὲ περιφρονήσαντε=, καὶ τὰ ἐγκόσµια καταλιπόντε=,
πρὸ= τὰ= ἄνω µονὰ= κατεσκήνωσαν. 

ΤΤῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ἐννάτῃ Ἰουλίου τὴν µνήµην ἐπιτελοῦµεν τῶν ἐν ἁγί-
οι= πατέρων ἡµῶν Κυπριανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Χρυσάνθου
µητροπολίτου Πάφου, Μελετίου µητροπολίτου Κιτίου, Λαυρεν-
τίου µητροπολίτου Κυρηνεία= καὶ λοιπῶν ἡγουµένων, ἱερέων, δια-
κόνων καὶ προκρίτων λαϊκῶν ἐν ὅλῳ 450 µαρτυρησάντων ἐν
Λευκωσίᾳ Κύπρου ὑπὲρ τῆ= ὀρθοδόξου χριστιανικῆ= πίστεω= τῷ
1821. 

Στίχ. Ἐὰν τὸ ἅλα= µωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθήσεται;
Ὁ ποιµὴν ὁ καλὸ= τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων.
Ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ µὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· οὐαὶ δι’ οὗ τὸ

σκάνδαλον ἔρχεται. 
Ἰδοὺ ἡµεῖ= ἀφήκαµεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαµέν σοι.

Ταῖ= αὐτῶν ἱκεσίαι=, ὁ Θεό=, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶ=. Ἀµήν.
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Οἱ βίοι τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν ἁγίων µητροπολιτῶν. 

Ὁ ἀρχιεπίσκοπο= Κυπριανὸ= κατήγετο ἐκ τοῦ προαστείου τῆ=
Λευκωσία= Στροβόλου. Εἰσελθὼν δὲ παιδιόθεν εἰ= τὴν ἱερὰν µονὴν
Μαχαιρᾶ ἔµαθε τὰ κοινὰ γράµµατα καὶ ἐγένετο διάκονο=. Εὐκαι-
ρία= δὲ τυχούση= ἀπῆλθεν εἰ= Βλαχίαν µετά τινο= ἀρχιµανδρίτου
πρὸ= συλλογὴν βοηθειῶν διὰ τὴν Μονήν, καὶ ἐκεῖ ἠδυνήθη νὰ συ-
νεχίσῃ τὰ= σπουδά= του καὶ νὰ αὐξήσῃ τὰ= γνώσει= του. Ἐπιστρέ-
ψα= δὲ ἐγένετο διευθυντὴ= τοῦ ἐν Στροβόλῳ µετοχίου τῆ= Μονῆ=
καὶ εἶτα οἰκονόµο= τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ=. Κατέχων δὲ τὴν θέσιν ταύ-
την ἐξορίζεται ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπο= εἰ= Εὔβοιαν (Εὔριπον) καὶ
ἀντ’ αὐτοῦ χειροτονεῖται ἀρχιεπίσκοπο= πάση= Κύπρου ὁ Κυ-
πριανό=. Ὁ Κυπριανὸ= ἦτο ἀληθὴ= χριστιανό=, καὶ ἡ θύρα τῆ=
Ἀρχιεπισκοπῆ= ἦτο ἀνοικτὴ εἰ= οἱονδήποτε ἔχοντα ἀνάγκην. ∆ιὰ
τούτου= τοὺ= λόγου= ἐκτήσατο τὰ= συµπαθεία= ὅλων τῶν κατοί-
κων τῆ= νήσου, ἀνεξαιρέτω= φυλῆ= ἢ θρησκεύµατο=, καὶ ἡ διοίκη-
σί= του ἐθεωρήθη ὡ= ἡ ἀρίστη πασῶν. Ἐκραγείση= τῆ= ἑλληνικῆ=
Ἐπαναστάσεω= τὴν 25ην Μαρτίου 1821 ἐν Ἑλλάδι, ἐκ λύσση= καὶ
φόβου ὁ τότε σουλτᾶνο= τῶν τούρκων Μαχµοὺτ διενοήθη τὴν ἐξόν-
τωσιν πάντων τῶν χριστιανῶν τῆ= ἐπικρατεία= του. Ἂν καὶ εἰ= τὰ=
ἀπαιτήσει= τῶν ἐνταῦθα κυβερνητικῶν καὶ λοιπῶν διαβολέων ἀπήν-
τησεν ὅτι ἦτο εὐχαριστηµένο= διὰ τὸ νοµοταγὲ= τῶν χριστιανῶν
τῆ= Κύπρου, ἐν τούτοι= κατὰ πρῶτον διέταξε γενικὸν ἀφοπλισµὸν
καὶ δεύτερον τὴν κατακράτησιν ὅλων τῶν ἐξεχόντων προσώπων,
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ὡ= καὶ ἐγένετο.

Τὴν ἐννάτην Ἰουλίου ἀπηγχονίσθη ὁ ἀρχιεπίσκοπο= Κυπριανὸ=
καί τινε= ἄλλοι, ἐκαρατοµήθησαν δὲ καὶ οἱ τρεῖ= ἐπίσκοποι, ἡ
σφαγὴ δὲ καὶ ἡ ἀγχόνη ἐξηκολούθησαν τὸ ἀπαίσιον ἔργον των καὶ
ἐπὶ τῶν λοιπῶν κατακρατουµένων ἄχρι καὶ τῆ= 14η= τοῦ αὐτοῦ
µηνό=. Αἱ δὲ σφαγαί, οἱ ἐξανδραποδισµοί, καὶ αἱ ἁρπαγαὶ εἰ= τὴν
ὕπαιθρον, πλέον τοῦ µηνό=.

Ὁ Πάφου Χρύσανθο= γεννηθεὶ= τὸ 1770 εἰ= τὸ χωρίον Τρεῖ=
Ἐληαῖ= τῆ= Μαραθάση= ἦτο υἱὸ= τοῦ αἰδεσιµωτάτου παπᾶ Μι-
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χαὴλ καὶ τῆ= συζύγου του Χρηστίνα= (sic), οἵτινε= εἶχον τὰ δια-
κριτικὰ γνωρίσµατα τοῦ χριστιανοῦ, τοὐτέστι τὴν δικαιοσύνην, τὴν
φιλοξενίαν καὶ τὴν ἐλεηµοσύνην. Ἦτο ὀλιγογράµµατο= ὡ= ἐφάνη
ἐκ τῶν κωδίκων, οἵτινε= εὑρέθησαν µετὰ τὸν µαρτυρικὸν θάνατόν
του. Ἀλλ’ ὁ βίο= του µετὰ τὴν ἀνάῤῥησίν του εἰ= τὸν ἐπισκοπικὸν
θρόνον, 27 Αὐγούστου 1805, ἦτο ἀνιδιοτελὴ= καὶ ἄµεµπτο=. 

Ὁ Κιτίου Μελέτιο= ἦτο καὶ αὐτὸ= ἐκ Μαραθάση=· ἦτο δὲ ποι-
µενάρχη= λίαν ἀγαθὸ= ἕω= ὅτου ἠξιώθη καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῦσαι
ὑπὲρ τοῦ ἀγαπηµένου ποιµνίου του. Ἐχρηµάτισε µητροπολίτη= ἀπὸ
τοῦ 1810 µέχρι τοῦ 1821. 

Ὁ Κυρηνεία= Λαυρέντιο= κατήγετο ἐκ Καλοπαναγιώτη καὶ ἦτο
υἱὸ= Σακελλαρίου. Μερικοὶ τὸν θέλουν ἀπὸ τὴν Λάµπουσαν τῆ=
Κυρηνεία=. Ἐχρηµάτισε µητροπολίτη= ἀπὸ τοῦ 1816 µέχρι τοῦ 1821
καὶ ἦτο συνετώτατο=. 

∆υστυχῶ= διὰ τοὺ= λοιποὺ= µάρτυρα= µὴ γνωρίζοντε= καὶ µε-
γάλα πράγµατα σιωποῦµεν, διὰ νὰ µὴ ὑποπέσωµεν εἰ= ἀνακριβεία=. 

ᾨδὴ η�.

ὩὩ= ἄλλο= Ἰωνᾶ= ἐκ τοῦ βυθοῦ τῶν πταισµάτων ἀναβοῶ σοι Κύριε·
τὴν ψυχήν µου ἀνάγαγε ὡ= ἀγαθὸ= καὶ φιλάνθρωπο=. 

ΤΤῶν ἀγγέλων οἱ χοροί, τὸ νέφο= τῶν µαρτύρων ὁρῶντε=, ἐκραύ-
γαζον· µέγα= εἶ Κύριε, καὶ ἡ ἰσχύ= σου ἀκαταγώνιστο=.

ΣΣτερέωσον, Κύριε, ἐν τῇ πίστει τῶν ἐντολῶν σου τὴν ἐµὴν διάνοιαν,
ὅπω= ἀπαύστω= δοξάζω καὶ ἀνυµνῶ σου τὴν Θεότητα. 

∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

ἩἩ µόνη ἐν γυναιξὶ θεοκυῆτορ ὑπάρχουσα, στήριξον ∆έσποινα τὴν
καρδίαν µου, καὶ τῶν µαρτύρων ταῖ= δεήσεσι τὴν ψυχήν µου καθα-
γίασον.
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ᾨδὴ θ�.

ΤΤοῦ ἀρχιποιµένο= Χριστοῦ µαθηταί, καὶ τοῖ= ἴχνεσι τούτου ἑπόµε-

νοι, τοῦ ὠµοῦ τυράννου τὴν ἰσχὺν κατεῤῥάκωσαν ψάλλοντε=· εὐλο-

γητὸ= ὁ Θεὸ= εἰ= τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα.

ΤΤὸ ἀποφώλιον τέρα= τῆ= Ἄγαρ, τὸ στεῤῥὸν τῆ= πίστεω= τῶν

ἐκλεκτῶν σου ἐπείραξεν. Ἀλλ’ ὁ ὄγκο= τῶν µαρτύρων σου, πρὸ=

τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον τοῦτο ἀπελάκτισε.

ΓΓεννήµατα ἐχιδνῶν, ἵνα τί τὴν πίστιν τὴν ἀµώµητον διώκετε; ἐλή-

λυθε γὰρ ἡ ὥρα, καθ’ ἣν ὁ Χριστὸ= ἀποδώσῃ ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα

του.

∆όξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

ΛΛύτρωσον ἁγνὴ τὴν ποίµνην τοῦ υἱοῦ σου, ἐκ τῶν βελῶν τοῦ πο-

λεµήτορο=, καὶ τῶν βαρβάρων τὰ= ὀρδὰ= ὡ= περιττὰ= ἐξολόθρευ-

σον.

Καταβασίαι (sic). 

ᾨδὴ α�.

ὩὩ= ἄλλο= Φαραὼ τῶν κυπρίων ὁ τύραννο= νοητῶ= καταποντίζε-

ται· ἡµεῖ= δὲ ἀσιγήτοι= χείλεσιν, ἀνυµνοῦντε= τὸν Κύριον ἄσωµεν

αὐτῷ ὅτι δεδόξασται. 

<ᾨδὴ> γ�.

ΤΤῇ θεϊκῇ σου δυνάµει, οἱ νεοµάρτυρέ= σου Κύριε, τοῦ τυράννου

τὰ= ἀπειλά=, οὐκ ἐπτοήθησαν. Καὶ θαῤῥαλέοι= βήµασι τοῦ µαρτυ-

ρίου τὸν δρόµον συνετέλεσαν.
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<ᾨδὴ> δ�. 

ὭὭσπερ πτῶµα ὀδωδὸ= τῶν ἱεραρχῶν τοῖ= λόγοι=, τὰ στίφη τῶν
βαρβάρων ἐκµηδενίζονται, καὶ τοῖ= ἀθλίοι= δαίµοσι τῷ ταρτάρῳ
οἰκτρῶ= συναυλίζονται. 

<ᾨδὴ> ε�.

ἘἘξέστησαν τῶν ἀγγέλων αἱ τάξει=, τὸ ὁµόφωνον τῶν µαρτύρων
σου Κύριε, καὶ τῆ= αἰωνίου σου βασιλεία= τὰ σκηνώµατα προηυ-
τρέπιζον.

ᾨδὴ F�.

ΓΓλυκύτατε Ἰησοῦ µὴ ἐάσῃ= ὑ(ἡ)µᾶ= ὀρφανού=. Ἀλλὰ ἄχρι τέλου=
σὺν ἡµῖν πάρεσο, οἱ ἅγιοι ἀνυποκρίτω= ἔψαλλον. Ἐν σοὶ γὰρ ἀπο-
θανοῦµεν καὶ ἐν σοὶ ἀναστησώµεθα εἰ= αἰῶνα τὸν ἅπαντα. 

<ᾨδὴ> ζ�.

ἈἈβραµιαῖοι παῖδέ= ποτε, τῆ= καµίνου τὴν φλόγα κατεπάτησαν. Καὶ
νῦν τῶν ποιµένων ἡ τετρά=, σὺν τῷ ποιµνίῳ τὰ= παραλόγου= ἀξιώ-
σει= τῶν ἀγαρηνῶν ἐξεµυκτήρισαν. 

<ᾨδὴ> η�. 

ΧΧλευάζοντε= τῶν ἀπίστων τὰ= ὑποσχέσει=, οἱ νεοµάρτυρέ= σου
Κύριε, εὐθαρσῶ= τὸν δρόµον τοῦ µαρτυρίου διήνυσαν, κράζοντε=·
εὐλογητὸ= ὁ Θεό=, ὁ τῶν πατέρων ἡµῶν.

Θεοτοκίον.
<ᾨδὴ> θ�.

ὉὉ Χριστὸ= ἐθριάµβευσε, καὶ µαρτύρων τὸ ἔπαθλον ἐν οὐρανοῖ=
εὐτρεπίζεται θείᾳ χάριτι. Καὶ τῶν κυπρίων αἱ φάλαγγε=, πρὸ= πα-
νήγυριν φαιδράν, τὴν ἐτήσιον µνήµην γεραίρουσαι, ἀνακράζουσι·
χαῖρε ∆έσποινα τῶν Ὀρθοδόξων τὸ καταφύγιον.
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Ἀντὶ τῆ? τιµιωτέρα?.

ΜΜεγάλυνον ψυχή µου, τῶν εὐσεβῶν δογµάτων, τῆ? θεία?

Ἐκκλησία? τοὺ? ἱεροὺ? ἀµύντορα?. 
ΤΤετράδα τὴν ἁγίαν ἁγνοπρεπῶ?, ἱεραρχῶν τῶν θείων ἁρµο-

νικῶ?, τιµήσωµεν οἱ πάντε? πανευλαβῶ?, ὅτι Χριστὸν τὸν ὄντω?

δηµιουργὸν καὶ κτίστην θριαµβικῶ? ἐδόξασαν.
ΘΘρησκεία? ἀµωµήτου, ὑµνήσωµεν τοὺ? λάτρει?, Χριστὸν δο-

ξολογοῦντε? προστάτην ἀνυπέρβλητον. 
ἘἘξέστησαν τυράννων θεοστυγῶν, τὴν τόλµην τῶν ἁγίων

ἱεραρχῶν, καὶ τῶν λοιπῶν µαρτύρων καὶ ἀθλητῶν Κυρίου, οἱ τοῦ

Βελίαρ µῦσται, δεινῶ? κολαφιζόµενοι. 
ΤΤῶν ἱερῶν µαρτύρων, τὰ θεῖα µεγαλεῖα, ἀνύµνησον ψυχή µου

Χριστὸν γεραίρουσα. 
ἘἘξέστη ἐπὶ τοῦτο συνολικῶ?, ἀγγέλων ἀρχαγγέλων θεο-

πρεπῶ?, τοὺ? µάρτυρα? ὁρῶσα, ἐπὶ σφαγὴν ἠγµένου? ἡ ἀήττητο?

δύναµι?. 
ΤΤὰ? µνήµα? τῶν ἁγίων, ὑµνήσωµεν οἱ πάντε?, ὅτι Χριστὸν

ἐνδόξω? µαρτυρικῶ? ἐτίµησαν. 
ΚΚατάκριτο? ἐν ᾅδῃ ὁ δυσσεβή?, ὑφίσταται τοὺ? πόνου? ὁ

ἀναιδή?, καὶ τοῖ? ἀθλίοι? δαίµοσι συγκολαζόµενο?, µάτην ἐξαι-

τεῖται τὸ θεῖον ἔλεο?.

∆όξα {Πατρί}.

ΤΤῇ θείᾳ ἐπιπνεύσει ἐµφαντικῶ?, ἡ τῶν µαρτύρων τάξι? ἐκτελε-

στικῶ?, τοῖ? ἄνω συναγάλλεται σήµερον, βαρβαρικῶν σχεδίων κα-

ταψηφίσασα, τῇ πίστει τῆ? Τριάδο? εὐθυδροµήσασα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

ἘἘπίβλεψον ∆έσποινα εὐµενῶ?, καὶ τὰ? ἐµὰ? κακώσει? ἐνδελεχῶ?

ἐπισκοποῦσα θεράπευσον. ∆ύνασαι γὰρ ὅσα θέλει? καὶ βούλεσαι.
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Ἐξαποστειλάριον.

Τοῖ? Μαθηταῖ? συνέλθωµεν. 

ἹἹεραρχῶν τιµήσωµεν τὴν σεβάσµιον µνήµην, ὅτι Χριστὸν ἐδόξα-
σαν, ἐν καιροῖ? τοῖ? ἐσχάτοι?, καὶ τῶν τυράννων ἔφριξαν τὸ ἀπύ-
λωτον στόµα, νικήσαντε? τὸν θάνατον θεϊκῇ ἐπινεύσει. 

ΜΜαρτύρων νέφο? σήµερον τὰ? ὀρδὰ? τῶν βαρβάρων, ὑπερνικᾷ πυ-
ρούµενον τῆ? Τριάδο? τῇ αἴγλῃ, καὶ πτύων κατὰ πρόσωπον ἀπαι-
σίων δηµίων ἐν οὐρανοῖ? συναγάλλεται. 

Θεοτοκίον. 

ΠΠαῦσον τὴν ζάλην ἄχραντε τὴν ἐξ ἐθνῶν ἀκορέστων, φυλάττουσα
τοὺ? δούλου? σου ἐν εἰρήνῃ τελείᾳ, καὶ τὴν κοσµοσωτήριον καὶ
ὀρθόδοξον πίστιν ἁγνοπρεπῶ?, διανῦσαι ἅπαντα? ἀξιοῦσα. 

Εἰ? τοὺ? αἴνου?.

Ἦχο? β¢. Ποίοι? εὐφηµιῶν {ᾄσµασιν}.

ΠΠοίοι? ῥητορικοῖ? ἔπεσι τὴν τετράδα τῶν ἀρχιερέων ἐπαινέσωµεν,
Κυπριανὸν τὸν ἰσάγγελον, καὶ Μελέτιον τὸν θεῖον, σὺν τῷ Χρυ-
σάνθῳ καὶ Λαυρεντίῳ. Οὗτοι γὰρ ὡ? ἐξιλαστήρια θύµατα, τὰ? σάρ-
κα? προσφέροντε?, τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν καθηγίασαν. Καὶ νῦν
ἐν οὐρανοῖ? εὐφραινόµενοι, ἀδιαλείπτω? πρεσβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν
ψυχῶν ἡµῶν. 

ΤΤοῦ Χριστοῦ τοὺ? µιµητὰ? ἅπαντε?, καὶ τῆ? Ἐκκλησία? τὰ θεῖα
προπύργια, τῆ? Ὀρθοδοξία? τοὺ? στύλου?, καὶ τῆ? εὐσεβεία? τὰ
ἀπόρθητα τείχη, συνελθόντε? οἱ πιστοὶ ψαλµοῖ? ἐπαξίοι? ἀνυµνή-
σωµεν. Ὅτι σὺν τοῖ? λοιποῖ? ἁγίοι? καὶ µάρτυσι, τὴν ἑαυτῶν πα-
τρίδα Κύπρον συνεδόξασαν καὶ τὴν ἀκανθώδη ὁδὸν τοῦ µαρτυρίου
συνετέλεσαν. Αὐτῶν ταῖ? ἱκεσίαι? Πάτερ ἄναρχε, τῶν ἀνοµιῶν
ἡµῶν ἀπολύτρωσιν δίδου, ὡ? µόνο? εὔσπλαγχνο?.
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ἘἘν τῷ ναῷ τῆ? δόξη? σου Κύριε, οἱ πιστοὶ κατὰ χρέο?, δοξολο-
γοῦµεν τὴν ἀήττητόν σου δύναµιν. ∆ι’ ἧ? τοὺ? ἱεράρχα? καὶ τοὺ?
λοιποὺ? µάρτυρα? ἐτίµησα?, καὶ τῶν ὠµῶν τυράννων τὰ βουλεύ-
µατα συνέτριψα?. Ὅθεν σὺν αὐτοῖ? δοξάζοµέν σε, ὡ? µόνον Θεὸν
καὶ παντοδύναµον. 

ἩἩ µυροβόλο? Κύπρο? σήµερον, τὰ µνηµόσυνα τῶν ἑαυτῆ? νε-
οσσῶν ἐπιτελοῦσα, τοὺ? θριάµβου? δὲ τούτων αἴρουσα, χαίρει καὶ
σκιρτᾷ πρὸ τῶν ποδῶν σου Σῶτερ ἐναποθέτουσα. Συµµάχησον
ταύτῃ Πάτερ ὕψιστε καὶ τοὺ? ὀλεθρίου? τυράννου? ὁλοτελῶ? ἐξο-
λόθρευσον, πρὸ? δόξαν καὶ τιµὴν τῆ? σῆ? ἀγαθότητο?. 

∆όξα. Ἦχο? πλ. δ¢. 

ἩἩ µυρόεσσα Κύπρο?*, ἑκατόµβα? τῷ Θεῷ προσφέρουσα* ἱεραρχῶν
καὶ µαρτύρων εὐσεβῶν* πανηγυρίζει τὴν µνήµην*. Ἡ νὺξ προέκο-
ψεν* ἡ δὲ ἡµέρα ἤγγικε*, τοῖ? πιστοῖ? ἀνακράζει*. ∆ι’ ὃ καὶ ἡµεῖ?
σὺν αὐτῇ* ἀνδρικῶ? τούτοι?* προσείπωµεν λέγοντε?*· χαίρετε σε-
πτοὶ ἱεράρχαι* τῆ? Ἐκκλησία? κλέο?* καὶ ἑδραίωµα*. Χαίρετε
οὐράνιοι ἄγγελοι* οἱ ἀϊδίῳ φωτὶ καταλαµπόµενοι*. Χαίρετε ἁγιώ-
τατοι µάρτυρε?* οἱ τὰ πάντα θυσιάσαντε?* ὑπὲρ Χριστοῦ τῆ? ἀγά-
πη?*. Συµπαριστάµενοι Κυρίῳ* ὑπὲρ ἡµῶν ἱκετεύσατε* δοθῆναι
πᾶσι* τὸ µέγα ἔλεο?. 

Καὶ νῦν. Ἦχο? πλ. β¢. Θεοτοκίον. 

ΠΠάλιν τὰ τέκνα τῆ? Ἄγαρ* ἀθεµίτῳ συµπαιγνίᾳ*, τοὺ? πιστοὺ?
ἀθρόου?* ἐν τῇ εἱρκτῇ περικλείουσι*. Πάλιν τὰ θηριώδη ἔνστικτα*
τούτων εἰ? µιαιφωνία? κεντρίζονται*. Ἀλλὰ δέσποινα* ἡ τεκοῦσα
τὸν λυτρωτὴν τοῦ παντό?*, εἰρήνην ἡµῖν δώρησαι* καὶ τὸ µέγα
ἔλεο?.

∆οξολογία µεγάλη. 
Ἀπόστολο?. Ἀδελφοί, πείθεσθε. (Ζήτει τῇ 6ῃ ∆εκεµβρίου).
Εὐαγγέλιον. Κατὰ Λουκᾶν. Ζήτει 6 (τῇ 6ῃ) ∆εκεµβρίου.

Κοινωνικόν. Εἰ? µνηµόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιο?.
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125. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ 1821 -
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥΣ

«Μιὰ φυλλάδα τῶν ἐθνοµαρτύρων»1.

Ἡ λέξη Φυλλάδα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ὁρολογία σηµαίνει χει-
ρόγραφη ἢ ἔντυπη ἀκολουθία ἁγίου ἀκαταχώρητη συνήθω? στὰ
Μηναῖα τῆ? Ἐκκλησία?, ἤ, κι ἂν βρίσκεται καταχωρηµένη, δὲν
ἀνταποκρίνεται σ’ ἐπίσηµο ἢ πανηγυρικὸ ἑορτασµό. 

Στὴν Κύπρο, τὸ νησὶ τῶν ἁγίων, ὑπάρχουν πολλοὶ τοπικοὶ
ἅγιοι ποὺ εἶναι σχεδὸν ἄγνωστοι στὸν εὐρύτερο ὀρθόδοξο χῶρο. Ἂν
ἐξαιρέσουµε τὸν Βαρνάβα, τὸν Σπυρίδωνα, τὸν Ἐπιφάνιο καὶ τὸν
Ἰωάννη τὸν Ἐλεήµονα, ποὺ ἡ ἀκτινοβολία κι ἡ φήµη του? ἀγκα-
λιάζει ὁλάκερο τὸν χριστιανικὸ κόσµο, οἱ ἄλλοι παραµένουν ἄσηµοι,
«φτωχοὶ ἅγιοι» - κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Παπαδιαµάντη - στὰ στενὰ
τοπικά του? ὅρια.

Τοὺ? τοπικοὺ? αὐτοὺ? ἁγίου? ὁ αὐτόχθονα? λαὸ? τοὺ?
ἀγαπᾶ µὲ θέρµη. Τοὺ? θεωρεῖ θεόσταλτου? προστάτα? ἐνάντια
στὸν πειρασµό, τὴ λοιµική, τὶ? θεοµηνίε? κ.λπ., καὶ τοὺ? πανηγυρί-
ζει λαµπρὰ στὴ µνήµη του?. Σύσσωµο σπεύδει στὴν ἐκκλησία του?
τότε τὸ χωριό, συνέρχονται ἀκόµη ἀπ’ τὰ περίχωρα, καµιὰ φορὰ κι
ἀπ’ ὅλη τὴν Κύπρο, ποὺ αὐξάνουν τὴ φαιδρότητα καὶ µεγαλοπρέ-
πεια καὶ δίνουν στὸν ἑορτασµὸ ὄψη ἀρχαία? ἀµφικτιονία? σὲ µι-
κρογραφία.

Στοὺ? ἁγίου? αὐτού?, ποὺ δὲν εἶχαν ἀκολουθία στὰ Μηναῖα,
ἢ ἂν εἶχαν ἦταν λειψή, ὁ φιλόθρησκο? λαὸ? ἐπειγόταν νὰ τοὺ? συν-
θέση ἢ νὰ συµπληρώση τὶ? ὑπάρχουσε?. Νὰ τοὺ? φτιάξη µὲ λίγα

1. Λ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΑΡΧΙΜ., «Μιὰ φυλλάδα τῶν ἐθνοµαρτύρων», Συ µπόσιον Λα-
ογραφία? τοῦ περιοδικοῦ Λαογραφικὴ Κύπρο?, Λευκωσία 1972, σσ. 51-53.
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λόγια τὴ Φυλλάδα. ∆υὸ τρόποι ὑπῆρχαν πρὸ? τὸ σκοπό: Νὰ δανει-
στοῦν στοιχεῖα - στιχηρὰ καὶ τροπάρια - ἀπὸ ὁµοτάξιου? ἁγίου?
ἀλλάζοντα? ἁπλῶ? τὸ ὄνοµα, ἢ νὰ συντάξουν πρωτότυπη ἀκολου-
θία, µὲ βάση τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ ἁγίου. Ὁ πρῶτο? τρόπο?,
ὁ συµπιλητικό?, ἦταν ὁ συνηθισµένο?, ὡ? πιὸ εὔκολο?. Κι οὔτε ἐθε-
ωρεῖτο παράπτωµα γιὰ τὴν ἐποχὴ - λογοκλοπή, ὅπω? θὰ λέγαµε
στὶ? µέρε? µα? -, ἀφοῦ καὶ ἡ Ἐκκλησία ὣ? κάποιο βαθµὸ τὸν υἱοθε-
τοῦσε. Πολλοὶ µάρτυρε? ἔχουν κοινὸ ἀπολυτίκιο τὸ «Ὁ µάρτυ?
σου, Κύριε», ὅπω? καὶ ὅσιοι τὸ δοξαστικὸ «Τῶν µοναστῶν τὰ
πλήθη». Ὁ δεύτερο? τρόπο?, ὁ πρωτότυπο?, ἦταν πιὸ σπάνιο?,
γιατὶ προϋπόθετε µόρφωση, δεξιότητα στιχουργικὴ καὶ τὸ κυριώ-
τερο ἔµπνευση.

Στὸν δεύτερο αὐτὸ τύπο, τὸν δύσκολο, ταξινοµῶ µιὰ Φυλ-
λάδα, ἐνθύµιο τοῦ µακαριστοῦ γέροντά µου Μακαρίου Σταυρο-
βουνιώτη († 1957), ποὺ φέρει τίτλο «Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων
Μαρτύρων τοῦ 1821». Αὐτὴ εἶναι ἔντυπη, τοῦ 1936 στὸ τυπογρα-
φεῖο τοῦ Ο. Χειµωνίδη ἀπὸ τὴ Λάρνακα, φέρει δὲ σὰν συγγραφέα
τη? τὸν Χατζηαδάµο Χριστοφόρου ἀπὸ τὴν Ἄχνα, σήµερα ἐπίση?
µακαριστό. 

Τὸ πρᾶγµα ξαφνιάζει ἀληθινὰ καὶ δηµιουργεῖ ἐρωτήµατα.
Πρῶτο ἀπ’ ὅλα: Ἡ Ἐκκλησία τῆ? Κύπρου µέχρι τὸ 1936, ποὺ ἐκτυ-
πώθηκε ἡ Φυλλάδα κι ἀκόµη ὣ? σήµερα, δὲν ἀνεκήρυξε σὲ ἁγίου?
τὰ ἱερωµένα θύµατα τῆ? ἑκατόµβη? τοῦ 1821, µὰ τοὺ? τιµᾶ ἐτήσια
στὶ? 9 Ἰουλίου σὰν ἐθνοµάρτυρε?. ∆εύτερο: Ἡ τόλµη τοῦ λαϊκοῦ
αὐτοῦ ὑµνογράφου νὰ ἐκδώση Φυλλάδα µὲ ἔκδηλο ἐθνικὸ αἴσθηµα
σὲ µιὰ ἐποχὴ πρόσφατη τῶν Ὀκτωβριανῶν, ποὺ οἱ λέξει? «Ἑλλάδα»
καὶ «πατρίδα» σκαντάλιζαν µέχρι λύσσα? τὸν ξένο κυρίαρχο. 

Στὴ Φυλλάδα αὐτὴ ὁ µ. Χατζηαδάµο? ἐγκωµιάζει κυρίω? τὴν
τετράδα τῶν κορυφαίων ἱερωµένων, δηλαδὴ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κυ-
πριανὸ καὶ τοὺ? τρεῖ? µητροπολῖτε?, Πάφου Χρύσανθο, Κιτίου
Μελέτιο καὶ Κυρηνεία? Λαυρέντιο, παρεµπιπτόντω? δὲ καὶ τ’ ἄλλα
θύµατα, ὑποδεέστερου? κληρικοὺ? καὶ λαϊκοὺ? προὔχοντα?. Στὴν
εἰσαγωγή, ποὺ τὴν ἀποτελοῦν 16 πολιτικοὶ στίχοι µὲ τίτλο «Ἡ Κύ-
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προ? στοὺ? νεοµάρτυρά? τη?», καθρεφτίζονται τὰ ἐλατήρια τῆ?
πρωτοβουλία? γιὰ τὴ σύνθεση, ἡ προσκόλληση στὰ θρησκευτικὰ
καὶ ἐθνικὰ ἰδεώδη, ποὺ δονοῦν τὴν κυπριακὴ ψυχή. 

Σεῖ? οἱ ἀγωνισάµενοι µὲ περισσὴν ἀνδρείαν
γιὰ τῆ? πατρίδο? τὴν τιµὴν καὶ διὰ τὴν θρησκείαν,
ποῦ θἄβρω λόγια ἀρκετὰ νὰ σᾶ? εὐχαριστήσω;
Μοῦ φαίνεται ἀδύνατον, ὅσον κι ἂν προσπαθήσω.
Ἕνα καὶ µόνον ἠµπορῶ εἰ? ὅλου? νὰ σαλπίσω,
τὴν µνήµην σα? τὴν ἱερὰν νὰ ἁγιοποιήσω…

Στὴν καθαυτὸ ἀκολουθία ὁ ὑµνογράφο? ἀκολουθεῖ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ λειτουργικὴ γλῶσσα, τὴ λόγια δηλαδὴ βυζαντινή, µὲ
ἀναπόφευκτου? ποῦ καὶ ποῦ νεολογισµού?. Προσπαθεῖ νὰ µιµηθῆ
τοὺ? δόκιµου? στὸ εἶδο? βυζαντινού?, χωρὶ? ὅµω? νὰ προσεγγίζη
τὴν ἄρτια µετρική του?, τὸ λυρισµὸ καὶ τὸ µεστὸ του? περιεχόµενο.
Ἡ προσπάθειά του σὰν σύνολο µπορεῖ νὰ χαρακτηριστῆ ὑποµέτρια,
µόλι? ὑποφερτή. Στέκει κατά τι ὑψηλότερα ἀπὸ τοὺ? κοινοὺ? στι-
χοπλόκου? ποιητάρηδε?, µὲ ἐµφανῆ κάποιαν ἐµπειρία περὶ τὰ ψαλ-
τικὰ καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό. Σὰν δεῖγµα τῆ? σύνθεσή? του,
παραθέτω τὸ ἀπολυτίκιο τῶν ἐθνοµαρτύρων. 

Ἦχο? δ¢.

Ὡ? τῶν ἀποστόλων διάδοχοι, καὶ τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύ-
πρου ἰθύνοντε?, τὸν δοτῆρα τῶν ἀγαθῶν ἱκετεύσατε, γαλήνην τοῖ?
εὐσεβέσιν αἰτούµενοι, τῶν δεινῶν ἀπαλλαγὴν καὶ τῶν ψυχῶν καὶ
τῶν σωµάτων τὴν ἴασιν. 

Ἡ σπουδαιότητα τῆ? Φυλλάδα? αὐτῆ? δὲν ἔγκειται στὴν
ὑµνολογική τη? ἀξία, µὰ στὴν πρωτοβουλία καὶ τὴ λαχτάρα ἑνὸ?
ἀνθρώπου τοῦ λαοῦ ν’ ἀποδώση τὴν πρέπουσα τιµὴ σὲ πρόσωπα
τῆ? ἱστορία? του, πού, κατὰ τὴν κρίση του, δὲν ἐκτιµήθηκε ἀνά-
λογα ἡ προσφορά του?. Γι’ αὐτὸν ὁ Κυπριανὸ? καὶ οἱ ἄλλοι ἱεράρ-
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χε?, δὲν ὑπῆρξαν ἁπλῶ? ἐθνοµάρτυρε?, µὰ ταυτόχρονα καὶ ἱερο-
µάρτυρε?, γιατὶ σὰν καλοὶ ποιµένε? θυσιάστηκαν ἐθελούσια στὸν
βωµὸ τῶν ταυτόσηµων ἰδανικῶν τοῦ ἔθνου? καὶ τῆ? θρησκεία?.
Κατὰ τὸν ποιητή, ἡ Ἐκκλησία δὲν ξεπλέρωσε σ’ αὐτοὺ? τὴν ὀφειλή
τη?. 

Εἶναι, ἆραγε, δίκαιο ἢ ὑπερβολὴ τὸ αἴτηµα τοῦ µακαριστοῦ
λαϊκοῦ ὑµνογράφου; Κατὰ τὴ γνώµη µα? εἶναι δίκαιο. Οἱ ἐθνοµάρ-
τυρε? τοῦ 1821 ἀξιοῦνται ἁγιοποίηση. Γιὰ ἐνίσχυση τῆ? ἄποψή? µα?
ἔχουµε τὸ προηγούµενο τῆ? ἑλλαδικῆ? Ἐκκλησία?, ποὺ ἐδῶ καὶ
λίγα χρόνια ἀνεκήρυξε σὲ ἱεροµάρτυρα τὸν πατριάρχη Γρηγόριο
τὸν Ε¢ καὶ γιορτάζει τὴ µνήµη του στὶ? 10 Ἀπριλίου, ἐπέτειο τοῦ
µαρτυρίου του. Μήπω? ὑστερεῖ συγκριτικὰ µὲ τὴν περίπτωση αὐτὴ
ἡ θυσία τοῦ Κυπριανοῦ καὶ τῆ? συνοδία? του; Ἀδίσταχτα θ’ ἀπαν-
τούσαµε ὄχι. Τὴν εἰσήγηση θαρρῶ πὼ? σεκοντάρει κι ὁ ἐκλεκτὸ?
ποιητὴ? τοῦ νησιοῦ µα? κ. Κύπρο? Χρυσάνθη? µὲ τὴν ἐµπνευσµένη
σὲ σύγχρονη γλῶσσα «Φυλλάδα τοῦ Ἐθνοµάρτυρο? Κυπριανοῦ». 

Ἀρχιµανδρίτη? Λεόντιο? Χατζηκώστα?.
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126. ΠΡΑΞΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε¢ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ1

Εἰ? τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸ? καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
ἁγίου Πνεύµατο?. Ἀµήν.

∆αυῒδ µὲν ὁ θεοπάτωρ, ὃν «κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ εὗρεν ὁ
Θεό?», ἐξοµολογούµενο? τῷ Κυρίῳ, ὅτι φοβερῶ? ἐθαυµαστώθη,
ἀνέκραξεν ἐν εὐχῇ ἐξάρσεω? ἱερᾶ? «ἐµοὶ δὲ λίαν ἐτιµήθησαν οἱ
φίλοι σου ὁ Θεό?»· ἡ δ� ἁγία µήτηρ Ἐκκλησία τὴν τιµὴν ταύτην
αἰτίαν δοξολογία? πρὸ? τὸν ὑπεράγιον Θεὸν τοῖ? πιστοῖ? θεσπί-
ζουσα, «αἰνεῖτε», προστάσσει, «τὸν Θεὸν ἐν τοῖ? ἁγίοι? αὐτοῦ».

Τούτῳ δὴ τῷ ἱερῷ προστάγµατι κατακολουθοῦντε? καὶ οἱ
εὐσεβεῖ? αὐτῆ? υἱοί, ἐξ ὅλη? ἤδη ἑκατονταετηρίδο? αἰνοῦσι τὸν
παντευλόγητον ἐν Γρηγορίῳ τῷ ἱεροµάρτυρι, ἐν τῇ Κωνσταντι-
νουπόλει, ἔνθα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθετο ὑπὲρ τοῦ ποιµνίου, κατὰ
τὴν θείαν ἐντολήν, ἔν τε £Ρωσσίᾳ, ἔνθα τὸ ἱερὸν αὐτοῦ σκῆνο? θαυ-
µαστῶ? καταπλεῦσαν ἐτεθησαύριστο ἐφ� ὅλην ἀπὸ τοῦ µαρτυρίου
πεντηκονταετίαν, καὶ ἐνταῦθα δὴ παρ� ἡµῖν, ἐξ ἑτέρων αὖθι? δε-
κάδων ἐτῶν πέντε τὸν θησαυρὸν τοῦτον τὸν ἅγιον θείᾳ χάριτι κα-
τέχειν καὶ σέβειν καὶ τιµᾶν ἠξιωµένοι? µετὰ παντὸ? τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ.

Ἅπα? γὰρ ὁ ἐν Ἑλλάδι καὶ ἁπανταχοῦ περιούσιο? λαὸ? οἶδε
τ� ἀπὸ τῆ? ἱστορία? καὶ ἀνοµολογεῖ, ὅτι ὁ ἀοίδιµο? ἀρχιεπίσκοπο?
Κωνσταντινουπόλεω?, Νέα? £Ρώµη? καὶ οἰκουµενικὸ? πατριάρχη?

1. Ἡ ἐν λόγῳ Πρᾶξι? τῆ? ἱερᾶ? Συνόδου τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Ἑλλάδο? ἔλαβε
χώρα στὶ? 8 Ἀπριλίου 1921. Βλ. ΙΣ, ΚΒ¢ (1922) 179-181. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠ.
ΑΘΗΝΩΝ, Ὁ ἐθνάρχη? τῆ? ὀδύνη? - Γρηγόριο? Ε¢, ἐκδ. Α∆ΕΕ, Ἀθήνα 2004, σσ.
665-668.
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Γρηγόριο? ὁ Ε¢, τοῦ νόµου τοῦ Θεοῦ οὐδέποτ� ἐπιλαθόµενο?, οὐδ�
ἀπὸ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ πλανηθεί?, οὐδὲ τῶν µαρτύρων αὐτοῦ
ἐκκλίνα?, ἐξεζήτησεν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ τὰ? ἐντολὰ? αὐτοῦ καὶ πιστῶ?
ἐφύλαξε, περιέκρυψεν ἐν τῇ ψυχῇ τὰ λόγια αὐτοῦ, καὶ ἐξήγγειλεν
αὐτοῦ τὰ κρίµατα τῆ? δικαιοσύνη?, καὶ τὴν ὁδὸν τῆ? ἀληθεία?
αὐτοῦ αἱρετισάµενο? καὶ τὴν τρίβον τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ θελήσα?,
ἐλάλει ἐν τοῖ? µαρτυρίοι? αὐτοῦ ἐναντίον βασιλέων, ὅτε «ἄρχον-
τε? ἐκάθηντο καὶ κατ� αὐτοῦ κατελάλουν», ὅτε «σχοινία ἁµαρ-
τωλῶν αὐτῷ περιεπλέκοντο», ὅτε ἀγχόνη αὐτῷ ἡτοιµάζετο, δι� ὃ
καὶ ὡ? ἅγιον αὐτὸν τιµᾷ τε καὶ σέβει καὶ λογίζεται καὶ ὡ? ὑπὲρ τοῦ
ποιµνίου τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θέµενον, καὶ µαρτύριον ὑπὲρ τῆ? πί-
στεω? προελόµενον, µάρτυρά τε αὐτὸν οἶδε κἀν τῇ σεπτῇ χορείᾳ
τῶν ἁγίων ἱεροµαρτύρων συναριθµεῖ.

Ταῦτα δ� ἀκριβῶ? καὶ ἡµεῖ? ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων παρὰ τῶν πα-
τέρων ἡµῶν δεδιδαγµένοι, καὶ εἰδότε? «τίµιον µὲν ἐναντίον Κυρίου
τὸν θάνατον τῶν ὁσίων αὐτοῦ», Γρηγόριον δὲ τὸν Ε¢ ὡ? ὅσιόν τε τῷ
βίῳ παντὶ δεδεγµένον, δι� ἀρετὴν παντοίαν, καὶ τῷ οὐρανίῳ Πατρὶ
καθοσιωµένον, καὶ θεοφιλοῦ? τελειότητο? ἀγαστὸν παράδειγµα ἐν
τῷ εὐαγγελίῳ θείᾳ χάριτι εἰ? φωτισµὸν τῶν πιστῶν ὡ? λύχνον φα-
εινὸν ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθειµένον, ἵνα πᾶσι λάµπῃ τοῖ? ἐν τῇ οἰκίᾳ,
ἤτοι τῇ τοῦ Θεοῦ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, συνελθόντε? σήµερον τῇ ὀγδόῃ
τοῦ µηνὸ? Ἀπριλίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ πρώ-
του σωτηρίου ἔτου?, ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τῆ? Μητροπόλεω? Ἀθηνῶν,
εἰ? συνεδρίαν ἔκτακτον, πρῶτον µὲν τὴν ἄνωθεν χάριν καὶ τὸν
θεῖον φωτισµὸν τοῦ παναγίου Πνεύµατο? ἐν καρδία? ταπεινώσει
καὶ διανοία? ὑποταγῇ θερµῶ? ᾐτησάµεθα, ὅλῃ ψυχῇ τὸν Θεὸν δο-
ξολογοῦντε?, τὸν τοὺ? εὐαρεστοῦντα? αὐτῷ καθ� ἑκάστην γενεὰν
ἐκλεγόµενον, ὑπὸ µελέτῃ δ� εἶτα τὸν ἱερὸν βίον Γρηγορίου τοῦ Ε¢ θέ-
µενοι, καὶ ἰδόντε? ἐν ἀληθείᾳ τήν τε ἄλλην ἀρετήν, τὴν καθ� ἅπαντα
τὸν βίον αὐτοῦ ἀγλαῶ? διαλάµπουσαν, εἴθ� ὡ? αὐτῆ? ποιµένο?, ἐν
παντὶ βαθµῷ διακονία?, ἰδόντε?, ὅτι τῆ? ἀγάπη? τοῦ Χριστοῦ οὐδ�
ἓν αὐτὸν ἐχώρισεν, οὐ θλῖψι?, οὐ στενοχωρία, οὐ διωγµό?, οὐ λιµό?,
οὐ γυµνότη?, οὐ κίνδυνο?, οὐδὲ µάχαιρα, οὔτε θάνατο?, οὔτε ζωή,
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οὔτ� ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, ὡ? φησὶν ὁ ἀπόστολο?, οὔτε δυνάµει?,
οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε µέλλοντα, οὐχ� ὕψωµα, οὐδὲ βάθο?, οὐδὲ κτί-
σι? τι? ἑτέρα, ἀλλὰ µυρίου? ὑποµένων ὀνειδισµοὺ? καὶ µυρίου? ὑφι-
στάµενο? διωγµού?, καὶ καθ� ἡµέραν τοῦ Κυρίου ἕνεκεν θανα τούµενο?
οὐκ ἀπεδειλίασεν, ἀλλ� ἐν ἀποστολικῇ δυνάµει «ἐξήγγειλε τὰ?
ἀρετὰ? τοῦ ἐκ σκότου? καλέσαντο? ἡµᾶ? εἰ? τὸ θαυµαστὸν αὐτοῦ
φῶ?», ἰδόντε? ὅτι ὑπὲρ πάντα? καὶ παρὰ πάντα? τοὺ? διωγµού?,
τὰ? ἀντιθέσει?, τοὺ? κινδύνου?, τὰ? ἀπειλά?, χάριτι Θεοῦ «ὑπερε-
νίκησεν ἐν πᾶσι τούτοι? διὰ τοῦ ἀγαπήσαντο? ἡµᾶ?» καὶ «παρα-
δοθεὶ? εἰ? θλῖψιν καὶ µῖσο? καὶ θάνατον» ἄξιο? γέγονε τοῦ αἰωνίου
µακαρισµοῦ «µακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑµᾶ? καὶ διώξωσι...
χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ µισθὸ? ὑµῶν
πολὺ? ἐν τοῖ? οὐρανοῖ?», τοῦ µακαρισµοῦ, ὃν ὁ ἀδελφόθεο? Ἰάκω-
βο? ἐγγύην ποιεῖται τῆ? αἰωνίου δόξη?, λέγων «µακάριο? ἀνὴρ ὃ?
ὑποµένει πειρασµόν, ὅτι δόκιµο? γενόµενο? λήψεται τὸν στέφανον
τῆ? ζωῆ?», καθορῶντε?, ὅτι ἀποστὰ? ἀπὸ τοῦ κακοῦ καὶ τὸ ἀγαθὸν
ἐγκολπωσάµενο?, ἀπέδειξεν ἑαυτὸν «σκεῦο? εἰ? τιµήν, ἡγιασµένον,
εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ εἰ? πᾶν ἔργον ἀγαθόν», καὶ «ἐλπίσα? ἐπὶ
τὴν φεροµένην ἡµῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἐγένετο
ἅγιο? κατὰ τὸν καλέσαντα ἡµᾶ? ἅγιον, «ὅτι ὡµοίωσεν αὐτὸν δόξῃ
ἁγίων», ὡ? ἄλλον Μωϋσῆν, ὁ ἐν τοῖ? ἁγίοι? αὐτοῦ θαυµαστὸ?
Θεό?, ἔγνωµεν καθιερωθῆναι ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἐπισήµω? τὴν ἕω?
τοῦδ� αὐθορµήτω? ἀναφεροµένην τιµὴν τῷ ἀοιδίµῳ ἀρχιεπισκόπῳ
Κωνσταντινουπόλεω? καὶ οἰκουµενικῷ πατριάρχῃ Γρηγορίῳ, τῷ δι�
ἀγχόνη? ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ τοῦ ποιµνίου µεµαρτυρηκότι τῇ ι¢ Ἀπρι-
λίου τοῦ σωτηρίου ἔτου? �αωκα¢ καὶ συντετάχθαι τοῦ λοιποῦ τὸ
ἱερὸν αὐτοῦ ὄνοµα ἐν ταῖ? µνήµαι? τῶν ἁγίων «τῶν ἐν πίστει ἀνα-
παυσαµένων προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀπο-
στόλων, κηρύκων, εὐαγγελιστῶν, µαρτύρων, ὁµολογητῶν, ἐγ κρα-
 τευτῶν, ἱεροµαρτύρων», ὡ? ἁγίου ἑορταζοµένου ἐν πᾶσι τοῖ?
ἱεροῖ? ναοῖ? τῆ? ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν Ἐκκλησία?, αὐτῇ δὲ τῇ
ἡµέρᾳ τοῦ µαρτυρίου, τῇ δεκάτῃ δῆλον ὅτι Ἀπριλίου παντὸ? ἔτου?,
εἰ? αἰῶνα τὸν ἅπαντα, εἰ? δόξαν τοῦ ἁγιάσαντο? αὐτὸν οὐρανίου
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τῆ? Ἐκκλησία? νυµφίου, µεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρο? ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ.

∆εόµεθα δὲ τοῦ Κυρίου, ταῖ? πρεσβείαι? τοῦ ἐν ἁγίοι? πα τρὸ?
ἡµῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεω? τοῦ ἱερο-
µάρτυρο?, εὐλογεῖν ἐ? ἀεὶ τὸ ηὐλογηµένον ἡµῶν γένο?, χειραγω-
γεῖν πάντα? ἡµᾶ? ἐπὶ τὴν ὁδὸν τῆ? σωτηρία?, καὶ ἐκχέειν τὴν χάριν
αὐτοῦ δαψιλῆ ἐφ� ἡµᾶ? πάντα?. Ἀµήν.

Θείᾳ χάριτι παραστάντε? καὶ ἡµεῖ? ἐν τῇ ἱερᾷ ταύτῃ πράξει
ὑπογράφοµεν

† Ὁ πατριάρχη? Ἀλεξανδρεία? Φώτιο? ἀποφαίνεται
† Ὁ Ἀθηνῶν Θεόκλητο?
† Ὁ Ζακύνθου ∆ιονύσιο?
† Ὁ Λαρίση? Ἀρσένιο?
† Ὁ Φωκίδο? Ἀµβρόσιο?
† Ὁ Φαναρίου καὶ Θεσσαλιώτιδο? Εὐθύµιο?
† Ὁ Μεσσηνία? Μελέτιο?
† Ὁ Ἀργολίδο? Ἀθανάσιο?
† Ὁ Μαντινεία? Γερµανὸ?
† Ὁ Πατρῶν Ἀντώνιο?
† Ὁ Σύρου Ἀθανάσιο?
† Ὁ Λευκάδο? καὶ Ἰθάκη? ∆ανιὴλ
† Ὁ Θήρα? Ἀγαθάγγελο?
† Ὁ Ὕδρα? καὶ Σπετσῶν Προκόπιο?
† Ὁ Θηβῶν καὶ Λεβαδεία? Συνέσιο?
† Ὁ Ἄρτη? Σπυρίδων
† Ὁ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλεία? Τιµόθεο?
† Ὁ Παροναξία? Ἱερόθεο?.
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127. ΠΡΑΞΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ1

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Ἀρ. Πρωτ. 2137 Ἀθήνησι, τῇ 5ῃ Ἰουλίου 1993.
∆ιεκπ. 883.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2556

Πρὸ? τοὺ? σεβασµιωτάτου? µητροπολίτα? τῆ? Ἐκκλησία?
τῆ? Ἑλλάδο?.

Τοὺ? ἐν τῷ µετὰ σώµατο? βίῳ κατορθώµασιν ἀρετῆ? καὶ µαρ-

τυρικῷ θανάτῳ τελειωθέντα? εὐλαβεῖσθαι καὶ τιµᾶν, ἐτησίοι? τε

τελεταῖ? καὶ ἐγκωµίοι? γεραίρειν ὅσιον καὶ τῷ τῆ? ἁγία? Ἐκκλη-

σία? πληρώµατι λυσιτελέστατον πέφυκεν, ἐπειδὴ ἡ τούτων µνήµη

πρόξενο? τυγχάνει ὠφελεία? ψυχικῆ? καὶ πνευµατικῆ? τοῦ χρι-

στωνύµου πληρώµατο?.

Ἐπειδὴ τοίνυν τοιοῦτοι τὸν βίον καὶ τὴν πολιτείαν ἀνεδείχ-

θησαν καὶ οἱ ἐν ἔτει �αJκβ¢ (1922) ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ διὰ τὴν ἀµώµη-

τον ἡµῶν ὀρθόδοξον πίστιν µαρτυρήσαντε? ἐπίσκοποι Χρυ σό στοµο?

Σµύρνη?, Γρηγόριο? Κυδωνιῶν, Ἀµβρόσιο? Μοσχονησίων, Προ-

κόπιο? Ἰκονίου, Εὐθύµιο? Ζήλων καὶ οἱ σὺν αὐτοῖ? κληρικοί τε καὶ

1. «Πρᾶξι? διακηρύξεω? ἁγιότητο? µαρτύρων µικρασιατικῆ? καταστροφῆ?»,
Ἐκκλησία, τεῦχ. 12 (1993) 433. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΜΗΤΡ. ΠΑΤΡΩΝ, Ἀσµατικὴ ἀκο-
λουθία τοῦ ἁγίου ἱεροµάρτυρο? Χρυσοστόµου µητροπολίτου Σµύρνη? († 1922),
ἐκδ. Α∆ΕΕ, Ἀθήνα 1999, σσ. 5. 18-19.
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λαϊκοὶ ζήσαντε? εἰ? χρόνου? δυσχερεῖ?, πιστῶ? δὲ καὶ θεαρέστω?

τὸν ἐπίγειον διανύσαντε? δόλιχον, ἡ ∆ιαρκὴ? ἱερὰ Σύνοδο? τῆ?

Ἐκκλησία? τῆ? Ἑλλάδο?, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ µακαριωτάτου

ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάση? Ἑλλάδο? κ. Σεραφεὶµ συνελ-

θοῦσα εἰ? τακτικὴν συνεδρίαν τῇ δ¢ τοῦ µηνὸ? Νοεµβρίου σωτη-

ρίου ἔτου? �αJIβ¢ (1992) πρὸ? τὴν θεάρεστον πολιτείαν καὶ τὸ

µαρτύριον τούτων ἀπιδοῦσα, λαβοῦσα δ� ἅµα ὑπ� ὄψιν τὰ ὅσα δι�

αἰτήσεων καὶ ἐκθέσεων πρὸ? τὴν Ἐκκλησίαν ὑπέβαλον µικρασια-

τικὰ σωµατεῖα, οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ αὐτόπται τοῦ µαρτυρίου µάρτυ-

ρε?, ὡ? καὶ τὰ διαλαµβανόµενα ἐν σχετικῇ ἐκθέσει τῆ? ἐπὶ τῶν

νοµοκανονικῶν ζητηµάτων Συνοδικῆ? Ἐπιτροπῆ? τῆ? Ἐκκλησία?,

ἔγνω συνῳδὰ τῷ κοινῷ τῆ? ἁγιωτάτη? ὀρθοδόξου Ἐκκλησία? ἔθει,

καὶ τῇ παραδόσει κατακολουθοῦσα, τὴν ἐποφειλοµένην τοῖ? ἐν Θεῷ

τελειωθεῖσι καὶ µαρτυρήσασι ἐν ἔτει �αJκβ¢ ὡ? προείρηται ἱεράρ-

χαι? καὶ λοιποῖ? κληρικοῖ? τε καὶ λαϊκοῖ?, τὴν τοῖ? ἁγίοι? προ-

σήκουσαν ἀπονεῖµαι τιµήν.

∆ιὸ καὶ θεσπίζοµεν συνοδικῶ? καὶ διοριζόµεθα καὶ ἐν ἁγίῳ

Πνεύµατι διακελευόµεθα, ὅπω? ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰ? τὸ ἑξῆ? καὶ εἰ?

τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα οἱ ἐν λόγῳ µάρτυρε? συναριθµῶνται τοῖ?

ἀπ� αἰῶνο? ἁγίοι? καὶ µάρτυσι τῆ? Ἐκκλησία?, ἱεροτελεστίαι? τι-

µώµενοι καὶ ὕµνοι? ἐγκωµίων γεραιρόµενοι κατ� ἔτο? τῇ Κυριακῇ

πρὸ τῆ? Ὑψώσεω? τοῦ τιµίου Σταυροῦ.

Ὅθεν, ἡ ∆ιαρκὴ? ἱερὰ Σύνοδο? ἐν δοξολογίᾳ πολλῇ πρὸ? τὸν

ἐν Τριάδι Θεὸν ἀνακοινοῦσα ὑµῖν ταῦτα, παρακαλεῖ ὅπω? δι� ἐγκυ-

κλίου ὑµῶν ἀναγγείλητε τῷ εὐσεβεῖ κλήρῳ καὶ τῷ χριστεπωνύµῳ

λαῷ τῆ? καθ� ἡµᾶ? θεοσώστου παροικία? τὴν τοιαύτην συναρίθµη-

σιν ὑπὸ τῆ? καθ� ἡµᾶ? ἁγιωτάτη? Ἐκκλησία? τῆ? Ἑλλάδο? εἰ? τὴν

χορείαν τῶν Ἁγίων τῆ? Ἐκκλησία? τῶν ἐν ἔτει �αJκβ¢ ἐν Μικρᾷ

Ἀσίᾳ µαρτυρησάντων ἐπισκόπων Χρυσοστόµου Σµύρνη?, Γρηγο-

ρίου Κυδωνιῶν, Ἀµβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ἰκονίου,

Εὐθυµίου Ζήλων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖ? κληρικῶν τε καὶ λαϊκῶν, προ-
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τρέψητε δὲ τοὺ? πιστοὺ? ἵνα κατὰ τὴν ἐπέτειον τῆ? µνήµη? αὐτῶν
κατακλύζωσι τοὺ? ἱεροὺ? ναοὺ? ἀναπέµποντε? δεήσει? πρὸ? τὸν
Ὕψιστον, ἐπικαλούµενοι δ� ἅµα τὴν πρεσβείαν αὐτῶν πρὸ? ἁγια -
σµὸν ψυχῆ? τε καὶ σώµατο?.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ �αJIγ¢ (1993) µηνὶ Ἰουνίῳ γ¢.

† Ὁ Ἀθηνῶν Σεραφείµ, πρόεδρο?
† Ὁ Μεγάρων καὶ Σαλαµῖνο? Βαρθολοµαῖο?
† Ὁ ∆ηµητριάδο? καὶ Ἁλµυροῦ Χριστόδουλο?
† Ὁ Χαλκίδο? Χρυσόστοµο?
† Ὁ Θεσσαλιώτιδο? καὶ Φαναριοφερσάλων Κλεόπα?
† Ὁ Παροναξία? Ἀµβρόσιο?
† Ὁ Νέα? Σµύρνη? Ἀγαθάγγελο?
† Ὁ Ἐδέσση?, Πέλλη? καὶ Ἀλµωπία? Χρυσόστοµο?
† Ὁ Καστορία? Γρηγόριο?
† Ὁ Κίτρου? καὶ Κατερίνη? Ἀγαθόνικο?
† Ὁ ∆ιδυµοτείχου καὶ Ὀρεστιάδο? Νικηφόρο?
† Ὁ Μυτιλήνη?, Ἐρεσσοῦ καὶ Πλωµαρίου Ἰάκωβο?
† Ὁ Λήµνου Ἱερόθεο?.

Ὁ ἀρχιγραµµατεὺ? ἀρχιµ. ∆αµασκηνὸ? Καρπαθάκη?.
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128. ΠΡΑΞΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Πατριαρχικὴ καὶ συνοδικὴ Πρᾶξι? κατατάξεω? εἰ? τὸ
Ἁγιολόγιον τῆ? ὀρθοδόξου Ἐκκλησία? τῶν ἁγίων ἱεραρχῶν

µητροπολίτου Κρήτη? Γερασίµου καὶ
ἐπισκόπων Κνωσσοῦ Νεοφύτου, Χεῤῥονήσου Ἰωακείµ,

Λάµπη? Ἱεροθέου, Σητεία? Ζαχαρίου, Πέτρα? Ἰωακείµ,
£Ρεθύµνη? Γερασίµου, Κυδωνία? Καλλινίκου,

Κισάµου Μελχισεδὲκ καὶ ∆ιοπόλεω? Καλλινίκου1.

Πάντε? µὲν οἱ πρὸ τοῦ νόµου, καὶ ἐν νόµῳ καὶ ἐν τῇ χάριτι δι�
ἀρετῆ? οἱασδήτινο? τῷ Θεῷ εὐαρεστήσαντε?, τίµιοι ὁµολογουµέ-
νω? τῷ Θεῷ· «τίµιο? γάρ, φησὶ τὸ ἱερὸν λόγιον, ἐναντίον Κυρίου,
ὁ θάνατο? τοῦ ὁσίου αὐτοῦ»· ὑπερανέστηκε δὲ πάντων καὶ ὑπερ-
δεδόξασται ὁ διὰ µαρτυρίου ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρο? ἡµῶν θά-
νατο? τῶν ἁγίων µαρτύρων· οὗτοι γὰρ ὑπήκοοι γενόµενοι τῷ Θεῷ
λέγοντι «γίνεσθέ µοι µάρτυρε?, καὶ ἐγὼ µάρτυ? Κύριο? ὁ Θεὸ?
ἡµῶν, καὶ ὁ παῖ?, ὃν ἐξελεξάµην» καὶ τῇ παντοδυνάµῳ χάριτι τοῦ
Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡ? ὁπλῖται αὐτοῦ ἀήττητοι, καθο-
πλισάµενοι, καὶ ἀνδρείᾳ ὑπερφυεῖ, συµπλακέντε? µετὰ σώµατο?,
τῷ ἀσωµάτῳ κοσµοκράτορι τοῦ αἰῶνο? τούτου, καὶ αὐτῷ ἀντιτα-
ξάµενοι καὶ καταπαλαίσαντε?, λαµπρὰ? νίκα? ἔνδοξα ᾔραντο τρό-
παια καὶ τὸν µεγάλον καυχώµενον βύθιον δράκοντα καται  σχύνοντε?,
τῇ µέχρι τέλου? ὁµολογίᾳ τοῦ µαρτυρήσαντο? τὴν καλὴν ὁµολο-
γίαν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου ταῖ? ῥοαῖ? τῶν ἰδίων αἱµάτων ὁλοτελῶ?
ἀπέπνιξαν, τὸν Θεὸν ἐδόξασαν, τὴν εἰ? τὸν µονογενῆ αὐτοῦ Υἱὸν πί-
στιν ἐκράτυναν, τὴν Ἐκκλησίαν ἐστήριξαν, τὴν δόξαν ἐλάµπρυναν,

1. Ὀρθοδοξία, περ. Β¢, ἔτο? Ζ¢, τεῦχ. Γ¢ (2000) 381-384.
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καὶ µέχρι τῆ? σήµερον τοῖ? ἐνδόξοι? αὐτῶν µαρτυρίοι?, ἀπὸ περά-
των ἕω? περάτων τῆ? οἰκουµένη? στεῤῥῶ? διακηρύττουσιν, ὅτι
«Κύριο? Ἰησοῦ? Χριστὸ? χθὲ? καὶ σήµερον ὁ αὐτὸ? καὶ εἰ? τοὺ?
αἰῶνα?», καὶ ὅτι, «µία αὐτοῦ, περιστερά, µία τελεία αὐτοῦ» ἡ ὀρθό-
δοξο? ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, «ἧ? οὐδὲ πύλαι ᾅδου κατισχύσουσιν».

Τούτων οὖν χάριν καὶ ὁ ἀγωνοθέτη? Κύριο? ἡµῶν Ἰησοῦ?
Χριστό?, οὐ µόνον ζῶντα? ἐδόξασεν τοὺ? ἁγίου? µάρτυρα? αὐτοῦ
ἐν σηµείοι? καὶ τέρασι, ἀλλὰ καὶ µετὰ θάνατον ἔτι µᾶλλον, χαρι-
σάµενο? αὐτοῖ? τὴν τῶν θαυµάτων ἄφθονον ἐνέργειαν· οἶδε γὰρ
Κύριο? δοξάζειν τοὺ? αὐτὸν ἀντιδοξάζοντα?· τοῦτο δὲ εἴ? τε τῶν
ἁπάντων βεβαίωσιν, ὅτι τε νοµίµω? ἤθλησαν, καὶ ὅτι ἀπεδέξατο
αὐτῶν τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ θάνατον, καὶ εἰ? πληροφορίαν ἅµα ἡµῶν,
οἵτινε? τὴν αὐτὴν διακατέχοµεν πίστιν τῶν τοῦ Χριστοῦ µαρτύ-
ρων, ὅτι αὕτη ἡ πίστι? τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

∆ιὰ ταῦτα καὶ ἄνωθεν κανονικῶ? παρελάβοµεν παρὰ τῆ?
ἁγία? τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία?, ὁσίαι? µνήµαι? καὶ συνάξεσι τιµᾶν
καὶ γεραίρειν τοὺ? ἁγίου? αὐτοῦ µάρτυρα?, τοὺ? δι� ὑπερφυῶν ση-
µείων καὶ θαυµάτων ἐξαισίων µαρτυρηθέντα? ὑπ� αὐτοῦ, σεµνύνον-
τε? αὐτοὺ? ὕµνοι? καὶ ἐγκωµίοι? µετὰ πάση? εὐλαβεία? εἰ? δόξαν
τοῦ αὐτοὺ? ἀντιδοξάζοντο?, καὶ εἰ? ἀπολαβὴν διὰ τῆ? εὐπροσδέ-
κτου τῷ Θεῷ αὐτῶν µεσιτεία?, τῆ? τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν ἰάσεω? καὶ
τῆ? σωτηρία? ἡµῶν τῆ? αἰωνίου.

Ἐπειδὴ τοίνυν ἱκαναὶ φῆµαι πρὸ? τὴν καθ� ἡµᾶ? ἁγίαν τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν διεφηµίσθησαν περὶ τῶν εἰ? καιροὺ?
δυσχειµέρου? διὰ τὸν ὀρθόδοξον λαὸν τὸν ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ τότε
παρεπιδηµοῦντα µαρτυρησάντων ἱεραρχῶν τῆ? µεγαλονήσου Κρή-
τη?, ἤτοι τῶν µητροπολίτου Κρήτη? Γερασίµου καὶ ἐπισκόπων
Κνωσσοῦ Νεοφύτου, Χεῤῥονήσου Ἰωακείµ, Λάµπη? Ἱεροθέου, Ση-
τεία? Ζαχαρίου, Πέτρα? Ἰωακείµ, £Ρεθύµνη? Γερασίµου, Κυδωνία?
Καλλινίκου, Κισάµου Μελχισεδὲκ καὶ ∆ιοπόλεω? Καλλινίκου καὶ
τῶν µετ� αὐτῶν µαρτυρησάντων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, καὶ τὸ βέ-
βαιον τούτων, καὶ ἀληθὲ? γνῶναι κατὰ χρέο? προνοία? ἐκκλησια-
στικῆ?, καὶ τὸ ἀκριβὲ? καταµαθεῖν σπουδάζοντε?, ἔνθεν µὲν ἵνα
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µὴ ἀβασανίστω? καὶ ἀνεξετάστω? τὰ τοιαῦτα ἀποδεχόµενοι µῶµον
τῇ Ἐκκλησίᾳ προστρίψωµεν, ὡ? πλάνη? δῆθεν καὶ ἀπάτη? πρὸ?
τοὺ? ἁπλουστέρου? µέσα καὶ ὄργανα µετερχόµενοι, καὶ οὕτω?
ἀφορµὴν τοῖ? τῆ? ὀρθοδόξου πίστεω? ἡµῶν ἐχθροῖ? ψόγου καὶ δια-
βολῆ? κατὰ τῶν ἱερωτέρων παράσχοµεν ἐν τοῖσδε µάλιστα τοῖ?
καιροῖ?· ἔνθεν δέ, ἵνα τὸ ἀκραιφνὲ? τούτων καὶ ἀπαράκρουστον
θηρώµενοι, δῶµεν µεγαλωσύνην τῷ Θεῷ, διατρανοῦντε? αὐτοῦ τὰ
θαυµάσια, ὅτι καὶ ἐν τοῖ? παροῦσι καιροῖ? οὐ παρεῖδεν ἡµᾶ?, εἰ καὶ
ἁµαρτωλοὺ? ὄντα?, τοιαύται? πνευµατικαῖ? χάρισι εὐεργετεῖν, καὶ
ἐπιπλέον τοὺ? ὀρθοδόξου? ἡµᾶ? εἰ? τὴν ὀρθόδοξον πίστιν στηρί-
ζειν· διὰ ταῦτα, ἐσπεύσαµεν εἰ? διατράνωσιν τῆ? ἀληθεία? τῶν δια-
φηµισθέντων, προσηνέχθη δὲ ἡµῖν ἐνυπόγραφον γράµµα τοῦ
ἱερωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κρήτη? κυρίου Τιµοθέου, τοῦ ἐν ἁγίῳ
Πνεύµατι ἀγαπητοῦ ἡµῶν ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ, ἐνερ-
γοῦντο? µεθ� ὁµόφωνον ἀπόφασιν τῆ? περὶ αὐτὸν ἱερᾶ? ἐπαρχιακῆ?
Συνόδου τῆ? ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησία?, προσβεβαιοῦν τὰ κατὰ τοὺ? ἐν
Κρήτῃ ἀναφανέντα? ἐνδόξου? Νεοµάρτυρα? ἱεράρχα?, ἔχων διὰ
σαφεστάτων µαρτυριῶν τὸ ἀξιόπιστον καὶ κατησφαλισµένον ἰδίᾳ
ὑπογραφῇ.

Τοιαύτα? τοίνυν ἔχοντε? µαρτυρία? ἀξιοπίστου?, καὶ πληρε-
στάτην βεβαιότητα, ὅτι ἀνδρείω? οἱ µάρτυρε? ἱεράρχαι Κρήτη? Γε-
ράσιµο?, Κνωσσοῦ Νεόφυτο?, Χεῤῥονήσου Ἰωακείµ, Λάµπη?
Ἱερόθεο?, Σητεία? Ζαχαρία?, Πέτρα? Ἰωακείµ, �Ρεθύµνη? Γερά-
σιµο?, Κυδωνία? Καλλίνικο?, Κισάµου Μελχισεδὲκ καὶ ∆ιοπόλεω?
Καλλίνικο? καὶ οἱ µετ� αὐτῶν µαρτυρήσαντε? κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ
ὡµολόγησαν τὸν Χριστόν, καὶ ὅτι νοµίµω? ἤθλησαν ὑποµείναντε?
ὑπὲρ αὐτοῦ τοσαῦτα δεινὰ καὶ ὁµολογοῦντε? µέχρι τέλου? αὐτὸν
ὡ? σωτῆρα καὶ Κύριον καὶ λυτρωτὴν καὶ ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν
ἡµῶν, στηρίξαντε? οὕτω κατὰ τοὺ? καιροὺ? ἐκείνου? καὶ τοὺ?
ὀρθοδόξου? κρῆτα? χριστιανοὺ? εἰ? ἐµµονὴν εἰ? τὴν ὀρθόδοξον
ἡµῶν πίστιν καὶ τοιουτοτρόπω? διατηρήσαντε? αὐτὴν καὶ τὸν πε-
ριούσιον αὐτῆ? λαὸν µέχρι σήµερον ἐν αὐτῇ· καὶ ὅτι ἐδόξασεν
αὐτοὺ? ὁ Κύριο? µετὰ θάνατον θαύµασι πλείστοι? καὶ ἐξαισίοι? καὶ
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καθ� ἑκάστην δοξάζει, χρέο? ἡγησάµεθα ἀπαραίτητον, ἵνα µὴ καὶ
ἡµᾶ? πρὸ? τοὺ? τοιούτω? καὶ τηλικούτω? παρὰ Θεοῦ δοξασθέν-
τα? ἀξιαγάστοι? σηµείοι? καὶ θαύµασιν ἐνδόξου? µάρτυρα? ἱεράρ-
χα?, καὶ τοὺ? µετ� αὐτῶν ἀναιρεθέντα? κληρικοὺ? καὶ λαϊκού?,
οἵτινε? παρὰ τῷ θρόνῳ τοῦ Ἀρνίου ὑπὲρ ἡµῶν πάντων καὶ µάλι-
στα ὑπὲρ τῆ? ἁγιοτόκου καὶ ἡρωοτόκου Κρήτη? πρεσβεύουσι, χρέ-
ου? ἀπολειψώµεθα τὰ? ὀφειλοµένα? ἀποδιδόντε? τιµὰ? καὶ τὰ
ἑορτάσιµα δίκαια, οὐχ ὡ? τῶν ἁγίων τῶν ἡµετέρων ἀνθρωπίνων
τιµῶν δεοµένων, ἀλλ� ἵνα ἡµεῖ? διὰ τὰ? πρὸ? ἐκείνου? εὐλαβητικὰ?
τιµὰ? τὸν παρὰ Θεοῦ ἐπισπώµεθα ἔλεον.

Καὶ δὴ τῆ? καθ� ἡµᾶ? µητρὸ? ἁγία? τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη?
Ἐκκλησία? ἄνωθεν παρὰ τῶν θείων Πατέρων τὸ ἐνδόσιµον πλου-
τούση? κανονίζειν εὐλόγω? τε καὶ δικαίω? τὰ κανονισµοῦ δεόµενα,
ἡ µετριότη? ἡµῶν, κοινῇ ψήφῳ τῶν περὶ ἡµᾶ? ἱερωτάτων ἀρχιερέων
τῶν ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητῶν ἡµῖν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν,
ὁριζόµεθα καὶ ἀποφαινόµεθα ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι, ἵνα οἱ ὡ? ἄνω Νε-
οµάρτυρε? ὑπὲρ Χριστοῦ πανδήµω? τὸ µαρτύριον ἀποδεξάµενοι
καὶ ἐνώπιον πάντων γενναίω? τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὁµολογήσαν-
τε? εἶναι τὸν µονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸν ἀληθινόν, τέλειον
ἐν θεότητι, καὶ τὸ αἷµα αὐτῶν ὑπὲρ τῆ? τοιαύτη? ἀληθοῦ? ὁµολο-
γία? ἐκχέαντε? καὶ διὰ τοιαῦτα µαρτύρια, φυλακίσει?, δαρµοὺ? καὶ
βασανιστήρια ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὑποστάντε? µέχρι
καὶ τοῦ µαρτυρίου, ὡ? γνήσιοι µάρτυρε? τοῦ Χριστοῦ κανονικῶ?
παρὰ πάντων τῶν ἐν τῇ µεγαλονήσῳ Κρήτῃ ὀρθοδόξων χριστιανῶν
µαρτυρηθέντε?, γνωρίζονται τοὐτεντεῦθεν παρὰ πάση? τῆ? ὀρθο-
δόξου ἀνατολικῆ? Ἐκκλησία? ἀληθῶ? µάρτυρε? τοῦ Χριστοῦ καὶ
ὁµολογηταὶ τῆ? ἀµωµήτου ἡµῶν ὀρθοδόξου πίστεω?, συναριθµού-
µενοι καὶ καταταττόµενοι ἐν τῷ χορῷ τῶν µέχρι τοῦδε ὑπὲρ τῆ?
ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ πίστεω? µαρτυρησάντων ἁγίων, τιµώµενοι
παρὰ πάντων τῶν πιστῶν, προσκυνούµενοι, εὐλαβούµενοι καὶ ἐτη-
σίαι? µνήµαι? καὶ πανηγύρεσι καὶ ἑορταῖ? δοξολογούµενοι, τελου-
µένη? κανονικῶ?, κατὰ τὸ ἀρχαῖον τῆ? Ἐκκλησία? ἔθο?, τῆ?
ἐτησίου τῶν µαρτύρων µνήµη? καὶ πανδήµου ἑορτῆ? τῇ κγ� Ἰου-
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νίου, ἐν ᾗ τὸ µαρτύριον αὐτῶν τετελείωται, ὕµνοι? καὶ ᾠδαῖ? πνευ-
µατικαῖ?, εἰ? τιµὴν µὲν τῶν Μαρτύρων, εἰ? δόξαν δὲ τοῦ ἐν ἁγίοι?
θαυµαστοῦ Θεοῦ ἡµῶν, τοῦ τοὺ? ἁγίου? δοξάζοντο?· ἥντινα τε-
λετὴν ἐτήσιον θεσπίζοµεν διατηρεῖσθαι ἀπαραιτήτω? παρὰ τῶν
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων ἁπάντων ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ µέχρι τερµάτων
αἰῶνο?, παρ� οὐδενὸ? οὐδέποτε διασπωµένην ἢ κωλυοµένην τὸ σύ-
νολον.

Ταῦτα ἀπεφάνθη ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι καὶ κεκύρωται συνοδικῶ?.
Ὅθεν, εἰ? ἔνδειξιν τῶν περὶ τῶν Νεοµαρτύρων ἀρχιερέων καὶ

τῶν µετ� αὐτῶν ἀθλησάντων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῆ? ἁγιοτόκου
Κρήτη? ἀποφασισθέντων καὶ τῆ? τούτων ἐκκλησιαστικῶ? διαταχ-
θείση? µνήµη? καὶ ἐτησίου ἑορτῆ?, ἐγένετο καὶ ἡ παροῦσα ἡµετέρα
πατριαρχικὴ καὶ συνοδικὴ Πρᾶξι?, καταστρωθεῖσα ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ
κώδικι τῆ? τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη? Ἐκκλησία?, ἐν ἴσῳ δὲ καὶ ἀπα-
ραλλάκτῳ ἀποσταλεῖσα τῷ ἱερωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ Κρήτη? κυρίῳ
Τιµοθέῳ, πρὸ? ἐπ� ἐκκλησία? ἀνάγνωσιν καὶ κατάθεσιν εἶτα ἐν τοῖ?
ἀρχείοι? τῆ? ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησία?.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ �β� (2000), Σεπτεµβρίου κα�,
ἐπινεµήσεω? θ�.

���

? - ? ? 2: 1 29-08-09  15:03  ������ 483

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



129. ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ ΤΟ 1821

«Εὐκαιρία πρὸ? προσκύνησιν τῶν ἱερῶν ὀστῶν
τῶν κυπρίων ἐθνοµαρτύρων τοῦ 1821»1.

Λόγῳ τῆ? ὑπὸ τῆ? Ἐπιτροπεία? Φανερωµένη? ληφθείση?
ἀποφάσεω? περὶ ἀντικαταστάσεω? τῶν µαρµάρων τοῦ δαπέδου τοῦ
ἱεροῦ ναοῦ Φανερωµένη? δι’ ἄλλων µαρµάρων κοµισθέντων ἐξ
Εὐρώπη?, ἐγένετο εἰ? βάθο? τι ἐκσκαφὴ τοῦ δαπέδου εἰ? ἅπαντα
τὸν ναὸν ὡ? καὶ εἰ? τὸ ἅγιον βῆµα, ὅπου, ὡ? γνωστόν, εἶνε ἐναπο-
τεθειµένα τὰ ἱερὰ ὀστᾶ τοῦ ἐθνοµάρτυρο? ἀρχιεπισκόπου Κυπρια-
νοῦ καὶ τῶν µετ’ αὐτοῦ κατὰ τὸ 1821 µαρτυρησάντων ὑπὲρ πίστεω?
καὶ πατρίδο? µητροπολιτῶν, Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου
καὶ Κυρηνεία? Λαυρεντίου, τοῦ ἡγουµένου Κύκκου Ἰωσὴφ καὶ τῶν
ἐκ τῶν καρατοµηθέντων λαϊκῶν Μιχαὴλ Γλυκῦ, Γ. Μασούρα, Π.
Οἰκονοµίδου, Π. Πιεράκη, Ἰωάννου Ἀντωνοπούλου, Π. Βοσκοῦ, Ν.
Ζωγράφου, Σ. Σολοµοῦ, Σ. Συµεοπούλου καὶ Χρ. Κουρτελλαρίδου.

Οὗτοι ἅπαντε? κατὰ τὸ 1821 εἶχον ταφῇ εἰ? τὸν περίβολον
τῆ? παλαιᾶ? ἐκκλησία? Φανερωµένη?, ἀλλ’ ὅταν κατὰ τὸ 1872
εἶχεν ἀνακαινισθῇ ὁ ναὸ? Φανερωµένη?, τότε τὰ ὀστᾶ των ἀνεκο-
µίσθησαν καὶ ἐναπετέθησαν εἰ? ἰδιαίτερον παρὰ τὴν νοτίαν θύραν
τοῦ ἁγίου βήµατο? τύµβον κεχωρισµένον εἰ? δύο µέρη, εἰ? τὸ ἓν
τῶν ὁποίων τὰ τῶν κληρικῶν καὶ εἰ? τὸ ἕτερον τὰ τῶν λαϊκῶν.
Πλὴν τούτων βέβαια τῶν µαρτύρων ἐκαρατοµήθησαν τότε καὶ πολ-
λοὶ ἄλλοι ἐκ Λευκωσία? καὶ ἄλλων µερῶν τῆ? Κύπρου πρόκριτοι,
ἀλλὰ πλεῖστοι τούτων ἐτάφησαν εἰ? τὰ νεκροταφεῖα Ἁγίων Ὁµο-
λογητῶν καὶ Παλλουριωτίσση? καὶ ἄλλοι ἀλλαχοῦ.

1. Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ? Κύπρου», 12 Μαΐου 1928, φ. 2145 [2451].
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Οὕτω, κατὰ τὴν ἐν τῷ ἁγίῳ βήµατι Φανερωµένη? ἐκσκαφὴν
παρὰ τὴν νοτίαν θύραν εὑρέθη ἡ λάρναξ, ἐν ᾗ ἦσαν ἐναποτεθειµένα
τὰ ὀστᾶ τῶν τε κληρικῶν καὶ λαϊκῶν µαρτύρων.

Ἡ κτιστὴ αὕτη λάρναξ χωρίζεται δι’ ἑνὸ? µαρµάρου εἰ? δύο
µέρη, εἰ? τὸ ἓν τῶν ὁποίων εἶνε τὰ ὀστᾶ τῶν κληρικῶν, ὡ? δεικνύει
µία ἐπὶ τριγωνικῆ? πλακὸ? ἐπιγραφή, καὶ εἰ? τὸ ἕτερον τούτων τὰ
τῶν λαϊκῶν, τοῦθ’ ὅπερ δεικνύει καὶ πάλιν µία ἐπιγραφὴ ἐπὶ ἑτέρα?
τριγωνικῆ? πλακό?.

Τὰ ὀστᾶ, πλὴν τῶν ὀστῶν τῶν µηρῶν ἔχουσιν ἀποσυντεθῇ καὶ
φθαρῇ. Καὶ ἐκ τῶν κρανίων µικρὰ µέρη σῴζονται. Εἰ? ἕκαστον
µέρο? τῆ? λάρνακο? εὑρέθη ἀρκετὸν χῶµα. Τοῦτο πάντω? θὰ προ-
ῆλθεν ἐκ τῆ? ἀποσυνθέσεω? τῶν ὀστῶν, καθ’ ὅσον βέβαια ἐν τῇ
λάρνακι µόνον τὰ ὀστᾶ εἶχον ἐναποτεθῇ καὶ ὄχι καὶ χῶµα.

Ὁ ἐκ τῶν µελῶν τῆ? Ἐπιτροπεία? Φανερωµένη? κ. Χρ. Ἱερω-
νυµίδη?, ἰατρό?, ἐξετάζων ἀνατοµικῶ? τὰ ὀστᾶ, εὑρίσκει ὅτι εἰ? τὸ
µέρο? τῶν ὀστῶν τῶν κληρικῶν ὑπάρχουν ὀστᾶ πέντε προσώπων,
ὡ? ἐπίση? πέντε προσώπων καὶ πάλιν εἰ? τὸ µέρο? τῶν ὀστῶν τῶν
λαϊκῶν, καθ’ ὅσον καὶ εἰ? τὸ µὲν καὶ εἰ? τὸ δὲ σῴζονται ὀστᾶ µηρῶν
πέντε µόνον προσώπων.

Ἀλλὰ κατὰ τὰ ὑπὸ τῆ? ἱστορία? διασωθέντα, εἶχον ταφῇ εἰ?
τὸν περίβολον τῆ? Ἐκκλησία? ἕξι κληρικοὶ καὶ δέκα λαϊκοί. Τὰ
ἐλλείποντα, πάντω?, ἢ θὰ εἶχον παραλειφθῇ κατὰ τὴν ἀνακοµιδὴν
τῶν ὀστῶν κατὰ τὸ 1872, ἢ λόγῳ τοῦ µακροῦ χρόνου θὰ ἔχουν
φθαρῇ καὶ ἀποσυντεθῇ, ὡ? ἄλλω? δεικνύει καὶ τὸ ἐν τῇ λάρνακι
εὑρεθὲν εἰ? µεγάλην ποσότητα χῶµα.

Παρατηρεῖται τὸ περίεργον φαινόµενον ὅτι τὰ ὀστᾶ τῶν κλη-
ρικῶν εἶνε ὑποµέλανα, ἐνῶ τὰ τῶν λαϊκῶν εἶνε λευκά.

Ἴσω? τοῦτο δύναται κατὰ τὴν γνώµην τῶν ἰατρῶν νὰ ἀπο-
δοθῇ εἰ? τὸ ὅτι οἱ κληρικοὶ εἶχον ταφῇ καθήµενοι καὶ ὅτι θὰ εἶχον
πληθώραν αἵµατο?, ἐξ ἐπιδράσεω? τοῦ ὁποίου καὶ τὰ ὀστᾶ ἐγένοντο
ὑποµέλανα.

Τὰ ὀστᾶ ταῦτα εἶνε πραγµατικῶ? λείψανα ἅγια, τὰ ὁποῖα τὸ
ἑλληνορθόδοξον πλήρωµα ἔχει σήµερον τὴν εὐκαιρίαν νὰ προσκυ-
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νήσῃ µετὰ πάση? εὐλαβεία?.
Καὶ πάνυ ἀξιεπαίνω? ἡ Ἐπιτροπεία Φανερωµένη? σκέπτεται

ὅπω? µετὰ συνεννόησιν µετὰ τῆ? α<ὐτοῦ> µ<ακαριότητο?> τοῦ
ἀρχιεπισκόπου ἀνιδρύσῃ µεγαλοπρεπῆ παρὰ τὸν ἄµβωνα µαρµαρί-
νην λάρνακα, ὁµοίαν πρὸ? τὴν ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τῆ? Μητροπόλεω?
Ἀθηνῶν, τὴν περικλείουσαν τὰ ἱερὰ ὀστᾶ τοῦ ἐθνοµάρτυρο? οἰκου-
µενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε�, καὶ νὰ περικλείσῃ ἐν αὐτῇ τὰ
ἱερὰ ταῦτα λείψανα πρὸ? ἁγιασµόν, πρὸ? φωτισµὸν καὶ παραδειγ-
µατισµὸν τῶν προσερχοµένων εἰ? τὸν ἱερὸν τῆ? Φανερωµένη? ναόν.

Ἡ Φανερωµένη εἶνε βέβαια πρόθυµο? καὶ δύναται νὰ ἀνα-
λάβῃ µόνη πᾶσαν οἱανδήποτε πρὸ? τοῦτο δαπάνην, ἀλλὰ θὰ εἶχε
πολὺ µεγαλυτέραν τὴν σηµασίαν ἐὰν τοῦτο ἐγίνετο διὰ παγκυπρίου
δαπάνη?.

Ταὐτοχρόνω? ἐπίση? γίνεται σκέψι? ὅπω? ἐφέτο? ἐπὶ τῇ
εὐκαιρίᾳ τῆ? παρουσία? τῶν ἁγίων τούτων λειψάνων τελεσθῇ κατὰ
τὴν 8ην Ἰουλίου, Κυριακήν, ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ Φανερωµένη? καὶ µετὰ
µεγαλυτέρα? ἢ ἄλλοτε µεγαλοπρεπεία? τὸ τῆ? 9η? Ἰουλίου εἰ?
µνήµην τοῦ ἐθνοµάρτυρο? ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καὶ τῶν σὺν
αὐτῷ συµµαρτυρησάντων, ἐθνικὸν µνηµόσυνον.
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130. Ο ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ

ΝΑ ΤΥΧΩΣΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ1

Τό, ὡ? τακτικῶ? κατ’ ἔτο?, καὶ κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Κυ-
ριακὴν πρὸ τοῦ ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Φανερωµένη? µαυ-
σωλείου τελεσθὲν µνηµόσυνον, τοῦ ὁποίου ὡ? πάντοτε προέστη ὁ
ἀρχηγὸ? τῆ? Ἐκκλησία?, σεβασµιώτατο? τοποτηρητὴ? τοῦ ἀρχιε-
πισκοπικοῦ θρόνου, κύριο? κύριο? Λεόντιο?, ἀποτελεῖ βέβαια
εὐλαβῆ σεβασµὸν καὶ προσκυνητὴν τιµὴν πρὸ? τὴν ἱερὰν µνήµην
τῶν ἀειµνήστων ἐθνοµαρτύρων, ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καὶ τῶν
αὐτῷ συµµαρτυρησάντων µητροπολιτῶν καὶ λοιπῶν κληρικῶν καὶ
λαϊκῶν, ὡ? καὶ πρὸ? τὴν ὑψηλὴν ἰδέαν ὑπὲρ ἧ? ὑπέστησαν τὸν µαρ-
τυρικὸν θάνατον, ἀλλά, ὡ? καὶ εἰ? προηγούµενα ἔτη ἐπανειληµµέ-
νω? εἰσηγήθηµεν, µένει ἀκόµη διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν ἑλληνικὸν
λαὸν τῆ? Κύπρου τὸ καθῆκον νὰ προχωρήσωµεν εἰ? τὴν ἑτέραν,
τὴν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ὑπὲρ πίστεω? καὶ πατρίδο? µαρτυρίου των ὑπο-
δεικνυοµένην, ἐκκλησιαστικὴν ἐνέργειαν τῆ? ἀνακηρύξεω? καὶ συγ-
κατατάξεω? τῶν ἱερῶν τούτων ἐθνοµαρτύρων µεταξὺ τῶν ἁγίων
τῆ? Ἑλληνικῆ? Ἐκκλησία?.

Τοιαύτη ἱερὰ ἐνέργεια τῆ? Ἐκκλησία? µα? εὐθὺ? ὅταν ἤθελον
ἐκλείψῃ αἱ σηµεριναὶ τῆ? Ἐκκλησία? δυσχερεῖ? περιστάσει?, θὰ
συντελέσῃ βέβαια εἰ? τὸ νὰ τιµᾶται καὶ γεραίρηται ἡ µνήµη τῶν
ἐθνοµαρτύρων τούτων ἀκόµη ἱερώτερον καὶ πανηγυρικώτερον, οὐ
µόνον µεταξὺ σύµπαντο? τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τῆ? Κύπρου, ἀλλὰ
καὶ παρ’ ἅπαντι τῷ Ἑλληνισµῷ, καὶ τοῦτο θὰ εὐρύνῃ ἐπὶ µᾶλλον

1. Τὸ καθῆκον τῆ? Ἐκκλησία? καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τῆ? Κύπρου πρὸ? τὴν
ἱερὰν µνήµην τοῦ ἐθνοµάρτυρο? ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καὶ τῶν αὐτῷ συµ-
µαρτυρησάντων - νὰ περιληφθοῦν µεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆ? Ἑλληνικῆ? Ἐκκλη-
σία?, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ? Κύπρου», 12 Ἰουλίου 1941, φφ. 44-46.
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τὴν πηγὴν τοῦ φωτισµοῦ καὶ ἁγιασµοῦ, τοῦ ὁποίου ἐκ τοῦ µαρτυ-
ρίου τῶν τοιούτων ἱερῶν ἀνδρῶν µεταλαµβάνοµεν.

Ἤδη ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία, ὡ? καὶ ἄλλοτε ἀπὸ τῶν στηλῶν
τούτων ὑπεµνήσαµεν, ἔχει ἀπὸ πολλῶν δεκάδων ἐτῶν ἐν συνεννοή-
σει µετὰ τῶν λοιπῶν πατριαρχείων καὶ τῶν αὐτοκεφάλων ἑλληνικῶν
Ἐκκλησιῶν ἀνακηρύξει εἰ? «ἅγιον νεοµάρτυρα καὶ ὁµολογητὴν»
τὸν κατὰ τὴν 10ην Ἀπριλίου 1821, ἀπαγχονισθέντα µεγαλώνυµον
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεω? Γρηγόριον τὸν Ε�, τοῦ ὁποίου
οὕτω καὶ ἡ µνήµη γεραίρεται καθ’ ἅπασαν τὴν ἑλληνικὴν Ἐκκλη-
σίαν, κατὰ τὴν 10ην Ἀπριλίου, ὡ? καὶ εἶνε ἀναγεγραµµένον εἰ? τὰ
ἐκκλησιαστικὰ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν βιβλία.

Αἱ συνθῆκαι, οἱ λόγοι καὶ ἡ ὑψηλὴ θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ
ἰδέα, ὑπὲρ ὧν ὑπέστη τὸ µαρτύριον ὡ? πιστὸν τῆ? θρησκεία? καὶ
πατρίδο? τέκνον καὶ ἀρχηγὸ? τῆ? Ἐκκλησία? ὁ ἅγιο? Γρηγόριο?
ὁ Ε�, εἶνε αἱ αὐταὶ ὑπὸ τὰ? ὁποία? ὑπέστησαν τὸ αὐτὸ µαρτύριον
θέντε? τὴν ἱερὰν κεφαλήν των ὑπὸ τὸν βρόχον ἢ τὸ τυραννικὸν
φάσγανον ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Κυπριανὸ? καὶ οἱ αὐτῷ συµµαρτυρή-
σαντε?, καὶ ἑποµένω? καὶ κατὰ πάντα ἄξιοι εἶνε νὰ τύχωσι καὶ τῆ?
τιµῆ? τῆ? ἁγιότητο? καὶ νὰ ἑορτάζωνται κατὰ τὴν 9ην Ἰουλίου,
ἡµέραν τοῦ µαρτυρίου των.

Καὶ µᾶλλον δὲ πολὺ ἐβραδύναµεν νὰ ἐκτελέσωµεν τὸ ἱερὸν
τοῦτο καθῆκον, ἀλλ’ ἡ Ἐκκλησία τῆ? Κύπρου ἂ? ἐπιληφθῇ πλέον τῆ?
πρώτη? παρασχεθησοµένη? αὐτῇ εὐκαιρία?, διὰ νὰ ἀνταποκριθῇ πρὸ?
τοῦτο ἐν συνεννοήσει καὶ µετὰ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν.

Οἱ ἱεροὶ ἐθνοµάρτυρέ? µα? ἀπολαύουν ἐν οὐρανοῖ? ὑπερτά-
τη? µακαριότητο? ἀξίω? πρὸ? τὸν ἅγιον βίον καὶ τὰ θαυµαστὰ
ἔργα των, καὶ δι’ αὐτοὺ? τὸ αὐτὸ εἶνε, εἴτε ἤθελον τιµᾶσθαι ἁπλῶ?
ὡ? ἐθνοµάρτυρε?, εἴτε καὶ ὡ? ἅγιοι τῆ? Ἐκκλησία?, ἀλλ’ ἡ ἀνα-
κήρυξι? αὐτῶν καὶ ὡ? ἁγίων εἶνε ἰδιαιτέρω? τιµητικὴ καὶ διαφωτι-
στικὴ ἡµῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἐπερχοµένων κυπριακῶν γενεῶν, γνωστοῦ
ὄντω? ὅτι καὶ κατὰ τὸν σοφὸν Ἀριστοτέλην «ἀπόδοσι? τιµῆ? τιµᾷ
µᾶλλον τὸν τιµῶντα παρὰ τὸν τιµώµενον».
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131. ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ∆Ι� ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΩΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Μία εἰσήγησι? πρὸ? τὴν ἱερὰν Σύνοδον1.

Παρῆλθον 140 ἀκριβῶ? ἔτη ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ἀειµνήστου
ἐθνοµάρτυρο? ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ. Ὁ λαὸ? µεγάλω? τιµᾷ τὸν
ἐθνοµάρτυρα. Ἀθρόο? καθ’ ἕκαστον ἔτο? τὴν 9ην Ἰουλίου προσέρ-
χεται διὰ νὰ τιµήσῃ τὴν µνήµην του. Ἐµαρτύρησεν ὑπὲρ πίστεω?
καὶ πατρίδο?. Τῷ ἐπροτάθη νὰ ἀλλαξοπιστήσῃ καὶ νὰ σωθῇ, ἀλλὰ
δὲν τὸ ἠθέλησεν. Ἐπροτίµησεν τὸν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ θάνατον. Τῷ
ἐπροτάθη ἐπίση? νὰ διαφύγῃ, ἀλλὰ καὶ πάλιν δὲν τὸ ἠθέλησε, προ-
τιµήσα? τὸν παραδειγµατικὸν καὶ ὑποδειγµατικὸν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ
του θάνατον. ∆ιεκρίνετο διὰ τὴν βαθεῖαν πίστιν του, ἡ ὁποία µετε-
φράζετο εἰ? ἔργα χριστιανικῆ? ἀγάπη? ὑπὲρ τοῦ λαοῦ του. Ὅλο? ὁ
βίο? του ὑπῆρξεν µία ἐκδήλωσι? ἀγάπη? πρὸ? τὸ χριστεπώνυµον
πλήρωµα, ἡ ὁποία δεικνύει τὸν κατὰ Χριστὸν ἅγιον βίον του. Τὸν
ὅλον βίον του καὶ τὸ µέγα ἔργον του περιγράφουσι πολλὰ βιβλία
καὶ πληθὺ? ἄρθρων καὶ µελετῶν κατὰ καιροὺ? γραφέντα.

Εἰ? τὴν συνείδησιν τοῦ ἑλληνικοῦ κυπριακοῦ λαοῦ κατέλαβεν
τὴν θέσιν τοῦ ἁγίου καὶ µάρτυρο?. Ἡ ἀπαραίτητο? ἄρα προϋπόθε-
σι? διὰ τὴν ἀνακήρυξιν ἁγίου, ἥτι? εἶναι ἡ ὑπὸ τῆ? συνειδήσεω?
τοῦ λαοῦ προφορικὴ ἀναγνώρισι?, ἐνυπάρχει εἰ? τὴν παροῦσαν πε-
ρίπτωσιν. Ταπεινῶ? καὶ βαθυσεβάστω? εἰσηγούµεθα ὅπω? ἡ ἁγία
καὶ ἱερὰ Σύνοδο? τῆ? ἁγιωτάτη? ἡµῶν Ἐκκλησία?, ἐν καιρῷ τῷ δέ-
οντι λάβῃ τὰ κατάλληλα µέτρα διὰ τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ ἐθνοµάρ-

1. Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ἡ θυσία τοῦ ἐθνοµάρτυρο? ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ, Λευκωσία 1961, σ. 57.
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τυρο? ὡ? ἁγίου καὶ µάρτυρο? τῆ? ἁγιωτάτη? ἡµῶν Ἐκκλησία?,
ὁρίζουσα πρὸ? τοῦτο ἡµέραν ἑορτασµοῦ τῆ? µνήµη? του καὶ ἀνα-
θέτουσα εἰ? ἐπιτροπὴν τὸν καταρτισµὸν τῆ? ἱερᾶ? ἀκολουθία?,
ἥτι? θὰ ψάλλεται κατὰ τὴν ἡµέραν τῆ? µνήµη? του.
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132. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ1

Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆ? 9η? Ἰουλίου 1821, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐσφα-
γιάσθησαν ὑπὸ τῶν τούρκων ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Κυπριανὸ? καὶ οἱ µη-
τροπολῖται ὡ? καὶ ἑκατοντάδε? κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἐθεωρήσαµεν
σκόπιµον νὰ ὑποβάλωµεν εὐσεβάστω? εἰ? τὴν ἱερὰν Σύνοδον τῆ?
Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου µίαν παλαιὰν εἰσήγησίν µα? δι� ἁγιοποί-
ησιν τοῦ ἐθνοµάρτυρα(ο?) ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ.

Τὴν εἰσήγησιν ταύτην ἐκάµαµεν διὰ τοῦ τύπου ὡ? καὶ δι� ὁµι-
λία? µα? κατὰ τὸ ἐτήσιον µνηµόσυνον τῶν ἐθνοµαρτύρων τῆ? 9η?
Ἰουλίου, ποὺ τελεῖται κατ� ἔτο? εἰ? τὸν Στρόβολον, γενέτειραν τοῦ
Κυπριανοῦ µέσα εἰ? τὴν ἐκκλησίαν τῆ? Παναγία? Χρυσελεούση?,
τὴν ὁποίαν, ὡ? γνωστόν, ἀνοικοδόµησεν ἐκ βάθρων ὁ Κυπριανό?.

Τῆ? ἰδία? τιµῆ?, νοµίζοµεν, δικαιοῦνται καὶ ἄλλοι κληρικοὶ καὶ
λαϊκοί, ποὺ ἐσφαγιάσθησαν καὶ ἐθυσιάσθησαν διὰ τὴν πίστιν καὶ
τὴν πατρίδα κατὰ τὰ φρικτὰ? ἐκείνα? ἡµέρα? τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1821,
ποὺ διήρκεσαν ἀπὸ τῆ? 9η? µέχρι τῆ? 14η? τοῦ µηνό?.

Ἡ ἱερὰ Σύνοδο? τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου, ἐν συνεννοήσει
µετὰ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, ἔχει ἱερὸν καθῆκον νὰ προ-
χωρήσῃ εἰ? τὴν ἐκ τοῦ ἱεροῦ µαρτυρίου τοῦ ἐθνοµάρτυρο? ἀρχιε-
πισκόπου Κυπριανοῦ ἐπιβαλλοµένην ἐκκλησιαστικὴν ἐνέργειαν τῆ?
ἀνακηρύξεω? καὶ κατατάξεω? τοῦ ἱεροῦ τούτου ἐθνοµάρτυρο?
µετὰ τῶν ἁγίων τῆ? ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησία?.

Τοιαύτη ἐνέργεια τῆ? ἱερᾶ? Συνόδου µα? θὰ συντελέσῃ εἰ? τὸ

1. ΙΩ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Ν� ἀνακηρυχθῇ εἰ? ἅγιον ὁ ἐθνοµάρτυ? ἀρχιεπίσκο-
πο? Κυπριανό?, Ἐφηµερίδα «Ἀγών», 8 Ἰουλίου 1982, φ. 5360.
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νὰ τιµᾶται καὶ γεραίρε(η)ται ἡ µνήµη τοῦ ἐθνοµάρτυρο?, ἀκόµη
ἱερώτερον καὶ πανηγυρικώτερον, ὄχι µόνον µεταξὺ σύµπαντο? τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ τῆ? Κύπρου, ἀλλὰ καὶ εἰ? ὅλον τὸν Ἑλληνισµόν,
καὶ τοῦτο θὰ εὐρύνῃ ἐπὶ µᾶλλον τὴν πηγὴν τοῦ φωτισµοῦ καὶ ἁγια-
σµοῦ τῶν ὁποίων ἐκ τοῦ µαρτυρίου του µεταλαµβάνοµεν.

Ἤδη ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἔχει ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ἐν συνεν-
νοήσει µετὰ τῶν λοιπῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν αὐτοκεφάλων ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν, ἀνακηρύξει εἰ? «Ἅγιον Νεοµάρτυρα καὶ Ὁµο-
λογητὴν» τὸν κατὰ τὴν 10ην Ἀπριλίου 1821 ἀπαγχονισθέντα µεγα-
λώνυµον γενάρχην τοῦ γένου? τῶν Ἑλλήνων, τὸν µάρτυρα πα-
τριάρχην Κωνσταντινουπόλεω? Γρηγόριον τὸν Ε�, τοῦ ὁποίου οὕτω
καὶ ἡ µνήµη ἑορτάζεται καθ� ἅπασαν τὴν ἑλληνικὴν ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν κατὰ τὴν 10ην Ἀπριλίου, ὡ? εἶναι ἀναγεγραµµένον εἰ?
τὰ ἐκκλησιαστικὰ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν βιβλία.

Αἱ συνθῆκαι, οἱ λόγοι καὶ ἡ ὑψηλὴ θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ ἰδέα
ὑπὲρ ὧν ὑπέστη τὸ µαρτύριον, ὡ? πιστὸν τῆ? θρησκεία? καὶ τῆ?
πατρίδο? τέκνον ὁ ἀρχηγὸ? τῆ? Ἐκκλησία? ὁ ἅγιο? Γρηγόριο? ὁ
Ε�, εἶναι αἱ αὐταὶ ὑπὸ τὰ? ὁποία? ὑπέστη τὸ αὐτὸ µαρτύριον καὶ ὁ
κύπριο? ἐθνάρχη? ἀρχιεπίσκοπο? Κυπριανό?, καὶ ἑποµένω? κατὰ
πάντα ἄξιο? εἶναι νὰ τύχῃ καὶ τῆ? αὐτῆ? τιµῆ? καὶ ἁγιότητο? καὶ
νὰ ἑορτάζεται κατὰ τὴν 9ην Ἰουλίου, ἡµέραν τοῦ µαρτυρίου του,
ὅτε καὶ ἡ ἐκκλησία Παναγία? Χρυσελεούση? καὶ ἡ γενέτειρά του,
ὁ Στρόβολο?, λαµπρῶ? θὰ πανηγυρίσουν.

Τὴν παλαιὰν ταύτην εἰσήγησίν µα? εὐσεβάστω? ὑποβάλλοµεν
καὶ πάλιν σήµερον εἰ? τὴν ἱερὰν Σύνοδον τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύ-
πρου καὶ δὲν ἀµφιβάλλοµεν - ἂν φυσικὰ αἱ σηµεριναὶ δύσκολοι πε-
ριστάσει? τὸ ἐπιτρέπουν - ὅτι ὁ σεπτὸ? πρόεδρό? τη? καὶ ἐθνάρχη?
ἀρχιεπίσκοπο? κύριο? κύριο? Χρυσόστοµο?, θὰ θέσῃ τὸ ζήτηµα
ἐνώπιόν τη? διὰ περαιτέρω ἀποφάσει?, καὶ ἐλπίζοµεν ὅτι σύντοµα
ἡ εἰσήγησί? µα? θὰ γίνῃ πραγµατικότη?.
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133. ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ∆Ι� ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΝ ΩΣ ΑΓΙΩΝ

ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ 18211

...
ε) Εἰσήγησι? περὶ ἀνακηρύξεω? ὡ? ἁγίων τῶν ἐθνοµαρτύρων τῆ?
9η? Ἰουλίου 1821.

Ὁ µητροπολίτη? Μόρφου κ. Χρύσανθο? εἰσηγεῖται ὅπω? ἡ
ἱερὰ Σύνοδο? µελετήσῃ τὴν ἀνακήρυξιν εἰ? ἁγίου? τῶν ὑπὸ τῶν
τούρκων σφαγιασθέντων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν κατὰ τὴν 9ην Ἰου-
λίου 1821, καταρτισθῇ δὲ πρὸ? τοῦτο εἰδικὴ ἐπιτροπή. Ἡ τοιαύτη
ἀνακήρυξι?, ὡ? λέγει ὁ µητροπολίτη? Μόρφου κ. Χρύσανθο?, θὰ
συµβάλῃ εἰ? τὴν τόνωσιν τόσον τοῦ θρησκευτικοῦ ὅσον καὶ τοῦ
ἐθνικοῦ φρονήµατο? τοῦ πληρώµατο? τῆ? Ἐκκλησία? εἰ? τὰ? δυ-
σκόλου? ταύτα? στιγµά?, κατὰ τὰ? ὁποία? ὁ λαὸ? ἀντιµετωπίζει
ἐκ νέου τὴν βαρβαρότητα τῶν τούρκων εἰσβολέων καὶ τὸν κίνδυνον
τοῦ ἐθνικοῦ ἀφανισµοῦ. Ὁ µητροπολίτη? Μόρφου κ. Χρύσανθο?,
στηρίζων τὴν εἰσήγησιν αὐτοῦ, ἀναφέρει ὡ? προηγούµενα τὴν ὑπὸ
τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Ἑλλάδο? ἁγιοποίησιν τοῦ πατριάρχου Γρηγο-
ρίου Ε� καὶ τοῦ µητροπολίτου Σµύρνη? Χρυσοστόµου.

Ὁ µακαριώτατο? λέγει: «Παρ’ ὅλον ὅτι βλέποµεν τὰ? σκο-
πιµότητα? διὰ τὰ? ὁποία? ὁ ἀδελφὸ? µητροπολίτη? Μόρφου κ.
Χρύσανθο? εἰσηγεῖται τὴν ἀνακήρυξιν ὡ? ἁγίων τῶν ἀπαγχονι-

1. Πρακτικὰ ἱερᾶ? Συνόδου τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου. Ἡ ἀνωτέρω εἰσήγηση
ἔγινε κατὰ τὴν Iδ� συνεδρίαν (17/2/1984) τῆ? ἱερᾶ? Συνόδου τῆ? Ἐκκλησία? τῆ?
Κύπρου, ὑπὸ τοῦ µακαριστοῦ µητροπολίτου Μόρφου Χρυσάνθου. Τὸ πρακτικὸν
τοῦτο, ὡ? καὶ τὰ ἐπακολουθοῦντα δύο περὶ τοῦ ἰδίου θέµατο?, ἐλήφθησαν κα-
τόπιν σχετικῆ? ἀδεία? τοῦ µακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστό-
µου Β�.
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σθέντων ἢ ἄλλω? σφαγιασθέντων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν κατὰ τὴν
9ην Ἰουλίου 1821, δὲν δυνάµεθα, βάσει τῶν δεδοµένων µέχρι σήµε-
ρον στοιχείων, νὰ προβῶµεν εἰ? ταύτην, νοουµένου ὅτι, ὡ? γνωρί-
ζει ὁ ἀδελφὸ? ἅγιο? Μόρφου, ἡ ἀπόφασι? ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ
ἀνακηρύξεω? ἑνὸ? ἁγίου δὲν ἐλαύνεται ὑπὸ σκοπιµοτήτων, ὅσων
σπουδαῖαι καὶ ἂν αὗται εἶναι, ἀλλὰ ἐκ δεδοµένων µαρτυρούντων
τὴν ἁγιότητα αὐτοῦ, ἀναγνωριζοµένη? τῆ? τοιαύτη? ἁγιότητο? ὑπὸ
τῆ? συνειδήσεω? τῆ? Ἐκκλησία?. Ὁπωσδήποτε, ἐὰν µελλοντικῶ?
προσκοµισθῶσι στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν τὴν ἁγιότητα τού-
των, ἡ ἱερὰ Σύνοδο? θὰ µελετήσῃ τὴν τοιαύτην ἀνακήρυξιν».

Ἡ ἱερὰ Σύνοδο?, διαφωνοῦντο? τοῦ µητροπολίτου Μόρφου κ.
Χρυσάνθου, συµφωνεῖ µὲ τὸν µακαριώτατον.
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134. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ∆Ι� ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ

ΩΣ ΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ 18211

...
5. Εἰσήγησι? δι’ ἀναγνώρισιν ὡ? ἁγίων τῶν ἐθνοµαρτύρων τῆ? 9η?
Ἰουλίου 1821.

Ὁ µητροπολίτη? Μόρφου κ. Χρύσανθο? λέγει ὅτι, ὡ? ἔχει
πληροφορηθῇ, ἡ ἱερὰ Σύνοδο? τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Ἑλλάδο? ἀπε-
φάσισε τὴν ἐν τῷ Ἁγιολογίῳ τῆ? Ἐκκλησία? κατάταξιν τοῦ σφα-
γιασθέντο? ὑπὸ τῶν τούρκων κατὰ τὴν µικρασιατικὴν καταστροφὴν
µητροπολίτου Σµύρνη? Χρυσοστόµου, ὡ? καὶ τῶν σὺν αὐτῷ σφα-
γιασθέντων. Ἐξ ἀφορµῆ? τῆ? ἐν λόγῳ ἀποφάσεω?, λέγει ὁ µητρο-
πολίτη? Μόρφου, ἐπαναφέρει παλαιοτέραν εἰσήγησίν του ὅπω? ἡ
ἱερὰ Σύνοδο? ὁρίσῃ Ἐπιτροπήν τινα δι’ ἐξέτασιν τοῦ δυνατοῦ κα-
τατάξεω? ἐν τῷ Ἁγιολογίῳ τῆ? Ἐκκλησία? τοῦ ἐθνοµάρτυρο?
ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ σφαγιασθέν-
των, γεγονὸ? τὸ ὁποῖον θὰ ἐξυπηρετήσῃ λόγου? ὄχι µόνον θρη-
σκευτικού?, ἀλλὰ καὶ ἐθνικού?.

Ἀκολουθεῖ ἀνταλλαγὴ γνωµῶν ὑπὸ τῶν µελῶν τῆ? ἱερᾶ? Συν-
όδου, καὶ εἰσηγήσει τοῦ µακαριωτάτου, ἡ ἱερὰ Σύνοδο? ἀποφαίνε-
ται ὅτι θὰ ἦτο κατ’ ἀρχὴν καλὸν νὰ µελετηθῇ τὸ σκεπτικὸν τῆ?
ἀποφάσεω? τῆ? ἑλλαδικῆ? Ἐκκλησία? περὶ τῆ? ἐν τῷ Ἁγιολογίῳ
κατατάξεω? τοῦ Χρυσοστόµου Σµύρνη?, πρὶν ἢ ληφθῇ οἱαδήποτε
ἀπόφασι?, ὅσον ἀφορᾷ εἰ? τὴν ἐν λόγῳ εἰσήγησιν τοῦ µητροπολίτου
Μόρφου.

1. Πρακτικὰ ἱερᾶ? Συνόδου τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου. Τὸ θέµα ἐπανέφερε
στὴν Σύνοδο ὁ µακαριστὸ? µητροπολίτη? Μόρφου κατὰ τὴν ρξη� συνεδρίαν
αὐτῆ?, στὶ? 11 Φεβρουαρίου 1993.
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135. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ 18211

...
8. Ἀναγνώρισι? τῶν ἀειµνήστων ἐθνοµαρτύρων ἀρχιεπισκό-

που Κυπριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντων µητροπολιτῶν
ὡ? ἁγίων.

<Μητροπολίτη?> Λ<εµεσοῦ>: «Μὲ ἀφορµὴν τῆ? συµπλη-
ρώσεω? 180 ἐτῶν ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ
καὶ τῶν ὑπολοίπων µητροπολιτῶν, εἰσηγοῦµαι ὅπω? ἡ ἱερὰ Σύνοδο?
µελετήσῃ τὸ θέµα τῆ? ἀναγνωρίσεώ? των ὡ? ἁγίων. Τὸ οἰκουµε-
νικὸν Πατριαρχεῖον, κατὰ παράκλησιν τῆ? Ἐκκλησία? Κρήτη?,
ἀνεγνώρισεν ὡ? ἁγίου? τοὺ? ἀρχιερεῖ?, οἱ ὁποῖοι ἐσφαγιάσθησαν
κατὰ τὸ 1821 ὑπὸ τῶν τούρκων. Πιστεύω ὅτι εἶναι ὀρθὸν καὶ πρέπον
ἡ Ἐκκλησία τῆ? Κύπρου νὰ προχωρήσῃ εἰ? τὴν ἀναγνώρισιν, µέσῳ
τῶν κανονικῶν ὁδῶν, εἰ? ἱεροµάρτυρα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
Κυπριανοῦ καὶ τῶν ἄλλων µητροπολιτῶν τῶν σφαγιασθέντων τὴν
9ην Ἰουλίου 1821, ὅπω? ἔγινε καὶ εἰ? τὰ? ἄλλα? Ἐκκλησία?, Κρή-
τη?, Ἑλλάδο?, Κωνσταντινουπόλεω? καὶ Ἁγίου Ὄρου?. Πιστεύω
ὅτι αὕτη ἡ ἐνέργεια θὰ ὠφελήσῃ πνευµατικῶ? τὴν Ἐκκλησίαν, ἀνα-
δεικνύουσαν ἁγίου?, καὶ θὰ τονώσῃ καὶ τὸ ἐθνικὸν φρόνηµα τοῦ
λαοῦ. Θέτω τὸ θέµα διὰ µελέτην ὑπὸ τῆ? ἱερᾶ? Συνόδου2.

1. Πρακτικὰ ἱερᾶ? Συνόδου τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου. Ἡ ἀνωτέρω εἰσήγηση
ἔγινε ὑπὸ τοῦ µητροπολίτου Λεµεσοῦ Ἀθανασίου κατὰ τὴν σλη� συνεδρίαν
αὐτῆ?, στὶ? 2 Αὐγούστου 2001.
2. Συζητήσεω? γενοµένη? καὶ διισταµένων τῶν ἀπόψεων, τὸ θέµα ἀφέθηκε νὰ συ-
ζητηθῇ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.
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136. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΛΗ∆ΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ1

Στρόβολο<, 4 Ὀκτωβρίου 2007.

Θεοφιλέστατε
ἐπίσκοπε Λήδρα< καὶ
ἡγούµενε (τῆ<) ἱερᾶ< βασιλικῆ< καὶ
σταυροπηγιακῆ< µονῆ< Μαχαιρᾶ
κ. Ἐπιφάνιε,

ἡ ὀλιγόλεπτη συνάντησή µα< στὸν ἱερὸ χῶρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ
τῆ< Χρυσελεοῦσα< Στροβόλου, στὶ< 27/9/2007, µὲ παρώτρυνε νὰ
προβῶ στὴν σύνταξη τῆ< παροῦσά< µου ἐπιστολῆ< πρὸ< τὴν θεο-
φιλίαν σα<. Θέµα τη< εἶναι ὁ ἐξαίρετο< βλαστὸ< Στροβόλου κι
ὅλη< µα< τῆ< Κύπρου (καὶ ὄχι µόνον), ὁ ἐθνοµάρτυρα< Κυπρια-
νό<, εὐγνωµοσύνη< ὀφειλόµενη< πρὸ< αὐτὸν ἕνεκα.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἐξηγοῦµαι.
Τόσο ὁ ἱερὸ< ναὸ< τῆ< Χρυσελεοῦσα< - κεντρικὸ κλίτο<- ὅσο

καὶ ὁ παρακείµενο< - 70 µέτρα πιὸ πέρα πρὸ< βορρᾶν - ἱερὸ< ναὸ<
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀποτελοῦν δῶρα τοῦ εὐγνώµονα λελαµπρυ-
σµένου τέκνου τῆ< κοινότητα< Στροβόλου, ἐθνοµάρτυρα (µόνον;)
ἀρχιεπισκόπου Κύπρου (1810-1821) Κυπριανοῦ, πρὸ< τὴν ἰδιαίτερη
πατρίδα του Στρόβολο.

∆ὲν περιορίσθηκε σ� αὐτά. Καὶ 1) σχολεῖον ἀλληλοδιδακτικὸ
ἀνήγειρε στὴν αὐλὴ τῆ< ἐκκλησία<, καὶ 2) δωµάτιο διαµονῆ< τοῦ
ἑκάστοτε διδασκάλου οἰκοδόµησε, καὶ 3) νερὸ τρεχούµενο ἐξασφά-

1. Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ< Μονῆ< Μαχαιρᾶ.
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λισε µὲ ἐκσκαφὴ σειρᾶ< πηγαδιῶν ἑνωµένων µὲ ὑπόγεια σήραγγα
κατὰ µῆκο< τοῦ Πεδιαίου ποταµοῦ γιὰ τὴν συνεχὴ ὕδρευση τῆ< γε-
νέτειρά< του καὶ τὴν ἄρδευση τῶν πολυαρίθµων κήπων τη<.

Μερικὲ< ἄλλε< δωρεέ< του στὴν Λευκωσία, ὅπου ἵδρυσε τὸ
ἑλληνικὸ Σχολεῖο (τὸ µετέπειτα Παγκύπριο Γυµνάσιο) καὶ στὴν
Λεµεσό, ὅπου παρόµοια κάτι ἀνάλογο δηµιούργησε, εἶναι γνωστὰ
σὰν καρποὶ τῆ< ὀλιγόχρονη< δράση< του σὰν ἀρχιεπισκόπου Κύ-
πρου.

Εἶναι βέβαιο ὅτι µιὰ συστηµατικὴ ἔρευνα στὴν Κύπρο καὶ
στὶ< παραδουνάβιε< χῶρε< καὶ ἰδιαίτερα στὶ< ἐθνικὲ< βιβλιοθῆκε<
τοῦ Ἰασίου καὶ τοῦ Βουκουρεστίου, ἴσω< καὶ τῶν Παρισίων, θ� ἀπο-
καλύψει πολλὰ ἀξιόλογα ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἐθνοµάρ-
τυρα.

Ὅµω<, νοµίζω ταπεινὰ πὼ< ἡ προσοχή µα< πρέπει νὰ στρα-
φεῖ καὶ πρὸ< ἄλλη κατεύθυνση: Πρὸ< τὴν ἀνακήρυξη τοῦ ἐθνο-
µάρτυρα Κυπριανοῦ καὶ σὲ ἱεροµάρτυρα τῆ< ἁγιωτάτη< µα<
ὀρθοδόξου Ἐκκλησία<, γιὰ τὴν ὁποία ἀφιέρωσε, παιδιόθεν, τὴν ζωήν
του καὶ γιὰ τὴν ὁποία πρόσφερε ὁλοπρόθυµα καὶ τὸ µαρτυρικό του
αἷµα. Καὶ τοῦτο, ἀφοῦ ἀνενδοιάστω< ἀπέρριψε προσφορὲ< γιὰ ἀπο-
φυγὴ τοῦ µαρτυρίου.

Θεοφιλέστατε,
ἀπευθύνοµαι σ� ἐσᾶ<, ὄχι µονάχα σὰν ἀρχιερέα τῆ< Ἐκκλη-

σία< µα<, ἀλλὰ καὶ σὰν ἡγουµένου τῆ< ἱερᾶ< µονῆ< Μαχαιρᾶ, τῆ<
τροφοῦ µονῆ< τοῦ ἐθνοµάρτυρα Κυπριανοῦ. Εἶµαι βέβαιο< ὅτι µιὰ
συστηµατικὴ ἔρευνα στὰ ἀρχεῖα (τὰ διασωθέντα µέχρι τοῦδε), στὰ
βιβλία, ἱερὰ σκεύη, εἰκονίσµατα κ.ἄ. τῆ< ἱερᾶ< σα< µονῆ<, θὰ ἀπο-
καλύψουν ἐπιπρόσθετε< σηµαντικὲ< πληροφορίε< γιὰ τὴν ζωὴ καὶ
τὸ ἔργο τοῦ Κυπριανοῦ, τοῦ µεγάλου αὐτοῦ κεφαλαίου τῆ< πατρί-
δα< µα<. Πληροφορίε< πάντοτε χρήσιµε< γιὰ τὸν φρονηµατισµὸ
καὶ τὸν πνευµατικὸ καταρτισµὸ τοῦ δεινοπαθοῦντο< λαοῦ µα<.

Ὅµω< ἐπιτρέψετέ µου νὰ περάνω τὴν ἐπιστολή µου µὲ µιὰ
ἁπλοϊκή µου ἐρώτηση.

Σὲ τί ὑπολείπεται ἡ θυσία τοῦ ἐθνοµάρτυρα Κυπριανοῦ ἀπὸ
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τὰ µαρτύρια τῶν νεωτέρων ἱεροµαρτύρων, ἀνακηρυχθέντων ὡ< τοι-
ούτων, καὶ ἀνηκόντων στὴν τάξη τῶν νεοµαρτύρων τῆ< Ἐκκλη-
σία< µα<;2.

Καὶ µιὰ ταπεινὴ εἰσήγηση: Νὰ γίνει ἀπὸ εἰδικοὺ< ἐπιστήµο-
νε< ἐρευνητὲ< προσπάθεια νὰ βρεθοῦν ὅλα τὰ γραπτὰ κείµενα τοῦ
ἐθνοµάρτυρα, ὅπω< οἱ ἐγκύκλιε< ἐπιστολέ< του πρὸ< τὸ ποίµνιο
τῆ< Ἐκκλησία< του κ.ἄ., αὐτούσια καὶ νὰ σχολιασθοῦν ἀπὸ σεβό-
µενου< τὸ πρόσωπο τοῦ ἱεροῦ ἄνδρα3.

Πρόχειρα παραθέτω ἁγιογραφικὰ κείµενα ἀπὸ τὴν Καινὴ ∆ια-
θήκη, πρὸ< ὑποστήριξη τῶν ἐνεργειῶν σα< γιὰ τὴν ἀνακήρυξη σὲ
ἱεροµάρτυρα τῆ< Ἐκκλησία< µα< τοῦ ἐθνοµάρτυρα ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου Κυπριανοῦ.

Μποροῦν νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλα ἢ καὶ νὰ ἀφαιρεθοῦν µε-
ρικὰ ἢ ὅλα:

«Ὁ δὲ ὑποµείνα< εἰ< τέλο<, οὗτο< σωθήσεται» (Ματθ. ι� 22).
«∆ύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ µέλλω πίνειν, ἢ τὸ βάπτι-

σµα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτισθῆναι; λέγουσι αὐτῷ· δυνάµεθα»
(Ματθ. κ� 22).

«Ὃ< δ� ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐµοῦ καὶ τοῦ
εὐαγγελίου, οὗτο< σώσει αὐτὴν» (Μάρκ. η� 35).

«Ἐν τῇ ὑποµονῇ ὑµῶν κτήσασθε τὰ< ψυχὰ< ὑµῶν» (Λουκ.

κα� 19).
«Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον µου ἀκούων καὶ πι-

στεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰ< κρίσιν οὐκ ἔρχε-
ται, ἀλλὰ µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰ< τὴν ζωὴν» (Ἰω. ε� 24).

«Ἐγώ εἰµι ἡ ἀνάστασι< καὶ ἡ ζωή, καὶ ὁ πιστεύων εἰ< ἐµέ, κἂν
ἀποθάνῃ ζήσεται» (Ἰω. ια� 25).

«Πᾶ< ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰ< ἐµὲ οὐ µὴ ἀποθάνῃ εἰ< τὸν
αἰῶνα» (Ἰω. ια� 26).

2. Βλ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Νέον Μαρτυρολόγιον, Ἀθῆναι 1961.
3. Ἔχω ὑπόψη µου σχετικὴ θαυµάσια ἐργασία τοῦ πανεπιστηµιακοῦ κ. Γεωργίου
Χριστοδούλου, ἀναφερόµενη σ’ ἐγκύκλιο τοῦ ἐθνοµάρτυρα γιὰ τὴν καταπολέ-
µηση τῆ< ἀκρίδα<.
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«Λοιπὸν ἀπόκειταί µοι ὁ τῆ< δικαιοσύνη< στέφανο<, ὃν ἀπο-
δώσει µοι ὁ Κύριο< ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ, ὁ δίκαιο< κριτή<, οὐ µόνον
δὲ ἐµοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖ< ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Β�

Τιµ. δ� 8).
«Μακάριο< ἀνὴρ ὃ< ὑποµένει πειρασµόν· ὃτι δόκιµο< γενό-

µενο< λήψεται τὸν στέφανον τῆ< ζωῆ<, ὃν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριο<
τοῖ< ἀγαπῶσιν αὐτὸν» (Ἰακ. α� 12).

«Τύποι γινόµενοι τοῦ ποιµνίου· καὶ φανερωθέντο< τοῦ ἀρχι-
ποίµενο< κοµιεῖσθε τὸν ἀµαράντινον τῆ< δόξη< στέφανον» (Α�

Πέτρ. ε� 3-4).
«Γίνου πιστὸ< ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆ<

ζωῆ<» (Ἀποκ. β� 10).
«Καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷµα τοῦ ἀρνίου... καὶ οὐκ

ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου» (Ἀποκ. ιβ� 11).
«Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντε< ἀπ� ἄρτι.

Ναί, λέγει τὸ Πνεῦµα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν»
(Ἀποκ. ιδ� 13).

Ἐσωκλείω:
1. Πανηγυρικὸν Λεύκωµα Στροβόλου. Β΄ ἔκδοση 1988, συµ-

πληρωµένο µὲ τὰ τῆ< τελετῆ< τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆ< προτοµῆ<
τοῦ ἐθνοµάρτυρο< Κυπριανοῦ τὴν 27ην Ἀπριλίου 1990, σσ. 129-170.

2. Σχετικὴ ἐργασία µου γιὰ τὸν ἐθνοµάρτυρα µὲ κεντρικὸ πε-
ριεχόµενο ὁµιλία µου, ποὺ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ µέρου< µου στὸν Γυ-
µναστικὸ Σύλλογο «Κεραυνὸ<» τὸ 1962.

3. Ὁµιλία µου γιὰ τὸ ἴδιο θέµα στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγία< Χρυ-
σελεούση< Στροβόλου.

4. Βιβλίο τῆ< κ. Ἥβη< Πουλλίδου Νησιώτου, Γυµνασιάρχου,
µὲ τίτλο Ὁ Κύπρου Κυπριανό<.

Μὲ βαθύτατο σεβασµὸ καὶ ἀγάπη,
οἰκονόµο<

π. Κωνσταντῖνο< Κοῦκο<.
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137. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ -
ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Ἀρ. Φακ. 11.4.004
6 Νοεµβρίου 2008.

Μακαριώτατο ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου
κ.κ. Χρυσόστοµο Β�,
Τ.Κ. 21130, 1502 Λευκωσία.

Μακαριώτατε,

µὲ ἀφορµὴ τὴν πρόσφατη φωτογραφικὴ ἔκθεση καὶ παρου-
σίαση φωτογραφικοῦ Λευκώµατο< γιὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου
Κυπριανό, ποὺ διοργανώθηκαν ἐπιτυχῶ< στὸ ∆ῆµό µα< ἀπὸ τὴν
ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µονὴ Μαχαιρᾶ, ἐπιθυµοῦµε µὲ
τὴν ἐπιστολή µα< αὐτὴ νὰ ἐπαναλάβουµε εἰσήγησή µα< γιὰ νὰ ἐξε-
τάσετε τὴ δυνατότητα ἁγιοποίηση< τοῦ ἐθνοµάρτυρα Κυπριανοῦ.

Τὸ πνευµατικὸ ἔργο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, ἡ συνει-
σφορά του στὴν ἑλληνικὴ παιδεία τῆ< Κύπρου καὶ τοῦ Ἑλληνισµοῦ
εὐρύτερα, ὁ ἐθναρχικό< του ρόλο<, ἀλλὰ καὶ οἱ σχέσει< του µὲ τοὺ<
φορεῖ< τῆ< ἐξουσία< καὶ γενικὰ ἡ συµβολή του στὰ γεγονότα τοῦ
1821 µὲ τὴ µαρτυρική του θυσία γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν πατρίδα, ἀπο-
τελοῦν κληροδότηµα σ’ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισµό, τὸ ὁποῖο ὑπο-
χρεούµαστε νὰ διαφυλάξουµε καὶ νὰ µεταδίδουµε στὶ< νέε< γενιὲ<
ποὺ ἀκολουθοῦν.

1. Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ< Μονῆ< Μαχαιρᾶ.
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Εὐελπιστοῦµε ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖτε θετικὰ στὴν εἰσήγησή
µα<.

Μὲ ἐκτίµηση
Σ<άββα<> Ἡλιοφώτου,

∆ήµαρχο<.

Κοιν.: Καθηγούµενο ἱερᾶ< βασιλικῆ< καὶ σταυροπηγιακῆ< µονῆ< Μα-

χαιρᾶ ἐπίσκοπο Λήδρα< Ἐπιφάνιο2.

2. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ κοινοποιήθηκε στὸν ἡγούµενο Μαχαιρᾶ Ἐπιφάνιο µὲ τὴν
ἑξῆ< σηµείωση: «Θεοφιλέστατε, σᾶ< κοινοποιοῦµε ἐπιστολὴ πρὸ< τὸν ἀρχιεπί-
σκοπο Χρυσόστοµο Β�, ἡ ὁποία στάλθηκε σήµερα καὶ ἀφορᾶ εἰσήγησή µα< γιὰ
τὴν ἐξέταση τῆ< δυνατότητα< ἁγιοποίηση< τοῦ ἐθνοµάρτυρα ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου Κυπριανοῦ. Μὲ ἐκτίµηση, Σ<άββα<> Ἡλιοφώτου, ∆ήµαρχο<. Συνηµ-
µένα».
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138. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΟΥ ΚΑΜΠΙΩΝ

ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ -
ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ1

Πρὸ< θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον Ἐπιφάνιον,
ἡγούµενον ἱερᾶ< µονῆ< Μαχαιρᾶ.

Θεοφιλέστατε,

ἐκ µέρου< τῆ< κοινότητα< Καµπιῶν καὶ τῶν ἐξ αἵµατο< ἀπο-
γόνων τοῦ ἐθνοµάρτυρο< ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, παρακαλοῦµε
ὅπω< προωθήσετε στὴν ἱερὰ Σύνοδο τῆ< Ἐκκλησία< τῆ< Κύπρου
τὸ αἴτηµά µα< πρὸ< ἁγιοποίηση τοῦ ἐθνοµάρτυρο< ἀρχιεπισκόπου
Κυπριανοῦ.

Μὲ τὶ< εὐχέ< σα<
Ἀνδρέα< Παπαϊωάννου,

πρόεδρο< τοῦ Κοινοτικοῦ
Συµβουλίου Καµπιῶν

4 Μαρτίου 2009.

1. Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ< Μονῆ< Μαχαιρᾶ.
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139. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗ∆ΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Β� -
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟ1

Μακαριώτατε,

διὰ τοῦ παρόντο< µοναστηριακοῦ ἡµῶν γράµµατο< ἐπικοινω-
νοῦµεν µετὰ τῆ< ὑµετέρα< σεπτῆ< µακαριότητο< δι’ ἓν θέµα ὑψί-
στη< σηµασία<, τόσον διὰ τὰ ἐνεστῶτα ὅσον καὶ διὰ τὰ µέλλοντα
ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτειακὰ δρώµενα τῆ< ἡµετέρα< νήσου.

Μετὰ τὴν εὐλογίαν ἣν παρ’ ὑµῖν ἐδεξάµην πρὸ ἑνὸ< καὶ ἡµί-
σεο< περίπου ἔτου<, εἰ< τὰ< 10 Ἰουλίου 2007, ὅτε ἀνεθέσατε εἰ<
ἐµὲ τὴν διεξαγωγὴν ἐρεύνη< περὶ τοῦ µακαρίου καὶ ἀοιδίµου ἀρχιε-
πισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, καθ’ ὅτι οὗτο<, ὡ< κἀγώ, ὑπῆρξε
πνευµατικὸν τέκνον τῆ< ἱερᾶ< µονῆ< Παναγία< τοῦ Μαχαιρᾶ, ἐπη-
κολούθησε µία πολύµοχθο<, πολύµηνο<, κοπιώδη<, ἐπισταµένη καὶ
ἐνδελεχὴ< ἐµβάθυνσι< εἰ< ἓν πέλαγο< ἀρχείων, βιβλίων, περιοδικῶν,
ἄρθρων καὶ ἀναφορῶν, ὡσαύτω< δὲ καὶ πολυώρων συναντήσεων
µετὰ σοβαρῶν συνοµιλητῶν τοῦ πανεπιστηµιακοῦ καὶ εὐρυτέρου
ἐπιστηµονικοῦ χώρου, πρὸ< ἐξεύρεσιν καὶ συλλογὴν πληροφοριῶν
καὶ ἀπόψεων περὶ τοῦ Κυπριανοῦ.

Ἐξ ὅλη< τῆ< συναναστροφῆ< καὶ ἐνδελεχοῦ< ταύτη< µελέ-
τη<, ὡδηγήθηµεν εἰ< τὸ συµπέρασµα ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπο< Κυπρια-
νό<, οὐχὶ µόνον τὴν ἐπωνυµίαν ἐθνοµάρτυ< δύναται φέρειν, ὡ< εἶναι
τοῖ< πᾶσι γνωστόν, ἀλλὰ καὶ ἱεροµάρτυ<. Τὸ συµπέρασµα τοῦτο
ἐξάξαµεν ἀκροώµενοι καὶ τὴν διαχρονικὴν φωνὴν τῆ< συνειδήσεω<
τοῦ εὐσεβοῦ< λαοῦ τῆ< Κύπρου, ὡ< ἐπίση< καὶ τὴν κατ’ ἐπανάλη-
ψιν θέσιν ὅτι οὗτο< ὑπάρχει µάρτυ< τῆ< πίστεω< καὶ τῆ< πατρί-

1. Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ< Μονῆ< Μαχαιρᾶ.
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δο<. Ταῦτα, µεθ’ ὅλου τοῦ συναγαγέντο< ὑλικοῦ, πρόκειται νὰ ἐκ-
δώσωµεν εἰ< ἕνα τόµον, ἐν ὄψει µάλιστα καὶ τοῦ προγραµµατισθέ-
ντο< συνεδρίου, συνδιοργανωθέντο< ἐκ τῆ< ἡµετέρα< Μονῆ<, τοῦ
Πανεπιστηµίου Κύπρου καὶ τοῦ Κέντρου Ἐπιστηµονικῶν Ἐρευνῶν.

Ὁ ῥηθεὶ< τόµο< µετὰ τῆ< παρούση< ἐπιστολῆ< κατατίθενται
εἰ< τὰ< ὑµετέρα< χεῖρα<, µακαριώτατε, µετὰ τοῦ αἰτήµατο< ἐκ τῆ<
ἡµετέρα< ταπεινότητο<, ὅπω< προσάγετε καὶ προάγετε εἰ< τὴν
ἱερὰν Σύνοδον τὸ θέµα περὶ τῆ< ἐπισήµου ἁγιοκατατάξεω< τοῦ µα-
καρίου καὶ ἀοιδίµου ἱεροµάρτυρο< Κύπρου Κυπριανοῦ εἰ< ἔπαινον
καὶ καύχηµα τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατο< τῆ< καθ’ ἡµᾶ< ἁγιω-
τάτη< Ἐκκλησία< τῆ< Κύπρου, εἰ< δόξαν δὲ καὶ ἔπαινον τοῦ πα-
ναγίου, ζωαρχικοῦ, ὁµοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου τριαδικοῦ Θεοῦ ἡµῶν,
Πατρό<, Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύµατο<.

Εὔελπι< διὰ τὴν σύντοµον εὐόδωσιν τοῦ παγκυπρίου τούτου
αἰτήµατο<, ὃ ἡ ἡµετέρα ταπεινότη< προσάγει εἰ< ὑµᾶ<, χαιρετοῦµεν
τὴν ὑµετέραν µακαριότητα µετὰ τῆ< ἐν Χριστῷ ἀγάπη< καὶ τοῦ
ἀσπασµοῦ, διατελοῦντε<

ὁ καθηγούµενο<
τῆ< ἱερᾶ< βασιλικῆ< καὶ σταυροπηγιακῆ<

µονῆ< Μαχαιρᾶ
ἐπίσκοπο< Λήδρα< Ἐπιφάνιο<

καὶ οἱ σὺν ἐµοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Ἐν τῇ ἱερᾷ µονῇ Μαχαιρᾶ, τῇ 9ῃ Ἰουλίου 2009.
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Μητροπολίτου Λεµεσοῦ Ἀθανασίου

Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ1

ΘερµὲA εὐχαριστίεA ἐκφράζω πρὸA τὸν Γυµναστικὸ Σύλλογο
Στροβόλου «ΚεραυνόA», καὶ ὅλουA ἐσᾶA, ποὺ µοῦ κάµατε τὴν τιµὴ
σήµερα νὰ εὑρίσκοµαι ἐδῶ µαζί σαA. Κι εἶναι ἰδιαίτερα συγκινητικὴ
αὐτὴ ἡ ἡµέρα, ἡ 9η Ἰουλίου, διότι ἡ περιοχὴ τῆA εὐρύτερηA Λευκω-
σίαA, στὴν ὁποία βρισκόµαστε, ταυτίστηκε µὲ τοὺA ἀγῶνεA καὶ µὲ
τὰ αἵµατα τῶν µαρτύρων τῆA πίστεωA καὶ τῆA πατρίδοA τὴν πε-
ρίοδο τῆA τουρκοκρατίαA. Ἀλλὰ καὶ ὁ ΣτρόβολοA, ἡ γενέτειρα τοῦ
ἐθνοµάρτυροA καὶ ἱεροµάρτυροA Κυπριανοῦ, ἔτυχε ἰδιαίτερηA τιµῆA
καὶ εὐλογίαA ἀπὸ τὸ µαρτύριό του, συνδεόµενοA µὲ τὴν ἱστορία καὶ
τὴν πορεία του, ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν ἱερὰ µονὴ Μαχαιρᾶ, τῆA ὁποίαA ὁ
ΚυπριανὸA ὑπῆρξε γνήσιο τέκνο.

ἈποδεχόµενοA τὴν πρόσκληση νὰ µιλήσω γιὰ τὸν ἱεροµάρ-
τυρα Κυπριανό, τὸν ἀρχιεπίσκοπο, αἰσθάνθηκα ὅτι εἶναι µεγάλη
εὐθύνη νὰ µιλᾶ κανεὶA γιὰ ἱστορικὰ γεγονότα καὶ γιὰ πρόσωπα τοῦ
ὕψουA τοῦ Κυπριανοῦ, σὲ µιὰ ἐποχὴ µάλιστα ποὺ µοιάζει µὲ τὴν
δική τουA. Καὶ εἶναι εὐθύνη µεγάλη, διότι δὲν θὰ κάνουµε ἁπλῶA µιὰ
ἱστορικὴ ἀναδροµὴ στὰ διάφορα γεγονότα τῆA ζωῆA ἑνὸA ἀν-
θρώπου, ἑνὸA ἀρχιεπισκόπου, ἑνὸA πραγµατικὰ ρωµιοῦ, ὁ ὁποῖοA
θυσίασε τὸν ἑαυτό του ὑπὲρ τοῦ λαοῦ του, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ ἀφή-
σουµε τὰ γεγονότα καὶ τὰ πρόσωπα νὰ µιλήσουν στὶA καρδιέA µαA
καὶ στὴν ἐποχή µαA. Πρέπει ν’ ἀκούσουµε τὸν λόγο τοῦ Κυπριανοῦ,
γιὰ νὰ µπορέσουµε κι ἐµεῖA νὰ συνεχίσουµε τὸν δικό µαA ἀγῶνα,

1. Ἀποµαγνητοφωνηµένη ὁµιλία, ἡ ὁποία ἐκφωνήθηκε στὶA 9 Ἰουλίου 2001 στὸν
Γυµναστικὸ Σύλλογο Στροβόλου «ΚεραυνόA».
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ἐὰν θέλουµε αὐτὸA νὰ ἔχει αἴσιο τέλοA γιὰ τὸν τόπο µαA, τὴν
Ἐκκλησία µαA, τὴν πατρίδα µαA, τὴν Ρωµιοσύνη.

Θὰ πῶ λίγα λόγια γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ,
γιὰ νὰ ἐνηµερωθοῦµε, καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ σταθῶ σὲ µερικὰ σηµεῖα
ἀπὸ τὴν ζωή του, τὰ ὁποῖα νοµίζω ὅτι ἔχουν νὰ µᾶA ποῦν σήµερα
κάτι περισσότερο. Ὁ ἀρχιεπίσκοποA ΚυπριανὸA γεννήθηκε ἐδῶ
στὸν Στρόβολο τὸ 1756. ΓονεῖA του ἦσαν ὁ ΓεώργιοA καὶ ἡ Μαρία2.
Σὲ νεαρὴ ἡλικία, φλεγόµενοA ἀπὸ τὸν πόθο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
ἀγάπη πρὸA τὴν Ἐκκλησία, πῆγε στὴν µονὴ Μαχαιρᾶ, ὅπου
ἀφιέρωσε τὸν ἑαυτό του. Στὸ ἴδιο µοναστήρι ἀσκήτευε καὶ ὁ θεῖόA
του, ἱεροµόναχοA καὶ οἰκονόµοA ΧαράλαµποA3. Σ’ αὐτὸ τὸ µονα-
στήρι, ὁ ΚυπριανόA, ἄρχισε νὰ δέχεται τὴν ἀσκητικὴ ἀγωγὴ τῆA
παράδοσηA τῆA ἘκκλησίαA, νὰ θέτει µέσα στὸν ἑαυτό του ὅλα τὰ
ἀγαθὰ σπέρµατα τῆA ὀρθόδοξηA παράδοσήA µαA καὶ νὰ χαράσσει
τὴν µελλοντική του πορεία. Ἀργότερα, κατέβηκε στὸν Στρόβολο,
ὅπου σπούδασε τὰ γράµµατα στὸ Ἑλληνοµουσεῖο τῆA Ἀρχιεπι-
σκοπῆA. Σὲ ἡλικία 27 ἐτῶν χειροτονήθηκε διάκονοA στὴν µονὴ τῆA
µετανοίαA του. Λίγο ἀργότερα ἡ µονή, ἐκτιµῶνταA τὰ µεγάλα χα-
ρίσµατα καὶ προτερήµατά του, τοῦ ἀνέθεσε τὸ ὑπεύθυνο διακό-
νηµα νὰ πορευθεῖ µαζὶ µὲ τὸν θεῖό του, τὸν οἰκονόµο Χαράλαµπο,
στὴν Μολδοβλαχία, γιὰ νὰ ἐπιστατήσει τοὺA ἐκεῖ ἐράνουA ποὺ θὰ
γίνονταν γιὰ βοήθεια τῆA µονῆA, ἡ ὁποία, τότε, διήρχετο τεράστια
οἰκονοµικὴ κρίση, ὅπωA, βέβαια, καὶ ὅλοA ὁ κόσµοA τῆA Κύπρου.

Στὴν Βλαχία ὁ ΚυπριανὸA χειροτονήθηκε πρεσβύτεροA, καὶ
διορίσθηκε ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα τηA, Μιχαὴλ Σοῦτσο, ἐφηµέριοA τῆA
ἡγεµονικῆA ἐκκλησίαA τοῦ Ἰασίου. Παρέµεινε ἐκεῖ 19 ὁλόκληρα

2. Σηµ. ἐκδότου· Αὐτὴ ἡ ἄποψη ἐπικρατοῦσε µέχρι πρότινοA. Στὴν πραγµατικό-
τητα, ὅµωA, Μαρία ὀνοµαζόταν ἡ ἀδελφὴ τοῦ Κυπριανοῦ (βλ. ἀνωτέρω, σ. 433).
Τὰ ὀνόµατα τῶν γονέων τοῦ Κυπριανοῦ δὲν διασώζονται.
3. Ἡ πληροφορία ὅτι ὁ ἱεροµόναχοA ΧαράλαµποA ἦτο θεῖοA τοῦ Κυπριανοῦ,
προέρχεται, κατὰ τὸν ὁµιλητή, ἀπὸ τὴν ζῶσα παράδοση τῆA µονῆA, τὴν ὁποία
παρέλαβε ἀπὸ τοὺA παλαιοτέρουA πατέρεA κατὰ τὰ ἔτη τῆA εἰA αὐτὴν ἡγουµε-
νίαA του (1993-1999).
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χρόνια, καὶ παρακολούθησε µαθήµατα στὴν ἑλληνικὴ Σχολὴ τοῦ
Ἰασίου. Παρέδωσε τὸν ἑαυτό του στὴν παιδεία, στὴν ἐκµάθηση, τὴν
σωστὴ ἐκµάθηση τῆA ἱστορίαA καὶ τῆA θεολογίαA τῆA ἘκκλησίαA.
Ἀργότερα, ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Κύπρο, ἦταν γεµᾶτοA µὲ πνευµα-
τικὲA γνώσειA καὶ πνευµατικὰ ἀγαθά. Ἐν συνεχείᾳ ἐπανῆλθε στὸν
Στρόβολο, ὅπου ἀνέλαβε τὴν διεύθυνση καὶ τὴν φροντίδα τοῦ µε-
τοχίου τῆA µονῆA Μαχαιρᾶ, τὸ ὁποῖο, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα,
εἶναι ἡ σηµερινὴ ἐκκλησία τῆA ΠαναγίαA τῆA ΧρυσελεούσηA Στρο-
βόλου. Καὶ ἐδῶ, λόγῳ καὶ τῆA καταγωγῆA του, ἐπέδειξε τεράστια
φροντίδα. Οἱ ἀρετέA του καὶ ἡ προσωπικότητά του ἔγιναν αἰτία,
πολὺ σύντοµα νὰ θεωρηθεῖ ἕνα σηµαντικὸ γιὰ τὴν Λευκωσία πρό-
σωπο. Συνδέθηκε µὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθο καὶ τὸν δρα-
γουµᾶνο Κορνέσιο Χατζηγεωργάκη.

Τὸ ὅτι ἡ παρουσία του στὴν Λευκωσία καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸ
καὶ τὸν ἐθνικὸ χῶρο ἦταν σηµαντική, φάνηκε ἀργότερα, ἔντονα µά-
λιστα, ὅταν, κατὰ τὸν Μάρτιο τοῦ 1804, ἔγινε µία ἐπανάσταση τῶν
τούρκων κατὰ τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν χριστιανῶν, λόγῳ µιᾶA
βαριᾶA φορολογίαA. Καὶ θεώρησαν αὐτοὶ (οι τοῦρκοι) ὅτι βρῆκαν
εὐκαιρία νὰ ἁρπάξουν χρήµατα καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία καὶ τοὺA προὔχοντεA τοῦ τόπου. Ἔγινε µία στάση στὴν Λευκω-
σία, ἡ ὁποία ἐγκυµονοῦσε τεράστιουA κινδύνουA, µέχρι ποὺ
ἀναγκάσθηκε ἡ ὑψηλὴ Πύλη νὰ στείλει δύο χιλιάδεA στρατιῶτεA,
γιὰ νὰ πολιορκήσουν τὴν Λευκωσία καὶ νὰ καταστείλουν τὴν στάση.
Ὁ τόποA πραγµατικὰ περιῆλθε σὲ µεγάλη δυσκολία. Ὁ ΚυπριανόA,
ἂν καὶ οἰκονόµοA, τότε, τῆA ἈρχιεπισκοπῆA, καὶ ἱεροµόναχοA, καὶ
κηδεµόναA τοῦ ἐδῶ µετοχίου τοῦ Μαχαιρᾶ, ἐν τούτοιA ἔπαιξε µε-
γάλο ρόλο καὶ συµβίβασε τὰ πράγµατα. Ἦταν ὁ συνδετικὸA κρίκοA
κι ὁ συµβιβαστικὸA ἄνθρωποA µεταξὺ τῶν πολιορκητῶν τούρκων
στρατιωτῶν καὶ τῶν πολιορκηµένων ἐντὸA τῆA ΛευκωσίαA. Καὶ κα-
τάφερε νὰ φέρει τὴν εἰρήνη στὸν τόπο καὶ νὰ διασφαλίσει τοὺA ὑπάρ-
χοντεA χριστιανούA, ἀλλὰ καὶ τοὺA τούρκουA στασιαστέA. Χύθηκε
τότε ἀρκετὸ τουρκικὸ αἷµα, παρὰ τὴν διαµεσολάβηση τοῦ Κυπρια-
νοῦ, πρᾶγµα τὸ ὁποῖον ὡA φαίνεται, οἱ τοῦρκοι, τοῦ τὸ χρωστοῦσαν
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ἀργότερα, στὴν ἐξέλιξή του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο4.
Στὴν Ἐκκλησία, παράλληλα, ὑπῆρχε µία µεγάλη δυσκολία,

διότι ὁ ἀρχιεπίσκοποA ΧρύσανθοA εὑρίσκετο σὲ πολὺ µεγάλη ἡλι-
κία καὶ τὰ πράγµατα τῆA ἈρχιεπισκοπῆA ἦσαν ἀδιοίκητα. ∆ύο ἐκ
τῶν µητροπολιτῶν, ὁ Πάφου ΧρύσανθοA καὶ ὁ Κιτίου ΧρύσανθοA,
ἦσαν ἀνεψιοί, ἀδελφότεκνοι δηλ. τοῦ ἀρχιεπισκόπου, καὶ φαίνεται
ὅτι καὶ στὴν Ἐκκλησία ἐπικρατοῦσε κάποιαA µορφῆA ἀναρχία. Ἀδι-
οίκητοA φαινόταν ἡ Ἐκκλησία, µέχρι ποὺ πάρα πολλοὶ χριστιανοὶ
ἀπευθύνθηκαν στὴν ὑψηλὴ Πύλη, ἐκφράζονταA παράπονα γιὰ τὴν
δυσκολία στὴν ὁποίαν εὑρίσκετο ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου. Καὶ ὄχι
µόνον αὐτό, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ ὅτι ὁ τότε γηραιὸA ἀρχιεπίσκοποA
ΧρύσανθοA δὲν ἐδέχετο νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸν θρόνο του, ὥστε νὰ
µπορέσει ἡ Ἐκκλησία νὰ ξαναβρεῖ τὸν ἑαυτόν τηA. Ἡ ὑψηλὴ Πύλη
µὲ διαταγή τηA, ἐξόρισε τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθο στὴν Εὔβοια,
µαζὶ µὲ τὸν µητροπολίτη Κιτίου Χρύσανθο, τὸν ἀνεψιό του, καὶ διέ-
ταξε ὁ βεζύρηA νὰ χειροτονηθεῖ ὡA ἀρχιεπίσκοποA Κύπρου ὁ
ΚυπριανὸA καὶ ὡA µητροπολίτηA Κιτίου ὁ ΜελέτιοA. Αὐτό, εἶχε
βέβαια τὴν κοσµικὴ κάλυψη, ἐκκλησιαστικῶA ὅµωA δὲν µποροῦσε νὰ
γίνει, διότι θὰ θεωρεῖτο ἀντικανονικὴ ἐνέργεια. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο
οὔτε ὁ ΚυπριανὸA ἐδέχθη τὴν χειροτονία, ἀλλὰ περίµεναν, µέχριA
ὅτου ἡ µεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὸ Πατριαρχεῖο
ΚωνσταντινουπόλεωA, ἀποφανθεῖ περὶ τοῦ πρακτέου.

Ἐν τῷ µεταξύ, ὁ ἀρχιεπίσκοποA Κύπρου ΧρύσανθοA πέθανε
στὴν ἐξορία, καὶ ἔτσι ἄνοιξε ὁ δρόµοA τῆA χειροτονίαA τοῦ Κυπρια-
νοῦ, ἐκδοθείσηA καὶ σχετικῆA πρὸA τοῦτο ἄδειαA τοῦ Πατριαρχείου.
Χειροτονήθηκε ἀρχιεπίσκοποA Κύπρου ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο τοῦ
Σινᾶ Κωνστάντιο, τὸν µητροπολίτη ΚυρηνείαA Εὐγένιο καὶ τὸν ἐπί-
σκοπο ΤριµυθοῦντοA Σπυρίδωνα, ἀναλαµβάνονταA ταυτόχρονα τὴν
διοίκηση καὶ τὴν ποιµαντορία τῆA ἘκκλησίαA. Περιττὸ νὰ ποῦµε
ὅτι σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου καὶ ὅλη ἡ
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4. Ὁ ὁµιλητὴA θεωρεῖ ὅτι οἱ τοῦρκοι ἐκτίµησαν τὴν σωστικὴ γι� αὐτοὺA παρέµ-
βαση τοῦ Κυπριανοῦ, γι� αὐτό, ὅταν ἀργότερα προέκυψε θέµα ἐκλογῆA ἀρχιεπι-
σκόπου, ἦταν εὐνοϊκοὶ πρὸA αὐτόν.
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Ἐκκλησία εὑρίσκετο σὲ δεινὴ περιπέτεια. Οἱ ἱστορικοὶ µᾶA ἀνα-
φέρουν ὅτι ἀπὸ πλευρᾶA οἰκονοµικῆA ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἦταν σὲ
ἀθλία κατάσταση. Παρέλαβε ὁ ΚυπριανόA, λέει ἡ ἱστορία, τρία
ἑκατοµµύρια, διακόσιεA ὀγδόντα πέντε χιλιάδεA, ὀκτακόσια ἑβ-
δοµῆντα γρόσια χρέοA, τὸ ὁποῖον ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ χρωστοῦσε δεξιὰ
καὶ ἀριστερά. Στὸν κώδικα τῆA ἀρχιεπισκοπῆA, δίπλα ἀπ’ αὐτὸ τὸ
ὑπέρογκο ποσόν, σηµείωσε µὲ δικά του γράµµατα ὁ ἀρχιεπίσκοποA
ΚυπριανόA, ἐκφράζονταA τὸν πόνο καὶ τὴν ἀγωνία του, τὰ ἑξῆA:
«ἽλεωA γενοῦ ἡµῖν, Κύριε, καὶ ἐπὶ τούτῳ». ∆ηλαδή, «νὰ µᾶA λυ-
πηθεῖA, Θεέ µου, καὶ σ’ αὐτὴ τὴν δύσκολη κατάσταση». Εἶναι ση-
µαντικὲA αὐτὲA οἱ λεπτοµέρειεA τῆA ζωῆA τοῦ Κυπριανοῦ, γιατὶ
µέσα ἀπ’ αὐτέA, ἀφ� ἑνὸA µὲν ἐξάγεται τὸ ἦθοA τοῦ ἀνδρόA, ἀφ� ἑτέ-
ρου δὲ καθίστανται γιὰ µᾶA πραγµατικὰ σηµεῖα, τὰ ὁποῖα µποροῦν
νὰ µᾶA καθοδηγήσουν καὶ µέσα στὴν σηµερινὴ δύσκολη ἐποχή, τὴν
ὁποία διάγοµε.

ΣτὶA 30 ’Οκτωβρίου τοῦ 1810, λοιπόν, ὁ ΚυπριανὸA γίνεται
ἀρχιεπίσκοποA. ἈµέσωA ἀρχίζει τὸ ποιµαντορικό του ἔργο µὲ πάρα
πολλοὺA ἀγῶνεA. Γνωρίζει ἐπακριβῶA τὶA ἀνάγκεA τοῦ ποιµνίου
του· ξέρει, σὰν καλὸA πατέραA καὶ σὰν καλὸA ποιµέναA, νὰ περιθάλ-
ψει τὸ ποίµνιό του, καὶ νὰ τὸ περιφρουρήσει ἀπὸ πάσηA ἀπόψεωA,
ἀπὸ τὶA αἱρέσειA π.χ., οἱ ὁποῖεA ἄρχισαν, τότε, νὰ προβάλλουν. Γι�
αὐτὸ καὶ ἐξέδωκε ἀφορισµὸ κατὰ τῶν µασώνων στὴν Λάρνακα. Ἐν
συνεχείᾳ, βλέπονταA τὸν λαὸ νὰ µαστίζεται ἀπὸ τὴν πανώλη καὶ
τὶA ἀκρίδεA καὶ ἀπὸ ἄλλεA ἀσθένειεA, ἐξαπέλυσε ἐγκυκλίουA, δί-
δαξε τὸν λαὸ σωστὰ πῶA νὰ ἀντιµετωπίζει τὰ πράγµατα αὐτά,
ἔδωσε εἰκόνεA τοῦ ἁγίου ΧαραλάµπουA καὶ τοῦ ἁγίου ΤρύφωνοA
σὲ ὅλεA τὶA ἐκκλησίεA, ἢ τοὐλάχιστον στὶA περισσότερεA, γιὰ νὰ
προτρέψει τὸν λαὸ νὰ ἔχει ἐλπίδα στὸν Θεὸ καὶ στοὺA ἁγίουA, καὶ
ἀπ’ αὐτὸν νὰ περιµένει, µαζὶ µὲ τὴν βοήθεια τῆA ἐπιστήµηA, τὴν
ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ δεινά, τὰ ὁποῖα ἐφαίνοντο νὰ τὸν βασανίζουν.

Ταυτόχρονα, δίπλα ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπή, στὸν µπαξέ, σὲ
κῆπο τῆA µονῆA Μαχαιρᾶ, ἵδρυσε τὴν Ἑλληνικὴ Σχολή, τὸ σηµε-
ρινὸ Παγκύπριο Γυµνάσιο, τὸ ὁποῖο τελείωσε τὸ 1812. Μὲ πολὺ
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πόθο καὶ ἐνδιαφέρον ἔκτισε τὸ σχολεῖο αὐτό, παρ� ὅλα τὰ δυσβά-
στακτα χρέη, γιὰ νὰ µποροῦν οἱ ἕλληνεA τῆA Κύπρου νὰ παιδεύον-
ται στὰ γράµµατα καὶ νὰ καλλιεργοῦνται στὸν πολιτισµό.

Ἡ πορεία τοῦ χρόνου ἦταν τραγικὴ γιὰ τὸν Κυπριανό. Γιατὶ
προχωροῦµε σταθερὰ πρὸA τὸ 1821. Ἀρχίζει στὸν ἑλληνικὸ χῶρο νὰ
ἑτοιµάζεται ἡ ἐξέγερση τῶν ἑλλήνων, τῶν ὑποδούλων ἑλλήνων. Ἡ
Φιλικὴ Ἑταιρεία ἦταν αὐτή, ἡ ὁποία ἑτοίµασε ὅλην αὐτὴ τὴν πορεία
πρὸA τὴν ἐπανάσταση. Ἦλθαν στὴν Κύπρο ἀπεσταλµένοι, οἱ ὁποῖοι
πλησίασαν τὸν Κυπριανὸ καὶ τοῦ µίλησαν γιὰ τὴν ἐξέγερση, θέ-
λονταA νὰ συµµαχήσει ὁ ΚυπριανὸA µαζί τουA, ὥστε καὶ ἡ ΚύπροA
νὰ ἐξεγερθεῖ. Ὁ ΚυπριανόA, µὲ τὴν σοφία, τὴν σύνεση καὶ τὴν
πεῖρα, ἡ ὁποία τὸν διέκρινε, κατάλαβε ὅτι αὐτὸ ἦταν πάρα πολὺ
ἐπικίνδυνο, καὶ µοιραία θὰ καταδικαζόταν σὲ ἀποτυχία. Γι’ αὐτὸ
τὸν λόγο ἐξήγησε στοὺA φιλικοὺA ὅτι δὲν µποροῦσε στὴν Κύπρο νὰ
γίνει ἐκείνη τὴν στιγµὴ ἐπανάσταση. Ὑποσχέθηκε οἰκονοµικὴ βοή-
θεια, πρᾶγµα τὸ ὁποῖον ἔπραξε, καὶ παρέµεινε στὸν τόπο του, στὴν
θέση του, περιµένονταA τὴν ἔκβαση τῶν γεγονότων.

Τὸ 1820 διορίζεται ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ Πύλη ὡA διοικητὴA τῆA
Κύπρου, ὁ Κιουτσιοὺκ Μεχµέτ, ὁ ὁποῖοA ἔτρεφε ἄσπονδο µῖσοA
κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ εἶχε ἀκόρεστη ἐπιθυµία νὰ πάρει τὶA πε-
ριουσίεA τῶν δηµογερόντων, τῶν προεστώτων καὶ τῆA ἘκκλησίαA.
Μὲ διάφορεA προφάσειA προσπαθοῦσε νὰ πείσει τὴν ὑψηλὴ Πύλη
ὅτι καὶ στὴν Κύπρο ἄρχισαν τὰ πράγµατα νὰ γίνονται ἐπικίνδυνα.
Στὴν ἀρχὴ δὲν τὸ πετύχαινε, διότι ἡ ΚύπροA, ὅπωA γράφει σ’ ἕνα
γράµµα του ὁ σουλτᾶνοA, δὲν ἔδωσε παραδείγµατα τέτοιαA δια-
γωγῆA ἀπέναντι στὴν ὑψηλὴ Πύλη. Παρὰ ταῦτα, ὅµωA, λίγο
ἀργότερα, ὅταν τὸ 1821 ἕναA ἀρχιµανδρίτηA, ὁ ΘεοφύλακτοA Θη-
σέαA, ἄρχισε νὰ µοιράζει προκηρύξειA καὶ φυλλάδια γιὰ τὴν
ἐπανάσταση ἐναντίον τῶν τούρκων, αὐτὸ ἔγινε αἰτία, ὥστε νὰ πει-
σθεῖ, πλέον, ἡ ὑψηλὴ Πύλη ὅτι καὶ στὴν Κύπρο τὰ πράγµατα ἔγι-
ναν ἐπικίνδυνα. Ὁ ΚυπριανὸA ἐξαπέλυσε µίαν ἐγκύκλιο στὶA 22
Ἀπριλίου 1821, µὲ τὴν ὁποία προέτρεπε τοὺA ρωµιοὺA νὰ παραδώ-
σουν στοὺA τούρκουA ὅλα τὰ ὅπλα ποὺ εἶχαν στὴν κατοχή τουA.
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Καί, ἕνα-δύο µῆνεA ἀργότερα, τὸν Μάϊο, ἐξαπέλυσε καὶ ἄλλη ἐγ-
κύκλιο, µὲ τὴν ὁποία προέτρεπε τοὺA ρωµιοὺA χριστιανοὺA νὰ εἶναι
πάρα πολὺ προσεκτικοὶ στὴν διαγωγή τουA, προσεκτικοὶ µέχρι λε-
πτοµερείαA, ἀκόµα καὶ στὰ ροῦχα ποὺ φοροῦσαν, νὰ µὴν εἶναι προ-
κλητικά, νὰ εἶναι συνετοὶ καὶ πολὺ σώφρονεA, διότι καὶ ἡ παραµικρὴ
ἀπροσεξία θὰ ἦταν µοιραία καὶ γιὰ τοὺA ἴδιουA καὶ γιὰ τὸν τόπο.

Βέβαια, τὰ πράγµατα προχωροῦσαν, καὶ φθάνουµε στὴν 9ην
Ἰουλίου τοῦ 1821, ὁπότε ὁ Κιουτσιοὺκ Μεχµέτ, µὲ τὰ δικά του συ-
νέδρια, ἀποφάσισε, ἀφοῦ ἔλαβε τὴν ἔγκριση τῆA ὑψηλῆA ΠύληA, νὰ
σκοτώσει 486 προεστῶτεA τοῦ τόπου, ὅλουA τοὺA µητροπολῖτεA,
ἀρκετοὺA ἡγουµένουA, ἱεροµονάχουA, ἱερεῖA, δασκάλουA, προὔχον-
τεA, οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο ἐπικίνδυνοι. Ἔτσι ἄρχισε τὸ ἀνόσιο ἔργο
του τὴν 9ην Ἰουλίου, καὶ ἀφοῦ πρῶτα ἀπηγχόνισε τὸν ἀρχιεπίσκοπο
Κυπριανό, στὴν συνέχεια καρατόµησε, ἔσφαξε τοὺA µητροπολῖτεA
Πάφου Χρύσανθο, Κιτίου Μελέτιο, ΚυρηνείαA Λαυρέντιο, τὸν
ἡγούµενο Κύκκου Ἰωσήφ, τὸν οἰκονόµο τοῦ Τιµίου Σταυροῦ ’Οµό-
δουA Εὐτύχιο, τὸν ἀρχιδιάκονο Μελέτιο, τὸν ἡγούµενο τῆA µονῆA
Χρυσοστόµου, τοὺA ἱεροµονάχουA ἀπὸ τὴν µονὴ τοῦ Σινᾶ, καὶ
ἀρκετοὺA ἄλλουA, κληρικοὺA καὶ λαϊκούA. ΤρεῖA ἡµέρεA κράτησε ἡ
σφαγὴ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων στὴν Λευκωσία.

Μὲ λίγα λόγια αὐτὴ εἶναι ἐξωτερικὰ ἡ ζωὴ τοῦ ἐθνοµάρτυροA
Κυπριανοῦ. Πιστεύω ὅτι εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλουA µαA, τὴν διαβά-
σαµε, τὴν µάθαµε στὰ σχολεῖά µαA, τὴν ἀκοῦµε συχνά. Ἐκεῖνο τὸ
ὁποῖο ἐγὼ ἤθελα νὰ πῶ, ἔτσι, ὡA δική µου ἄποψη, γιὰ τὸν ἐθνο-
µάρτυρα Κυπριανό, εἶναι ὅτι ὁ ΚυπριανὸA ἦτο τὸ ἀπόσταγµα καὶ
τὸ καταστάλαγµα αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἔκρυβε µέσα του τὸ µυστήριο
τῆA Κύπρου. Τὸ µυστήριο τῆA ΡωµιοσύνηA. Ἦταν ἕναA ἄνθρωποA
ζυµωµένοA µέσα στὴν ἀσκητικὴ παράδοση τῆA ἘκκλησίαA. Ἄνθρω-
ποA, ὁ ὁποῖοA ἔµαθε νὰ προσφέρει, νὰ διακονεῖ, χωρὶA νὰ εἶναι κλει-
σµένοA σὲ στενὰ πλαίσια. Ἦταν πραγµατικὸA ρωµιόA, ὁ ὁποῖοA
µποροῦσε ν’ ἀγαπᾶ ἀκόµα καὶ τοὺA ἐχθρούA του. ∆ὲν ἄφησε τὸν
ἑαυτό του νὰ φοβηθεῖ τὸν θάνατο, γιατὶ ὑπερέβη τὸν θάνατο, ἐνῷ
ἀκόµα ἦταν στὴν ζωὴ αὐτή, µέσα ἀπὸ τὴν ἀγωγὴ τῆA ἘκκλησίαA.
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Ἦταν ὁ ἀπαθὴA ἄνθρωποA, ὁ ὁποῖοA ἤξερε νὰ µὴν εἶναι παρορµη-
τικόA, ἀλλὰ τὸν ἐνθουσιασµό του καὶ τὰ αἰσθήµατά του τὰ τιθάσ-
σευε µέσα στὰ πλαίσια τῆA σωφροσύνηA καὶ τῆA εὐθύνηA ἀπέναντι
στὸν λαό του. Ἀκόµα ὁ ΚυπριανὸA ἤξερε πάρα πολὺ καλὰ πῶA µπο-
ροῦσε νὰ γίνει σωστὰ µιὰ ἐπανάσταση γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ τόπου
αὐτοῦ.

Γι’ αὐτὸ µπορεῖ σήµερα νὰ µιλήσει, νὰ γίνει γιὰ µᾶA παρά-
δειγµα, γιατὶ δὲν ἦταν αἰσθηµατολόγοA, οὔτε ἀπερίσκεπτοA, οὔτε
παρορµητικόA. Λέγεται ὅτι ἔστειλε ἐγκύκλιο, τὴν ὁποία ἀρκετοὶ κα-
κίζουν. Γιατὶ δὲν µποροῦν, ἴσωA, νὰ δοῦν τὴν σοφία του. Ἔστειλε
ἐγκύκλιο ἡ ὁποία ἔλεγε: «∆ῶστε τὰ ὅπλα ὅλα στοὺA τούρκουA».
Μπορεῖ κανεὶA νὰ θεωρήσει αὐτὴ τὴν ἐγκύκλιο προδοτική, ἢ καὶ
πολὺ δουλοπρεπῆ, ἔναντι τῶν τούρκων. Ἀλλά, ἐὰν διαβάσουµε ὅλεA
τὶA ἐπιστολὲA τοῦ ἀποστόλου Παύλου, θὰ δοῦµε ὅτι ὁ ἀπόστολοA,
παιδαγωγῶνταA τοὺA χριστιανούA, τοὺA ἔλεγε ὅτι «ἂν εἶσαι δοῦ-
λοA, µὴ σὲ µέλλει ποὺ εἶσαι δοῦλοA, νὰ γίνειA ἐλεύθεροA ἐν
Χριστῷ»5. Ἤξερε ὁ ΚυπριανὸA ὅτι ἡ ἐλευθερία δὲν κατακτᾶται µὲ
τὰ ὅπλα. Κι εἶπε, «δῶστε τὰ ὅπλα σαA στοὺA τούρκουA. Καὶ µὴ φο-
βᾶστε. ∆ὲν γίνεστε ὑπόδουλοι, ἂν δὲν ἔχετε ὅπλα. Γίνεστε ὑπόδου-
λοι, ἂν δὲν εἶσθε ἐλεύθεροι ἄνθρωποι».

Γι’ αὐτό, δὲν τὸν ἐνδιέφεραν τὰ ὅπλα. Τὸν ἐνδιέφερε τὸ σχο-
λεῖο. Γιατὶ ἦταν µέσα στὴν ἴδια παράδοση τοῦ Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
καὶ τῶν πατέρων τῆA ἘκκλησίαA, οἱ ὁποῖοι ἤξεραν ὅτι µποροῦσαν
νὰ καλλιεργήσουν τὸν λαό, καὶ ὅτι τὸ ἐθνικὸ ἔργο δὲν εἶναι µόνο νὰ
δίνειA ὅπλα στοὺA ἀνθρώπουA, ἀλλὰ καὶ τὸ πῶA νὰ τοὺA κάνειA
ἐλεύθερουA. Κι ὅταν ὁ ἅγιοA ΚοσµᾶA ὁ ΑἰτωλὸA γύριζε τὴν Ἑλ-
λάδα καὶ ἔκτιζε σχολεῖα, ἔλεγε· «τὰ σχολεῖα ἀνοίγουν ἐκκλησίεA».
Καὶ γέµισε τὸν τόπο σχολεῖα, κι ἔλεγε στοὺA ὑπόδουλουA ἕλληνεA,
«νὰ στέλλετε τὰ παιδιά σαA στὰ σχολεῖα, γιατί, ἂν δὲν πᾶνε σχο-
λεῖο, εἶναι σὰν τὰ ζῶα». Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοποA ΚυπριανόA,
παρὰ τὶA φοβερὲA δυσκολίεA ποὺ ἀντιµετώπιζε. Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτά

5. Α� Κορ. ζ� 21-24. Ἐφ. J� 6-9.
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του ἔργα ἦτο νὰ κτίσει σχολεῖο, γιὰ νὰ οἰκοδοµήσει τοὺA ἀν-
θρώπουA τῆA ἐποχῆA του.

Γράφει, λοιπόν, τότε, καὶ νοµίζω ὅτι εἶναι πολὺ σηµαντικὸ νὰ
σᾶA διαβάσω τὰ ἴδιά του τὰ λόγια, τὰ ὁποῖα ἔγραψε στὰ ἐγκαίνια
τοῦ σχολείου:

«ἘννοήσαντεA ὅτι ἡ ἡµετέρα πολιτεία τῆA καθ� ἡµᾶA νήσου
Κύπρου πάσχει µέγαν αὐχµὸν παιδείαA, καὶ ἔλλειψιν ἑλληνικῶν µα-
θηµάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι τὸ µόνον µέσον ὁποῦ στολίζουσι τὸν
ἀνθρώπινον νοῦν, καὶ ὁποῦ ἀποκαταστήνουσι τὸν ἄνθρωπον ἄξιον
τῷ ὄντι ἄνθρωπον. Τούτου χάριν ζήλῳ θείῳ κινηθέντεA καὶ φιλοτι-
µηθέντεA, ἀπεφασίσαµεν, ἅµα τοῦ πνευµατικοῦ σκάφουA διαδεξά-
µενοι τὰ πηδάλια, ἐν πάσῃ τῇ ἀσθενείᾳ ἡµῶν, νὰ συστήσωµεν µίαν
ἑλληνικὴν Σχολὴν ἐπάνω εἰA τὴν πατρίδα, διὰ νὰ ὠφελήσωµεν καὶ
ἡµεῖA ὁπωσοῦν τοὺA συµπατριώταA ἡµῶν. Καθότι ἐνενοήσαµεν
προσέτι, ὅτι τῆA ἀπαιδευσίαA καὶ κακοηθείαA τινῶν ὁµοπατρίων,
ἀφ’ ἧA πηγάζουσι τόσα καὶ τόσα δεινά, δὲν εἶναι ἄλλο τὸ αἴτιον,
παρὰ ἡ στέρησιA τῶν µουσῶν, µὲ τὸ νὰ µὴ{ν} ἐστάθη τρόποA µέχρι
τῆA αὐτῆA νὰ συστηθῇ καὶ εἰA τὴν ἐδικήν µαA πατρίδα, καθὼA καὶ
εἰA ἄλλαA πολιτείαA, ἕνα κοινὸν σχολεῖον, διὰ νὰ διδάσκωνται οἱ
παῖδεA τῆA πολιτείαA, τέλοA πάντων, τὴν πάτριον πίστιν αὐτῶν, τὸ
µόνον προτιµότατον καὶ ἀναγκαιότατον, καὶ νὰ ἐκπαιδεύωνται
ἐνταυτῷ, καὶ ἤθη χρηστά, ὁποῦ µὲ τὸ µέσον τῆA µαθήσεωA προβαί-
νοντεA εἰA τὴν ἀνδρικὴν ἡλικίαν νὰ γίνωνται ἄνδρεA θεοσεβεῖA,
φρόνιµοι, πολιτικοί, χρηστοήθειA, δίκαιοι, φιλοπάτριδεA, φιλέµπο-
ροι, ὁποῦ νὰ ἠµποροῦσι νὰ προσπορίζωνται τὰ συστατικὰ τῆA ζωῆA
αὐτῶν µὲ τρόπουA δικαιοσύνηA, καὶ ὄχι νὰ περιφέρωνται τῇδε
κἀκεῖσαι τηνάλλωA, ἐν ἀπορίᾳ καὶ ἀµηχανίᾳ τὸ πλεῖστον διάγοντεA.
Τούτου χάριν ἀποφασιστικῶA µὲ ὅλην µαA τὴν ἀδυναµίαν, καὶ µὲ
κάθε δύσκολον τρόπον, ἠγείραµεν ἐκ θεµελίων, καὶ εἰA κάλλοA ὁπω-
σοῦν, τὴν ἤδη οἰκοδοµηθεῖσαν νέαν Σχολήν, τὴν ἔξωθεν καὶ πλη-
σίον κειµένην τῆA καθ’ ἡµᾶA ἁγιωτάτηA ἈρχιεπισκοπῆA, ἐν τῷ
κατὰ ἀνατολὰA εὑρισκοµένῳ παξέ, τὸν ὁποῖον παξὲν εἶχε πρὸ χρό-
νων ἀφιερωµένον εἰA τὴν ἱερὰν σταυροπήγιον καὶ βασιλικὴν µονὴν
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τῆA κυρίαA ΜαχαιράδοA ὁ συναδελφὸA ἡµῶν ἅγιοA ΚυρηνείαA κὺρ
ΕὐγένιοA.... Παρώτρυνε δὲ ἡµᾶA εἰA τοῦτο τὸ εὐσεβὲA καὶ θεάρε-
στον ἔργον, ναὶ καὶ ὁ ζῆλοA τῆA πατρίδοA, ὡA ἔφηµεν, καὶ τὸ ἀπα-
ραίτητον ἡµῶν χρέοA, ἀλλὰ καὶ αἱ ἐξ ἁµάξηA λαλούµεναι κατὰ τῶν
κυπρίων ἡµῶν ἀναρίθµητοι ἐκεῖναι κατηγορίαι, ὧν αὐτήκοοι πολ-
λάκιA ἐν πολλοῖA ἐγενόµεθα. Καθότι εἰA ὅσουA περιήλθοµεν τόπουA
καὶ ξέναA ἐπαρχίαA, ἄλλο δὲν ἠκούοµεν, παρὰ µίαν ἀδιάκοπον
ῥύµην κατηγοριῶν εἰA τοὺA κυπρίουA ἡµᾶA, ὅτι τὰ παραµικρότερα
νησία, καὶ αἱ παραµικρότεραι πολιτεῖαι, ἔχουσι κοινὰ σχολεῖα συ-
στηµένα, καὶ µία περίφηµοA ΚύπροA, ἕνα κοινὸν µουσεῖον, κἂν τῶν
γραµµατικῶν, δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ συστήσωσι, διὰ νὰ σπουδάζωσι τὰ
παιδία τῆA πολιτείαA καὶ νὰ ῥυθµίζωσι κἂν τὴν βάρβαρον γλῶσσάν
τουA. Ἀλλὰ πηγαίνειA καὶ βλέπειA µίαν ἀµάθειαν εἰA ὅλουA γενικῶA,
καὶ εἰA ἱερωµένουA, καὶ εἰA λαϊκούA, καὶ κάποια ἤθη σχεδὸν ἀνυπό-
φορα»6.

Νοµίζω εἶναι πολὺ βασικὸ σηµεῖο αὐτό, γιατὶ µᾶA δείχνει τὴν
φιλοσοφία καὶ τὴν στάση τοῦ Κυπριανοῦ ἀπέναντι στὸ ἐθνικὸ πρό-
βληµα. Ὁ ΚυπριανὸA ἤθελε νὰ φτιάξει ἀνθρώπουA ἐλεύθερουA.
ἈνθρώπουA, οἱ ὁποῖοι θὰ µποροῦσαν, ἀφοῦ ἦταν οἱ ἴδιοι ἐλεύθεροι,
νὰ ἀποκτήσουν καὶ ἐλεύθερη πατρίδα. Γιατὶ πίστευε ὅτι δοῦλοA
ἄνθρωποA καὶ ἐλεύθερη πατρίδα νὰ ἔχει, θὰ τὴν ὑποδουλώσει. Καὶ
ὅτι ἡ ἐλευθερία δὲν εἶναι µόνον γεωγραφική, ἀλλὰ πρωτίστωA γε-
γονὸA τὸ ὁποῖο συντελεῖται µέσα στὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ
ὁποῖο συντελοῦν ἡ γνώση τῆA ἱστορίαA καὶ τῆA θεολογίαA. Αὐτὸ
σηµαίνει Ρωµιοσύνη καὶ ρωµαϊκὸν ἦθοA. Καὶ γι’ αὐτὸ ὁ ΚυπριανὸA
ἔφτιαξε τὴν Σχολὴ καὶ ἔδωσε σ’ αὐτὴ σηµασία καὶ δὲν δίστασε οὐδό-
λωA νὰ πεῖ στοὺA χριστιανοὺA νὰ δώσουν ὅλα τὰ ὅπλα στοὺA τούρ-
κουA. ∆ιότι ἤξερε πολὺ καλὰ πῶA ἀποκτᾶται ἡ ἐλευθερία.

Ἕνα ἄλλο σηµεῖο, τὸ ὁποῖο παρουσιάζει τὴν µεγάλη ψυχὴ καὶ
τὴν µεγάλη διάνοια τοῦ Κυπριανοῦ εἶναι τὸ ἑξῆA: Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα
τῆA ἐπανάστασηA, δὲν νικήθηκε ἀπὸ τὰ συναισθήµατά του, δὲν κι-

���

6. Βλ. Ἱδρυτικὴ πράξη ἑλληνικῆA ΣχολῆA ΛευκωσίαA, σσ. 182-184 ἐν τῷ παρόντι.
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νήθηκε συναισθηµατικὰ καὶ ἐνθουσιαστικὰ (ὡA ἕλληναA ἤθελε βέ-
βαια τὴν ἐλευθερία τοῦ τόπου του), ἀλλὰ ὑπεύθυνα καὶ σοβαρά.
∆ιεῖδε τὶA αἱµοχαρεῖA διαθέσειA τοῦ Κιουτσιοὺκ Μεχµέτ, ὁ ὁποῖοA
ἦταν ἕτοιµοA νὰ σφάξει ὅλουA τοὺA ραγιάδεA τοῦ τόπου. Σὰν καλὸA
ποιµέναA καὶ πατέραA εἶπε ὅτι σ’ αὐτὸν τὸν τόπο δὲν µπορεῖ νὰ
γίνει τώρα ἐπανάσταση. Οἱ γύρω χῶρεA ἦταν ὑπὸ τὴν τουρκικὴ κα-
τοχή, καὶ σὲ λίγεA ὧρεA ἦταν δυνατὸν νὰ πνιγεῖ ὁλόκληρη ἡ
ΚύπροA στὸ αἷµα. Ὁπόταν εἶχε τὸ θάρροA, µπροστὰ στὴν ἀπαίτηση
τῶν φιλικῶν, νὰ πεῖ ὅτι αὐτὴ τὴν στιγµὴ δὲν µπορεῖ στὸν τόπο τοῦτο
νὰ γίνει ἐπανάσταση. Πρᾶγµα τὸ ὁποῖον οἱ φιλικοὶ ἐδέχθησαν,
ἐσεβάσθησαν, ἐπῄνεσαν. Βοήθησε τὴν ἐπανάσταση µὲ ἄλλο τρόπο.
Ἐνῷ ἡ ἄλλη περίπτωσιA, τοῦ ἀρχιµανδρίτου Θεοφυλάκτου, δυ-
στυχῶA ἔπνιξε τὸν τόπο στὸ αἷµα, χωρὶA κανένα πρακτικὸ
ἀποτέλεσµα.

ΠροχωρῶνταA, βλέπουµε αὐτὸ τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἀρχιεπί-
σκοπο, ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ θανάτου του, καὶ τοῦ πρότειναν νὰ
γλυτώσει τὸν ἑαυτό του, αὐτὸA νὰ ἀρνεῖται. Καὶ δὲν εἶναι παράδοξο
ὅτι ἕναA τοῦρκοA τοῦ πρότεινε νὰ πάει στὰ προξενεῖα τῆA Λάρνα-
καA καὶ νὰ σωθεῖ. Ὁ ΚυπριανὸA δὲν ἦταν ἄνθρωποA ὁ ὁποῖοA ἤθελε
νὰ ζήσει. Γιατί, ὅπωA λέει κάποιοA, «ἕναA ρωµιὸA δὲν µαθαίνει µόνο
νὰ ζεῖ, ἀλλὰ προπάντων µαθαίνει νὰ πεθαίνει». Ὁ ΚυπριανὸA ἤξερε
νὰ πεθαίνει, γιατὶ ὁλόκληρη ἡ ζωή του ἦταν µιὰ µελέτη θανάτου,
ἦταν ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, ἦταν ἡ πορεία του µέσα στὴν αἰωνιό-
τητα. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἀρνήθηκε νὰ διαφύγει, ἔµεινε ἐκεῖ πιστὸA
καὶ παρέµεινε στὸν χῶρο τὸν δικό του, µὲ ἀξιοπρέπεια καὶ ἀρχοντιά,
χωρὶA νὰ τροµάξει, χωρὶA νὰ σκεφθεῖ τίποτε τὸ ὁποῖο µποροῦσε νὰ
τοῦ προσάψει µοµφή.

Καὶ ὅταν ὁδηγήθηκε µπροστὰ στὸν Μεχµέτ, καὶ αὐτὸA ἄρχισε
νὰ τοῦ λέει ἐκεῖνα ὅλα τὰ δελεαστικὰ καὶ τὰ φοβερὰ καὶ νὰ προσ-
παθεῖ νὰ φέρει τὸν Κυπριανὸ σὲ µιὰ δύσκολη κατάσταση, ὁ ἀρχι-
επίσκοποA µὲ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἐξήγησε ὅτι αὐτὴ ἡ πράξη εἶναι
ἄδικη, ὅτι οἱ κύπριοι καὶ οἱ ρωµιοὶ τοῦ τόπου δὲν ἦταν ἄξιοι αὐτῆA
τῆA συµπεριφορᾶA. «Κοίταξε», τοῦ εἶπε, «ἐµεῖA εἴµαστε ἄνθρωποι
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ἥσυχοι, δὲν εἴµαστε αὐτοὶ ποὺ ἐσὺ νοµίζειA, ἀλλά, ἂν θέλειA νὰ µᾶA
σκοτώσειA, κάνε ὅπωA προτιµᾶA. Νὰ ξέρειA, ὅµωA, ὅτι ἡ Ρωµιοσύνη
εἶναι φυλὴ συνόκαιρη τοῦ κόσµου. Καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐκλείψει,
ὄχι γιατὶ ἔχει ὅπλα, σοῦ τὰ δώσαµε τὰ ὅπλα, ἀλλὰ γιατὶ αὐτὴ ἡ
Ρωµιοσύνη ἔχει ἄλλεA δυνάµειA, καὶ ἔχει ἕνα ἄλλο ἔδαφοA, τὸ ὁποῖο
ἐσὺ δὲν µπορεῖA νὰ φθάσειA. Κι ἐσὺ µπορεῖ νὰ σκοτώσειA τὸ σῶµά
µαA. Ἀλλὰ τὴν ψυχή µαA δὲν µπορεῖA νὰ τὴν σκοτώσειA». Γιατὶ ὁ
ΚυπριανὸA ἦταν µαθητήA, ἀληθὴA µαθητὴA καὶ µιµητὴA τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ ὁποῖοA εἶπε: «Μὴ φοβᾶσθε ἀπ’ αὐτοὺA ποὺ µποροῦν νὰ
σκοτώσουν τὸ σῶµά σαA, τὴν ψυχή σαA, ὅµωA, δὲν µποροῦν νὰ σκο-
τώσουν»7.

Ἔτσι καὶ ὁ ΚυπριανόA, ὅταν πῆγε στὴν ἀγχόνη, ἐκεῖ, ὡA
ἐπίσκοποA, ὡA µιµητὴA τοῦ Χριστοῦ, ὡA ἄνθρωποA ὁ ὁποῖοA
ἐγεύετο τὴν αἰώνια ζωή, δὲν τρόµαξε, ἀλλὰ εὐλόγησε τὴν θηλειὰ
(σχοινὶ) τοῦ ἀπαγχονισµοῦ, ὅπωA εὐλογοῦµε ἱερατικῶA τὰ ἄµφια
καὶ τὰ φοροῦµε, καὶ γύρισε µὲ ἀξιοπρέπεια καὶ ἀρχοντιὰ καὶ εἶπε
στὸν δήµιο: «Ἐκτέλεσον τὴν ἐντολὴν τοῦ ἀπηνοῦA κυρίου σου».
Μὲ τὸ παράδειγµά του, µὲ τὴν σύνεσή του, µὲ τὴν φρόνησή του,
µπορεῖ νὰ µᾶA πεῖ πολλά. Προπάντων, µπορεῖ νὰ µᾶA πεῖ πολλὰ µ’
αὐτὴν τὴν ρωµαίικη ἀρχοντιά, ἡ ὁποία τὸν διακατεῖχε. Νὰ µᾶA πεῖ
καὶ νὰ µᾶA διδάξει πῶA κι ἐµεῖA σήµερα, µπροστὰ στὸ τεράστιο
ἐθνικὸ πρόβληµα, µπροστὰ στὴν τεράστια ἐθνικὴ δυσκολία, πῶA νὰ
σταθοῦµε συνετοί, φρόνιµοι, ἄνθρωποι ποὺ νὰ ξέρουµε πῶA νὰ πο-
λεµοῦµε καὶ ποῦ νὰ πολεµοῦµε. Καὶ νὰ µάθουµε, ὥστε κι ἐµεῖA νὰ
µὴ φοβόµαστε καὶ νὰ µὴ δειλιάζουµε, ἀλλὰ οὔτε κι ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ
εἴµαστε συνθηµατολόγοι καὶ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι τρέχουµε δεξιὰ καὶ
ἀριστερὰ ἀπερισκέπτωA, δηµιουργοῦντεA προβλήµατα στὸν τόπο
µαA καὶ στὴν πορεία µαA.

Ἡ Ρωµιοσύνη εἶναι γέννηµα τῆA ὀρθόδοξηA ἘκκλησίαA καὶ
τῆA ἑλληνικῆA παράδοσηA. Καὶ ὁ ρωµιὸA καὶ οἱ πατέρεA µαA ἦσαν
ἄνθρωποι µεγάληA ὑποµονῆA. Καὶ ἐπειδὴ εἶχαν ὑποµονή, δὲν ἔκαναν

7. Ματθ. ι� 28. Λουκ. ιβ� 4-5.
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λάθη, γιατὶ δὲν ἐβιάζοντο. Καὶ εἶχαν ὑποµονή, γιατὶ πίστευαν. ∆ιότι
αὐτὸA ποὺ πιστεύει, δὲν βιάζεται καὶ δὲν πανικοβάλλεται καὶ δὲν
ἀγχώνεται. ΑὐτὸA ποὺ δὲν πιστεύει, αὐτὸA ἀγχώνεται καὶ βιάζεται
καὶ πανικοβάλλεται καὶ ὁπωσδήποτε κάνει πολλὰ λάθη.

Νοµίζω ὅτι ἡ σηµερινὴ ἡµέρα εἶναι ἡµέρα τιµῆA γιὰ τοὺA
ἐθνοµάρτυρεA, ἀλλὰ προπάντων εἶναι ἡµέρα µελέτηA. Εἶναι ἡµέρα
µύησηA στὸ µαρτύριο τῶν ἐπισκόπων τῆA ἘκκλησίαA, τῶν προκρί-
των τοῦ τόπου µαA. Πρέπει νὰ ἀκούσουµε τὴν φωνὴ καὶ νὰ δοῦµε
τὸ παράδειγµα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ πα-
ρουσία σφράγισε καὶ θὰ σφραγίζει τὴν ἱστορία τῆA πατρίδαA καὶ
τῆA ἘκκλησίαA µαA.
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Β�
Ἐπισκόπου ΛήδραA

καὶ ἡγουµένου Μαχαιρᾶ Ἐπιφανίου

ΜΙΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ1

Μὲ τὴν παρότρυνση καὶ τὴν εὐλογία τοῦ µακαριωτάτου
ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόµου τοῦ Β�, ἡ ἱερὰ µονὴ τῆA
ΠαναγίαA τοῦ Μαχαιρᾶ ἀνέλαβε τὸ ἔργο µιᾶA ἐπιστηµονικὰ ἐµπε-
ριστατωµένηA ἱστορικῆA ἔρευναA, µὲ σκοπὸ νὰ ἀνακαλύψει ἀπὸ
πρωτογενεῖA πηγὲA ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερα καὶ ἀξιόπιστα
στοιχεῖα γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν δράση τοῦ ἐθνοµάρτυρα ἀρχιεπι-
σκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ. Ὁ λόγοA γιὰ τὸν ὁποῖο ἀνέλαβε ἡ µονή
µαA τὴν ἐργασία αὐτὴ εἶναι τὸ γεγονὸA ὅτι ὁ ΚυπριανὸA ὑπῆρξε
πνευµατικό τηA τέκνο «ἐξ αὐτῆA τῆA βαλβῖδοA τοῦ βίου», ἀλλὰ
καὶ ὅταν ἀνέλαβε τὸ ἀρχιεπισκοπικὸ πηδάλιο τῆA κυπριακῆA νηὸA
δὲν ἔπαυσε νὰ ἐνδιαφέρεται, νὰ µεριµνᾷ καὶ νὰ φροντίζει γιὰ θέ-
µατα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦσαν τὴν µονή.

Ἡ ἔρευνα αὐτὴ ξεκίνησε τὸν Σεπτέµβριο τοῦ 2007 καί, µέσα
σὲ πολὺ σύντοµο χρονικὸ διάστηµα ἀγρεύθηκε πλοῦτοA στοιχείων
ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆA λήθηA καὶ τοῦ πελάγουA τῶν συγγραµµάτων,
ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἄγνωστα καὶ ἀνέκδοτα. Τὰ στοιχεῖα
αὐτὰ εἶναι τόσο ἰσχυρά, ὥστε ἀλλάζουν τὸν ροῦν τῶν ἀντιλήψεών
µαA γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Κυπριανοῦ καὶ τὴν προσωπικότητά του.
ἘκτὸA αὐτῶν ἀνακαλύψαµε καὶ ἀντικείµενα ποὺ σχετίζονται µὲ τὸ
πρόσωπό του2.

1. Εἰσήγηση ἐκφωνηθεῖσα στὸ ∆� διεθνὲA Κυπρολογικὸ συνέδριο, τὸ ὁποῖο
ὀργάνωσε ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν µεταξὺ 29 Ἀπριλίου καὶ 3 Μαΐου
2008. Τὸ κείµενο τῆA ἐπιστολῆA βλ. σσ. 132-135 στὸν παρόντα τόµο.
2. Ἐνδεικτικά, ἐκ τῶν ἐγγράφων ἀναφέροµε τὰ ἑξῆA: µίαν ἐπιστολὴ ἐκ τοῦ
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Ἡ ἱερὰ µονὴ Μαχαιρᾶ, σὲ συνεργασία µὲ διαφόρουA φορεῖA,
ἔχει ἑτοιµάσει ἕνα πρόγραµµα ἐκδηλώσεων καὶ ἐκδόσεων, τὸ ὁποῖο
βρίσκεται µέσα στὸν φάκελλο ποὺ κρατᾶτε. Μέσα ἀπὸ αὐτὲA τὶA
ἐκδηλώσειA καὶ ἐκδόσειA θὰ προβληθοῦν ὅλα τὰ στοιχεῖα, ἐκδεδο-
µένα καὶ ἀνέκδοτα. Ὅλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια ἔχει σκοπὸ νὰ προπα-
ρασκευάσει τὴν ἐπικείµενη διακοσιοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἀνάληψη
ἀπὸ τὸν Κυπριανὸ τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου τῆA Κύπρου, στὶA
30 Ὀκτωβρίου 1810.

Ὁ ΚυπριανόA, ὡA γνωστόν, εἶναι µία ἐκ τῶν πλέον σηµαντι-
κοτέρων ἐκκλησιαστικῶν προσωπικοτήτων τῆA Κύπρου κατὰ τὸν
ιη� καὶ ιθ� αἰῶνα. Καὶ ἐνῶ αὐτὸ εἶναι τοῖA πᾶσι γνωστὸν καὶ ἀποδε-
κτόν, ἐν τούτοιA ἀδίκωA προβάλλονται ἀπὸ κάποιουA οἱ λεγόµενεA
«µελανὲA στιγµὲA» τῆA ζωῆA του3. ΣτόχοA µαA εἶναι ἡ εἰA τὸ ἐγγὺA
µέλλον ἀναίρεση ὅλων τούτων καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆA ἀλήθειαA.

ἘρευνῶντεA στὸ ἀρχεῖο τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Χρυσάνθου ἐντοπίσαµε, µεταξὺ ἄλλων, µία ἐπιστολὴ ὑπογραµµένη

ἀρχείου τῆA ἱερᾶA µεγίστηA µονῆA Βατοπαιδίου, µίαν ἄλλη ἐπιστολή, ἡ ὁποία
ἀπεστάλη πρὸA τὸν Κυπριανὸ ἀπὸ τὸν οἰκονόµο Κωνσταντῖνο τὸν ἐξ Οἰκονό-
µων, ἐπιστολὴ ἡ ὁποία ἀπεστάλη πρὸA τὸν οἰκουµενικὸ πατριάρχη Ἱερεµίαν ∆�
ἀπὸ τὴν κληρικολαϊκὴ συνέλευση τῶν κυπρίων γιὰ νὰ χειροτονήσουν εἰA ἀρχιε-
πίσκοπον τὸν Κυπριανό, ἕναν κατάλογο τῶν χρεῶν τῆA ἈρχιεπισκοπῆA καὶ
πολλὰ ἄλλα. Ἀπὸ τὰ ἀντικείµενα τοῦ Κυπριανοῦ ἀνακαλύψαµε στὰ κειµήλια
τῆA µονῆA µαA ἕνα µεγάλο ὠµοφόριο, τὸ ὁποῖο ἐκ παραδόσεωA ἐθεωρεῖτο ἀφιέ-
ρωµα τοῦ Κυπριανοῦ, καθὼA ἐπίσηA καὶ δύο σταυροὺA ἁγιασµοῦ, ἐκτὸA ἐκείνου
ποὺ ἦταν ἤδη γνωστὸA σὲ ἐµᾶA. Περιῆλθε ἐπίσηA στὴν κατοχὴ µαA, µὲ εὐγενῆ
δωρεὰ τοῦ κ. Ἀνδρέα Παναγίδη τοῦ Ἀναστασίου - λογοτέχνη - τὸ «πουτζὶν»
τοῦ Κυπριανοῦ, συνοδευόµενο ἀπὸ τὸ πωλητήριο ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο ἔκανε µὲ
τὸν Χαράλαµπο Κυριακίδη, ἀπόγονον τῆA ἀδελφῆA τοῦ Κυπριανοῦ ΜαρίαA. Τὰ
ἀντικείµενα αὐτά, µαζὶ µὲ ἄλλα, τὰ ὁποῖα ἐξασφαλίσαµε, θὰ τοποθετηθοῦν σὲ
εἰδικὸ δωµάτιο, µόλιA συµπληρωθοῦν οἱ ἐργασίεA ἐπέκτασηA τοῦ σκευοφυλακίου
τῆA µονῆA µαA.
3. Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Ἱστορία τῆA νήσου Κύπρου, τ. ∆�, Λευκωσία 1993, σ. 143. Τοῦ
αὐτοῦ, «ΚυπριανὸA ἀρχιεπίσκοποA», ΜΚΕ, τ. Ζ�, σ. 376. ὩA τέτοιεA ἐκλαµ-
βάνονται ἡ «εὐθύνη του» ὡA «ἠθικοῦ αὐτουργοῦ» τῆA ἐξορίαA τοῦ προκατόχου
του, τοῦ γηραιοῦ Χρυσάνθου (Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕἰδήσειA ἱστορικαὶ περὶ τῆA Ἐκ-
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ἀπὸ κάποιον Γαβριὴλ Ζαχαρίου, ἡ ὁποία διασώζει σηµαντικότατεA
πληροφορίεA γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ. Αὐτὴ
τὴν ἐπιστολή, µὲ τὴν εὐκαιρία τῆA συµπερίληψηA τῆA ταπεινότητόA
µου µεταξὺ τῶν ὁµιλιτῶν στὸ διεθνὲA αὐτὸ συνέδριο, παρουσιάζω
στὴν εἰσήγησή µου.

Τὸ ἔγγραφο εἶναι γραµµένο σὲ χαρτὶ διαστάσεων 34 ἐπὶ 24
ἑκ. Τὸ χαρτὶ εἶναι χρώµατοA ἀνοικτοῦ κιτρινωποῦ καὶ ἔχει µία µε-
γάλη κηλίδα στὸ πάνω µέροA. Γενικὰ διατηρεῖται σὲ πολὺ καλὴ κα-
τάσταση, ὑπάρχουν ὅµωA µερικὰ σηµεῖα στὰ ὁποῖα ἔχει φθαρεῖ καὶ
καταστραφεῖ. Τὸ ἔγγραφο φέρει τὸν ἀριθµὸ 45, µετὰ ἀπὸ ἐπιθεώ-
ρηση ποὺ ἔκανε ὁ ΚωνσταντῖνοA ΜυριανθόπουλοA (1874-1962), ὁ
ὁποῖοA τὸ 1915 εἶχε προσληφθεῖ ὡA γραµµατέαA καὶ ἀρχειοφύλακαA
στὴν Ἀρχιεπισκοπή4. Τὸ κείµενο τοῦ ἐγγράφου καταλαµβάνει τόσο
τὴν ἐµπρόσθια ὅσο καὶ τὴν ὀπίσθια ὄψη, στὸ κάτω µέροA τῆA
ὁποίαA ὁ ΜυριανθόπουλοA σηµείωσε τὴν φράση: «1803, Μαΐου 23.
Ἐκ ΛάρνακοA· περὶ πανώλουA». Στὴν ἐµπρόσθια ὄψη, πάνω ψηλά,
µέσα σὲ δύο σειρέA, ὡA προµετωπίδα, ὁ συγγραφέαA ἀπευθύνεται
στὸν παραλήπτη µὲ τὴν φράση: «Τὴν ὑµετέραν θεοφρούρητον καὶ
σεβασµιωτάτην µοι αὐτῆA µακαριότητα δουλικώτατα προσκυνῶ,
τὴν δὲ ἁγίαν καὶ χαριτόβρυτον αὐτῆA δεξιὰν ὅλῃ τῇ ψυχῇ καὶ

κλησίαA Κύπρου, Ἀθήνα 1875, σ. 115), ἐρωτήµατα καὶ ἐρωτηµατικὰ σχετικὰ µὲ
τὸ ἀκριβὲA περιεχόµενο καὶ τὸν σκοπὸ τῆA συγγραφῆA τῆA ἐγκυκλίου κατὰ
τῶν φαρµασώνων [Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ὁ τεκτονισµὸA ἐν Κύπρῳ ἀπὸ
τῶν µέσων τοῦ ΙΗ� αἰῶνοA», ΚΣ, ΛΑ� (1967) 83-84. Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, «Προ-
επαναστατικὴ παρουσία τοῦ τεκτονισµοῦ ἐν τῷ ἑλληνικῷ χώρῳ», ΣτασῖνοA, Γ�
(1966-1967) 55-58. Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ, «ΠαρατηρήσειA πάνω στὴν ἐγκύκλιο κατὰ
τῶν µασόνων τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ», ΚΣ, ΜΓ� (1979) 163-168.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, «Ὁ ἀρχιεπίσκοποA Κύπρου κατηγοροῦσε τὸ 1815 τοὺA τέκτονεA
ὡA πολεµίουA τοῦ σουλτάνου», ΠυθαγόραA, 10-11 (1978)], καὶ ἡ παρεµπόδιση
τῆA ἐπέκτασηA τῆA ἑλληνικῆA ἐπαναστάσεωA στὴν µεγαλόνησο (Α. ΠΑΥΛΙ∆Η,
Ἱστορία τῆA νήσου Κύπρου, τ. ∆�, ὅ.π., σ. 142. Τοῦ αὐτοῦ, «Ἑλληνικὴ
ἐπανάσταση καὶ ΚύπροA», ΜΚΕ, τ. Ε�, σ. 76).
4. Α. ΚΟΥ∆ΟΥΝΑΡΗ, Βιογραφικὸν Λεξικὸν Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 20055,
σ. 285.
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εὐλαβῶA κατασπάζοµαι». Τὸ κείµενο, ἀνορθόγραφο σὲ µεγάλο
βαθµό, καταλαµβάνει 29 σειρὲA στὴν ἐµπρόσθια ὄψη καὶ 20 στὴν
ὀπίσθια. Στὴν 21η σειρὰ τῆA ὀπίσθιαA ὄψηA, καὶ συγκεκριµένα στὴν
ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ κειµένου, ἀναγράφει τὴν ἡµεροµηνία καὶ τὸν
τόπο συγγραφῆA τῆA ἐπιστολῆA: «Ἐν Λάρνακι �αωγ�, Μαΐῳ κγ�».
∆εξιότερα κατακλείει τὸ κείµενο µὲ τὴν φράση: «τῆA ὑµετέραA θεο-
φρουρήτου καὶ σεβασµιωτάτηA µοι µακαριότητοA ὁλοπρόθυµοA καὶ
ὑποκλινὴA δοῦλοA», καὶ κάτω δεξιὰ τοποθετεῖ τὸ ὄνοµά του ὡA
ὑπογραφή, δηλαδὴ «Γαβριὴλ Ζαχαρίου».

Ὁ Γαβριὴλ Ζαχαρίου δὲν µᾶA εἶναι πολὺ γνωστόA. Πιθανὸν
νὰ εἶναι υἱὸA τοῦ Ζαχαρία Γαβριήλ5, αὐτόχθονοA κυπρίου, δραγο-
µάνου τῆA ΣουηδίαA ὑπαγοµένου στὸ προξενεῖο τῆA ΒενετίαA κατὰ
τὰ µέσα τοῦ ιη� αἰῶνοA6, καὶ ἴσωA νὰ εἶναι υἱόA του ὁ ΖαχαρίαA Γα-
βριήλ7, ὁ ὁποῖοA ἦταν γαµβρὸA τοῦ Ἀντωνίου Βοντιτσιάνου καὶ
νυµφευµένοA µὲ τὴν Ἀννέττα. Ἡ χιαστὴ ἀντιπαραβολὴ τῶν ὀνο-
µάτων µὲ τὴν υἱοθέτηση τοῦ πατρωνύµου ὡA ἐπιθέτου ἀπὸ τὸν υἱόν,
γεγονὸA τὸ ὁποῖο συνηθίζεται στὴν Κύπρο µέχρι τὶA µέρεA µαA, πι-
θανολογεῖ τὴν ἐκδοχὴ αὐτή, χωρὶA ὅµωA νὰ τὴν ἐπιβεβαιώνει8. Τὸ
σίγουρο εἶναι ὅτι ἀσχολεῖτο µὲ τὸ ἐµπόριο καὶ εἶχε καλὲA σχέσειA
µὲ τὴν Ἐκκλησία τῆA Κύπρου, τὴν ὁποίαν καὶ ἐξυπηρετοῦσε σὲ διά-
φορεA περιπτώσειA.

Μαρτυρία γιὰ τὸ πρόσωπό του βρίσκεται στὸ βιβλίο τοῦ ἀρχι-
µανδρίτη τῆA ἈρχιεπισκοπῆA Κυπριανοῦ «Ἱστορία χρονολογικὴ
τῆA νήσου Κύπρου», ἡ ὁποία ἐκδόθηκε ἀρχικὰ στὴν Βενετία τὸ 1788
ἀπὸ τὸν Νικόλαο Γλυκῦ ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα. Στὴν σελ. 594 τῆA ἐπα-
νέκδοσηA τοῦ 1933 τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, µεταξὺ τῶν ἐκ ΛάρνακοA

5. Ν. ΠΑΤΑΠΙΟΥ, Τὸ προξενεῖο τῆA Ἑπτανήσου ΠολιτείαA στὴν Κύπρο, 1800-
1807, καὶ ὁ πρόξενοA ΠαναγῆA ἈγγελᾶτοA, ἔκδ. ΚΕΕ, Λευκωσία 2000, σσ. 52,
69 (ὑποσηµ. 16), 256 (ὑποσηµ. 2).
6. Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, Ὁ ΕὐαγγέληA ΠεριστιάνηA στὴν Σκάλα ΛάρνακοA (1757-1781),
ΕΚΕΕ, XXV (1999) 188-190.
7. Α. ΚΟΥ∆ΟΥΝΑΡΗ, Μερικαὶ παλαιαὶ οἰκογένειαι τῆA Κύπρου, Λευκωσία 1972, σ. 14.
8. Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, Ὁ ΕὐαγγέληA ΠεριστιάνηA, ὅ.π., σ. 188.
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συνδροµητῶν, συµπεριλαµβάνεται καὶ ὁ Γαβριὴλ Ζαχαρίου. Ἐν
ἀντιθέσει πρὸA τοὺA πλείστουA ἀπὸ τοὺA ἄλλουA συνδροµητέA, σὲ
αὐτὸν ὁ συγγραφέαA προτάσσει τὸ ἀγγλικὸ γράµµα «S» <σιόρ>.
Αὐτὸ τὸ γράµµα προτάσσει καὶ σὲ µερικοὺA ἄλλουA, ὅπωA τὸν
Κωνσταντῖνο Περιστιάνη, τὸν Τζικήνη Χ. Κυριακοῦ, τὸν Κων-
σταντῖνο Τάνο, καὶ ἄλλουA, ἑπτανησίουA τὴν καταγωγή. Ὁ Γα-
βριὴλ Ζαχαρίου πρέπει νὰ ταυτίζεται µὲ τὸν «σιὸρ Γαβριὴλ τοῦ
ποτε Ζαχαρίου ΛάρνακοA», στὸν ὁποῖον ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ χρω-
στοῦσε, τὸ 1788, 4.000 ἄσπρα, καθὼA καὶ µὲ τὸν «Gabriel di Zac-
caria», ὁ ὁποῖοA τὸ 1789 ἦταν ἀντιπρόσωποA τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Χρυσάνθου καὶ τῶν µονῶν Ἁγίου Ἰωάννου Πίπη, ἉγίαA ΝάπαA
καὶ Κύκκου9. Πολὺ πιθανὸν ἀκόµη ὁ Γαβριὴλ Ζαχαρία, ὁ ὁποῖοA
παρουσιάζεται ἀνάµεσα στοὺA ὀφειλέτεA τοῦ Περιστιάνη τὸ 1781
γιὰ 40 γρόσια, νὰ εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο µιλοῦµε10. Ἡ
στενή του σχέση µὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, καὶ γενικότερα µὲ
τὴν Ἀρχιεπισκοπή, µᾶA κάνει νὰ ὑποθέτουµε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν
σιὸρ Γαβριήλ, ὁ ὁποῖοA ἀναφέρεται σὲ κατάστιχο αὐτῆA. Συγκε-
κριµένα, σὲ κατάστιχο στὸ ὁποῖο ἀναγράφονταν τὰ ὀνόµατα ὅσων
δανείζονταν βιβλία ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη τῆA ἈρχιεπισκοπῆA, ἀνα-
γράφεται τὸ ὄνοµα αὐτὸ τρεῖA φορὲA σὲ δύο διαφορετικὲA χρονο-
λογίεA11.

Στὸ ἀρχεῖο τῆA ἱερᾶA µονῆA Κύκκου φυλάσσεται µία ἐπι-
στολὴ µὲ ἀριθµὸ ΜΑ� (41) καὶ ἡµεροµηνία 9 Σεπτεµβρίου 179712, ἡ
ὁποία φέρει τὸν Γαβριὴλ Ζαχαρίου ὡA ἀποστολέα καὶ µαρτυρεῖ ὅτι
ὁ ἴδιοA «διακινεῖ γιὰ λογαριασµὸ τοῦ Κύκκου προϊόντα ἀπὸ καὶ
πρὸA τὴν Βενετία (βαµβάκι, µανουάλια, χρυσό), καὶ ἀποστέλλει
στὴν Μονὴ τοὺA λογαριασµοὺA γιὰ ἔλεγχο». Στὰ ἀρχεῖα τῆA ἐν
λόγῳ ΜονῆA ὑπάρχουν καὶ ἄλλεA ἐπιστολὲA παροµοίου περιεχοµέ-

9. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 190.
10. Αὐτόθι, σ. 190.
11. Βλ. ἐνταῦθα, σσ. 151-152.
12. ΣΤ. ΠΕΡ∆ΙΚΗ, «Οἱ ἑπτανήσιοι τῆA ΛάρνακοA καὶ οἱ σχέσειA τουA πρὸA τὴν
ἱερὰν µονὴν Κύκκου», ΚΣ, ΝΘ� (1995) 50, σηµ. 2.
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νου, οἱ ὁποῖεA ἀναφέρουν ὡA διεκπεραιωτὲA µεταξὺ ἄλλων τοὺA
προαναφερθέντεA Τζικήνη καὶ Περιστιάνη. Οἱ ἑπτανήσιοι ἦταν
ἄνθρωποι τοῦ ἐµπορίου, καὶ σὲ ἐπιστολέA, οἱ ὁποῖεA διασώζονται
σὲ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ ἀρχεῖα, µαρτυρεῖται ὅτι ἀνελάµβαναν
νὰ διεκπεραιώσουν, γιὰ λογαριασµὸ µίαA ἐκκλησιαστικῆA ἀρχῆA,
ἐµπορικὲA συναλλαγέA.

Ὁ Γαβριὴλ Ζαχαρίου διαµένει στὴν Λάρνακα. Αὐτὸ διαφαί-
νεται καὶ µέσα στὴν ὑπὸ ἐξέταση ἐπιστολή. ΦράσειA ὅπωA «ὅταν
σὺν Θεῷ δὲν ἀκουστῇ τὸ οὐδὲν ἄλλο µόλεµα ἐδῶ» (ἀναφορὰ στὴν
πανώλη τῆA ΛάρνακαA) καὶ «ἐν Λάρνακι» εἶναι ἐνδεικτικέA. Ἡ
Λάρνακα ἦταν τὸ κυριώτερο ναυτιλιακὸ κέντρο, διότι σ’ αὐτὴν φι-
λοξενοῦνταν ὅλα τὰ προξενεῖα τῶν ξένων χωρῶν καὶ ὑπῆρχε µε-
γάλη ἐµπορικὴ κίνηση. ΜαρτυρίεA γιὰ τὴν καταγωγή του καὶ τὴν
οἰκογενειακή του κατάσταση δὲν ὑπάρχουν.

Στὴν ἐν λόγῳ ἐπιστολὴ ὁ Γαβριὴλ ἐκθέτει στὸν «µακαριώ-
τατον δεσπότην» Χρύσανθο, ὡA ἀπάντηση τῶν «δύο εὐχετικῶν
του», τῆA 15ηA καὶ τῆA 21ηA Μαΐου, τὰ γεγονότα καὶ τὶA ἐξελίξειA
ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐξαγωγὴ τοῦ βαµβακίου. Φαίνεται ὅτι κτήµατα
τῆA ἈρχιεπισκοπῆA χρησιµοποιοῦνταν γιὰ νὰ καλλιεργεῖται τὸ
βαµβάκι, τὸ ὁποῖο ἦταν µέροA ἐπενδυτικῶν προγραµµάτων γιὰ τὴν
ἐξασφάλιση οἰκονοµικῶν πόρων. Στὴν ἐπιστολὴ ἀναφέρεται ἐπίσηA
ὅτι ἐξ αἰτίαA τῆA µολυσµατικῆA ἀσθένειαA τῆA πανώλουA, ἡ ὁποία
συνέβηκε τὶA ἡµέρεA ἐκεῖνεA, παρουσιάστηκαν µερικὰ κρούσµατα
ἀσθενειῶν. Ἀναφέρεται δὲ συγκεκριµένοA ἀσθενὴA καὶ ὁ γιατρόA,
ὁ ὁποῖοA τὸν ἐξέτασε. ὩA ἐκ τούτου, ὁ Γαβριὴλ δὲν µπόρεσε νὰ
ἀποστείλει στὸν ἀρχιεπίσκοπο τὸ βαρέλι µὲ τὸ κρασὶ ἀπὸ τὴν
Φράντζα. Εἰσηγεῖται ἐπίσηA στὸν ἀρχιεπίσκοπο, ἀντὶ νὰ ἀποστεί-
λει τὸ βαµβάκι στὴν Σµύρνη µέσῳ τῆA ΚαραµανίαA, ὅπωA ὁ µα-
καριώτατοA ἤθελε, νὰ τὸ στείλει στὴν Ἀνατολή, καὶ παραθέτει
τοὺA λόγουA του.

Στὸ τέλοA τοῦ κειµένου, στὴν ὀπίσθια ὄψη καὶ συγκεκριµένα
στὴν 15η σειρά, ὁ Γαβριὴλ ἀναγράφει: «ὁ ἅγιοA οἰκονόµοA κὺρ Κυ-
πριανὸA τὴν προσκυνᾷ (τὴν µακαριότητά του τὸν ἀρχιεπίσκοπο
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Χρύσανθο) πανευλαβῶA δι’ ἐµοῦ, καὶ κατὰ τὴν προσταγήν τηA
ἤθελε νὰ µισέψῃ εἰA Φιλάνιν ὡA τὸν ἐδιορίσετε, πλὴν ἐγὼ τὸν ἐµπό-
δισα δεσπότη µου, διὰ νὰ τὸν ἔχω συνοδίαν, ὡσὰν ὁποῦ ἀπαρχῆA
ἔκαµεν τὸ κονάκιν κοντά µου, καὶ ὅταν σὺν Θεῷ δὲν ἀκουστῇ τὸ
οὐδὲν ἄλλο µόλεµα ἐδῶ, τότεA θέλει µισέψῃ διὰ τὸ Φιλάνιν. Οἱ ἐν τῷ
ταπεινῷ οἰκονόµῳ δουλοπρεπῶA προσκυνοῦν δι’ ἐµοῦ τὴν µακαριό-
τητά τηA». Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω γραφόµενα τοῦ Γαβριήλ, τὸ πρῶτο
συµπέρασµα ποὺ ἐξάγουµε εἶναι ὅτι ὁ ΚυπριανὸA ἐγνωρίζετο ἀπὸ
καιροῦ µὲ τὸν Χρύσανθο, διότι στέλνει τὰ προσκυνήµατά του σ’
αὐτὸν διὰ µέσου τοῦ Γαβριήλ. Στὴν συνέχεια, βλέπουµε ὅτι ὑπα-
κούονταA στὴν προσταγή του, ἑτοιµάζεται νὰ τὴν ἐκπληρώσει. Ἡ
προσταγὴ τὴν ὁποία λαµβάνει ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο εἶναι ὁ διορι-
σµόA του στὸ Φιλάνι. Ἡ προθυµία τοῦ Κυπριανοῦ διαφαίνεται κα-
θαρά, διότι «ἤθελε νὰ µισέψῃ», δηλαδὴ νὰ ἐκδηµήσει στὸ Φιλάνι,
ἀλλὰ ὁ Γαβριὴλ τὸν ἐµπόδισε νὰ ἐκτελέσει τὸ διατεταγµένο πρό-
σταγµα καὶ ἀπολογεῖται µετὰ παρρησίαA πρὸA τὸν µακαριώτατο,
διότι ἐπιθυµεῖ καὶ θέλει νὰ τὸν ἔχει συνοδίαν του, δηλαδὴ συναυλι-
ζόµενον, συνδιαιτώµενον καὶ συµβιούµενον, καθότι ἐγκαταστάθηκε
κοντά του ἀπὸ τὴν ἀρχή, καὶ ὅταν µὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ περά-
σει «τὸ µόλεµα», ἡ µολυσµατικὴ δηλ. ἐπιδηµία τῆA πανώλουA, τότε
εἶναι ἐλεύθεροA νὰ ἐκδηµήσει στὸ Φιλάνι. Ἐκεῖνοι δὲ οἱ ὁποῖοι βρί-
σκονται µὲ τὸν ταπεινὸ οἰκονόµο προσκυνοῦν τὸν µακαριώτατο
δουλοπρεπῶA.

Μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ κείµενο ὁ Γαβριὴλ µᾶA δίδει ἱστορικὲA χρο-
νολογικὲA πληροφορίεA, οἱ ὁποῖεA µᾶA ἦταν ἄγνωστεA µέχρι τώρα.
Γνωρίζουµε ὅτι ὁ ΚυπριανὸA µέχρι τὸ 1783 βρισκόταν στὴν µονὴ
Μαχαιρᾶ. ἈκολούθωA συνόδευσε τὸν συγγενῆ του ἱεροµόναχο Χα-
ράλαµπο, οἰκονόµο τῆA µονῆA, στὴν Μολδοβλαχία καὶ ἐγκαταστά-
θηκε στὸ Ἰάσιο, µέχρι τὸ 1802, ὁπόταν καὶ ἐπέστρεψε στὴν Κύπρο13.
Φαίνεται ὅτι ὁ ΚυπριανόA, ἐπανακάµπτονταA ἐκ τῆA Μολδοβλα-
χίαA, δὲν ἐγκαταστάθηκε στὸ µετόχι τοῦ Στροβόλου, ὡA ἐνοµίζετο

13. Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕἰδήσειA ἱστορικαί, ὅ.π., σ. 117 (σηµ. α).
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µέχρι σήµερα14, ἀλλὰ στὴν Λάρνακα, δεδοµένου ὅτι ὁ Γαβριὴλ ἀπευ-
θυνόµενο; πρὸ; τὸν Χρύσανθο καὶ ἀναφερόµενο; στὸ πρόσωπο
τοῦ Κυπριανοῦ γράφει τὴν φράση «ὡσὰν ὁποῦ ἀπαρχῆ;15 ἔκαµεν τὸ
κονάκιν κοντά µου», δηλαδὴ στὴν Λάρνακα. Οἱ λόγοι γιὰ τοὺ; ὁποί-
ου; ἐγκαταστάθηκε στὴν Λάρνακα, κατὰ τὴν γνώµη ποὺ σχηµατί-
σαµε ἀπὸ τὴν ἔρευνα, εἶναι δύο: α) Ὡ; ἐγγράµµατο; καὶ ἔµπειρο;
ποὺ ἦταν16, λόγῳ τῆ; παραµονῆ; του στὴν Μολδοβλαχία, ὁ ἀρχιε-
πίσκοπο; Χρύσανθο; τῇ προτροπῇ τοῦ ἡγουµένου, τὸν προχείρισε
οἰκονόµο Μαχαιρᾶ, ἀφοῦ καὶ µέσα στὸ κείµενο ἀναφέρεται µὲ αὐτὴ
τὴν ἰδιότητα. Πιθανὸν νὰ ἀνέλαβε τὴν διακονία τοῦ ἐξωτερικοῦ
οἰκονόµου, καὶ νὰ διαχειριζόταν τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆ; µονῆ;
Μαχαιρᾶ ἐντὸ; τῆ; µητροπόλεω; Κιτίου, καὶ β) διότι ἡ Λάρνακα
ἦταν τὸ µοναδικὸ πνευµατικὸ κέντρο, στὸ ὁποῖο µποροῦσε κάποιο;
ἐνδιαφερόµενο; νὰ ἐπιµορφώνεται, νὰ βρίσκει τυπωµένα βιβλία καὶ
νὰ συνοµιλεῖ µὲ ἐγγραµµάτου; καὶ µορφωµένου; ἀνθρώπου;17.

Γιὰ νὰ πλησιάσει στὸν Γαβριὴλ καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ κοντά
του, φαίνεται ὅτι τὸν γνώριζε ἀπὸ παλαιά. ∆ὲν µπορέσαµε νὰ ἐντο-
πίσουµε περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὸν Γαβριὴλ καὶ πότε ἀρχίζει ἡ
µεταξύ του; γνωριµία. Ὅµω; ἡ ἐπιθυµία καὶ ἡ αὐθόρµητη καὶ
ἔντονη προσπάθεια τοῦ Γαβριὴλ νὰ κρατήσει τὸν Κυπριανὸ κοντά
του γιὰ νὰ τὸν ἔχει συνοδία, «τὸν ἅγιον καὶ ταπεινὸν οἰκονόµον»,
ὅπω; ὁ ἴδιο; χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει, παρουσιάζουν δείγµατα
τοῦ χαρακτῆρα τοῦ Κυπριανοῦ, καὶ δείχνουν ὅτι εἶχε ἀφήσει ἄρι-
στη ἐντύπωση καὶ ἦταν ἀξιαγάπητο; καὶ ἐπιθυµητό;. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη, ἡ προθυµία τοῦ Κυπριανοῦ νὰ ἐκπληρώσει τὴν προσταγὴ τοῦ
ἀρχιεπισκόπου, δείχνει τὸ ὑπήκοον τοῦ ἀνδρό;. Ἡ ὑπακοὴ προ-
ϋποθέτει ταπείνωση, ὥστε νὰ µπορέσει κάποιο; νὰ ἀποδεχθεῖ καὶ νὰ

���

14. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 118 (συνέχεια τῆ; σηµ. α).
15. Τὸ «ἀπαρχῆ;» δηλώνει ἀπὸ τότε ποὺ ἦλθε, δηλ. τὸ 1802. Ἄρα ἀπὸ τὸ 1802
µέχρι τὸν Μάϊο τοῦ 1803, ὁπότε γράφεται ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Γαβριὴλ Ζαχαρίου, ὁ
Κυπριανὸ; εὑρίσκετο στὴν Λάρνακα.
16. Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αὐτόθι, σ. 117 (σηµ. α).
17. ∆ήµου Λάρνακα;, Ἱστορία τῆ; Λάρνακα;, Λάρνακα 2005, σσ. 118. 122.
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ἐκτελέσει τὸ προσταττόµενον. Φανερώνει ὅµω; καὶ ἀγάπη πρὸ; τὸ
πρόσωπο ποὺ προστάζει. Τὸ γεγονὸ; ὅτι ὁ Χρύσανθο; γνωρίζει ποῦ
βρίσκεται ὁ Κυπριανὸ; καὶ τὸ ὅτι τοῦ στέλνει τὸν διορισµό του,
ἐπικυρώνει τὴν ἄποψη ὅτι τοῦ ἦταν γνωστὸ; καὶ οἰκεῖο; ἀπὸ προ-
ηγουµένω;. Μελετῶντα; καὶ συσχετίζοντα; τὰ δεδοµένα, καταλή-
ξαµε στὸ συµπέρασµα ὅτι πρωτογνωρίστηκαν τὸ 1769, ὅταν ὁ
Κυπριανὸ; δεκατριετὴ; εἰσήχθη στὸ Ἑλληνοµουσεῖο Λευκωσία;18.
Τὸ Ἑλληνοµουσεῖο Λευκωσία; βρισκόταν µέσα στὸν χῶρο τῆ;
Ἀρχιεπισκοπῆ; καὶ διατελοῦσε ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ ἐπίβλεψη καὶ προ-
στασία τοῦ Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖο; συνέχιζε τὸ ἔργο τῶν προκατό-
χων του, Φιλοθέου19, ἱδρυτοῦ τῆ; Σχολῆ;, καὶ Παϊσίου20.

Στὸ Φιλάνι ὅµω; ὁ Κυπριανὸ; δὲν θὰ καταφέρει νὰ ἐγκατα-
σταθεῖ. Ἡ παραµονή του στὴν Λάρνακα θὰ κρατήσει µέχρι τὴν
ἄνοιξη τοῦ 1804. Ἡ ἐπιστολὴ γράφτηκε στὶ; 23 Μαΐου τοῦ 1803 καὶ
τὴν περίοδο ἐκείνη ἡ ἐπιδηµία τῆ; πανώλου; ἦταν στὴν γέννησή
τη;. Ἐκ διαφόρων ἐπιστολῶν21 καὶ σηµειωµάτων γνωρίζουµε ὅτι ἡ
ἐπιδηµία αὐτὴ διαρκοῦσε περίπου ἕνα χρόνο. Ἀπὸ τὴν φράση τοῦ
Γαβριὴλ «ὅταν σὺν Θεῷ δὲν ἀκουστῇ τὸ οὐδὲν ἄλλο µόλεµα ἐδῶ,
τότε; θέλει µισέψῃ διὰ τὸ Φιλάνιν», φαίνεται ὅτι ὁ Γαβριὴλ κράτησε
τὸν Κυπριανὸ κοντά του µέχρι τὸν ἑπόµενο χρόνο.

Τὸ 1804 συναντοῦµε τὸν Κυπριανὸ στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Πλη-
ροφορίε; λαµβάνουµε ἀπὸ τὸ κατάστιχο ΧΙ τῆ; ἱερᾶ; Ἀρχιεπι-
σκοπῆ;22, ὅπου ἀναγράφονται τὰ ἀπὸ 20 Μαρτίου µέχρι 14
Ὀκτωβρίου 1804 διάφορα ἔξοδα, τὰ ὁποῖα ἔγιναν ἀπὸ τὸν ἅγιον

18. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ὅ.π., σ. 110.
19. Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Τὰ Ἑλληνικὰ Γράµµατα ἐν Κύπρῳ, ὅ.π., τ. Α�, σσ. 70-74.
20. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σσ. 74-75.
21. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χολέρα; καὶ πανώλου; ἐπιδηµίαι», ΚΧ, Η� (1931) 105-124. Τοῦ
αὐτοῦ, «∆ιακυβέρνησι; Κύπρου - ἐπιδηµία πανώλου;», ΚΧ, Ι� (1934) 165-190.
22. Κ. ΚΥΡΡΗ, ∆εδοµένα ἐπὶ τῶν κοινωνικῶν θεσµῶν τῆ; Κύπρου κατὰ τὰ;
ἀρχὰ; τοῦ ΙΘ� αἰῶνο;, τὰ περιεχόµενα τοῦ καταστίχου XXVI (XI) τῆ;
Ἀρχιεπισκοπῆ; Κύπρου, ΕΚΕΕ, VI (1972-1973) 269-416. Τοῦ αὐτοῦ, Ἀνέκδοτα
περὶ Χ�� Γεωργάκη Κορνέσιου, ΕΚΕΕ, IV (1970-1971) 283-328.
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οἰκονόµον κὺρ Κυπριανὸν γιὰ τοὺ; «ποπογιΐτιδε;» (ἐπίλεκτη
φρουρά). Πρόκειται γιὰ τὴν σωτήρια ἐπέµβασή του στὰ τότε τρα-
γικὰ γεγονότα τῆ; ἀποστασία; τῶν τούρκων ἐσκιάδων, ὁπότε ἀνα-
δείχθηκε «ὁ φύλακα; ἄγγελο; τῆ; κοινότητά; του», ὅπω; ἀναφέρει
ὁ Ἀλῆ µπέη; στὸ ταξιδιωτικό του23. Βλέποντα; ὁ Χρύσανθο; τὴν
ἀρετὴ τοῦ Κυπριανοῦ, τὸν χαρακτῆρά του, τὴν διακριτικότητά του,
τὴν ὀξύνοια καὶ ἐχεφροσύνη του, τὸν προχείρισε σὲ µέγα οἰκονόµο24,
ἀναθέτοντά; του ταυτόχρονα τὴν εὐθύνη τῆ; διαχείριση; τῶν
οἰκονοµικῶν τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ;. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη ἀνέ-
λαβε νὰ διαχειρίζεται τὰ πιὸ σπουδαῖα θέµατα τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ;25.
Ἐπίση; τὸν βλέπουµε νὰ ἀποστέλλεται σὲ δύσκολε; ἀποστολέ;,
καθὼ; φαίνεται µέσα ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ Χρυσάνθου πρὸ; τοὺ; κον-
σόλου; (12 Σεπτεµβρίου 1809)26, ὡ; ἀντιπρόσωπο; τοῦ Χρυσάνθου.

«Οἱ δὲ ἐν τῷ ταπεινῷ οἰκονόµῳ», οἱ ὁποῖοι ἀποστέλλουν δου-
λοπρεπῶ; στὸν µακαριώτατο τὰ προσκυνήµατά του;, εἶναι τρεῖ;
λαϊκοὶ ὑπηρέτε; οἱ ὁποῖοι διακονοῦν καὶ ἐξυπηρετοῦν τὸν Κυ-
πριανό. Ἡ πληροφορία αὐτὴ µᾶ; δίδεται ἀπὸ τὸ προαναφερθὲν κα-
τάστιχο τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ;.

Περαίνοντα; τὸν λόγο, καὶ συνοψίζοντα; τὰ προαναφερ-
θέντα στοιχεῖα, θὰ λέγαµε τὰ ἑξῆ;: ἡ ζωὴ τοῦ Κυπριανοῦ ἐξελίσ-
σεται σύµφωνα µὲ τὴν ἀκόλουθη πορεία. Ἐπαναπατριζόµενο; ἐκ
τῆ; Μολδοβλαχία; τὸ 1802, ἐγκαθίσταται στὴν Λάρνακα κοντὰ
στὸν Γαβριὴλ Ζαχαρίου. Ἡ Λάρνακα, ὡ; πολιτιστικὸ κέντρο, εἶχε
ὅλε; τὶ; προϋποθέσει; γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὶ; πνευµατικὲ; ἀνάγ-
κε; τῶν φιλόµουσων ἀνδρῶν, καὶ πιθανὸν ὁ Κυπριανό;, ἀναλαµ-
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23. C. D. Cobham, Excerpta Cypria, ὅ.π., σ. 395.
24. Μέγα; οἰκονόµο; ὁ Κυπριανὸ; χωρὶ; νὰ κατονοµάζεται, ἀποκαλεῖται ἀπὸ
τὸν Σιναίου Κωνστάντιο (βλ. ἀνωτέρω, σ. 159). Βλ. ἐπίση; καὶ Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
Εἰδήσει; ἱστορικαί, ὅ.π., σ. 118, σηµ. α, Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΥ, Ἱστορία τῆ; νήσου Κύπρου,
ὅ.π., σ. 1149, καὶ Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, ὅ.π., σ. 30, ὅπου ὁ
Κυπριανὸ; χαρακτηρίζεται ὡ; οἰκονόµο; τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ;.
25. Βλ. ἀνωτέρω, σσ. 37-38.
26. Βλ. κείµενο 12, σ. 153.
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βάνοντα; οἰκονόµο; τῆ; µονῆ; του, ἐπέλεξε νὰ διαχειρισθεῖ «τὰ
ἐν τῇ µητροπόλει τοῦ ἁγίου Κιτιέων» περιουσιακὰ στοιχεῖά τη;,
ὥστε νὰ συνδυάζει τὴν διακονία µὲ τὴν ἐπιµόρφωση. Ἐκεῖ παραµέ-
νει µέχρι τὸν Μάρτιο τοῦ 1804. Ἀκολούθω;, στὶ; 20 Μαρτίου ἀνα-
λαµβάνει ἐνεργὸ δράση ὑπὲρ τοῦ τόπου του, καὶ ἡ σωτήρια
ἐπέµβασή του ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλου;. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο προ-
άγεται σὲ µέγα οἰκονόµο καὶ ἀναλαµβάνει τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέ-
µατα µὲ τὴν εὐλογία τοῦ Χρυσάνθου. Εἶναι ἤδη γνωστὸ; στὸν
Χρύσανθο παιδιόθεν, καὶ τὰ ἐσωτερικά, ψυχικὰ καὶ διανοητικά του
χαρίσµατα ἐξωτερικεύονται ἀβίαστα καὶ ἀνεπαίσθητα, δὲν παρα-
βλέπονται ὅµω; ἀπὸ αὐτού;, οἱ ὁποῖοι τὸν γνωρίζουν, καὶ εὐγνω-
µόνω; διακηρύττουν καὶ ἀξιοποιοῦν τὰ χαρίσµατά του αὐτά.

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ πρὶν καὶ µετὰ τῆ; ἐπιστολῆ; ταύτη;, ἀλλὰ
καὶ ὅλα τὰ διαδραµατιζόµενα µὲ τὸν Κυπριανό, παρακαλῶ ὅπω;
ἀναµένετε, γιατὶ τὸ συντοµότερο θὰ ἐκδώσουµε ἕνα τόµο, ὁ ὁποῖο;
θὰ περιλαµβάνει ὅλα τὰ σχετικὰ µὲ τὸν Κυπριανὸ ἔγγραφα καὶ κεί-
µενα, καὶ τότε θὰ τὰ γνωρίσετε ὅλα µετὰ πάση; λεπτοµερεία;.

Κατακλείοντα;, εὐχαριστῶ τὴν ἀγάπη σα; διότι µὲ ἀνεχθή-
κατε καὶ µὲ ἀκούσατε.
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Γ�
Ἐπισκόπου Λήδρα;

καὶ ἡγουµένου Μαχαιρᾶ Ἐπιφανίου

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΣΩΝΩΝ

Ὁ ἀρχιεπίσκοπο; Κύπρου Κυπριανὸ; διακόνησε εἰ; τὸ πη-
δάλιον τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Κύπρου τὴν περίοδο τῆ; τουρκοκρα-
τία; (1571-1878). Κατ’ αὐτοὺ; τοὺ; δύστηνου; καιρού;, ὁ κλῆρο;
καὶ ὁ λαὸ; τὸν προέκριναν γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὴν ἐκκλησιαστικὴν
ναῦν, ὡ; ἐχέφρων καὶ ἔµπειρο; πηδαλιοῦχο;, εἰ; εὐδίου; λιµένα;.
Ἀνέβηκε στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τὴν 30ὴν Ὀκτωβρίου 18101 καὶ
αἰφνιδίω; διεκόπη ἡ ποιµαντική του διακονία τὴν 9ην Ἰουλίου 18212

ὑπὸ τοῦ τούρκου κυβερνήτου Κιουτσιοὺκ Μεχµέτ, ὁ ὁποῖο; τὸν
ἀπηγχόνισε.

Κατὰ τὴν περίοδο τῆ; ἀρχιερατικῆ; του διακονία;, ἀνέπτυξε
ποικιλόµορφη δραστηριότητα µὲ λόγο, µὲ ἔργο, µὲ ἐπιστολέ;, µὲ
ἐγκυκλίου;3. Μία ἐκ τῶν ἐγκυκλίων, τὴν ὁποία ἔγραψε καὶ ἀπέ-
στειλε σ’ ὅλο τὸ νησί, θὰ µᾶ; ἀπασχολήσει στὴν παροῦσα µελέτη.
Πρόκειται γιὰ τὴν ἐγκύκλιο κατὰ τῶν µασώνων ἢ φαρµασώνων.

Αὐτὴ ἡ ἐγκύκλιο; εἶναι καταχωρηµένη στὸν κώδικα Α� τῆ;
Ἀρχιεπισκοπῆ; (µέγα; κώδικα;), φφ. 183-184, καὶ φέρει ἡµεροµηνία
2 Φεβρουαρίου 1815. ∆ηµοσιεύθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν 1ην Σε-
πτεµβρίου 1900 ὑπὸ τοῦ ἀρχιµανδρίτου τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ; Φιλο-

1. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονικὰ σηµειώµατα», ΚΧ, Β� (1924) 228. Τοῦ αὐτοῦ, «Χρο-
νογραφικὸν σηµείωµα», ΚΧ, Η� (1931) 84.
2. Τοῦ αὐτοῦ, ὅ.π., ΚΧ, Β� (1924) 228. Τοῦ αὐτοῦ, ὅ.π., ΚΧ, Η� (1931) 85.
3. Βλ. στὸ Β� µέρο; τοῦ παρόντο; τόµου, ὅπου ἐκτίθεται τὸ ἀρχειακὸ ὑλικό.
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θέου, στὴν ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ; Κύπρου»4. Εἶδε ὅµω; κι ἄλλε;
φορὲ; τὸ φῶ; τῆ; δηµοσιότητα; εἴτε ὁλόκληρη, εἴτε ἀποσπάσµατά
τη;, καὶ ἔγινε ἀντικείµενο σχολιασµοῦ ἀπὸ διαφόρου;.

Ἡ ἐγκύκλιο;, ὅπω; προαναφέραµε, φέρει ἡµεροµηνία 2 Φε-
βρουαρίου 1815. Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, αὐτὴ τὴν ἡµέρα ἀναγνώ-
σθηκε στὸ χριστεπώνυµο πλήρωµα, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία
µα; ἑορτάζει τὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶναι ἕνα
κοσµοσωτήριο γεγονό;. ∆ηλώνει τὴν ἐπὶ γῆ; παρουσία τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖο; «σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν»5. Ἦλθε σ’ ἐµᾶ;, γιὰ
νὰ µᾶ; σώσει ἐκ τῆ; καταδυναστεία; τοῦ διαβόλου, καὶ παρέδωσε
τὸν ἑαυτό του ὑπὲρ τῆ; τοῦ κόσµου σωτηρία;. Παραδίδεται ὑπὸ
τῆ; µητρό; του, ἁγία; Θεοτόκου Μαρία;, στὸν γηραιὸ Συµεών, ὁ
ὁποῖο; ἐκφωνεῖ τὸ «Νῦν ἀπολύει; τὸν δοῦλόν σου ∆έσποτα... ὅτι
εἶδον... τὸ σωτήριόν σου... φῶ;...»6. Προσφέρει στὸν ναὸ δύο νεοσ-
σοὺ; περιστερῶν, τὶ; δύο διαθῆκε;, τοῦ νόµου καὶ τῆ; χάριτο;. Καὶ
ὅλα αὐτὰ ἀλληγορικά, συµβολικά, σωτηριολογικά7.

Ὁ πρωθιεράρχη; ἐπιλέγει αὐτὴ τὴν ἡµέρα, γιὰ νὰ δηλώσει
πολλά. ∆ὲν τὴν στέλνει ὁποιαδήποτε ἄλλη ἡµέρα, ὅπω; ἔπραξε µὲ
ἄλλε; ἐγκυκλίου;, τῶν ὁποίων τὸ περιεχόµενο ἀφοροῦσε θέµατα
κοινωνικῆ; ἢ οἰκονοµικῆ; φύσεω;. Αὐτὴ ἡ ἐγκύκλιο; ἀπευθύνεται
στοὺ; χριστιανοὺ; καὶ ἀποτελεῖ ἕνα πνευµατικὸ ἀφυπνισµὸ τοῦ
λαοῦ καὶ µίαν πνευµατικὴ παραγγελία, σωτηριώδου; σηµασία; γιὰ
τὴν πνευµατικὴ προσωπικὴ πορεία κάθε ἑνὸ; λογικοῦ προβάτου
τοῦ ποιµνίου τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀρχιθύτη; τοῦ Χριστοῦ, ὁ µέγα; οἰκονόµο; τῶν µυστη-

���

4. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ὁ ἀφορισµὸ; τοῦ ἐθνοµάρτυρο; ἀρχιεπισκόπου Κυπρια-
νοῦ κατὰ τῶν µασσόνων, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ; Κύπρου», ἔκτακτον
Παράρτηµα τοῦ φ. 708, 1 Σεπτεµβρίου 1900. Τὸ κείµενο τῆ; ἐγκυκλίου βλ. καὶ
σσ. 228-232 τοῦ παρόντο; τόµου.
5. Ἰω. α� 14.
6. Λουκ. β� 29-32.
7. Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Ἱστορία τῆ; ὀρθόδοξη; Θεολογία; καὶ Πνευµατικότητα;,
Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 4. 5. 22.
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ρίων τοῦ Θεοῦ, ὁ ποιµενάρχη; τῶν ἐµπιστευθέντων εἰ; αὐτὸν λο-
γικῶν προβάτων τῶν ἐχόντων τὴν σφραγίδα τοῦ ἀρνίου, µιµούµενο;
τὸν µέγαν ἀρχιερέα καὶ καλὸν ποιµένα Χριστόν, µεριµνᾶ γιὰ τὴν
σωτηρία τοῦ ποιµνίου του8. Προσφέρει τὸν ἑαυτό του ἑκουσίω;,
µᾶλλον ἑκουσίω; προσφέρεται ἀπὸ τὴν µητέρα Ἐκκλησία τῆ; Κύ-
πρου στὶ; ἀγκάλε; τοῦ γηραιοῦ τούτου λαοῦ, τοῦ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων
χρόνων εὑρισκοµένου στὴν νῆσο καὶ ἀναµένοντο; τὴν ἀπόλυση ἀπὸ
τὶ; συµφορὲ; τοῦ βίου τούτου. Τὴν ἀπόλυση αὐτή, ἡ ὁποία ἦταν
καὶ εἶναι τὸ ζητούµενο, καὶ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἡ ἐλευθε-
ρία ἐκ τῶν τυραννικῶν δεσµῶν τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν, ὁ
λαὸ; ἀναµένει ἀπὸ τὸ δεσποτικὸ φῶ;, τὸν λόγο δηλαδὴ καὶ τὸ ἔργο
τοῦ ἐκλελεγµένου ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἀρχιεπισκόπου.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπο;, εἰ; τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ9 εὑρισκόµε-
νο;, µεριµνᾶ γιὰ τὴν σωτηρία τῶν προβάτων. Καὶ καθὼ; ὁ Χριστὸ;
ἔδωσε τὸν νόµο καί, πληρώνοντα; τὸν νόµο µᾶ; δίδει τὴν χάρη,
κατὰ παράλληλο καὶ ἀλληγορικὸ τρόπο ὁ Κυπριανὸ; δίδει τὸν νόµο
ὡ; λόγον ἐγγεγραµµένον καὶ ἀποστελλόµενον διὰ ἐγκυκλίου, ὥστε,
πληρωθέντο; τοῦ λόγου, νὰ λάβουν οἱ πιστοὶ τὴν χάρη τὴν σώ-
ζουσα καὶ ἁγιάζουσα.

Γι’ αὐτό, θέλοντα; νὰ προετοιµάσει τὸν ἀναγνώστη τῆ; ἐπι-
στολῆ; γιὰ τὰ σηµαντικὰ ποὺ ἔχει νὰ τοῦ πεῖ, τὰ ὁποῖα χρήζουν
τῆ; προσοχῆ; του, διότι ἀφοροῦν τὴν σχέση του µὲ τὸν Θεό, ἐπι-
λέγει ὡ; ἡµέρα ἀποστολῆ; τη; µία δεσποτικὴ ἑορτὴ καὶ ὄχι τὴν τυ-
χοῦσα, ἀλλὰ αὐτὴν ἡ ὁποία ἐµπεριέχει µέσα τη; συµβολισµὸ ἀνάλογο
πρὸ; τὴν φύση τοῦ περιεχοµένου ποὺ θὰ διαπραγµατευθεῖ.

Πατρικῶ; λοιπὸν καὶ ποιµαντικῶ; ἀποστέλλεται ἡ ἐγκύκλιο;.
Τὸ γεγονὸ; ὅτι ἀποτελεῖ ἀπόσταγµα πατρικῆ; εὐαισθησία;, φαί-
νεται ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχή, στὴν προσφώνηση, ὅπου κατονοµάζει τοὺ;
παραλῆπτέ; τη; «τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα». Πα-
τρικῶ; δὲ εὔχεται καὶ εὐλογεῖ ὅλα τὰ πρόβατα τοῦ ποιµνίου τῆ;

8. Πρβλ. Ἑβρ. ζ� 26 - η� 2.
9. Πρβλ. Ἰω. ι� 11-15.
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πολιτεία; τῆ; Σκάλα; καὶ Λάρνακα;. Ὅτι δὲ παρακινεῖται στὴν
συγγραφή τη; ἀπὸ ποιµαντικὴ φροντίδα, µέριµνα καὶ πρόνοια γι’
αὐτά, εὔκολα γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ ἐγκύκλιο; ἐγράφη
«εἰ; παιδείαν ἐκείνων καὶ ἀσφάλειαν τῶν λοιπῶν».

Εἰ; παιδείαν ἐκείνων, τῶν «διαταραττόντων τὸ πᾶν καὶ σχι-
ζόντων καὶ διαλυµαινοµένων τὸν ἁπλοῦν λαόν». Ἡ παιδεία ἐκείνων
ποὺ διαταράττουν καὶ χωρίζουν καὶ λυµαίνουν εἶναι ἡ ἀπειλὴ τοῦ
ἀφορισµοῦ ὡ; πνευµατικοῦ µέσου παιδεία;, ὡ; τοῦ τελευταίου
µέσου παιδαγωγία; εἰ; Χριστόν10, πρὸ; σωφρονισµὸ καὶ ἐπαναφορὰ
στὴν τάξη τῆ; ἑνότητα;, τῆ; εἰρήνη; καὶ τῆ; ἀγάπη;, ὅπου βρί-
σκεται ὁ Θεὸ; καὶ γνωρίζεται καὶ λαµβάνεται καὶ κοινωνεῖται. Εἰ;
δὲ τοὺ; ἄλλου;, τοὺ; λοιπού;, ἤτοι τὸν «ἁπλοῦν λαόν», τὸν ἄκα-
κον καὶ ἀπονήρευτον, παρέχει ἀσφάλεια καὶ προστασία, µὴ τυχὸν
καὶ κάποιο; ἀπὸ αὐτοὺ; χωριστεῖ ἀπὸ τὸν Θεό. Λειτουργεῖ ὡ; µία
ἀσφαλιστικὴ δικλεῖδα, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νὰ τοὺ; προστατεύσει ἀπὸ
τὶ; παγίδε; τοῦ διαβόλου.

Ἑποµένω;, καὶ στοὺ; µὲν καὶ στοὺ; δὲ ἀπευθυνόµενο; ὁ Κυ-
πριανό;, σκοπὸν ἔχει ἕνα, τὴν σωτηρία. Πρὸ; µὲν τοὺ; ἀπειθεῖ;,
µεταχειριζόµενο; παιδείαν καὶ χειραγωγίαν, πρὸ; δὲ τοὺ; εὐπει-
θεῖ; καὶ ἁπλού;, ἀσφάλειαν καὶ προστασίαν. Γι’ αὐτὸ καὶ µετὰ τὶ;
προσφωνήσει; συνεχίζει τὸν λόγο του µὲ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ µάλιστα τὸ «προσέχετε». Θέλει νὰ τοὺ; κάνει προσεκτι-
κοὺ; σὲ καινοφανεῖ; καὶ ξενόφερτε; καταστάσει;, καὶ παραθέτει
δύο καινοδιαθηκικὰ ἀποσπάσµατα γιὰ νὰ ἐπιστήσει τὴν προσοχή
του;, ὥστε νὰ µὴν χωριστοῦν ἀπὸ τὴν ποίµνη τοῦ Χριστοῦ. Ἀφοῦ
δὲ προετοιµάσει τοὺ; ἀναγνῶστε; τῆ; ἐγκυκλίου του µὲ τὸν λόγο
τοῦ Θεοῦ, εἰσέρχεται ἀµέσω; στὸ θέµα.

Ἀκούστηκε ὅτι «ἐφάνησαν... κάποιοι λαοπλάνοι». Ἐναρξάµε-
νο; µὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, κατόπιν ἀντιπαραβάλλει τὸ προοίµιο
τοῦτο µὲ τὸ γεγονό;, τὸ ὁποῖον ἀνεφάνη στὴν πολιτεία τῆ; Σκά-
λα; καὶ Λάρνακο;. Ποιό ἦταν αὐτό; Ὅτι ἐµφανίστηκαν κάποιοι,

10. Π. ΜΠΟΥΜΗ, Κανονικὸν ∆ίκαιον, Ἀθήνα 2008, σσ. 204. 245-247.
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καὶ αὐτοὶ χαρακτηρίζονται ὡ; «λαοπλάνοι, σκεύη κατηρτισµένα
τοῦ σατανᾶ, ἐργάται τοῦ διαβόλου», καὶ παρακάτω, «σπερµολόγοι
κακῶν... κήρυκε; πάση; κακία;... τῆ; σατανικῆ; των φαρµασονία;
καὶ κρυφιοµύστου διδασκαλία; τοῦ διαβόλου». Αὐτοί, «πάσχουσιν
ὅλω; δι’ ὅλου καὶ σπουδάζουσι νὰ τραβήξωσιν ἱκανού;, οὐ µόνον
τῶν ἡµετέρων ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ὀθωµανῶν, καὶ µάλιστα
τῶν ἐκλεκτῶν».

Σηµαντικὸ εἶναι νὰ ἀναφέρουµε ὅτι ἡ Μασωνία ἦταν εὐρέω;
διαδεδοµένη στὴν Εὐρώπη. Ἡ πληροφορία ποὺ ἀντλοῦµε ἀπὸ κυ-
πριακὸ χειρόγραφο περὶ Μασωνία; ὅτι «κατὰ τὴν καταδίωξη τοῦ
Τεκτονισµοῦ συνέβαινε ὄχι µὲ χιλιάδε; ἀλλὰ µὲ µυριάδε; νὰ ἀριθ-
µοῦνται οἱ συλλελεγµένοι»11, εἶναι πειστικότατη καὶ ἀποδεικτική.
Ὡ; ἐκ τούτου φαίνεται νὰ γνώριζε περὶ τῆ; Μασωνία; ὁ Κυπρια-
νό;, κατὰ τὴν παραµονή του στὴν Μολδοβλαχία. Εἶχε ἤδη προ-
ηγηθεῖ ἡ ἔκδοση τοῦ βιβλίου «Κατὰ Φαρµασώνων» τοῦ ἱεροµονάχου
Ἀγαπίου τὸ 178212. Αὐτὴ ἔγινε γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἡ Κωνσταντινού-
πολη κατακλύστηκε ἀπὸ µασώνου;. Ἔφθασαν στὸ σηµεῖο νὰ γί-
νονται δηµόσιοι διάλογοι καὶ συζητήσει;13. Ἐξ ἄλλου κατ’ ἐκεῖνο
τὸν καιρό, συνέβησαν τροµακτικὰ γεγονότα στὸ εὐρωπαϊκὸ προ-
σκήνιο ποὺ εἶχαν σχέση µὲ τὸν Μασωνισµό, ὅπω; ἡ γαλλικὴ ἐπα-
νάσταση14, ἢ εἶχαν µασώνου; πρωταγωνιστέ;, ὅπω; ὁ Dauton
Georges Jaeques15, φλογερὸ; δηµεγέρτη; τῆ; γαλλικῆ; ἐπανάστα-
ση;, ὁ γερµανὸ; στρατηγὸ; blucler16, νικητὴ; στὸ Βατερλώ, ὁ

11. Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ὁ τεκτονισµὸ; ἐν Κύπρῳ ἀπὸ τῶν µέσων τοῦ ΙΗ�
αἰῶνο;», ΚΣ, ΛΑ� (1967) 92.
12. ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΟΛΥΒΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, Κατὰ µασόνων 1 - ἀνατροπὴ τῆ;
φραγκοµασονικῆ; πίστεω;, 1782 (ἐπανέκδ. Τρίκαλα - Ἀθήνα 2007).
13. Τοῦ αὐτοῦ, ὅ.π., σ. 16. ∆ΟΣΙΘΕΟΥ ΑΡΧΙΜ., Μιὰ γοργόνα στὸν Κεράτιο, ἔκδ.
ἱερᾶ; µονῆ; Τατάρνη; Εὐρυτανία; 2001, σ. 166.
14. Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ µαῦρο λεξικὸ τῆ; ἑλληνικῆ; Μασονία;, ὅ.π., τ. Α�, σσ.
251-252. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Μασσωνισµό;, Ἀθῆναι 1992, σσ. 26-27.
15. Σ. ΝΕΙΛΟΥ, Στὰ παρασκήνια τῆ; κυπριακῆ; Μασονία;, Ἀθήνα 1980, σ. 149.
16. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 150.
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ἄγγλο; ἥρωα; τοῦ Τραφάλγκαρ Wellington17, ἐπίση; νικητὴ; στὸ
Βατερλώ, καὶ ἄλλοι.

Μεταξὺ τῶν µυηθέντων δὲν ἔλειψαν καὶ ὀθωµανοί. Αὐτοί, µε-
τακινούµενοι ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη σὲ ἄλλου; τόπου;, ἐνδε-
χοµένω; νὰ µετέφεραν τὴν Μασωνία καὶ µεταξὺ τῶν ἐπιχωριαζόντων
ὀθωµανῶν, ὅπω; πιθανὸν νὰ συνέβηκε καὶ στὴν Κύπρο, κάτι γιὰ τὸ
ὁποῖο κάνει ἀκροθιγῆ ἀναφορὰ ὁ Κυπριανό;.

Ἡ ἀναφορὰ στοὺ; ὀθωµανοὺ; καὶ µάλιστα στοὺ; «ἐκλε-
κτού;», δηλ. τοὺ; ὑψηλὰ ἱσταµένου;, ὁδήγησε τὸν Γ. Παπαχαρα-
λάµπου; νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι αὐτὸ «σηµαίνει πὼ; οἱ τουρκικὲ; ἀρχὲ;
τῆ; Κύπρου ὑπέδειξαν στὸν Κυπριανὸ νὰ προβεῖ στὴν πράξη αὐτή,
ἢ πὼ; ὁ Κυπριανὸ; ἔτρεξε µὲ τὴν ἐγκύλιο αὐτὴ νὰ εὐχαριστήσει
τοὺ; τούρκου;»18, ἤ, ὅπω; ἀναφέρει ὁ Ἱστορικὸ; (ψευδώνυµο συγ-
γραφέω;), «ὁ Κυπριανὸ; εἶχε ὑπόψιν του ἀνατρεπτικὴ κίνηση, ἀπε-
λευθερωτικὴ κατὰ τῆ; τυραννία;, τὴν ὁποίαν βοηθοῦσαν µερικοὶ
ἐκλεκτοὶ ὀθωµανοί»19.

Τὸ ἐὰν ὑπῆρχε ἀνατρεπτικὴ κίνηση ἐκ τῶν ὀθωµανῶν µὲ σκοπὸ
τὴν ἀνατροπὴ τῆ; τυραννία;, αὐτὸ δὲν µαρτυρεῖται καθόλου στὶ;
πηγέ;. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν κάποτε προσπάθησε κάποιο; ὀθωµανὸ; νὰ τὸ
κάνει, τὸ ἀποτέλεσµα ἦταν νὰ καταπνιγεῖ καὶ ὁ ἴδιο; καὶ οἱ ὀπαδοί
του στὸ αἷµα20. ∆ὲν ἀνέχονταν οἱ σουλτᾶνοι ἐπαναστατικὲ; κινήσει;.
Κι αὐτέ;, ὅταν πραγµατοποιοῦνταν, δὲν εἶχαν σκοπὸ τὴν πάταξη
τῆ; τυραννία;, ἀλλὰ τὸν ἁρπαγµὸ τῆ; ἐξουσία; καὶ τὴν συνέχιση
τῆ; τυραννία; ὑπὸ ἄλλου ἀτόµου21. Ὑπῆρχαν τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἀγα-
ποῦσαν τοὺ; χριστιανοὺ; καὶ πολλὲ; φορὲ; τοὺ; βοήθησαν22. Ἦταν
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17. Αὐτόθι, σ. 150.
18. Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ, «Παρατηρήσει; πάνω στὴν ἐγκύκλιο κατὰ τῶν µασόνων τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ», ΚΣ, ΜΓ� (1979) 166.
19. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 166.
20. Τέτοια ἦταν ἡ περίπτωση τοῦ Ἀλῆ πασᾶ στὰ Ἰωάννινα.
21. Κ. Π. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, «∆ιακυβέρνησι; τῆ; Κύπρου - οἱ σατράπαι αὐτῆ;»,
ΚΧ, Θ� (1933) 69-80.
22. Ὅπω; ἡ περίπτωση τοῦ Κιόρογλου, ὁ ὁποῖο; προσπάθησε νὰ γλυτώσει τὸν
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ὅµω; µεµονωµένε; περιπτώσει;, στὶ; ὁποῖε; δὲν παρατηρήθηκε τάση
ἐπαναστατικὴ ἀπέναντι στὴν ἐξουσία.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἰσχυρισµὸ ὅτι ὁ Κυπριανὸ; προσπάθησε νὰ
εὐχαριστήσει τοὺ; τούρκου;, καὶ αὐτὸ; εἶναι ἀµφίβολο;, γιὰ τὸν
λόγο ὅτι ἡ ἐγκύκλιο; ἀναγινωσκόταν µέσα στὶ; ἐκκλησίε;. Ἐκεῖ
βρισκόταν συναθροισµένο τὸ χριστεπώνυµο πλήρωµα στὸ ὁποῖο καὶ
ἀπευθύνεται, πρᾶγµα ποὺ γίνεται καταφανὲ; ἀπὸ τὸ προοίµιο τῆ;
ἐγκυκλίου. Μέσα στὴν ἐκκλησία δὲν ὑπῆρχαν τοῦρκοι. ∆ὲν ὑπῆρχε
λοιπὸν λόγο; νὰ τοὺ; εὐχαριστήσει, ἀφοῦ οὔτε θὰ βρίσκονταν ἐκεῖ,
οὔτε σ’ ἐκείνου; ἀπευθύνεται, οὔτε καὶ θὰ τὸν ἄκουαν. Ἐξ ἄλλου, ἡ
ροὴ τοῦ λόγου στὸ κείµενο δείχνει ὅτι µόνο ὡ; ἀναφορὰ καὶ ὡ; πλη-
ροφορία τὸ ἀναγράφει, καὶ τίποτα περισσότερο.

Τὰ παραπάνω καθιστοῦν ἀδύνατη καὶ τὴν ἄποψη ὅτι οἱ τουρ-
κικὲ; ἀρχὲ; τῆ; Κύπρου ὑπέδειξαν στὸν Κυπριανὸ νὰ προβεῖ στὴν
συγγραφὴ καὶ τὴν ἀποστολὴ τῆ; ἐγκυκλίου αὐτῆ;. Οἱ τοῦρκοι, ὄχι
µόνο στὰ ἐκκλησιαστικά, ἀλλὰ πολλὲ; φορὲ; οὔτε καὶ στὰ πολι-
τικὰ πράγµατα τῆ; νήσου ἐπενέβαιναν, ἀφοῦ οἱ κατὰ καιροὺ;
ἀρχιεπίσκοποι, µέχρι καὶ τὸν Κυπριανό, εἶχαν πολλὲ; ἐξουσίε; καὶ
ἁρµοδιότητε;, σὲ σηµεῖο ποὺ νὰ «κατεβάζουν καὶ τοὺ; κυβερ-
νῆτε;», ὅπω; διασώζεται ἀπὸ τὴν ἱστορία23. Τὸ ὅτι οἱ τουρκικὲ;
ἀρχὲ; θὰ πληροφόρησαν τὸν Κυπριανὸ γιὰ τὴν κίνηση τῶν µασώ-
νων καὶ τῶν ὀθωµανῶν ἐκείνων τῶν ἐκλεκτῶν ποὺ τοὺ; ἀκολούθη-
σαν, αὐτὸ φαίνεται νὰ εἶχε γίνει. Ἀλλὰ µέχρι; αὐτοῦ τοῦ σηµείου,
δηλ. µόνο ἀναφορὰ καὶ πληροφόρηση καὶ τὴν ὁποιαδήποτε εὐκολία
καὶ βοήθεια. Τὴν ἀποστολὴ τῆ; ἐγκυκλίου καὶ τὸ περιεχόµενό τη;
οὐδόλω; ἐπηρέασαν.

Αὐτὸ εἶναι ἐµφανὲ; ἀπὸ τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο γράφει ὁ Κυ-
πριανό;. Εἶναι ἔντονο; καὶ διάχυτο; ὁ ζῆλό; του ὑπὲρ τοῦ Χρι-

Κυπριανό. Παρόµοιε; περιπτώσει; βλ. ἐν Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ,
ὅ.π., σσ. 98. 119-120.
23. ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία τῆ; ὀρθοδόξου Ἐκκλησία; τῆ; Κύπρου, τ. Α�, Ἀθή-
ναι; 1923, σσ. 301-303, ὅπου ἀναφέρεται ἡ ἐκδίωξη τοῦ τούρκου διοιηκητῆ Χα-
τζηµπακκῆ.
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στοῦ. Θυµίζει τὸν προφήτη Ἠλία ἐπὶ τοῦ Καρµηλίου ὄρου;24, ὅπου
µὲ τὴν προσευχή του ἐπέστρεψε τὴν καρδία τοῦ λαοῦ στὸν ἀληθινὸ
Θεό, γιὰ νὰ τὸν λατρεύει ὅπω; καὶ οἱ πατέρε; του. Ἐπειδὴ καὶ τότε,
ὁ ἰσραηλιτικὸ; λαό;, ξέφυγε ἐκ τῆ; πατροπαραδότου λατρεία; τοῦ
Θεοῦ καὶ παρασύρθηκε στὴν λατρεία τῶν εἰδώλων. Καὶ ὅπω; ὁ
Ἠλία; ἔκανε ὅλα ἐκεῖνα τὰ θαυµαστά, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει τὸν λαὸ
στὴν πατροπαράδοτο πίστη, ἔτσι καὶ ὁ Κυπριανό;, θέλοντα; νὰ
ἐπισηµάνει τὸν κίνδυνο αὐτῆ; τῆ; ἀπόκλιση;, καὶ ὅσου; παρα-
σύρθηκαν νὰ τοὺ; ἐπιστρέψει πίσω, ἀναφέρει στὴν ἐγκύκλιό του
ὅτι «κοντὰ εἰ; τὰ ἄλλα ἀντιβαίνουσι καὶ εἰ; τὴν ὀρθόδοξον καὶ πα-
τροπαράδοτον πίστιν ἡµῶν». «Ζηλῶν ἐζήλωσε Κυρίῳ παντοκρά-
τορι»25, καὶ ὑπερασπιστὴ; γεγονὼ; τῆ; ὀρθοδόξου παραδόσεω;,
ζήλου θείου ἐµπλησθεί;, καὶ ζηλωτὴ; εἰ; τὰ περὶ θρησκεία; καὶ
περὶ πίστεω; παρουσιάζεται, καὶ φιλόπατρι; δεικνύεται.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν γράφει µία ἠθικοθρησκευτικὴ26 ἐπετειακὴ
ἐγκύκλιο, γιὰ νὰ δώσει ἕνα µήνυµα, ἢ λόγου; ἠθικῆ; διαγωγῆ;, οὔτε
καὶ ὑπάρχει ἄλλη παροµοία; φύσεω; ἐγκύκλιό; του. Ἀλλὰ γράφει
µία ποιµαντικὴ ἐγκύκλιο, πατρικῶ; ἐκφραζόµενο; καὶ µεριµνῶν,
ὄχι γιὰ τὴν ἠθικὴ διαγωγὴ τοῦ ποιµνίου του, ἀλλὰ γιὰ τὴν ψυχο-
σωµατική του σωτηρία. Τὸ περὶ τῆ; ψυχικῆ; του; σωτηρία; µέληµα
δηλώνεται µὲ τὴν ἀναφορά του στὴν πίστη, ἐνῶ τὰ σωµατικὰ κρύ-
βονται «εἰ; τὰ; βουλὰ; καὶ διαταγὰ; τοῦ πολυχρονίου βασιλέω;».
Γι’ αὐτό, πιὸ κάτω ἀναφέρει ὅτι «καὶ εἰ; τὰ θεσπίσµατα τοῦ βασι-
λέω; ἐναντιοῦνται».

Αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια ἐπιχειρηµατολογία µὲ
τὴν προηγούµενη γιὰ τοὺ; ἐκλεκτοὺ; ὀθωµανού;. Ἔχει ὅµω; καὶ
κάτι τὸ ἐπιπρόσθετο. Θέλει νὰ προλάβει τυχὸν αἱµατοχυσία τοῦ ποι-
µνίου του. ∆ιότι, οἱ µασωνικὲ; στοὲ; καὶ οἱ ἄλλε; ἑταιρεῖε; ποὺ
ἱδρύονταν ἀπὸ τέκτονε;, ἔστω κι ἂν δὲν ἦταν µασωνικέ;, ἦταν δια-

24. Γ� Βασιλ. ιη� 37.
25. Γ� Βασιλ. ιθ� 14.
26. Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, «Προεπαναστατικὴ παρουσία τοῦ τεκτονισµοῦ ἐν τῷ
ἑλληνικῷ χώρῳ», Στασῖνο;, Γ� (1966-1967) 56.
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ποτισµένε; µὲ τὴν ἰδεολογία τῆ; Μασωνία; ποὺ ἦταν ἡ ἐλευθε-
ρία27, δηλαδὴ ἡ ἐπαναστατικὴ κίνηση κατὰ τῆ; ἐξουσία; µὲ σκοπὸ
τὴν ἀποτίναξη τῆ; τυραννία;. Οἱ τέκτονε;, στὰ πρῶτα στάδια τῆ;
µυήσεώ; του; στὴν Μασωνία, ἄκουγαν τὸ περὶ ἐλευθερία; κή-
ρυγµα. Αὐτὸ ἦταν ποὺ τοὺ; ἐνθουσίαζε καὶ προσέρχονταν σορηδὸν
στὶ; µασωνικὲ; στοὲ; καὶ ἑταιρεῖε;. Ἦταν ἄνθρωποι ὑπόδουλοι,
σκλάβοι, ραγιάδε;. Ἡ τυραννία τοὺ; ἦταν, καὶ εἶναι ὄντω;, δυ-
σβάστακτη. Ὁ λόγο; περὶ ἐλευθερία; ἦταν ἑλκυστικό;. Γι’ αὐτὸ
καὶ µεταξὺ τῶν µασώνων εὑρίσκονταν χιλιάδε; ἑβραῖοι καὶ προτε-
στάντε;28. Καὶ οἱ δύο τὴν ἐλευθερία ζητοῦσαν. Οἱ µὲν τὴν πολιτική,
γιὰ νὰ δηµιουργήσουν τὸ κράτο; του;, οἱ δὲ τὴν ἐκκλησιαστική,
γιὰ νὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τὴν ἀπολυταρχία τῆ; παπικῆ; καθέδρα;.

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἕλληνε; αὐτὸ ζητοῦσαν. Τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὸν
ὀθωµανικὸ ζυγό. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺ; ἱδρυτὲ; τῆ; Φιλικῆ; Ἑται-
ρεία; ὑπῆρξαν µασῶνοι29. Ἐντάχθηκαν στὴν Μασωνία ὄχι ὀντολο-
γικά, ἀλλὰ ἰδεολογικά. Ἴσω; γι’ αὐτὸ τὸν λόγο κάποιοι θεωροῦν
ὅτι οἱ ἱδρυτὲ; τῆ; Φιλικῆ; Ἑταιρεία; δὲν ἦταν τελικὰ µασῶνοι.
Ἤθελαν τὴν ἐλευθερία τῆ; πατρίδα; του;. Χρησιµοποίησαν σύµ-
βολα καὶ σηµεῖα γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν µυστικότητα. ∆ὲν εἰσήγα-
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27. Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ὁ τεκτονισµὸ; ἐν Κύπρῳ», ὅ.π., ΚΣ, ΛΑ� (1967)
89-90.
28. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 85.
29. Ἐπιβεβαιωµένο εἶναι µόνο γιὰ τὸν Ἐµµανουὴλ Ξάνθο (βλ. Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, Τὸ µαῦρο λεξικὸ τῆ; ἑλληνικῆ; Μασονία;, ὅ.π., τ. Β�, σ. 293. ΑΛ. ∆ΕΣΠΟ-
ΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐπανάσταση», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνου;, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1980, τ. ΙΒ�, σ. 12), ὁ ὁποῖο; ὅµω; δὲν εἶχε
προχωρήσει πέραν τοῦ πρώτου βαθµοῦ (βλ. Α. ΛΕΝΗ, Τεκτονισµὸ; καὶ Φιλικὴ
Ἑταιρεία, Ἀθήνα 19892, σσ. 112-114). Γιὰ τοὺ; ὑπολοίπου; ἱδρυτὲ; τῆ; Φιλικῆ;
Ἑταιρεία;, µόνον ὑποθέσει; γίνονται. Βαρύνουσα ἐπὶ τοῦ θέµατο; τούτου εἶναι
ἡ φράση ἑνὸ; πρῴην µέλου; τῆ; Μασωνία;, τοῦ Β. Λαµπροπούλου, ὁ ὁποῖο;
γράφει: «Οἱ µασόνοι ὅλου τοῦ κόσµου, ἐνῶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆ; ζωῆ; του; δὲν
ὁµολογοῦν ἢ σπανίω; ἀναφέρουν ὅτι εἶναι µέλη Στοᾶ;, µετὰ θάνατο κάθε δια-
πρεπῆ τὸν “στιγµατίζουν” σὰν ἀδελφό του;» (Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Στὰ ἄδυτα
τῆ; ἑλληνικῆ; Μασονία;, Ἀθήνα 1988, σ. 96).
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γαν τὸν Μασωνισµό, ἀφοῦ οὔτε οἱ ἴδιοι τὸν ἤξεραν εἰ; βάθο;. Ἡ
βαθύτερη µύηση στὰ δόγµατα τῆ; Μασωνία; δὲν γινόταν σὲ ὅλου;.
Ἔτσι, καὶ οἱ ἱδρυτὲ; τῆ; Φιλικῆ; Ἑταιρεία;, διαποτισµένοι ἀπὸ τὴν
ἰδέα τῆ; ἐλευθερία; καὶ διακατεχόµενοι ὑπὸ σφοδροτάτου πόθου
νὰ ἐλευθερώσουν τὸν τόπο του;, τὴν Ἑλλάδα, ἐντάχθηκαν στὴν
Μασωνία ἡ ὁποία διακήρυττε αὐτὴ τὴν ἰδέα, καὶ ἀφοῦ πῆραν τὰ
στοιχεῖα ποὺ ἤθελαν, ἀποχώρησαν.

Ἐπειδὴ ἀκριβῶ; ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία εἶχε ὡ; ἀποκλειστικὸ
ρόλο καὶ σκοπὸ τὴν ἐλευθερία τῆ; Ἑλλάδα; καὶ τὴν προπαρασκευὴ
τῆ; ἐπαναστάσεω;, γι’ αὐτὸ καὶ µυήθηκαν σ’ αὐτὴν ὄχι µόνο λαϊ-
κοί, ἀλλὰ καὶ κληρικοὶ καὶ µάλιστα ἀξιωµατοῦχοι καὶ προκαθήµενοι.
Στὴν Κύπρο ὅµω;, ἡ δράση τῆ; Φιλικῆ; Ἑταιρεία; ἐµφανίζεται
πολὺ ἀργότερα ἀπὸ τὴν ἵδρυσή τη;. Ἡ ἵδρυση τῆ; Φιλικῆ; Ἑται-
ρεία; ἔλαβε χώρα στὶ; 14 Σεπτεµβρίου 181430. Ἵσω; ἡ ἡµέρα ἵδρυ-
σή; τη; νὰ µὴν εἶναι τυχαία. Ἴσω; οἱ ἱδρυτέ; τη;, ἕλληνε; µέχρι
τὸ ἔπακρο, νὰ διαπνέονταν καὶ ἀπὸ φιλόχριστο πνεῦµα, γι’ αὐτὸ
καὶ ἐπέλεξαν µία σταυροαναστάσιµη ἡµέρα, τὴν Ὕψωση τοῦ τιµίου
καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὡ; ἡµέρα ἔναρξη; τῆ; προσπάθειά; του;
γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆ; Ἑλλάδα;. Ὥστε ἀφ’ ἑνὸ; µὲν νὰ ἀντλοῦν δύ-
ναµη ἀπὸ τὸν τίµιο Σταυρό, σ’ αὐτὴ τὴν σταυρικὴ πορεία τὴν ὁποία
διήρχετο ὁ Ἑλληνισµὸ; ὑπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ
προσδοκία τῆ; ἐλευθερία; σὲ συνάρτηση µὲ τὴν ἀνάσταση, ἡ ὁποία
ἀκολουθεῖ τὸν Σταυρό, νὰ ἐµψυχώνει καὶ νὰ παρακινεῖ τὸν λαὸ
πρὸ; ἀγῶνε; ὑπὲρ πίστεω; καὶ πατρίδο; µέχρι θανάτου.

Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ κινήθηκαν ἀθόρυβα, ἀργὰ καὶ
προσεκτικὰ οἱ Φιλικοί. ∆ὲν βιάστηκαν νὰ ἐξωτερικευθοῦν. Στὰ
πρῶτα χρόνια ἡ εἴσοδο; στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία γινόταν µὲ πολλὴ
ἀσφάλεια. Ὅλοι γνωρίζονταν ἀναµεταξύ του;. Στὰ ἑπόµενα χρόνια
ἡ ἔνταξη γινόταν κατὰ ἑκατοντάδε; σὲ µικρὸ χρονικὸ διάστηµα.
Ἐπεκτάθηκε ἐκτὸ; τοῦ κυρίω; ἑλλαδικοῦ χώρου µετὰ τὸ 181831. Στὴν

30. ΑΛ. ∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐπανάσταση», ὅ.π., σ. 12.
31. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, ὅ.π., σ. 13.
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Κύπρο παρατηρεῖται µύηση ἀνθρώπων, τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
Κυπριανοῦ καὶ ἄλλων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἀπὸ τὸ 181932 καὶ µετά.

Ἐξ αὐτοῦ συνεπάγεται ὅτι ὁ Κυπριανὸ; δὲν ἔγραψε τὴν ἐγκύ-
κλιο γιὰ νὰ «ἀποκλείσει κάθε ὑποψία συνενοχῆ; τῆ; Ἐκκλησία;
σὲ ἐπαναστατικὴ τεκτονικὴ κίνηση στὴν Κύπρο», ὅπω; ἀναφέρει ὁ
Θεόδωρο; Παπαδόπουλο;33. Ἡ ὅποια ἀνάµειξη τῆ; Ἐκκλησία; τῆ;
Κύπρου στὰ προεπαναστατικά, σηµειώνεται τοὐλάχιστον τρία χρό-
νια ἀργότερα. Ἡ ἀναφορά του αὐτή, ὅτι δηλ. ἐναντιοῦται ἡ αἵρεση
τοῦ Μασωνισµοῦ «εἰ; τὰ θεσπίσµατα τοῦ βασιλέω;», γίνεται προ-
κειµένου νὰ προλάβει τοὺ; ἀνθρώπου; νὰ µὴν παρασυρθοῦν ἀπὸ
τὴν ἰδεολογία τῆ; ἐλευθερία; ποὺ πρόβαλλε, καὶ νὰ ἐπιφέρουν τὸν
θάνατο στοὺ; ἰδίου; καὶ στοὺ; δικού; του;. Γι’ αὐτὸ καὶ µετὰ τὴν
µύησή του στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία, δὲν ἐντάχθηκε ἐνεργὰ καὶ ἔνοπλα
στὸν ἀγῶνα τοῦ ὑπολοίπου ἐξεγερµένου Ἑλληνισµοῦ, ἀλλὰ ἀρκέ-
στηκε νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἐπανάσταση µὲ χρήµατα καὶ ἄλλα ἐφό-
δια34. Αὐτὸ τὸ ἔκανε γιατὶ γνώριζε, ὡ; νουνεχή;, ὅτι ἡ Κύπρο;
ἦταν ἀποµονωµένη καὶ ξεκοµµένη ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο Ἑλληνισµό,
καὶ ἀστραπιαία θὰ µποροῦσαν νὰ πνίξουν κάθε ἐπαναστατικὴ κί-
νηση, µεταφέροντα; εὔκολα καὶ γρήγορα ἐκ τῆ; Καραµανία; τουρ-
κικὸ στρατό. Αὐτὸ τὸ ἐπιχείρηµα πρόβαλε καὶ στοὺ; Φιλικοὺ; ὅταν
ἐπισκέφθηκαν τὸ νησὶ καὶ συναντήθηκαν µαζί του.

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο κινήθηκε καὶ ἡ ἐγκύκλιο; τῆ; 22α;

Ἀπριλίου 1821 γιὰ τὸν ἀφοπλισµὸ τοῦ νησιοῦ35. Γιὰ νὰ προστατεύ-
σει δηλαδὴ τὸ ποίµνιό του, ἀφοῦ ἐκ τῶν πραγµάτων ἡ κατάσταση
ἦταν ἀπελπιστικὴ καὶ κάθε ἐπαναστατικὴ ἐνέργεια, ὅσο πατριωτικὴ

32. Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ Κύπρου Κυπριανὸ;» - Μέρο; Γ�, Φῶ;, 3 (1911) 66.
33. Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, «Προεπαναστατικὴ παρουσία τοῦ τεκτονισµοῦ», ὅ.π.,
Στασῖνο;, Γ� (1966-1967) 56.
34. ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π., τ. Α�, σ. 318-319. Βλ. ἐπίση; στὸν παρόντα τόµο,
Ἀπόσπασµα ἀπὸ τὸ ἄρθρο 15 τοῦ «Σχεδίου Γενικοῦ» τῆ; Φιλικῆ; Ἑταιρεία;,
κείµενο 64, σελ. 276, καὶ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου πρὸ; τὸν Κυ-
πριανό, κείµενο 65, σελ. 277.
35. Βλ. κείµενο 79, σ. 303.
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καὶ νὰ ἦταν, δὲν θὰ ἀπέφευγε τὴν καταστολὴ καὶ τὴν αἱµατοχυσία.
Καὶ βέβαια θὰ ἦταν ἐκ µέρου; τοῦ Κυπριανοῦ ἀνόητη ὁποιαδήποτε
θυσία τοῦ ποιµνίου του χωρὶ; νόηµα καὶ χωρὶ; σηµαντικὸ ἀποτέ-
λεσµα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπορρίπτει αὐτὸ τὸ τόλµηµα. Συνεισφέρει ὅµω;
κατὰ τὸ µέτρο τῶν δυνάµεων καὶ τῶν δυνατοτήτων του. Κατ’ ἀντι-
στοιχία κάνει τὸ ἴδιο µὲ ἔµµεσο τρόπο καὶ στὴν ἐγκύκλιο κατὰ τῶν
φαρµασώνων. ∆ὲν ἐπηρεάστηκε λοιπὸν ἀπὸ τὶ; τουρκικὲ; ἀρχέ;,
ἀλλὰ µέριµνά του εἶναι νὰ προστατεύσει τὸ ποίµνιό του ἐκ τοῦ ψυ-
χικοῦ καὶ σωµατικοῦ θανάτου.

Ὁ «Ἱστορικὸ;» τοποθετεῖ αὐτὴ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ Κυπρια-
νοῦ στὴν ἴδια τάξη, στὴν ὁποία ἀνήκει καὶ ὁ ἀφορισµὸ; τοῦ Ὑψη-
λάντη36 ἀπὸ τὸν πατριάρχη. Ὁ ἀφορισµὸ; αὐτό;, γράφτηκε ἀπὸ
τὸν οἰκουµενικὸ πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε� τὴν 11η Μαρτίου 1821,
δύο ἑβδοµάδε; πρὶν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Προηγήθηκε ἡ κά-
θοδο; τοῦ Ὑψηλάντη ἐκ τῆ; Μολδοβλαχία; ἡ ὁποία θορύβησε
τοὺ; τούρκου;. Οἱ τελευταῖοι, καθὼ; διασώζουν οἱ ἱστορικὲ; πη-
γέ;, ἀνάγκασαν τὸν πατριάρχη νὰ συγγράψει τὸν ἀφορισµὸ αὐτό.
Ὅσο ὅµω;, πρὸ τῆ; συγγραφῆ; του, ὁ πατριάρχη; δὲν ἐπιθυµοῦσε
νὰ παρεµποδίσει τὴν ἐπανάσταση, ἄλλο τόσο µετὰ τὴν συγγραφή
του, ὁ ἀφορισµὸ; παρέµεινε εἰκονικὸ; καὶ ἀνενέργητο;. Τόσο ἡ διά-
θεση, ὅσο καὶ οἱ πράξει; τοῦ πατριάρχη καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων,
καταµαρτυροῦνται στὰ ἱστορικὰ κείµενα.

Στὴν περίπτωση τοῦ Κυπριανοῦ δὲν προηγήθηκε κανένα ἐπα-
ναστατικὸ κίνηµα, γιὰ νὰ τὸ καταδικάσει, οὔτε πάλιν ἱστορικὰ στοι-
χεῖα ὑπάρχουν ποὺ νὰ καταδεικνύουν ἀνάµειξη καὶ πιεστικὴ στάση
τῶν τούρκων γιὰ τὴν συγγραφὴ τῆ; ἐγκυκλίου κατὰ τῶν φαρµα-
σώνων, προκειµένου νὰ προληφθεῖ ἡ ὁποιαδήποτε ἔνοπλη κίνηση,
ἀπ� ὅπου καὶ ἂν προερχόταν. Ὁ Κυπριανό;, διὰ τῆ; ἐγκυκλίου
αὐτῆ; ἀναδεικνύεται, σὲ µία πολὺ πρόωρη ἐποχή, ἄνδρα; µὲ δυνατὴ
προορατικότητα. Προεῖδε τὶ; καταστρεπτικὲ; πνευµατικὲ; συνέ-

36. Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ, «Παρατηρήσει; πάνω στὴν ἐγκύκλιο», ὅ.π., ΚΣ, ΜΓ� (1979)
166.

���

? - ? ? 3: 1 22-09-09  18:40  ������ 544

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



πειε:, τὶ: ὁποῖε: ἐγκυµονοῦσε γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἡ Μασωνία, καὶ
αὐτὲ: ἠθέλησε νὰ προλάβει. Γι� αὐτό, σχεδὸν ταυτόχρονα µὲ τὴν
ἐµφάνιση τοῦ Μασωνισµοῦ σὴν Κύπρο, ἐκδίδει τὴν περὶ ἧ: ὁ λόγο:
ἐγκύκλιο. Σὲ ἐπιστολὴ τοῦ γάλλου προξένου Ratez (1815-1817)37, ἡµε-
ροµ. 31 Ἰανουαρίου 1817, πρὸ: τὸν γάλλο πρέσβη στὴν Κωνσταντι-
νούπολη, σηµειώνεται γιὰ πρώτη φορὰ ἡ παρουσία γάλλων µασώνων
στὴν Κύπρο38. Στὴν ἐπιστολὴ αὐτή, µετὰ ἀπὸ αἴτηση τοῦ δευτέρου
γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ γιὰ µασωνικὲ: στοὲ: στὴν Κύπρο, ὁ Ratez
δίνει ἀναφορὰ καὶ σχετικὲ: πληροφορίε:, λίαν ἐνδιαφέρουσε: γιὰ
τὴν ὑπόθεσή µα:. Τὴν παραθέτουµε αὐτούσια.

«Ἡ ὑµετέρα ἐξοχότη: ὁµιλεῖ ἐπίση: διὰ µασσονικὴν στοάν,
καθιδρυµένην εἰ: τὴν πόλιν ταύτην (Λάρνακα). ∆ύναµαι νὰ σᾶ:
διαβεβαιώσω, ἐξοχώτατε, ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξε στοὰ ἐνταῦθα. Πρὸ
τῆ: ἐνταῦθα ἐλεύσεώ: µου εἶναι ἀληθέ:, ξένοι τινε: συνηθροίσθη-
σαν δύο ἢ τρεῖ: φορὰ: εἰ: δεῖπνον εἰ: ἐξοχικὸν οἶκον, τὸ ὁποῖον
ὀνοµάζουσι µασσονικὴν συνέλευσιν. Ὁ κύριο: Regnault, προκάτο-
χό: µου, πληροφορηθεὶ: ὅτι µεταξὺ αὐτῶν ἦσαν καὶ γάλλοι ναῦται,
καὶ ὅτι τοῦτο ἠδύνατο νὰ προξενήσῃ κακὴν ἐντύπωσιν εἰ: τὸν
τόπον, ἠναντιώθη ἀµέσω: καὶ ἔκτοτε οὐδὲν ἠκούσθη νὰ λέγεται
περὶ µασσόνων καὶ µασσονικῆ: στοᾶ:».

Ἐξ αὐτῆ: φαίνεται ὅτι πρὶν τὴν κάθοδό του στὴν Κύπρο (προ-
φανῶ: ἐκ Γαλλία:) τὸ 1815, ὅταν ἦταν ὁ προκάτοχό: του Regnault39

πρόξενο: στὴν Κύπρο τὰ ἔτη 1802-1815, κάποιοι ξένοι, «µεταξὺ
αὐτῶν καὶ γάλλοι ναῦται... συνηθροίσθησαν δύο ἢ τρεῖ: φορὰ: εἰ:
δεῖπνον εἰ: ἐξοχικὸν οἶκον, τὸ ὁποῖον ὀνοµάζουσι µασσονικὴν συ-
νέλευσιν». Ἐδῶ µᾶ: δίδεται ἡ µαρτυρία περὶ µασωνικῆ: συνελεύ-
σεω:, µέλη τῆ: ὁποία: ἦταν κάποιοι γάλλοι ναυτικοί. Τὸ γεγονὸ:
αὐτὸ τὸ πληροφορήθηκε ὁ γάλλο: πρόξενο:, ὁ ὁποῖο: φοβήθηκε
µήπω: «προξενήσει κακὴν ἐντύπωσιν εἰ: τὸν τόπον». Ἴσω: ὁ γάλ-

37. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Πρόξενοι καὶ προξενεῖα ἐν Κύπρῳ», ΚΧ, Ζ� (1930) 199.
38. Τοῦ αὐτοῦ, «Ἡ κυπριακὴ τραγῳδία τοῦ 1821», ΚΧ, Ζ� (1930) 41.
39. Τοῦ αὐτοῦ, «Πρόξενοι καὶ προξενεῖα ἐν Κύπρῳ», ΚΧ, Ζ� (1930) 199.
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λο: πρόξενο: νὰ πληροφορήθηκε γιὰ τὴν ἐγκύκλιο καὶ τὶ: ἐνέρ-
γειε: στὶ: ὁποῖε: εἶχε σκοπὸ νὰ προβεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπο:, ἀπὸ τὸν
µητροπολίτη Κιτίου. Τὸ προξενεῖο βρισκόταν στὴν µητροπολιτική
του περιφέρεια, καὶ εἶναι πολὺ πιθανόν, δεδοµένου ὅτι ὁ µητροπο-
λίτη: εἶχε λάβει παραγγελία, µέσῳ τῆ: ἐγκυκλίου, νὰ ἐνεργήσει
ὥστε νὰ ἐξαφανιστεῖ κάθε κίνηση γύρω ἀπὸ αὐτὴ τὴν αἵρεση, νὰ
ἐπισκέφθηκε καὶ νὰ παρατήρησε τὸν γάλλο πρόξενο.

Ὁ γάλλο: πρόξενο: φαίνεται ὅτι γνώριζε ἀρκετὲ: πληροφο-
ρίε:. Τὸν ἐξοχικὸν οἶκον, τὴν ὥρα τοῦ δείπνου, δύο-τρεῖ: φορέ:,
γάλλοι ναῦτε:, µασωνικὴ συνέλευση. Ἴσω: τὶ: πληροφορίε: νὰ τὶ:
ἔλαβε ἀπὸ µέλη τῆ: οἰκογένεια: Καρύδη. Ἄτοµα αὐτῆ: τῆ: οἰκο-
γένεια: διετέλεσαν µέλη τοῦ γαλλικοῦ προξενείου στὴν Λάρνακα,
καὶ ἐξ αὐτῶν ὁ Πετράκη: Καρύδη:40 ἦταν τέκτονα:. Φαίνεται ὅτι
ἦταν καλὰ µυηµένο: εἰ: τὰ τῆ: Μασωνία: δόγµατα, διότι ἄφησε
ἕνα χειρόγραφο µὲ χρονολογία 1751, στὸ ὁποῖο δίδει ἱστορικὰ γε-
γονότα καὶ δογµατικὲ: θέσει: αὐτῆ: τῆ: αἵρεση:.

∆ὲν ὑπάρχει µαρτυρία ὅτι συστήθηκε ὀργανωµένο: Τεκτο-
νισµὸ: στὴν Κύπρο κατ’ ἐκείνη τὴν περίοδο, ἀλλὰ ὑπῆρχαν µεµο-
νωµένε: περιπτώσει: τεκτόνων. Αὐτὲ: φαίνεται ὅτι εἶχαν σχέση µὲ
τὴν Γαλλία, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιο: ὁ Καρύδη: στὸ τέλο: τοῦ χειρογρά-
φου ἀναφέρει τὴν «Μαρσίλλιαν»41, ὡ: τόπον «εἰ: τὸν ὁποῖον ἐδό-
θησαν εἰ: τύπον αἱ φιγοῦρε: ὅπου ἑρµηνεύουσι τὸν τρόπον, πῶ:
ἀποδέχονται τοὺ: ἀνθρώπου: εἰ: τὴν αὐτὴν αἵρεσιν». Παρα-
τηροῦµε ὅτι ἀναφέρει τὴν Μασσαλία. Φαίνεται ὅτι οἱ πρῶτοι οἱ
ὁποῖοι ἔφεραν τὴν Μασωνία στὴν Κύπρο ἦταν γάλλοι. Οἱ ἄγγλοι
πολὺ ἀργότερα τὴν ὀργάνωσαν ἐπὶ συστηµατικῆ: βάσεω:. Στὴν
ὑπόθεση ὅτι γάλλοι ἦταν οἱ εἰσηγητὲ: καὶ πρωτεργάτε: τῆ: Μα-
σωνία: στὴν Κύπρο, συνηγορεῖ καὶ ἡ θέση τοῦ Γ. Παπαχα-
ραλάµπου:, ὅτι «κατὰ παρετυµολογίαν ἐκ τοῦ franc maçon»42,

40. Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ὁ τεκτονισµὸ: ἐν Κύπρῳ», ΚΣ, ΛΑ� (1967) 85.
41. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 89.
42. Αὐτόθι, σ. 83.
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ἀναφέρεται ὁ Κυπριανὸ: στὴν ἐγκύκλιό του σὲ «φαρµασόνου:».
Τὸ ἐµπόριο εὐνοοῦσε τὴν διακίνηση καὶ ἀνθρώπων καὶ ἰδεῶν43. Ἐξ
ἄλλου, ἡ ἀναφορὰ στὴν προκειµένη περίπτωση σὲ γάλλου: µασώ-
νου: καὶ µάλιστα ναῦτε:, ἐπιβεβαιώνει τὴν ὑπόθεση. Ἀλλὰ καὶ τὸ
βιβλίο τοῦ ἱεροµονάχου Ἀγαπίου «Κατὰ Φαρµασώνων» ἐπιβεβαι-
ώνει τὰ προλεχθέντα.

Ὁ Πετράκη: Καρύδη: προφανῶ: µύησε καὶ ἄλλο µέλο: τῆ:
οἰκογένειά: του, καὶ παραδίδοντά: του τὴν αἵρεση καὶ τὸ χειρό-
γραφο, τὸν συνέδεσε µὲ τοὺ: γάλλου:. Τὸ δὲ γαλλικὸ προξενεῖο
ἴσω: νὰ ἀπετέλεσε τὸν συνδετικὸ φορέα µέσῳ τοῦ ὁποίου εἰσήχθη
ἡ Μασωνία στὴν Κύπρο44. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ γάλλο: πρόξενο: γνωρί-
ζει περὶ αὐτῆ: µόνο: ἐξ ὅλων τῶν ἄλλων προξένων καὶ σπεύδει νὰ
ἐπιληφθεῖ τοῦ θέµατο:, ὥστε νὰ µὴν ἀκουστεῖ τίποτα πρὸ: τὰ ἔξω,
πρὸ: τὸν κόσµο τῆ: Κύπρου καὶ προξενήσει κακὴν ἐντύπωση. Εἶναι
δὲ ἄµεση ἡ ἐπέµβασή του, ἀφοῦ καὶ ὁ Ratez ἀναφέρει ὅτι «ἠναν-
τιώθη ἀµέσω:». Τὸ «ἠναντιώθη» δείχνει ὅτι ἐπιβάλλεται σὲ κάποι-
ου: τοὺ: ὁποίου: γνωρίζει καὶ τοὺ: ὁποίου: ἐπηρεάζει. Ἔτσι, δὲν
ἔγινε καµµία ἐφαρµογὴ τῶν ἀπειλῶν τοῦ Κυπριανοῦ τὶ: ὁποῖε:
ἐκτοξεύει στὸ τέλο: τῆ: ἐγκυκλίου, διότι ὁ Regnault ἐπενέβηκε ἀµέ-
σω: καὶ δυναµικά, καὶ «ἔκτοτε οὐδὲν ἠκούσθη νὰ λέγεται περὶ µασ-
σόνων καὶ µασσονικῆ: στοᾶ:»45.

Ἀξιοσηµείωτο εἶναι τὸ γεγονὸ: ὅτι ὁ Καρύδη:, καίτοι ὁ ἴδιο:
τέκτονα:, ἀναφέρει τὴν Μασωνία ὡ: αἵρεση46. Αἵρεση εἶναι κάθε
ἀπόκλιση καὶ κάθε παραχάραξη τῆ: παραδεδοµένη: ἀλήθεια: περὶ
τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖο: σκιωδῶ: ἀποκαλύπτεται στὴν Πα-
λαιὰ ∆ιαθήκη, ἐµφανέστερον δὲ στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη. Τῆ: ἀλήθεια:

43. Αὐτόθι, σ. 92.
44. Μ. ΜΙΧΑΗΛ, Ἡ συνωµοσία στὴν Κύπρο, Σιωνισµὸ: - Μασονισµό:, Λάρ-
νακα 1993, σσ. 18-19, ὅπου παρατίθεται ἀπόσπασµα ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ Χ. ΤΟΡ-
ΝΑΡΙΤΗ, Ἱστορία τοῦ συγκεκροτηµένου κυπριακοῦ τεκτονισµοῦ καὶ ἄλλαι
τεκτονικαὶ πραγµατεῖαι καὶ ὁµιλίαι, Λεµεσὸ: 1948.
45. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ἡ κυπριακὴ τραγῳδία τοῦ 1821», ὅ.π., σ. 41.
46. Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ὁ τεκτονισµὸ: ἐν Κύπρῳ...», ὅ.π., σ. 89.
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αὐτῆ: φύλακα: καὶ παροχέα: εἶναι ἡ ὀρθόδοξο: Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ47.

Ἡ Μασωνία δὲν εἶναι ἁπλῶ: µία ὁµάδα ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι
ἀγωνίζονται γιὰ τὸ κοινωνικὸ συµφέρον, ἢ ἀλληλοβοηθοῦνται µόνο
ἐπειδὴ εἶναι µέλη τῆ: ἴδια: ἑταιρεία:, λέσχη: ἢ στοᾶ:, ὅπω: ἀπο-
καλοῦν τὰ διάφορα παρακλάδια του:. Ἴσω: αὐτὴ τὴν ἐντύπωση νὰ
δίδουν πρὸ: τὰ ἔξω ἢ ἀκόµη καὶ πρὸ: τὰ νεόφυτα µέλη του:. Εἶναι
ὅµω: κάτι περισσότερο. Αὐτὸ ἐπιµαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τὸν Καρύδη,
σύµφωνα µὲ τὸν ὁποῖο µόνο οἱ µυηµένοι στὶ: ἀνώτερε: βαθµίδε:
γνωρίζουν ἐπακριβῶ: τί διαδραµατίζεται. ∆ιότι ἐκτὸ: τῶν φιλο-
φρονητικῶν καὶ ἄλλων κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων καὶ τῆ: ποικίλη:
µεταξύ του: ἀλληλοβοήθεια:, ἡ ὁποία κυρίω: καὶ πρωτίστω: ἔχει
οἰκονοµικὴ χροιά, ἡ ἔνταξη, ἡ συνάντηση, ἡ προαγωγὴ καὶ πολλὰ
ἄλλα διεξάγονται µὲ εἰδικὲ: τελετέ:, µυστικιστικέ:, µυστηριώδει:,
ἀρχαιοειδωλολατρικέ:48. Αὐτὸ προσδίδει στὸν Μασωνισµὸ ἐκτὸ:
ἀπὸ τὸ στοιχεῖο τῆ: αἵρεση:, καὶ τὸ στοιχεῖο τῆ: θρησκεία:.

Ἡ Μασωνία λοιπὸν εἶναι θρησκεία, διότι συνοδεύει τὴν διδα-
σκαλία τη: καὶ τοὺ: κανονισµού: τη: ἀπὸ ἕνα πλῆθο: ἐξωτερικῶν
τύπων µὲ τοὺ: ὁποίου: ἐκδηλώνει τὴν λατρεία καὶ τὴν πίστη τη:
στὸν Θεό49. Ὁ Θεὸ: ὅµω: τὸν ὁποῖο διδάσκουν, δὲν εἶναι ὁ ἀποκα-
λυφθεὶ: Θεὸ: τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ ἕνα: παραφθαρµένο: θεό:.
Εἶναι ἕνα: νεωτερισµὸ: περὶ τὰ θεῖα διακηρύττων «δόξαν οὐκ
ὀρθήν», σύστηµα τὸ ὁποῖο ἐφευρέθηκε, ὑποστηρίχθηκε καὶ ἐξασκή-
θηκε ἀπὸ τοὺ: ἑβραίου: µὲ σκοπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ κράτου: του: καὶ
τὸν παγκόσµιο ἔλεγχο τῆ: ἐξουσία:, τὴν ἑτοιµασία τοῦ ἐδάφου: γιὰ
τὸν «µεσσία», τὴν προσδοκία µία: παγκόσµια: κυριαρχία:50.

47. Π. ΜΠΟΥΜΗ, Κανονικὸν ∆ίκαιον, ὅ.π., σ. 89.
48. Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ µαῦρο λεξικὸ τῆ: ἑλληνικῆ: Μασονία:, ὅ.π., Πα-
ράρτηµα, σσ. 785-925. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Μασσωνισµὸ: - Θεοσοφία, Ἀθῆναι 1932,
σσ. 86-100.
49. Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Μασσωνισµὸ: - Θεοσοφία, ὅ.π., σσ. 100-111. Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, Τὰ µυστήρια τῆ: ἑλληνικῆ: Μασονία:, Ἀθήνα 1990, σσ. 225-227. 240-243.
50. Σ. ΝΕΙΛΟΥ, Τὰ Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆ: Σιών, Ἀθήνα 1991, σσ. 5-7 (ἀλλὰ
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Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ξεχωρίζουν κανένα ἀλλὰ δέχονται µέλη51 ἀπὸ
ὅλε: τὶ: φυλὲ: καὶ τὶ: θρησκεῖε:. Γι’ αὐτοὺ: δὲν ἔχει σηµασία,
ἀφοῦ θὰ τοὺ: «ἀνακαινίσουν» µὲ τὰ µυστήριά του: καὶ θὰ τοὺ:
κάνουν µασώνου:, ἢ ἀλλιῶ: τέκτονε:. Εἶναι προσήλυτοι καὶ ἑνώ-
νονται µέσῳ τῆ: Μασωνία: παγκοσµίω:. Ἐξωτερικὰ µπορεῖ νὰ
ἀκολουθοῦν ὅ,τι θέλουν. Ἐσωτερικὰ ὅµω: εἶναι κάτι ἄλλο.

Μεταξύ του:, ὅποιοι κι ἂν εἶναι, ἔχουν σχέση. Εἶναι µέλη µία:
µεγάλη: µυστικῆ: ἀδελφότητα:. Κι ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι γνωστό, οἱ
κύπριοι ἀρχιερεῖ:, µέσα στὴν προσπάθειά του: νὰ ἐλευθερώσουν
τὴν Κύπρο καὶ νὰ τὴν ἑνώσουν µὲ τὴν Ἑλλάδα, ἐπεχείρησαν νὰ κι-
νήσουν τὰ φιλελληνικὰ καὶ φιλοπάτρια αἰσθήµατα τῶν µασώνων
τῆ: στοᾶ: Εὐαγόρα:. Εἶχαν προηγηθεῖ οἱ ὑποσχέσει: τῶν ἄγγλων
λόγῳ τῆ: συµπαράσταση: τῶν κυπρίων στὸν Α� παγκόσµιο πόλεµο,
καὶ ἤλπιζαν ὅτι οἱ κύπριοι µασῶνοι θὰ πίεζαν µὲ τὸν δικό του:
τρόπο τὴν ἀγγλικὴ κυβέρνηση µέσῳ τῆ: ἀγγλικῆ: Μασωνία:, ὥστε
νὰ ἐκπληρώσει τὸ ἀρχαῖο αἴτηµα τῆ: ἑνώσεω:52, ἀφοῦ ἐκ τῶν
ἄγγλων ἱδρύθηκε ἡ µασωνικὴ στοὰ στὴν Κύπρο. Ἔτσι, στέλλουν
τηλεγράφηµα πρὸ: τὴν ἐν λόγῳ στοὰ στὶ: 7 Νοεµβρίου 192553, µὲ
αὐτὸ τὸν προσανατολισµὸ καὶ σκοπό. ∆ὲν παραθεωρήθηκε ἢ παρα-
βλέφθηκε ἡ ἐγκύκλιο: τοῦ Κυπριανοῦ, ἀφοῦ αὐτὴ δηµοσιεύθηκε
πολλάκι: εἴτε ὁλόκληρη εἴτε ἀποσπάσµατά τη:.

Ἡ Ἐκκλησία, ἐν πρώτοι: µὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ
µέσῳ αὐτῆ: του τῆ: ἐγκυκλίου, ἀπεκάλυψε τὴν πραγµατικότητα
γιὰ τοὺ: µασώνου: καὶ τοὺ: ἀφώρισε, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι τὸ ἐπέλεξαν.

καὶ ὅλο τὸ βιβλίο). Γ. ΣΝΕΜΠΕΛΕΝ, Τὰ ἀπόρρητα µυστικὰ τῆ: Μασωνία:, Θεσ-
σαλονίκη, σσ. 159-163. Texe MaRRs, Τὰ ἀπόκρυφα µυστικὰ τῆ: Μασονία:, ἐκδ.
Στερέωµα, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 137-178.
51. Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ὁ τεκτονισµὸ: ἐν Κύπρῳ...», ὅ.π., σ. 87.
52. Π. ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ, «Ἡ Κύπρο: καὶ οἱ βαλκανικοὶ πόλεµοι - συµβολὴ στὴν
ἱστορία τοῦ κυπριακοῦ ἐθελοντισµοῦ», ΚΕΕ, Πηγὲ: καὶ Μελέτε: τῆ: Κυ-
πριακῆ: Ἱστορία: xxVI, Λευκωσία 1997, σσ. 60. 99. 213.
53. Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ, «Παρατηρήσει: πάνω στὴν ἐγκύκλιο», ὅ.π., ΚΣ, ΜΓ� (1979)
167-168.
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Φυσικὰ ἔχει ἀνοικτὲ: τὶ: ἀγκάλε: τη: σὲ ὅποιον ἐπιθυµήσει νὰ ἐπι-
στρέψει πίσω στοὺ: κόλπου: τη:. Μετὰ τὸν Κυπριανὸ καὶ µετὰ
παρέλευση ἑκατὸν χρόνων καὶ πλέον, καὶ ἀφοῦ προηγήθηκε ἡ
ἔκδοση καὶ ἡ δηµοσίευση αὐτῆ: τῆ: ἐγκυκλίου τόσο στὸν τύπο ὅσο
καὶ σὲ βιβλία, προχώρησε ἡ Ἐκκλησία τῆ: Ἑλλάδο: τὸ 193354, στὶ:
12 Ὀκτωβρίου, καὶ ἐξέδωσε ἐγκύκλιο παρόµοια: φύσεω:. Ἀκολού-
θησαν ἐπικυρώσει: καὶ ἐπαναλήψει: τῶν θέσεων τῆ: ἑλλαδικῆ:
Ἐκκλησία: ἀπὸ τὴν ἱερά τη: Σύνοδο, τὸν Νοέµβριο τοῦ 197255 καὶ
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 199656. Σηµειώνουµε ἐπίση: ὅτι τὸ 1930 ἀπὸ τὶ:
8 µέχρι τὶ: 23 Ἰουνίου συνῆλθε διορθόδοξο: ἐπιτροπὴ στὸ Ἅγιον
Ὄρο: ἡ ὁποία, µεταξὺ ἄλλων, χαρακτήρισε τὴν Μασωνία ὡ: σύ-
στηµα ἀντιχριστιανικὸ καὶ πεπλανηµένο57. Ἀλλὰ καὶ πάλιν, τὸ 1970
στὶ: 11 Μαρτίου, ἡ ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρου: σὲ συνεδρία
τη:, κατεδίκασε τὸν Μασωνισµό58.

Ὄχι ὅµω: µόνον ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντε:, ἀλλὰ καὶ ἡ
ἑλληνικὴ Πολιτεία τὸ 1969, ἐγκρίνοντα: τὸ βιβλίο τῶν Θρησκευ-
τικῶν τῆ: Στ� τάξη: ∆ηµοτικοῦ, χαρακτηρίζει τὸν Μασωνισµὸ ὡ:
ἀντιχριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὸν καταδικάζει. Ἑποµένω:, τὸ ὅτι ὁ
Μασωνισµὸ: εἶναι θρησκεία δὲν ἀναφέρεται µόνο ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ∆ικαιοσύνη µὲ τὴν ὑπ’ ἀριθµὸ
2060/1969 ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν.

Ἀλλὰ καὶ ἡ ἱερὰ Σύνοδο: τῆ: Ἐκλησία: τῆ: Κύπρου, τὴν 11ην
Φεβρουαρίου 1993, ἐξέδωσε ἀνακοίνωση στὴν ὁποία ἐξηγεῖ γιὰ ποιό

54. Βλ. Παράρτηµα στὸ τέλο: τῆ: παροῦσα: µελέτη:, σσ. 556-560.

55. Βλ. Παράρτηµα στὸ τέλο: τῆ: παροῦσα: µελέτη:, σσ. 572-573.

56. Ἡ ἱερὰ Σύνοδο: τῆ: Ἱεραρχία: τῆ: Ἐκκλησία: τῆ: Ἑλλάδο:, ἀποκάλεσε

τὴν Μασωνία θρησκεία παγανιστικὴ καὶ ἀσυµβίβαστη µὲ τὸν Χριστιανισµό, χα-

ρακτηρίζοντά: την ἀντίχριστο σύστηµα. Βλ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΝΕΑΣ ΖΗ-

ΛΑΝ∆ΙΑΣ, «Τί εἶναι ἡ Μασωνία», Θεοδροµία, ἔτο: Ι�, τεῦχ. 2, Ἀπρ. - Ἰούν. 2008,

σ. 302.

57. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 302.

58. Βλ. Παράρτηµα στὸ τέλο: τῆ: παροῦσα: µελέτη:, σσ. 570-571.
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λόγο ἡ Μασωνία εἶναι θρησκεία καὶ αἵρεση, καὶ γιατί τὰ µέλη τη:
εὑρίσκονται µακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεό, ἀποκοµµένα καὶ ἀφορισµένα ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία59. Στὶ: 11 Φεβρουαρίου 2000 ἡ καταδίκη ἐπανελή-
φθηκε60.

Ὥστε ἡ ἐκζήτηση βοήθεια: ἀπὸ τοὺ: µασώνου: µὲ τὸ τηλε-
γράφηµα τῆ: 7η: Νοεµβρίου 1925, δὲν ἀφήνει νὰ νοηθεῖ ὅτι ἡ ἐγκύ-
κλιο: τοῦ Κυπριανοῦ γράφηκε γιὰ ἁπλὸ ἐκφοβισµὸ ἢ συγκάλυψη,
οὔτε ὅτι ἤρθη ποτὲ ὁ ἀφορισµὸ: τῶν µασώνων. Ἁπλῶ: ἔγινε προ-
σπάθεια ἀξιοποίηση: ὅλων τῶν παραγόντων ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ
βοηθήσουν στὴν ἐκπλήρωση τῶν πόθων τῶν κυπρίων γιὰ τὴν ἕνωση
µὲ τὴν µητέρα πατρίδα Ἑλλάδα, καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ στάληκε τὸ
τηλεγράφηµα στὴν τεκτονικὴ στοά. Τὸ ἂν τὰ µέλη τῆ: στοᾶ: ἀντα-
ποκρίθηκαν ἢ ὄχι σ’ αὐτὴ τὴν προτροπὴ δὲν τὸ γνωρίζουµε. Γνω-
ρίζουµε ὅµω: ὅτι τὰ µέλη ὁποιασδήποτε µασωνικῆ: στοᾶ: µὲ τὴν
ἔνταξή του: σ’ αὐτήν, ἤδη ἀπὸ µόνοι του: ἀποκόπτονται ἀπὸ τὴν
ζωὴ καὶ τὸ σῶµα τῆ: Ἐκκλησία:. Τὸ µαρτυρεῖ ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα
του:. Γίνονται κάτι ἄλλο.

Αὐτὸ τὸ κάτι ἄλλο, τὸ ἀποκαλύπτει στὴν ἐγκύκλιό του ὁ Κυ-
πριανὸ: µὲ τοὺ: χαρακτηρισµοὺ: ποὺ χρησιµοποιεῖ, ὅπω: ἐπίση:
καὶ τὸ θέµα τοῦ παγκοσµίου ἐλέγχου τῆ: ἐξουσία:, µέσα ἀπὸ τὸν
λόγο ὅτι «ἀντιβαίνουν εἰ: τὰ βασιλικὰ προστάγµατα». Γνωρίζει ὁ
Κυπριανὸ: ὅτι αὐτοὶ ἀποµακρύνονται καὶ χωρίζονται ἀπὸ τὸν Θεὸ
τῶν πατέρων του: καὶ ἐκτὸ: τῆ: αἰωνίου τιµωρία:, θὰ γευθοῦν καὶ
ἐπὶ τῆ: γῆ: τιµωρία.

Ἔτσι, αὐτὸ τὸ «προπετὲ: καὶ παράνοµον ἔργον, καὶ ὀρθότε-
ρον εἰπεῖν αὐτὴν τὴν νεοφανῆ αἵρεσιν... διὰ νὰ µὴν ἤθελε πλατυνθῇ
περισσότερον ἡ κακία καὶ διαδώσει τὸν µολυσµόν τη: καὶ εἰ:
αὐτού: µα: τοὺ: ἐκλεκτού:», ὁ Κυπριανό:, διὰ νὰ ἀσφαλίσει τοὺ:
ἀνευθύνου: καὶ νὰ παιδαγωγήσει πατρικὰ τοὺ: ὑπευθύνου:, κατα-
φεύγει στὸ ἔσχατον πνευµατικὸν µέτρον καὶ «ἐν ἐπιτραχηλίῳ καὶ

59. Βλ. Παράρτηµα στὸ τέλο: τῆ: παροῦσα: µελέτη:, σσ. 574-575.

60. Βλ. Παράρτηµα στὸ τέλο: τῆ: παροῦσα: µελέτη:, σ. 576-582.
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ὠµοφορίῳ», ἐντέλλεται, ὅπω: κάποτε ὁ ἀπόστολο: Παῦλο:, ἐκεῖ-
νοι οἱ ὁποῖοι «µετέρχονται», ἀλλὰ «καὶ ὅσοι ἀκολουθοῦσι εἰ: αὐτὸ
τὸ διαβολικὸν καὶ παράνοµον ἔργον τῆ: φαρµασονία: νὰ εἶναι
ἀφωρισµένοι καὶ κεκατηραµένοι».

Ἡ σκληρὴ αὐτὴ γλῶσσα τοῦ Κυπριανοῦ, σὲ µία πρώτη ἀνά-
γνωση τῆ: ἐγκυκλίου µπορεῖ νὰ ξενίζει, ἢ ἀκόµη περισσότερο, νὰ
σκανδαλίζει κάποιου:. Ἡ ἀποτοµία, ἡ ἀπειλή, ἀλλὰ καὶ ἡ καταιγίδα
τῶν ἀναθεµάτων καὶ τῶν καταρῶν ποὺ ἀναγράφονται, ἴσω: νὰ προ-
βληµατίζει κάποιου: κατὰ πόσον αὐτὸ εἶναι εὐαγγελικό, εἶναι µέσα
στὸ πνεῦµα τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ σωτηριώδου: ἔργου του.
Κάποιο: ἀµύητο: περὶ τὰ πνευµατικὰ εἶναι εὔκολο νὰ σκεφθεῖ ἔτσι.
Ὅµω: τὰ πράγµατα κατὰ πολὺ διαφέρουν αὐτῆ: τῆ: θέσεω:.

Στὴν πνευµατικὴ ζωὴ διακρίνονται τρεῖ: κατηγορίε: ἀνθρώ-
πων. Ἡ διάκριση αὐτή, πηγάζει ἀπὸ τὴν διάθεση τῆ: ἴδια: τῆ: καρ-
διᾶ: του:, καὶ ἐξωτερικεύεται µὲ τὰ ἔργα του:. Ἡ πλέον παραστατικὴ
περικοπὴ ἡ ὁποία φανερώνει αὐτὴ τὴν διαφορὰ εἶναι ἡ περικοπὴ
τῆ: κρίσεω:, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιο
καὶ ἀναγινώσκεται τὴν Κυριακὴ τῆ: Ἀπόκρεω61. Ἐκεῖ ὁ Χριστὸ:
ἐµφανίζεται νὰ κάθεται ἐπὶ θρόνου δόξη: καὶ νὰ διαχωρίζει τοὺ:
ἀνθρώπου: σὲ δύο µεγάλε: κατηγορίε:, τοὺ: δικαίου: καὶ τοὺ:
ἁµαρτωλού:.

Ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα χωρία τῆ: Καινῆ: ∆ιαθήκη: ἀναφέρονται
παρόµοιοι χαρακτηρισµοί. Αὐτὸ γίνεται γιατὶ κάθε ἄνθρωπο: δια-
φέρει ἀπὸ τὸν συνάνθρωπό του καὶ ἡ ἀντιµετώπιση, ἢ καλύτερα ἡ
προσέγγιση, γίνεται ἀναλόγω: τῆ: ψυχικῆ: καταστάσεω: τοῦ κα-
θενό:. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, διὰ µὲν τοὺ: ἁµαρτωλοὺ: ὁ Χριστό: µα:
προβάλλει τὰ αἰώνια κολαστήρια, ὥστε µὲ τὸν φόβο τῆ: τιµωρία:
νὰ τοὺ: σωφρονίσει, διὰ δὲ τοὺ: δικαίου: ἐπαγγέλλεται τὰ αἰώνια
ἀγαθὰ τοῦ παραδείσου.

Στὴν τρίτη κατηγορία ἀνήκουν οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἀγωνί-
ζονται µὲ ἀγάπη καὶ φιλότιµο, χωρὶ: νὰ φοβοῦνται τὴν κόλαση, µὰ

61. Ματθ. κε� 31-46.
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καὶ χωρὶ: νὰ ἀναµένουν τὸν παράδεισο, µόνο καὶ µόνο γιατὶ ἀγα-
ποῦν καὶ δὲν θέλουν νὰ στενοχωρήσουν τὸν Θεό, ἀλλὰ νὰ τὸν ἀπο-
κτήσουν µέσα του:. Γι’ αὐτοὺ: ὁ Θεὸ: προσφέρει τὸν ἑαυτό του σὲ
µία πιὸ ἔντονη καὶ αἰσθητὴ ἀγαπητικὴ ἕνωση.

Ἀντιπαραβάλλοντα: τὰ γραφικὰ χωρία µὲ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ
Κυπριανοῦ, παρατηροῦµε ταυτοσηµία στὸν λόγο. Γιατὶ καὶ ὁ Κυ-
πριανό:, µέσα στὸ κλῖµα καὶ τὸ πνεῦµα τοῦ Εὐαγγελίου κινούµε-
νο:, διὰ µὲν τοὺ: ἀποστάτε: καὶ ἀποκόψαντε: τοὺ: ἑαυτού: του:
ἀπὸ τὴν ἁγία µάνδρα τοῦ Χριστοῦ προβάλλει τὴν τιµωρία, ἀφ’ ἑνὸ:
γιὰ νὰ τοὺ: δείξει πόσο µακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ βρίσκονται, καὶ ἀφ’
ἑτέρου ἐπιδιώκοντα: µὲ τὸν φόβο αὐτὸ νὰ τοὺ: ἀφυπνίσει γιὰ νὰ
ἐπιστρέψουν πίσω. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πρόθεση τοῦ ποιµενάρχη εἶναι
αὐτή, προλαµβάνει καὶ προλέγει καὶ ἐπαγγέλλεται τὶ: δωρεὲ: καὶ
τὶ: ἀνταµοιβὲ: ποὺ θὰ λάβουν «ὅσοι ἐξέλθωσιν ἐκ µέσου αὐτῶν καὶ
ἀφορισθῶσι, καὶ ἀποπτύσαντε: τὴν µιαρὰν αἵρεσιν αὐτῶν ἀποµα-
κρυνθῶσιν τῆ: κεκατηραµένη: φρενοβλαβεία: των», ὅτι δηλαδὴ «οἱ
τοιοῦτοι ἀπολαβέτωσαν τὸν µισθὸν τοῦ ζηλωτοῦ Φινεέ:, ἤτοι ἔστω-
σαν εὐλογηµένοι καὶ συγκεχωρηµένοι παρὰ Πατρό:, Υἱοῦ, καὶ ἁγίου
Πνεύµατο:, τοῦ ἑνὸ: τῇ φύσει Θεοῦ καὶ παρ’ ἡµῶν τῶν δούλων του».

Ἐκ τούτου φαίνεται ὅτι ὁ Κυπριανὸ: ὡ: καλὸ: ποιµενάρχη:,
µιµούµενο: τὸν ἀρχιποίµενα Χριστό, διδάσκει ἐν πρώτοι: καὶ ἀκο-
λούθω: ἐφαρµόζει, ὅ,τι νοµίζει, ὅ,τι µπορεῖ κι ὅ,τι χρειάζεται, µὲ µο-
ναδικὸ σκοπὸ τὴν διάσωση καὶ τὴν ὁδήγηση τοῦ ποιµνίου του «εἰ:
νοµὰ: σωτηρίου:».

Στὸ βιβλίο τῆ: Ἀποκαλύψεω: ὁ Χριστό:62, ἀπευθυνόµενο:
πρὸ: τοὺ: ἀγγέλου: τῶν ἑπτὰ Ἐκκλησιῶν, τοὺ: προτρέπει πρὸ:
διόρθωση, ἀλλὰ καὶ τοὺ: προλέγει τὴν ἐπέµβαση ποὺ θὰ πραγµα-
τοποιήσει ἐὰν δὲν διορθωθοῦν. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ὁ Κυπρια-
νό:, ἀπευθυνόµενο: πρὸ: τὸν ἀρχιερέα τῆ: Κιτίων Ἐκκλησία: τὸν
προτρέπει ἀδελφικῶ:, ἀφοῦ ἡ ὅλη ὑπόθεση διαδραµατίζεται µέσα
στὰ κανονικὰ ὅρια τῆ: περιφέρεια: Σκάλα: καὶ Λάρνακα:, ὅπω:

62. Ἀποκ. α� 10 - γ� 22.
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µετὰ τὴν ἀνάγνωση τῆ: ἐγκυκλίου µεριµνήσει τὰ δέοντα γιὰ τὴν
πάταξη κυριολεκτικὰ τῆ: ξενόφερτη: καὶ καινοτόµου αὐτῆ: αἱρέ-
σεω:. Αὐτὸ ἐπετεύχθη ἐντὸ: µικροῦ διαστήµατο: χρόνου καὶ µὲ
τὴν ἐνέργεια τοῦ Regnault, ὅπω: ἤδη ἀναφέραµε, ὁ ὁποῖο:, εἴτε ἐκ
προσωπικῆ: του πρωτοβουλία:, εἴτε διότι παρακινήθηκε ἀπὸ τὸν
µητροπολίτη Κιτίου, ἐπιλήφθηκε δυναµικὰ τοῦ θέµατο:. ∆ιότι ἐάν,
παρ’ ἐλπίδα, δὲν ὑπῆρχε θετικὸ ἀποτέλεσµα, τότε ὁ Κυπριανὸ: θὰ
ἐπενέβαινε δυναµικά.

Τελειώνοντα: τὸν λόγο του ὁ Κυπριανό:, µᾶ: τοποθετεῖ πρὸ
τοῦ δικαστικοῦ βήµατο: τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν δευτέραν αὐτοῦ
παρουσίαν. Μᾶ: τοποθετεῖ στὰ τέλη τῶν αἰώνων, στοὺ: ἐσχάτου:
καιρού:, καὶ µὲ τὸν τελευταῖο λόγο του, ὁ ὁποῖο: εἶναι αὐτὰ τὰ
ἴδια τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπισφραγίζει τὴν
ἐγκύκλιο καὶ µᾶ: θέτει µπροστὰ στὸ δίληµµα τῆ: ἐπιλογῆ:. Ἢ µὲ
τὸν Χριστό, ἢ χωρὶ: αὐτόν. Ἡ ἐπιλογὴ εἶναι δική µα:. Ἐµµέσω:
µᾶ: παρακινεῖ νὰ ἐπιλέξουµε τὴν µερίδα τοῦ Χριστοῦ καὶ πατρικῶ:
εὔχεται καὶ εὐλογεῖ τὸ ποίµνιό του, ἀπὸ τὸ ὁποῖο θέλει ὅλοι νὰ σω-
θοῦν µὲ τὴν χάρη καὶ τὸ ἄπειρο ἔλεο: τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ποιµαντικὴ τῆ: Ἐκκλησία:63 εἶναι αὐτὸ καθ’ ἑαυτὸ τὸ σω-
τηριολογικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆ: γῆ:, ἐπαναλαµβανόµενο ἀπὸ
τοὺ: ἐντεταλµένου: εἰ: αὐτὴ τὴν διακονία ἀρχιερεῖ:, ἱερεῖ: καὶ δια-
κόνου:. Κέντρο, ἀρχὴ καὶ τέλο: ἔχει τὴν θεία λειτουργία, µέσα στὴν
ὁποία προσευχόµαστε ὑπὲρ τῶν πεπλανηµένων, ὥστε ὁ Θεὸ: νὰ
τοὺ: ἐπαναγάγει στὴν λογική του µάνδρα, τὴν Ἐκκλησία. Ἡ θεία
λειτουργία εἶναι ἡ φωνὴ καὶ τὸ κύριο ἔργο τῶν ἁγίων ποιµένων, οἱ
ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τὸν ἀρχιποίµενα Χριστό, καὶ ἐπαναλαµβάνουν
στὸν ἑαυτό του: τὴν ζωή του. Αὐτὴ ἡ φωνὴ ὡ: προσευχὴ καὶ πα-
ράκληση καὶ ἐπιθυµία, ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων ὅταν πρωτοειπώ-
θηκε ἀπὸ τὸν Μέγα Βασίλειο, «τοὺ: πεπλανηµένου: ἐπανάγαγε»,

63. Γ. ΚΑΨΑΝΗ ΑΡΧΙΜ., Ἡ ποιµαντικὴ διακονία κατὰ τοὺ: ἱεροὺ: Κανόνε:,
Ἄθω: - Ἀθήνα 2003. Τοῦ αὐτοῦ, Θέµατα Ἐκκλησιολογία: καὶ Ποιµαντικῆ:,
Ἅγιον Ὄρο: 1999. ΑΝ. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Προτάσει: ποιµαντικῆ: Θεολογία:,
Θεσσαλονίκη 2003.
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ἔφθασε µέχρι τὶ: ἡµέρε: µα: καὶ ἀδιαλείπτω: ἐπαναλαµβάνεται, πε-
ριµένουσα καὶ ἀναµένουσα τὴν ἐκπλήρωση τοῦ αἰτήµατό: τη:.

Ὁ Θεὸ: ἀπὸ τὴν δική του πλευρὰ ἔχει ἀνοικτὲ: τὶ: ἀγκάλε:
του καὶ περιµένει. Περιµένει τὸν ἄνθρωπο νὰ γυρίσει καὶ νὰ τὸν
ἀναζητήσει. Καὶ τότε αὐτὸ: τὸν ἐναγκαλίζεται καὶ τὸν ἀποκαθιστᾶ,
ὄχι µόνο στὴν προτέρα του θέση, ἀλλὰ καὶ τὸν πλουτίζει µὲ τὴν
χάρη του καὶ τὸν ἁγιάζει.

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πνεῦµα κινήθηκε ἡ ἐγκύκλιο:. Ἐπιθυµεῖ µὲ
τὸν λόγο του ὁ Κυπριανό:, αἰσθανόµενο: τὸ χρέο: τῆ: εὐθύνη:
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνώπιον τῆ: διακονία: τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ ἐµπιστεύθηκε, νὰ ἀφαρπάσει ἐκ τοῦ διαβόλου τὰ λογικὰ
πρόβατα καὶ νὰ τὰ προσφέρει στὸν Θεό. Αὐτὴ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν
πεπλανηµένων προβάτων εὔχοµαι σὲ ὅλου: τοὺ: µακρὰν τοῦ ἀλη-
θινοῦ Θεοῦ εὑρισκοµένου:, ὥστε µὲ τὴν χάρη του νὰ τὸν γνωρί-
σουν ἐν Πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ, εἰ: δὲ τοὺ: εὑρισκοµένου: ἐντὸ:
τῆ: µάνδρα: τοῦ Χριστοῦ εὔχοµαι νὰ ἀγωνίζονται, ὥστε ἀπὸ τώρα
καὶ γιὰ τὴν αἰωνιότητα νὰ λάβουν τὸν Θεὸν κατοικοῦντα εἰ: τὰ:
καρδία: αὐτῶν. Ἀµήν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ἀπόφαση τῆ: ἱερᾶ: Συνόδου
τῆ: Ἱεραρχία: τῆ: Ἐκκλησία: τῆ: Ἑλλάδο:1.

Ἡ Ἱεραρχία τῆ: Ἐκκλησία: τῆ: Ἑλλάδο: κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆ:
12η: Ὀκτωβρίου 1933, ἐπιληφθεῖσα τῆ: µελέτη: καὶ ἐξετάσεω: τῆ: Μασω-
νία:, τοῦ διεθνοῦ: τούτου µυστικοῦ ὀργανισµοῦ, καὶ µετὰ προσοχῆ: ἀκού-
σασα τῆ: εἰσηγητικῆ: ἐκθέσεω: τῆ: τετραµελοῦ: ἐξ ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆ:
τῆ: ὑπὸ τῆ: ἱερᾶ: Συνόδου τῆ: ἄρτι ληξάση: περιόδου συγκροτηθείση:, ὡ:
καὶ τῆ: γνωµατεύσεω: τῆ: Θεολογικῆ: Σχολῆ: τοῦ Ἀθήνησι Πανεπιστη-
µίου, µάλιστα δὲ τῆ: πρὸ: ταύτην συνηµµένη: ἰδιαιτέρα: γνώµη: τοῦ κα-
θηγητοῦ κ. Παναγιώτου Μπρατσιώτου, ἔχουσα δ’ ἅµα ὑπ’ ὄψιν τὰ ἐπὶ τοῦ
ζητήµατο: τούτου ὑπὸ ἡµετέρων τε καὶ ξένων δηµοσιευθέντα, κατέληξε, µετὰ
τὴν διεξαχθεῖσαν συζήτησιν, εἰ: τὰ ἑπόµενα, ὁµοφώνω: ὑπὸ πάντων τῶν
συγκροτούντων αὐτὴν ἀρχιερέων γενόµενα δεκτά, συµπεράσµατα:

Ἡ Μασωνία δὲν εἶνε ἁπλή τι: φιλανθρωπικὴ ἕνωσι: ἢ φιλοσοφικὴ
σχολή, ἀλλ’ ἀποτελεῖ µυσταγωγικὸν σύστηµα, ὅπερ ὑποµιµνήσκει τὰ: πα-
λαιὰ: ἐθνικὰ: θρησκεία: ἢ λατρεία:, ἀπὸ τῶν ὁποίων κατάγεται καὶ τῶν
ὁποίων συνέχειαν καὶ ἀναβίωσιν ἀποτελεῖ. Τοῦτο ὄχι ἁπλῶ: ὁµολογοῦσιν,
ἀλλὰ καὶ ἐναβρυνόµενοι διακηρύττουσιν αὐτοὶ οἱ πρόκριτοι τῶν ἐν ταῖ:
στοαῖ: διδασκάλων, βεβαιοῦντε: αὐταῖ: λέξεσιν, ὅτι «ἡ Μασωνία εἶνε ἡ
µόνη ἐπιζήσασα τῶν ἀρχαίων µυστηρίων καὶ δύναται ν’ ἀποκληθῇ ὁ φύλαξ
αὐτῶν» (WaRd, Freemasonry and the Ancient Gods, pp. 347-350)· ὅτι ὁ Τεκ-
τονισµὸ: «εἶνε κατ’ εὐθεῖαν ἀπόγονο: τῶν αἰγυπτιακῶν µυστηρίων» (Lead-
beaTeR, Τὰ ἀρχαῖα µυστήρια καὶ ὁ Τεκτονισµό:, κατὰ µετάφρασιν ἐκ τοῦ
ἀγγλικοῦ, Ἀθήναι: 1927)· ὅτι «τὸ πενιχρὸν ἐργαστήριον τῆ: µασωνικῆ:
στοᾶ: δὲν εἶνε ἄλλο τι, εἰµὴ τὰ σπήλαια καὶ αἱ σκιάδε: τῶν Ἰνδιῶν καὶ τὰ
ἄγνωστα βάθη τῶν πυραµίδων καὶ αἱ κρύπται τῶν µεγαλοπρεπῶν ναῶν τῆ:
Ἴσιδο:» (Γ. ΣΩΚΟΥ, ὁµιλία ἐν «Πυθαγόρᾳ», τ. Ζ�, σ. 19)· ὅτι «ἡ Ἑλληνικὴ
Μυστηριακὴ Τεκτοσύνη διατρέξασα τὰ: φωτεινὰ: τῆ: γνώσεω: κελεύθου:

1. ΕΠ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ἡ Μασωνία ὑπὸ τὸ φῶ: τῆ: ἀληθεία:, Ἀθῆναι 19885,
σσ. 154-157.
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ὑπὸ µυστηριάρχα: τὸν Προµηθέα, τὸν ∆ιόνυσον, τὸν Ὀρφέα, ὑπετύπωσε τοῦ
Σύµπαντο: τοὺ: αἰωνίου: νόµου:» (Γ. ΣΚΑΛΙΕΡΗ, Λεύκωµα ἐπὶ τῇ πεντη-
κονταετηρίδι τοῦ «Πυθαγόρου», σσ. 136-142).

Ἡ τοιαύτη ἄλλω: τε πρὸ: τὰ ἀρχαῖα εἰδωλολατρικὰ µυστήρια σχέσι:
τῆ: Μασωνία: ἐµφαίνεται καὶ ἐκ τῶν ἐν ταῖ: µυήσεσιν αὐτῆ: δρωµένων καὶ
τελουµένων. ∆ιότι, ὡ: ἐν τοῖ: δρωµένοι: τῶν παλαιῶν εἰδωλολατρικῶν µυ-
στηρίων ἐπανελαµβάνετο τὸ δρᾶµα τῶν ἀγώνων καὶ τοῦ θανάτου τοῦ µυ-
στηριακοῦ θεοῦ, διὰ τῆ: µιµικῆ: δὲ ἐπαναλήψεω: τούτου, ὁ µυούµενο:
συναπέθνησκε µετὰ τοῦ πάτρωνο: τῆ: µυστηριακῆ: θρησκεία:, ὅστι: ἦτο
πάντοτε πρόσωπον µυθικόν, συµβολίζον τὸν ἥλιον ἢ τὴν ἐν τῷ χειµῶνι µὲν
θνήσκουσαν, ἐν τῷ ἔαρι δὲ ἀναγεννωµένην φύσιν, οὕτω καὶ ἐν τῇ µυήσει τοῦ
τρίτου βαθµοῦ τῆ: Μασωνία:. Ὄντω: δὲ ἀποτελεῖ αὕτη δραµατικὴν ἀφή-
γησιν τοῦ θανάτου τοῦ πάτρωνο: τῆ: Μασωνία: Χιρὰµ καὶ εἶδό: τι µιµικῆ:
ἐπαναλήψεω: τοῦ θανάτου τούτου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὁ µυούµενο: συµπάσχει
πληττόµενο: διὰ τῶν αὐτῶν ὀργάνων καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν µερῶν τοῦ σώµατο:,
ἐφ’ ὧν καὶ δι’ ὧν καὶ ὁ Χιράµ. (Τυπικὰ τῶν συµβολικῶν βαθµῶν, Ἀνατολὴ
Ἀθηνῶν 1981, σ. 100 κ.ἑ.). Κατὰ τὴν ὁµολογίαν δὲ αὐτῶν τῶν προκρίτων τῆ:
Μασωνία: διδασκάλων, ὁ Χιρὰµ τυγχάνει ὡ: «ὁ Ὄσιρι:, ὁ Μίθρα: καὶ ὁ
Βάκχο:, µία ἀπὸ τὰ: µυρία: προσωποποιήσει: τοῦ ἡλίου» (CLaVeL, Histoire
pittoresque de la Franc-maçonnerie, ἔκδ. β�, p. 54 καὶ 56. – Ragon, Rituel du Grade
de maître, p. 9. – aLex, LenoIR, La Franc-maçonnerie rendue à sa véritable orig-
ine, p. 266.)

Οὕτω: ἡ Μασωνία ἀποδεδειγµένω: τυγχάνει θρησκεία µυστηριακή,
ὅλω: διάφορο:, κεχωρισµένη καὶ ξένη τῆ: χριστιανικῆ: θρησκεία:. Ἐµφαί-
νεται ἄλλω: τε τοῦτο ἀδιαµφισβητήτω: καὶ ἐκ τοῦ ὅτι κέκτηται ἰδίου: ναοὺ:
µετὰ βωµῶν, τοὺ: ὁποίου: οἱ πρόκριτοι τῶν τεκτόνων χαρακτηρίζουσιν «ὡ:
ἐργαστήρια, ἅτινα δὲν δύνανται νὰ ὑστερήσωσιν εἰ: ἱστορίαν καὶ ἁγιότητα
τῆ: Ἐκκλησία:» (Γ. ΣΩΚΟΥ, ὁµιλία ἐν «Πυθαγόρᾳ», τ. Ζ�, σσ. 19-20) καὶ ὡ:
ναοὺ: τῆ: ἀρετῆ: καὶ τῆ: σοφία:, ἐν οἷ: λατρεύεται τὸ ὑπέρτατον ὂν καὶ
διδάσκεται ἡ ἀλήθεια (Τεκτονικὸν Ἐγκόλπιον, σ. 27). Κέκτηται ἰδία: θρη-
σκευτικὰ: τελετά:, οἷαι ἡ τελετὴ υἱοθεσία: λυκιδέω: ἢ τὸ τεκτονικὸν βά-
πτισµα, ἡ τελετὴ τῆ: συζυγικῆ: ἀναγνωρίσεω: ἢ ὁ τεκτονικὸ: γάµο:, τὸ
τεκτονικὸν µνηµόσυνον, τὰ ἐγκαίνια τοῦ τεκτονικοῦ ναοῦ κ.λπ. Κέκτηται
ἰδία: µυήσει:, ἴδια τελετουργικὰ τυπικά, ἰδίαν ἱεραρχικὴν τάξιν καὶ ὡρισµέ-
νην πειθαρχίαν, ὡ: δὲ θὰ ἠδὺνατο νὰ συναχθῇ ἔκ τε τῶν τεκτονικῶν ἀγαπῶν
καὶ τοῦ ἑορτασµοῦ τῶν δύο ἡλιοστασίων, χειµερινοῦ καὶ θερινοῦ, µετὰ θρη-
σκευτικῶν συµποσίων καὶ κοινῶν εὐωχιῶν, εἶνε θρήσκευµα φυσιολατρεία:.

Καὶ φαίνεται µὲν ἐκ πρώτη: ὄψεω:, ὅτι ἡ Μασωνία συµβιβάζεται πρὸ:
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πᾶσαν ἄλλην θρησκείαν, ἅτε µὴ ἐνδιαφεροµένη ἀµέσω: εἰ: ποῖον θρήσκευµα
ἀνήκει ἕκαστο: τῶν µυστῶν αὐτῆ:. Τοῦτο ὅµω: ὀφείλεται εἰ: τὸν συγκρη-
τιστικὸν αὐτῆ: χαρακτῆρα, ἀποδεικνύει δὲ ταύτην καὶ κατὰ τὸ σηµεῖον
τοῦτο ἀπόγονον καὶ συνεχιστὴν τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν µυστηρίων,
ἅτινα ἐδέχοντο εἰ: τὰ: µυήσει: αὐτῶν πάντα:, οἱωνδήποτε θεῶν λάτρα:.
Ἀλλ’ ὡ: τότε αἱ µυστηριακαὶ θρησκεῖαι, παρὰ τὸ φαινόµενον πνεῦµα τῆ:
ἀνοχῆ: καὶ θεοξενία:, ὡδήγησαν εἰ: τὸν «συγκρητισµόν», ὑπονοµεύσασαι
καὶ συγκλονίσασαι βαθµηδὸν τὴν πρὸ: τὰ: ὑπαρχούσα: τότε λατρεία: ἐµπι-
στοσύνην καὶ ἀφοσίωσιν, οὕτω καὶ ἤδη ἡ Μασωνία, ζητοῦσα νὰ συµπεριλάβῃ
κατὰ µικρὸν εἰ: τοὺ: κόλπου: αὐτῆ: ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ὑπο-
σχοµένη ὅτι θὰ παράσχῃ εἰ: αὐτὴν τὴν ἠθικοποίησιν καὶ τελειοποίησιν καὶ
γνῶσιν τῆ: ἀληθεία:, ἀνυψοῖ ἀνεπαισθήτω: ἑαυτὴν εἰ: εἶδό: τι ὑπερθρη-
σκεία:, θεωροῦσα πάσα: τὰ: θρησκεία:, µηδὲ τῆ: χριστιανικῆ: τοιαύτη:
ἐξαιρουµένη:, ὡ: ὑποδεεστέρα: αὐτῆ:. Ὑποτρέφει δὲ οὕτω εἰ: τοὺ: µύστα:
αὐτῆ: τὸ φρόνηµα, ὅτι µόνον ἐν τοῖ: µασωνικοῖ: ἐργαστηρίοι: γίνεται ἡ
κατεργασία καὶ λείανσι: τοῦ ἀκατεργάστου καὶ ἀξέστου λίθου. Μόνον
ἄλλω: τε τὸ γεγονὸ: ὅτι ἡ Μασωνία δηµιουργεῖ ἀδελφότητα, ἐξαιροµένην
ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην ἔξω αὐτῆ: ὑπάρχουσαν ἀδελφότητα, τὴν ὁποίαν, κἂν ἔτι
τυγχάνῃ οὖσα χριστιανική, θεωρεῖ ἀπαρτιζοµένην ἐκ βεβήλων, ἀποδεικνύει
ἐµφανῶ: τὰ: περὶ ὑπερθρησκεία: ἀξιώσει: τη:. ∆ιὰ τῆ: µασωνικῆ: τοὐτέ-
στι µυήσεω:, ὁ χριστιανὸ: καθίσταται ἀδελφὸ: τοῦ µεµυηµένου ὀθωµανοῦ ἢ
βουδδιστοῦ ἢ οἱουδήποτε ὀρθολογιστοῦ, καθ’ ὃν χρόνον ὁ µὴ µεµυηµένο: εἰ:
τὴν Μασωνίαν χριστιανό:, καθίσταται δι’ αὐτὸν βέβηλο:.

Ἀφ’ ἑτέρου ἡ Μασωνία ἐξαίρουσα ἐξόχω: τὴν γνῶσιν καὶ ὑποβοη-
θοῦσα εἰ: τὴν ἐλευθέραν ἔρευναν, ὡ: «µὴ θέτουσα οὐδὲν ὅριον ἐν τῇ ἀνα-
ζητήσει τῆ: ἀληθεία:» (κατὰ τὰ Τυπικὰ καὶ τὸ Σύνταγµα αὐτῆ:), ἐπὶ πλέον
δὲ υἱοθετήσασα τὴν λεγοµένην φυσικὴν ἠθικήν, περιέρχεται καὶ κατὰ τοῦτο
εἰ: ὀξεῖαν ἀντίθεσιν πρὸ: τὴν χριστιανικὴν θρησκείαν. ∆ιότι ἡ χριστιανικὴ
θρησκεία ὑπὲρ πᾶν ἄλλο ἐξαίρει τὴν πίστιν, περιορίζουσα τὸν ἀνθρώπινον
λόγον ἐντὸ: τῶν ὁρίων τῶν ὑπὸ τῆ: θεία: ἀποκαλύψεω: χαρασσοµένων καὶ
ὁδηγοῦσα εἰ: τὸν διὰ τῆ: ὑπερφυσικῆ: ἐνεργεία: τῆ: θεία: Χάριτο: ἐξα-
γιασµόν.

Ἐν ἄλλαι: λέξεσιν, ἐνῷ ὁ Χριστιανισµό:, ὡ: ἐξ ἀποκαλύψεω: θρη-
σκεία, ἔχουσα δόγµατα καὶ ἀληθεία: κατὰ λόγον καὶ ὑπὲρ λόγον, ἐκζητεῖ
πρωτίστω: πίστιν καὶ βασίζει τὸ ἠθικὸν αὐτοῦ οἰκοδόµηµα ἐπὶ τῆ: ὑπερφυ-
σικῆ: θεία: Χάριτο:, ἡ Μασωνία ἔχει µόνον φυσικὰ: ἀληθεία:, εἰ: γνῶσιν
τῶν ὁποίων καλεῖ τοὺ: µύστα: αὐτῆ: διὰ τῆ: ἐλευθέρα: σκέψεω: καὶ ἐρεύ-
νη: καὶ διὰ µόνου τοῦ ὀρθοῦ λόγου· στηρίζει δὲ τὸ ἠθικὸν οἰκοδόµηµα αὐτῆ:
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ἐπὶ µόνων τῶν φυσικῶν δυνάµεων τοῦ ἀνθρώπου, πρὸ: φυσικοὺ: ὅλω: κα-
τατείνουσα σκοπού:.

Οὕτω, προδήλου οὔση: τῆ: µεταξὺ Χριστιανισµοῦ καὶ Μασωνία:
ἀσυµβιβάστου ἀντιθέσεω:, φυσικῶ: ἤχθησαν αἱ ἁπανταχοῦ µὲν ἀλλόδοξοι
Ἐκκλησίαι εἰ: τὸ νὰ ταχθῶσιν ἀντιµέτωποι τῆ: Μασωνία:, καὶ οὐ µόνον ἡ
δυτικὴ Ἐκκλησία, ἡ καὶ δι’ ἰδίου: λόγου: δι’ ἀλλεπαλλήλων παπικῶν ἐγκυ-
κλίων καυτηριάσασα τὴν τεκτονικὴν κίνησιν, ἀλλὰ καὶ αἱ λουθηρανικαὶ καὶ
µεθοδιστικαὶ καὶ πρεσβυτεριαναὶ κοινότητε: ἐκήρυξαν αὐτὴν ἀσυµβίβαστον
πρὸ: τὸν Χριστιανισµόν. Πολὺ δὲ περισσότερον ἡ ἀνόθευτον τὸν θησαυρὸν
τῆ: χριστιανικῆ: ἀληθεία: διακρατήσασα ὀρθόδοξο: Ἐκκλησία, ὁσάκι: πα-
ρουσιάζετο ζήτηµα περὶ Μασωνία:, ἀπεφαίνετο κατ’ αὐτῆ:. Ἐσχάτω: δ’ ἔτι
ἡ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συνελθοῦσα διορθόδοξο: Ἐπιτροπή, ἧ: µετέσχον δι’ ἀντι-
προσώπων πᾶσαι αἱ αὐτοκέφαλοι ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, ἐχαρακτήρισε τὴν
Μασωνίαν «ὡ: σύστηµα ἀντιχριστιανικὸν καὶ πεπλανηµένον».

Ἡ δὲ Ἱεραρχία τῆ: Ἐκκλησία: τῆ: Ἑλλάδο: ἐν τῇ µνηµονευθείσῃ
συνεδρίᾳ αὐτῆ: µετ’ ἀνακουφίσεω: ἤκουσε καὶ ἀπεδέξατο τὸ συµπέρασµα,
ὅπερ ἔκ τε µελέτη: καὶ τῆ: διεξαχθείση: συζητήσεω: συνήγαγεν ὁ µακα-
ριώτατο: πρόεδρο: αὐτῆ: ἀρχιεπίσκοπο: Ἀθηνῶν Χρυσόστοµο:, εἰπῶν ἐπὶ
λέξει: «Ὁ Μασωνισµὸ: δὲν συµβιβάζεται ποσῶ: πρὸ: τὸν Χριστιανισµόν,
ἐφ’ ὅσον εἶνε σωµατεῖον µυστικόν, ἐνεργοῦν καὶ διδάσκον ἐν κρυπτῷ καὶ
παραβύστῳ καὶ θεοποιοῦν τὸν ὀρθολογισµόν. Ὁ Μασωνισµὸ: δέχεται ὡ:
µέλη αὐτοῦ οὐ µόνον χριστιανού:, ἀλλὰ καὶ ἑβραίου: καὶ µουσουλµάνου:.
Ἑποµένω: δὲν δύναται νὰ ἐπιτραπῇ εἰ: κληρικοὺ: νὰ µετέχωσι τοῦ σωµα-
τείου τούτου. Θεωρῶ δὲ ἄξιον καθαιρέσεω: πάντα κληρικὸν συµµετέχοντα
τοῦ σωµατείου τούτου· τοῦτο δὲ πρέπει νὰ διακηρυχθῇ. ∆έον νὰ συσταθῇ εἰ:
ὅσου: προσῆλθον χωρὶ: νὰ προσέξωσι καὶ χωρὶ: νὰ ἐξετάσωσι τί ἐστὶ Μα-
σωνισµό:, ὅπω: διακόψωσι πᾶσαν σχέσιν πρὸ: αὐτόν, διότι µόνον ὁ Χρι-
στιανισµὸ: εἶνε ἡ θρησκεία, ἡ διδάσκουσα τὴν ἀπόλυτον ἀλήθειαν καὶ
ἱκανοποιοῦσα τὰ: θρησκευτικὰ: καὶ ἠθικὰ: ἀνάγκα: τοῦ ἀνθρώπου». Ὁµο-
φώνω: δὲ καὶ ὁλοψύχω: ἅπαντε: οἱ ἱεράρχαι τῆ: Ἐκκλησία: τῆ: Ἑλλάδο:,
ἐγκρίνοντε: τὰ ἀνωτέρω, ἀποφαινόµεθα, ὅτι ἡ Μασωνία εἶνε ὅλω: ἀσυµβί-
βαστο: πρὸ: τὸν Χριστιανισµόν, καὶ ὅτι δέον τὰ πιστὰ τῆ: Ἐκκλησία:
τέκνα, ὅπω: ἀπέχωσι τοῦ Μασωνισµοῦ. Ἀκραδάντω: πιστεύοντε: εἰ: τὸν
Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, «ἐν ᾧ ἔχοµεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵµα-
το: αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωµάτων κατὰ τὸν πλοῦτον τῆ: χάριτο:
αὐτοῦ, ἧ: ἐπερίσσευσεν εἰ: ἡµᾶ: ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει» (Ἐφεσ. ι� 7-
8), κατέχοντε: τὴν δι’ αὐτοῦ ἀποκαλυφθεῖσαν καὶ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων κη-
ρυχθεῖσαν ἀλήθειαν «οὐκ ἐν πειθοῖ: ἀνθρωπίνη: σοφία: λόγοι:, ἀλλ’ ἐν
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ἀποδείξει Πνεύµατο: καὶ δυνάµεω:» (Α� Κορ. β� 4), µετέχοντε: τῶν θείων
µυστηρίων, δι’ ὧν καὶ ἁγιαζόµεθα καὶ σῳζόµεθα εἰ: αἰωνίαν ζωήν, δέον νὰ µὴ
ἐκπίπτωµεν τῆ: Χάριτο: τοῦ Χριστοῦ, γινόµενοι κοινωνοὶ ἀλλοτρίων µυ-
στηρίων. Οὐδαµῶ: προσήκει ν’ ἀνήκῃ τι: εἰ: τὸν Χριστόν, καὶ νὰ ζητῇ ἐκτὸ:
αὐτοῦ ἀπολύτρωσιν καὶ ἠθικὴν τελείωσιν. Ὅθεν εἶνε ἀσυµβίβαστο: ὁ ἀλη-
θὴ: καὶ γνήσιο: Χριστιανισµὸ: πρὸ: τὴν Μασωνίαν.

Ὅθεν καὶ οἱ τυχὸν ἐµπλακέντε: εἰ: τὴν µύησιν τῶν µασωνικῶν µυ-
στηρίων δέον τοῦ λοιποῦ ν’ ἀπόσχωσι πάση: ἐπικοινωνία: πρὸ: τὰ: µασω-
νικὰ: στοὰ: καὶ ἐργασία:, βέβαιοι ὄντε: ὅτι οὕτω: ἀνανεοῦσιν ἀσφαλῶ:
τοὺ: πρὸ: τὸν ἕνα Κύριον καὶ σωτῆρα ἡµῶν, ἐξ ἀγνοία: καὶ κακῆ: τῶν
πραγµάτων ἐκτιµήσεω:, ὑποχαλασθέντα: δεσµού:. Τοῦτο ἰδίω: ἀπεκδέχε-
ται µετὰ πολλῆ: τῆ: στοργῆ: ἡ Ἱεραρχία τῆ: Ἐκκλησία: τῆ: Ἑλλάδο:
παρὰ τῶν µυστῶν τῶν στοῶν, πεποιθυῖα ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ἐδέξαντο
τὴν τεκτονικὴν µύησιν, οὐχὶ ἐν ἐπιγνώσει ὅτι δι’ αὐτῆ: µεθίστανται εἰ: ἄλλην
θρησκείαν, ἀλλ’ ὅλω: τοὐναντίον ἐξ ἀγνοία:, νοµίζοντε: ὅτι οὐδὲν τὸ
ἀντιπῖπτον εἰ: τὴν θρησκείαν τῶν πατέρων αὐτῶν συνετέλουν. Συνιστῶσα
δὲ ἡ Ἱεραρχία αὐτοὺ: καὶ εἰ: τὴν συµπάθειαν, κατ’ οὐδένα δὲ λόγον εἰ: τὴν
ἐχθρότητα καὶ τὸ µῖσο:, τῶν πιστῶν τέκνων τῆ: Ἐκκλησία:, προσκαλεῖ
αὐτὰ ἵνα µετ’ αὐτῆ: ἐν χριστιανικῇ ἀγάπῃ καὶ ἀπὸ καρδία: εὔχωνται ὅπω:
ὁ Κύριο: ἡµῶν Ἰησοῦ: Χριστό:, «ἡ ὁδὸ: καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰω. ιδ�
16), φωτίσῃ καὶ ἐπιστρέψῃ τοὺ: ἐξ ἀγνοία: πλανηθέντα: εἰ: τὴν ἀλήθειαν».
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2. Ἀπόφαση πολυµελοῦ; Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν1.

Ἀρ. 2060/1969.

Πρακτικὰ καὶ ἀπόφασι; τοῦ πολυµελοῦ; Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν.

Συνεδρίασι; τῆ; 4η; Νοεµβρίου 1969.

Σύνθεσι; ∆ικαστηρίου: Π. Θεοδωρόπουλο;, πρόεδρο;, Ν. Καβαλλιέ-
ρο;, πρωτοδίκη;, Ἀπ. Βλάχο;, ἔµµισθο; δικ. πάρεδρο; (κωλυοµένων τῶν
λοιπῶν δικαστῶν), εἰσηγητή;, Μ. Νικολιδάκη, γραµµατεύ;.

Ἀντικείµενον ὑποθέσεω;: Ἀναγνώρισι; σωµατείου.

Α ἰ τ ο ῦ ν:
Τὸ ἐν Ἀθήναι; ἱδρυθὲν σωµατεῖον ὑπὸ τῆν ἐπωνυµίαν «Ἑλληνικὸν Τε-

κτονικὸν Τάγµα ∆ήλιο; Ἀπόλλων», νοµίµω; ἐκπροσωπούµενον ὑπὸ τοῦ
παρὰ τῶν ἱδρυτῶν ἐκλεγέντο; ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου ἀποτελουµένου ἐκ
τῶν 1) Θεοδώρου Μητσοπούλου, 2) ∆ηµητρίου Τσίχλη, 3) Ἐµµανουὴλ Κορ-
κιδάκη, 4) Ἐµµανουὴλ Στυλιανάκη καὶ 5) Γεωργίου Καρδάµη, κατοίκων
ἁπάντων Ἀθηνῶν, πλὴν τοῦ Ἐµµ. Κορκιδάκη, κατοίκου Πειραιῶ;, παρέστη
διὰ τοῦ πληρεξουσίου του δικηγόρου Ἐµµαν. Στυλιανάκη.

Ἡ συνεδρίασι; ἐγένετο δηµοσίᾳ ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ του. Κατ’ αὐτήν,
ἐκφωνηθέντο; τοῦ ὀνόµατο; τοῦ αἰτοῦντο;, παρέστη τοῦτο ὡ; ἄνω ση-
µειοῦται.

Προκειµένη; συζητήσεω; ἐπὶ τῆ; ἀπὸ 26/10/1969 αἰτήσεω; τοῦ ὡ;
ἄνω αἰτοῦντο;, ὁ πληρεξούσιο; δικηγόρο; αὐτοῦ ἀνέπτυξε προφορικῶ; ταύ-

1. ΕΠ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ἡ Μασωνία ὑπὸ τὸ φῶ; τῆ; ἀληθεία;, ὅ.π., σσ. 159-162.
Ἡ Μασωνία προσφάτω; (ἔτο; 1969) ἐκηρύχθη ὡ; θρησκεία, καὶ µάλιστα «µὴ γνωστή»,
καὶ ὑπὸ τῆ; ἑλληνικῆ; ∆ικαιοσύνη;. Ἡ ἀφορµὴ ἐδόθη ἐξ ὑποβολῆ; αἰτήσεω; εἰ; τὸ Πρω-
τοδικεῖον Ἀθηνῶν περὶ ἀναγνωρίσεω; τεκτονικοῦ σωµατείου ὑπὸ τὴν ἐπωνυµίαν «Ἑλλη-
νικὸν Τεκτονικὸν Τάγµα ∆ήλιο; Ἀπόλλων». Ἀνωτέρω παρατίθενται τὰ πρακτικὰ καὶ ἡ
ἀπόφασι; τοῦ ∆ικαστηρίου.
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την, ἀναφερθεὶ; δὲ καὶ εἰ; τὰ; κατατεθείσα; ἐγγράφου; προτάσει; του, ᾐτή-
σατο τὴν παραδοχήν τη;.

Τὸ ∆ικαστήριον ἐπεφυλάχθη ν’ ἀποφασίσῃ.

Ἔκτακτο; συνεδρίασι; τῆ; 6/12/1969.

Τὸ ∆ικαστήριον, συγκροτηθὲν ὡ; ἀνωτέρω καὶ συνεδριάσαν δηµοσίᾳ
ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ του, ἐδηµοσίευσεν ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ αἰτοῦντο; καὶ τοῦ πλη-
ρεξουσίου αὐτοῦ δικηγόρου τὴν κάτωθι ὑπ’ ἀριθ. 2060/1969 ἀπόφασίν του.

Ἐπειδὴ ἄγεται πρὸ; κρίσιν αἴτησι; διώκουσα τὴν κατὰ τὰ ἄρθρα 79
ἑπ. ἀστικοῦ κώδικο; ἐγγραφὴν τοῦ αἰτοῦντο; ὑπὸ ἵδρυσιν σωµατείου ὑπὸ
τὴν ἐπωνυµίαν «Ἑλληνικὸν Τεκτονικὸν Τάγµα ∆ήλιο; Ἀπόλλων» εἰ; τὸ
παρὰ τῷ ∆ικαστηρίῳ τούτῳ τηρούµενον βιβλίον σωµατείων, ἡ αἴτησι;, τη-
ρηθείση; τῆ; νοµίµου προδικασία; τοῦ ἄρθρου 794 παρ. 2 Κώδ. Πολ. ∆ικ.,
τύποι; δεκτὴ παρίσταται καὶ ἁρµοδίω; εἰσάγεται κατὰ τὴν προκειµένην δια-
δικασίαν τῆ; ἑκουσία; δικαιοδοσία; ἐνώπιον τοῦ πολυµελοῦ; τούτου ∆ικα-
στηρίου (ἄρθρα 784, 785, παρ. 1, ἐδάφ. α΄ ἑποµ. καὶ 833 Κώδ. Πολ. ∆ικονοµία;)
καὶ ἐρευνητέα ἀποβαίνει διὰ τὸ νόµῳ καὶ οὐσίᾳ βάσιµον αὐτῆ;.

Ἐπειδὴ διὰ τῆ; διατάξεω; τοῦ ἄρθρου 19 παρ. 1 τοῦ ἰσχύοντο; Συν-
τάγµατο; 1968 παρέχεται τὸ δικαίωµα εἰ; τοὺ; ἕλληνα;, ὅπω; συνεταιρί-
ζωνται, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆ; ὑπ’ αὐτῶν ἱδρύσεω; σωµατείων, συλλόγων,
ἑνώσεων κ.λπ., τηροῦντε; ὅµω; τοὺ; νόµου; τοῦ Κράτου;, ἐν οἷ; τὸ ἐπηυ-
ξηµένη; τυπικῆ; δυνάµεω; νόµου Σύνταγµα. Ἑτέρωθεν διὰ τοῦ ἄρθρου 16
παρ. 1, 2 καὶ 4 τοῦ ἄνω Συντάγµατο; καθιεροῦται τὸ ἀπαραβίαστον τῆ; ἐλευ-
θερία; τῆ; θρησκευτικῆ; συνειδήσεω; καὶ ἡ ἐλευθέρα ἄσκησι; τῶν θρη-
σκευτικῶν καθηκόντων ὑπὸ παντὸ; πρεσβεύοντο; γνωστὴν θρησκείαν, ἤτοι
θρησκείαν φανεράν, µὴ ἔχουσαν κρύφια δόγµατα καὶ λατρείαν (ὅρα Γνωµ.
Εἰσ. Α. Π. 14/15, Νοβ. 7, 1277, Σαριπόλου, γ� 346, Σγουρίτσα, β, 152 ἐν Γ. ΒΑ-
ΒΑΡΕΤΟΥ, Τὸ Σύνταγµα τῆ; Ἑλλάδο; 1968, Ἀθῆναι, σ. 28). Πάντα δὲ ταῦτα
ὑπὸ τὸν ἐν ἄρθρῳ 16 παρ. 4 συνταγµατικὸν περιορισµὸν τῆ; µὴ προσβολῆ;,
κατὰ τὴν ἐνάσκησιν τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων, τῆ; δηµοσία; τάξεω; ἢ
τῶν χρηστῶν ἠθῶν ἢ τῶν ἐθνικῶν συµβόλων. Τέλο; τὸ ∆ικαστήριον, καλού-
µενον ὅπω; ἐγκρίνῃ τὸ καταστατικὸν ἑνὸ; σωµατείου, ὀφείλει κατ’ ἄρθρον
81 παρ. 1 Α. Κ. νὰ µὴ δεχθῇ τὴν περὶ ἐγγραφῆ; αἴτησιν τῶν ἱδρυτῶν ἢ τῆ; δι-
οικήσεω; τοῦ σωµατείου εἰ; τὸ ἐπὶ τοῦτο δηµόσιον βιβλίον, ἐὰν ὁ σκοπὸ; ἢ
ἡ λειτουργία αὐτοῦ ἀντίκειται εἰ; ἀπαγορευτικὸν νόµον, ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη ἢ
τὴν δηµοσίαν τάξιν (Τούση, Γεν. Ἀρχαί, παρ. 536, παρ. 305, σηµ. 2).
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Ἐπειδὴ τὸ αἰτοῦν ὑπὸ ἵδρυσιν σωµατεῖον «Ἑλληνικὸν Τεκτονικὸν
Τάγµα ∆ήλιο; Ἀπόλλων» ἐν τῷ πρώτῳ ἄρθρῳ τοῦ καταστατικοῦ αὐτοῦ,
ποιεῖται µὲν λόγον περὶ τοῦ ὅτι τὴν «θεµελιώδη αὐτοῦ βάσιν µέλλουσι ν’
ἀποτελέσωσιν αἱ γενικαὶ ἀρχαὶ τοῦ ἀρχαίου καὶ ἀποδεδεγµένου Σκωτικοῦ
∆όγµατο;, ὡ; αὗται καθιερώθησαν ὑπὸ τῆ; τεκτονικῆ; παραδόσεω; τῆ;
περιλαµβανοµένη; εἰ; τοὺ; ἀρχαίου; θεµελιώδει; κανόνα; (Land Marks)
διὰ τῶν µεγάλων συνταγµάτων 1762 καὶ 1768 καὶ τῶν τυπικῶν τῶν διαφόρων
βαθµῶν αὐτοῦ», οὐχ ἧττον ὅµω; δὲν διαλαµβάνεται ἐν τῷ καταστατικῷ
αὐτοῦ ποῖον εἶνε τὸ περιεχόµενον τῶν ὡ; ἄνω γενικῶν ἀρχῶν, τεκτονικῆ;
παραδόσεω;, ἀρχαίων θεµελιωδῶν κανόνων (Land Marks), τῶν µεγάλων συν-
ταγµάτων 1762 καὶ 1768, ἵνα τὸ ∆ικαστήριον δυνηθῇ καὶ µορφώσῃ πλήρη
γνῶσιν περὶ τοῦ ἐὰν τὸ περιεχόµενον αὐτῶν, ὅπερ πρόκειται ν’ ἀποτελέσῃ
τὴν θεµελιώδη βάσιν τοῦ ὑπὸ ἵδρυσιν σωµατείου (ἄρθρ. 1 καταστατικοῦ τοῦ
αἰτοῦντο;), τυγχάνῃ σύννοµον ἢ µὴ (ἴδε ἄρθρ. 19 παρ. 1 συντάγµατο; καὶ
ἄρθρον 81 ἀστ. κώδικο;). Ἐν ὄψει ὅτι 1) τὰ ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ καταστατικοῦ τοῦ
αἰτοῦντο; ἀναφερόµενα στοιχεῖα, ὡ; ἀποτελοῦντα τὸν σκοπὸν τοῦ ὑπὸ
ἵδρυσιν σωµατείου, οὐδόλω; καθιστῶσι γνωστὸν τῷ ∆ικαστηρίῳ τὸ περιε-
χόµενον τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 µνηµονευοµένων ὡ; ἄνω ἀρχῶν, τεκτονικῆ; παρα-
δόσεω; κ.λπ., τῶν µελλουσῶν ν’ ἀποτελέσωσιν, ὡ; εἴρηται, τὴν θεµελιώδη
βάσιν τοῦ ὑπὸ ἵδρυσιν σωµατείου, καὶ 2) ὅτι ἐνῷ ἐν ἄρθρῳ 3 τοῦ καταστα-
τικοῦ τοῦ αἰτοῦντο; ἀναφέρεται ὅτι «πᾶν µέλο; ὡ; ἐλευθεροτέκτων ἔχει
ὑποχρέωσιν νὰ τηρῇ πιστῶ; τοὺ; δοθέντα; ὅρκου; του, νὰ διαφυλάττῃ τὰ
ἐµπιστευµένα αὐτῷ τεκτονικὰ µυστικά, νὰ τηρῇ ἐχεµύθειαν…, νὰ ὑπερασπί-
ζηται δι’ ὅλων τῶν δυνάµεών του τὴν τιµὴν καὶ τὰ συµφέροντα τῆ; ἀδελφό-
τητο; εἰ; ἣν ἀνήκει…», δὲν καθορίζεται ὅµω; ἐν τῷ καταστατικῷ γενικῶ;,
ποῖον εἶνε τὸ περιεχόµενον τῶν θεµελιωδῶν ἀρχῶν, κανονισµῶν, συνταγµά-
των, τυπικῶν, τεκτονικῆ; παραδόσεω;, βάσει τῶν ὁποίων θὰ προσδιορίζηται
τὸ συµφέρον καὶ ἡ τιµὴ τῆ; ἀδελφότητο; (τῆ; µασωνικῆ; δηλονότι), ἣν δέον
δι’ ὅλων τῶν δυνάµεών του νὰ ὑπερασπίζηται τὸ µέλο;.

Ἐπειδὴ ὁ ἐν τῷ καταστατικῷ διαλαµβανόµενο; ὅρο; «ἵνα ὑπερασπί-
ζηται δι’ ὅλων τῶν δυνάµεών του» δύναται ἐνδεχοµένω; νὰ ἀγάγῃ, ἀνα-
γνωριζοµένου τυχὸν τοῦ αἰτοῦντο;, εἰ; ἔκνοµον δραστηριότητα αὐτοῦ ἢ τῶν
µελῶν του οὐδὲν ὅριον ἀναγνωριζούση; («δι’ ὅλων τῶν δυνάµεων») καὶ
προσδιοριζοµένη; ὑπὸ ἀγνώστων τῷ ∆ικαστηρίῳ στοιχείων καὶ ἀνειληµµέ-
νων ὑποχρεώσεων τῶν µελῶν καὶ διὰ τοῦτο ἀντικείµενον τοῦτο εἰ; τὸν
νόµον.

Ἐπειδὴ ἄλλω; καὶ ἀνεξαρτήτω; τῶν ἀνωτέρω ἐκ τοῦ συνόλου τοῦ πε-
ριεχοµένου τοῦ καταστατικοῦ τοῦ αἰτοῦντο; ὑπὸ ἵδρυσιν σωµατείου σαφῶ;
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ἀποδεικνύεται, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ∆ικαστηρίου, ὅπερ κατὰ τὰ; διατάξει;
τῶν ἄρθρων 789, 805, παρ. 3 καὶ 352, παρ. 1 Κ. Πολ. ∆. λαµβάνει ὑπ’ ὄψιν
αὐτεπαγγέλτω; τὰ; γνώσει;, ἃ; ἀντλεῖ ἐκ τῶν πορισµάτων τῆ; κοινῆ; πεί-
ρα; καὶ ἀντιλήψεω; (Α.Π. 647/67) ὅτι τοῦτο ἐπιδιώκει τὴν διάδοσιν τῶν
ἀρχῶν τοῦ Τεκτονισµοῦ ἢ µασωνία; ἢ ἐλευθεροτεκτονισµοῦ, ὅστι; δὲν εἶνε
φιλοσοφικὸν σύστηµα, ἀλλ’ ἀποτελεῖ θρησκείαν ὑφ’ ἣν ἔννοιαν νοεῖται τὸ
σύνολον τῶν δοξασιῶν, τῶν σχετικῶν πρὸ; τὴν πίστιν πρὸ; ἕνα ἢ πολλοὺ;
θεοὺ; µετὰ τῶν ἐξωτερικῶν τύπων καὶ τελετῶν κ.λπ., δι’ ὧν ἐκδηλοῦται ἡ
πρὸ; τὸ θεῖον πίστι; καὶ λατρεία. Ὅτι ὁ Τεκτονισµὸ; ἀποτελεῖ θρησκείαν,
ἐγένετο δεκτὸν τόσον ὑπὸ τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο;, ἐµέσσω; δέ, πλὴν
σαφῶ;, καὶ ὑπὸ τῆ; Πολιτεία;. Οὕτω; ἡ Ἱεραρχία τῆ; Ἐκκλησία; τῆ;
Ἑλλάδο; κατὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆ; τῆ; 12η; Ὀκτωβρίου 1933 ὑπὸ τὴν
προεδρίαν τοῦ τότε ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου ἀπεφάνθη
παµψηφεὶ ὅτι «…ἡ Μασωνία ἀποδεδειγµένω; τυγχάνει θρησκεία ὅλω; διά-
φορο;, κεχωρισµένη καὶ ξένη τῆ; χριστιανικῆ; θρησκεία;, ὡ; τοῦτο ἄλλω-
στε ἐµφαίνεται ἀδιαµφισβητήτω; καὶ ἐκ τοῦ ὅτι κέκτηται ἰδίου; ναοὺ; µετὰ
βωµῶν, τοὺ; ὁποίου; οἱ πρόκριτοι τῶν τεκτόνων χαρακτηρίζουν ὡ; ἐργα-
στήρια, ἅτινα δὲν δύνανται νὰ ὑστερήσωσιν εἰ; ἱστορίαν καὶ ἁγιότητα τῆ;
Ἐκκλησία; (Γ. ΣΩΚΟΥ, ὁµιλία ἐν «Πυθαγόρᾳ», τ. Ζ�, σσ. 19-20) καὶ ὡ; ναοὺ;
τῆ; ἀρετῆ; καὶ τῆ; σοφία;, ἐν οἷ; λατρεύεται τὸ ὑπέρτατον ὂν (ὁ Μέγα;
Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύµπαντο; Μ.Α.Τ.Σ.) καὶ διδάσκεται ἡ ἀλήθεια» (Τεκτο-
νικὸν Ἐγκόλπιον, σ. 27). Περαιτέρω δέχεται ἡ Ἱεραρχία τῆ; Ἐκκλησία; τῆ;
Ἑλλάδο; ὅτι ὁ Τεκτονισµὸ; «κέκτηται ἰδία; θρησκευτικὰ; τελετά;, οἷαι ἡ
τελετὴ τῆ; υἱοθεσία; λυκιδέω; ἢ τὸ τεκτονικὸν βάπτισµα, ἡ τελετὴ τῆ; συ-
ζυγικῆ; ἀναγνωρίσεω; ἢ ὁ τεκτονικὸ; γάµο;, τὸ τεκτονικὸν µνηµόσυνον, τὰ
ἐγκαίνια τοῦ τεκτονικοῦ ναοῦ κ.λπ., ὅτι κέκτηται ἐπίση; ἰδία; µυήσει;, ἴδια
τελετουργικὰ τυπικά, ἰδίαν ἱεραρχικὴν τάξιν καὶ θὰ ἠδύνατο νὰ συναχθῇ ἔκ
τε τῶν τεκτονικῶν ἀγαπῶν, τοῦ ἑορτασµοῦ τῶν δύο ἡλιοστασίων, χειµερινοῦ
καὶ θερινοῦ µετὰ θρησκευτικῶν συµποσίων καὶ κοινῶν εὐωχιῶν, ὅτι (ἡ Μα-
σωνία) εἶνε θρήσκευµα…» (Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Μασωνισµό;, Ἀθῆναι 19582, σ.
214 ἑπ.). Ἐξ ἄλλου ἐγένετο δεκτὸν ὅτι ὁ θρησκευτικὸ; χαρακτὴρ τοῦ Τε-
κτονισµοῦ ἐµφανίζεται ἐξαιρετικῶ; ἐναργή;, καθ’ ὅσον ἐν ταῖ; στοαῖ;, τοῖ;
ἐργαστηρίοι; καὶ ναοῖ; αὐτοῦ λαµβάνει χώραν λατρεία, οἵα νοεῖται διὰ
λόγων ἢ πράξεων ἐκδηλουµένη πρὸ; τὸν Θεὸν εὐσέβεια καὶ ἡ ὁποία (λα-
τρεία) ἀποτελεῖ τὸ χαρακτηριστικὸν πάση; θρησκεία;, ἔτι δὲ ὑφίσταται ἐν
τῷ Τεκτονισµῷ τὸ λατρευόµενον ἀνώτατον ὂν (Θεὸ;) ὁ ὑπὸ τῶν τεκτόνων
ἀποκαλούµενο; «Μέγα; Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύµπαντο;» (Μ.Α.Τ.Σ.) (σ. 11 τῆ;
Μασωνικῆ; Βίβλου, καὶ ὅρα σχετικῶ; καὶ «Μασωνικὰ τυπικὰ» σ. 72 ἐν ΕΠΙ-
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ΦΑΝΙΩ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΩ, Ἡ Μασωνία ὑπὸ τὸ φῶ; τῆ; ἀληθεία;, Ἀθῆναι
19683, σ. 13 καὶ 83). Ἀλλὰ καὶ εἰ; παγκόσµιον κλίµακα τυγχάνει γενικῶ; γνω-
στόν, ὅτι ὁ Τεκτονισµὸ; ἀποτελεῖ θρησκείαν, εἰ; τρόπον ὥστε, λόγῳ τῆ;
τοιαύτη; αὐτοῦ ἰδιότητο;, ἅπασαι αἱ χριστιανικαὶ ὁµολογίαι (δυτικὴ Ἐκκλη-
σία, λουθηρανικαί, µεθοδιστικαὶ καὶ πρεσβυτεριαναὶ κοινότητε;), ὡ; καὶ αἱ
ὀρθόδοξοι αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι νὰ κηρύξωσι τὸ θρήσκευµα τοῦτο, ὡ; µὴ
συµβιβαζόµενον πρὸ; αὐτά;. (Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Μασσωνισµό;, σ. 158, 159· ὅρα
καὶ ἀπόφ. Ἱεραρχία; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο; 1933 ἔνθ’ ἀνωτέρω). Τέλο;
καὶ ἡ Πολιτεία, ὡ; ἐλέχθη, ἐµµέσω; πλὴν σαφῶ;, ἐδέχθη τὴν θρησκευτικὴν
ἰδιότητα τοῦ Τεκτονισµοῦ. Οὕτω ἐν τῷ διδακτικῷ βιβλίῳ τῆ; 6η; τάξεω; τοῦ
∆ηµοτικοῦ Σχολείου τοῦ µαθήµατο; τῆ; Κατηχήσεω;-Λειτουργικῆ; (Λεων.
Χριστοφιλοπούλου - Χρ. Καρυτινοῦ Μήτση) τοῦ ἔτου; 1969 καὶ ἐν σ. 85
ὑπὸ τὸν τίτλον «Τεκτονισµὸ;» διαλαµβάνεται ῥητῶ;, ὅτι «ὁ Μασσωνισµὸ;
(Τεκτονισµὸ;) εἶνε θρησκεία». Ὁ Τεκτονισµὸ; ὅµω; δὲν εἶνε θρησκεία
γνωστὴ ὑπὸ τὴν ῥηθεῖσαν ἔννοιαν, ἀλλὰ τοιαύτη µὴ φανερά, ἔχουσα δόγ-
µατα καὶ λατρείαν µὴ φανερὰν (κρυφίαν) καὶ ἀποτελοῦσα µυστικὴν ὀργά-
νωσιν ἄγνωστον κατὰ τὸ περιεχόµενον οὐ µόνον εἰ; τοὺ; πολλού;, ἀλλὰ καὶ
εἰ; αὐτοὺ; ἀκόµη τοὺ; τέκτονα;, λόγῳ τῶν τελευταίων µυήσεων ἀπὸ βαθ-
µοῦ εἰ; βαθµὸν κατὰ τρόπον τοιοῦτον, ὥστε νὰ µὴ δύναται νὰ ἔχῃ γνῶσιν ὁ
ἀνήκων εἰ; τὸν κατώτερον βαθµὸν ἐκείνων τῶν µυστικῶν, τὰ ὁποῖα γνωρί-
ζει ὁ ἀνήκων εἰ; τὸν ἀνώτερον ἐκ τῶν τριάκοντα τριῶν (33) ἐν συνόλῳ
βαθµῶν τῆ; µασωνικῆ; ἱεραρχία;. Περὶ τοῦ χαρακτῆρο; τοῦ Μασσωνισµοῦ
ὡ; θρησκεία; µὴ γνωστῆ; ἀπεφάνθη ἡ Ἱεραρχία τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλά-
δο;, ὡ; ἀνωτέρω εἴρηται, χαρακτηρίσασα διὰ τοὺ; ἐν τῇ ῥηθείσῃ ἀποφάσει
τη; λόγου; τοῦτον, ὅτι ἀποτελεῖ µυσταγωγικὸν σύστηµα. Τὸ δὲ µνηµονευθὲν
βιβλίον τῆ; 6η; ∆ηµοτικοῦ χαρακτηρίζει τὸν Τεκτονισµὸν ὡ; «µυστικὴν
ὀργάνωσιν προσώπων» (σ. 84). Ἐν σελίδι ἐξ ἄλλου 46-47 τοῦ συγγράµµατο;
Π. Τρεµπέλα (Μασσωνισµὸ;) ἐκτίθεται ὁ µυστικὸ; χαρακτὴρ τῆ; µασωνικῆ;
θρησκεία;, ἐκ δὲ τῶν ἄρθρων 4, 15, 14 καὶ 16 τοῦ Συντάγµατο; τῆ; Γαληνο-
τάτη; Μεγ. Ἀνατολῆ;, 37 τοῦ Τυπικοῦ τοῦ Α� Συµβ. Βαθµοῦ καὶ 65 τοῦ Γεν.
Κανονισµοῦ τῆ; Γαληνοτάτη; Μεγ. Ἀνατολῆ; (ἁπάντων ἐπισήµων αὐθεν-
τικῶν κειµένων τοῦ Τεκτονισµοῦ· ὅρα ἐν ΕΠΙΦΑΝΙΩ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΩ, Ἡ Μα-
σωνία ὑπὸ τὸ φῶ; τῆ; ἀληθεία;, Ἀθῆναι 19683) ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ
Τεκτονισµὸ; εἶνε θρησκεία µὴ γνωστή.

Ἐπειδὴ κατ’ ἀκολουθίαν, ἐφ’ ὅσον ἀπεδείχθη κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ∆ι-
καστηρίου, ὅτι τὸ ὑπὸ ἵδρυσιν σωµατεῖον ὑπὸ τὴν ἐπωνυµίαν «Ἑλληνικὸν
Τεκτονικὸν Τάγµα ∆ήλιο; Ἀπόλλων» ἐπιδιώκει τὴν µεταξὺ τῶν µελῶν του
καὶ ἐν γένει διάδοσιν τοῦ Τεκτονισµοῦ, ἀποτελοῦντο; θρησκείαν µὴ γνωστὴν
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καὶ ἐκ τούτου µὴ προστατευοµένην ὑπὸ τῆ; διατάξεω; 16 παρ. 2 τοῦ Συν-
τάγµατο; 1968, ἡ ὑπὸ κρίσιν περὶ ἐγγραφῆ; αὐτοῦ αἴτησι; τῶν ἱδρυτῶν του
εἰ; τὸ ἐπὶ τούτῳ δηµόσιον βιβλίον εἶνε ἀποῤῥιπτέα, ἐφ’ ὅσον ὁ σκοπὸ; καὶ
ἡ λειτουργία αὐτοῦ ἀντίκεινται εἰ; τὴν ῥηθεῖσαν διάταξιν τοῦ Συντάγµα-
το;, ἀνεξαρτήτω; τοῦ ὅτι ἡ ἀσκουµένη λατρεία ἐκ µέρου; τῶν ὀπαδῶν τοῦ
Τεκτονισµοῦ, τὴν ἀνάπτυξιν καὶ διάδοσιν τοῦ ὁποίου, ὡ; εἴρηται, σαφῶ; ἀπο-
δεικνύεται ἐκ τοῦ συνόλου τοῦ περιεχοµένου τοῦ καταστατικοῦ τοῦ
αἰτοῦντο; ὅτι ἐπιδιώκει τὸ αἰτοῦν σωµατεῖον, ἐν ὄψει τῆ; µυστικῆ; αὐτοῦ
ὀργανώσεω; ἐν γένει, ἀντίκειται εἰ; τὰ χρηστὰ ἤθη, οἷα νοεῖται τὸ σύνολον
τῶν κανόνων, τοὺ; ὁποίου; ὑπαγορεύει ἡ ῥυθµίζουσα τὴν σύγχρονον κοι-
νωνικὴν διαβίωσιν ἠθική, ἔτι δὲ καὶ εἰ; τὴν δηµοσίαν τάξιν καὶ διὰ τοὺ; προ-
σθέτου; τούτου; λόγου; τυγχάνει ἐπίση; ἀποῤῥιπτέα ἡ αἴτησι;.

∆ιὰ ταῦτα ἀποῤῥίπτει τὴν αἴτησιν.
Ἐνεκρίθη, ἀπεφασίσθη καὶ ἐδηµοσιεύθη ἐν Ἀθήναι; τῇ 6ῃ ∆εκεµβρίου

1969.
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3. Ἐπιστολὴ τῆ; ∆ιαρκοῦ; ἱερᾶ; Συνόδου τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο;
πρὸ; τοὺ; δικαστὰ; τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν1.

Ἀριθ. Πρωτ. 587. ∆ιεκπ. 377.

Ἀθήνησι τῇ 4ῃ Φεβρουαρίου 1970.

Πρὸ; τοὺ; ἐντιµοτάτου; κυρίου; Π. Θεοδωρόπουλον, πρόεδρον
Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, Ν. Καβαλλιέρον, πρωτοδίκην, καὶ Ἀπ. Βλάχον, ἔµµι-
σθον δικ. πάρεδρον, ἐνταῦθα.

Ἐντιµότατοι,
ἡ ∆ιαρκὴ; ἱερὰ Σύνοδο; τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο;, κατὰ τὴν πρώ-

την τοῦ ἀρξαµένου ἔτου; συνεδρίαν αὐτῆ; τῆ; 3/2/1970, λαβοῦσα γνῶσιν
τῆ; ὑφ’ ὑµῶν ἐκδοθείση; ὑπ’ ἀριθ. 2060/1969 ἀποφάσεω;, δι’ ἧ; ἐν ἀξιο-
θαυµάστῳ εὐθυκρισίᾳ, ἐρειδοµένῃ ἐπὶ πλήρου; καὶ βαθεία; γνώσεω; τῆ;
οὐσία; τοῦ Τεκτονισµοῦ, ἀπεῤῥίψατε αἴτησιν ἀναγνωρίσεω; τεκτονικοῦ σω-
µατείου, ἔγνω, ὅπω; ἐκφράσῃ ὑµῖν τὴν πλήρη αὐτῆ; ἱκανοποίησιν καὶ τὸν δί-
καιον τῆ; Ἐκκλησία; ἔπαινον, διὰ τὴν τοιαύτην βαρυσήµαντον δικαστικὴν
ὑµῶν ἀπόφασιν, ἥτι; οὐ µόνον ἀψευδῶ; µαρτυρεῖ περὶ τοῦ εὐσεβοῦ; ὑµῶν
φρονήµατο; καὶ τοῦ κοσµοῦντο; ὑµᾶ; συναισθήµατο; εὐθύνη; ἐν τῇ ἐνα-
σκήσει τοῦ ὑψηλοῦ ὑµῶν δικαστικοῦ λειτουργήµατο;, ἀλλὰ καὶ τιµὴν περι-
ποιεῖ αὐτῇ ταύτῃ τῇ ∆ικαιοσύνῃ τῆ; χώρα; ἡµῶν, διά τε τὴν αὐστηρῶ;
ἐπιστηµονικὴν θεµελίωσιν τοῦ σκεπτικοῦ αὐτῆ;, τὴν πληρεστάτην βιβλιο-
γραφικὴν τεκµηρίωσιν τῶν ἐν αὐτῇ διατυπουµένων θέσεων καὶ τήν, ἀπό τε
νοµικῆ; καὶ θεολογικῆ; ἐπόψεω;, ἀκρίβειαν τῆ; ἐξενεχθείση; δικανικῆ; κρί-
σεω;.

Ὅθεν, συνοδικῇ ἀποφάσει, ἀσµένω; γνωρίζοντε; ὑµῖν τὴν ὡ; ἄνω τῆ;
∆ιαρκοῦ; ἱερᾶ; Συνόδου ἀπόφασιν, ἐπευχόµεθα ὑµῖν πλουσίαν τὴν παρὰ Θεοῦ
ἀντίληψιν ἐν τῇ ἐνασκήσει τοῦ ὑψηλοῦ ὑµῶν δικαστικοῦ λειτουργήµατο;.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυµο;, πρόεδρο;.

Ὁ ἀρχιγραµµατεύων, ἀρχιµ. Βαρθολοµαῖο; Κατσούρη;.

1. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 163.
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4. Ἀνακοίνωσι; τῆ; ∆ιαρκοῦ; ἱερᾶ; Συνόδου
τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο; περὶ Μασωνία;1.

Ἡ ἱερὰ Σύνοδο; τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο; ἀνακοινοῖ τὰ ἑξῆ; ἐν
σχέσει πρὸ; τὰ δηµοσιευθέντα ἐσχάτω; εἰ; τὸν τύπον ὑπὸ τοῦ τεκτονικοῦ
ἱδρύµατο; Ἑλλάδο;:

1. Τὸ Πρωτοδικεῖον Ἀθηνῶν διὰ τῆ; ὑπ’ ἀριθµ. 2060/6.12.69 αὐτοῦ
ἀποφάσεω;, στηριζοµένη; εἰ; τὴν βαθεῖαν µελέτην τῶν πραγµατικῶν περι-
στατικῶν, ἀπέῤῥιψεν αἴτησιν ἱδρύσεω; σωµατείου µασωνικοῦ, ὑπὸ τὴν ἐπω-
νυµίαν «Ἑλληνικὸν Τεκτονικὸν Τάγµα ∆ήλιο; Ἀπόλλων», ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι
ὁ Τεκτονισµὸ; ἀποτελεῖ θρησκείαν µυστικήν, µὴ προστατευοµένην, ὡ; ἐκ
τούτου, ὑπὸ τοῦ Συντάγµατο;.

2. Τὸ ἐν Ἑλλάδι «Τεκτονικὸν Ἵδρυµα» ἐν ἀνακοινώσει αὐτοῦ, δηµο-
σιευθείσῃ διὰ τῶν καθηµερινῶν ἐφηµερίδων, τονίζει ὅτι οὐδεµίαν σχέσιν ἔχει
πρὸ; τὸ «Τεκτονικὸν Τάγµα ∆ήλιο; Ἀπόλλων». Φαίνεται ὅµω; ὅτι ὁ Τε-
κτονισµὸ; ὡ; θρησκεία ἔχει καὶ αὐτὸ; τὰ; αἱρετικὰ; παραφυάδα; του.
Ἄλλω; δὲν ἐξηγεῖται πῶ; οὐδεµία σχέσι; ὑπάρχει µεταξὺ τῶν δύο τούτων,
ἐφ’ ὅσον τὸ ἐν Ἑλλάδι «Τεκτονικὸν Ἵδρυµα» ἀκολουθεῖ τὸ σκωτικὸν µα-
σωνικὸν σύστηµα (ἄρθρον 3 τοῦ «Συντάγµατο; τῆ; Γαληνοτάτη; Μεγά-
λη; Ἀνατολῆ; τῆ; Ἑλλάδο;»), τὸ δὲ Καταστατικὸν τοῦ µὴ ἀναγνωρισθέντο;
Τεκτονικοῦ Σωµατείου («∆ήλιο; Ἀπόλλων») διελάµβανεν ἐν τῷ πρώτῳ
ἄρθρῳ ὅτι «θεµελιώδη αὐτοῦ βάσιν µέλλουσι νὰ ἀποτελέσωσιν αἱ γενικαὶ
ἀρχαὶ τοῦ ἀρχαίου καὶ ἀποδεδεγµένου Σκωτικοῦ ∆όγµατο;».

3. Ὁ χαρακτὴρ τοῦ Τεκτονισµοῦ ὡ; θρησκεία;, ὃν ἀρνεῖται ἐν τῇ ὡ;
ἄνω ἀνακοινώσει του τὸ ἐν Ἑλλάδι Τεκτονικὸν Ἵδρυµα, εἶνε αὐταπόδεικτο;.
Χρησιµοποιεῖ εἰδικὰ; προσευχὰ; πρὸ; τὸν «Μέγαν Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύµ-
παντο;» πλήρει; εὐλαβεία;, διακηρύσσει ὅτι πᾶν ὅ,τι γίνεται ἐν ταῖ; στοαῖ;,
γίνεται «πρὸ; δόξαν τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονο; τοῦ Σύµπαντο;», ἔχει
πλῆθο; τελετῶν, ἐµφανιζουσῶν ἔν τισι σηµείοι; καταπληκτικὴν ὁµοιότητα
πρὸ; τὰ; τελετὰ; τῆ; Ἐκκλησία;, ζητεῖ παρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονο;
τοῦ Σύµπαντο; εὐλογίαν, ἁγιασµόν, φωτισµόν, καθοδήγησιν κ.λπ. Χρησιµο-
ποιεῖ βωµοὺ; καὶ θυµιάµατα καὶ κηρία, καθὼ; καὶ θρησκευτικὴν καθαρῶ;

1. Αὐτόθι, σ. 164. Ἡ ὡ; ἄνω ἀνακοίνωση δηµοσιεύθηκε στὸ ὑπὸ τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου τῆ;
Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο; περιοδικὸν «Φωνὴ Κυρίου» στὶ; 17 Μαΐου 1970.
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ὁρολογίαν, ὡ; π.χ. ἅγιο;, ἐξάγνισι;, κάθαρσι;, ἀναγέννησι;, ἀπολύτρωσι;,
ἱερότη;, οὐράνιο; πατρί;, οὐράνιον φῶ;, πνευµατικὴ τροφή, καρπὸ; δέν-
δρου ζωῆ; κ.τ.τ. Ἰσχυρίζεται ἀκόµη ὁ Τεκτονισµό;, ὅτι ἔχει «γνώσει; ὀρθὰ;
καὶ ἀλαθήτου;», δυναµένα; νὰ «µεταβάλλωσι τὸ ἀνθρώπινον εἰ; θεῖον», ὅτι
ἔχει «φῶ;», δι’ οὗ «δύναταί τι; νὰ διακρίνῃ τὸ ἀληθὲ; ἐκ τοῦ ψευδοῦ;, τὴν
ἀλήθειαν ἐκ τῆ; πλάνη;», ὅτι «µυεῖ εἰ; πνευµατικὸν βίον», ὅτι «ἐµπνέει
πνεῦµα ἰσχύο;, ἀρετῆ; καὶ ἀδελφότητο;», ὅτι «διαθέτει µυστηριῶδε; καὶ
θεῖον φῶ;», «φωτίζον τὰ; διανοία;» καὶ «ἱερὸν πῦρ», «θερµαῖνον καὶ ἐξα-
γνίζον τὰ; ψυχὰ;» κ.λπ. �Ρητῶ; δ’ ἀποφαίνεται ὁ Τεκτονισµό;, ὅτι αἱ διδα-
σκαλίαι τῶν µυστηρίων τοῦ Μίθρα «ἐπέζησαν εἴ; τινα; αἱρέσει; ἀναµεµιγµέναι
µὲ ἰδία; τῶν Μανιχαίων, τῶν Γνωστικῶν καὶ τῶν Καββαλιστῶν. ∆ιὰ τοῦ
ἀγωγοῦ δὲ τούτου εἰσήχθησαν καὶ εἰ; τὸν Τεκτονισµὸν» (Τυπικὸν 28ου βαθ-
µοῦ). Καὶ ἀλλαχοῦ: «Ἡ καρδία τοῦ µεµυηµένου (εἰ; τὸν Τεκτονισµὸν) εἶνε
τὸ ἱερὸν τῆ; πρὸ; τὸν Μέγαν Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύµπαντο; λατρεία; του...»
(Τυπικὸν 30οῦ βαθµοῦ). Ταῦτα ἐνδεικτικῶ;.

4. Ἀκριβῶ; διὰ τοὺ; λόγου; τούτου;, πᾶσαι σχεδὸν αἱ χριστιανικαὶ
ὁµολογίαι κατεδίκασαν τὸν Τεκτονισµὸν ὡ; σύστηµα τελείω; ἀσυµβίβαστον
πρὸ; τὸν Χριστιανισµόν. Ἡ καθ’ ἡµᾶ; δὲ Ἐκκλησία τῆ; Ἑλλάδο; κατεδί-
κασεν ὁµοφώνω; τὸν Τεκτονισµὸν δι’ ἀποφάσεω; τῆ; Ἱεραρχία; αὐτῆ; ἐν
ἔτει 1933. Ἡ γνωµάτευσι; τῆ; τότε Θεολογικῆ; Σχολῆ; ὑποβληθεῖσα κατὰ
τὸ ἔτο; 1933 (καὶ ὄχι 1953 ὡ; ἐσφαλµένω; ἀνεκοίνωσε τὸ Τεκτονικὸν
Ἵδρυµα) πρὸ; τὴν Ἱεραρχίαν, ἀποτελοῦσαν τὸ κυρίαρχον καὶ µόνον ἁρµό-
διον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὄργανον, δὲν ἐλήφθη ὑπ’ αὐτῆ; ὑπ’ ὄψιν, ὡ; µὴ ἀντα-
ποκρινοµένη εἰ; τὰ πράγµατα.

Ἐκ τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου.
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5. Ἐπιστολὴ ἱερᾶ; Κοινότητο; Ἁγίου Ὄρου;
πρὸ; τοὺ; δικαστὰ; τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν1.

Πρὸ; τοὺ; ἀξιοτίµου; κυρίου; Π. Θεοδωρόπουλον, πρόεδρον Πρω-
τοδικείου Ἀθηνῶν, Ν. Καβαλλιέρον, πρωτοδίκην καὶ Ἀπ. Βλάχον, ἔµµισθον
δικ. πάρεδρον, Ἀθήνα;.

Ἡ καθ’ ἡµᾶ; ἱερὰ Κοινότη; τοῦ Ἁγίου Ὄρου; Ἄθω, ἐν τῇ ὑπὸ στοι-
χεῖον ΙΓ/10-3 ἐ. ἔ. συνεδρίᾳ αὐτῆ;, λαβοῦσα γνῶσιν τῆ; ὑπ’ ἀριθ. 2060/1969
ἀποφάσεω; ὑµῶν, ἀφορώση; τὸν Μασωνισµόν, ἐκφράζει τὴν βαθεῖαν ἱκα-
νοποίησιν αὐτῆ; <καὶ> ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγιορειτικοῦ κόσµου, διὰ τὸ ἀπὸ
πάση; ἀπόψεω; κατωχυρωµένον σκεπτικὸν τῆν ἐν λόγῳ ἀποφάσεω;, δι’ οὗ
ἀποδεικνύεται ἡ σκότιο; φύσι; τοῦ Μασωνισµοῦ.

Ἀπὸ τοῦ 1933, ὅτε ὁµόφωνο; ἡ Σύνοδο; τῆ; Ἱεραρχία; τῆ; Ἑλλάδο;
ἀπεφάνθη διὰ τὸ ἀσυµβίβαστον τὴ; ἰδιότητο; τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ µὲ
τὴν ἰδιότητα τοῦ µασώνου, δυστυχῶ;, ὅλω; ἀµελετήτω; ἐνεκρίνοντο προ-
τάσει;, ὑπὸ τῶν ἑκασταχοῦ Πρωτοδικείων, δι’ ἵδρυσιν µασωνικῶν στοῶν,
καί, οὕτω;, ἐπληρώθη ἡ ὀρθόδοξο; Ἑλλὰ; ἀντιχριστιανικῶν µασωνικῶν
στοῶν, παρὰ τὴν ἀνωτέρω ἀπόφανσιν τῆ; ἑλλαδικῆ; Ἐκκλησία; καὶ παρὰ
τὰ κυκλοφοροῦντα διαφωτιστικώτατα καὶ ἀποκαλυπτικὰ τῆ; σατανικῆ;
ὑφῆ; τοῦ Μασωνισµοῦ βιβλία.

Ἤδη, διὰ τῆ; ἐν λόγῳ ἀποφάσεω; ὑµῶν, πολυπλεύρω; τεκµηριουµέ-
νη;, ἤνοιξεν ἡ ὁδὸ; καταπολεµήσεω; τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ τούτου συστή-
µατο; καὶ διὰ συνταγµατικῆ; διαδικασία;, καὶ ἐλπίζοµεν, ὅτι θὰ διανοιγοῦν
καὶ οἱ ὀφθαλµοὶ πολλῶν ἀφελῶν ἑλλήνων, οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ τὸ στερέµνιον
τοῦ σκεπτικοῦ τῆ; πεφωτισµένη; ἀποφάνσεώ; σα; θὰ ἰσχύσῃ, ὄχι µόνον µελ-
λοντικῶ;, ἀλλὰ καὶ ἀναδροµικῶ;, ὥστε ν’ ἀπαλλαγῇ ἡ ὀρθόδοξο; Ἑλλὰ;
ἑνὸ; πραγµατικοῦ ἄγου;, καταµολύνοντο; τὴν καθαρὰν συνείδησιν τοῦ
εὐσεβοῦ; ἡµῶν ἔθνου;.

1. Ἀπόφασι; ἱερᾶ; Κοινότητο; Ἁγίου Ὄρου;, ἀρ. Πρωτ. 38/Κ, 11 Μαρτίου 1970. ∆ιὰ τῆ;

ἐπιστολῆ; αὐτῆ; ἐκφράζεται ἡ εὐαρέσκεια τῆ; Κοινότητο; τοῦ Ἁγίου Ὄρου; πρὸ;

τοὺ; δικαστὲ; τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἀπόρριψη ἐκ µέρου; του; τοῦ αἰτή-

µατο; τῶν µασώνων Ἑλλάδο; διὰ ἵδρυσιν τεκτονικοῦ σωµατείου.
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Ἐπὶ τούτοι; συγχαίροντε; ὑµᾶ;, εὐχόµεθα πρὸ; Κύριον «πᾶσαν δόσιν
ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρηµα τέλειον ἐκ τοῦ Πατρὸ; τῶν φώτων» ἐπὶ τῶν «ὑµε-
τέρων ἐντιµοτήτων καὶ διατελοῦµεν µετὰ τιµῆ; καὶ εὐχῶν.

Ἅπαντε; οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει ἀντιπρόσωποι καὶ προϊστάµενοι τῶν
εἴκοσιν ἱερῶν µονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρου; Ἄθω.
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6. Ἀνακοίνωσι; τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου τῆ; Ἱεραρχία;
τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο; περὶ Μασωνία;1.

Ἡ ἱερὰ Σύνοδο; τῆ; Ἱεραρχία; τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο;, µελε-
τήσασα τὸ σοβαρώτατον θέµα τῆ; Μασωνία;, ἀποφαίνεται ὡ; ἑξῆ;:

α) Ἀνανεοῖ τὴν ἀπὸ 12/10/1933 Πρᾶξιν τῆ; Ἱεραρχία; τῆ; Ἐκκλησία;
τῆ; Ἑλλάδο;, τὴν ἐπέχουσαν θέσιν αὐθεντικοῦ κειµένου αὐτῆ;. Ἐµµένει
ἀπολύτω; εἰ; τὰ ἐν τῇ ὡ; ἄνω Πράξει ὁριζόµενα περὶ τῆ; Μασωνία;. ∆ια-
κηρύσσει καὶ αὗθι;, ὅτι ἡ Μασωνία εἶνε ἀποδεδειγµένω; θρησκεία µυστη-
ριακή, προέκτασι; τῶν παλαιῶν εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν, ὅλω; ξένη καὶ
ἀντίθετο; πρὸ; τὴν ἐξ ἀποκαλύψεω; σωτηριώδη ἀλήθειαν τῆ; ἁγία; ἡµῶν
Ἐκκλησία;. ∆ιαδηλοῖ κατηγορηµατικῶ;, ὅτι ἡ ἰδιότη; τοῦ µασώνου ὑπὸ
οἱανδήποτε µορφὴν εἶνε ἀσυµβίβαστο; πρὸ; τὴν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ
ὡ; µέλου; τοῦ σώµατο; τοῦ Χριστοῦ.

β) Ἀποδέχεται καὶ ἐγκρίνει δύο ἐνεργεία; τῆ; ∆ιαρκοῦ; ἱερᾶ; Συνό-
δου. Πρῶτον µὲν τὴν ὑπ’ αὐτῆ; ἔκφρασιν ἐπαίνου πρὸ; τοὺ; ἐκδόντα; τὴν
ὑπ’ ἀριθµ. 2060/6.12.1969 ἀπόφασιν δικαστὰ; τοῦ πολυµελοῦ; Πρωτοδικείου
Ἀθηνῶν, διὰ τῆ; ὁποία; κατεδικάσθη ἡ Μασωνία ὡ; «θρησκεία µυστηριακὴ
µὴ γνωστή». ∆εύτερον δὲ τὴν ὑπ’ αὐτῆ; ἔκδοσιν ἀνακοινώσεω; πρὸ; τὸ χρι-
στεπώνυµον πλήρωµα, δηµοσιευθείση; εἰ; τὸ ὑπὸ τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου ἐκδι-
δόµενον περιοδικὸν «Φωνὴ Κυρίου» τῆ; 17η; Μαΐου 1970, διανεµηθείση;
εὐρύτατα καθ’ ἅπασαν τὴν ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν, διὰ τῆ; ὁποία; ὁ Μα-
σωνισµό;, ἐν ῥητῇ ἀναφορᾷ πρὸ; τὴν Πρᾶξιν τοῦ 1933 τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου
τῆ; Ἱεραρχία;, στηλιτεύεται ὡ; θρησκεία, τῆ; ὁποία; ἡ σκοτία φύσι; εἶνε
ἄκρω; ἀντίθετο; πρὸ; τὴν ἐν πλήρει φωτὶ χριστιανικὴν ἀλήθειαν.

γ) Πληροφορεῖ ὑπευθύνω; τὸν ὀρθόδοξον ἑλληνικὸν λαόν, ὅτι οὐδεὶ;
ἀπολύτω; τῶν ἱεραρχῶν τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Ἑλλάδο;, κατὰ σαφῆ καὶ προ-
σωπικὴν ἑνὸ; ἑκάστου ἐνυπόγραφον διαβεβαίωσιν, ἐν καθαρῷ τῷ µαρτυρίῳ
τῆ; συνειδήσεω;, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ τῆ; ὁλοµελεία; αὐτῆ;, τυγχάνει µέλο;
τῆ; Μασωνία;, οὐδὲ ἔχει οἱανδήποτε σχέσιν πρὸ; αὐτήν.

1. ΕΠ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ἡ Μασωνία ὑπὸ τὸ φῶ; τῆ; ἀληθεία;, ὅ.π., σ. 165. Ἡ

ὡ; ἄνω ἀνακοίνωση δηµοσιεύθηκε στὶ; καθηµερινὲ; ἐφηµερίδε; τῆ; Ἀθήνα; τὴν 29η

Νοεµβρίου 1972.
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Ἀποκρούει πᾶσαν τυχὸν περὶ τοῦ ἐναντίου διάδοσιν ὡ; τελείω; ψευδῆ
καὶ ἀνυπόστατον καὶ ἀποτελοῦσαν διεθνῆ συκοφαντίαν, ἐκτοξευοµένην ὑπὸ
σκοτίων δυνάµεων καὶ στρεφοµένην κατὰ τοῦ κύρου; τῶν ἱερῶν ποιµε-
ναρχῶν, πρὸ; τὸν σκοπὸν τῆ; φθορᾶ; αὐτῶν καὶ τῆ; Ἐκκλησία; καὶ σκαν-
δαλισµοῦ τῶν συνειδήσεων τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατο;.
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7. Ἀπόκρισι; τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου εἰ; αἴτηµα τῶν πιστῶν
διὰ καταδίκην τοῦ Τεκτονισµοῦ - Μασωνισµοῦ1.

Ἡ ἱερὰ Σύνοδο;, εἰ; τὴν συνεδρίαν αὐτῆ;, ἡµεροµηνία; 11η; Φε-
βρουαρίου 1993, µελετήσασα τὸ ὑπὸ ἕνδεκα καὶ πλέον χιλιάδων ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, µελῶν τοῦ πληρώµατο; τῆ; καθ’ ἡµᾶ; ἁγιωτάτη; Ἐκκλησία;
Κύπρου, ὑπογεγραµµένον καὶ ὑποβληθὲν εἰ; αὐτὴν ἔγγραφον, διὰ τοῦ ὁποίου
ζητεῖται ὁ ἐπίσηµο; καθορισµὸ; τῆ; θέσεω; τῆ; ὀρθοδόξου Ἐκκλησία;
ἔναντι τοῦ Τεκτονισµοῦ καὶ ἡ καταδίκη αὐτοῦ πρὸ; γνῶσιν καὶ διαφύλαξιν
τῶν πιστῶν, ἀνακοινοῖ τὰ κάτωθι:

Ὁ Τεκτονισµὸ; ἢ Μασωνία, ὅπω; συνηθίζεται νὰ λέγεται, εἶναι ὀργά-
νωσι; ἐκτὸ; τῆ; ὀρθοδόξου ἡµῶν Ἐκκλησία;, µὲ κοσµοθεωρίαν µὴ συνά-
δουσαν πρὸ; τὰ; ἀρχὰ; τῆ; ὀρθοδόξου ἡµῶν πίστεω;. ∆ιὰ τῶν ἐν σκότει
γιγνοµένων µυστικιστικῶν τελετῶν καὶ τῶν τρόπων µυήσεω; τῶν ὀπαδῶν
αὐτοῦ, µὲ ἱεροµύστα; «ἱερεῖ; καὶ ἀρχιερεῖ;» καὶ µυουµένου;, αὐτοπροβάλ-
λεται ὡ; ἓν εἶδο; ἑτέρα; θρησκεία;. Παρουσιάζεται µάλιστα ὡ; ὑπερθρη-
σκεία καὶ καλλιεργεῖ τὸν συγκρητισµόν, τοὐτέστιν τὴν ἐξίσωσιν καὶ τὸν
συγκερασµὸν τῶν ἀνὰ τὸν κόσµον θρησκευµάτων, ὅπερ καὶ ἀπαράδεκτον
διὰ τὴν ἀλήθειαν τῆ; εἰ; Χριστὸν πίστεω; εἶναι καὶ καταδικαστέον.

∆ιὰ πάντα ταῦτα ὁ Τεκτονισµὸ; οὐδέποτε ἐπεδοκιµάσθη ὑπὸ τῆ;
Ἐκκλησία;, ἡ ὁποία κατεδίκασε ἐπανειληµµένω; καὶ καταδικάζει τὰ; οἱασ-
δήποτε φύσεω; µυστικιστικὰ; ὀργανώσει;, ὅταν µάλιστα αὗται εἶναι συνυ-
φασµέναι µετὰ τελετῶν ἐχουσῶν θρησκευτικὴν χροιάν.

Ὁ Χριστὸ; εἶναι φῶ; καὶ ἀλήθεια καὶ ζωὴ καὶ ὁ ἀληθὴ; ὀπαδὸ; τοῦ
Χριστοῦ ὀφείλει νὰ ζῇ καὶ νὰ ἐργάζηται ἐντὸ; αὐτοῦ τοῦ φωτὸ; καὶ νὰ ἀπο-
φεύγῃ τὰ ὅσα ἐν σκότει τελοῦνται. ∆ιὰ τοῦτο ὁ γνήσιο;, καὶ ὄχι µόνον κατ’
ὄνοµα, χριστιανό;, δὲν δύναται νὰ εἶναι καὶ ὀπαδὸ; ἢ µέλο; τῆ; Μασωνία;.
Αἱ ἀρχαὶ τῆ; ἀλληλεγγύη;, τὰ; ὁποία; παρουσιάζονται ὅτι πρεσβεύουσιν οἱ
µασῶνοι, ἐνυπάρχουσιν ἐκ περισσοῦ εἰ; τὸν Χριστιανισµόν. Ὁ χριστιανό;,
ἑποµένω;, ὁ ὁποῖο; θέλει νὰ ἐφαρµόσῃ τὰ; ἀρχὰ; αὐτά;, δύναται νὰ πράξῃ
τοῦτο ἐντὸ; τῆ; Ἐκκλησία; καὶ διὰ τῆ; Ἐκκλησία;. ∆ὲν χρειάζεται νὰ
ἐνταχθῇ εἰ; ὀργανώσει; µυστικιστικὰ; καὶ ὑπόπτου προελεύσεω;. Ἄλλω-

1. ΑΒ, Ν∆� (1993) 172-173. Τὸ ἀνωτέρω κείµενο ἀποτελεῖ ἀνακοίνωση τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου
τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Κύπρου.
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στε, ὅπω; µᾶ; λέγει ὁ ἀπόστολο; Παῦλο; «τί; κοινωνία φωτὶ πρὸ; σκό-
το;;» (Β� Κορ. D� 14). Ὁ Κύριο; ἡµῶν Ἰησοῦ; Χριστὸ; µᾶ; διδάσκει ὅτι
«πᾶ; ὁ φαῦλα πράσσων µισεῖ τὸ φῶ; καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸ; τὸ φῶ;, ἵνα µὴ
ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸ; τὸ φῶ;, ἵνα
φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστὶν εἰργασµένα» ( Ἰω. γ� 20-21).

∆ιὰ ταῦτα ἡ συµβουλὴ τῆ; Ἐκκλησία; πρὸ; τὰ µέλη τοῦ πληρώµατο;
αὐτῆ;, ὅσον ἀφορᾷ εἰ; τὴν στάσιν αὐτῶν ἔναντι τῆ; Μασωνία;, εἶναι ἐκείνη
τὴν ὁποίαν ὑποδεικνύει ὁ ἀπόστολο; Παῦλο; εἰ; τὴν ἐπιστολὴν αὐτοῦ πρὸ;
τοὺ; Ἐφεσίου;: «Μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖ; ἔργοι; τοῖ; ἀκάρποι; τοῦ σκό-
του;, µᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε... τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόµενα ὑπὸ τοῦ φωτὸ; φα-
νεροῦται. Πᾶν γὰρ τὸ φανερούµενον φῶ; ἐστι» ( Ἐφεσ. ε� 11-14). Μένετε
ὅθεν σταθερὰ προσηλωµένοι εἰ; τὸ ἀνέσπερον φῶ; τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐντὸ;
αὐτοῦ διαµορφώνετε τὴν ζωήν σα; καὶ χαράσσετε τὴν πορείαν σα;.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου,
τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 1993.
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8. Ὑπόµνηµα διὰ τὸν Μασωνισµὸν
τῆ; Ἐπιτροπῆ; τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου τῆ; Ἐκκλησία; τῆ; Κύπρου

διὰ τὰ; αἱρέσει; καὶ τὴν παραθρησκείαν1.

Ἡ ὑπὸ τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου συσταθεῖσα Ἐπιτροπὴ διὰ τὰ; αἱρέσει; καὶ
τὴν παραθρησκείαν, συνελθοῦσα ἐπανειληµµένω; εἰ; συσκέψει; ὑπὸ τὴν
προεδρίαν τοῦ θεοφιλεστάτου χωρεπισκόπου Σαλαµῖνο; κ. Βαρνάβα καὶ συ-
νεπικουρουµένη ὑπὸ τοῦ θεοφιλεστάτου χωρεπισκόπου Ἀρσινόη; κ. Γεωρ-
γίου, ἀφοῦ ἐξήτασε ἐνδελεχῶ; τὸ θέµα τῆ; Μασωνία;, κατέληξεν εἰ; τὰ
ἑξῆ; πορίσµατα, τὰ ὁποῖα ὑποβάλλει εἰ; τὸν πρόεδρον καὶ τὰ µέλη τῆ; ἱερᾶ;
Συνόδου2.

Α�. Εἰ; τεκτονικὰ ἔντυπα, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἁπλῶν µελῶν ἢ καὶ στελεχῶν,
ἀκόµη καὶ τῶν ἀνωτάτων βαθµῶν τοῦ Τεκτονισµοῦ, προβάλλεται ὁ ἰσχυρι-
σµό;:

α) Ὅτι ὁ Μασωνισµὸ; δὲν ἀποτελεῖ θρησκείαν ἀλλὰ ἁπλοῦν καὶ
ἀθῶον σωµατεῖον, σκοπὸν ἔχον τὰ; φιλοσοφικὰ; ἀναζητήσει;, τὴν πρόοδον,
τὴν φιλανθρωπίαν, τὴν ὑπεράσπισιν τῶν ἀδικουµένων κ.τ.τ.

β) Ὅτι οἱ τέκτονε; εἶναι «πιστὰ τέκνα τῆ; Ἐκκλησία;», ὅτι «ἔχον-
ται τῆ; θρησκεία; τῶν πατέρων των» καὶ ὅτι «εἶναι δεδηλωµένοι πιστοὶ ὀπα-
δοὶ τῆ; Ὀρθοδοξία;».

Β�. Εἰ; τεκτονικὰ ἔντυπα καὶ εἰ; αὐθεντικὰ; φωτογραφία;, ὅµω;, τὰ;
ὁποία; τεκτονικὰ ἔντυπα προβάλλουν, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀξιοπίστων µαρτυριῶν
πρῴην µελῶν τῶν τεκτονικῶν στοῶν (εὑρισκοµένων, κατὰ τοὺ; τεκτονικοὺ;
κανονισµού;, «ἐν ὕπνῳ») ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Μασωνία, παρὰ τὰ; περὶ τοῦ
ἀντιθέτου διακηρύξει; τη;, συνιστᾷ θρησκείαν, ἀντιστρατευοµένην σαφῶ;
τὰ; ἐξ ἀποκαλύψεω; θεία; ἀληθεία;, τὰ; ὁποία; ἡ ὀρθόδοξο; Ἐκκλησία ἔχε-
ται καὶ διδάσκει, συγχρόνω; δὲ καὶ ἀποτελεῖ ἄµεσον κίνδυνον διὰ τὰ µέλη τη;.

Γ�. Συγκεκριµένω;:
α) Ἡ Μασωνία ἔχει ἰδικά; τη; µυήσει; καὶ τελετουργία;, χρησιµο-

1. Τὸ ἀνωτέρω ὑπόµνηµα, ἀπεστάλη εἰ; ἡµᾶ; ἀπὸ τὸ Γραφεῖον τῆ; ἱερᾶ; Συνόδου τῆ;
Ἐκκλησία; τῆ; Κύπρου, κατόπιν σχετικῆ; ἀδεία; τοῦ µακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου Χρυσοστόµου Β�.
2. Ἐκτενὲ; ὑπόµνηµα διὰ τὸ ἐν λόγῳ θέµα ἐστάλη εἰ; τὸν πρόεδρον καὶ τὰ µέλη τῆ;
ἱερᾶ; Συνόδου τὴν 25ην Ἰανουαρίου 2000.

? - ? ? 3: 1 29-08-09  15:05  ������ 576

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



ποιεῖ ἰδικά τη? τελετουργικὰ τυπικὰ ὅπω? «υἱοθεσίαν λυκιδέω?», διὰ τὰ
τέκνα τῶν τεκτόνων (ἀντίστοιχο? ἐν τῇ τελετουργίᾳ τοῦ χριστιανικοῦ βα-
πτίσµατο?), «τεκτονικὸν µνηµόσυνον», «ἐγκαίνια τεκτονικοῦ ναοῦ», ὅστι?
εἶναι ἀναλόγω? διεσκευασµένο? ὡ? ὁ χριστιανικὸ? ναό?, «τεκτονικὴν συ-
ζυγικὴν ἀναγνώρισιν», «µυήσει?» δι� ἐπιθέσεω? τῶν χειρῶν εἰ? διαφόρου? τε-
κτονικοὺ? βαθµού?, βωµού?, τελετουργία? ἀναλόγου? τῆ? θεία? εὐχαριστία?
(!) διὰ τῆ? χρήσεω? ἄρτου καὶ οἴνου, προσφορᾶ? σταφυλῶν, οἴνου, ἄρτου,
γάλακτο?, ὕδατο?, θυµιάµατο?, προσέτι καὶ θυσία? ζώων!

β) Κατὰ τὰ? τελετουργία? ἢ τὰ? µυήσει? ὁ πρὸ? τοῦτο ἐντεταλµένο?
τέκτων ὀνόµατι «σεβάσµιο?» ἀναπέµπει δοξολογία? καὶ δεήσει? πρὸ? τὸν
Μέγαν Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύµπαντο? (ΜΑΤΣ), διὰ τῶν ὁποίων τὸ ἀπρόσω-
πον τοῦτο ὂν δοξολογεῖται καὶ παρακαλεῖται, ὅπω? «φωτίσῃ τὰ? διανοία?,
διαχύσῃ εἰ? τὰ? ψυχὰ? τὸ ζωογόνον πῦρ τοῦ Τεκτονισµοῦ… θερµάνῃ καὶ
ἐξαγνίσῃ καὶ ὁδηγήσῃ τὰ? ἐργασία? (ἐνν. τῶν τεκτόνων) πρὸ? δόξαν τοῦ
ὀνόµατό? του(!)». Ἰδίω? κατὰ τὴν «υἱοθεσίαν λυκιδέω?», ὁ ῥήτωρ τῆ?
στοᾶ?, παρακαλῶν διὰ τὸν «ἐξαγνισµὸν» τῆ? καρδία? τοῦ υἱοθετηθησοµέ-
νου ὑπὸ τῆ? στοᾶ? τέκνου τοῦ τέκτονο?, ἀποκαλεῖ ὅσου? δὲν χωροῦν εἰ?
τὴν τοιαύτην µύησιν ὅτι ἀνήκουν εἰ? «τὸν βέβηλον κόσµον καὶ καλύπτονται
ὑπὸ τοῦ πέπλου τοῦ σκότου?, ἄχρι? ὅτου ὁδηγηθῶσιν ἐνώπιον τοῦ φωτοβό-
λου ἀστέρο? τοῦ Τεκτονισµοῦ(!)». Εἰ? αὐτὴν καὶ µόνον τὴν περίπτωσιν ἀντι-
λαµβάνεταί τι? ὅτι τὸ χριστιανικὸν βάπτισµα οὐδόλω? συντελεῖ εἰ? τὸν
ἐξαγνισµὸν καὶ τὸν φωτισµόν, ἀφοῦ ὁ µὴ µεµυηµένο? εἶναι βέβηλο? καὶ ἐσκο-
τισµένο? καὶ µόνον ἡ τελουµένη τεκτονικὴ «υἱοθεσία λυκιδέω?» εἶναι ἱκανὴ
νὰ «ἐξαγνίσῃ» καὶ νὰ «φωτίσῃ»! Τὸ «ζωογόνον πῦρ» τοῦ Τεκτονισµοῦ, κατὰ
τὸ τυπικὸν τῆ? στοᾶ?, ἐπενεργεῖ καὶ εἰ? τὰ «ἐγκαίνια» τοῦ τεκτονικοῦ ναοῦ
ἢ καθαρίζει καὶ ἑνώνει τοὺ? συζευγνυµένου? κατὰ τὴν τεκτονικὴν «συζυ-
γικὴν ἀναγνώρισιν», καί, ἑποµένω?, οὐχὶ τὸ αἷµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (πρβλ.
Α� Ἰω. α� 7). Καὶ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ὁ µουσουλµᾶνο? ἢ ὁ βουδδιστὴ? ἢ
ἄλλο? τι? τέκτων εἶναι κεκαθαρµένο? καὶ πεφωτισµένο?, ἐνῶ ὁ βεβαπτι-
σµένο? ὄχι.

γ) Ἐκ τῶν τυπικῶν διατάξεων καὶ τῶν τελετουργιῶν τῶν τεκτόνων,
ἀλλὰ καὶ ἐξ ὅλων ὅσων δρῶνται ἐν τῇ στοᾷ, ἐξάγεται τὸ συµπέρασµα ὅτι ὁ
Μασωνισµὸ? συνιστᾷ ἀναβίωσιν τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ ἄλλων ἐθνικῶν
µυστικιστικῶν θρησκειῶν καὶ τελετουργιῶν. Καὶ τοῦτο ὁµολογοῦσι καὶ κο-
ρυφαῖα στελέχη τῆ? στοᾶ?, ἕλληνε? καὶ ξένοι.

δ) Εἰ? οὐδεµίαν περίπτωσιν, τόσον εἰ? τὰ τεκτονικὰ τυπικὰ ὅσον καὶ
εἰ? τὰ τελούµενα ἢ δρώµενα ἐν τῷ Τεκτονισµῷ, ὁ Ἰησοῦ? Χριστὸ? ὁµολο-
γεῖται ἢ ἔστω ἀποκαλεῖται Θεό?, σωτὴρ καὶ λυτρωτή?. Εἴ? τινα περίπτωσιν
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ἀναφέρεται ἀλληγορικῶ? ὡ? υἱὸ? τοῦ Θεοῦ, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ὅτι καὶ ὅλοι
ἡµεῖ? εἴµεθα τέκνα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀλλαχοῦ ἐπονοµάζεται ὁ Χριστὸ? «ἀρχη-
γό?, ὁδηγητή?, ἀνατροπεὺ? συνειδήσεων», ὅστι? διδάσκει τὴν «ἀγάπην καὶ
τὴν ὑποµονήν», χαρακτηρισµοὶ οἱ ὁποῖοι ἀποδίδονται καὶ εἰ? οἱονδήποτε µε-
γάλον τῆ? ἀνθρωπότητο?!

ε) Κατὰ τὴν µύησιν εἰ? τὰ τεκτονικὰ µυστήρια αἱ τελεταί, τόσον ὡ?
λόγοι, ὅσον καὶ ὡ? δρᾶσι? (κάλυψι? τῶν ὀφθαλµῶν, γύµνωσι? τοῦ στήθου?,
ἀφαίρεσι? ὑποδηµάτων, ἐπίθεσι? τοῦ ξίφου? ἐπὶ τῆ? κεφαλῆ?, ἔνδυσι? τοῦ
σεβασµίου δι� εἰδικῆ? στολῆ?, συσκότισι? τῆ? αἰθούση? κ.ἄ.), πέραν τῆ? ὑπο-
τιµήσεω? τῆ? ἀνθρωπίνη? προσωπικότητο?, πάντα ταῦτα φαίνεται νὰ ἀπο-
βλέπωσι κυρίω? εἰ? τὴν κατατροµοκράτησιν καὶ τὴν διὰ βίου δέσµευσιν τοῦ
µυουµένου εἰ? ὅσα µέλλει νὰ ἴδῃ ἢ νὰ ἀκούσῃ ἢ καὶ νὰ πράξῃ ὁ τέκτων.
Ἄλλωστε, αἱ οἱαιδήποτε τελεταί, εἰ? ἃ? µυοῦνται οἱ τέκτονε?, ἔχουσιν ἐπ�
αὐτῶν «ἀνεξίτηλον τεκτονικὸν χαρακτῆρα», κατὰ τὰ µασωνικὰ τυπικά,
ὅπω? καὶ οἱ δοθέντε? ὑπὸ τῶν τεκτόνων ὅρκοι, δεσµεύουσι τούτου? ἐφ� ὅρου
ζωῆ?. ∆ι� ὃ καὶ οὐδέποτε διαγράφονται τὰ µέλη τῆ? στοᾶ?, ἀλλὰ τὰ ἀπο-
στάντα µέλη χαρακτηρίζονται ὡ? εὑρισκόµενα «ἐν ὕπνῳ».

I) Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐµφαίνεται ὅτι ὁ διεθνὴ? οὗτο? µυστικὸ? ὀργα-
νισµὸ? δὲν ἀποτελεῖ «ἀθῶον» σωµατεῖον, διότι εἰ? µίαν τοιαύτην περίπτω-
σιν, δι� ὅλων ὅσων ἐπιτελεῖ, µᾶλλον ὡ? διεθνὲ? «θέατρον» ἠµποροῦσε νὰ
χαρακτηρισθῇ. ∆υστυχῶ? συνιστᾷ θρησκείαν καὶ µάλιστα ὑπερθρησκείαν (!)
συγκρητιστικοῦ τύπου. ∆ιότι ὁ Μασωνισµό?, ἐνῷ ἀνέχεται ἢ δέχεται τὰ?
θρησκεία? τῶν µελῶν του, θεωρεῖ αὐτὰ? ὡ? ἀτελεῖ?, ὑποστηρίζων ὅτι ἡ τε-
λεία «γνῶσι?» καὶ ὁ πλήρη? «φωτισµό?», ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνεύρεσι? τῆ? «ἀλη-
θεία?» κεῖται ἐν τῷ Τεκτονισµῷ καὶ ἐν ἀναφορᾷ πρὸ? τὸν ΜΑΤΣ. Τοῦτο
εὑρίσκεται εἰ? ἄκραν ἀντίθεσιν µὲ τὴν θεµελιώδη ἀρχὴν τοῦ Χριστιανισµοῦ,
ἥτι? ἀναγνωρίζει τὸν Χριστὸν ὡ? τὴν πηγὴν τῆ? ἀληθεία? ἀλλὰ καὶ αὐτὴν
ταύτην τὴν ἀλήθειαν! Καὶ ναὶ µὲν δὲν ἔχει δογµατικὴν δοµὴν ὁ Τεκτονισµό?,
καὶ τοῦτο ἐντόνω? διακηρύττει, ἀλλὰ αὐτὸ οὐδόλω? σηµαίνει ὅτι καὶ δὲν συ-
νιστᾷ θρησκείαν, καθ� ὅτι ἐν τῇ ἀρχαιότητι πλεῖσται ὅσαι θρησκεῖαι, οἷαι ὁ
Ὀρφισµὸ? κ.ἄ., καίτοι δὲν εἶχον σύστηµα πίστεω?, εἶχον ὅµω? τελετουρ-
γία?, ὡ? ἀκριβῶ? ἔχει ἐν τῇ πράξει καὶ ὁ Μασωνισµό?, ἤτοι τελετά?, µυή-
σει? κ.τ.τ. Ἀλλὰ καὶ σύστηµα τεκτονικῆ? ἠθικῆ? ἔχει, τὸ ὁποῖον στηρίζει εἰ?
τὴν λεγοµένην φυσικὴν ἠθικὴν καὶ τὸ ὁποῖον πλήρω? ἀντιστρατεύεται τὴν
χριστιανικὴν ἠθικήν, ἀφοῦ ὁ Τεκτονισµὸ? τελικῶ? ἀποτελεῖ κλειστὸν κύ-
κλωµα ἐπιλέκτων κοινωνικῶ? καὶ οἰκονοµικῶ? ἀτόµων, ἀφορίζον τοὺ? πτω-
χοὺ? καὶ τὰ? γυναῖκα? ἐκ τῶν τάξεών του καὶ συνδράµων ἀποκλειστικῶ? καὶ
µόνον εἰ? τὰ µέλη του καὶ δὴ ἔναντι οἱουδήποτε τρόπου ἢ καὶ µέσου. Ἡ τε-
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κτονικὴ ἀλληλεγγύη εἶναι δεδηλωµένη, προκειµένου νὰ προσληφθῇ ἢ νὰ
ἀνέλθῃ τέκτων τι? εἰ? ἰδιωτικὰ? ἢ δηµοσία? θέσει?. Καὶ δυστυχῶ? πλεῖσται
ὅσαι θέσει? καὶ µάλιστα ἀνώταται εἰ? τὸν κρατικὸν ἢ εἰ? τὸν ἰδιωτικὸν τοµέα
κατέχονται ὑπὸ τεκτόνων. Εἶναι τοῦτο τυχαῖον; Ἢ διὰ τοῦ τρόπου τούτου
λειτουργεῖ ἡ ἀξιοκρατία;

ζ) Ἐνῷ εἰ? τεκτονικὰ κείµενα, τὰ ὁποῖα εἶδον τὸ φῶ? τῆ? δηµοσιότη-
το?, οὐδαµοῦ µνηµονεύονται ἐπιδιώξει? τῶν τεκτόνων διὰ θέµατα τὰ ὁποῖα
ἅπτονται τῆ? πολιτικῆ? ζωῆ? ἑνὸ? τόπου, ἐν τούτοι?, ἐν τῇ πράξει, µέλη
τῆ? Μασωνία? εἶναι ἐντόνω? ἀναµεµιγµένα εἰ? τὴν πολιτικὴν ζωήν. Τὸ πα-
ράδειγµα τεκτονικῆ? στοᾶ? τῆ? Ἰταλία? ὀνόµατι P9 εἶναι εὔγλωττον, ὅταν
ἡ ἐν λόγῳ στοὰ πρὸ καιροῦ ἐθεωρήθη - καὶ ἀπεδείχθη τοῦτο - ὅτι ἐνείχετο
εἰ? πολιτικὸν πραξικόπηµα ἐν Ἰταλίᾳ. Ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖ? ἡµετέροι?, οἱ πρω-
τεργάται τῆ? ἑλληνικῆ? Χούντα? ἐν ἔτει 1967 ἦσαν ἐνεργὰ µέλη τῆ? Μα-
σωνία?. Τοῦτο ὡµολόγησε δηµοσίω? ἐν Κύπρῳ ὁ Χρῆστο? Μανέα?, «µέγα?
διδάσκαλο? τῆ? µεγάλη? στοᾶ? τῆ? Ἑλλάδο?», εἰ? τὴν ὁποίαν ὑπάγεται καὶ
ἡ Κύπρο?, εἰ? τὰ? 15/5/1990, ὅστι? καὶ προσέθεσεν ὅτι ἐξαιτία? αὐτῆ? τῆ?
διαγωγῆ? οὗτοι (οἱ χουντικοὶ) ἀπεβλήθησαν ἐκ τῆ? στοᾶ?3.

η) Καὶ ἐπὶ τοῦ προκειµένου, ἂν ἡ Μασωνία ἀποτελεῖ ἁπλοῦν σω-
µατεῖον, πρὸ? τί τὸ ἄβατον ἐν τοῖ? τεκτονικοῖ? µεγάροι?; Πρὸ? τί ἡ ἄκρα
µυστικότη?; Πρὸ? τί οἱ φοβεροὶ ὅρκοι, αἱ ἀτελείωτοι βαθµίδε?, 33 τὸν ἀριθ-
µόν, καὶ διατί αἱ ἀκατάσχετοι µυήσει? εἰ? ἑκάστην βαθµίδα, ἀλλὰ καὶ διατί
τὸ ἀπόῤῥητον ἑκάστη? ἀνωτέρα? βαθµίδο? πρὸ? τὴν κατωτέραν τοιαύτην;
Ὅλα τοῦτα δὲν προβάλλουν ἀβιάστω? τὸ συµπέρασµα ὅτι ὁ Τεκτονισµὸ?
ἀποκρύπτει ἢ ἀπεργάζεται πράγµατα µὴ δυνάµενα νὰ ἔλθωσιν εἰ? φῶ?; Καὶ
εἰ? αὐτὴν τὴν περίπτωσιν, ἀλλὰ καὶ γενικότερον διὰ τὸν Τεκτονισµόν, εὑρί-
σκει τὴν ἐφαρµογήν του ὁ λόγο? τοῦ Εὐαγγελίου: «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσι?,
ὅτι τὸ φῶ? ἐλήλυθεν εἰ? τὸν κόσµον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι µᾶλλον τὸ
σκότο? ἢ τὸ φῶ?· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. Πᾶ? γὰρ ὁ φαῦλα πράσ-
σων µισεῖ τὸ φῶ? καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸ? τὸ φῶ?, ἵνα µὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα
αὐτοῦ. Ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸ? τὸ φῶ?, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ
τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασµένα» (Ἰω. γ� 19-20).

θ) Τὰ ἀνωτέρω συνετάξαµεν οὐχὶ ὡ? αὐθαίρετα συµπεράσµατα ἀλλὰ
βάσει τεκτονικῶν κειµένων καὶ ἐγγράφων διακηρύξεων τῆ? στοᾶ?, ἀκολου-
θοῦντε? ἐν προκειµένῳ τὸ κυριακὸν λόγιον: «Ἐκ τοῦ στόµατό? σου κρινῶ σε,
πονηρὲ δοῦλε» (Λουκ. ιθ� 22).

���

3. Τοῦτο ὅµω? ἐγένετο ἐκ τῶν ὑστέρων, δηλαδὴ µετὰ τὴν πτῶσιν τῆ? Χούντα? καὶ τὴν

καθολικὴν κατακραυγὴν ἐναντίον τη?.
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ι) Ἐξ ὅσων ἐξετέθησαν πολὺ συνοπτικῶ? εἶναι ἀρίδηλον ὅτι ἡ Μασω-
νία καὶ ἡ ὀρθόδοξο? Ἐκκλησία οὐδεµίαν σχέσιν ἠµποροῦν νὰ ἔχουν καί, ἑπο-
µένω?, εἶναι ἀσυµβίβαστο? ἡ ἰδιότη? τοῦ τέκτονο? πρὸ? τὴν ὀρθόδοξον
χριστιανικὴν ταυτότητα. Ἐπειδὴ δὲ ἐπικρατεῖ ἄγνοια ἢ καὶ πλάνη ἐν τοῖ?
πολλοῖ?, ἀκόµη καὶ µεταξὺ τῶν µελῶν τῆ? Μασωνία? διὰ τὸ ἐν λόγῳ θέµα,
ὑποβάλλεται ἡ παροῦσα πρὸ? µελέτην εἰ? τὴν ἱερὰν Σύνοδον καὶ ἔκδοσιν
σχετικῆ? διαφωτιστικῆ? ἀποφάσεω?, οὕτω? ὥστε αὕτη νὰ ἀποτελέσῃ εὐκαι-
ρίαν µετανοία? καὶ ἐπιστροφῆ? δι� ὅσου? ἐνεπλάκησαν εἰ? τὸν Τεκτονισµόν,
ἀλλὰ καὶ διαφωτίσεω? καὶ προστασία? διὰ τὸ ὀρθόδοξον ποίµνιον τῆ?
Ἐκκλησία? µα?.

Ὁ πρόεδρο? τῆ? Ἐπιτροπῆ?
Ὁ χωρεπίσκοπο? Σαλαµῖνο? Βαρνάβα?.

Ἐν τῇ ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ
τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2000.
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9. Ἀνακοινωθὲν ἱερᾶ? Συνόδου τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου1.

Συνεδρία σκα� <ἱερᾶ? Συνόδου τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου>
Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2000.

Α�. Θέµατα ἡµερησία? διατάξεω?.

1. Ὑπόµνηµα τῆ? Ἐπιτροπῆ? τῆ? ἱερᾶ? Συνόδου διὰ τὰ? αἱρέσει? καὶ
τὴν παραθρησκείαν περὶ τοῦ Μασωνισµοῦ.

Ὁ θεοφιλέστατο? χωρεπίσκοπο? Σαλαµῖνο? κ. Βαρνάβα? ἀναγινώ-
σκει Ὑπόµνηµα τῆ? Ἐπιτροπῆ? τῆ? ἱερᾶ? Συνόδου διὰ τὰ? αἱρέσει? καὶ τὴν
παραθρησκείαν περὶ τοῦ Μασωνισµοῦ. Ἐξ αὐτοῦ ἀντιλαµβάνεται κανεὶ? ὅτι
ὁ Μασωνισµὸ? ἀποτελεῖ συνονθύλευµα ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ ἄλλων
ἐθνικῶν τελετουργιῶν, µὲ προσευχὰ? αἱ ὁποῖαι ἀπευθύνονται ὄχι πρὸ? τὸν
Χριστὸν ἢ τὸν τριαδικὸν Θεόν, ἀλλὰ πρὸ? τὸν λεγόµενον «Μέγαν Ἀρχιτέ-
κτονα τοῦ Σύµπαντο?» (ΜΑΤΣ).

Ἀκολουθεῖ συζήτησι? καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων µεταξὺ τῶν µελῶν τῆ?
ἱερᾶ? Συνόδου. Γίνεται εἰσήγησι?, ἡ ὁποία ἐγκρίνεται ὑπὸ τῆ? ἱερᾶ? Συνό-
δου, ὅπω? ἀπαγορευθῇ ἡ ἐκλογὴ ἐνοριακῶν ἐπιτρόπων ἀνηκόντων εἰ? τὸν
Μασωνισµόν. Θὰ ἀνακοινωθῇ δὲ εἰ? τὸ χριστεπώνυµον πλήρωµα τῆ? Ἐκκλη-
σία? τῆ? Κύπρου εἰ? τὴν εἰδικὴν περὶ ἐκλογῆ? ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων
ἐγκύκλιον κατὰ τὰ? ἑποµένα? ἐκλογὰ?. Ἡ ἱερά Σύνοδο? ἀντιλαµβάνεται
τὴν ἀναγκαιότητα τῆ? διαφωτίσεω? τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατο? ὥστε
νὰ µὴ παρασύρεται εἰ? τὴν παγίδα τοῦ Μασωνισµοῦ, προβαίνει δὲ εἰ? τό κά-
τωθι ἀνακοινωθὲν:

«Ἡ ἱερὰ Σύνοδο?, κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆ? τῆ? 11η? Φεβρουαρίου
2000, ἐµελέτησε ὑπόµνηµα τῆ? ὑπ’ αὐτῆ? συσταθείση? Ἐπιτροπῆ? διὰ τὰ?
αἱρέσει? καὶ τὴν παραθρησκείαν, ἀφορῶν εἰ? τὸν Μασωνισµόν. Ἐκ τῆ? µε-
λέτη? τοῦ ὑποµνήµατο? αὐτοῦ καὶ τῶν τεκµηριωµένων θέσεων καὶ παρα-
ποµπῶν εἰ? µασωνικὰ κείµενα, ἐπεβεβαιώθη διὰ µίαν εἰσέτι φορὰν ὅτι ὁ
Μασωνισµὸ? συνιστᾷ ἀναβίωσιν τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ ἄλλων ἐθνικῶν
µυστικιστικῶν θρησκειῶν καὶ τελετουργιῶν.

1. Πρακτικὰ ἱερᾶ? Συνόδου τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου. Τὸ ἀνωτέρω πρακτικόν, ἐλήφθη

κατόπιν σχετικῆ? ἀδεία? τοῦ µακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόµου Β�.
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Ὡ? ἐκ τούτου Μασωνία καὶ ὀρθόδοξο? Ἐκκλησία οὐδεµίαν σχέσιν
δύνανται νὰ ἔχωσιν καὶ ἑποµένω? ἡ ἰδιότη? τοῦ τέκτονο? (µασώνου) εἶναι
ἀσυµβίβαστο? πρὸ? τὴν ἰδιότητα τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ.

Ἡ ἱερὰ Σύνοδο?, ὡ? ἔχουσα τὴν εὐθύνην διὰ τὴν διαφώτισιν καὶ ὀρθὴν
καθοδήγησιν τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατο?, καλεῖ τοὺ? πιστοὺ? ὅπω?
ἀποφεύγωσι τὰ? παγίδα? τοῦ Μασωνισµοῦ καὶ µένωσι µακρὰν τῶν πλανῶν
αὐτοῦ. Καλεῖ ἐπίση? ὅσου? ἐνεπλάκησαν εἰ? αὐτὸν ὅπω? µετανοήσωσι καὶ
ἐπιστρέψωσιν εἰ? τοὺ? κόλπου? τῆ? Ἐκκλησία?.

Πρὸ? τὸν σηµερινὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖο? ζεῖ µέσα εἰ? ἕνα ἀσταθῆ καὶ
(τε)ταραγµένον ἀπὸ τὰ ἀλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα κόσµον καὶ ὁ
ὁποῖο? δέχεται ἐπιδράσει? ἀπὸ ποικίλα? κοσµοθεωρία? καὶ γίνεται στόχο?
παντοίων ἐκµεταλλεύσεων, ἐπαναλαµβάνοµεν τὴν προτροπὴν δι’ ἐµµονὴν
εἰ? τὴν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παραδοθεῖσαν πίστιν, ἐφ’ ὅσον
καὶ ἡ ἱστορία τῶν δύο χιλιάδων ἐτῶν Χριστιανισµοῦ διατρανώνει(οῖ) ὅτι
«οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνοµά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν
οὐρανὸν τὸ δεδοµένον ἐν ἀνθρώποι?, ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡµᾶ?» (Πράξ. δ� 12).
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∆�

Κωστῆ Κοκκινόφτα

Ο ΠΑΦΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (1805-1821)

ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 18101

...

Ἡ ἐξορία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ

κρίση τοῦ 1810.

Τὸν Μάϊο τοῦ 1810 ἐξορίστηκαν στὴν Εὔβοια, κατόπιν σουλ-

τανικοῦ ὁρισµοῦ, ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Χρύσανθο? καὶ ὁ ὁµώνυµο? ἀνε-

ψιό? του µητροπολίτη? Κιτίου. Τὴν ἴδια περίοδο ἐξεδόθηκαν ἀπὸ

τὴν Πύλη τὰ βεράτια τῶν ἀντικαταστατῶν του?: Οἰκονόµου Κυ-

πριανοῦ γιὰ τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο καὶ ἀρχιµανδρίτη Μελετίου

γιὰ τὸν µητροπολιτικὸ θρόνο Κιτίου. Ἡ ταυτόχρονη ἔκδοση τῶν

δύο διαταγµάτων ἑρµηνεύτηκε ὡ? ἐπικράτηση ἀντίπαλη?, πρὸ? τὸν

γηραιὸ ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, ἐκκλησιαστικῆ? παράταξη?, τῆ?

ὁποία? ἡγεῖτο ὁ Κυπριανό?. Ὅπω? ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ Φί-

λιππο? Γεωργίου «οἱ περὶ τὸν Κυπριανόν, ἀγνοοῦµεν τίνα αἰτίαν

εὑρόντε?, ἐν ἔτει 1810 προεκάλεσαν τὴν ἔκδοσιν βασιλικοῦ διατάγ-

µατο? ὁρίζοντο? τὴν ἀπὸ τοῦ θρόνου ἔξωσιν τοῦ γηραιοῦ ἀρχιεπι-

σκόπου Χρυσάνθου καὶ τοῦ ἀνεψιοῦ καὶ ὁµωνύµου αὐτῷ µητροπολίτου

Κιτίου...»2. Ἡ ἄποψη αὐτὴ παγιώθηκε στὴν κυπριακὴ ἱστοριογραφία

1. ΕΚΕΕ, XXIII (1997) 245-271. Μὲ τὴν ἄδεια τοῦ συγγραφέω? δηµοσιεύουµε
ἐκεῖνα τὰ σηµεῖα τῆ? ἐργασία? του, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὸν ἀρχιεπίσκοπο Κυ-
πριανὸ (σσ. 256-265).
2. Εἰδήσει? ἱστορικαὶ περὶ τῆ? Ἐκκλησία? Κύπρου, Ἀθήνα 1875, σ. 115. Προστί-
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µὲ ἀποτέλεσµα ὁ Κυπριανὸ? νὰ θεωρεῖται ὡ? ὁ αἴτιο? τῆ? ἐξορία?

τῶν Χρυσανθαίων3. Κατηγορεῖται ἀκόµη ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Χρύ-

σανθο? γιὰ οἰκογενειοκρατία, γεγονὸ? ποὺ προκάλεσε τὴν ἐναν-

τίον του κίνηση, καὶ ἀναφέρεται ὅτι οἱ µητροπολῖτε? ἀνεψιοί του

τὸν ἐµπόδισαν, τόσο τὸ 1791 ὅσο καὶ τὸ 1801, νὰ παραιτηθεῖ ἀπο-

βλέποντε? οἱ ἴδιοι στὴ διαδοχή, σὲ κάποιο µεταγενέστερο χρόνο.

Παρουσιάζεται ἐπίση? ὁ Κυπριανὸ? ὡ? φορέα? ἑνὸ? πολιτικοῦ -

ἰδεολογικοῦ ρεύµατο? ἄµεσα συνδεδεµένου µὲ τὸ κίνηµα τοῦ ∆ια-

φωτισµοῦ, ἐξαιτία? τῆ? πολύχρονη? παραµονῆ? του στὴ Μολδο-

βλαχία, τὸ ὁποῖο ἀντιδιαστέλλεται µὲ ὅ,τι ἐκπροσωποῦσε ὁ

«παραδοσιακὸ? καὶ συντηρητικὸ?» Χρύσανθο?.

Ἡ ἐπεξεργασία τῶν ἱστορικῶν πηγῶν τῆ? ἐποχῆ?, ὅπω? π.χ.

τὰ µέχρι τώρα ἐκδοθέντα ἔγγραφα τῶν ἀρχείων τῆ? ἱερᾶ? Ἀρχιε-

���

θεται ἀκόµη ὅτι, σύµφωνα µὲ τὴν λαϊκὴ παράδοση, ὁ Χρύσανθο? «καταρά-
στηκε» τὸν Κυπριανό, ὡ? τὸν αἴτιο τῆ? ἐξορία? του, νὰ ἐκτελεστεῖ µὲ ἀπαγ-
χονισµό. Βλ. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Χατζηγεωργάκη? Κορνέσιο?, ὁ διερµηνεὺ?
τῆ? Κύπρου 1779-1809, Λευκωσία 1934, σ. 152. Σηµ. ἐκδότου· τὴν ἄποψη περὶ
κατάρα? τοῦ Χρυσάνθου πρὸ? τὸν Κυπριανό, ἐκτὸ? ἀπὸ τὸν Μυριανθόπουλο,
τὴν ἀναφέρει καὶ ὁ Νέαρχο? Γεωργιάδη?. Βλ. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η, «Οἱ κατάρε? τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου», Νέα Ἐποχή, περ. Β�, τεῦχ. 154-155 (1982) 782-789.
Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ σηµειωθεῖ ὅτι καὶ οἱ δύο ἐπικαλοῦνται προφορικὴ λαϊκὴ πα-
ράδοση.
3. ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία τῆ? ὀρθοδόξου Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου, τ. Α�, Ἀθήναι?
1923, σ. 305. ΧΡ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία τῆ? Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία?
(1571-1878), Ἀθῆναι 1929, σ. 104. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονὴ τῆ? Πα-
ναγία? τοῦ Μαχαιρᾶ, Πειραιᾶ? 1929, σ. 31. ΚΛ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ συµβολὴ
τῆ? Μαραθάση? εἰ? τὴν Ἐκκλησίαν, Λεµεσὸ? 1939, σσ. 13. 15. Κ. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΙ, Με-
λέται, ∆ιαλέξει?, Λόγοι, Ἄρθρα, τ. Α�, Λευκωσία 1972, σ. 303. Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ἡ
Ἐκκλησία Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία?, Λευκωσία 1975, σ. 132. Σηµ. ἐκδότου· ἄξιον
παρατηρήσεω? εἶναι ὅτι ἡ πρώτη ἀναφορὰ γιὰ συµµετοχὴ τοῦ Κυπριανοῦ στὴν
ἐξορία τοῦ Χρυσάνθου σηµειώνεται ἀπὸ τὸν Φίλιππο Γεωργίου τὸ 1875, 54 ὁλό-
κληρα χρόνια µετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κυπριανοῦ. Τόσο δὲ αὐτὴ ὅσο καὶ οἱ µετέπειτα
γιὰ τὸ θέµα αὐτὸ ἀναφορέ?, παραµένουν ἁπλὲ? ὑποθέσει? µὴ τεκµηριούµενε?
ἱστορικά, βασισµένε? σὲ προφορικὴ λαϊκὴ παράδοση. Χαρακτηριστικὰ ὁ Φ. Γε-
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πισκοπῆ? Κύπρου καὶ τοῦ οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, καθὼ? καὶ

οἱ ἀναφορὲ? τῶν ξένων περιηγητῶν, δὲν τεκµηριώνουν τυχὸν συµ-

µετοχὴ τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ἔκδοση τοῦ διατάγµατο? ἐξορία? τοῦ

ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ µητροπολίτη Κιτίου. Ἄλλωστε µέλη τῆ?

οἰκογένεια? τῶν Κονοµήδων, ὅπω? ὁ Πάφου Χρύσανθο?, διατήρη-

σαν στενοὺ? δεσµοὺ? µὲ τὸν νέο ἀρχιεπίσκοπο. Ἀκόµη καὶ ὁ γιὸ?

τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, Μιχαήλ4, ὅπω? µαρτυρεῖ σηµείωµα

σὲ κώδικα τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ?, λίγα χρόνια µετὰ τὸν θάνατο τοῦ

πατέρα του, ἐµπιστευόταν τὸν Κυπριανό, πρὸ? τὸν ὁποῖο δάνεισε

τὸ ποσὸν τῶν 10.000 <γροσίων> ἔναντι ὁµολογία?5. Τὸ φαινόµενο

τῆ? ἀποµάκρυνση? ἀρχιερέων ἀπὸ τοὺ? θρόνου? του? τὴν ἐποχὴ

αὐτή, καθὼ? καὶ τῆ? ἐπαναφορᾶ? του?, ὅπω? π.χ. τῶν οἰκουµενικῶν

πατριαρχῶν Νεοφύτου Ζ� (1789-1794 καὶ 1798-1801), Καλλινίκου ∆�

(1801-1806 καὶ 1808-1809) καὶ Γρηγορίου Ε� (1797-1798, 1806-1808

καὶ 1818-1821), εἶναι γενικὰ παραδεκτὸ ὅτι σχετιζόταν µὲ τὰ γενι-

κότερα συµφέροντα τοῦ ὀθωµανικοῦ κράτου? καὶ τὴν πολιτικὴ ποὺ

ἀκολουθοῦσε τὴ συγκεκριµένη χρονικὴ περίοδο. Ὁ ἄµεσο? διο-
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ωργίου στὸ µνηµονευθὲν ἔργο (Εἰδήσει? ἱστορικαί, ὅ.π., σ. 113, σηµ. β), λίγο πρὶν
ἀρχίσει τὴν διήγησή του γιὰ τὸν Κυπριανό, ἀναφέρει ὅτι «περατουµένη? ἐνταῦθα
τῆ? ἱστορία? τοῦ Κυπριανοῦ (τοῦ ἱεροδιακόνου, µετέπειτα πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρεία?) στὴν συνέχειαν ἐφεξῆ? θέλοµεν ἔχει ὁδηγὸν µόνον τὸν τῆ? Ἀρχιεπι-
σκοπῆ? κώδικα, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τὴν στοµατικὴν παράδοσιν».
4. Ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Χρύσανθο? ἦταν ἐξ ἐγγάµων καὶ εἶχε ἀποκτήσει ἕνα γιό,
τὸν ἀναφερθέντα Μιχαήλ. Μετὰ τὸν θάνατο τῆ? συζύγου του ἀνῆλθεν ἀρχικὰ
στὸν µητροπολιτικὸ θρόνο Πάφου (1762) καὶ ἀργότερα σὲ αὐτὸν τῆ? Ἀρχιεπι-
σκοπῆ? (1767).
5. «Ὁ σιὸρ Μιχαὴλ τοῦ µακαρίτου προκατόχου µα? δίδει δι’ ὁµολογία? ἀπὸ 1815
Μαρτίου ι�, γρόσια 10.000». Βλ. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Χατζηγεωργάκη? Κορ-
νέσιο?, ὅ.π., σ. 61. Σηµ. ἐκδότου· τὸ γεγονὸ? αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ σηµαντικὸ
γιατί, ἂν πραγµατικὰ ὁ Κυπριανὸ? ἦταν ὁ αἴτιο? τῆ? ἐξορία? τοῦ Χρυσάνθου
καὶ ὁ τελευταῖο? τὸν εἶχε καταραστεῖ, ὁπωσδήποτε ὁ γιὸ? τοῦ Χρυσάνθου δὲν
θὰ ἐµπιστευόταν στὸν Κυπριανὸ ἕνα τεράστιο γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ποσὸν χρη-
µάτων.
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ρισµὸ? ἀντικαταστάτη ὀφειλόταν στὸν ρόλο ποὺ διαδραµάτιζε ἡ
Ἐκκλησία στὴ διοικητικὴ δοµὴ τῆ? αὐτοκρατορία? καὶ ὁ ὁποῖο?
σχετιζόταν τόσο µὲ τὴ συλλογὴ τῶν φόρων ὅσο καὶ µὲ θέµατα ἀντι-
προσώπευση? τῶν χριστιανῶν ὑπηκόων τοῦ σουλτάνου. Κατὰ συ-
νέπεια ἡ Πύλη ἐπεδίωκε νὰ µὴν ὑπάρχει διοικητικὸ κενό, γι’ αὐτὸ
καὶ µὲ τὸ διάταγµα ἀποµάκρυνση? κάποιου ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖο? δὲν
ἀπολάµβανε τὴν εὔνοιά τη?, ἐκδιδόταν καὶ τὸ βεράτιο διορισµοῦ
τοῦ ἀντικαταστάτη του.

Ὑπῆρξαν βέβαια καὶ περιπτώσει? ποὺ ἱερωµένοι ἐξαγόρασαν
ὑψηλὰ ἱστάµενου? ὀθωµανοὺ? γιὰ νὰ τοὺ? βοηθήσουν στὴν ἐκλογή
του? σὲ ἀρχιερατικοὺ? θρόνου?. Στὴν περίπτωση ὅµω? τοῦ Κυ-
πριανοῦ δὲν µαρτυρεῖται κάτι τέτοιο, ἀφοῦ ἡ ταυτόχρονη ἔκδοση
τῶν διαταγµάτων ἐξορία? τῶν ἀρχιερέων καὶ ὁρισµοῦ τῶν ἀντικα-
ταστατῶν του? δὲν ἀποτελεῖ ἀπὸ µόνη τη? ἀδιάσειστη µαρτυρία
γιὰ συµµετοχὴ σὲ ὁµάδα ποὺ ἐξόρισε τὸν Χρύσανθο, ὁ ὁποῖο? -
κατὰ τὴ φράση τοῦ Φιλίππου Γεωργίου - «ἵστατο ἐπὶ τοῦ χείλου?
τοῦ τάφου». Ὅπω? πολὺ χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει ὁ Ἀλῆ Μπέη
«ὁ Κυπριανὸ? ἦταν ὁ φύλακα? ἄγγελο? τῆ? κοινότητό? του»6, καὶ
ἦταν ἀπὸ ὅλου? ἀναγνωρισµένε? οἱ ἱκανότητέ? του νὰ ἀντεπεξέρ-
χεται σὲ δύσκολε? καταστάσει?, ὅπω? π.χ. κατὰ τὴ στάση τοῦ 1804,
ὁπότε ἔσωσε τὸν Χρύσανθο ἀπὸ τὸν ἐξαγριωµένο τουρκικὸ ὄχλο.
Γιατί λοιπὸν ὁ Κυπριανὸ? ἔπρεπε νὰ ἐνεργήσει, ὥστε νὰ ἐξοριστεῖ
ὁ ὑπέργηρο? προκάτοχό? του καὶ νὰ ἀναλάβει µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
τὴ διοίκηση τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου, ἀφοῦ µετὰ τὸ ἐπικείµενο
φυσικὸ τέλο? τοῦ τελευταίου θὰ τὸν διαδεχόταν κατὰ τὸν νόµιµο
τρόπο;

Ἡ παρουσίαση, ἐξάλλου, τοῦ Κυπριανοῦ ὡ? ὀπαδοῦ τοῦ κι-
νήµατο? τοῦ ∆ιαφωτισµοῦ καὶ ἐκπροσώπου τῆ? ἀνανέωση? µὲ ἀπο-
τέλεσµα τὴ δηµιουργία στὸ περιβάλλον τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ? δύο

���

6. Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Ἡ Κύπρο? ἀνὰ τοὺ? αἰῶνε? - µέσα ἀπὸ τὰ κείµενα ξένων ἐπι-
σκεπτῶν τη?, Λευκωσία 1994, τ. Γ�, σ. 1028.
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ἀντιπάλων ὁµάδων µὲ διαφορετικὲ? ἰδεολογικὲ? καὶ πολιτιστικὲ?
τάσει?, ἀνάγεται σὲ ἑρµηνεῖε?, οἱ ὁποῖε? δὲν ἔχουν τεκµηριωθεῖ
ἐπαρκῶ?. Ἀντίθετα, θὰ µποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὅτι εἶναι ὁ Χρύσαν-
θο? ποὺ παρακολουθοῦσε τὶ? πνευµατικὲ? ζυµώσει? τῆ? ἐποχῆ?,
ἀφοῦ ἐκτὸ? ἀπὸ τὶ? ἀκολουθίε? τῶν ἁγίων Ἡρακλειδίου (1774),
Μνάσωνο? (1774), Νεοφύτου (1778), Ἀναστασίου, Χαρίτωνο?, Αὐ-
ξεντίου, Κενδέου, Λουκᾶ, ∆ηµητριανοῦ καὶ Κωνσταντίνου (1779),
Κασιανοῦ (1787) καὶ τὶ? εὐχὲ? τοῦ λυχνικοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου (1797),
κάλυψε καὶ τὶ? δαπάνε? γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ Θεοφίλου
Κορυδαλλέω? «Εἴσοδο? φυσικῆ? ἀκροάσεω? κατ’ Ἀριστοτέλην»,
ἡ ὁποία πραγµατοποιήθηκε ἀπὸ τὸν ἀρχιµανδρίτη Κυπριανό, τὸ
1779. Ἕνα χρόνο ἀργότερα, τὸ 1780, ὁ µητροπολίτη? Πάφου Πα-
νάρετο?, στενὸ? συνεργάτη? τοῦ Χρυσάνθου, ἐξέδωσε µὲ ἐπιστα-
σία καὶ πάλιν τοῦ Κυπριανοῦ, ἕνα δεύτερο βιβλίο τοῦ Κορυδαλλέα
µὲ τίτλο «Περὶ γενέσεω? καὶ φθορᾶ? κατ’ Ἀριστοτέλην»7. Ἀµφό-
τερα σχετίζονται ἄµεσα µὲ τὶ? προσπάθειε? τῶν λογίων τῆ? ἐποχῆ?
γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀφύπνιση τοῦ λαοῦ καὶ πιστώνονται στὸν Χρύσανθο
σὲ ἀντιδιαστολὴ µὲ τὸν διάδοχό του Κυπριανό, ὁ ὁποῖο? δὲν ἔχει νὰ
παρουσιάσει τίποτε σχετικό. Ἀντίθετα, ὁ τελευταῖο? µὲ τὴν ἐνέρ-
γειά του νὰ ἀφορίσει, τὸ 1815, τοὺ? φραµασώνου? τῆ? Λάρνακα?
ἀναδεικνύεται σὲ πιστὸ τηρητὴ τῆ? ἐκκλησιαστικῆ? παράδοση?8...

���

7. Στὸν κατάλογο τῶν ἔργων ποὺ ἐκδόθηκαν µὲ πρωτοβουλία τοῦ Χρυσάνθου,
ὁ ὁποῖο? δηµοσιεύτηκε ἀπὸ τὸν Λοΐζο Φιλίππου, παραλείπεται τὸ ὄχι πολὺ
γνωστὸ «Εὐχαὶ τοῦ Λυχνικοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου», ποὺ ἐξεδόθη στὴ Βενετία. Βλ.
Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία?, ὅ.π., σσ. 131-135.
8. Τὴ σχετικὴ ἐγκύκλιο πρωτοδηµοσίευσε ὁ ἀρχιµανδρίτη? τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ?
Φιλόθεο?. Βλ. Φωνὴ τῆ? Κύπρου, 25/7.9.1900. Στὴ συνέχεια ἀναδηµοσιεύτηκε
καὶ σχολιάστηκε - θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ - ἀπὸ διάφορου? συγγραφεῖ?. Βλ. Γ. ΦΡΑΓ-
ΚΟΥ∆Η, Ἱστορία τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ ζητήµατο? Κύπρου (1900-1910), Ἀλεξάν-
δρεια 1911, σσ. 25-28. Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Προεπαναστατικὴ παρουσία τοῦ
τεκτονισµοῦ», Στασῖνο? 1967, τ. Γ�, σσ. 62-65. Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ, «Παρατηρήσει?
πάνω στὴν ἐγκύκλιο κατὰ τῶν µασώνων τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ», ΚΣ, 43
(1979) 163-168.
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Ἐὰν πράγµατι ὁ Κυπριανὸ? συµπεριφερόταν κατὰ τρόπο ἠθι-
κὰ ἀπαράδεκτο πρὸ? τὸν Χρύσανθο τότε θὰ ἀντιµετωπιζόταν - τὸ
λιγότερο - µὲ ἀδιαφορία, ἂν ὄχι µὲ περιφρόνηση, ἀπὸ τοὺ? σύγχρο-
νού? του ἐκκλησιαστικοὺ? ἄνδρε?. Ἡ µελέτη ὅµω? τῶν κειµένων ἢ
καὶ τῆ? ἀλληλογραφία? ὅσων προέβηκαν σὲ σχόλια γιὰ τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ ἦθο? τοῦ ἐθνοµάρτυρα ἀρχιεπισκόπου δὲν παρέχει καµµιὰ
σχετικὴ ἔνδειξη. Ἀντίθετα, ὁ Κυπριανὸ? παρουσιάζεται ὡ? πρότυπο
ἀρετῆ? καὶ ἄριστο? πνευµατικὸ? καθοδηγητὴ? τοῦ λαοῦ. Εἶναι χα-
ρακτηριστικὰ τὰ ὅσα τοῦ ἔγραψε ὁ ὑπέρµαχο? τῆ? διαφύλαξη? τῆ?
πατερικῆ? παράδοση? Κωνσταντῖνο? Οἰκονόµο? ὁ ἐξ Οἰκονόµων
σὲ ἐπιστολή του, ἡµεροµηνία? 21 Αὐγούστου 1816: «∆ιὰ σὲ ἡ Ἐκκλη-
σία καυχᾶται, ἡ Κύπρο? κοµπάζει, ἡ Ἑλλὰ? τιµᾶται, τὸ Γένο? λαµ-
πρύνεται· ξένοι καὶ οἰκεῖοι, ὁµογενεῖ? καὶ ἀλλόφυλοι, διαµεριζόµενοι
τὰ? ἀρετά? σου, ἄλλο? ἄλλην φιλοτιµεῖται νὰ κηρύττῃ. Ἀπεστάλη?
ποιµὴν ἀγαθὸ? διὰ νὰ ποιµάνῃ? τὸ λογικόν σου ποίµνιον καὶ µὲ
λόγον καὶ µὲ ἔργον καὶ µὲ πρᾶξιν καὶ µὲ διδασκαλίαν καὶ µ’ αὐτήν,
ἂν τύχῃ, τὴν ἀνεκτίµητόν σου ψυχήν...»9.

Ἡ µελέτη τῶν γεγονότων ποὺ διαδραµατίστηκαν στὴν ὀθω-
µανικὴ αὐτοκρατορία στὶ? ἀρχὲ? τοῦ 19ου αἰῶνα, εἶναι ἀποκαλυ-
πτικὴ γιὰ τὴν ἑρµηνεία τῆ? τραγικῆ? κατάληξη?, ποὺ εἶχε ἡ
ἀρχιερατεία Χρυσάνθου. Ἡ ἐκστρατεία τῶν γάλλων στὴν Αἴγυ-
πτο καὶ ἡ βοήθεια ποὺ παρέσχε ὁ Χατζηγεωργάκη? στὸν σουλτᾶνο
γιὰ τὴν ἀπόκρουσή τη? - σώζεται ὀθωµανικὸ ἔγγραφο µὲ τὸ ὁποῖο
ζητεῖ ἄδεια νὰ εἰσπράξει ἀπὸ τοὺ? µουσουλµάνου? τῆ? Κύπρου
185.286 γρόσια, τὰ ὁποῖα εἶχε δανειστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆ? ἄµυ-
να? τῆ? Αἰγύπτου καὶ γιὰ «ἄλλε? σηµαντικὲ? ὑποθέσει?»10 - καθὼ?

���

9. Κ. ΛΑΠΠΑ - Ρ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Κωνσταντῖνο? Οἰκονόµο? ὁ ἐξ οἰκονόµων, Ἀλλη-
λογραφία, τ. Α�, Ἀθῆναι 1989, σ. 203. Σηµ. ἐκδότου· τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ βλ. καὶ
στὸν παρόντα τόµο, κείµενο 45, σ. 241. Εἶναι πολὺ σηµαντικὴ ἡ µαρτυρία τοῦ
Κωνσταντίνου Οἰκονόµου, ἂν µάλιστα λάβει κανεὶ? ὑπ’ ὄψιν ὅτι συνήθω? ἦταν
πολὺ φειδωλὸ? στοὺ? ἐπαίνου? καὶ πολὺ καυστικὸ? στὶ? κρίσει?.
10. ΙΩ. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η, Κατάλογο? ὀθωµανικῶν ἐγγράφων τῆ? Κύπρου ἀπὸ τὰ
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καὶ ἡ ἐχθρότητα τῶν γάλλων, τόσο κατὰ τοῦ Χατζηγεωργάκη, ὅσο
καὶ κατὰ τοῦ ἀρχιεπισκόπου, συνέτειναν στὴν ἀποδυνάµωση τῶν
δύο πόλων ἐξουσία? τῶν ἑλλήνων τῆ? Κύπρου, οἱ ὁποῖοι κυριαρ-
χοῦσαν γιὰ τριάντα σχεδὸν χρόνια στὸ πολιτικὸ στερέωµα τοῦ νη-
σιοῦ11. Εἶναι ἐνδεικτικὰ τὰ ὅσα ἔγραψε ὁ τότε γάλλο? πρόξενο? -
κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ρωσσοτουρκικοῦ πολέµου (1806-1812), ὁπότε
εἶναι ἔκδηλη ἡ φιλορωσσικὴ στάση τοῦ Χατζηγεωργάκη - σὲ ἐπι-
στολή του πρὸ? τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆ? χώρα? του, ἡµε-
ροµηνία? 26 Αὐγούστου 1808, ὅπου τὸν ἀποκαλεῖ τύραννο τῆ?
πατρίδα? του, ὑπαίτιο ὅλων τῶν ταραχῶν καὶ δύναµη ποὺ ἐνεργεῖ
µυστικὰ σὲ πολλὲ? ὑποθέσει?12.

Ἡ φιλορωσσικὴ τοποθέτηση τῆ? ἡγετικῆ? ὁµάδα? τῶν ἑλλή-
νων τῆ? Κύπρου, ποὺ προσέβλεπε σὲ παρόµοια προστασία ἀπὸ τὴν
ὀρθόδοξη Ρωσσία καὶ τὸν τσάρο µὲ αὐτὴ ποὺ παρεῖχε στοὺ? ὑπό-
δουλου? ἡ συνθήκη τοῦ Κουτσοὺκ Καϊναρτζῆ (1774) ἦταν ἑπόµενο
νὰ ἐξαγριώσει ὅσου? εἶχαν ἀντίθετα συµφέροντα. Ἀνάµεσά του?
περιλαµβάνονται καὶ οἱ πρόξενοι διαφόρων χωρῶν, οἱ ὁποῖοι γνώ-
ριζαν γιὰ τὶ? στενὲ? σχέσει? τῶν Χρυσάνθου καὶ Χατζηγεωργάκη
µὲ τὸν ρῶσσο πρόξενο στὴν Κύπρο - καὶ φανατικὸ ἐχθρὸ τῶν γάλ-
λων - Κωνσταντῖνο Περιστιάνη (1759-1842). Ὁ τελευταῖο? διατη-
ροῦσε προσωπικὴ φιλία καὶ µὲ τὸν µητροπολίτη Κιτίου Χρύσανθο,
ὁ ὁποῖο? ἐπίση? ἀκολουθοῦσε τὴν ἴδια πολιτικὴ µὲ αὐτὴ τῶν ὑπο-
λοίπων συγγενῶν του13.

���

ἀρχεῖα τῆ? Ἐθνικῆ? Βιβλιοθήκη? τῆ? Σόφια? (1571-1878), Λευκωσία 1984, σ. 147.
11. Γιὰ τὴν ἰσχὺ ποὺ ἀπέκτησε στὰ τριάντα αὐτὰ χρόνια ὁ Χατζηγεωργάκη? βλ.
ΙΩ. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η, Σύµµεικτα ∆ραγοµανικὰ τῆ? Κύπρου, Ἰωάννινα 1986, σσ. 9-25.
43-48.
12. «Εἶναι ὁ τύραννο? τῆ? πατρίδα? του, ὁ ὑπαίτιο? ὅλων τῶν ταραχῶν καὶ ἡ
µυστικῶ? ἐνεργοῦσα δύναµι? εἰ? πολλὰ? ὑποθέσει?...». Βλ. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Οἱ
δραγουµᾶνοι τοῦ Σεραγιοῦ», ΚΧ, 7 (1930) 156. Τὸ ἴδιο καὶ στὸ κλασσικό, πιά, βι-
βλίο τοῦ Μυριανθοπούλου. Βλ. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Χατζηγεωργάκη? Κορ-
νέσιο?, ὅ.π., σ. 131.
13. GeorGe HIll, A History of Cyprus, v. IV, Cambridge 1972, p. 114.
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Τὴν ἴδια περίοδο, τὸ µένο? τῶν τούρκων τῆ? Κύπρου ἐναν-

τίον δραγοµάνου καὶ ἀρχιεπισκόπου, ποὺ ἐκδηλώθηκε µὲ τὴ στάση

τοῦ 1804, δὲν ὑποχώρησε, ἀλλὰ ἐντάθηκε µὲ τελικὴ ἐπιδίωξη τὴν

πτώση ἀµφοτέρων. Ἡ χαώδη? κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν

κεντρικὴ διοίκηση τῆ? αὐτοκρατορία?, ἡ ἐκτέλεση τοῦ σουλτάνου

Σελὴµ Γ� (1789-1807), ἡ ἀποµάκρυνση τοῦ διαδόχου του Μουσταφᾶ

∆� (1807-1808) καὶ ἡ ἄνοδο? στὸν θρόνο τοῦ νέου σουλτάνου Μαχ-

µοὺτ Β� (1808-1839), δὲν ἐπέτρεπαν τὴν ἐνίσχυση τῆ? ἐξουσία? του?

ἀπὸ τὴν Πύλη, ἀπὸ τὴν ὁποία καὶ ἀπέρρεε. Κατὰ συνέπεια µετὰ

τὴν ἐκτέλεση τοῦ Χατζηγεωργάκη καὶ τὴν ἐκποίηση τῆ? περιου-

σία? του14, ἦταν ἀναµενόµενη καὶ ἡ πτώση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυ-

σάνθου. Ἡ ἀποδυνάµωσή του ἦταν ἤδη ὁρατὴ µετὰ τὸν διορισµὸ

ἀπὸ τὴν Πύλη ὡ? νέου δραγοµάνου τοῦ κωνσταντινουπολίτη Λάµ-

πρου15, ὁ ὁποῖο? ἐνεργοῦσε ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο.

Μαζί του ἀποµακρύνθηκε καὶ ὁ ἀνεψιὸ? καὶ στενὸ? συνεργάτη?

του, Κιτίου Χρύσανθο? - τὸ 1791 χειροτονήθηκε βοηθό? του µὲ τὸν

τίτλο τοῦ χωρεπισκόπου Ταµασέων καὶ τὸ 1797 ἀνῆλθε στὸν µη-

τροπολιτικὸ θρόνο Κιτίου - ὄχι ὅµω? καὶ ὁ δεύτερο? συγγενή? του,

µητροπολίτη? Πάφου Χρύσανθο?. Ὁ τελευταῖο? διέµενε στὴν ἀπο-

µακρυσµένη ἐπαρχία τῆ? Πάφου, δὲν εἶχε τὴ µακροχρόνια ἐµπλοκὴ

στὸ πολιτικὸ γίγνεσθαι τοῦ τόπου, ποὺ εἶχαν οἱ συγγενεῖ? του, καὶ

δὲν συνδεόταν µὲ τὰ κέντρα ἐξουσία? τοῦ νησιοῦ ἢ τὶ? παροικίε?

τῶν εὐρωπαίων τῆ? Λάρνακα? καὶ τὰ κονσουλᾶτα, τὰ ὁποῖα µὲ τὶ?

συµµαχίε? ἢ τὶ? ἀντιπαλότητέ? του? ἐπηρέαζαν τὸ ὅλο πολιτικὸ

σκηνικό. Ἡ γενικὴ παραδοχὴ τῆ? ἀνάµιξη? τοῦ Κυπριανοῦ στὰ πα-

ρασκήνια, ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἐξορία τῶν δύο Χρυσάνθων, συνέ-

τεινε καὶ στὴν ἀναζήτηση κάποιων αἰτίων γιὰ τὴ δικαιολόγηση τῆ?

παραµονῆ? τοῦ τρίτου Χρυσάνθου στὸν µητροπολιτικό του θρόνο.

���

14. ΙΩ. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η, Ὀθωµανικὰ ἔγγραφα 1572-1839, τ. ∆�, Λευκωσία 1993, σσ.
1777. 1779. 1781. 1793.
15. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Οἱ δραγουµᾶνοι τοῦ Σεραγιοῦ», ὅ.π., σ. 156.
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Θεωρήθηκε γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὅτι «κρατοῦσε ἀποστάσει?» ἀπὸ τοὺ?
ὁµώνυµου? συγγενεῖ? του ἢ ἀκόµη ὅτι βρισκόταν σὲ συνεννόηση µὲ
τὴν ὁµάδα Κυπριανοῦ16. Οἱ ὑποθέσει? αὐτέ?, ὅµω?, παραµένουν
ἀτεκµηρίωτε?17.

Μετὰ τὴν ἐξορία τῶν δύο Χρυσάνθων, ποὺ συνέβη τὸν Μάϊο
τοῦ 181018, καὶ τὴν ταυτόχρονη ἄφιξη στὴν Κύπρο τῶν βερατίων γιὰ
τὸν διορισµὸ τῶν νέων ἀρχιερέων δηµιουργήθηκε ὀξὺ ἐκκλησιαστικὸ

16. Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἐπικρατεῖ σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα κείµενα, ποὺ
σχολιάζουν τὰ γεγονότα τοῦ 1810, ἢ καὶ στὶ? βιογραφίε? τοῦ Πάφου Χρυσάν-
θου. Π.χ. ΙΠ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η, «Οἱ κύπριοι ἐθνοµάρτυρε? ἀρχιερεῖ? τοῦ 1821», ΑΒ,
1 (1940) 277.
17. Σηµ. ἐκδότου· ἡ ἄποψη τοῦ συγγραφέα περὶ ἐξορία? τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ
τοῦ µητροπολίτου Κιτίου γιὰ πολιτικοὺ? λόγου?, ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ ἐπιστολὴ
γάλλου προξένου, ἡµεροµηνία? 30 Αὐγούστου 1807, στὴν ὁποίαν ἀναφέρεται:
«Ὁ ἐπίσκοπο? τῆ? Λάρνακο? ἐσηµειώθη πηγαίνων µετὰ τῶν ἀνθρώπων τῆ? δι-
καιοσύνη?, ἐν συνοδείᾳ τοῦ ζαπίτη, εἰ? τοῦ προξένου τῆ? �Ρωσσία?, διὰ νὰ ζη-
τήσωσι τὰ ἔγγραφα τῆ? ῥωσσικῆ? καγκελλαρία?. Ὁ ἐπίσκοπο? καὶ ὁ πρόξενο?
ἐξ ἴσου ἐνδιεφέροντο ὅπω? τὰ ἔγγραφα ταῦτα, καὶ πρὸ παντὸ? ἡ µετὰ τῆ? ῥωσ-
σικῆ? πρεσβεία? ἀλληλογραφία, µὴ περιέλθωσιν εἰ? χεῖρα? τῶν τούρκων, οἱ
ὁποῖοι ἠδύναντο νὰ ἴδωσι φῶ? ὡ? πρὸ? τὰ? µηχανοῤῥαφία? τῶν ῥώσσων κατὰ
τὴν τελευταίαν τῆ? Κύπρου ἐπανάστασιν, ὅτε οἱ ἕλληνε? ἔσχον πολλὰ ὠφελή-
µατα». Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Ρωσσοτουρκικὸ? πόλεµο? τοῦ 1807», ΚΧ, 8 (1931) 4. Ἀλλὰ
καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Κιτίου Χρυσάνθου ἀπὸ τὴν ἐξορία στὶ? 23 Μαΐου 1812 [Ν.
ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονικὰ σηµειώµατα», ΚΧ, 2 (1924) 228], πέντε ἡµέρε? πρὶν τὴν
ὑπογραφὴ τῆ? συνθήκη? εἰρήνη? µεταξὺ �Ρωσσία? καὶ Τουρκία? στὸ Βουκου-
ρέστι [ΤΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ, Ἱστορία τῆ? ὀθωµανικῆ? Αὐτοκρατορία? ἀπὸ τῆ? ἱδρύ-
σεώ? τη? µέχρι σήµερον (1281-1894), Ἀθήναι? 1894, σ. 575], ἐπιβεβαιώνει ἀκόµη
περισσότερο τὴν πολιτικὴ σκοπιµότητα τῆ? ἐξορία? του καὶ τήν, γιὰ τὸν ἴδιο
λόγο, µὴ ἐξορία τοῦ Πάφου Χρυσάνθου, συγγενοῦ? καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐξωρισθέν-
το? ἀρχιεπισκόπου. Ὁ Κυπριανό?, ἐὰν πραγµατικὰ ἐπιβουλευόταν τὸν θρόνο τῆ? Ἀρ-
χιεπισκοπῆ?, θὰ εἶχε περισσότερου? λόγου? νὰ ἐξορίσει τὸν Πάφου, ἀφοῦ σὲ
µία πιθανὴ διαδοχὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου θὰ εἶχε περισσότερε? πιθανότητε?
ἐκλογῆ? ἀπὸ τὸν Κιτίου, ὡ? προηγούµενο? στὴν ἱεραρχία τῆ? Κύπρου, ὄχι ὅµω?
καὶ οἱ τοῦρκοι, ἀφοῦ δὲν τοὺ? ἐνοχλοῦσε πολιτικὰ ἡ δράση του.
18. «1810... µέσα εἰ? τὸν Μάϊο ἐκάµαν ἐξορίστου? δύο ἀρχιερεῖ?, ἀρχιεπίσκοπον
καὶ Κιτίου...». Βλ. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονογραφικὸν σηµείωµα», ΚΧ, 8 (1931) 84.
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πρόβληµα, ἀφοῦ οἱ ἐξόριστοι δὲν εἶχαν ὑποβάλει παραίτηση καὶ ἑπο-
µένω? ἡ ἐνθρόνιση τῶν ἀντικαταστατῶν του? ἦταν ἐκκλησια-
στικῶ? παράτυπη. Οἱ ἐναποµείναντε? ἱεράρχε? Πάφου Χρύσανθο?,
Κυρηνεία? Εὐγένιο? καὶ Τριµυθοῦντο? Σπυρίδων, παρὰ τὸ γεγονὸ?
ὅτι µποροῦσαν νὰ προβοῦν στὶ? χειροτονίε? τῶν Κυπριανοῦ καὶ
Μελετίου, ἐντούτοι? δὲν τὸ ἔπραξαν, ἀλλὰ ζήτησαν ἀπὸ τὸν ἀρχιε-
πίσκοπο Σινᾶ Κωνστάντιο (1804-1859) - ὁ ὁποῖο? διέµενε στὴν
Κύπρο κατὰ τὸ χρονικὸ διάστηµα 1805-1811 - νὰ παρακαθήσουν σὲ
κοινὴ σύσκεψη, ὥστε νὰ συναποφασίσουν περὶ τῆ? χειροτονία? τοῦ
Κυπριανοῦ19. Ὁ Κωνστάντιο? ἀπάντησε στὸ αἴτηµα τῶν κυπρίων
µὲ ἐπιστολή του, ἡµεροµηνία? 2 Ἰουλίου 1810, ἐκθέτωντα? τὶ? προ-
ϋποθέσει? χειροτονία? νέων ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖε? στηρίζονται, εἴτε
σὲ οἰκειοθελῆ παραίτηση τῶν προηγούµενων, εἴτε σὲ ἔκδοση σχε-
τικῆ? ἄδεια? ἀπὸ τὸ οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο. ∆ὲν παρέλειψε ὅµω?
καὶ νὰ ἐγκωµιάσει τὶ? ἀρετὲ? τοῦ Κυπριανοῦ καὶ νὰ χαρακτηρίσει
φρόνιµη τὴν ἀποδοχὴ τῆ? ἀνόδου του στὸν θρόνο ἀπὸ τοὺ? ἐναπο-
µείναντε? ἀρχιερεῖ? καὶ τοὺ? προὔχοντε? τῆ? Κύπρου20. Εἶναι δύ-
σκολο νὰ γίνει ἀποδεκτὸ ὅτι ὁ συνετὸ? ἀρχιεπίσκοπο? Σινᾶ θὰ
προέβαινε σὲ τέτοιου? χαρακτηρισµοὺ? γιὰ τὸν νέο ἀρχιεπίσκοπο,
ἂν ὁ τελευταῖο? εἶχε ἐνεργήσει κατὰ τρόπο ἀνήθικο καὶ εἶχε συµ-
βάλει στὴν ἐξορία τοῦ Χρυσάνθου. Ἀλλὰ οὔτε καὶ στὶ? συγγραφέ?
του ἀναφέρει ὁ,τιδήποτε γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κρίση τοῦ 1810 καὶ
τὸν Κυπριανό, ὥστε νὰ µᾶ? διαφωτίσει περαιτέρω γιὰ τὰ γεγονότα
καὶ τὸν τρόπο ποὺ διαδραµατίστηκαν21.

19. Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Κῶδιξ Α� τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ? Κύπρου», Φῶ?, 1 (1911) 235.
20. «Καὶ περὶ µὲν τῆ? γενοµένη? καὶ ἐκ µέρου? ὑµῶν ἐκλογῆ? συνῳδὰ τῷ βα-
σιλείῳ θεσπίσµατι πρὸ? τὸν πανοσιολογιώτατον ἅγιον οἰκονόµον κὺρ Κυπρια-
νόν... ἐστὶν ἀρίστη καὶ φρονίµη...». Βλ. Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκκλησίαν
Κύπρου εἴκοσι µελέται, Λευκωσία 1996, σ. 391, ὅπου καὶ δηµοσιεύεται ὁλόκληρη
ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Κωνστάντιου. Σηµ. ἐκδότου· τὴν ἐπιστολὴ βλ. καὶ στὸν παρόντα
τόµο, κείµενο 14, σ. 159.
21. Θ. ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, Κωνσταντίου Α� τοῦ Σιναίου πατριάρχου Κωνσταντινου-
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Στὸ µεταξὺ ἀπεστάλη ἐπιστολή, ἡµεροµηνία? 28 Ἰουνίου 1810,
καὶ πρὸ? τὸν οἰκουµενικὸ πατριάρχη Ἱερεµία ∆� (1809-1813), τὴν
ὁποία ὑπέγραψαν οἱ µητροπολῖτε? Πάφου Χρύσανθο? καὶ Κυρη-
νεία? Εὐγένιο?, καθὼ? καὶ οἱ προὔχοντε? τοῦ νησιοῦ22. Σ’ αὐτὴν
ἐξέθεσαν τὰ σχετικὰ µὲ τὴν ἐξορία τῶν δύο ἀρχιερέων καὶ ζητοῦσαν
νὰ ἐπιτρέψει ὁ οἰκουµενικὸ? πατριάρχη? στὸν Κωνστάντιο, ὅπω?
χειροτονήσει τοὺ? Κυπριανὸ καὶ Μελέτιο. Εἰδικὰ γιὰ τὸν πρῶτο
σηµείωναν πὼ? εἶναι «γνωστικό?, σώφρων, ἄγρυπνο?, ἐνάρετο?
παντοίω?, ὅλω? χριστιανό?, ἀµέτοχο?, ἄµεµπτο?». Ἀπὸ τὰ γραφό-
µενα τῶν κυπρίων ἀρχιερέων καὶ προὐχόντων γιὰ τὴν ἀδυναµία τοῦ
Χρυσάνθου νὰ ἐκπληρώσει, λόγῳ γήρατο?, στὸ ἀκέραιο τὶ? ὑπο-
χρεώσει? του, µποροῦµε νὰ συµπεράνουµε πὼ? ὑπῆρχε πράγµατι
κάποια δυσαρέσκεια ἀνάµεσα στὸν λαὸ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ διαχει-
ριζόταν τὶ? διάφορε? ἐκκλησιαστικὲ? ὑποθέσει? στὰ τελευταῖα
χρόνια τῆ? ἀρχιερατεία? του. Προσέβλεπαν δὲ στὸν Κυπριανὸ ὡ?
τὸν ἱκανώτερο, ὁ ὁποῖο? θὰ βοηθοῦσε τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺ? πι-
στοὺ? νὰ ἀντεπεξέλθουν στὶ? δυσκολίε? τῆ? τουρκικῆ? σκλαβιᾶ?.

Ἑρµηνεύοντα? τὸ περιεχόµενο τοῦ σχετικοῦ ἐγγράφου δὲν
πρέπει νὰ παραβλέπουµε τὸ γεγονὸ? τῆ? παντοδυναµία? τοῦ σουλ-
τάνου, ποὺ τοῦ ἔδινε τὸ δικαίωµα νὰ ὁρίζει ἀκόµη καὶ αὐτοὺ? ποὺ
θὰ ὑπηρετοῦσαν σὲ ὁποιοδήποτε ἀνώτερο ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωµα.
Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κυπρίων τῆ? ἐποχῆ? γνώριζαν πὼ? ἦταν ἀδύ-
νατο νὰ ἀνατρέψουν τὶ? ἀποφάσει? τοῦ ὀθωµανοῦ δυνάστη καί,
παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παρατυπία, ἀποδέχονταν τὸ δίκαιο τῆ?

���

πόλεω? βιογραφία καὶ συγγραφαὶ αἱ ἐλάσσονε?, Κωνσταντινούπολι? 1866.
22. Κ. ∆ΕΛΙΚΑΝΗ ΑΡΧΙΜ., Τὰ ἐν τοῖ? κώδιξι τοῦ πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου
σωζόµενα ἐπίσηµα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα τὰ ἀφορῶντα εἰ? τὰ? σχέσει? τοῦ
οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου πρὸ? τὰ? Ἐκκλησία? Ἀλεξανδρεία?, Ἀντιοχεία?,
Ἱεροσολύµων καὶ Κύπρου (1574-1863), Κωνσταντινούπολι? 1904, σσ. 602-604,
ὅπου καὶ δηµοσιεύεται ἡ σχετικὴ ἐπιστολή, τὴν ὁποία ἀναδηµοσίευσε ἀργότερα
ὁ Φίλιο? Ζανέττο?. Βλ. Φ. ΖΑΝΕΤΤΟΥ, Ἱστορία τῆ? νήσου Κύπρου, τ. Α�, Λάρ-
νακα 1910, σ. 1148. Σηµ. ἐκδότου· τὴν ἐπιστολὴ βλ. ἐνταῦθα, κείµενο 13, σ. 156.
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ἀνάγκη? καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν οἰκουµενικὸ πατριάρχη νὰ ἐπιτρέ-
ψει τὴ χειροτονία τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου. Ἡ ἴδια πρακτικὴ ἀκο-
λουθήθηκε καὶ µὲ τοὺ? ἑπόµενου? ἀρχιεπισκόπου? Κύπρου, τὸν
Ἰωακεὶµ (1821-1824), διάδοχο τοῦ καρατοµηθέντο? Κυπριανοῦ23,
τὸν ∆αµασκηνὸ (1824-1827), ὁ ὁποῖο? ὁρίστηκε µὲ σουλτανικὸ διά-
ταγµα στὴ θέση τοῦ Ἰωακείµ24, τὸν Πανάρετο (1827-1840), ἀντι-
καταστάτη τοῦ ἐξορισθέντο? ∆αµασκηνοῦ25 καὶ τὸν Ἰωαννίκιο
(1840-1849), ὁ ὁποῖο? ἀνῆλθε στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, µετὰ ποὺ
ἐκδόθηκε σχετικὸ σουλτανικὸ φερµάνι, ἡµεροµηνία? 4 Ὀκτωβρίου
184026. Ἡ παραίτηση τοῦ Παναρέτου ὑποβλήθηκε λίγε? ἡµέρε?
ἀργότερα, στὶ? 13 Ὀκτωβρίου, µὲ σαφῆ ἀναφορὰ στὸν λόγο ποὺ
τὴν προκάλεσε καὶ εἶναι ἀποκαλυπτικὴ γιὰ τὶ? παρεµβάσει? τῆ?
Πύλη?: «Ἡ µετριότη? ἐµοῦ, διὰ τοῦ παρόντο? δηλοποιεῖ, ὅτι προ-
σκυνητοῦ ἀνακτορικοῦ θεσπίσµατο? ἐκδοθέντο? διατάττοντο? τὴν
ἐµὴν παῦσιν... τῷ προσκυνητῷ βασιλικῷ θεσπίσµατι πειθόµενο?, πα-
ραιτοῦµαι ἑκουσίω?...»27.

Ὁ πατριάρχη? Ἱερεµία? ∆�, ἀνταποκρινόµενο? στὸ αἴτηµα
τῶν κυπρίων, ἀπέστειλε ἐπιστολή, ἡµεροµηνία? 15 Ἰουλίου 1810,
πρὸ? τὸν Κωνστάντιο ζητῶντά? του νὰ χειροτονήσει τοὺ? Κυ-
πριανὸ καὶ Μελέτιο28. Θέλοντα? δὲ νὰ διασκεδάσει τὶ? τυχὸν

23. Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία?, ὅ.π., σσ. 141-142.
24. Κ. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΙ, «Συµπληρωµατικὰ εἰ? ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου ∆αµασκηνὸν
(1824-1827)», ΚΣ, 27 (1963) 252.
25. «1827, 18 8<Ὀκτω>βρίου, ἐξώσθη ὁ ἀρχιεπίσκοπο? ∆αµασκηνὸ? καὶ ἐξωρί-
σθη εἰ? τὰ Σπάρτα καὶ ἀνταυτοῦ (ἀντ� αὐτοῦ) ἐπροβιβάσθη ὁ Πάφου κύριο? Πα-
νάρετο? εἰ? τὸν θρόνον τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ?». Βλ. Ἀρχεῖο ἱερᾶ? Μητροπόλεω?
Πάφου, κτηµατικὸ? κώδικα? Γ�, σ. 9. Γιὰ τὸν Πανάρετο βλ. Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ἡ
Ἐκκλησία Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία?, ὅ.π., σσ. 147-149.
26. ΙΩ. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η, Ἀνέκδοτο φερµάνι γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ τοῦ Τανζιµὰτ στὴν
Κύπρο, ΕΚΕΕ, 13-16, 1 (1988) 447-458.
27. Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία?, ὅ.π., σσ. 148-149.
28. Κ. ∆ΕΛΙΚΑΝΗ ΑΡΧΙΜ., Τὰ ἐν τοῖ? κώδιξι τοῦ πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου,
ὅ.π., σσ. 605-606, ὅπου καὶ δηµοσιεύεται ἡ ἐπιστολή.
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ἀντιρρήσει? του, ἐπειδὴ δὲν εἶχαν ὑποβληθεῖ οἱ παραιτήσει?
τῶν ἐξορίστων, δὲν παρέλειψε νὰ τονίσει ὅτι ὅλα γίνονταν ἐξαι-
τία? τοῦ «ὑψηλοῦ βασιλικοῦ προσκυνητοῦ ὁρισµοῦ». Παρ’ ὅλα
αὐτὰ ὁ Κωνστάντιο? δὲν προχώρησε στὶ? χειροτονίε?, ἴσω?
ἐπειδὴ τὶ? θεωροῦσε ἀντικανονικέ?, γεγονὸ? ποὺ συνέτεινε
ὥστε νὰ ἀκολουθήσει νέο γράµµα τοῦ Ἱερεµία γιὰ τὸ ἴδιο θέµα,
ἡµεροµηνία? 27 Σεπτεµβρίου 181029. Στὸ µεταξὺ ἀπεβίωσε ὁ
Χρύσανθο?30, ὁπότε ὁ Κωνστάντιο?, ὅταν τὸ πληροφορήθηκε,
χειροτόνησε, στὶ? 30 Ὀκτωρίου 1810, νέο ἀρχιεπίσκοπο τὸν Κυ-
πριανό. Ἰδιόχειρο σηµείωµα τοῦ προξένου τῶν Ἰονίων Νήσων
στὴν Κύπρο, τὴν περίοδο 1803-1807, Παναγῆ Ἀγγελάτου µαρ-
τυρεῖ ὅτι στὴ χειροτονία δὲν συµµετεῖχε ὁ Πάφου Χρύσανθο?:

«1810 8<Ὀκτω>βρίου 30 Κυριακὴν ἐχειροτονήθη ἀρχιεπίσκο-
πο? Κύπρου ὁ οἰκονόµο? Μαχαιράδο? Κυπριανό?, παρὰ τοῦ
ἁγίου Σιναίου, Κυρηνία? (sic) καὶ Τριµηθοῦντο? (sic) διὰ ἐκδό-
σεω? τοῦ οἰκουµενικοῦ πατριάρχου»31. ∆ὲν γνωρίζουµε ἂν πράγ-
µατι ὁ Χρύσανθο? ἀπέσχε τῆ? χειροτονία? τοῦ Κυπριανοῦ καὶ

29. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Πατριαρχικαὶ ἐπιστολαὶ πρὸ τοὺ? ἀρχιεπισκόπου?
Κύπρου Χρύσανθον καὶ Σινᾶ Κωνστάντιον», ΚΣ, 16 (1953) 36-37, ὅπου δηµο-
σιεύεται ἡ σχετικὴ ἐπιστολὴ µὲ ἡµεροµηνία ἔκδοση? τὴν 27η καὶ ὄχι τὴν 26η
Σεπτεµβρίου, ὅπω? λανθασµένα σηµειώνεται σχεδὸν σὲ ὅλα τὰ κείµενα ποὺ ἀνα-
φέρονται στὰ γεγονότα τοῦ 1810. Σηµ. ἐκδότου· ἐκτενῆ σχολιασµὸ γιὰ τὸ θέµα
αὐτὸ βλ. στὴν µελέτη Ζ�.
30. Ἀναφέρονται διάφορε? ἡµεροµηνίε? θανάτου τοῦ Χρυσάνθου, ὅπω? ἡ 1η Σε-
πτεµβρίου, ἡ 2α Ὀκτωβρίου καὶ ἡ 4η Ὀκτωβρίου. Βλ. GeorGe Hill, A History of
Cyprus, v. iV, ὅ.π., σ. 360. Σὲ ἔγγραφο τοῦ Κυπριανοῦ ἀναφέρεται ὅτι ἀπεβίωσε
τὸν Σεπτέµβριο, χωρὶ? ὅµω? νὰ προσδιορίζεται συγκεκριµένη ἡµεροµηνία. Βλ. Κ.
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Χατζηγεωργάκη? Κορνέσιο?, ὅ.π., σ. 173. Σηµ. ἐκδότου· πε-
ρισσότερα γιὰ τὸ θέµα τῆ? ἡµεροµηνία? θανάτου τοῦ Χρυσάνθου, βλ. στὴν µε-
λέτη Ζ�.
31. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονικὰ Σηµειώµατα», ΚΧ, 2 (1924) 228. Ὁ Φίλιππο? Γεωρ-
γίου ἀναφέρει λανθασµένα ὅτι τὸν Κυπριανὸ χειροτόνησαν οἱ Κωνστάντιο?,
Χρύσανθο? καὶ Εὐγένιο?. Βλ. Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει? ἱστορικαὶ περὶ τῆ? Ἐκκλη-
σία? Κύπρου, ὅ.π., σ. 116.
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γιατί. Ἴσω? ἡ ἐνέργειά του ἀντικατοπτρίζει τὰ προσωπικά του
αἰσθήµατα γιὰ τὴν ἀδικία ποὺ εἶχε γίνει ἀπὸ τὴν Πύλη στὸν
προηγούµενο κάτοχο τοῦ θρόνου. Πάντω? δὲν ἑρµηνεύεται ὡ?
ἄρνησή του νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν νέο ἀρχιεπίσκοπο, διότι εἶχε ἤδη
ἀναµιχθεῖ ἐνεργὰ στὴ διαδικασία πλήρωση? τῶν ἀρχιερατικῶν
θρόνων καὶ εἶχε ὑπογράψει ὅλα τὰ σχετικὰ ἔγγραφα, ὅπω? καὶ
τὸ ὑπόµνηµα ἐκλογῆ? τοῦ Κυπριανοῦ, ἡµεροµηνία? 29 Ὀκτω-
βρίου 181032. Λίγε? ἡµέρε? ἀργότερα, στὶ? 3 Νοεµβρίου, ὁ Κυ-
πριανὸ? χειροτόνησε νέο µητροπολίτη Κιτίου τὸν Μελέτιο
(1810-1821)33, θέτοντα? ἔτσι τέρµα στὴν ἐκκλησιαστικὴ κρίση
ποὺ εἶχε δηµιουργηθεῖ.

...

32. ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία τῆ? ὀρθοδόξου Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου, τ. Α�, ὅ.π., σ.
311. Σηµ. ἐκδότου· τὸ ἔγγραφο αὐτὸ βλ. καὶ στὸν παρόντα τόµο, κείµενο 18, σ. 173.
33. Γιὰ τὸν βίο τοῦ Μελετίου βλ. Σ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΙΕΡΟΜ., Ἱστορία τῆ? κατὰ Κί-
τιον Ἐκκλησία?, Λάρνακα 1992, σσ. 171-175. Σηµ. ἐκδότου· σὲ σηµείωµα ποὺ βρέ-
θηκε σὲ παλαιὸ Εὐαγγέλιο τῶν Λευκάρων [Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Παλαιογραφικά»,
ΚΧ, 13 (1937) 62, βλ. κείµενο 54, σ. 259], ἀναφέρεται ὁ Σιναίου ὡ? ὁ ἐπιτελέσα?
τὴν χειροτονία, προφανῶ? σὲ συλλείτουργο µὲ τὸν Κυπριανό, ἀφοῦ ἐκεῖνο?
ἦταν ἤδη ἀρχιεπίσκοπο? Κύπρου. Ἐξάλλου καὶ οἱ δύο ἐπιστολὲ? τοῦ πατριάρχη
Ἱερεµίου ∆� πρὸ? τὸν Σιναίου αὐτὸ προνοοῦσαν, µετὰ δηλαδὴ τὴν χειροτονία τοῦ
Κυπριανοῦ, καὶ ἀφοῦ λάβει τὴν ἄδεια ἐκείνου ὡ? προκαθηµένου τῆ? Ἐκκλησία?
τῆ? Κύπρου, νὰ χειροτονήσει καὶ τὸν Μελέτιο µητροπολίτη Κιτίου (βλ. κείµενα
16 καὶ 17, σσ. 169 καὶ 171).
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Ε�
Κωστῆ Κοκκινόφτα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΣΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ

ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ1

Γενικὰ περὶ τῶν Νεοµαρτύρων.

Μὲ τὸν ὅρο Νεοµάρτυρε? ἀποκαλοῦµε µία ἰδιότυπη κατηγο-
ρία ἁγίων ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ἐνιαῖο φορέα, ποὺ ἐπέβαλλε
τὸ µαρτύριο καὶ ὁ ὁποῖο? ἦταν ὁ τοῦρκο? κατακτητή?, καθὼ? καὶ
ἀπὸ τὴν ἐµµονὴ στὴν ὀρθόδοξη πίστη, ποὺ ἐπεδείκνυαν οἱ ἴδιοι οἱ
µάρτυρε?. Ὡ? χρονικὸ ὅριο πρώτη? ἐµφάνιση? τῶν Νεοµαρτύρων
θεωρεῖται ἡ ἅλωση τῆ? Κωνσταντινούπολη? τὸ 1453, ἀπὸ τὸν
Μωάµεθ τὸν Β�. Εἶναι ὅµω? γεγονὸ? ὅτι τοὺ? δύο αὐτοὺ? ὅρου?,
ποὺ προσδιορίζουν ὅσου? συµπεριλαµβάνονται στὴν κατηγορία τῶν
Νεοµαρτύρων, πληροῦν καὶ πολλοὶ ἄλλοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι µαρ-
τύρησαν ἀµέσω? µετὰ τὴν ἐµφάνιση, τὸν 11ο αἰῶνα, τῶν σελτζούκων
στὴ Μικρὰ Ἀσία. Ἑποµένω? τὸ χρονικὸ ὅριο τῆ? ἐµφάνισή? του?
πρέπει νὰ µετακινηθεῖ ἀρκετὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἅλωση. Τὸ ἴδιο
πρέπει νὰ γίνει καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ ὅριο κατὰ τὸ ὁποῖο ἔχουµε τὴν
τελευταία ἐπίσηµη διακήρυξη ἁγιότητα? ἀτόµου ποὺ ἐντάσσεται
στὴν κατηγορία αὐτή, καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ 1867, ὁπότε µαρτύρησε
ὁ νεοµάρτυρα? Γεώργιο? στὴν Κρήτη. Οἱ ἱστορικὲ? µαρτυρίε? γιὰ
τὴν ὕπαρξη πολλῶν χριστιανῶν ποὺ βασανίστηκαν ἀπὸ τοὺ? τούρ-
κου? καὶ ποὺ ὁµολόγησαν µὲ παρρησία τὴ χριστιανική του? πίστη

1. Ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν ΕΕΚΕΙΣ, Γ� (1996) 137-156. Μὲ τὴν ἄδεια τοῦ συγγραφέω?
ἐµεῖ? δηµοσιεύουµε µέρο? τῆ? ἐργασία? αὐτῆ?.
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καὶ µετὰ τὴν περίοδο τῆ? κρητικῆ? ἐπανάσταση? τοῦ 1866, µᾶ? πεί-
θει γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα αὐτή. Τὸ ὅριο αὐτὸ ἐπεκτείνεται καὶ κατὰ
τὸν 20ὸ αἰῶνα ὁπότε πολλοὶ ἕλληνε? µαρτύρησαν «ὑπὲρ πίστεω?
καὶ πατρίδο?»...

... Οἱ Νεοµάρτυρε?, ἀνάλογα µὲ τὸν τρόπο καὶ τὶ? συνθῆκε?
τοῦ µαρτυρίου του?, ἐντάσσονται σὲ τέσσερι? κατηγορίε?. Ἡ πρώτη
περιλαµβάνει ὅσου? σὲ κάποια στιγµὴ τῆ? ζωῆ? του?, εἴτε θεληµα-
τικὰ εἴτε βίαια, ἀσπάσθηκαν τὸ Ἰσλὰµ καὶ στὴ συνέχεια ἐπέστρεψαν
στὴν ὀρθόδοξη πίστη, τὴν ὁποίαν καὶ ὁµολόγησαν δηµόσια...

... Μία ἄλλη κατηγορία Νεοµαρτύρων, περιλαµβάνει αὐτοὺ?
ποὺ προτίµησαν τὸ µαρτύριο παρὰ τὴν ἄρνηση τῆ? ὀρθόδοξη? πί-
στη?. Οἱ λόγοι ποὺ παρακινοῦσαν τοὺ? κατακτητὲ? νὰ τοὺ? θανα-
τώσουν ἦταν τὶ? περισσότερε? φορὲ? ἀσήµαντοι. Ἀρκετὲ? φορὲ?
ὀφείλοντο στὸν φθόνο τῶν τούρκων ἔναντι τῶν χριστιανῶν ἢ σὲ
κάποιε? χρηµατικὲ? διαφορὲ? ἢ σὲ προστριβέ?, ποὺ δηµιουργοῦντο
λόγῳ συζητήσεων γύρω ἀπὸ θέµατα πίστεω?...

... Μία τρίτη µεγάλη ὁµάδα Νεοµαρτύρων περιλαµβάνει αὐ-
τοὺ? ποὺ ἀγωνίστηκαν στοὺ? διάφορου? ἐθνικοὺ? ἀγῶνε? καὶ θυ-
σιάστηκαν «ὑπὲρ πίστεω? καὶ πατρίδο?». Τὸ γεγονὸ? µάλιστα ὅτι
οἱ Νεοµάρτυρε? ἦσαν καὶ ἕλληνε? οἱ δὲ Ἐθνοµάρτυρε? τῶν ἐπα-
ναστάσεων ἦσαν καὶ χριστιανοί, µὲ ἀποτέλεσµα στὰ ἴδια πρόσωπα
νὰ ζοῦν καὶ οἱ δύο παραδόσει?, προκάλεσε κάποια σύγχυση ὡ? πρὸ?
τὴν κατάταξη στὴν ἀνάλογη κατηγορία. Ἂν ληφθεῖ δὲ ὑπόψη ὅτι
ἕνα? µεγάλο? ἀριθµὸ? Ἐθνοµαρτύρων ἦσαν ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ
οἱ ἀγῶνέ? του? ἦταν καὶ γιὰ τὴν πίστη, τότε τὰ πράγµατα περι-
πλέκονται ἀκόµη περισσότερο. Τὸ κριτήριο στὴν προκειµένη περί-
πτωση εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ ὑπερισχύει, καὶ τὶ? περισσότερε? φορὲ?
ἦταν αὐτὴ γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ δὲν σηµαίνει
ὅµω? ὅτι οἱ Ἐθνοµάρτυρε? δὲν εἶχαν τὴ διάθεση νὰ πεθάνουν καὶ
γιὰ τὴν πίστη, ἀφοῦ ἦσαν πιστοὶ χριστιανοὶ καὶ οἱ ἀγῶνέ? του?
ἦταν καὶ γιὰ τὴ θρησκεία2. Χαρακτηριστικὰ παραδείγµατα Ἐθνο-

2. Σηµ. ἐκδότου· χαρακτηριστικὰ εἶναι καὶ τὰ ὅσα λέει ὁ Χρῖστο? Κρικώνη?:
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µαρτύρων εἶναι ὁ Παπαβλαχάβα?, ὁ Σαλώνων Ἡσαΐα?, ὁ Ἀθανά-
σιο? ∆ιάκο?, ὁ Παπαφλέσσα? καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ποὺ πῆραν τὰ ὅπλα
ἐναντίον τοῦ κατακτητῆ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, κίνητρο τῶν Νεοµαρτύρων
ἦταν ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ἡ ἀπόδειξη µὲ τὴ θυσία του? τοῦ
γεγονότο? ὅτι µόνο στὸν Χριστὸ ὑπάρχει σωτηρία. Γιὰ τὸν λόγο
αὐτὸ ἡ ἐπίσηµη Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ µεγάλο πλῆθο? τῶν κληρικῶν
Ἐθνοµαρτύρων, στοὺ? ὁποίου? περιλαµβάνονται 11 πατριάρχε?, 100
περίπου ἐπίσκοποι καὶ περισσότεροι ἀπὸ 6000 κληρικοί, ἐλάχιστου?
ἁγιοποίησε.

«Καὶ ἐνῶ ἀµφότεροι, Νεοµάρτυρε? καὶ Ἐθνοµάρτυρε?, συµπίπτουν χρονικὰ καὶ
ὑπέστησαν µαρτυρικὸ θάνατο µετὰ ἀπὸ σκληρὰ καὶ ἀπάνθρωπα βασανιστήρια
ἀπὸ τοὺ? τούρκου?, ὅµω? δὲν πρέπει νὰ συγχέονται, δεδοµένου ὅτι πολλοὶ ἐθνο-
µάρτυρέ? µα? ὑπῆρξαν ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ ὅλοι οἱ νεοµάρτυρέ? µα? τοῦ
ἑλληνικοῦ χώρου ἕλληνε?. Ἀµφότεροι ἦταν ἕλληνε? καὶ χριστιανοί. Ἡ µεταξύ
του? εἰδοποιὸ? διαφορὰ ἦταν ἡ συνείδησή του?. Στοὺ? νεοµάρτυρε? τὸ κυριαρ-
χοῦν στοιχεῖο στὸν ἀγῶνά του? γενικότερα καὶ στὴ στιγµὴ τοῦ µαρτυρικοῦ του?
θανάτου εἰδικότερα ἦταν ἡ ὁµολογία τῆ? πίστεώ? του? εἰ? Χριστόν. Οἱ νεο-
µάρτυρε? ἦταν συνήθω? νέοι καὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ στοὺ? ὁποίου? συµ-
περιλαµβάνονταν κατώτεροι καὶ ἀνώτεροι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι µὲ τὸν µαρτυρικό
του? θάνατο προκαλοῦσαν τὴ συγκίνηση στοὺ? ὁµοδόξου? του? καὶ ἐπὶ πλέον
τοὺ? ἐνεθάρρυναν νὰ µείνουν σταθεροὶ στὴ χριστιανικὴ ὀρθόδοξη πίστη του?.
Ἐνῶ στοὺ? ἐθνοµάρτυρε?, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονταν γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ὀρθό-
δοξη πίστη του?, ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα ἦταν ἐκείνη ποὺ πρωταρχικὰ τοὺ?
ὁδηγοῦσε στὸ µαρτύριο καὶ στὴ θυσία του?, χωρὶ? νὰ τοὺ? λείπει ἡ πίστη εἰ? τὸν
Χριστόν, οὔτε ἡ διάθεση νὰ πεθάνουν γι� αὐτήν. Ὅµω? κύριο? σκοπὸ? καὶ πρώ-
τιστο ἔργο του? ἦταν ὁ ἀγῶνα? γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆ? πατρίδο? του?... Τὰ
περισσότερα µαρτύρια προκαλοῦσαν ὄχι µόνο τὸ γενικὰ παρατηρούµενο στοὺ?
νεοµάρτυρε? πνεῦµα τῆ? ἀντιστάσεω? ἐναντίον τῆ? βία? καὶ τῆ? τυραννία?
τῶν τούρκων, ἀλλὰ καὶ ὁ βαθὺ? θρησκευτικὸ? ζῆλο? καὶ ἡ σταθερὴ καὶ ἀκλό-
νητη πίστη του?. Ἡ ὁµολογία τῆ? πίστεω? αὐτῆ?, ἡ καταπληκτικὴ ἐµµονὴ στὴν
ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἑλληνικὴ ἰδιότητά του?, ἡ ὑποµονὴ καὶ ἡ ἀξιοθαύµαστη
καρτερικότητά του? στὰ ἀπάνθρωπα βασανιστήρια, καθὼ? καὶ ἡ ἀνεξικακία
του? γιὰ τοὺ? διῶκτέ? του?, σὲ συνδυασµὸ µὲ τὶ? θαυµατουργικὲ? ἱκανότητε?
τὶ? ὁποῖε? διέθεταν, ἦταν τὰ κυριότερα κοινὰ χαρακτηριστικὰ τῶν νεοµαρτύ-
ρων. Τὸ πνεῦµα αὐτὸ τῆ? αὐτοθυσία? τῶν νεοµαρτύρων ἐτόνωνε τὸ ἠθικὸ τοῦ
ἀγωνιζοµένου ὑπόδουλου ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἀποτελοῦσε παράδειγµα πρὸ? µί-
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Μία τελευταία κατηγορία Νεοµαρτύρων περιλαµβάνει αὐ-
τοὺ? ποὺ ἀπὸ τὸ Ἰσλὰµ µεταστράφηκαν στὸν Χριστιανισµὸ συγ-
κλονισµένοι µετὰ ποὺ ἀνακάλυψαν τὸ σωτηριῶδε? µήνυµά του. Τὸ
ἀποτέλεσµα ἦταν βέβαια ἡ θανάτωσή του?, µόλι? γινόταν ἀντι-
ληπτὴ ἡ νέα του? θρησκεία.

Ἡ ἴδια θαυµαστὴ παρουσία τῶν Νεοµαρτύρων στὴ ζωὴ τῶν
ὑποδούλων ὑπῆρξε καὶ στὴν περίπτωση τῆ? Κύπρου. Ἡ ἐπίδραση ποὺ
ἀσκοῦσε ἡ θυσία καὶ ὁ τρόπο? τῆ? ζωῆ? του? στὴ λαϊκὴ συνείδηση
ἦταν ἀρκετὰ ἰσχυρὴ καὶ συνέβαλε σὲ µεγάλο βαθµὸ στὴ διάσωση καὶ
διαφύλαξη τῆ? ἑλληνορθόδοξη? συνείδηση? τοῦ λαοῦ. Σὲ µιὰ ἐποχὴ
κατὰ τὴν ὁποία κέντρο καὶ συνισταµένη τῆ? ζωῆ? τῶν κατοίκων
ἦταν ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀναζωογονοῦσε µὲ τὴν πνευµα-
τική τη? δύναµη τὸ ἐθνικὸ σῶµα, οἱ Νεοµάρτυρε? ἀποτέλεσαν τὸ
πρότυπο αὐτῶν ποὺ ἀγωνίζονταν γιὰ τὴ διατήρηση τῆ? χριστιανικῆ?
πίστη? καὶ µαζὶ µὲ αὐτὴν καὶ τῆ? ἐθνικῆ? συνείδηση?. Τὴν ἴδια ἐπί-
δραση εἶχαν στὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ τῆ? Κύπρου, τόσον οἱ Νεοµάρτυ-
ρε? ποὺ κατάγονταν ἀπὸ ἄλλε? περιοχὲ? τῆ? ὑπόδουλη? πατρίδα?,
ὅσο καὶ οἱ Νεοµάρτυρε? ποὺ ἦταν κυπριακῆ? καταγωγῆ?. Παρόµοια
βέβαια ὑπῆρξε ἀνάµεσα στοὺ? κυπρίου? καὶ ἡ ἐµβέλεια τῆ? θυσία?
ἀρκετῶν ἄλλων, ὅπω? τῶν µαρτύρων τῆ? 9η? Ἰουλίου τοῦ 1821, οἱ
ὁποῖοι µὲ τὴν ἐµµονή του? στὴν ὀρθόδοξη πίστη στήριξαν τὸν λαὸ καὶ
τὸν ἀπέτρεψαν ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ Μουσουλµανισµοῦ3...

µηση». ΧΡ. ΚΡΙΚΩΝΗ, Ὁ χριστοκεντρικὸ? χαρακτῆρα? τοῦ µαρτυρίου τῶν νε-
οµαρτύρων, Ὁ Ἅγιο? καὶ ὁ Μάρτυρα? στὴ ζωὴ τῆ? Ἐκκλησία?, ἔκδ. Α∆ΕΕ,
Ἀθήνα 1994, σσ. 70-71. Σηµαντικὸ ἐπίση? εἶναι τὸ ἑπόµενο ἀπόσπασµα: «Ἀνά-
µεσα στοὺ? νεοµάρτυρε? ὑπάρχουν καὶ ὁρισµένοι ποὺ χαρακτηρίζονται ὡ? ἐθνο-
µάρτυρε?. Στὴν πραγµατικότητα ὅµω? ὅλοι οἱ νεοµάρτυρε? εἶναι καὶ
ἐθνοµάρτυρε?, γιατὶ ἡ πίστη γιὰ τὴν ὁποία µαρτύρησαν δὲν ἀποτελοῦσε ἕνα ἐπι-
µέρου? στοιχεῖο, ἀλλὰ τὸν συνεκτικὸ δεσµὸ τῆ? ταυτότητα? τοῦ γένου?. Ὁ
πόθο? γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ γένου? ἀπὸ τὸν ὀθωµανικὸ ζυγὸ ἀποτελοῦσε
σηµαντικὸ παράγοντα, ποὺ χαρακτήριζε γενικὰ τοὺ? νεοµάρτυρε?, δηµι-
ουργῶντα? ἔτσι καὶ τὴν ἰδιαιτερότητά του? σὲ σχέση µὲ τοὺ? ἀρχαίου? µάρτυ-
ρε?». Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆Η, Πρόσωπα καὶ θεσµοί, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 132-134.
3. Γιὰ τὸ νόηµα τῆ? θυσία? του? βλ. π.χ. Μ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, «Τὸ νόηµα τῆ? θυ-
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Οἱ µάρτυρε? τοῦ 1821.

Οἱ κύπριοι µάρτυρε? τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1821 θεωροῦνται ἀπὸ
µεγάλο µέρο? τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆ? Κύπρου ὡ? Νεοµάρτυρε?, καὶ
τοῦτο γιατὶ οὐσιαστικὰ εἶναι ἡ θυσία του? ποὺ διέσωσε τὴ χρι-
στιανικὴ πίστη στὸ νησί...

... Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ διάφορε? ἱστορικὲ? πηγὲ? ὅτι οἱ τοῦρκοι
ἄσκησαν µεγάλε? πιέσει? σὲ ὅλου? ὅσου? εἶχαν συλληφθεῖ, γιὰ νὰ
ἐξωµόσουν4. Γύρω στοὺ? σαράντα ἀπὸ αὐτού?, µὲ ἐπικεφαλῆ? τοὺ?
ἀδελφοὺ? Ἀνδρέα καὶ Μᾶρκο Σολοµωνίδη, οἱ ὁποῖοι µετονοµάστη-
καν σὲ Χουρσὶτ-ἀγᾶ καὶ Ἀχµὲτ-ἀγᾶ ἀντίστοιχα, ἀρνήθηκαν τὴ χρι-
στιανικὴ πίστη καὶ ἀποδέχθηκαν τὸν Ἰσλαµισµό5. Αὐτὸ σήµαινε ὅτι
αὐτόµατα περνοῦσαν στὸ ἀντίθετο στρατόπεδο, γι� αὐτὸ ὁ λαὸ?
τοὺ? θεωροῦσε ὅτι δὲν ἐξισλαµίζονταν ἁπλῶ?, ἀλλὰ ὅτι τούρκευαν.
Ἂν ὁ ἀρχιεπίσκοπο? Κυπριανὸ? καὶ οἱ ἄλλοι ἀκολουθοῦσαν τὸ πα-
ράδειγµα τῶν σαράντα καὶ δὲν ἐνέµεναν στὴν πίστη τῶν πατέρων
του?, τότε εἶναι ἀµφίβολο ἂν θὰ ἐξακολουθοῦσε νὰ διατηρεῖται γιὰ
µακρὸ χρονικὸ διάστηµα ἑλληνικὴ καὶ χριστιανικὴ ἡ Κύπρο?. Εἶναι
ἐνδεικτικὸ τὸ παράδειγµα τῶν χριστιανῶν τῆ? περιοχῆ? τοῦ Ὂφ
στὸν Πόντο, οἱ ὁποῖοι τὸν 16ο αἰῶνα ἐξισλαµίστηκαν µαζικά, µετὰ
ποὺ ὁ ἐπίσκοπό? του? Ἀλέξανδρο? ἀσπάστηκε τὸ Ἰσλάµ. Σὲ µιὰ
περίοδο µάλιστα ποὺ στὴν Κύπρο µεγάλο µέρο? τοῦ πληθυσµοῦ
ζοῦσε σὲ καταστάσει? ἀµάθεια? καὶ πνευµατικοῦ σκότου? ἐξαιτία?
τῆ? τουρκικῆ? κακοδιοίκηση?, τῆ? ἀνυπαρξία? σχολείων, τῆ? φτώ-
χεια? καὶ τῆ? ἐξαθλίωση?, ὁ κίνδυνο? τοῦ µαζικοῦ ἐξισλαµισµοῦ,
ποὺ θὰ ὁδηγοῦσε στὸν σταδιακὸ ἐκτουρκισµό, ἦταν ἰδιαίτερα µε-
γάλο?. Ὅπω?, πολὺ χαρακτηριστικά, ἀναφέρει ὁ Βασίλη? Μιχαη-

σία? τοῦ ἐθνοµάρτυρο? Κυπριανοῦ», στὸ βιβλίο: Ἱδρύµατο? Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ�, ∆ιαλέξει?, ὁµιλίε?, ἐκδηλώσει?, τ. Α�, Λευκωσία 1994, σσ. 85-94.
4. Γ. ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύµατα τῶν κατὰ τὸ 1821 ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ τρα-
γικῶν σκηνῶν, ὅ.π., σ. 27.
5. Κ. ΚΥΡΡΗ, «Ἀνδρέα?, Νικόλαο?, Χριστόδουλο? καὶ Μᾶρκο? Σολοµωνῖδαι»,
ΚΣ, 33 (1969) 127-148.
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λίδη? στὸ ποίηµά του γιὰ τὴν 9η Ἰουλίου, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺ? ἐκτε-
λεσθέντε?, τόσο πρὶν νὰ µεταβοῦν στὴ Λευκωσία, ὅσο καὶ ἀργό-
τερα, εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ διαφύγουν καὶ νὰ µὴν µαρτυρήσουν.
∆ὲν τὸ ἔπραξαν ὅµω? καὶ παρέµειναν στὴν πρωτεύουσα, ὅπου καὶ
θυσιάστηκαν χάριν τοῦ λαοῦ, ποὺ τοὺ? ἀποδίδει ἀπὸ τότε τὴ δέ-
ουσα τιµή...

Ἐπίλογο?.

Ἡ σηµασία τῆ? θυσία? τῶν Νεοµαρτύρων γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ γέ-
νου? εἶναι τεράστια, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ ἔτσι µόνο ἀνακόπηκε τὸ
κῦµα τοῦ ἐξισλαµισµοῦ, ποὺ σὲ ὁρισµένε? περιοχὲ? εἶχε πάρει τὴ
µορφὴ χιονοστιβάδα?. Πολλὲ? πόλει? καὶ χωριὰ τῆ? Μικρᾶ?
Ἀσία?, τῆ? Παλαιστίνη?, τῆ? Θράκη? καὶ τῆ? Ἀλβανία? ἀποδέ-
χονταν τὸν Ἰσλαµισµὸ καὶ σταδιακὰ ὁδηγοῦνταν στὸν ἐκτουρκι-
σµό. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶ? γεγονὸ? παρουσιάστηκε καὶ στὴν Κύπρο, ἡ
ὁποία γιὰ µεγάλα χρονικὰ διαστήµατα, κατὰ τὴν περίοδο τῆ? τουρ-
κοκρατία?, ἐπλήττετο ἀπὸ ἀνοµβρίε? καὶ µεγάλη φτώχεια, ποὺ προ-
καλοῦσαν ἐξαθλίωση στὶ? λαϊκὲ? µάζε?. Τὸ ἀποτέλεσµα ἦταν νὰ
προσχωρήσουν ὁµαδικὰ στὸ Ἰσλὰµ πολλοὶ κάτοικοι χωριῶν τῆ?
Τηλλυρία?, τῆ? ὀρεινῆ? Πάφου, τῆ? Λεµεσοῦ καὶ τῆ? Μεσαορία?,
ἀφοῦ ἔτσι τὰ ὠφέλη ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὴν ἔνταξή του? στὴν κυρίαρχη
τάξη τοὺ? ἐπέτρεπαν τοὐλάχιστον νὰ ἐπιβιώνουν. ∆υστυχῶ? µὲ τὴν
πάροδο τοῦ χρόνου ἡ πλειονότητά του? υἱοθέτησε τὸν ἰσλαµικὸ-
τουρκικὸ πολιτισµὸ καί, ἀφοῦ ἐκτουρκίσθηκε, χάθηκε ὁριστικὰ γιὰ
τὸν Ἑλληνισµό. Βέβαια δὲν ὑπῆρχε εἰδικὸ? µουσουλµανικὸ? νόµο?
ἢ διάταγµα ποὺ νὰ ἐπιβάλλει στοὺ? χριστιανοὺ? τὴν ἀποδοχὴ τοῦ
Ἰσλάµ. Τὸ Κοράνι ἄλλωστε συνιστοῦσε τὴν ἀνεκτικὴ στάση ἔναντι
τῶν χριστιανῶν, ὅταν αὐτοὶ ὑποτάσσονταν καὶ ζοῦσαν εἰρηνικά. Οἱ
ἐξισλαµισµοὶ6 ὅµω? γίνονταν σὲ µεγάλη ἔκταση, παρὰ τὸ γεγονὸ?

6. Σηµ. ἐκδότου· πολὺ παραστατικὴ εἰκόνα τῶν αἰτίων τῶν ἐξισλαµισµῶν καὶ
τῶν µαρτυρίων τῶν νεοµαρτύρων δίδουν καὶ τὰ ἀκόλουθα ἀποσπάσµατα: «Οἱ νε-
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ὅτι ἦσαν ἐπισήµω? παράνοµοι, ἀφοῦ οἱ χριστιανοὶ ποὺ προσχω-
ροῦσαν στὸ Ἰσλὰµ δὲν θεωροῦνταν πιὰ ὑπόδουλοι ἀλλὰ ἀπολάµ-
βαναν πολλὰ δικαιώµατα. Μπροστὰ σ� αὐτὸν τὸν θανάσιµο κίνδυνο
γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ γένου? ὑψώθηκε ὡ? µόνη ἀντιστασιακὴ δύναµη ἡ
θυσία τῶν Νεοµαρτύρων. Ἄνθρωποι ἁπλοὶ καὶ καθηµερινοί, µὲ τα-
πεινὰ ἐπαγγέλµατα, ἄνδρε? καὶ γυναῖκε?, οἱ Νεοµάρτυρε? ἀποτέ-
λεσαν τὸ πρότυπο γιὰ τὸν λαό, διδάσκοντα? ἐµπράκτω? τὴν
ὑπεροχὴ τῆ? δικῆ? του? θρησκεία? ἔναντι αὐτῆ? τοῦ κατακτητῆ.
Χωρὶ? νὰ ἔχουν πάρει τὰ ὅπλα ἐναντίον τῆ? τουρκικῆ? ἐξουσία?,
οἱ Νεοµάρτυρε? µὲ ἄκρα ταπείνωση, ὑποµονὴ καὶ καρτερία, ἀρ-
νοῦνταν νὰ ἐξωµόσουν καὶ ἐξευτέλιζαν τοὺ? δυνάστε? του? διακη-

οµάρτυρε? ἦταν τὰ συνήθη θύµατα τῶν τούρκων, οἱ ὁποῖοι µὲ διάφορε? προφά-
σει? καὶ µεγάλε? εὐκολίε? προέβαιναν ἀδιάκριτα σὲ θανατώσει? χριστιανῶν
ἑλλήνων, ἄλλοτε γιατὶ ἠρνοῦντο νὰ ἀλλαξοπιστήσουν καὶ ἄλλοτε γιὰ τὶ? πιὸ
ἀπίθανε? κατηγορίε?, οἱ περισσότερε? ἀπὸ τὶ? ὁποῖε? ἦταν καθαρὰ συκοφαν-
τίε?. Τρεῖ? ἦταν κυρίω? οἱ βασικοὶ λόγοι ποὺ ἐπέβαλλαν τὴν συµπεριφορὰ αὐτὴ
τῶν τούρκων καὶ ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὰ κύρια αἴτια τοῦ ἐξισλαµισµοῦ καὶ τὰ
αἴτια τοῦ µαρτυρίου ἐκείνων ποὺ ἠρνοῦντο νὰ ἀλλαξοπιστήσουν. α) Ἀπὸ τὴ θρη-
σκευτικὴ µωαµεθανικὴ συνείδηση, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ τοῦρκοι ἔπρεπε ἀπὸ
τὴ µιὰ νὰ περιφρονοῦν τοὺ? ἀπίστου? καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη µὲ κάθε τρόπο, ἀκόµη
καὶ βίαια µέσα, ἔπρεπε νὰ τοὺ? ἀναγκάζουν νὰ δεχθοῦν τὸν µωαµεθανισµό, φθά-
νοντα? µέχρι τὸ µαρτύριο γιὰ ὅσου? δὲν ἐδέχοντο. β) Ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ συνείδηση
τῶν τούρκων, κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἐξισλαµισθέντε? ὑπόδουλοι ἕλληνε? γενόµενοι
τοῦρκοι, ἐµείωναν ἔτσι τὸν ἀριθµὸ τῶν ἐθνικῶν ἀντιπάλων του?. γ) Ἀπὸ τὴν
οἰκονοµικὴν ἀπληστίαν τῶν τούρκων οἱ ὁποῖοι, γνωρίζοντε? ὅτι οἱ χριστιανοὶ συ-
νήθω? δὲν θὰ ὑποχωροῦσαν στὶ? πιέσει? γιὰ ἐξισλαµισµὸ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγοῦντο
µετὰ τὴν ὁµολογίαν τῆ? πίστεώ? του? στὸν µαρτυρικὸ θάνατο, ὑπελόγιζαν νὰ
ἁρπάξουν ὅλα τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν µαρτύρων. Γιὰ αὐτοὺ? τοὺ? παρα-
πάνω λόγου?, ἔπρεπε ἀνάλογα µὲ τὶ? περιπτώσει? νὰ ἐφευρίσκονται κάθε φορὰ
διάφορα προσχήµατα καὶ ἀφορµὲ? γιὰ νὰ καλύπτουν τοὺ? πραγµατικοὺ? λό-
γου? ποὺ παρακινοῦσαν τοὺ? τούρκου? στὶ? ἐνέργειέ? του? αὐτέ?». ΧΡ. ΚΡΙ-
ΚΩΝΗ, Ὁ χριστοκεντρικὸ? χαρακτῆρα?, ὅ.π., σσ. 71-72. «Κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν
νεοµαρτύρων ἡ ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ δὲν ἦταν καταρχὴν κολάσιµη, γιατὶ ὁ
Χριστιανισµὸ? ἀναγνωριζόταν ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτο? ὡ? ἀνεκτὴ θρησκεία. Ἡ
ἀναγνώριση ὅµω? αὐτὴ ἦταν πολὺ σχετικὴ καὶ ἀντιφατική, γιατὶ παράλληλα
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ρύσσοντα? µὲ ὅλη του? τὴ δύναµη τὸ µεγαλεῖο καὶ τὴν ἀλήθεια τῆ?
χριστιανικῆ? πίστη?. Ἡ θυσία του?, ποὺ ἦταν µήνυµα ἀντίσταση?
καὶ πηγὴ δύναµη? γιὰ τοὺ? χριστιανοὺ? τῆ? ἐποχῆ?, καλοῦσε τοὺ?
ὑπόδουλου? νὰ διατηρήσουν µὲ κάθε τρόπο τὴν ὀρθόδοξή του?
πίστη, ἀφοῦ ἡ ἄρνησή τη? σήµαινε ταυτόχρονα καὶ τουρκισµό7.

Ἀπὸ τὴν κυπριακὴ ἱστορία τῆ? περιόδου τῆ? τουρκοκρατία?
γνωρίζουµε ὅτι οἱ κάτοικοι σὲ πολλὰ χωριὰ τοῦ νησιοῦ εἶχαν ἐξισ-
λαµιστεῖ ἐπιφανειακά, ἐνῶ ταυτόχρονα διατηροῦσαν στὰ κρυφὰ τὴν
πίστη τῶν πατέρων του?... ∆υστυχῶ?, ἡ φαινοµενικὴ ἀποδοχὴ τοῦ

ἐπικρατοῦσε ἡ γενικὴ ἀρχή, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία κάθε χριστιανὸ? ποὺ κατα-
δικαζόταν σὲ θάνατο γιὰ ὁποιοδήποτε ἔγκληµα µποροῦσε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν
καταδίκη ἀρνούµενο? τὴν πίστη του καὶ προσερχόµενο? στὸν µωαµεθανισµό.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ µὴ κολάσιµη ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ ἀναγνωριζόταν ὡ?
τὸ ἀπεχθέστερο ἔγκληµα, ἀφοῦ ἡ ἀποκήρυξή τη? µποροῦσε νὰ ἀµνηστεύσει ὁποι-
οδήποτε ἄλλο ἔγκληµα. Τέλο?, ἐνῶ ἐπισήµω? ὑπῆρχε ἡ ἀναγνώριση, οἱ τοῦρκοι
ἔβρισκαν τρόπου? νὰ πιέζουν τοὺ? χριστιανού?. Ἡ ἔλλειψη οἰκονοµικῆ? ζωῆ?
ὠθοῦσε τοὺ? τούρκου? σὲ ποικιλόµορφε? αὐθαιρεσίε? καὶ βιαιότητε? γιὰ τὴν
ἐξεύρεση οἰκονοµικῶν πόρων. Αὐτὲ? ἐντάθηκαν ἀκόµα περισσότερο κατὰ τὸν δέ-
κατο ἕβδοµο καὶ τὸν δέκατο ὄγδοο αἰῶνα, ὅταν βελτιώθηκε ἡ οἰκονοµικὴ κατά-
σταση τῶν χριστιανῶν. Γι� αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο, ὅτι ἀκριβῶ? κατὰ τὴν περίοδο
αὐτὴ ἔχουµε καὶ τὸ µεγαλύτερο πλῆθο? τῶν νεοµαρτύρων». Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆Η,
Πρόσωπα καὶ θεσµοί, ὅ.π., σσ. 118-119.
7. Σηµ. ἐκδότου· «ἀρνούµενοι οἱ χριστιανοὶ νὰ ἀλλαξοπιστήσουν, ὁδηγοῦντο ἐνώ-
πιον τούρκων ἱεροδικαστῶν καὶ χωρὶ? κάποια νοµικὴ διάταξη ἢ συγκεκριµένη
διαδικασία “ἐδικάζοντο καὶ κατεδικάζοντο” σὲ θάνατο µὲ συνοπτική, θὰ λέγαµε,
διαδικασία. Σ� αὐτὴ τὴν περίπτωση ἀνήκει ἡ πλειονότητα, ἂν ὄχι ἡ ὁλότητα τῶν
κληρικῶν νεοµαρτύρων, ἀλλὰ καὶ τῶν λαϊκῶν. Τοὺ? ἐζητεῖτο ἡ ἄρνηση τῆ? χρι-
στιανικῆ? ὀρθόδοξη? πίστεω? καὶ ἡ ἔνταξή του? στὸν ἰσλαµισµό, προκειµένου
νὰ σώσουν τὴ ζωή του?. Αὐτοὺ? τοὺ? µάρτυρε? ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει, τιµᾶ
καὶ ὀνοµάζει νεοµάρτυρε?, γιὰ νὰ διακρίνονται ἀπὸ τοὺ? µάρτυρε? τῆ? ἀρχαία?
Ἐκκλησία?». ΧΡ. ΚΡΙΚΩΝΗ, Ὁ χριστοκεντρικὸ? χαρακτῆρα?, ὅ.π., σ. 73. Ὁ Κυ-
πριανό?, πρὶν τὴν σύλληψή του εἶχε τὴν δυνατότητα καὶ νὰ φύγει καὶ νὰ σωθεῖ,
προτίµησε ὅµω? νὰ µείνει καὶ νὰ θυσιασθεῖ γιὰ τὸ ποίµνιό του (βλ. ἐνταῦθα, διή-
γηση John Carne, σσ. 311. 315), ἀλλὰ καὶ µετὰ ἀπὸ τὴν σύλληψή του µποροῦσε νὰ
ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του, γιὰ νὰ γλυτώσει τὴν ζωή του (βλ. διήγηση Joseph Wolf,
σ. 316 ἐν τῷ παρόντι). Τὸ γεγονὸ? δὲ ὅτι ὅσοι ἀρνήθηκαν τὸν Χριστό, ὄχι µόνο
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Ἰσλὰµ ὁδήγησε στὸν σταδιακὸ ἐκτουρκισµὸ πολλῶν κατοίκων τῆ?
Κύπρου. Ἡ ἐµµονὴ κατὰ συνέπειαν τῶν Νεοµαρτύρων στὴ φανερὴ
ὁµολογία τῆ? χριστιανικῆ? πίστη? καὶ στὸ σωτήριο µήνυµά τη?,
ὅτι δηλαδὴ ὁ θάνατο? καταργήθηκε καὶ ὅτι ὑπάρχει ἡ δυνατότητα
ὁ ἄνθρωπο? νὰ ζήσει πέρα ἀπὸ ὁποιαδήποτε σκλαβιὰ καὶ δοκιµα-
σία8, ὑπῆρξε καθοριστικὴ γιὰ τὴ διάσωση τῆ? ἑλληνορθόδοξη? συ-
νείδηση? τῶν κυπρίων. Χωρὶ? τὴν παρουσία τῶν Νεοµαρτύρων,
καὶ ὅλων αὐτῶν ποὺ θυσιάστηκαν χάριν τοῦ λαοῦ, εἶναι τελικὰ
ἀµφίβολο ἂν ἡ Κύπρο? θὰ διετηρεῖτο χριστιανικὴ καὶ ἑλληνικὴ
µέχρι τὶ? µέρε? µα?.

τὴν ζωή του? ἔσωσαν, ἀλλὰ καὶ τὴν περιουσία καὶ τὶ? οἰκογένειέ? του?, µαρτυ-
ρεῖται καὶ πάλι ἀπὸ τὸν Carne (ἐνταῦθα, σ. 312). Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, δὲν µένει
καµµία ἀµφιβολία ὅτι ὁ Κυπριανὸ? καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ὑπέστησαν µαρτυρικὸ θά-
νατο, κατὰ κύριο λόγο, γιὰ τὴν πίστη του? στὸν Χριστό, δεδοµένου ὅτι ἡ ἀπάρ-
νηση τῆ? πίστεω? αὐτῆ?, θὰ τοὺ? ἀπάλλασσε κάθε δυσάρεστη? ἐπιπτώσεω?.
8. Σηµ. ἐκδότου· «ἡ παρρησία καὶ ἡ σταθερότητα αὐτὴ τῶν νεοµαρτύρων προ-
έρχεται βασικὰ ἀπὸ τὴ βαθειὰ καὶ ἀκλόνητη πίστη του? στὸν Χριστόν. Γιατὶ θε-
ωροῦσαν ὅτι ἡ πίστη του? στὸν Χριστὸ γιὰ τὴν ὁποία ὁδηγοῦντο στὸ µαρτύριο
ἦταν τὸ σπουδαιότερο καὶ πλουσιότερο ἀγαθὸ καὶ ὅτι ἡ ὑψίστη τιµὴ καὶ δόξα
του? ἦταν ἡ µέλλουσα ἐν Χριστῷ ζωή». ΧΡ. ΚΡΙΚΩΝΗ, Ὁ χριστοκεντρικὸ? χα-
ρακτῆρα?, ὅ.π., σ. 76.
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Στ�
Κωστῆ Κοκκινόφτα

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η 9Η ΙΟΥΛΙΟΥ 18211

Τὸ ζήτηµα τῆ? καταγωγῆ? τοῦ Κυπριανοῦ.

... Ἕνα ἀπὸ τὰ ζητήµατα, ποὺ τίθενται κατὰ καιροὺ? καὶ σχε-
τίζονται µὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀφορᾶ
στὴν καταγωγή του. Γεννήθηκε στὸν Στρόβολο ἢ στὰ Καµπιά, οἱ
κάτοικοι τοῦ ὁποίου ἐπίµονα εἰσηγοῦνται τὴν κοινότητά του?, ὡ?
τὴ γενέτειρά του; Ὁ Φίλιππο? Γεωργίου γράφει ὅτι «ὁ Κυπριανὸ?
ἐγεννήθη ἐν τῷ χωρίῳ Στροβίλῳ περὶ τὰ µέσα τοῦ ιη� αἰῶνο?», δια-
σώζοντα? ἔτσι σχετικὴ παράδοση, ποὺ διαφυλάχθηκε στὸ ἀρχιεπι-
σκοπικὸ περιβάλλον, ὅπου ὁ ἴδιο? ὑπηρετοῦσε2. Παρόµοια εἶναι καὶ
ἡ ἀναφορὰ τοῦ µεταγενέστερου Χαρίλαου Παπαϊωάννου, ὁ ὁποῖο?
σηµειώνει τὸ 1911, ὅτι «ὁ Κυπριανὸ? ἐγεννήθη ἐν Στροβόλῳ τῷ
1756»3, ὅπω? καὶ τοῦ Λοΐζου Φιλίππου στὸ περισπούδαστο σύγ-
γραµµά του γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆ? Κύπρου στὰ χρόνια τῆ? τουρ-
κοκρατία?, ποὺ γράφτηκε στὰ τέλη τῆ? δεκαετία? τοῦ 1920, ἀλλὰ
ἐξεδόθη τὸ 1975, ὅπου ἐπαναλαµβάνει ὅ,τι ἀναφέρουν καὶ οἱ προγε-
νέστεροί του συγγραφεῖ?4.

1. Ἀκτή, ἔτο? Κ�, τεῦχ. 79 (2009) 321-342. Μὲ τὴν ἄδεια τοῦ συγγραφέω? δηµο-
σιεύουµε ἀπόσπασµα τῆ? ἐργασία? του, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ στὸ ζήτηµα τῆ? κατα-
γωγῆ? τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ (σσ. 332-334).
2. Εἰδήσει? ἱστορικαὶ περὶ τῆ? Ἐκκλησία? Κύπρου, ὅ.π., σ. 117.
3. «Ὁ Κύπρου Κυπριανὸ?» - Μέρο? Α�, Φῶ?, 1 (1911) 4. Βλ. καὶ ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστο-
ρία τῆ? ὀρθοδόξου Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου, ὅ.π., σ. 305.
4. Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία?, ὅ.π., σ. 135.
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Ἡ πρώτη φορὰ ποὺ παρουσιάζονται τὰ Καµπιὰ νὰ διεκδικοῦν
τὴν καταγωγὴ τοῦ Κυπριανοῦ, ἀπὸ ὅ,τι ἔχουµε ὑπόψη µα?, ἐντοπί-
ζεται σὲ σύντοµο δηµοσίευµα τῆ? ἐφηµερίδα? τῆ? Λευκωσία?
«Φωνὴ τῆ? Κύπρου», τὸν Ἰούλιο τοῦ 1925. Ὅπω? σηµειώνεται, γί-
νονταν τότε σκέψει? γιὰ νὰ τελεῖται µνηµόσυνο καὶ στὴ γενέτειρά
του, τὰ Καµπιά, ὅπου θὰ ἐξαγοραζόταν ἡ οἰκία στὴν ὁποία γεννή-
θηκε, καὶ θὰ τοποθετεῖτο ἀναµνηστικὴ στήλη5. Ὅµω?, τίποτε ἀπ�
αὐτὰ δὲν ἔγινε. Ἀντίθετα, πέντε χρόνια ἀργότερα, ὁ τότε ἀρχιεπί-
σκοπο? Κύπρου Κύριλλο? Γ� (1916-1933), πλαισιωµένο? ἀπὸ τοὺ?
µητροπολῖτε? Κιτίου Νικόδηµο Μυλωνᾶ (1918-1937) καὶ Κυρηνεία?
Μακάριο Μυριανθέα (1917-1947), ἄλλου? ἀνώτερου? κληρικού?,
πολλοὺ? ἐπισήµου? καὶ πλῆθο? κόσµου, προέβη στὰ ἀποκαλυπτή-
ρια τῆ? προτοµῆ? τοῦ ἐθνοµάρτυρα στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ τῆ?
Παναγία? τῆ? Χρυσελεοῦσα? Στροβόλου, καὶ ἀναφέρθηκε στὴν
καταγωγή του ἀπὸ τὴν κοινότητα6. Τὸ ἴδιο ἔπραξαν καὶ πολλοὶ
ἄλλοι, ὅπω? ὁ Κύριλλο? Παυλίδη?, διευθυντὴ? τῆ? ἐφηµερίδα?
«Φωνὴ τῆ? Κύπρου», ποὺ φιλοξένησε τὸ σχετικὸ κείµενο γιὰ κα-
ταγωγὴ τοῦ Κυπριανοῦ ἀπὸ τὰ Καµπιά, ὁ ὁποῖο? µίλησε στὴν ἴδια
ἐκδήλωση, καὶ ἀνώνυµο? ἀρθρογράφο? τοῦ ἐπίσηµου περιοδικοῦ

5. «Τὸ ἐπὶ τῇ θλιβερᾷ ἐπετείῳ τῆ? 9η? Ἰουλίου ἐθνικὸν µνηµόσυνον τοῦ ἀει-
µνήστου ἐθνοµάρτυρο? ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ θὰ τελεσθῇ αὔριον ἐν τῷ Κα-
θεδρικῷ ναῷ, χοροστατοῦντο? τοῦ µακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου. Σκέψι? ἐγένετο,
ὅπω? παρόµοιον µνηµόσυνον καθιερωθῇ καὶ τελῆται ἐτησίω? µετ� ἐπισηµότητο?
καὶ ἐν τῷ χωρίῳ Καµπιά, γενετείρᾳ τοῦ ἐθνοµάρτυρο?, ὅπου σώζονται καὶ τὰ
ἐρείπια τῆ? οἰκία?, ὅπου ἐγεννήθη, ἀλλὰ πρὸ τούτου ἡ αὐτοῦ µακαριότη? ὁ
ἀρχιεπίσκοπο? θεωρεῖ ὅτι πρέπει καὶ νὰ ἐξαγορασθῇ ὑπὸ τῆ? Ἀρχιεπισκοπῆ? ἡ
περιοχὴ τῆ? οἰκία? ἐκείνη? καὶ ἀνεγερθῇ περίφραγµα, µετὰ ἀναµνηστικῆ? µαρ-
µαρίνη? στήλη?». Βλ. Φωνὴ τῆ? Κύπρου, 11 Ἰουλίου 1925.
6. Σηµ. ἐκδότου· µεταξὺ ἄλλων εἶπε: «Ἐπίβλεψον καὶ δὸ? ἵνα τὸ ὁµοίωµα τοῦ
ἱεροῦ σωµατικοῦ σκηνώµατό? σου, τὸ ὁποῖον ἀφωσιωµένα τέκνα τῆ? γενετείρα?
σου ταύτη? κώµη? καὶ ἅπασα ἡ νῆσο? ἀνήγειρεν...». π. Κ. ΚΟΥΚΟΥ, «Σὰν ἐπί-
λογο?. Ἡ γενέτειρα τοῦ ἐθνοµάρτυρα», Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἔκδ. ΣΚΕΣ,
ὅ.π., σ. 154.
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τῆ? Ἐκκλησία? τῆ? Κύπρου «Ἀπόστολο? Βαρνάβα?», ὑπογραµ-
µίζοντα? ἔτσι τὴ θέση τῆ? Ἐκκλησία? στὸ ζήτηµα7.

Ὅπω? προκύπτει ἀπὸ τὴ µελέτη τῶν διαφόρων ἱστορικῶν
πηγῶν, ἡ σύγχυση προέκυψε ἀπὸ τὸ γεγονό?, ὅτι στὰ Καµπιὰ γεν-
νήθηκε ὁ ἀνεψιὸ? τοῦ Κυπριανοῦ καὶ µετέπειτα ἐπίση? ἀρχιεπί-
σκοπο? Κύπρου, Κύριλλο? Α� (1849-1854), γιὸ? τῆ? ἀδελφῆ? του,
ἡ ὁποία εἶχε παντρευτεῖ καὶ ἐγκατασταθεῖ στὸ χωριό. Τὸ γεγονὸ?
αὐτὸ ὑπῆρξε ἡ αἰτία, γιὰ νὰ παρερµηνευτεῖ ὁ τόπο? καταγωγῆ? τοῦ
Κυπριανοῦ καὶ νὰ δηµιουργηθεῖ ἡ λανθασµένη παράδοση, ἑκατὸν
καὶ πλέον χρόνια µετὰ τὸν τραγικὸ θάνατό του. Σύµφωνα µὲ ἀφη-
γήσει? τῶν ντόπιων κατοίκων, τὰ ὀνόµατα τῶν γονέων τοῦ ὁµο-
χώριού του? ἀρχιεπισκόπου, ποὺ θεωροῦσαν ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν
Κυπριανό, ἦταν Γεώργιο? καὶ Μαρία. Στὴν πραγµατικότητα, ὅµω?,
αὐτὰ εἶναι τὰ ὀνόµατα τῶν γονέων τοῦ Κυρίλλου, ὅπω? βεβαιώνει
ἔγγραφο, ἡµεροµηνία? 2 Σεπτεµβρίου 1854, τοῦ ἀρχείου τῆ? Ἀρχιε-
πισκοπῆ?, ποὺ συντάχθηκε ἀµέσω? µετὰ τὸν θάνατο τοῦ τελευ-
ταίου, ὅπου ἐπίση? τὰ Καµπιὰ ἀναφέρονται ὡ? ἡ γενέτειρά του8.

7. Οἱ τρεῖ? αὐτὲ? ὁµιλίε? δηµοσιεύτηκαν στὸν τόµο: Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆Η, Πανηγυ-
ρικὸν Λεύκωµα, ὅ.π., σσ. 140, 143-144 καὶ 146. Γιὰ τὰ σχετικὰ µὲ τὰ ἀποκαλυ-

πτήρια τῆ? προτοµῆ? του στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ τῆ? Παναγία? τῆ?

Χρυσελεούση?, βλ. ὅ.π., σσ. 127-146. Ἂ? σηµειωθεῖ, ὅτι τὴν ἀνιστόρητη θέση τῶν

κατοίκων τῶν Καµπιῶν ἀπέκρουσε ὁ Κωνσταντῖνο? Χριστοφίδη?, «Ἡ γενέ-

τειρα τοῦ Κυπριανοῦ», Ἐλευθερία, 12 Αὐγούστου 1925 (σ.ἐ. βλ. κείµενο 122, σσ.

446-447). Τοῦ ἰδίου, «Ἡ γενέτειρα τοῦ ἐθνοµάρτυρο? Κυπριανοῦ», Πανηγυ-
ρικὸν Λεύκωµα, ὅ.π., σσ. 11-15 (σ.ἐ. βλ. κείµενο 121, σσ. 432-445). Βλ. ἐπίση? π. Κ.

ΚΟΥΚΟΥ, «Σὰν ἐπίλογο?. Ἡ γενέτειρα τοῦ ἐθνοµάρτυρα», στὸν τόµο Κ. ΧΡΙ-

ΣΤΟΦΙ∆Η, Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ὅ.π., σσ. 154-156.

8. Ὁ ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΣ, Ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ὅ.π., σ. 108,

µὲ βάση προγενέστερε? ἀναφορέ?, σηµειώνει ὅτι οἱ γονεῖ? τοῦ Κυπριανοῦ ὀνο-

µάζονταν Γεώργιο? καὶ Μαρία, καὶ πὼ? ὁ µὲν πρῶτο? καταγόταν ἀπὸ τὸν Στρό-

βολο, ἡ δὲ δεύτερη ἀπὸ τὰ Καµπιά, καὶ πὼ? ὁ ἴδιο? γεννήθηκε στὰ Καµπιά.

Γεώργιο? καὶ Μαρία, ὅµω?, ὀνοµάζονταν οἱ γονεῖ? τοῦ Κυρίλλου, ἡ δὲ Μαρία

ἀναφέρεται, κατὰ παράδοση, ὡ? ἀδελφὴ τοῦ Κυπριανοῦ. Βλ. Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆Η,

«Ἡ γενέτειρα τοῦ ἐθνοµάρτυρο? Κυπριανοῦ», Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ὅ.π.,
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Ἀπάντηση στὸ προαναφερθὲν ἐρώτηµα γιὰ τὴν ἐκ Στροβόλου
καταγωγὴ τοῦ Κυπριανοῦ δίνουν, ὅµω=, καὶ ἄλλε= πηγὲ= τῆ=
ἐποχῆ=, ὅπω= ἐνθύµηση σὲ παλαιὸ Εὐαγγέλιο τοῦ ναοῦ τοῦ Τιµίου
Σταυροῦ Λευκάρων, ἡ ὁποία γράφτηκε τὸ 1810, µὲ τὴν εὐκαιρία τῆ=
ἀνόδου του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, ὅπου σηµειώνεται ὅτι κα-
ταγόταν «ἀπὸ τὸ χωρίον Στρόβολο=»9. Στὴν καταγωγή του, ὅµω=,
ἀναφέρεται καὶ ὁ ἴδιο=, ὁ ὁποῖο=, ἂ= σηµειωθεῖ, ἐπέδειξε ἀξιοση-
µείωτη εὔνοια γιὰ τὸν Στρόβολο, ἐνῶ δὲν εἶναι γνωστὸ νὰ ἔχει κάνει
ὁ,τιδήποτε σχετικὸ γιὰ τὰ Καµπιά: Μερίµνησε γιὰ τὴ µεταφορὰ
νεροῦ στὴν κοινότητα, τὸ γνωστὸ «νερὸν τοῦ ∆εσπότη», ὅπω= δια-
σώθηκε στὴ µνήµη τῶν παλιῶν στροβολιωτῶν, ἐπιλύοντα= ἕνα ἀπὸ
τὰ µεγαλύτερα προβλήµατα ποὺ ἀντιµετώπιζαν οἱ κάτοικοί τη=,
φρόντισε γιὰ τὴν ἵδρυση σχολείου καί, µαζὶ µὲ τὸν ἀνεψιό του Χα-
τζησάββα, ἐπισκεύασε, τὸ 1817, τὸν ναὸ τῆ= Παναγία= τῆ= Χρυ-
σελεοῦσα=, καὶ τὸ ἴδιο ἔτο= ἀνήγειρε ἐκ βάθρων τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου. Ἀνέλαβε ἐπίση= τὴ δαπάνη τῆ= κατασκευῆ= τοῦ ξύλι-
νου εἰκονοστασίου καὶ τοῦ ξυλόγλυπτου ἄµβωνα τῆ= Χρυσε-
λεοῦσα= καὶ τὸν ἐξοπλισµό τη= µὲ ἱερὰ σκεύη, ἑξαπτέρυγα, ἀρτοφόριο
καὶ ἄλλα ἀπαραίτητα ἀντικείµενα γιὰ τὴν τέλεση τῆ= θεία= λει-
τουργία=10. Σὲ ἀµφότερε= τὶ= ἐκκλησίε= διασώζονται µέχρι τὶ=

σ. 12. Στὸ σχετικὸ ἔγγραφο, ἀπὸ ὅπου ἀντλοῦνται οἱ πληροφορίε= γιὰ τὰ ὀνό-
µατα τῶν γονέων τοῦ Κυρίλλου, σηµειώνεται ὅτι τὰ Καµπιὰ ἦταν ἡ γενέτειρα
τοῦ τελευταίου. Βλ. Ἀρχεῖο Ἀρχιεπισκοπῆ= Κύπρου, Κῶδιξ Α�, φ. 306 (σ.ἐ. βλ.
καὶ ἐνταῦθα, σ. 433, σηµ. 3). Τὴν παράδοση γιὰ γάµο τῆ= ἀδελφῆ= τοῦ Κυπρια-
νοῦ στὰ Καµπιὰ διέσωσε καὶ ὁ µοναχὸ= Νικόδηµο= Μαχαιριώτη=, ἐπίση= συγ-
γενὴ= τοῦ Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖο= ἀναφέρει ὅτι ἡ µητέρα τοῦ ἐθνοµάρτυρα
ὀνοµαζόταν Μαρία, ποὺ εἶναι, ὅµω=, στὴν πραγµατικότητα τὸ ὄνοµα τῆ=
ἀδελφῆ= του. Βλ. Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆Η, «Ἡ µονὴ Μαχαιρᾶ», Πανηγυρικὸν Λεύκωµα,
ὅ.π., σ. 42.
9. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Παλαιογραφικά. Ὁ ναὸ= τοῦ Τιµίου Σταυροῦ καὶ ὁ κῶδιξ τῶν
Ἄνω Λευκάρων», ΚΧ, 13 (1937) 62 (σ.ἐ. βλ. καὶ ἐνταῦθα, σ. 259). Τὴν σχετικὴ
ἀναφορὰ ὀφείλουµε στὸν θεοφιλέστατο ἐπίσκοπο Λήδρα= καὶ ἡγούµενο Μα-
χαιρᾶ Ἐπιφάνιο, τὸν ὁποῖο καὶ εὐχαριστοῦµε θερµά.
10. Γιὰ τὴν σχέση τοῦ Κυπριανοῦ µὲ τὸν Στρόβολο βλ. ΙΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ, «Ὁ
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µέρε= µα= οἱ γραπτὲ= µαρτυρίε= σὲ λίθινε= πλάκε= γιὰ τὸ ἐνδια-
φέρον αὐτὸ τοῦ Κυπριανοῦ. Στὴ δὲ ἐπιγραφή, ποὺ βρίσκεται στὸν
ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, οἱ Κυπριανὸ= καὶ Χατζησάββα= ἀναφέ-
ρουν καὶ τὴν καταγωγή του=: «Φρούρει καὶ σῶζε ἄµφω συνδρο-
µητὰ= τ� ἐγχωρίου=»11. Τὸ ζήτηµα ἔχει πλέον λυθεῖ κατὰ τρόπο
ὁριστικό12.

ἐθνοµάρτυ= Κυπριανό=», στὸν τόµο Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆Η, Πανηγυρικὸν Λεύκωµα,
ὅ.π., σ. 32. Γιὰ τὶ= δωρεέ= του στὴν ἐκκλησία τῆ= Παναγία= τῆ= Χρυσελεοῦσα=
βλ. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΕΑ, Βίο= καὶ ἱερὰ ἀκολουθία. Κειµήλια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Χρυσε-
λεούση= Στροβόλου, Λευκωσία 1949, σσ. 47. 54. 56 καὶ Πίν. 8, 10-12, 16-17. Γιὰ
τὴν ἵδρυση σχολείου στὸν Στρόβολο ἀπὸ τὸν Κυπριανὸ βλ. ΙΩ. ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ,
Ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ µονή, ὅ.π., σσ. 116. 246. ΓΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ,
«Στρόβολο= καὶ ἐθνοµάρτυ= Κυπριανό=», Νέο= Κυπριακὸ= Φύλαξ, 28 Ἰανουα-
ρίου 1929 (Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η, Ὁ Ἀρχιµανδρίτη= Γρηγόριο= Μαχαιριώτη=, ὅ.π.,
σσ. 24-27).
11. π. Κ. ΚΟΥΚΟΥ, «Σὰν ἐπίλογο=. Ἡ γενέτειρα τοῦ ἐθνοµάρτυρα», στὸν τόµο Κ.
ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆Η, Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ὅ.π., σ. 156.
12. Σηµ. ἐκδότου· λίγε= ἡµέρε= πρὶν ὁ ἀνὰ χεῖρα= τόµο= ἀποσταλεῖ στὸ τυπο-
γραφεῖο, ἀνευρέθηκε ἰδιόχειρη ὑπογραφὴ τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ὁποία µαρτυρεῖ
τὴν ἐκ Στροβόλου καταγωγή του. Συγκεκριµένα, σὲ παλαίτυπο τοῦ 1791, κτῆµα
τοῦ Κυπριανοῦ, µὲ τίτλο «Τοῦ µακαρίου Συµεὼν ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκη=,
τὰ Ἅπαντα», στὴν σελίδα τῆ= ἀφιέρωση= ὑπάρχει ἰδιόχειρη ὑπογραφὴ τοῦ Κυ-
πριανοῦ: «Κυπριανοῦ Μ<αχαιριώτου> ἱεροµονάχου ἐκ κώµη= Στροβύλου». Ἡ
ἴδια ὑπογραφὴ ἄνευ ὁποιασδήποτε συντοµογραφία=, εὑρίσκεται καὶ στὴν σελίδα
499: «Κυπριανοῦ ἱεροµονάχου µαχαιριώτου ἐκ κώµη= Στροβύλου». Οἱ δύο αὐτὲ=
ὑπογραφὲ= οὐσιαστικὰ θέτουν τέρµα στὴν ἐπὶ ἕνα σχεδὸν αἰῶνα ἔριδα µεταξὺ
Στροβόλου καὶ Καµπιῶν γιὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ Κυπριανοῦ. Εὐχαριστοῦµε τὴν
κ. Μαρία Σταύρου, διευθύντρια τῆ= βιβλιοθήκη= τῆ= Φανερωµένη= στὸ Ἵδρυµα
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ�, ἡ ὁποία µᾶ= ἐνηµέρωσε γιὰ τὴν ἀνεύρεση τῶν
ὑπογραφῶν. Φωτογραφίε= τῶν ὑπογραφῶν βλ. στὸ φωτογραφικὸν παράρτηµα,
σ. 686.
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Ζ�
Ἐπισκόπου Λήδρα=

καὶ ἡγουµένου Μαχαιρᾶ Ἐπιφανίου

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΙΕΡΕΜΙΟΥ ∆� ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΙΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ

Στὸ ὑπὸ τοῦ ἀρχιµανδρίτου Καλλινίκου ∆ελικάνη ἐκδοθὲν πα-
τριαρχικὸν ἀρχεῖον τῶν σωζοµένων ἐπισήµων ἐκκλησιαστικῶν ἐγ-
γράφων, τῶν ἀφορώντων, µεταξὺ ἄλλων, στὶ= σχέσει= τοῦ
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεω= καὶ τῆ= Ἐκκλησία= τῆ= Κύ-
πρου, δηµοσιεύεται ἐπιστολὴ τοῦ πατριάρχου Ἱερεµίου ∆� (1809-
1813), ἡµεροµηνία= 15 Ἰουλίου 1810, πρὸ= τὸν ἐν Κύπρῳ διατρίβοντα
τότε «διὰ ὑποθέσει= µοναστηριακὰ=» ἀρχιεπίσκοπον Σιναίου Κων-
στάντιον1. Τὴν συγγραφὴ τῆ= ἐπιστολῆ= αὐτῆ= προκάλεσε ἡ ἐπι-
στολὴ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆ= Κύπρου, ἡµεροµηνία= 28
Ἰουνίου 1810, πρὸ= τὸν πατριάρχην Ἱερεµίαν ∆�2, καὶ ἡ ὑπὸ τῆ= Συ-
νόδου τῆ= Ἐκκλησία= τῆ= Κύπρου, συγγραφεῖσα πιθανότατα µε-
ταξὺ τῆ= 4η= καὶ τῆ= 8η= Ἰουλίου 1810 πρὸ= τὸν Ἱερεµίαν καὶ
πάλιν3. ∆ιὰ τῶν ἐπιστολῶν τούτων ἐζητεῖτο ἡ παραχώρηση ἄδεια=

1. Τὰ ἐν τοῖ= κώδιξι τοῦ πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου σωζόµενα ἐπίσηµα ἐκκλη-
σιαστικὰ ἔγγραφα τὰ ἀφορῶντα εἰ= τὰ= σχέσει= τοῦ οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου πρὸ= τὰ= Ἐκκλησία= Ἀλεξανδρεία=, Ἀντιοχεία=, Ἱεροσολύµων καὶ Κύπρου
(1574-1863), Κωνσταντινούπολι= 1904, σσ. 605-606. Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, Οἰκουµενικὸ
Πατριαρχεῖο καὶ Κύπρο=, τὰ πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1600-1878,
ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία 2001, σσ. 319-321.
2. Ἀντίγραφο τῆ= ἐπιστολῆ= αὐτῆ= καταχωρήθηκε στὸν κώδικα ΙΒ� τοῦ οἰκου-
µενικοῦ Πατριαρχείου, φφ. 69-70. Βλ. καὶ Κ. ∆ΕΛΙΚΑΝΗ ΑΡΧΙΜ., Τὰ ἐν τοῖ= κώ-
διξι, ὅ.π., σσ. 602-604 καὶ Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ Κύπρο=,
ὅ.π., σσ. 317-319.
3. Ἀντίγραφο τῆ= συνοδικῆ= αὐτῆ= ἐπιστολῆ= καταχωρήθηκε στὸν κώδικα Α�
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ἀπὸ τὸν Ἱερεµία πρὸ= τὸν Κωνστάντιο, προκειµένου ὁ δεύτερο= νὰ

χειροτονήσει τὸν τόσο ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ Πύλη, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν

Ἐκκλησία τῆ= Κύπρου, ἐκλελεγµένο ὑποψήφιο ἀρχιεπίσκοπο Κύ-

πρου, οἰκονόµο Κυπριανό.

Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ (τοῦ Ἱερεµίου), ἐλαφρῶ= παραλλαγµένη,

εὑρίσκεται καταχωρηµένη καὶ στὸν κώδικα Α� (φφ. 159-160) τῆ=

Ἀρχιεπισκοπῆ= Κύπρου4 µὲ ἡµεροµηνία καταχώρηση= τὴν 26η Σε-

πτεµβρίου. Ἡ διαµεσολάβηση δύο καὶ πλέον µηνῶν ἀπὸ τῆ= συγ-

���

τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ= Κύπρου, φφ. 157-159. Ἀντίθετα ἀπὸ τὴν πρώτη, ἡ ὁποία φέρει
ἡµεροµηνία συγγραφῆ=, ἡ δεύτερη, ἡ ὁποία καταχωρεῖται µετὰ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ
Σιναίου Κωνσταντίου πρὸ= τοὺ= κυπρίου=, εἶναι ἀχρονολόγητη. Τόσο ἀπὸ τὴν
θέση ποὺ ἔχει στὸν κώδικα, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ πνεῦµα ποὺ εἶναι γραµµένη (στοιχεῖ
πλήρω= πρὸ= τὰ ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίου πρὸ= τοὺ= κυπρίου= ὑποδεικνυόµενα),
συµπεραίνουµε ὅτι ἐγράφη µετὰ τὴν 2αν Ἰουλίου 1810, ἡµεροµηνία συγγραφῆ=
τῆ= ἐπιστολῆ= τοῦ Κωνσταντίου πρὸ= τοὺ= κυπρίου=, καὶ πρὸ τῆ= 15η= Ἰου-
λίου 1810, ἡµεροµηνία συγγραφῆ= τῆ= ἐπιστολῆ= τοῦ Ἱερεµίου ∆� πρὸ= τὸν Κων-
στάντιον. Ἐὰν λάβουµε ὑπόψιν τὸν φυσικῶ= διαµεσολαβήσαντα νεκρὸν χρόνον
µεταξὺ τῆ= ἐπιστολῆ= τοῦ Κωνσταντίου καὶ αὐτῆ= τοῦ Ἱερεµίου, τότε θεωροῦµε
ὅτι ἡ ἐπιστολὴ θὰ πρέπει νὰ ἐγράφη µεταξὺ τῆ= 4η= καὶ 8η= Ἰουλίου 1810. Ἐπί-
ση= ἡ φράση στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου πρὸ= τὸν Κωνστάντιο «γράψαντε=
ἀλλεπαλλήλω= (οἱ κύπριοι γενικῶ=) πρὸ= τὴν καθ’ ἡµᾶ= τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην
Ἐκκλησίαν...» ἀφήνει νὰ νοηθεῖ ὅτι ὑπῆρξαν τοὐλάχιστον δύο ἐπιστολὲ= ἀπὸ
τὴν Κύπρο πρὸ= αὐτόν. (Βλ. κείµενο 16, σσ. 167-168 τοῦ παρόντο= τόµου).
4. Ἡ σηµαντικότερη παραλλαγὴ παρατηρεῖται στὶ= τελευταίε= σειρὲ= τῆ= ἐπι-
στολῆ=, ὅπου εἰ= µὲν τὴν τοῦ κώδικα Α� τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ= Κύπρου ἀναγρά-
φεται ὅτι ἀφοῦ χειροτονήσει καὶ ἐγκαθιδρύσει τὸν Κυπριανὸν ἀρχιεπίσκοπον
Κύπρου, στὴν συνέχεια, τῇ κυριαρχικῇ ἀδείᾳ τοῦ Κυπριανοῦ, ὡ= τοῦ νοµίµου
πλέον ἀρχιεπισκόπου, θὰ χειροτονήσει τὸν Μελέτιον µητροπολίτην Κιτίου, εἰ=
δὲ τὴν ὑπὸ τοῦ ∆ελικάνη ἐκδεδοµένη, θὰ χειροτονήσει καὶ θὰ ἐγκαθιδρύσει καὶ
τοὺ= δύο, χωρί=, στὴν περίπτωση τοῦ Μελετίου, νὰ χρειάζεται τὴν ἄδεια τοῦ
Κυπριανοῦ. ∆ὲν ὑπάρχει καµµία ἀµφιβολία ὅτι ἡ γνήσια ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου
εἶναι ἡ τοῦ κώδικο= Α� τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ= Κύπρου, διότι αὐτὴ στοιχεῖ πλήρω=
πρὸ= τὴν κανονικότητα τῆ= Ἐκκλησία=, ἡ ὁποία ξέρει νὰ σέβεται τὴν ἀρχὴ τῆ=
ὁποιασδήποτε τοπικῆ= Ἐκκλησία=. Ἡ ἴδια ἀκριβῶ= πρὸ= τὴν πρώτη ἐπιστολὴ
τοῦ Ἱερεµίου φρασεολογία παρατηρεῖται καὶ σὲ δεύτερη ἐπιστολή, τὴν ὁποία ὁ
Ἱερεµία= ἐξαπέστειλε πρὸ= τὸν Σιναίου τὴν 27ην Σεπτεµβρίου 1810 (περὶ αὐτῆ=
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γραφῆ= τη= µέχρι τῆ= καταχώρησή= τη= στὸν κώδικα Α� τῆ=
Ἀρχιεπισκοπῆ= (15 Ἰουλίου 1810 µέχρι 26 Σεπτεµβρίου 1810), ὅπω=
ἐπίση= καὶ ἡ διαµεσολάβηση τριῶν καὶ ἡµίσεο= µηνῶν µέχρι τῆ=
χειροτονία= τοῦ Κυπριανοῦ (30 Ὀκτωβρίου 1810), προκάλεσε τὴν
διατύπωση ἀρνητικῶν σχολίων γιὰ τὸν Κυπριανό, καὶ τοὺ= λόγου=
γιὰ τοὺ= ὁποίου=, τόσον ἡ ὑψηλὴ Πύλη, ὅσον καὶ ὁ κλῆρο= καὶ ὁ
λαὸ= τῆ= Κύπρου, τὸν ἐπέλεξαν γιὰ νὰ διαδεχθεῖ τὸν ὑπέργηρο,
ἐξωρισµένο στὴν Εὔβοια, ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθο5.

Τὰ σωζόµενα ἱστορικὰ ἔγγραφα δὲν µᾶ= διαφωτίζουν καθό-
λου γιὰ τὸν ἢ τοὺ= λόγου=, γιὰ τοὺ= ὁποίου= ὁ Κωνστάντιο= δὲν
προχώρησε ἄµεσα στὴν ὑλοποίηση τῆ= ἐντολῆ= τοῦ Ἱερεµίου. Ἂν
µάλιστα λάβει κανεὶ= ὑπόψη ὅτι ὁ Κωνστάντιο=, σὲ ἐπιστολὴ ποὺ
τοῦ ἔστειλαν οἱ κύπριοι6 µὲ τὸ ἴδιο πρὸ= τὸν Ἱερεµία αἴτηµα (νὰ
χειροτονήσει δηλ. τὸν Κυπριανὸ ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου), ἀνταπαν-
τοῦσε στὶ= 2 Ἰουλίου 1810, γράφοντά= του= ὅτι ἂν προηγεῖτο
γραπτὴ παραίτηση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ἢ ἂν εἶχε πρὸ=
τὸ χειροτονῆσαι τὸν Κυπριανὸ ἄδεια τοῦ πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεω=, µετὰ χαρᾶ= θὰ ἐπιτελοῦσε τὰ τῆ= χειροτονία=7, τότε

���

βλ. κατωτέρω). Σ� αὐτὴν σηµειώνεται: «εἶτα δὲ παραλαβοῦσα τὴν γνώµην τὴν
κανονικὴν τοῦ προχειριζοµένου µακαριωτάτου καὶ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου κὺρ Κυπριανοῦ, χειροτονήσῃ καὶ τὸν εὐλαβέστατον ὑποψήφιον τῆ=
ἁγιωτάτη= µητροπόλεω= Κιτίων κὺρ Μελέτιον, κατὰ τὴν περίληψιν τῆ= διαλη-
φθείση= ἡµετέρα= ἐκκλησιαστικῆ= ἐπιστολῆ=». Ὡ= πρὸ= τὴν ὑπὸ τοῦ ∆ελικάνη
ἐκδεδοµένη, κατὰ παρατήρηση τοῦ µακαριστοῦ Βενεδίκτου Ἐγγλεζάκη, σηµει-
ώνουµε τὰ ἑξῆ=: αὐτὴ δόθηκε ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεω= πρὸ=
δηµοσίευση µόλι= τὸ 1902, καί, προκειµένου νὰ δικαιολογηθοῦν οἱ ἐπεµβάσει=
τοῦ πατριάρχου Ἰωακεὶµ Γ� στὸ ἀπὸ τοῦ 1900 µαινόµενον ἀρχιεπισκοπικὸ ζή-
τηµα, ἔγινε ἡ συγκεκριµένη ἀλλοίωση τοῦ κειµένου. Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν
Ἐκκλησίαν Κύπρου, εἴκοσι µελέται, ὅ.π., σ. 52.
5. Περὶ τούτων βλ. στὴν συνέχεια.
6. ∆υστυχῶ= ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ δὲν σώζεται. Τὸ περιεχόµενό τη= τὸ ἐξάγουµε ἀπὸ
τὴν ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Κωνσταντίου πρὸ= τοὺ= κυπρίου=.
7. «... ἡ µόνη ὁδό=, ἡ ἐν διαταγαῖ= πρεσβυγενέσιν, ἱεραῖ= τε καὶ ἀµετατρέπτοι=,
νοµίµω= µέλλουσα εἰσάξαι τοὺ= ὑποψηφισθέντα= εἰ= τὴν τῶν προβάτων αὐλὴν
ἐστὶν αὕτη· ἢ ἡ διὰ παραιτήσεω= τῶν ἐξορισθέντων, ἢ τέλο= ἡ δι’ ἀδεία= τῆ= Με-
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εὔκολα νοεῖ τι=, ὅτι γιὰ κάποιον, εἰδικὸ λόγο, δὲν προχώρησε οὔτε
στὴν «γνωστοποίηση» τῆ= ἐπιστολῆ= τοῦ Ἱερεµίου, ἀλλ� οὔτε καὶ
στὴν χειροτονία τοῦ Κυπριανοῦ.

Τὴν σιωπὴ τῶν ἐγγράφων καὶ αὐτὴν τοῦ Κωνσταντίου ἐπέλε-
ξαν νὰ λύσουν κάποιοι ἱστορικοί, διατυπώνοντα= ὁ καθένα= τὴν
δική του ὑπόθεση. Ἔτσι, πρῶτο= ὁ Χάκκεττ ὑποθέτει («πρέπει νὰ
ὑποθέσωµεν», γράφει) ὅτι ἔγραψε µὲν ὁ Ἱερεµία= στὸν Κωνστάν-
τιο γιὰ τὴν χειροτονία τοῦ Κυπριανοῦ στὶ= 15 Ἰουλίου 1810 πιεζό-
µενο= ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ Πύλη, δὲν ἀπέστειλε ὅµω= τὴν ἐπιστολή, «ἢ
καὶ ἂν (τὴν) ἔπεµψε θὰ συναπέστειλε καὶ ἰδιαιτέρα= ὁδηγία= πρὸ=
τὸν Σιναίου ὅπω= ἀναβάλῃ ὅσον ἠδύνατο τὴν ἐκτέλεσιν τῆ=
ἐντολῆ=». Ὅταν ὅµω= κοιµήθηκε ὁ Χρύσανθο=, συνεχίζει ὁ Χάκ-
κεττ, τοῦ ἔστειλε δεύτερη ἐπιστολή. Αὐτὴν ἐξέλαβεν ὡ= κανονικὴ
καὶ τὴν παρεχώρησε, γιὰ νὰ καταχωρηθεῖ στὸν κώδικα Α� τῆ=
Ἀρχιεπισκοπῆ=, καὶ ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῆ= προχώρησε στὴν χειροτο-
νία8. Θὰ πρέπει νὰ σηµειώσουµε ὅτι τὰ ὑπὸ τοῦ Χάκκεττ γραφό-
µενα, πέραν ἀπὸ τὸ ὅτι κινοῦνται στὴν σφαῖρα τῆ= ὑπόθεση=,
στεροῦνται καὶ ὁποιασδήποτε ἱστορικῆ= βάση=. Πέραν τούτου,
χωρὶ= ἴσω= τὴν δέουσα ἔρευνα, ὁ Χάκκεττ ὑπέπεσε καὶ σὲ ἕνα τρα-
γικότατο λάθο=· ἡ ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίου καταχωρηθεῖσα στὸν κώ-
δικα Α� τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ= ἐπιστολή, ὅπω= προαναφέραµε, εἶναι ἡ
ὑπὸ τοῦ Ἱερεµίου ∆� συγγραφεῖσα κατὰ τὴν 15ην Ἰουλίου 1810, ἡ
πρώτη δηλ. ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου, καὶ ὄχι µία ἄλλη, δεύτερη ἐπι-
στολή.

Ἀρνητικὰ σχόλια περὶ τὸν Κυπριανόν, καὶ ἰδίω= περὶ τοῦ τρό-
που ἀνόδου του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, διατυπώνει καὶ ὁ Βε-

���

γάλη= µητρὸ= ἡµῶν Ἐκκλησία=... Τότε δὲ ἐλευσόµεθα ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει,
ὅτε ἢ ἡ παραίτησι=, ἢ ἡ τῆ= Κωνσταντινουπόλεω=, τῆ= µόνη= ἰσχυούση=
διαλῦσαι τὸ τοιοῦτον, ἄδεια κατὰ κανόνα= ἥξει». Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 157, καὶ σσ.
160 καὶ 161 τοῦ παρόντο= τόµου.
8. ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία τῆ= ὀρθοδόξου Ἐκκλησία= τῆ= Κύπρου, τ. Α�, Ἀθήναι=
1923, σ. 311. Τὰ ἴδια περίπου πρὸ= τὸν Χάκκεττ διατυπώνει καὶ ὁ Μενάρδο=. Βλ.
Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονὴ τῆ= Παναγία= τοῦ Μαχαιρᾶ, Πειραιεῖ
1929, σ. 31.
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νέδικτο= Ἐγγλεζάκη=9. Σὲ ὑποσηµείωσή του µάλιστα, σχολιάζων
τὸ εἰ= τὸν µέγα κώδικα (Α�) τῆ= ἱερᾶ= Ἀρχιεπισκοπῆ= µήνυµα τῆ=
εἰ= ἀρχιεπίσκοπον ἐκλογῆ= τοῦ Κυπριανοῦ10, χαρακτηρίζει ὡ=
ψευδῆ τὰ ὅσα γράφονται στὸ µήνυµα, προκειµένου νὰ δικαιολογή-
σουν «τὸν προβιβασµὸν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ»11. Θεωρεῖ
ἀκόµη ὅτι τὰ τῆ= γενικότερη= ἐκκλησιαστικῆ= ἀταξία= «ἔθεσεν εἰ=
τὴν κανονικήν των θέσιν ὁ Σιναίου Κωνστάντιο=, ἀρνηθεὶ= νὰ χει-
ροτονήσει τὸν Κυπριανόν, ἕω= ὅτου κρίνῃ τὴν ὑπόθεσίν του ἡ Μ.
Ἐκκλησία ἢ παραιτηθῇ κανονικῶ= ὁ Χρύσανθο=»12.

Ἁπλὴ ὅµω= ἀνάγνωση ὅλου τοῦ εἰ= τὸ φ. 167 τοῦ κώδικο= Α�
τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ= µηνύµατο=, ἀποκαλύπτει ὅτι αὐτὸ ἀφορᾶ στὴν
χειροτονία τοῦ ∆αµασκηνοῦ (1824-1827), ὁ ὁποῖο= διαδέχθηκε τὸν
ἐξαναγκασθέντα σὲ παραίτηση Ἰωακεὶµ (1821-1824). Κοµιστὴ= τοῦ
τοιούτου µηνύµατο= ἀναγράφεται ὁ µητροπολίτη= Πάφου Πανά-
ρετο= Β� (1821-1827), ἐνῷ ὅπω= πολὺ καλὰ γνωρίζουµε, µητροπολί-
τη= Πάφου κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κυπριανοῦ ἦταν ὁ Χρύσανθο=
(1805-1821), ὁ ὁποῖο= ὡ= ὁ ἀρχαιότερο= κατὰ τὴν ἕδρα µητροπολί-
τη=, ὑπογράφει πρῶτο= τὸ ὑπόµνηµα τῆ= χειροτονία= τοῦ Κυ-
πριανοῦ13. Στὸ περὶ οὗ ὁ λόγο= µήνυµα σηµειώνονται τὰ ἑξῆ=: «Οἱ
τῇ ἁγιωτάτῃ ἀρχιεπισκοπῇ ὑποκείµενοι πανιερώτατοι καὶ ἅπα= ὁ
εὐαγὴ= τῶν κληρικῶν καὶ ἱερέων σύλλογο=, τῇ προτροπῇ τοῦ πα-
νιερωτάτου καὶ θεοπροβλήτου µητροπολίτου τῆ= ἁγιωτάτη= µη-
τροπόλεω= Πάφου ὑπερτίµου καὶ ἐξάρχου Ἀρσινόη= καὶ �Ρωµαίων

���

9. ∆ιὰ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου, εἴκοσι µελέται, ὅ.π., σ. 386.
10. «Ἐπειδὴ ὁ τῆ= ἁγιωτάτη= Ἀρχιεπισκοπῆ= θρόνο= διέµεινεν ἀκυβέρνητο=,
τοῦ ἐν αὐτῷ ἀρχιεπισκοποῦντο= παραίτησιν ἑκούσιον καὶ ἀβίαστον ποιησαµέ-
νου...». Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 167, καὶ Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου,
ὅ.π., σ. 674, σηµ. 42.
11. «∆ιὰ τοιούτου, ἀλλοίµονον, ψεύδου= (ἑκούσιο= καὶ ἀβίαστο= παραίτηση τοῦ
προκατόχου του) ἄρχεται τὸ Μήνυµα εἰ= τὸν προβιβασµὸν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Κυπριανοῦ, καταχωρηθὲν εἰ= τὴν σ. 167 τοῦ µεγάλου κώδικο= τῆ= ἱερᾶ= Ἀρχιε-
πισκοπῆ=». Αὐτόθι, σ. 674, σηµ. 42.
12. Αὐτόθι, σ. 674, σηµ. 42.
13. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 161. Βλ. καὶ κείµενο 18, σ. 174 στὸν παρόντα τόµο.
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κυρίου κυρίου Παναρέτου προσκαλοῦνται τὴν σεβασµιότητά σου
εἰ= τὸν θρόνον τῆ= ἁγιωτάτη= ἀρχιεπισκοπῆ=, καὶ δὴ ἐπέµφθην ἐγὼ
τοῦ δοῦναί σοι τὸ µήνυµα»14.

Ἄρα, χωρὶ= οἱονδήποτε ἐνδοιασµό, θὰ λέγαµε ὅτι ἀδίκω= κα-
τηγορεῖται ὁ Κυπριανό=, καὶ ἀδίκω= τὸν ἐπωµίζουν κάποιοι ἐνερ-
γειῶν, ἀνηθίκου πρὸ= τὰ ἐκκλησιαστικὰ περιεχοµένου. Στὸ ὑπόµνηµα
στὴν δική του χειροτονία, τὸ ὁποῖον σηµειωτέον ὅτι ἀναγράφεται
εἰ= τὰ φύλλα 160-161 τοῦ κώδικα Α� τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ=, ἀναφέρε-
ται ὁ πραγµατικὸ= λόγο= κενώσεω= τοῦ θρόνου, ὁ ὁποῖο= δὲν ἦταν
ἄλλο= παρὰ τὸ ἔκπτωτον καὶ ὑπερόριον τοῦ Χρυσάνθου ἀπὸ τὴν
ὑψηλὴ Πύλη. «Τῆ= ἁγιωτάτη= Ἀρχιεπισκοπῆ=... ἀπροστατεύτου
διαµεινάση= καὶ ἐν στερήσει γνησίου ποιµένο=, ἅτε τοῦ ἐν αὐτῇ
ἀρχιερατεύοντο= κυρίου Χρυσάνθου, δι’ ὑψηλοῦ προσκυνητοῦ βα-
σιλικοῦ χάττι σεριφίου, γενοµένου ἐκπτώτου τε καὶ ὑπερορίου»15.

Τώρα, ἂν κάποιοι θέλουν νὰ βλέπουν παρασκηνιακὴ ἀνάµειξη
τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ἐξορία τοῦ Χρυσάνθου, δὲν ἔχουν παρά, τῇ
χρήσει τῶν πηγῶν καὶ ὄχι ὑποθετικά, νὰ τὸ ἀποδείξουν16. Ἐµεῖ= ἐν
προκειµένῳ ὀφείλουµε νὰ ὑπενθυµίσουµε, ὅτι ἡ ὑψηλὴ Πύλη, µὴ
ὑποκειµένη στὶ= διαθέσει= τῶν ραγιάδων ὑποδούλων τη= (ἂν ἦτο

���

14. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 167.
15. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 160. Βλ. καὶ κείµενο 18, σ. 173 στὸν παρόντα τόµο.
16. Μία τέτοια ὑπόθεση κάνει καὶ ὁ Ἄντρο= Παυλίδη= (Στρόβολο= - ἱστορία, γε-
ωγραφία καὶ σύγχρονη ζωή, Λευκωσία 2005, σ. 40), ὁ ὁποῖο= θεωρεῖ ὅτι ὁ Κυ-
πριανὸ= θὰ πρέπει νὰ εἶχε µερίδιο εὐθύνη= στὴν «διευθέτηση» γιὰ τὴν ἐξορία
τοῦ Χρυσάνθου, καὶ ὡ= ἐκ τούτου τὴν ἄνοδό του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τὴν
ἔκρινε τὸ οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο παράνοµη καὶ ἀντικανονική. Ἔτσι δηµιουρ-
γήθηκε ἐκκλησιαστικὴ κρίση, ὅπω= γράφει, ἡ ὁποία λύθηκε µὲ τὸν θάνατο τοῦ
Χρυσάνθου στὴν ἐξορία, ὁπότε ὁ θρόνο= κενώθηκε καὶ ὁ Κυπριανὸ= ἔγινε κα-
νονικὰ ἀρχιεπίσκοπο=. Ἡ ἐν λόγῳ ὑπόθεση, πέραν ἀπὸ τὸ ὅτι ἔχει ἱστορικὲ=
ἀνακρίβειε=, ὅπω= π.χ. ὅτι ὁ Κυπριανὸ= γίνεται ἀρχιεπίσκοπο= πρὶν λάβει θέση
τὸ οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο κρίνει τὴν ἄνοδό του πα-
ράνοµη καὶ ἀντικανονική, φαίνεται νὰ µὴν ἔχει ὑπόψιν τη= τὸ κείµενο τῆ= ἐπι-
στολῆ= τοῦ πατριάρχου Ἱερεµίου ∆�, στὸ ὁποῖο δίδεται ρητὴ ἐντολὴ πρὸ= τὸν
Σιναίου γιὰ τὴν χειροτονία τοῦ Κυπριανοῦ. Ἂν µάλιστα λάβουµε ὑπόψιν καὶ τὴν
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ποτὲ δυνατὸν) ἀπεφάσιζε τὶ= ὁποιεσδήποτε ἐνέργειέ= τη= µὲ βάση
τοὺ= δικού= τη= πολιτικοὺ= λόγου= καὶ τὰ δικά τη= πολιτικὰ καὶ
ἄλλα συµφέροντα17. Πόση ἐπιρροὴ θὰ µποροῦσε νὰ ἀσκήσει ἕνα=
οἰκονόµο= ἱερέα= στὴν ὑψηλὴ Πύλη, ὥστε αὐτὴ νὰ κινηθεῖ ἐναντίον
τοῦ Χρυσάνθου καὶ ὑπὲρ τοῦ Κυπριανοῦ; Ἐὰν ἡ παρουσία τοῦ Κυ-
πριανοῦ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ ἢ τοῦ οἱουδήποτε Κυπριανοῦ, ἐξυπη-
ρετοῦσε τὰ οἰκονοµικά, κυρίω=, συµφέροντα τῶν τούρκων στὴν
Κύπρο18, δὲν µπορεῖ νὰ εὐθύνεται διὰ τοῦτο ὁ Κυπριανό=. Ἐὰν οἱ
ἐνέργειε= τοῦ Κυπριανοῦ στὴν στάση τῶν τούρκων τὸ 1804 ἐναν-
τίον τοῦ Χρυσάνθου, τὸν ἀπέδειξαν ἄνδρα σώφρονα καὶ συνετό,
καὶ ἡ ὅλη του κατάρτιση, βιοτὴ καὶ πολιτεία τὸν καθιέρωσαν στὶ=
καρδίε= ἑλλήνων καὶ τούρκων τῆ= Λευκωσία=, µὲ ἀποτέλεσµα τὴν
µετὰ τὴν ἐξορία τοῦ Χρυσάνθου ἐκλογή του ὡ= τοῦ ἀρχιεπισκό-
που Κύπρου «ὡ= ἄξιον καὶ ἡµῶν ἐκ πολλοῦ ἐν πολλοῖ= καὶ διὰ
πολλῶν δόκιµον ὄντα»19, φρονοῦµε ὅτι φθάνει στὰ ὅρια τῆ= φαντα-
σία= νὰ θεωρεῖται ὅτι ὁ Κυπριανὸ= ἔντεχνα, χρησιµοποιῶντα= πι-
θανὸν τὰ χαρίσµατά του, προετοίµασε τὸν δρόµο τῆ= ἀνάρρησή=
του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο.

���

δεύτερη ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου πρὸ= τὸν Σιναίου (27 Σεπτεµβρίου 1810), γιὰ
τὴν ὁποία θὰ µιλήσουµε πάρα κάτω, θὰ δοῦµε ὅτι τὸ οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο,
ὄχι ἁπλῶ= ἤθελε τὴν χειροτονία τοῦ Κυπριανοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιζητοῦσε καὶ
ἐπευλογοῦσε.
17. Ἐκτεταµένα περὶ τούτου βλ. Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, Ὁ Πάφου Χρύσανθο= (1805-
1821) καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ κρίση τοῦ 1810, ΕΚΕΕ, XXIII (1997) 245-271, καὶ µε-
λέτη ∆�, σσ. 583-596 στὸν παρόντα τόµο.
18. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ ἑκάστοτε ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου τὴν περίοδο τῆ= τουρ-
κοκρατία=, λόγῳ τῆ= ἐπίδρασή= του πρὸ= τὸν λαό, ἦταν ὑπεύθυνο= γιὰ τὴν
συλλογὴ τῶν φόρων καὶ τὴν παράδοσή του= στὴν ὑψηλὴ Πύλη. Ὁ γηραιὸ= καὶ
ἐν ἀσθενείαι= ἀρχιεπίσκοπο= Χρύσανθο= ἦταν ἀδύνατο νὰ ἐξυπηρετήσει τοὺ=
τούρκου=. Ἕνα= νέο= ὅµω= ἀρχιεπίσκοπο= «ἐγγυόταν» τὰ συµφέροντά του=.
19. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 161. Βλ. καὶ κείµενο 18, σ. 173 στὸν παρόντα τόµο. Νὰ ση-
µειώσουµε ἀκόµη τὸ ἑξῆ=: στὴν µνηµονευθεῖσα ἐπιστολὴ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ
λαοῦ τῆ= Κύπρου πρὸ= τὸν Κωνσταντινουπόλεω= Ἱερεµία ∆� (28 Ἰουνίου 1810),
ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Κυπριανοῦ ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ Πύλη ὡ= τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου Κύ-
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Ἀλλὰ καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὴν κατὰ τὸν Ἐγγλεζάκη ἄρνηση τοῦ
Κωνσταντίου νὰ χειροτονήσει τὸν Κυπριανό, ἔχουµε νὰ παρατη-
ρήσουµε τὰ ἑξῆ=: ∆ὲν ἀρνεῖται ὁ Κωνστάντιο= νὰ χειροτονήσει τὸν
Κυπριανό, τοῦ ὁποίου µάλιστα τὴν ἐκλογὴ θεωρεῖ ἀρίστην καὶ φρο-
νίµην. «Καὶ περὶ µὲν τῆ= γενοµένη= καὶ ἐκ µέρου= ὑµῶν ἐκλογῆ=
συνῳδὰ τῷ βασιλείῳ θεσπίσµατι πρὸ= τὸν πανοσιολογιώτατον
ἅγιον οἰκονόµον κὺρ Κυπριανόν, ἐπὶ τῷ ἀναδεχθῆναι τοὺ= πνευµα-
τικοὺ= οἴακα= πάση= τῆ= Κύπρου, ἐστὶν ἀρίστη καὶ φρονίµη, διότι
µόνο= αὐτό=, ὡ= εἰδὼ= πάντα, δύναται ἐπὶ τοιούτων σφοδρῶν καὶ
ἀλγεινῶν τῆ= πατρίδο= ὑµῶν περιστάσεων στῆναι πρὸ= τὰ τοιαῦτα
ῥαγδαῖα τῶν ἀλλεπαλλήλων καταιγίδων καὶ κατευνάσαι τὴν τῶν
πραγµάτων πικρὰν ταραχὴν καὶ ζάλην, ὡ= ἐχέφρων τῷ ὄντι καὶ πο-
λύπειρο= κυβερνήτη=»20.

Πῶ= εἶναι δυνατὸν νὰ ἀρνεῖται τὴν χειροτονία σὲ ἕνα ἄνδρα
τοῦ ὁποίου τὴν ἐκλογὴ θεωρεῖ ἀρίστη καὶ φρονίµη, τὸν χαρακτη-
ρίζει ἐχέφρονα καὶ πολύπειρο κυβερνήτη, ἀτενίζει στὸ πρόσωπό του
τὸ καλῶ= νοούµενον µέλλον τῆ= Κύπρου, ἀφοῦ εἶναι ὁ «µόνο=
εἰδὼ= πάντα» τὰ προβλήµατά τη=, καὶ ὁ µόνο= ὁ ὁποῖο= µπορεῖ νὰ
σταθεῖ ἔναντι τῶν σφοδρῶν καὶ ἀλγεινῶν περιστάσεων τῆ= πατρί-
δο=, ἔναντι τῶν ραγδαίων ἀλλεπαλλήλων καταιγίδων καὶ νὰ κα-
τευνάσει τὴν πικρὴ ταραχὴ καὶ ζάλη τῶν πραγµάτων; ∆ὲν ἀρνεῖται
τὴν χειροτονία διότι ἔχει τι κατὰ τοῦ Κυπριανοῦ καὶ τῶν λοιπῶν κυ-
πρίων, κλήρου καὶ λαοῦ, ποὺ τὸν στηρίζουν, ἀλλὰ θέλει, ὡ= παρο-
δικῶ= ἐπιχωριάζων ἐπίσκοπο=, νὰ κινεῖται ἐντὸ= τῶν πλαισίων τῆ=
νοµοκανονικῆ= τάξεω= τῆ= Ἐκκλησία=. ∆ιὰ τοῦτο, ἐπικαλούµενο=
τὸ δίκαιον τῆ= Ἐκκλησία=, ἀλλὰ καὶ προηγούµενα παραδείγµατα,

���

πρου, χαρακτηρίζεται ὡ= ἀπότοµη ἀπόφασή τη=. «Τὸ ὑψηλὸν καὶ πολυχρόνιον
δεβλέτι ἐν ταὐτῷ, οὐ µόνον διὰ προσκυνητῶν περατίων, ἀλλὰ καὶ δι’ ὑψηλοῦ
χάττι σεριφίου ἀποκατέστησεν ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου διάδοχον τὸν ἅγιον οἰκο-
νόµον κὺρ Κυπριανόν, καὶ µητροπολίτην Κιτίων τὸν ἀρχιµανδρίτην Μελέτιον µὲ
ἀπότοµον ἀπόφασιν». (βλ. ἐνταῦθα, σ. 157). Ἄρα ποῦ ἡ ὁποιαδήποτε ἀνάµειξη
τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ἐξορία τοῦ Χρυσάνθου;
20. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 156. Βλ. καὶ κείµενο 14, σ. 159 στὸν παρόντα τόµο.

? - ? ? 3: 1 22-09-09  18:51  ������ 618

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



θεωρεῖ ὅτι ἡ µόνη ὁδὸ= διὰ νὰ γίνει «ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει» ἡ
«χειροτονία ἐπισκόπου» (Κυπριανοῦ) εἶναι «ἢ ἡ παραίτησι=, ἢ ἡ
τῆ= Κωνσταντινουπόλεω=, τῆ= µόνη= ἰσχυούση= διαλῦσαι τὸ τοι-
οῦτον, ἄδεια κατὰ κανόνα=»21. Ἄρα τὸ µόνον, ὄχι εὐκαταφρόνητον
κώλυµα τοῦ Κωνσταντίου, εἶναι τὸ νὰ µὴν πράξει κατὰ κανόνα=. Γι�
αὐτό, σὲ µία µεστὴ ἀπὸ πλευρᾶ= Κανονικοῦ ∆ικαίου ἐπιστολή, ὑπο-
δεικνύει τὴν ὀρθὴ καὶ νόµιµη ὁδό, πρᾶγµα τὸ ὁποῖον ὡ= γνωστὸν
ἔπραξαν οἱ κύπριοι22.

Καὶ ὅµω=, παρὰ ταῦτα, παρὰ δηλ. τὴν ἔγγραφο ἄδεια τοῦ πα-
τριάρχου Ἱερεµίου ∆� πρὸ= τὸν Σιναίου Κωνστάντιο, γραφεῖσαν,
ὅπω= προαναφέραµε, στὶ= 15 Ἰουλίου 1810, πρὸ= ἐπιτέλεση τῆ= χει-
ροτονία= τοῦ Κυπριανοῦ23, ὁ Κωνστάντιο= ἢ κάποιο= ἄλλο=, δὲν
ἄφησε τελικὰ νὰ προχωρήσει ἡ χειροτονία πρὶν τὸν θάνατο τοῦ
Χρυσάνθου.

���

21. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 157. Βλ. καὶ κείµενο 14, σ. 161 στὸν παρόντα τόµο. Γράφον-
τα= αὐτὰ ὁ Σιναίου, θέλει νὰ προστατεύσει ὄχι µόνον τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ
τὸν Κυπριανό, ὁ ὁποῖο= θὰ ἀνελάµβανε τὸ ἔργον τῆ= ἀρχιεπισκοπεία= σὲ ἀντί-
ξοε= γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ ἔθνο= συνθῆκε=.
22. Τοῦτο εἶναι ἐµφανέστατο στὴν δεύτερη ἐπιστολή, ἡ ὁποία ἀποστέλλεται πρὸ=
τὸν Ἱερεµία ∆� ἀπὸ τὴν Κύπρο γιὰ τὸ θέµα τῆ= χειροτονία= τοῦ Κυπριανοῦ.
Αὐτὴ ἀποστέλλεται ἀπὸ τὴν τότε Σύνοδο τῆ= Ἐκκλησία= τῆ= Κύπρου πρὸ=
τὸν Ἱερεµία. Εἶναι δὲ γραµµένη κατὰ τὸ πνεῦµα καὶ τὶ= ὑποδείξει= τοῦ Κων-
σταντίου στὴν ἀπαντητική του πρὸ= τοὺ= κυπρίου= ἐπιστολὴ (2 Ἰουλίου 1810).
23. «∆ιὰ τοῦτο γράφοντε= συνοδικῶ= µετὰ τῶν περὶ ἡµᾶ= ἱερωτάτων ἀρχιερέων
καὶ ὑπερτίµων τῶν ἐν ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητῶν ἀδελφῶν ἡµῶν καὶ συλλει-
τουργῶν, ἐντελλόµεθα καὶ παραγγέλλοµεν τῇ ἱερότητί σου, ὅπω=, ἔχων τὴν ἡµε-
τέραν ἐκκλησιαστικὴν ἄδειαν καὶ παραλαβὼν συλλειτουργοὺ= τοὺ= λοιποὺ= δύο
αὐτόθι συναδελφού=, διαπραξάµενο= ἐπιτέλεσῃ= σὺν πάσῃ κανονικῇ ἀκριβείᾳ
τὴν θείαν καὶ ἱερὰν µυσταγωγίαν καὶ χειροτονήσῃ= κατὰ πρῶτον, τὸν εἰρηµένον
θεοφιλέστατον ὑποψήφιον κὺρ Κυπριανόν, προχειριζόµενο= αὐτὸν ἀρχιεπίσκο-
πον τῆ= ἁγιωτάτη= Ἀρχιεπισκοπῆ= Κύπρου καὶ ἀποκαταστήσῃ= εἰ= τὸν θρόνον
αὐτῆ= τῇ ἐπικλήσει καὶ χάριτι τοῦ παναγίου καὶ τελεταρχικοῦ Πνεύµατο=. Εἰ δέ
γε, µετὰ τὴν ἀποκατάστασιν αὐτοῦ, ἐπιτραπῇ κυριαρχικὴ ἄδεια τῆ= αὐτοῦ µα-
καριότητο= πρὸ= τὴν ἀρχιερωσύνην σου, καὶ περὶ τῆ= ἑτέρα= χειροτονία= τοῦ
διαδεξαµένου τὸν θρόνον τῆ= ἁγιωτάτη= Μητροπόλεω= Κιτίων, καὶ γνωµοδο-
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Τόσο στὶ= πηγέ=, ὅσο καὶ στὴν βιβλιογραφία, παρατηρεῖται

ἀσάφεια ὡ= πρὸ= τὴν ἡµεροµηνία θανάτου τοῦ Χρυσάνθου, καὶ ὡ=

πρὸ= τὸ πότε αὐτὸ= (ὁ θάνατο=) µαθεύτηκε στὴν Κύπρο24. Ὁ

λόγο= δὲν εἶναι ἄλλο= παρὰ τὸ γεγονὸ= ὅτι ὁ κάθε ἕνα=, κυρίω=

ἀπὸ πλευρᾶ= πηγῶν, σηµειώνει τὶ= ἡµεροµηνίε= κατὰ τὶ= ὁποῖε=

αὐτὸ= τὸν πληροφορήθηκε. Γενικότερα πιστεύεται ὅτι ὁ Χρύσανθο=

κοιµήθηκε κατὰ µῆνα Σεπτέµβριον τοῦ 181025. Αὐτὸ µαρτυρεῖται

στὸ πλέον ἐπίσηµο κείµενο τῆ= Ἐκκλησία= τῆ= Κύπρου, τὸν κώ-

δικα Α� τῆ= ἱερᾶ= Ἀρχιεπισκοπῆ=, σὲ κατάλογο τῶν χρεῶν τῆ=

Ἀρχιεπισκοπῆ= ὁ ὁποῖο= συντάχθηκε, µετὰ τὴν χειροτονία τοῦ Κυ-

πριανοῦ, ἀπὸ τοὺ= ἀρχιερεῖ= τῆ= Ἐκκλησία= τῆ= Κύπρου καὶ τὸν

εὐαγῆ κλῆρο τῆ= θεοσώστου πόλεω= Λευκωσία=. Σ� αὐτὸν σηµει-

ώνεται ὅτι «µετὰ τὴν πρὸ= Κύριον ἐκδηµίαν τοῦ µακαρίτου καὶ ἀοι-

δίµου προκατόχου µα= κυρίου Χρυσάνθου ἀρχιεπισκόπου (γράφει

τήσῃ ἡ αὑτοῦ µακαριότη= εἰ= τὸ νὰ ἐπιτελέσῃ= τὴν χειροτονίαν αὐτὴν πάλιν ἡ
ἱερότη= σου, τότε συνηγορούση= καὶ τῆ= ὑ(ἡ)µετέρα= ἐκκλησιαστικῆ= ἀδεία=,
χειροτονήσῃ= ὡσαύτω= ἀρχιερέα τὸν εὐλαβέστατον ὑποψήφιον κὺρ Μελέτιον,
καὶ ἀποκαταστήσῃ= ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ ἐκείνῃ Μητροπόλει, κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν
διατύπωσιν εἰ= τὴν ἄγρυπνον προστασίαν καὶ θεοφιλῆ ἐπίσκεψιν καὶ ποιµαντο-
ρίαν τοῦ αὐτόθι χριστεπωνύµου πληρώµατο=». Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 160. Βλ. καὶ κεί-
µενο 16, σ. 169 στὸν παρόντα τόµο.
24. Ὡ= ἡµεροµηνίε= θανάτου τοῦ Χρυσάνθου προτείνονται ἡ 1η Σεπτεµβρίου
[Π. Ἀγγελᾶτο=, ἐν Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονικὰ σηµειώµατα», ΚΧ, Β� (1924) 228], ἡ
2α Ὀκτωβρίου (αὐτόθι, σ. 228) καὶ ἡ 4η Ὀκτωβρίου [Εὐαγγέλιον Λευκάρων, ἐν
Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Παλαιογραφικά», ΚΧ, ΙΓ� (1937) 62].
25. Πληροφοριακὰ ἀναφέρουµε ὅτι τὰ λείψανα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου,
σύµφωνα µὲ µαρτυρία τοῦ π. Πολυκάρπου Χρυσικοῦ, βρίσκονται στὸν ἱερὸ ναὸ
Ἁγία= Παρασκευῆ= Χαλκίδο= (βλ. Γ. ΓΕΩΡΓΗ, «Ἰχνηλατῶντα= τὶ= σχέσει=
Κύπρου-Εὐβοία= ἀνὰ τοὺ= αἰῶνε=», ∆ιεθνὲ= Ἐπιστηµονικὸ Συνέδριο «Ἡ πόλη
τῆ= Χαλκίδα=» - Χαλκίδα 24-27 Σεπτεµβρίου 1987, Ἑταιρεία Εὐβοϊκῶν
Σπουδῶν, Ἀθήνα 1990, σ. 158). Σύµφωνα καὶ µὲ ἄλλη, προφορικὴ µαρτυρία τοῦ
Θεοδώρου Παπαδοπούλου, σὲ µεγάλο ναὸ τῆ= Χαλκίδα=, στὸ βόρειο κλῖτο=
πίσω ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ χορό, ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία βρῆκε ἕνα κεκοιµηµένο
σὲ καθιστὴ στάση.
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ὁ Κυπριανό=), ἥτι= συνέβη κατὰ τὸ 1810 σωτήριον ἔτο=, ἐν µηνὶ Σε-
πτεµβρίῳ»26.

Τὸ ἄγγελµα τοῦ θανάτου τοῦ Χρυσάνθου φθάνει στὴν Κύπρο
ὁπωσδήποτε πρὸ τῆ= 26η= Σεπτεµβρίου τοῦ 181027. Στὸ συµπέρασµα
αὐτὸ ὁδηγούµεθα ἀπὸ τὸ γεγονὸ= ὅτι στὶ= 26 Σεπτεµβρίου 1810, ἡ
ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου ∆� πρὸ= τὸν Σιναίου γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῆ=
χειροτονία= τοῦ Κυπριανοῦ, καταχωρεῖται στὸν κώδικα Α� τῆ=
Ἀρχιεπισκοπῆ=. Ὁ θάνατο= τοῦ Χρυσάνθου, παρὰ τὴν ἄδεια τοῦ
Ἱερεµίου πρὸ= τὸν Σιναίου, θὰ ἦταν ἐκεῖνο= ποὺ θὰ ἄνοιγε τὸν
δρόµο πρὸ= τὴν χειροτονία τοῦ Κυπριανοῦ, αἰροµένου καὶ τοῦ ὁποι-
ουδήποτε πνευµατικοῦ διλήµµατο=, τὸ ὁποῖο θὰ µποροῦσε νὰ ἐµφώ-
λευε στὴν καρδία τοῦ τελευταίου.

Εἴδαµε στὴν ἀνάλυση τῆ= ἐπιστολῆ= τοῦ Γαβριὴλ Ζαχαρίου
πρὸ= τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, ὅτι ἡ σχέση Κυπριανοῦ καὶ
Χρυσάνθου ἦταν ἄριστη. Ὑπῆρχε µεταξύ του= ἄψογη συνεργασία
καὶ ἀπόλυτο= σεβασµό=. Ὁ Χρύσανθο= ἐµπιστευόταν ἀπόλυτα τὸν
Κυπριανό28. Τοῦ χρωστοῦσε δὲ καὶ εὐγνωµοσύνη, λόγῳ τῆ= σωτή-
ρια= γιὰ τὸν Χρύσανθο ἐπέµβαση= τοῦ Κυπριανοῦ στὴν στάση τῶν
τούρκων τοῦ 1804. Ἀλλὰ καὶ ὁ Κυπριανὸ= ὑπήκουε µὲ προθυµία
στὶ= ἐντολὲ= τοῦ Χρυσάνθου. Ὅλα τοῦτα, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλά,
τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι τοῦ παρόντο= νὰ ἐξιστορηθοῦν, δηµιούργησαν
µεταξὺ τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἄνδρῶν µία ἔντονη πνευµατικὴ
σχέση. Ὁ ὅλο= ὑπακοὴ πρὸ= τὸν Χρύσανθο Κυπριανὸ= ἦτο ποτέ
δυνατὸν νὰ θελήσει τὴν ἐξορία του καὶ νὰ ἐπιβουλευθεῖ τὸν θρόνο

26. Κῶδιξ Α� ΙΑΚ, φ. 165. Βλ. καὶ κείµενο 39, σ. 225 στὸν παρόντα τόµο.
27. Ὁ Παναγῆ= Ἀγγελᾶτο= βεβαίω= ἀναφέρει ὅτι τῇ 29ῃ τοῦ αὐτοῦ ἠκούσθη εἰ=
Λευκοσίαν (Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Χρονικὰ σηµειώµατα», ὅ.π., σ. 228, καὶ ἐνταῦθα, σ. 42),
προφανῶ= ὅµω= καὶ ἐδῶ, ὅπω= καὶ στὸ θέµα τῆ= ἡµεροµηνία= θανάτου τοῦ Χρυ-
σάνθου, ἀναφέρει τὴν ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἴδιο= πληροφορήθηκε τὸ γεγονό=.
28. Βλ. ἐπιστολὴ Γαβριὴλ Ζαχαρίου πρὸ= τὸν ἀρχιεπίσκοπον Χρύσανθον, ἡµε-
ροµ. 23 Μαΐου 1803. «Ὁ ἅγιο= οἰκονόµο= κὺρ Κυπριανὸ= τὴν προσκυνᾶ (τὴν µα-
καριότητά του) πανευλαβῶ= δι’ ἐµοῦ, καὶ κατὰ τὴν προσταγήν τη= ἤθελε νὰ
µισέψῃ εἰ= Φιλάνιν ὡ= τὸν ἐδιορίσετε». Ὅρα ἀνωτέρω, σ. 134.

? - ? ? 3: 1 22-09-09  18:51  ������ 621

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



���

του; Τί ἐµπόδιζε τὸν Κυπριανό, µετὰ τὴν ἔλευση τῆ= ἐπιστολῆ= τοῦ
Ἱερεµίου, νὰ ἀπαιτήσει τὰ τῆ= χειροτονία= του σὲ ἀρχιεπίσκοπο;
Ἤ, γιατί, βλέποντα= ὅτι κωλυσιεργοῦσε τὸ θέµα (ἀπὸ τῆ= 15η=
Ἰουλίου 1810 µέχρι τῆ= 26η= Σεπτεµβρίου 1810) δὲν ἀπευθύνθηκε
διὰ ἐπιστολῶν πρὸ= τὸν Ἱερεµία καὶ νὰ ζητήσει τὸ δίκαιό του; Ἤ,
ἀκόµη, γιατί δὲν ἔκανε χρήση τῆ= «καλῆ= σχέση=» ποὺ εἶχε µὲ τὴν
πολιτικὴ ἐξουσία (τοὺ= τούρκου=), ὅπω= γράφουν ὁρισµένοι, γιὰ
ἐπίσπευση τῆ= χειροτονία= του; Καὶ ὅµω=, παρ� ὅλο ποὺ µποροῦσε
νὰ χρησιµοποιήσει ὅλα τοῦτα, δὲν τὸ ἔπραξε. Ἡ πνευµατική του
σχέση µὲ τὸν γηραιὸ ἀρχιεπίσκοπο δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεπε. Ἔκρινε
φρονιµότερο, παρὰ τὴν λύση τοῦ κανονικοῦ ζητήµατο=, ἡ ὁποία
πραγµατοποιήθηκε µὲ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου ∆�, νὰ περιµένει
µέχρι καὶ τὸν θάνατο τοῦ Χρυσάνθου. Γι� αὐτό, ὅταν πληροφο-
ροῦνται στὴν Λευκωσία τὸν θάνατο τοῦ ὑπὸ τῶν τούρκων ἐξορι-
σθέντο= ἀρχιεπισκόπου, τότε καταχωροῦν τὴν ἐπιστολὴ τοῦ
Ἱερεµίου στὸν κώδικα, γιὰ νὰ ἀνοίξει ἐπίσηµα πλέον ὁ δρόµο= τῆ=
χειροτονία=, ἡ ὁποία, παρ� ὅλα ταῦτα, ἐπιτελεῖται ἕνα καὶ πλέον
µῆνα µετὰ (30 Ὀκτωβρίου 1810). Καὶ στὸ σηµεῖο τοῦτο δὲν ἐπείγε-
ται ὁ Κυπριανό=, πρᾶγµα τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύει ὅτι δὲν κυνηγοῦσε
τὸν θρόνο, ἀλλὰ ὑπακούει στὰ κελεύσµατα τῶν καιρῶν καὶ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἀνθρώπων.

Φρονοῦµε λοιπὸν ὅτι ἡ καθυστέρηση τῆ= χειροτονία= τοῦ Κυ-
πριανοῦ καὶ ἡ ἐπιτέλεσή τη= µετὰ τὸν θάνατο τοῦ Χρυσάνθου ἦταν,
γιὰ τοὺ= λόγου= ποὺ προαναφέραµε, ἐπιλογὴ τοῦ Κυπριανοῦ, ὁ
ὁποῖο= θὰ εἶχε ὁπωσδήποτε ἐπικοινωνία καὶ συνεννόηση καὶ µὲ τὸν
Σιναίου Κωνστάντιο. Ἐπίση=, φρονοῦµε ὅτι ὁ Κωνστάντιο=, παρ�
ὅλο ποὺ λύθηκε τὸ ἀπὸ πλευρᾶ= ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου ζήτηµα,
καὶ θὰ µποροῦσε ἄνετα, µετὰ τὴν λήψη τῆ= ἐπιστολῆ= τοῦ Ἱερε-
µίου, νὰ προχωρήσει µετὰ τῶν λοιπῶν ἐπισκόπων τῆ= Ἐκκλησία=
τῆ= Κύπρου στὴν χειροτονία, σεβάστηκε τὴν ἐπιθυµία τοῦ Κυ-
πριανοῦ. Οἱ ἡµεροµηνίε= καὶ τὰ δύο σωζόµενα ἔγγραφα (ἐπιστολὴ
Σιναίου πρὸ= κυπρίου= καὶ ἐπιστολὴ πατριάρχου Ἱερεµίου πρὸ=
Σιναίου, ὡ= ἐπίση= καὶ µία δεύτερη ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου πρὸ=
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τὸν Σιναίου, ἡµεροµηνία= 27 Σεπτεµβρίου 1810, τὴν ὁποία θὰ ἐξε-
τάσουµε ἀµέσω= µετά), δικαιολογοῦν ἀπόλυτα τὴν ἐξαγωγὴ τῶν
παρὰ πάνω συµπερασµάτων.

Στὸ Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπων Κύπρου, βιβλίον ΛΗ�, ἔγγραφον
9, σώζεται ἰδιόχειρη πρωτότυπη προσωπικὴ ἐπιστολὴ τοῦ πατριάρ-
χου Ἱερεµίου ∆� πρὸ= τὸν ἐν Κύπρῳ διατρίβοντα, ἀπὸ τῆ= 27η=
Φεβρουαρίου 181029 καὶ ἑξῆ=, ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ καὶ µετέπειτα πα-
τριάρχην Κωνσταντινουπόλεω= Κωνστάντιον. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτή,
σύµφωνα µὲ αὐτόγραφο σηµείωµα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Σω-
φρονίου, ἐπεδόθηκε σ� αὐτὸν τὴν 3η Μαΐου 1872, προερχόµενον ἀπὸ
τὸ σιναϊτικὸ µετόχιο τῆ= Βασιλεία=, ὅπου προφανῶ= τὴν εἶχε λη-
σµονήσει ὁ Σιναίου30. ∆ι� αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἡ ἐπιστολὴ ἔφθασε στὴν
Κύπρο καὶ ἀρχειοθετήθηκε στὸ Ἀρχεῖον τῶν ἀρχιεπισκόπων Κύ-
πρου. Πρῶτο= ἐξέδωκε τὴν ἐπιστολὴ ὁ Κ. Μυριανθόπουλο=31.

Ἡ ἐπιστολὴ γράφτηκε στὶ= 27 Σεπτεµβρίου 1810. Ἡ ἡµερο-
µηνία συγγραφῆ= τη= δὲν ἔχει καµµία σχέση µὲ τὴν ἡµεροµηνία κα-
ταχώρηση= στὸν κώδικα Α� τῆ= Ἀρχιεπισκοπῆ= Κύπρου (26
Σεπτεµβρίου 1810) τῆ= πρώτη= πρὸ= τὸν Σιναίου συγγραφείση=
ἀπὸ τὸν Ἱερεµία ∆� περὶ τῆ= χειροτονία= τοῦ Κυπριανοῦ ἐπιστολῆ=
(15 Ἰουλίου 1810). Τὸ ὅτι ἡ µία γράφτηκε στὶ= 27 Σεπτεµβρίου καὶ
ἡ ἄλλη καταχωρήθηκε στὸν κώδικα στὶ= 26 Σεπτεµβρίου, εἶναι
ἁπλὴ σύµπτωση. Θὰ µποροῦσε, διαφοροποιηµένη= τῆ= ἡµεροµηνία=
θανάτου τοῦ Χρυσάνθου καὶ τῆ= µεταδόσεω= τοῦ µηνύµατο= τού-
του στὴν Λευκωσία, ἡ καταχώρηση τῆ= πρώτη= ἐπιστολῆ= στὸν
κώδικα νὰ γινόταν ἐνωρίτερα.

Στὴν ἐπιστολὴ θίγονται τρία ζητήµατα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ δύο
πρῶτα ἀφοροῦν στὸν Κυπριανό, ἐνῷ τὸ τρίτον ἀναφέρεται σὲ πα-
ραχώρηση, ἐµφαινοµένη δι� ἐπιστολῆ=, τὴν ὁποία κάµνει ὁ Ἱερεµία=

���

29. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Πατριαρχικαὶ ἐπιστολαὶ πρὸ= τοὺ= ἀρχιεπισκόπου=
Κύπρου Χρύσανθον καὶ Σινᾶ Κωνστάντιον», ΚΣ, ΙΣτ� (1952) 36.
30. Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου, ὅ.π., σ. 52.
31. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Πατριαρχικαὶ ἐπιστολαί», ΚΣ, ὅ.π., σσ. 36-37. Βλ.
κείµενον 17, σσ. 171-172 τοῦ παρόντο= τόµου.
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πρὸ= κάποιον «κὺρ Ἰωακείµ», προκειµένου νὰ πραγµατοποιήσει
ἕνα ταξίδι.

Εἶναι προφανὲ= ὅτι ἡ µὴ τέλεση τῆ= χειροτονία= τοῦ Κυ-
πριανοῦ ἀπὸ τὸν Κωνστάντιο, προκάλεσε τὴν συγγραφὴ τῆ= περὶ
ἧ= ὁ λόγο= ἐπιστολῆ=. Ἡ παρέλευση δύο καὶ ἡµίσεο= µηνῶν ἀπὸ
τῆ= συγγραφῆ= τῆ= πρώτη= καὶ ἡ πληροφόρηση, τὴν ὁποίαν ὁπωσ-
δήποτε ἔλαβεν ὁ Ἱερεµία=, ὅτι δηλ. ὁ Κυπριανὸ= δὲν ἀπεκατεστάθη
ὡ= ὁ νέο= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου, κατὰ τὴν ἄδειάν του, τὸν ὤθη-
σαν στὴν συγγραφὴ τῆ= δεύτερη= ἐπιστολῆ=, διὰ τῆ= ὁποία= ἀνα-
νεώνει τὴν πρώτην κανονικὴν ἄδειαν περὶ τῆ= χειροτονία=. «Ἰδοὺ
κατὰ τὴν βασιλικῶ= ἐπικυρωθεῖσαν αἴτησιν τῶν αὐτόθι ἱερωτάτων
συναδελφῶν, τοῦ εὐαγοῦ= κλήρου καὶ παντὸ= τοῦ χριστεπωνύµου
πληρώµατο=, στέλλεται ἐκκλησιαστικὴ ἡµῶν εἴδησι= τῇ φίλῃ ἡµῶν
ἱερότητί σου, ἵνα ἐπιτελέσασα κανονικῶ= τὴν χειροτονίαν πρῶτον
τοῦ θεοφιλεστάτου ὑποψηφίου κὺρ Κυπριανοῦ, προχειρίσητε µετὰ
τῶν λοιπῶν δύο συλλειτουργῶν συναδελφῶν τὴν αὐτοῦ θεοφιλίαν
εἰ= τὸν θρόνον τῆ= ἁγιωτάτη= Ἀρχιεπισκοπῆ= Νέα= Ἰουστινιανῆ=
καὶ πάση= Κύπρου, πρὸ= διαδοχὴν τοῦ ἀπελαθέντο= δι’ ὑψηλοῦ βα-
σιλικοῦ προσκυνητοῦ ὁρισµοῦ πρώην ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κὺρ
Χρυσάνθου»32.

Ἡ ὕπαρξη τῆ= ἐπιστολῆ= αὐτῆ= ἔχει τεράστια σηµασία γιὰ τὸν
Κυπριανό, διότι ἀναιρεῖ ὅλου= ἐκείνου= οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν σ� αὐτὸν
ὁποιανδήποτε εὐθύνη σὲ σχέση µὲ τὰ ἔσχατα τοῦ βίου τοῦ Χρυσάν-
θου. Τὸ συµπέρασµα τοῦτο ἐνισχύεται περισσότερον, ὅπω= θὰ δοῦµε,
καὶ ἀπὸ τὸ δεύτερο, ἀφορῶν στὸν Κυπριανό, ζήτηµα τῆ= ἐπιστολῆ=.

Εἶναι, λοιπόν, φανερὸ ὅτι τὸ πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπό-
λεω= γενικότερα καὶ ὁ Ἱερεµία= ∆� εἰδικότερα, θέλουν τὴν χειροτο-
νία τοῦ Κυπριανοῦ. Πρὸ= τοῦτο ἔχουν ὑπέρ του= τὴν τήρηση ὅλη=
τῆ= προβλεποµένη= ὑπὸ τοῦ Κανονικοῦ ∆ικαίου τάξη= τῆ= Ἐκκλη-
σία=· ὁ Χρύσανθο=, µετὰ τὴν ἀπέλασή του, θεωρεῖται «πρῴην ἀρχι-

���

32. ΙΑΚ, Βιβλίον ΛΗ�, ἔγγραφον 9. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Πατριαρχικαὶ ἐπι-
στολαὶ πρὸ= τοὺ= ἀρχιεπισκόπου= Κύπρου Χρύσανθον καὶ Σινᾶ Κωνστάντιον»,
ὅ.π., σσ. 36-37. Βλ. καὶ ἐνταῦθα, σ. 171.
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επίσκοπο<», καὶ ὡ< ἐκ τούτου ἡ Ἐκκλησία τῆ< Κύπρου παραµένει
ἀκέφαλο<, ὑπάρχει ἡ «αἴτησι<» (ἐκλογὴ) τοῦ Κυπριανοῦ ἀπὸ τοὺ<
ἀρχιερεῖ< τῆ< Κύπρου, τὸν εὐαγῆ κλῆρο καὶ ὅλο τὸ χριστεπώνυµο
πλήρωµα, καὶ τέλο< ὑπάρχει ἡ κατὰ τοὺ< κανόνε< καὶ τὸν Κων-
στάντιο κανονικὴ ἄδεια τοῦ µόνου πρὸ< ἐπίλυση ἐκκλησιαστικῶν
ζητηµάτων τότε οἰκουµενικοῦ πατριαρχείου. Ἐὰν τὸ πατριαρχεῖο
ἀντιτίθετο στὴν ἐκλογὴ καὶ χειροτονία τοῦ Κυπριανοῦ, ὅπω< ση-
µειώνει, π.χ., ὁ Χάκκεττ33, πρὸ< τί ἡ δεύτερη ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερε-
µίου ἐπαναφέρουσα τὸ ἴδιο θέµα; Λαµβανοµένου µάλιστα ὑπόψη,
ὅτι ὁ θάνατο< τοῦ Χρυσάνθου εἶναι ἄγνωστο< στὸν Ἱερεµία ὅταν
γράφει αὐτὴ τὴν ἐπιστολή34, τότε εὔκολα ἀντιλαµβανόµεθα ὅτι τὸ
πατριαρχεῖο καὶ θέλει καὶ ἐπείγεται γιὰ τὴν χειροτονία τοῦ Κυ-
πριανοῦ.

Στὸ δεύτερο ἀφορῶν τὸν Κυπριανὸ ζήτηµα τῆ< ἐπιστολῆ<, ὁ
Ἱερεµία< ἐµφανίζεται ὡ< νὰ ἀναµένει κάτι ἀπὸ τὸν Κυπριανό. Αὐτὸ
ἐννοεῖται πίσω ἀπὸ τὰ ἐκφραζόµενά του «περὶ τοῦ ἀνήκοντο<
ἡµῖν». Μετὰ τὸ πρῶτο ζήτηµα, ποὺ ὅπω< εἴδαµε ἀφορᾶ στὴν ἀνα-
νέωση τῆ< κανονικῆ< ἄδεια< γιὰ τὴν χειροτονία, ὁ Ἱερεµία< ἔντε-
χνα περνᾶ καὶ σὲ ἕνα δεύτερο θέµα: «Ταῦτα δὲ οὕτω διαπραξαµένη
(χειροτονία Κυπριανοῦ, καὶ τῇ ἀδείᾳ του χειροτονία τοῦ Μελετίου
ὡ< µητροπολίτου Κιτίου), οὐδαµῶ< ἀµφιβάλλοµεν ὅτι συνεργήσει
ἡ φίλη ἡµῖν πανιερότη< τη< ὁµιλοῦσα προσφόρω< τῷ µακαριωτάτῳ
νέῳ συναδελφῷ καὶ περὶ τοῦ ἀνήκοντο< ἡµῖν, ἐν ᾧ πεποίθαµεν ὅτι
ἡ περιπόθητο< ἡµῖν αὐτοῦ µακαριότη< ὡ< τοῦ καθήκοντο< φύλαξ
ἀπαράτρεπτο<, προθυµηθῇ σὺν τῇ δεούσῃ φιλοτιµίᾳ καὶ συνέσει
τη<· τὰ γὰρ καλά, καλῶ< δεῖ γίνεσθαι, κατὰ τὸν εἰπόντα»35.

33. ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π., σ. 311.
34. Οὐδὲν περὶ τούτου ἀναφέρεται σ� αὐτὴ τὴν δεύτερη ἐπιστολή, πρᾶγµα τὸ
ὁποῖον δηλώνει ὅτι ὁ Ἱερεµία< δὲν εἶχε πληροφορηθεῖ τὸν θάνατο τοῦ Χρυ-
σάνθου.
35. ΙΑΚ, Βιβλίον ΛΗ�, ἔγγραφον 9. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Πατριαρχικαὶ ἐπι-
στολαὶ πρὸ< τοὺ< ἀρχιεπισκόπου< Κύπρου Χρύσανθον καὶ Σινᾶ Κωνστάντιον»,
ὅ.π., σ. 37. Βλ. καὶ ἐνταῦθα, σσ. 171-172.
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Γράφει µὲ πολλὴν εὐγένεια ὁ Ἱερεµία< πρὸ< τὸν Σιναίου, ὅτι
ἀναµένει ἀπ� αὐτὸν καὶ δὲν ἀµφιβάλλει καθόλου, ὅτι µετὰ τὴν χει-
ροτονία, µετὰ δηλ. ποὺ ὁ Κυπριανὸ< θὰ ἀναλάβει τοὺ< πνευµατι-
κοὺ< οἴακε< τῆ< Ἐκκλησία< τῆ< Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τοὺ< ἐθνικοὺ<
τοιούτου< τῆ< νήσου ὁλοκλήρου, ὡ< ὁ νέο< ἐθνάρχη<, θὰ µιλήσει
«προσφόρω<» (κατάλληλα) πρὸ< τὸν νέον ἀρχιεπίσκοπον, τὸν
ὁποῖον χαρακτηρίζει περιπόθητον, «περὶ τοῦ ἀνήκοντο< ἡµῖν». Θὰ
τοῦ ὁµιλήσει δηλ. γιὰ κάτι (δὲν τὸ λέει γιὰ εὐνόητου< λόγου<, τὸ
ἐννοεῖ ὅµω<), γιὰ τὸ ὁποῖον εἶναι πεπεισµένο<, «ἐν ᾧ πεποίθαµεν»,
ὅτι ὁ Κυπριανό<, ὡ< φύλακα< ἀπαράτρεπτο<, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
καὶ ἐθνικοῦ προφανῶ< «καθήκοντο<», θὰ «προθυµηθῇ» πρὸ< τὴν
ἐπιτέλεσή του, ἐπιδεικνύοντα< µάλιστα τὴν δέουσα φιλοτιµία καὶ
σύνεση. Προκειµένου νὰ ὑπογραµµίσει τὸ θέµα, τὸ ὁποῖον τὸν ἀπα-
σχολεῖ («τὸ ἀνῆκον»), ὁ Ἱερεµία< ἐπικαλεῖται τὸ σοφὸ λόγιον ὅτι
τὰ καλὰ θὰ πρέπει νὰ γίνονται καὶ καλῶ<, γιὰ νὰ εἶναι καλά36.

Εἶναι προφανέ<, κατὰ τὴν ταπεινή µα< ἀντίληψη, ὅτι ὁ Ἱερε-
µία< πίσω ἀπὸ τὸν λόγο «περὶ τοῦ ἀνήκοντο< ἡµῖν» ὑπαινίσσεται
κάτι, γιὰ τὸ ὁποῖο θέλει καὶ ἀναµένει τὴν συνεργασία τοῦ Κυπρια-
νοῦ. Αὐτὸ τὸ κάτι δὲν µπορεῖ νὰ τὸ γράψει, τὸ ἀποσιωπᾶ, διότι
φοβᾶται τὸ ἐνδεχόµενο νὰ παραπέσει ἡ ἐπιστολή. Τὸ γράφει συνθη-
µατικὰ καὶ τὸ κοµίζει πιθανότατα προφορικὰ µέσῳ τοῦ ἀγγελιαφό-
ρου του στοὺ< δύο ἐν Κύπρῳ κληρικού<. ∆ὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο
ποὺ ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ εἶναι προσωπικὴ τοῦ Ἱερεµίου, σὲ ἀντίθεση
µὲ τὴν πρώτη ἐπιστολή, ἡ ὁποία ὑπογράφεται ἀπὸ ὅλα τὰ µέλη τῆ<
συνόδου τῆ< Κωνσταντινουπόλεω<.

Φρονοῦµε λοιπὸν ὅτι τὸ «ἀνῆκον ἡµῖν» εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε
ἀνάµειξη τοῦ Κυπριανοῦ στὴν προετοιµασία τῆ< ἰδέα< τῆ< ἐπανα-
στάσεω< ἐναντίον τῶν τούρκων37. Ἂ< µὴν ξεχνᾶµε ὅτι ὁ Κυπρια-

36. «Τὸ καλὸν οὐκ ἔστι καλὸν ἐὰν µὴ καλῶ< γένηται».
37. Τὴν ἴδια τακτικὴ ἐφαρµόζει ὁ Ἀλέξανδρο< Ὑψηλάντη< ὅταν γράφει στὸν
Κυπριανὸ γιὰ τὴν ἐπικείµενη τότε ἔναρξη τῆ< ἑλληνικῆ< ἐπαναστάσεω<. Ὁµι-
λεῖ περὶ τῆ< ἐνάρξεω< τῆ< λειτουργία< τοῦ σχολείου στὴν Πελοπόννησο, γιὰ τὸ
ὁποῖον ἀναµένει τὴν εἰσφορὰ τῆ< Κύπρου σὲ εἶδο< ἢ σὲ χρῆµα. ∆ὲν γράφει γιὰ
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νό<, µεταξὺ τῶν ἐτῶν 1783 καὶ 1802, ἔζησε στὴν Μολδοβλαχία, ὅπου
καὶ ἡ προεπαναστατικὴ δραστηριότητα τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάν-
του, καὶ γενικότερα ὅλων τῶν φιλικῶν. Εἴµεθα στὰ πρόθυρα τῆ<
προετοιµασία< τῆ< ἰδέα< γιὰ τὴν ἐπανάσταση. Χρειάζεται πλήρη<
καὶ ἐχέµυθη συνεννόηση τῶν ταγῶν στὰ ὑπὸ τῶν τούρκων σκλα-
βωµένα ἑλληνικὰ κέντρα. Τὸ πρῶτο κέντρο, ἡ Κωνσταντινούπολη,
θέλει νὰ ἐνηµερώσει γιὰ τὸ τί µέλλει γενέσθαι, ἀλλὰ καὶ νὰ ξέρει
τὶ< ὑπὸ τὶ< συνθῆκε< τοῦ κάθε τόπου προθέσει< καὶ δυνατότητε<
ἐξέγερση<. Θὰ λέγαµε ὅτι ὁ Ἱερεµία< στρατολογεῖ τὸν Κυπριανό.
Αὐτὸ φανερώνει γιὰ ἄλλη µία φορὰ ὅτι ὁ Κυπριανὸ< δὲν ἦταν τυ-
χαῖο πρόσωπο. Ὑπάρχει ἐνατένιση στὸ πρόσωπο τοῦ Κυπριανοῦ
καὶ ἀπόλυτη ἐµπιστοσύνη. Ἡ ἀρχιεπισκοποίησή του ἐπιβάλλεται
καὶ γιὰ ἐθνικοὺ< λόγου<. Ἡ ὅλη του πολιτεία, ἡ κατάρτισή του περὶ
τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἡ ἱκανότητά του νὰ µετέρχεται δυσκόλων ζη-
τηµάτων, ὅπω< ἡ στάση τῶν τούρκων στὴν Λευκωσία τὸ 1804, τὸν
καθιέρωσαν, ὄχι µόνο ἐντό<, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸ< Κύπρου. Ὁ Κυπριανὸ<
εἶναι αὐτό<, ὁ ὁποῖο< ἐδούλευσε γιὰ τὴν πατρίδα γιὰ πολλὰ χρόνια
καὶ εὑρέθη πρόµαχο< σὲ κάθε περίσταση καὶ ἀνάγκη38. Εἶναι ὁ
µόνο<, κατὰ τὸν Σιναίου Κωνστάντιο, ὁ ὁποῖο< µπορεῖ νὰ ἀναδεχ-
θεῖ τοὺ< πνευµατικοὺ< οἴακα< τῆ< Ἐκκλησία< τῆ< Κύπρου, ἀλλὰ
καὶ αὐτό<, κατὰ τὸν Ἱερεµία, ὁ ὁποῖο< µπορεῖ νὰ προθυµοποιηθεῖ
«περὶ τοῦ ἀνήκοντο< ἡµῖν» στὸ ἑλληνικὸν ἔθνο<.

ἐπανάσταση, γιατὶ φοβᾶται τὴν ἀπώλεια τῆ< ἐπιστολῆ<. Γράφει γιὰ τὴν ἔναρξη
σχολείου. Προφορικὰ ὅµω< τοῦ τὸ ἀναγγέλλει διὰ τοῦ κοµιστοῦ τῆ< ἐπιστολῆ<
Ἀντωνίου Πελοπίδα, ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ἔναρξη τῆ< ἐπαναστάσεω<. Βλ. κεί-
µενο 65, σ. 277 τοῦ παρόντο< τόµου.
38. «Ὡ< δουλεύσα< τῇ πατρίδι διὰ τοσούτων χρόνων καὶ εὑρεθεὶ< πρόµαχο< εἰ<
πᾶσαν περίστασιν καὶ ἀνάγκην». Βλ. ἐπιστολὴ κλήρου καὶ λαοῦ τῆ< Κύπρου
πρὸ< τὸν Ἱερεµία ∆� Κωνσταντινουπόλεω<. Κῶδιξ ΙΒ� οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου, φ. 69. Κ. ∆ΕΛΙΚΑΝΗ ΑΡΧΙΜ., Τὰ ἐν τοῖ< κώδιξι, ὅ.π., σ. 603. Θ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ,
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ Κύπρο<, ὅ.π., σ. 318, καὶ κείµενο 13, σ. 157 στὸν
παρόντα τόµο.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Παραδίδοντα< στὰ χέρια τῶν ἀναγνωστῶν τὸν παρόντα
τόµο, θὰ θέλαµε νὰ καταθέσουµε στὴν ἀγάπη του< κάποιε< σκέ-
ψει<, οἱ ὁποῖε< ἀφοροῦν τόσο στὶ< ὑπὲρ ὅσο καὶ στὶ< κατὰ τοῦ Κυ-
πριανοῦ διατυπωθεῖσε< θέσει<. Ὅπω< καὶ ἀλλοῦ εἴδαµε, κάποιοι
συγγραφεῖ< κατηγοροῦν τὸν Κυπριανὸ ὅτι ἦταν φιλόδοξο< µὲ βλέ-
ψει< στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο. Κι ἀκόµη, ὅτι χρησιµοποίησε πα-
ράνοµα µέσα, προκειµένου νὰ πετύχει τὸν σκοπὸ αὐτό1. Μόνο
ἐπιχείρηµά του< γι’ αὐτὰ εἶναι κάποιε< µεµονωµένε< προφορικὲ<
διαδόσει<, πολὺ µεταγενέστερε< τοῦ Κυπριανοῦ, οἱ ὁποῖε< ὅµω<
στεροῦνται ἱστορικῆ< βάση<2.

Ἀντίθετα, γραπτὲ< µαρτυρίε< συγχρόνων τοῦ Κυπριανοῦ προ-
σώπων, ἐξαίρουν τὸν χαρακτῆρα, τὸ ἦθο< καὶ τὴν προσωπικότητά
του. Παραθέτουµε µερικέ<: ἅγιο< καὶ ταπεινὸ< οἰκονόµο<3, φύλα-
κα< ἄγγελο< τῆ< κοινότητά< του4, «µόνο< εἰδὼ< (τὰ) πάντα», ὁ
ὁποῖο< «δύναται ἐπὶ τοιούτων σφοδρῶν καὶ ἀλγεινῶν τῆ< πατρίδο<
ὑµῶν περιστάσεων, στῆναι πρὸ< τὰ τοιαῦτα ῥαγδαῖα τῶν ἀλλεπαλ-
λήλων καταιγίδων, καὶ κατευνάσαι τὴν τῶν πραγµάτων πικρὰν τα-
ραχὴν καὶ ζάλην, ὡ< ἐχέφρων τῷ ὄντι καὶ πολύπειρο< κυβερνήτη<»5,

1. Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει< ἱστορικαὶ περὶ τῆ< Ἐκκλησία< Κύπρου, Ἀθήνα 1875, σ.
115. ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π., σ. 311. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, ὅ.π.,
σ. 31. Β. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, ∆ιὰ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου, ὅ.π., σ. 389. Α. ΠΑΥΛΙ∆Η, Στρό-
βολο< - ἱστορία, γεωγραφία καὶ σύγχρονη ζωή, Λευκωσία 2005, σ. 40.
2. Περὶ τούτου βλ. µελέτη ∆�, σσ. 584-596, ὅπου γίνεται ἀναφορὰ καὶ ἀναίρεση τῆ<
προφορικῆ< διάδοση< περὶ εὐθύνη< τοῦ Κυπριανοῦ στὴν ἐξορία τοῦ Χρυσάνθου.
3. Ἐπιστολὴ τοῦ Γαβριὴλ Ζαχαρίου πρὸ< τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, κείµενο 5,
σ. 134.
4. ∆ιήγηση Ἀλῆ Μπέη, κείµενο 9, σ. 143.
5. Ἐπιστολὴ Σιναίου Κωνσταντίου πρὸ< τοὺ< κυπρίου<, κείµενο 14, σ. 159.
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εὐσεβή<, φιλόπτωχο<, φιλόπατρι<6. Εὐλαβέστατο<7, τοῦ καθήκον-
το< φύλαξ ἀπαράτρεπτο<, φιλότιµο<, συνετό<8, ἄνθρωπο< τοῦ
Θεοῦ, ποιµὴν ἀγαθὸ< καὶ ἀληθινό<, φιλάγαθο<, φιλάνθρωπο<, φιλό-
ξενο<, πρᾷο<, µειλίχιο<, διορατικώτατο<, ἀρχιερεὺ< κοσµῶν τὸν θρό-
νον πολὺ περισσότερον, ἀφ’ ὅσον δύναται νὰ κοσµήσῃ ὁ θρόνο<
ἀρχιερεῖ<, σοφώτατο<, εὐεργετικώτατο<9. Εὐκλεῶ< ἀρχιερατεύων,
σεβαστὸ< ἱεράρχη<, ἔχων λαµπρὰ< καὶ ἡρωϊκὰ< ἀρετά<, καὶ µάλι-
στα τὴν κατακοσµοῦσαν τὴν σεβαστὴν αὐτοῦ κορυφὴν φιλογένειαν.
Καλὸ< κἀγαθὸ< ποιµὴν καὶ φιλογενέστατο< ἱεράρχη<, «τοσαύτην
ἀρετὴν τοιούτου πανσεβάστου ποιµένο<»10. Ἄξιο< ἵνα ἄρχῃ, πάν-
των πρακτικό<, µακρόθυµο<, ἔχων χριστοµίµητον ἔλεο<, ἅπαντα<
θεραπεύει καὶ πανσόφω< ἰατρεύει, πάσχει διὰ τὴν ποίµνην του, ἄξιο<
λάτρη< καὶ ἐκλεκτὸ< τοῦ Θεοῦ11. Θερµὸ< προστάτη< καὶ προ-
ασπιστὴ< µέγα< τῆ< µονῆ< Μαχαιρᾶ, θεοείκελο< (θεοειδὴ<) ἀρχι-
θύτη<12, οὐρανόφοιτο<, µέγα κλέο< ἀρχιερέων, οὐρανοφάντωρ,
ἄγγελο< εἰρήνη<13. Θαυµάσιο< καὶ ἀξιοπρεπὴ< ἄνδρα< µὲ εὐγένεια
καὶ καλωσύνη ἐξαίρετη, µὲ ὑψηλὸ καὶ εὐγενικὸ πνεῦµα, ποὺ παρη-
γοροῦσε καὶ προστάτευε, ἀξιοθαύµαστη φυσιογνωµία, ἄνθρωπο<
ποὺ ἔχαιρε µεγάλου σεβασµοῦ γιὰ τὴν µόρφωση καὶ τὴν εὐλάβειά
του, καθὼ< καὶ γιὰ τὴν ἀκλόνητη ὑποµονή του, ποὺ ἦτο τὸ τελευ-
ταῖο «στήριγµα» τῶν ταλαιπώρων ἑλλήνων14. Ἄνθρωπο< µὲ διακε-
κριµένη ἐξοχότητα, ἅγιο< πατέρα<, µὲ ἀφιλοκερδῆ γενναιοδωρία,
εὐφυΐα, θερµὴ ἀναζήτηση κάθε εἴδου< ἀρετῆ<, ἀκρίβεια στὴν ἐξά-

630

6. Συνοδικὴ ἐπιστολὴ κυπρίων πρὸ< τὸν οἰκουµενικὸ πατριάρχη Ἱερεµία ∆�, κεί-
µενο 15, σ. 165.
7. Πρώτη ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου ∆� πρὸ< τὸν Σιναίου, κείµενο 16, σ. 168.
8. ∆εύτερη ἐπιστολὴ τοῦ Ἱερεµίου ∆� πρὸ< τὸν Σιναίου, κείµενο 17, σσ. 171-172.
9. Ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου Οἰκονόµου, κείµενο 45, σσ. 241-243.
10. Ἐπιστολὴ Ἱλαρίωνο< ἱεροµονάχου, κείµενο 58, σσ. 264-265.
11. Ποίηµα Ματθαίου Βατοπαιδινοῦ (1820), κείµενο 71, σσ. 286-287.
12. Ποίηµα Νικολάου Σολωµοῦ Νικολαΐδου (1820), κείµενο 72, σ. 288.
13. Ποίηµα τοῦ ἰταλοῦ ἰατροῦ Ἀντωνίου Μπρουνόνι (1821) κείµενο 77, σ. 299.
14. ∆ιήγηση John Carne, κείµενο 82, σ. 309-311.
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σκηση τῶν καθηκόντων του καὶ συγκαταβατικὴ γλυκύτητα στὴν
συµπεριφορά του, καταπληκτικὸ< ἄνθρωπο<, σεβαστὸ< καὶ ἀγα-
πητὸ< στοὺ< χριστιανοὺ< καὶ στοὺ< µουσουλµάνου<, πολλοὺ< ἀπὸ
τοὺ< ὁποίου< ἔσωσε ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση, σοφό<, σεβάσµιο<, πλήρη<
θάρρου< ἐναντίον τῆ< τυραννία<, ἁγιασµένο< ἱεράρχη<15, ἄνθρω-
πο< πολλῆ< ἀξία<, διάνοια ἔξοχο<16.

Οἱ µαρτυρίε< εἶναι τόσο πολλὲ< καὶ πειστικέ<, ὥστε εἶναι
ἀδύνατο νὰ ὀφείλονται σὲ µεροληπτικὴ ὑπὲρ τοῦ Κυπριανοῦ στάση.
Ἕνα< ἄνθρωπο< λοιπόν, µαρτυρούµενο< κατὰ τέτοιο τρόπο17, εἶναι
ποτέ δυνατὸν νὰ στήνεται στὸ ἐδώλιο τοῦ κατηγορουµένου;

Οἱ κατηγορίε< κατὰ τοῦ Κυπριανοῦ ἀφοροῦν στὴν δράση του
ἀπὸ τὸ 1802, ὁπότε ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Μολδοβλαχία. Κατηγο-
ρεῖται ὅτι ὡ< οἰκονόµο< τῆ< Ἀρχιεπισκοπῆ<, καλλιεργοῦσε τὸ ἔδα-
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15. Βλ. κείµενο 94, σσ. 361. 364-365 στὸν παρόντα τόµο.
16. ∆ιήγηση ρωµαιοκαθολικοῦ κληρικοῦ Marie Joseph de Géramb, κείµενο 107, σ.
395.
17. Βεβαίω< ἀναφέρονται καὶ ἀρνητικὰ σχόλια ἀπὸ τοὺ< περιηγητὲ< Kinneir,
Turner, Richter καὶ Light (βλ. ἐνταῦθα, σσ. 218-219, 234, 238-239). Τὸ γεγονὸ<
ὅµω< ὅτι ἀριθµητικὰ εἶναι κατὰ πολὺ λιγότερα ἀπὸ τὰ θετικά, τὸ ὅτι ἀκόµη προ-
έρχονται ἀπὸ ἄτοµα ποὺ ἐλάχιστα ἢ καθόλου γνώρισαν τὸν Κυπριανό, ἀλλὰ καὶ
ἡ προκατάληψη ποὺ εἶχαν κατὰ τῆ< ὀρθοδόξου Ἐκκλησία< καὶ τῶν ἑλλήνων τῆ<
Κύπρου (βλ. ἐνταῦθα, σ. 146, σηµ. 5), καθιστᾶ τὶ< κατηγορίε< αὐτὲ< ἀναξιόπιστε<.
Ἐπὶ τούτου σηµαντικὰ εἶναι καὶ τὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ Κωστῆ< Κοκκινόφτα< [Κ.
ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, «Ὁ ἀρχιεπίσκοπο< Κυπριανὸ< καὶ ἡ 9η Ἰουλίου», Ἀκτή, ἔτο< Κ�,
τεῦχ. 79 (2009) 331-332]: «Ἄδικου< χαρακτηρισµοὺ< γιὰ τὸν Κυπριανὸ διατύ-
πωσαν µερικοὶ ἀπὸ τοὺ< ξένου< περιηγητέ<, οἱ ὁποῖοι κατέγραψαν σὲ κείµενα
τὶ< ἐντυπώσει< του< γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο του. ∆υστυχῶ<, ὅµω<,
ἡ διαφορετικὴ παιδεία καὶ ἡ ἀδυναµία του< νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν πολιτικὴ ποὺ
ὄφειλε ὁ ἑκάστοτε ἀρχιεπίσκοπο< τοῦ νησιοῦ νὰ ἀκολουθεῖ ἔναντι τῶν κατα-
κτητῶν, γιὰ νὰ διασφαλίζει τὴν ζωή του καὶ τὴν τιµὴ τοῦ ποιµνίου του, τοὺ< ὁδή-
γησε σὲ ἄδικε< κρίσει< καὶ λανθασµένε< ἐκτιµήσει<. Ὁ κύπριο< ἀρχιεπίσκοπο<
ἦταν ἄριστο< γνώστη< τῆ< φαναριώτικη< διπλωµατία< καὶ πολιτικῆ< τῆ<
ἐποχῆ<, στὴν ὁποία µυήθηκε κατὰ τὴν µακρὰ παραµονή του στὶ< παραδουνάβιε<
ἡγεµονίε<, καὶ ἐφάρµοζε µὲ ἐπιτυχία κατὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων του
στὴν Κύπρο. Ἦταν ἐπίση< ὁ ὑπεύθυνο< τῆ< συλλογῆ< τῶν φόρων, καὶ εἶχε νὰ
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φο< γιὰ τὴν ἀνάληψη, ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρό-
νου18. Ἤδη, στὴν δεύτερη µελέτη ἀποδείχθηκε κατὰ πρῶτον, µέν,
ὅτι λανθασµένα θεωρεῖται ὅτι παρέµενε στὴν Λευκωσία τὸ 1802 καὶ
ἑξῆ<, γιατὶ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Γαβριὴλ Ζαχαρίου καταδεικνύει τὴν πα-
ραµονή του στὴν Λάρνακα µέχρι τὸ 1804, κατὰ δεύτερον δέ, ὅτι ὁ
Κυπριανὸ< διακατεχόταν ἀπὸ πνεῦµα ὑπακοῆ< πρὸ< τὸν Χρύσανθο,
πρᾶγµα τὸ ὁποῖο δείχνει ταπείνωση καὶ σεµνότητα19. Τὸ ὅτι µέχρι
καὶ τὴν ἄνοδό του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο ἐθεωρεῖτο οἰκονό-
µο< τῆ< µονῆ< Μαχαιρᾶ, ἀνεξαρτήτω< τοῦ ἂν ὑπῆρξε ἢ µὴ ἐπίσηµη
προχείρισή του σὲ µέγα οἰκονόµο, εἶναι ἐµφανὲ< ἀπὸ σύγχρονα τοῦ
Κυπριανοῦ κείµενα20. Ἡ κατηγορία ἐπίση< ὅτι παραµένοντα< στὴν
Λευκωσία προετοίµαζε τὴν ἄνοδό του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο,
καταρρίπτεται ἀπὸ τὰ δικά του λόγια στὸ ἔγγραφο γιὰ τὸ τσιφλίκι
τῆ< Τύµπου, στὰ ὁποῖα διαφαίνεται ὅτι ἀκουσίω< ἐνεπλάκη σὲ αὐτὰ
τὰ γεγονότα, ἐνῶ ὁ ἴδιο< ἐκ παιδικῆ< ἡλικία< ἐπόθησε τὴν ζωὴ τῆ<
ἡσυχία< στὸ µοναστήρι21.

Μία δεύτερη κατηγορία ἐναντίον τοῦ Κυπριανοῦ εἶναι αὐτὴ ἡ
ὁποία ὁµιλεῖ περὶ «µερίδο< περὶ τὸν Κυπριανὸν» ἡ ὁποία δροῦσε γιὰ
τὴν ἀνάδειξή του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο22. Σὲ κανένα κείµενο
τῆ< ἐποχῆ< τοῦ Κυπριανοῦ ἀναφέρεται κάτι τέτοιο. Πρῶτο< ὁ Φί-
λιππο< Γεωργίου, τὸ 1875, ἀναφέρεται σὲ ἀνθρώπου< «περὶ τὸν Κυ-
πριανόν», οἱ ὁποῖοι «ἐν ἔτει 1810 προεκάλεσαν τὴν ἔκδοσιν βασιλικοῦ

ἀντιµετωπίσει τὴν καθηµερινὴ ἀπληστία καὶ αὐθαιρεσία τῶν κατακτητῶν, µὲ τοὺ<
ὁποίου< βρισκόταν σὲ διαρκῆ ἀντιπαλότητα, κάτι ποὺ ἀδυνατοῦσαν οἱ ἐπικριτέ<
του νὰ κατανοήσουν, ὥστε νὰ µπορέσουν νὰ ἑρµηνεύσουν τὴν προσωπικότητά
του στὶ< πραγµατικέ< τη< διαστάσει<». Νὰ σηµειώσουµε ἀκόµη ὅτι, ἐνῶ οἱ ἐπι-
κριτὲ< τοῦ Κυπριανοῦ παραθέτουν τὰ ἀρνητικὰ περὶ αὐτοῦ σχόλια τῶν συγχρό-
νων του, ἀγνοοῦν ἢ παραθέτουν στὸ ἐλάχιστο τὰ θετικὰ γι� αὐτὸν σχόλια.
18. Σ. ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, ὅ.π., σ. 30.
19. Βλ. ἐνταῦθα, σσ. 134 καὶ 528-530. Γιὰ τὴν σχέση Χρυσάνθου καὶ Κυπριανοῦ
βλ. καὶ σ. 153, σηµ. 2 στὸν παρόντα τόµο.
20. Βλ. σ. 151, σηµ. 2 καὶ σ. 531, σηµ. 24 στὸν παρόντα τόµο.
21. Βλ. κείµενο 33, σσ. 208-209.
22. Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εἰδήσει< ἱστορικαί, ὅ.π., σ. 115.
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διατάγµατο< ὁρίζοντο< τὴν ἀπὸ τοῦ θρόνου ἔξωσιν τοῦ γηραιοῦ
ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου»23. Ἀπὸ αὐτὸν τὸ παίρνουν καὶ οἱ µετα-
γενέστεροι. Ἐπὶ τούτου θὰ θέλαµε νὰ σηµειώσουµε τὰ ἀκόλουθα:

α) Ἂν ὁ Κυπριανὸ< φιλοδοξοῦσε νὰ ἀναρριχηθεῖ στὸν ἀρχιε-
πισκοπικὸ θρόνο, θὰ µποροῦσε κάλλιστα νὰ τὸ πετύχει στὰ γεγο-
νότα τοῦ 1804 καὶ τοῦ 1806, ἀφήνοντα< τὸν Χρύσανθο στὸ ἔλεο<
τῶν τούρκων. Τὸ ὅτι τὸν σώζει, δείχνει ἄνθρωπο ποὺ δὲν τὸν ἐπι-
βουλεύεται.

β) Εἶναι παράδοξο τὸ πῶ< γιὰ τόσα χρόνια, µέχρι δηλ. τὸ 1810,
δὲν µαρτυρεῖται ὁποιαδήποτε κίνηση αὐτῆ< τῆ< «περὶ τὸν Κυ-
πριανὸν µερίδο<», ἀφοῦ ἤδη ἀπὸ τὸ 1806 ὁ Ἀλῆ Μπέη< µαρτυρεῖ
ὅτι ὁ Χρύσανθο< ἦταν κατάκοιτο< καὶ τὸν µετέφεραν ἄλλοι24. Γνω-
ρίζουµε δὲ ὅτι ἀπὸ τὸ 1791 εἶχε ἐκδηλώσει τὴν πρόθεσή του νὰ πα-
ραιτηθεῖ, ἀλλὰ δὲν τὸν ἄφηναν οἱ συγγενεῖ< του µητροπολῖτε<25.

γ) Εἶναι ἐπίση< παράδοξο τὸ γεγονὸ< ὅτι, ἐνῶ περίµεναν τόσα
χρόνια, δὲν µποροῦσαν νὰ περιµένουν ἀκόµη µερικοὺ< µῆνε<, ἀφοῦ
ὁ ἴδιο< ὁ Φίλιππο< Γεωργίου ὁµολογεῖ λίγο πιὸ πρὶν ὅτι ὁ Χρύ-
σανθο< ἵστατο πρὸ τοῦ τάφου26. Θὰ ἦταν δεῖγµα µεγάλη< ἀφρο-
σύνη< τὸ νὰ ἐνεργήσει ὁ Κυπριανὸ< µὲ τρόπο, ὁ ὁποῖο< θὰ τὸν
ἄφηνε στὴν ἱστορία ὡ< παράνοµο καὶ ἐπίβουλο, ἐνῶ θὰ µποροῦσε,
ἂν περίµενε ἀκόµη λίγο χρονικὸ διάστηµα, νὰ πετύχει τὸν σκοπό
του χωρὶ< νὰ ἐκτεθεῖ.

δ) ∆ὲν ἔχουµε µαρτυρίε< γιὰ ἰσχυρὲ< γνωριµίε< τοῦ Κυπρια-
νοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη πρὶν γίνει ἀρχιεπίσκοπο<. Ἀντίθετα,
τέτοιε< γνωριµίε< ἀναφέρονται γιὰ τὸν Χρύσανθο27.

ε) Τὸ γεγονὸ< ὅτι ὁ πρῶτο< ποὺ ὑπογράφει τὴν ἐπιστολὴ τοῦ
κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆ< Κύπρου πρὸ< τὸν οἰκουµενικὸ πατριάρχη
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23. Τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σ. 115.
24. Βλ. κείµενο 9, σ. 141.
25. ΙΩ. ΧΑΚΚΕΤΤ, Ἱστορία, ὅ.π., τ. Α�, σσ. 304-305.
26. Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αὐτόθι, σ. 115.
27. Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Χατζηγεωργάκη< Κορνέσιο<, ὅ.π., σσ. 115-116. 145-147,
ἐπιστολὲ< τοῦ Χρυσάνθου πρὸ< ἐπίσηµα πρόσωπα στὴν Κωνσταντινούπολη.
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µὲ τὴν ὁποία ζητεῖται ἡ χειροτονία τοῦ Κυπριανοῦ, εἶναι ὁ Πάφου
Χρύσανθο<, συγγενὴ< τοῦ ἐξωρισθέντο< ἀρχιεπισκόπου, καθιστᾶ
περισσότερο ἀβάσιµα τὰ περὶ µερίδο< περὶ τὸν Κυπριανόν. Τὸ ὅτι
ἀργότερα δὲν παρευρέθηκε στὴν χειροτονία του, δὲν σηµαίνει κατ�
ἀνάγκην ὅτι τὸ ἔκανε ἐσκεµµένα. Ἀλλὰ καὶ ἂν ἑκουσίω< ἀπουσίαζε
ἀπὸ τὴν χειροτονία, ἐπιθυµῶντα< µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ διαµαρτυ-
ρηθεῖ γιὰ τὴν ἄδικη ἐξορία τοῦ Χρυσάνθου, δὲν σηµαίνει ὅτι ἐπέρ-
ριπτε καὶ τὴν εὐθύνη γι� αὐτὴν στὸν Κυπριανό. Εἴδαµε ἐξάλλου σὲ
προηγούµενη µελέτη ὅτι ὁ ἴδιο< ὁ γιὸ< τοῦ Χρυσάνθου, ἐµπιστεύ-
θηκε ἀργότερα στὸν Κυπριανὸ ἕνα πολὺ µεγάλο χρηµατικὸ ποσόν28,
κάτι ποὺ δὲν θὰ ἔκανε ἂν ὁ Κυπριανὸ< ἡγεῖτο κάποια< µερίδο< ποὺ
ἐξώρισε τὸν πατέρα του.

στ) Στὴν ἐπιστολὴ τῆ< Συνόδου τῆ< Ἐκκλησία< τῆ< Κύπρου
πρὸ< τὸν οἰκουµενικὸ πατριάρχη, ἀναφέρονται τὰ ἑξῆ<: «Τοὺ< δέ γε
τῆ< ἁγία< τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία< κανόνα< ἀπαραβάτου< διατη-
ρηθῆναι, ὡ< τέκνα γνήσια προνοούµενοι, ἐζητήσαµεν διὰ κοινῶν
ἡµῶν γραµµάτων ἐπισταλέντων διὰ τοῦ ἱεροµονάχου Κυπριανοῦ
τὰ< κανονικὰ< αὐτῶν ἀµφοτέρων παραιτήσει<... Ἐγνωσµένον δὲ ὂν
ἡµῖν τὸ πεισµονικὸν τοῦ ἐξωσθέντο< Κιτίων, ἐνδέχεται ἐµποδίσαι
τὸν πρὸ πολλοῦ παρῃτηµένον γηραιὸν καὶ ἐµπαθῆ ἡµῶν ἀρχιεπί-
σκοπον τοῦ δοῦναι τὴν παρ’ ἡµῶν ἁπάντων ἀπαιτουµένην ἔγγραφον
παραίτησιν. Τούτου ἕνεκα παρακαλοῦµεν θερµῶ< ἵνα ἀποσταλῇ
παρὰ τῆ< ἡµετέρα< παναγιότητο< συνοδικὴ ἄδεια...»29. Εἶναι εὔκολο
νὰ συµπεράνει κανεὶ< ὅτι ἕνα< ἄνθρωπο< µὲ τόση ἰσχύ, ὥστε νὰ
ἐξορίζει ἀρχιερεῖ<, καὶ τόσο ραδιοῦργο<, δὲν θὰ πήγαινε ὁ ἴδιο< νὰ
ζητήσει τὴν παραίτηση τοῦ Χρυσάνθου, ἀλλὰ θὰ ἔστελνε τρίτου<.
Ἀντίθετα, στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ ὁ Κυπριανὸ< ἐµφανίζεται νὰ ἐνερ-
γεῖ κατὰ παράκλησιν τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆ< Κύπρου. Ἂν
ἐπίση< ἡγεῖτο κάποια< µερίδο< µὲ σκοπὸ τὴν κατάληψη τοῦ ἀρχιε-
πισκοπικοῦ θρόνου, θὰ φρόντιζε καὶ ἡ ἐπιστολὴ νὰ γραφτεῖ ἔτσι,
ὥστε νὰ µὴν µαρτυρεῖται ὁ ἴδιο<. Ἡ διάπραξη ἑνὸ< τόσο σηµαντι-
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28. Βλ. µελέτη ∆�, σ. 585.
29. Βλ. κείµενο 15, σσ. 165-166.
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κοῦ λάθου<, δηλαδὴ ἡ σύνταξη µία< ἐπιστολῆ<, ἡ ὁποία θὰ φανέ-
ρωνε τὶ< ὑποτιθέµενε< ραδιουργίε< του, δείχνει ἄνθρωπο τὸ λιγό-
τερο ἀφελῆ. ∆ὲν νοµίζουµε νὰ ἦταν τέτοιο< ὁ Κυπριανό<.

ζ) Σὲ ἐπιστολὴ τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ< τὴν ἀδελφότητα τῆ<
µονῆ< Κύκκου, λέγει ἐπὶ λέξει: «Μαθόντε< τὸν θάνατον τοῦ µακα-
ρίτου ἡγουµένου Μελετίου, τινὲ< φθοροποιοὶ καὶ ἅρπαγε< ἐπανέ-
στησαν καὶ µὲ µέσα διάφορα, καὶ µὲ ὑποσχέσει< δώρων, οὐχὶ ὀλίγων,
ζητοῦσι νὰ λάβωσι τὴν ἡγουµενίαν τοῦ ἱεροῦ τούτου Μοναστη-
ρίου»30. Εἶναι φανερὸ ὅτι τέτοιε< ἐνέργειε< δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ
ξεφύγουν τὴν προσοχὴ τῶν ὑπευθύνων τῆ< Ἐκκλησία<. Εἶναι
λοιπὸν ἄξιον ἀπορία< τὸ πῶ< οἱ ὑποτιθέµενε< ἐνέργειε< τοῦ Κυ-
πριανοῦ ἐναντίον τοῦ Χρυσάνθου ξέφυγαν τὴν προσοχὴ καὶ τοῦ
Χρυσάνθου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων συγχρόνων του, καὶ µόνο< ὁ Φί-
λιππο< Γεωργίου τὸ 1875 κάνει λόγο περὶ αὐτῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ
χρήση τόσο βαριῶν χαρακτηρισµῶν ἀπὸ τὸν Κυπριανό, κατὰ τῶν
ἐπιβουλευοµένων τὴν ἡγουµενία τοῦ Κύκκου, µετὰ τὰ ὅσα ὑποτί-
θεται ὅτι εἶχε διαπράξει εἰ< βάρο< τοῦ Χρυσάνθου, θὰ φανέρωνε
ἄνθρωπο θρασύ, ἀνέντιµο καὶ ὑποκριτή. ∆ὲν τὸν παρουσιάζουν
ὅµω< ὡ< τέτοιο οἱ σύγχρονοί του.

Πάµπολλα θὰ µποροῦσε νὰ γράψει κάποιο< γιὰ τὸν ἀρχιεπί-
σκοπο Κύπρου, τὸν µάρτυρα τῆ< πίστεω< καὶ τῆ< πατρίδο<, Κυ-
πριανό. Τοῖ< φρονίµοι< ὅµω< ὀλίγα. ∆ύο ληκτικοὶ λόγοι ἀρκοῦν,
προκειµένου νὰ περιγράψουν τὴν περὶ αὐτὸν πραγµατικότητα. Χά-
ριτι Θεοῦ ἀνέλαβε τὴν ἡγεµονία τῆ< Ἐκκλησία< σὲ χρόνου< δίσε-
κτου<, τόσο γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὅσο καὶ γιὰ τὸ ἔθνο<. Ἡ ἀκεραιότητα
τοῦ ἤθου< καὶ τοῦ χαρακτῆρα, ἡ βαθιά του πίστη στὸ πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ, καὶ ἡ προσήλωσή του στοὺ< ἐθνικοὺ< πόθου<, τὸν ἔφεραν
στὸ µαρτύριο τοῦ αἵµατο<. Παρ� ὅλα αὐτὰ ἀδικήθηκε ἀπὸ τὴν ἱστο-
ρία παράφορα ὅσον ὀλίγοι. Ἀµαυρώθηκε ἡ µνήµη του ἀπὸ µερίδα
ἱστορικῶν, οἱ ὁποῖοι, δυστυχῶ<, µέχρι καὶ σήµερα ἐπηρεάζουν τὴν
ἔρευνα ἀρνητικά. Ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνε< τὸ ὄνοµά του παραµένει σπι-
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30. Βλ. κείµενο 24, σ. 187.
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λωµένο. Εἶναι καιρὸ< τὸ ὄνοµα τοῦ Κυπριανοῦ νὰ ἐνταχθεῖ ἐκεῖ
ποὺ τοῦ ἀξίζει, ἐκεῖ ποὺ τὸν κατέταξε ἡ συνείδηση τοῦ λαοῦ µα<,
στὸ ἁγιολόγιο τῆ< Ἐκκλησία<.

Εἶναι συνείδηση καὶ πρακτικὴ τῆ< Ἐκκλησία< νὰ ἀναγνωρί-
ζει ὡ< µάρτυρε< αὐτοὺ< ποὺ ὑπέστησαν τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ µαρτύ-
ριο. Χαρακτηριστικὰ τυγχάνουν ἐν προκειµένῳ τὰ λόγια τοῦ ἁγίου
Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου: «Εἶναι γνώµη τῶν διδασκάλων τῆ<
Ἐκκλησία< µα<, ὅτι... τῶν µαρτύρων τὰ λείψανα προσκυνοῦνται ὡ<
ἅγια καὶ χωρὶ< θαυµάτων καὶ εὐωδία<, µὲ τὸ νὰ γίνεται φανερὰ εἰ<
ὅλου< διὰ τῆ< ἐµπράκτου ἀποδείξεω< τοῦ µαρτυρίου, ἡ εἰ< Θεὸν
τελεία πίστι<, καὶ τελεία ἀγάπη αὐτῶν»31.

Ὑπὸ τῆ< Ἐκκλησία< ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ ὡ< ἅγιοι µάρτυρε<
ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἦταν κἂν χριστιανοί32, ἢ ἦσαν διῶκτε< τῶν χρι-
στιανῶν33, δήµιοι34, ἄνθρωποι ποὺ ἐνέπαιζαν τοὺ< χριστιανοὺ< στὰ
θέατρα35, πόρνοι36. Μόνη µαρτυρία ἁγιότητό< του<, τὸ ὑπὲρ Χρι-
στοῦ µαρτύριο.

Τὸ ὅτι τὸ µαρτύριο τοῦ Κυπριανοῦ ὑπῆρξε πρωτίστω< ὑπὲρ
τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ποιµνίου του καὶ ὄχι µόνον ὑπὲρ τοῦ ἔθνου<,
καταδεικνύεται ἀπὸ δύο γεγονότα. α) Ἀπὸ τὸ ὅτι ἑκουσίω< προτί-
µησε τὴν θυσία ὑπὲρ τῶν ἐµπιστευθέντων αὐτῷ προβάτων, παρὰ
τὴν προτεινόµενη φυγή37, καὶ β) ἀπὸ τὸ ὅτι, ἐνῶ τοῦ προτάθηκε ἀπὸ
τοὺ< δηµίου< νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ γλυτώσει, αὐτὸ< προ-
τίµησε τὸν θάνατο38.

31. Συναξαριστὴ< Νεοµαρτύρων, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 34 (σηµείωση) καὶ σσ. 17-41.
32. Ἑκατὸν πεντήκοντα ῥήτορε< οἱ διὰ τῆ< ἁγία< Αἰκατερίνη< πιστεύσαντε<.
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Συναξαριστὴ< τῶν δώδεκα µηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, τ. Β�,
Θεσσαλονίκη 1989, σ. 183.
33. Ἅγιο< Ἀῤῥιανό<, αὐτόθι, τ. Β�, σ. 315. Ἅγιο< Κορέµµων, αὐτόθι, τ. Β�, σ. 319.
34. ∆ύο δήµιοι οἱ διὰ τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου πιστεύσαντε<. Αὐτόθι, τ. Β�, σ. 319.
35. Πορφύριο< ὁ ἀπὸ µίµων, αὐτόθι, τ. Α�, σ. 151. Ἀρδαλίων ὁ µῖµο<, αὐτόθι, τ.
∆�, σ. 220.
36. Ἅγιο< Βονιφάτιο<. Αὐτόθι, τ. Β�, σ. 356.
37. Βλ. ἐνταῦθα, σσ. 311. 315.
38. Βλ. ἐνταῦθα, σ. 316.
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Τέλο<, σὲ βίου< νεοµαρτύρων συναντοῦµε περιπτώσει< καθ�
ὅλα ὅµοιε< µὲ αὐτὴν τοῦ Κυπριανοῦ. Τέτοιε< εἶναι οἱ τῶν ἁγίων
Γρηγορίου Ε�, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεω<39, Χρυσοστόµου
Σµύρνη< καὶ λοιπῶν µαρτύρων τῆ< µικρασιατικῆ< καταστροφῆ<40,
καὶ τῶν ἱεροµαρτύρων τῆ< Κρήτη<41. Ἀλλὰ καὶ ἐκτὸ< αὐτῶν, ἀπὸ
τοὺ< βίου< ἄλλων νεοµαρτύρων µανθάνοµεν ὅτι, ἐνῶ κατ� ἀρχὰ<
συνελήφθησαν γιὰ ἐθνικοὺ< ἢ ἄλλου< λόγου<, στὴν συνέχεια, ὅταν
τοὺ< ἐπροτάθη νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη του<, ἔµειναν ἀκλόνητοι
ὁµολογητὲ< ὑπὲρ Χριστοῦ, καὶ γι� αὐτὸ ὑπέστησαν τὸν θάνατο.
Ὅλου< τούτου< ἡ Ἐκκλησία τοὺ< κατέταξε µεταξὺ τῶν ἁγίων
τη<42. Μήπω< τὸ ἴδιο θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει καὶ µὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο
Κύπρου Κυπριανό;

Μὲ τὸ δίκαιο τοῦτο αἴτηµα, τὸ ὁποῖο πιστεύουµε ὅτι εἶναι καὶ
αἴτηµα ὁλοκλήρου τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατο< τῆ< νήσου µα<,
καὶ ἔχοντα< συναίσθηση ὅτι δὲν γράφουµε ἱστορία, ἀλλὰ ἁπλῶ<
καταθέτουµε τὴν µαρτυρία µα<, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπὸ διεξοδικὴ µε-
λέτη τῶν πηγῶν καὶ τῆ< βιβλιογραφία<, ὁλοκληρώνουµε τὸ ἔργο, τὸ
ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία µᾶ< ἀνέθεσε. Ἀφήνουµε δὲ τὸ θέµα Κυπριανὸ<
στὴν κρίση τῶν εἰδικῶν, ἐλπίζοντα< ὅτι κοντὰ στὰ ἄλλα ποὺ γρά-
φτηκαν γιὰ τὸ πρόσωπό του, θὰ προστεθεῖ καὶ ἡ δική µα< ταπεινὴ
προσπάθεια.

39. Βλ. κείµενο 126, σσ. 472-475 τοῦ παρόντο< τόµου.
40. Βλ. κείµενο 127, σ. 476-478 τοῦ παρόντο< τόµου.
41. Βλ. κείµενο 128, σ. 479-483 τοῦ παρόντο< τόµου.
42. Συναξαριστὴ< Νεοµαρτύρων, ὅ.π., βλ. µαρτύριον ἁγίου Ἰωάννου Κρητό<, σ.
64, ἁγίου ∆ηµητρίου, σ. 250, ἁγίου Λαζάρου, σ. 480, ἁγίου Συµεὼν τοῦ τραπε-
ζουντίου, σ. 716, ἁγίου Ἀποστόλου, σ. 718, οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν γιὰ ποινικὰ
ἀδικήµατα µετὰ ἀπὸ συκοφαντία. Βλ. µαρτύριον ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βλάχου, σ.
524, τριῶν ἀνωνύµων µαρτύρων, σ. 751, οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν γιὰ ποινικὰ ἀδι-
κήµατα τὰ ὁποῖα διέπραξαν. Ἀκόµη βλ. µαρτύριον ἁγίου Μιχαὴλ τοῦ κηπουροῦ,
σ. 647, ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρητό<, σ. 754, οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν γιὰ πολιτι-
κοὺ< λόγου< ἢ γιὰ συµµετοχή του<, ἀληθινὴ ἢ µή, σὲ ἐπαναστατικὲ< πράξει<.

? - ? ? 3: 1 22-09-09  18:52  ������ 637

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



? - ? ? 3: 1 22-09-09  18:52  ������ 638

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



639

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ

ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 9η< ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

Α�

ΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ποίηµα ἐγκωµιαστικὸν γιὰ τὸν Κυπριανό, ὑπὸ Ματθαίου Βατο-
παιδινοῦ. «Ἐθνοµάρτυ< Κυπριανό<», Πνευµατικὴ Ἔπαλξη, τεῦχ. 10
(1994) 134, καὶ σσ. 286-287 τοῦ παρόντο< τόµου.

«Στίχοι ὡ< ἐκ τῆ< ἱερᾶ< µονῆ< Μαχαιράδο<», ποίηµα ἐγκω-
µιαστικὸν διὰ τὸν Κυπριανόν, τοῦ Νικολάου Σολωµοῦ Νικολαΐδου. Γ.
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ὁ Πετράκη< Καρίδη<, τὸ χειρόγραφον καὶ ἡ
οἰκογένειά του«, ΚΣ, ΚΘ� (1965) 204-205, καὶ σ. 288 τοῦ παρόντο< τόµου.

Ἐγκώµιον ἐλεγειακὸν ὑπὸ Ἀντωνίου Μπρουνόνι ἐκ Ρώµη<. Ὁ
Κυπριανό<, Ἐφηµερίδα «Ἐλευθερία», 10 Ἰουλίου 1910, φ. 218, καὶ σσ. 299-
300 τοῦ παρόντο< τόµου.

«Τραγοῦδι τῶν ∆εσποτάδων», γραµµένο τὸ 1830 καὶ εὑρεθὲν εἰ<
χειρόγραφον τὸ ὁποῖον ἀνῆκε εἰ< τὸν Χριστοδουλῆν ἐκ Λαζανιᾶ καὶ
ἀργότερον εἰ< τὸν υἱόν του ἀρχιµανδρίτην Φιλόθεον τῆ< µονῆ< Μαχαιρᾶ.
Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ὁ ἀρχιµανδρίτη< Γρηγόριο< Μαχαιριώτη<,
ὅ.π., σσ. 133-136, καὶ σσ. 389-393 τοῦ παρόντο< τόµου.

∆ιάφορε< παραλλαγὲ< τοῦ ἀνωτέρω τραγουδιοῦ δηµοσιεύθηκαν:
α) Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΛΟΥ, «Τὸ ᾄσµα τῶν ἀρχιερέων», ΚΣ, ΛΕ� (1971)

17-39.
β) «Τὸ τραοῦδιν τοὺ< ∆εσποτάε<» ὅπω< τὸ κατέγραψε ὁ Μιχαὴλ

Ἠλία, τὸ ὁποῖο ἄκουσε ἀπὸ τὸν πατέρα του Ἠλία Γεωργίου ἀπὸ τὴν
Ἀλάµπρα, ΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Τὸ Παγκύπριον Γυµνάσιον καὶ ἡ Λαογραφία,
Λευκωσία 1967, σσ. 224-226.

γ) «Τὸ τραοῦδιν τοῦ Τζυπριανοῦ» ὅπω< τὸ κατέγραψε ἡ Ἕλλη
Χριστοφίδου, τὸ ὁποῖο ἄκουσε ἀπὸ τὴν γιαγιά τη< Ἑλένη Κωνσταντίνου
ἀπὸ τὸ Πολιτικό, τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σσ. 227-228.
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δ) Κ. ΚΥΡΡΗ, «Ἀνέκδοτη παραλλαγὴ τοῦ “τραγουδιοῦ τῶν δε-
σποτάδων” κι� ἄλλα στοιχεῖα γιὰ τὶ< σφαγὲ< τοῦ 1821 στὴν Κύπρο»,
Κυπριακὸ< Λόγο<, εἰδικὸ τεῦχο< ἀφιερωµένο στὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία,
ἔτο< 3ον, ἀρ. 14, σσ. 90-93.

Ποίηµα τοῦ Γεωργίου Κηπιάδου ἀφιερωµένο στὸν Κυπριανό, Γ.
ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ, Ἀποµνηµονεύµατα τῶν κατὰ τὸ 1821 ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ
τραγικῶν σκηνῶν, ἐκ τῆ< τυπογραφία< «Ἡ Ὁµόνοια» Βιτάλη καὶ
Μανουσάκη, Ἀλεξανδρείᾳ 1888, σσ. 31-38, καὶ σσ. 427-428 τοῦ παρόντο<
τόµου.

«Εἰ< τὸ κενοτάφιον τοῦ Κυπριανοῦ», ποίηµα, ἔκδοση ὑπὸ ΙΩ.
ΠΕΡ∆ΙΟΥ, Κυπριακὴ Μοῦσα, Λευκωσίᾳ (Κύπρου) 1907, τύποι<
Λευκωσία< Ε. Κ. Πετρίδου καὶ σία<, σ. 37.

«Εἰ< τὸν Κυπριανόν», ποίηµα, τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σσ. 64-67.
«Στὸν ἐθνοµάρτυρα Κυπριανόν», ποίηµα, ἔκδοση ὑπὸ ΙΩ. ΠΕΡ∆ΙΟΥ,

Νέα Σχολικὴ Μοῦσα, Λευκωσία 1931, σσ. 15-16 (ἐπανέκδ. ὑπὸ Ν.
Ὀρφανίδου, Ἑλληνοµνήµων 15, Λευκωσία 2008, σσ. 31-32), καὶ σ. 90 τοῦ
παρόντο< τόµου.

«Στὸν ἐθνοµάρτυρά µα<», ποίηµα, τοῦ αὐτοῦ, αὐτόθι, σσ. 18-20
(ἐπανέκδ. ὑπὸ Ν. Ὀρφανίδου, ὅ.π., σσ. 34-36), καὶ σ. 90 τοῦ παρόντο< τόµου.

«Ὁ ἀποκεφαλισµὸ< τῶν ∆εσποτάδων», ποίηµα, ἔκδοση ὑπὸ ΧΡ.
ΤΖΙΑΠΟΥΡΑ, τύποι< Ἐλευθερία<, Λευκωσία 1911. Τοῦ αὐτοῦ, Ἅπαντα, ἔκδ.
ΚΕΕ XXXVI, ἐπιµέλεια Κ. Γιαγκουλλῆ<, Λευκωσία 2001, σσ. 244-245,
καὶ σσ. 429-431 τοῦ παρόντο< τόµου.

«Ἡ 9η Ἰουλίου 1821», ποίηµα ὑπὸ Βασίλη Μιχαηλίδη. Τὸ γνω-
στότερο ἔργο τοῦ µεγάλου ποιητῆ, γραµµένο τὸ 1899, δηµοσιεύθηκε ὑπὸ
τοῦ ἰδίου ἐν Ποιήµατα, Λεµεσὸ< 1911, σσ. 3-21.

«Μαρτύρων στεφάνωµα - ποίηµα εἰ< τοὺ< Ἐθνοµάρτυρα<», ἔκ-
δοση ὑπὸ Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Λευκωσία 1922.

«Σαράγιον», ποίηµα, ἔκδοση ὑπὸ ∆. ΛΙΠΕΡΤΗ, Ἅπαντα, Κύπρο<
1961, σσ. 263-264.

«Στοὺ< τζυπριῶτε< µάρτυρε< τῆ< 9η< Ἰουλίου 1821», ποίηµα, τοῦ
αὐτοῦ, αὐτόθι, σσ. 271-272. Τὸ ποίηµα τοῦτο ἀπήγγειλε γιὰ πρώτη φορὰ
κατὰ τὴν διάρκεια τῆ< τελετῆ< τῶν ἀποκαλυπτηρίων τοῦ Μαυσωλείου
τῶν κυπρίων ἐθνοµαρτύρων στὸν περίβολο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγία<
Φανερωµένη<, στὶ< 9 Ἰουλίου 1930. Βλ. Ν. ΠΑΝΑΓΗ, Πρωτ., Ὁ ἱερὸ<
ναὸ< Παναγία< τῆ< Φανερωµένη< στὴ Λευκωσία τῆ< Κύπρου - Ἱστορικὸ
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Λεύκωµα, Λευκωσία 2002, σ. 152.
«Στὸν ἐθνοµάρτυρα Κυπριανόν», παλαιὸ λαϊκὸ τραγοῦδι ἀγνώ-

στου ποιητοῦ, ἔκδ. ὑπὸ Ν. ΚΛΗΡΙ∆Η, Ὁ ἐθνοµάρτυ; Κυπριανό;, Λευκω-
σία 1957, σ. 4.

«Τὸ τραγοῦδι τοῦ Χατζηνικόλα ἀπὸ τὸν Καραβᾶ τὸν ὁποῖον ἐκρεµ-
µάσαν οἱ τοῦρκοι τὸ 1821», παλαιὸ λαϊκὸ τραγοῦδι ἀγνώστου ποιητοῦ,
διασωθὲν ὑπὸ Γ. Παπαχαραλάµπου;. Βλ. ἐν Ν. ΚΛΗΡΙ∆Η, Κυπριακὰ ∆η-
µοτικὰ Τραγούδια, Λευκωσία 1967, σσ. 59-61. Παραλλαγὴ τοῦ τραγου-
διοῦ αὐτοῦ βλ. ΚΣ, ΛΕ� (1971) 60-61.

«Στὸν Τζυπριανό», ποίηµα ὑπὸ Κλεάνθου; Ἰωάννου Παπαϊακώ-
βου ἀπὸ τὰ Καµπιὰ (1987 - Ἀρχεῖον ἱερᾶ; µονῆ; Μαχαιρᾶ).

«Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου», ποίηµα Ἀριστοτέλου; Νικολάου ἐν Κ.
ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ, Corpus κυπριακῶν διαλεκτικῶν ποιητικῶν κειµένων, τ. Β�,
ἔκδ. ΚΕΕ XXIV, Λευκωσία 1999, σσ. 566-567.

«Τὸ τραοῦδιν τοῦ Παπάλουκα» (ὁ Παπάλουκα; εἶναι ἕνα; ἐκ τῶν
θανατωθέντων ἀπὸ τοὺ; τούρκου; κληρικῶν), παλαιὸ λαϊκὸ τραγοῦδι
ἀγνώστου ποιητοῦ, διασωθὲν ὑπὸ Θεοδόση Νικολάου. Βλ. ἐν Ὕλαντρον
- Λογοτεχνικὸ Περιοδικό, τεῦχ. 6-7 (2005) 5-12.

«Ἡ σφαὴ τοῦ Τζυπριανοῦ», ποίηµα ὑπὸ Παύλου Λιασίδη, ἐν Π.
ΛΙΑΣΙ∆Η, Ἅπαντα, τ. Α�, ἔκδ. ΚΕΕ XVII, Λευκωσία 2003, σ. 362.

«Ἀρχιεπίσκοπο; Κυπριανό;», ποίηµα ὑπὸ Νικόλα Ταµασσοῦ (2008
- Ἀρχεῖον ἱερᾶ; µονῆ; Μαχαιρᾶ).

«Ἐθνοµάρτυρα; ἀρχιεπίσκοπο; Κύπρου Κυπριανὸ; (1756-1821)»,
ποίηµα ὑπὸ Χαρίτου Καρατζιᾶ, ἐν Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ, Συναπάντηµα φιλία;,
Λευκωσία 2008, σσ. 115-122.

«Τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ - τοῦ µάρτυρα τῆ; πίστεω;
καὶ τῆ; πατρίδο;», ποίηµα ὑπὸ Χρυσοθέµιδο; Χατζηπαναγῆ, συνταξιού-
χου λυκειάρχου, ἐν Χ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ, Συναξάρι, ἀνέκδοτη ποιητικὴ συλ-
λογή. Τὸ ποίηµα δόθηκε στὴν µονὴ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν κ. Χατζηπαναγῆ.
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Β�

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

«Κουτσοὺκ Μεχµὲτ ἐν Κύπρῳ τῷ 1821», ἔκδ. ὑπὸ ∆. ΤΣΙΚΚΙΝΗ,
Ἀθήναι; 1904, ἐκδότη; Κ. Ρῶσσο;.

«Ὁ Κουτσοὺκ Μεχεµὲτ ἢ τὸ 1821 ἐν Κύπρῳ», δρᾶµα ἱστορικὸν εἰ;
πράξει; πέντε, ἔκδοση ὑπὸ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ, διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀλε-
ξανδρείᾳ Ἑλληνικοῦ Λυκείου, Λευκωσία 1927.

«Ὁ κονόµο; ∆οσίθεο;», δρᾶµα ἐθνικὸ σὲ τέσσερει; πράξει;, ἔκδο-
ση ὑπὸ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η, Λεµεσὸ; 1948.

«Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 ἐν Κύπρῳ», δρᾶµα εἰ; κυπριακὴν διάλε-
κτον (τὸ ποίηµα τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη σὲ θεατρικὴ ἀπόδοση), ἔκδ. Βι-
βλιοθήκη; Ἑλληνικοῦ Γυµνασίου Ἀµµοχώστου, Ἀµµόχωστο; 1960.

«Ἐθνοµάρτυρα; Κυπριανό;», κινηµατογραφικὸ σενάριο, ὑπὸ Κ.
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ἔκδ. Ἑλληνικοῦ Πνευµατικοῦ Ὁµίλου Κύπρου, Λευκωσία
1993.

«Ἡ Ρωµιοσύνη ἐν φυλὴ συνότζιαιρη τοῦ κόσµου», τὸ ποίηµα τοῦ
Βασίλη Μιχαηλίδη σὲ θεατρικὴ ἀπόδοση, δραµατικὴ προσαρµογὴ ὑπὸ τοῦ
Μ. ΠΙΕΡΗ, ἔκδ. Θεατρικὸ Ἐργαστήρι Πανεπιστηµίου Κύπρου, Λευκω-
σία 2001, σσ. 219-251.

«Κυπριανὸ; ὁ ἐθνοµάρτυρα;», θεατρικὸ σὲ ποίηση, ὑπὸ Ι. ΚΥ-
ΘΡΕΩΤΗ, ἔκδ. Ἑλληνικοῦ Πνευµατικοῦ Ὁµίλου Κύπρου, Λευκωσία 2001.

«Φανερωµένη; Λεόντιο;», ὑπὸ Α. ΚΟΥΚΙ∆Η ἐν Ἑφτὰ θετρικὰ ἔργα,
ἐκδ. Ἐπιφανίου, Λευκωσία 2007, σσ. 351-380.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία - Ἡ Ἐκκλη-
σία τῆ; Κύπρου στὸ παρελθὸν καὶ στὸ παρόν, ἐκδ. οἶκο; ἀδελφῶν Κυ-
ριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991.

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ, «Τί εἶναι ἡ Μασωνία»,
Θεοδροµία, ἔτο; Ι�, τεῦχ. 2, Ἀπρ. - Ἰούν. 2008, σσ. 299-304.

ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Κωνσταντίου Α� τοῦ Σιναίου πατριάρ-
χου Κωνσταντινουπόλεω; βιογραφία καὶ συγγραφαὶ αἱ ἐλάσσονε;, Κων-
σταντινούπολι; 1886.

ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ Γ., Τὸ Σύνταγµα τῆ; Ἑλλάδο; 1968, Ἀθῆναι.
ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΩΤΟΥ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΑΡΧΙΜ., «Μία ἐπιστολὴ Ἱλαρίωνο; τοῦ

κυπρίου», Ἐκκλησιαστικὸ; Κῆρυξ, Λάρνακα, Β� (1912) 408-412.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, «Περὶ τὴν 9ην Ἰουλίου - τηλεγραφή-

µατα», ΑΒ, περ. Β�, τ. Β� (Ζ�), τεῦχ. 81 (211) (1930) 449.
ΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Ἰχνηλατῶντα; τὶ; σχέσει; Κύπρου-Εὐβοία;

ἀνὰ τοὺ; αἰῶνε;», ∆ιεθνὲ; Ἐπιστηµονικὸ Συνέδριο «Ἡ πόλη τῆ; Χαλ-
κίδα;», Ἑταιρεία Εὐβοϊκῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα 1990, σσ. 141-160.

ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΝΕΑΡΧΟΥ, «Οἱ κατάρε; τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάν-
θου», Νέα Ἐποχή, περ. Β�, τεῦχ. 154-155 (1982) 782-789.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Εἰδήσει; ἱστορικαὶ περὶ τῆ; Ἐκκλησία; Κύ-
πρου, Ἀθήνα 1875 (φωτοτ. ἀνατ., Λευκωσία 1975, Κυπρολογικὴ Βιβλιο-
θήκη 4).

ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ Κ. Γ., «Ἐπιστροφὴ στὸν ποιητάρη Χριστόδουλο Τζια-
πούρα», ΛΚ, τεῦχ. 32 (1974) 88-94.

ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ Κ. Γ., «Ἡ 9η Ἰουλίου στὴν ποίηση τῆ; Κύπρου», Ἡ
Κύπρο; µα;, τεῦχ. 66 (1997) 27-34.

ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ Κ. Γ., Corpus κυπριακῶν διαλεκτικῶν ποιητικῶν κει-
µένων, τ. Β�, ἔκδ. ΚΕΕ XXIV, Λευκωσία 1999.

∆ΕΛΙΚΑΝΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΙΜ., Τὰ ἐν τοῖ; κώδιξι τοῦ πατριαρχι-
κοῦ Ἀρχειοφυλακίου σωζόµενα ἐπίσηµα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα τὰ
ἀφορῶντα εἰ; τὰ; σχέσει; τοῦ οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου πρὸ; τὰ;
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Ἐκκλησία; Ἀλεξανδρεία;, Ἀντιοχεία;, Ἱεροσολύµων καὶ Κύπρου (1574-
1863), Κωνσταντινούπολι; 1904.

∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, «Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐπανάστα-
ση», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνου;, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1980,
τ. ΙΒ�, σσ. 12-19.

∆ΗΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, «Ἀθησαύριστο ἔγγραφο τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ», ΕΚΣ, Πρακτικὰ τοῦ πρώτου διεθνοῦ; κυ-
προλογικοῦ συνεδρίου, ἔκδοση ΕΚΣ, τ. Γ�, Λευκωσία 1973, σσ. 55-61.

∆ΟΣΙΘΕΟΥ ΑΡΧΙΜ., Μιὰ γοργόνα στὸν Κεράτιο, ἔκδ. ἱερᾶ; µονῆ;
Τατάρνη; Εὐρυτανία; 2001.

ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ ΒΕΝΕ∆ΙΚΤΟΥ, ∆ιὰ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου εἴκοσι µε-
λέται - 4ο; ἕω; 20ὸ; αἰών, Ἵδρυµα Ἀ. Γ. Λεβέντη - Μορφωτικὸν Ἵδρυµα
Ἐθνικῆ; Τραπέζη;, Ἀθῆναι 1996.

ΕΛΛΗΝΑ ∆ΗΜΟΥ, «Καµπιὰ Ὀρεινῆ;», Ταµασό;, συλλογικὴ ἔκδοση
τῶν ὀκτὼ χωριῶν τῆ; Ταµασοῦ µὲ ἀφορµὴ τὴν ἐκδήλωση «τὰ Ταµάσεια»,
Λευκωσία 1991.

ΕΝΕΠΕΚΙ∆Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, Κύπρο; 1800-1878 - τὰ τελευταῖα χρό-
νια τῆ; τουρκοκρατία; στὴ γερµανικὴ ἔρευνα καὶ κριτική, ἐκδ. οἶκο;
Σ.Ι.Ζαχαρόπουλο; Α.Ε., Ἀθήνα 2000.

ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΤΡ., Ἱστορία τῆ; ὀθωµανικῆ; Αὐτοκρατορία; ἀπὸ
τῆ; ἱδρύσεώ; τη; µέχρι σήµερον (1281-1894), Ἀθήναι; 1894.

ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΟΥ, Ἱστορία τῆ; νήσου Κύπρου ἀπὸ τῆ; ἀγγλικῆ;
κατοχῆ; µέχρι σήµερον, τύποι; Φιλοκαλία;, Λάρνακι 1911.

ΗΓΟΥΜΕΝΙ∆ΟΥ-ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, Ἱστορικὴ µαρτυρία Ἰωάν-
νου Κορνάρου τοῦ Κρητό;, ἐν Νέα εἰκόνα καὶ ἱστορικὴ µαρτυρία Ἰωάν-
νου Κορνάρου τοῦ Κρητό;, Λευκωσία 2000, σσ. 19-46.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ἡ Μασωνία ὑπὸ τὸ φῶ; τῆ;
ἀληθεία;, ἐκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, Ἀθῆναι 19885.

ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ, Κατάλογο; ὀθωµανικῶν ἐγγράφων τῆ; Κύ-
πρου ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῆ; Ἐθνικῆ; Βιβλιοθήκη; τῆ; Σόφια; (1571-1878),
Λευκωσία 1984.

ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ, Ὀθωµανικὰ ἔγγραφα 1572-1839, τ. ∆�, Λευ-
κωσία 1993.

ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ, Σύµµεικτα ∆ραγοµανικὰ τῆ; Κύπρου, Ἰωάν-
νινα 1986.
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ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ - ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ ΚΩΣΤΗ, ∆ηµογραφικὰ στοι-
χεῖα Γερολάκκου (1825), ΕΚΜΙΜΚ 3, Λευκωσία 1996, σσ. 257-272.

ΘΗΣΕΩΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΜ., Οἰκιακὴ οἰκονοµία, ἐρανισθεῖσα ἐκ
πολλῶν γαλλικῶν συγγραµµάτων, ἐκ τῆ; τυπογραφία; Χρήστου Ἀνα-
στασίου, Ἀθῆναι 1842.

ΙΑΣΟΝΙ∆ΟΥ Ο. Ι., «Ἀνεύρεσι; αὐτογράφου ἐθνοµάρτυρο; Κυπρια-
νοῦ», Ἐλικών, ἔτο; Α�, τεῦχ. Κ� (1910) 2.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, «Ὁ ἀρχιεπίσκοπο; Κύπρου κατηγοροῦσε τὸ 1815 τοὺ;
τέκτονε; ὡ; πολεµίου; τοῦ σουλτάνου», Πυθαγόρα;, 10-11 (1978).

ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ἱστορία τῆ; νεωτέρα; Ἑλλάδο; - διὰ τὴν
Ε� καὶ Στ� τάξιν τῶν ∆ηµοτικῶν Σχολείων, τύποι; Λευκωσία;, Λευκωσίᾳ
1911.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΜ., «Ὁµιλία ἐπὶ τῇ 9ῃ Ἰουλίου 1821»,
ΑΒ, ΝΓ� (1992) 251-255.

ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ, Συναπάντηµα φιλία;, Λευκωσία 2008.
ΚΑΤΣΙΑΡ∆Η-HERING ΟΛΓΑΣ, Ἡ Ἑλληνικὴ παροικία τῆ; Τεργέστη;,

τ. Α�, Ἀθήνα 1986.
ΚΑΨΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ἡ ποιµαντικὴ διακονία κατὰ τοὺ;

ἱεροὺ; Κανόνε;, Ἄθω; - Ἀθήνα 2003.
ΚΑΨΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΙΜ., Θέµατα Ἐκκλησιολογία; καὶ Ποι-

µαντικῆ;, Ἅγιον Ὄρο; 1999.
ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ, Προτάσει; ποιµαντικῆ; Θεολογία;, ἐκδ.

Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003.
ΚΗΠΙΑ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἀποµνηµονεύµατα τῶν κατὰ τὸ 1821 ἐν τῇ

νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν, ἐκ τῆ; τυπογραφία; «Ἡ Ὁµόνοια» Βι-
τάλη καὶ Μανουσάκη, Ἀλεξανδρείᾳ 1888.

ΚΛΗΡΙ∆ΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ, «Ἀνέκδοτη ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου
ἐκ τοῦ χωρίου Πολιτικοῦ τῆ; Κύπρου», ΚΣ, Γ� (1939) 31-50.

ΚΛΗΡΙ∆ΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ, Κυπριακὰ ∆ηµοτικὰ Τραγούδια, Λευκωσία
1967.

ΚΛΗΡΙ∆ΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ, Ὁ ἐθνοµάρτυ; Κυπριανό;, Λευκωσία 1957.
ΚΛΗΡΙ∆ΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ, «Ὁ ναὸ; τοῦ Ἁγίου Σάββα Λευκωσία; - συµ-

πληρωµατικαὶ σηµειώσει;», ΚΧ, Ι� (1934) 135-147.
ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ ΚΩΣΤΗ, Ἅγιο; ∆ηµήτριο; Μαραθάσα;, Λευκωσία

2007.
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ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ ΚΩΣΤΗ, Ἡ συµβολὴ τῶν Νεοµαρτύρων καὶ Ἐθνο-
µαρτύρων στὴ διατήρηση τῆ; Ἑλληνορθόδοξη; συνείδηση; τῶν Κυ-
πρίων, ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν ΕΕΚΕΙΣ, Γ� (1996) 137-156.

ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ ΚΩΣΤΗ, «Ὁ ἀρχιεπίσκοπο; Κυπριανὸ; καὶ ἡ 9η Ἰου-
λίου 1821», Ἀκτή, ἔτο; Κ�, τεῦχ. 79 (2009) 321-342.

ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ ΚΩΣΤΗ, Ὁ Πάφου Χρύσανθο; (1805-1821) καὶ ἡ
ἐκκλησιαστικὴ κρίση τοῦ 1810, ΕΚΕΕ, XXIII (1997) 245-271.

ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ ΚΩΣΤΗ - ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ, Μοναστηριακὰ δεδο-
µένα σύµφωνα µὲ τὸ κατάστιχο VI τῆ; ἱερᾶ; Ἀρχιεπισκοπῆ; Κύπρου
(1825), ΕΚΜΙΜΚ 4, Λευκωσία 1999.

ΚΟΥ∆ΟΥΝΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η, Βιογραφικὸν Λεξικὸν Κυπρίων 1800-
1920, Λευκωσία 20055.

ΚΟΥ∆ΟΥΝΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η, Μερικαὶ παλαιαὶ οἰκογένειαι τῆ; Κύ-
πρου, Λευκωσία 1972.

ΚΟΥΚΙ∆Η ΑΝΤΡΕΑ, Ἑφτὰ θετρικὰ ἔργα, ἐκδ. Ἐπιφανίου, Λευκωσία
2007.

ΚΡΙΚΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ὁ χριστοκεντρικὸ; χαρακτῆρα; τοῦ µαρτυ-
ρίου τῶν νεοµαρτύρων, Ὁ Ἅγιο; καὶ ὁ Μάρτυρα; στὴ ζωὴ τῆ; Ἐκκλη-
σία;, ἔκδ. Α∆ΕΕ, Ἀθήνα 1994, 69-81.

ΚΥΘΡΕΩΤΗ ΙΑΚΩΒΟΥ, Κυπριανὸ; ὁ ἐθνοµάρτυρα;, ἔκδ. Ἑλληνικοῦ
Πνευµατικοῦ Ὁµίλου Κύπρου, Λευκωσία 2001.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Τὸ Παγκύπριον Γυµνάσιον καὶ ἡ Λαο-
γραφία, Λευκωσία 1967.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Ἀνέκδοτα προξενικὰ ἔγγραφα», ΚΧ, Α�
(1923) 37-39.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «∆άνεια τῶν θρόνων διὰ τὴν Κύπρον», ΚΧ,
Ζ� (1930) 123-127. 129-145.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «∆ιακυβέρνησι; Κύπρου - ἐπιδηµία πανώ-
λου;», ΚΧ, Ι� (1934) 165-190.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Ἐµπόριον καὶ ναυτιλία ἐν Κύπρῳ», ΚΧ, Θ�
(1933) 245-275.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Ἐµπόριον καὶ ναυτιλία Κύπρου», ΚΧ, Ι�
(1934) 50-65.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Ἐνδιαφέρουσαι ἐπιστολαί», ΚΧ, Ζ� (1930)
106-122.
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ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Ἡ κυπριακὴ τραγῳδία τοῦ 1821», ΚΧ, Ζ�

(1930) 38-79.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Ἡ στάσι; τοῦ 1804», ΚΧ, Ε� (1927) 251-253.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Κώδων Φανερωµένη;», ΚΧ, Θ� (1933) 195-201.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Ναογραφία Λευκωσία; ∆� - ναὸ; Τριπιό-

του», ΚΧ, Θ� (1933) 201-211.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Οἱ δραγουµᾶνοι τοῦ Σεραγιοῦ», ΚΧ, Ζ�

(1930) 153-156.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Ὁ κώδων τῆ; Φανερωµένη;», ΚΧ, Η�

(1931) 27-39.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Παλαιογραφικά», ΚΧ, ΙΓ� (1937) 56-72.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Προξενικὰ ἔγγραφα - δάνεια τῶν θρόνων

Κύπρου», ΚΧ, ΙΓ� (1937) 104-123.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Προξενικὰ ἔγγραφα», ΚΧ, ΙΒ� (1936) 64-79.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Πρόξενοι καὶ προξενεῖα ἐν Κύπρῳ», ΚΧ,
Ζ� (1930) 193-208.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Ρωσσοτουρκικὸ; πόλεµο; τοῦ 1807», ΚΧ,

Η (1931) 1-7.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Τσελεπῆ; Χατζηπετράκη; Κυθέρειο;»,

ΚΧ, Β� (1924) 35-40. 93-97.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Χολέρα; καὶ πανώλου; ἐπιδηµίαι», ΚΧ,
Η� (1931) 105-124.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Χρονικὰ σηµειώµατα» τοῦ Παναγῆ Ἀγγε-

λάτου, ἰατροῦ, προξένου τῶν Ἰονίων Νήσων, ΚΧ, Β� (1924) 228.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Χρονογραφικὸν σηµείωµα», ΚΧ, Η� (1931)

81-105.

ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, «Excerpta Cypria», ΚΧ, ΙΓ� (1937) 241-269.

ΚΥΡΙΛΛΟΥ Γ� ΑΡΧΙΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ, «Προσφώνησι; πρὸ; τοὺ; ἐθνο-

µάρτυρα; Κύπρου ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆ; 9η; Ἰουλίου 1821», ΑΒ, περ. Β�, τ.

Γ�, τεῦχ. 29 (1931) 529-530.

ΚΥΡΡΗ ΚΩΣΤΑ, «Ἀνδρέα;, Νικόλαο;, Χριστόδουλο; καὶ Μᾶρκο;

Σολοµωνῖδαι», ΚΣ, ΛΓ� (1969) 127-148.

ΚΥΡΡΗ ΚΩΣΤΑ, Ἀνέκδοτα περὶ Χ�� Γεωργάκη Κορνέσιου, ΕΚΕΕ,

IV (1970-1971) 283-328.
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ΚΥΡΡΗ ΚΩΣΤΑ, «Ἀνέκδοτη παραλλαγὴ τοῦ “τραγουδιοῦ τῶν δε-
σποτάδων” κιy ἄλλα στοιχεῖα γιὰ τὶ; σφαγὲ; τοῦ 1821 στὴν Κύπρο», Κυ-
πριακὸ; Λόγο;, εἰδικὸ τεῦχο; ἀφιερωµένο στὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία,
ἔτο; 3ον, ἀρ. 14, σσ. 88-95 καὶ ἀρ. 15-16, σσ. 143-149.

ΚΥΡΡΗ ΚΩΣΤΑ, ∆εδοµένα ἐπὶ τῶν κοινωνικῶν θεσµῶν τῆ; Κύπρου
κατὰ τὰ; ἀρχὰ; τοῦ ΙΘ� αἰῶνο;, τὰ περιεχόµενα τοῦ καταστίχου XXVI
(XI) τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ; Κύπρου, ΕΚΕΕ, VI (1972-1973) 269-416.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ, Ὁ Κουτσοὺκ Μεχεµὲτ ἢ τὸ 1821 ἐν
Κύπρῳ, Λευκωσία 1927.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ἡ θυσία τοῦ ἐθνοµάρτυρο;
ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, Λευκωσία (Κύπρου) 1961.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ὁ ἀρχιµανδρίτη; Γρηγόριο;
Μαχαιριώτη; (ἐψηφισµένο; ἡγούµενο; Μαχαιρᾶ) καὶ τὸ ἔργον του, Λευ-
κωσία Κύπρου 1963.

ΛΑΚΡΟΥΑ ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΥ, Ἱστορία τῆ; νήσου Κύπρου (µετάφραση
Κωνσταντίνου Βονιτσιάνου), Ἀθήναι; 1877.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Στὰ ἄδυτα τῆ; ἑλληνικῆ; Μασονία;,
ἐκδ. Γιάννη; Β. Βασδέκη;, Ἀθήνα 1988.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Τὰ µυστήρια τῆ; ἑλληνικῆ; Μασο-
νία;, ἐκδ. Γιάννη; Β. Βασδέκη;, Ἀθήνα 1990.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Τὸ µαῦρο λεξικὸ τῆ; ἑλληνικῆ; Μα-
σονία;, τ. Α� καὶ Β�, ἐκδ. Γιάννη; Β. Βασδέκη;, Ἀθήνα 20012.

ΛΑΠΠΑ ΚΩΣΤΑ - ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΡΟ∆ΗΣ, Κωνσταντῖνο; Οἰκονόµο; ὁ ἐξ
οἰκονόµων, Ἀλληλογραφία, τ. Α� (1802-1817), ΚΕΜΝΕ, Ἀκαδηµία Ἀθη-
νῶν, Ἀθήνα 1989.

ΛΕΝΗ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλεία;,
Τεκτονισµὸ; καὶ Φιλικὴ Ἑταιρεία, ἔκδ. Α∆ΕΕ, Ἀθήνα 19892.

ΛΙΑΣΙ∆Η ΠΑΥΛΟΥ, Ἅπαντα, τ. Α�, ἔκδ. ΚΕΕ XVII, Λευκωσία 2003.
ΛΙΒΑ ΧΡ., «Ἱστορικὰ γεγονότα ἀπὸ τοὺ; µάρτυρε; τοῦ 1821. Ὁ

Χατζηνικόλα; Λαυρεντίου Πρωτοσυγκέλλου Ἱεροµονάχου», Πάφο;,
τεῦχ. 4-6 (1943) 81-83.

ΛΙΠΕΡΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ, Ἅπαντα, Κύπρο; 1961.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ Β� ΑΡΧΙΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ, «Τὸ µνηµόσυνον τῶν ἐθνοµαρτύ-

ρων Κύπρου τοῦ 1821», ΑΒ, περ. Γ�, τ. Ι�, τεῦχ. 7 (1949) 239-241.
ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόσωπα καὶ θεσµοί, ἐκδ. Πουρναρᾶ,

Θεσσαλονίκη 1997.
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ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία τῆ; ὀρθόδοξη; Θεολογία; καὶ
Πνευµατικότητα;, Θεσσαλονίκη 1988.

ΜΕΝΑΡ∆ΟΥ ΣΙΜΟΥ, Ἡ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονὴ τῆ; Παναγία; τοῦ Μα-
χαιρᾶ, Πειραιεῖ 1929.

ΜΙΤΣΙ∆Η ΑΝ∆ΡΕΑ, «Ὁ συναθλητὴ; τοῦ οἰκουµενικοῦ πατριάρχη
Γρηγορίου Ε� κύπριο; µητροπολίτη; Νικοµηδεία; Ἀθανάσιο; (†10 Ἀπρι-
λίου 1821)», ΑΒ, ΝΒ� (1991) 213-218.

ΜΙΤΣΙ∆ΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ, «Ἡ ἐθνικὴ προσφορὰ τῆ; κυπριακῆ; Ἐκκλησία;
κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν (1571-1878)», ΑΒ, τ. ΛΒ�, τεῦχ. 7-8 (1971) 197-243.

ΜΙΤΣΙ∆ΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία τῆ; Κύπρου, ἀνάτυπον ἐκ τοῦ
περιοδικοῦ «Ὁ Κόσµο; τῆ; Ὀρθοδοξία;» 6, Ἑταιρεία Μακεδονικῶν
Σπουδῶν 99, Θεσσαλονίκη 1968.

ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΒΑΣΙΛΗ, Ποιήµατα, Λεµεσὸ; 1911.
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΜ., Ἱστορία τῆ; κατὰ Κίτιον Ἐκκλη-

σία;, Λάρνακα 1992.
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΧΙΜ., «Οἱ κύπριοι ἐθνοµάρτυρε; ἀρ-

χιερεῖ; τοῦ 1821», ΑΒ, περ. Γ�, τ. Α�, τεῦχ. 9 (1940) 273-278.
ΜΙΧΑΗΛ Μ., Ἡ συνωµοσία στὴν Κύπρο, Σιωνισµὸ; - Μασονισµό;,

Λάρνακα - Κύπρο; 1993.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗ, Ἀρχεῖο ἱερᾶ; µονῆ; Κύκκου VI, Ὁ κώδικα; 54

τῆ; ἱερᾶ; µονῆ; Κύκκου καὶ οἱ οἰκονοµικὲ; δραστηριότητέ; τη; (1813-
1819), ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία 2001.

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗ, Ἀρχεῖο ἱερᾶ; µονῆ; Κύκκου ΙΧ, Τὸ τσιφλίκι
(Çiftlik) τῆ; ὀθωµανικῆ; περιόδου - Μοναστηριακὰ τσιφλίκια στοὺ; κώ-
δικε; 49 (1813-1841) καὶ 51 (1818-1881) τῆ; ἱερᾶ; µονῆ; Κύκκου, ΚΜΙΜΚ,
Λευκωσία 2005.

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗ, Ἡ Ἐκκλησία τῆ; Κύπρου κατὰ τὴν ὀθωµανικὴ
περίοδο (1571-1878), ΚΕΕ, Λευκωσία 2005.

ΜΠΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Κανονικὸν ∆ίκαιον, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα
2008.

ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, Λόγο; πανηγυρικὸ; ἐπὶ τοῖ; ἀποκαλυ-
πτηρίοι; τοῦ µνηµείου εἰ; τὸν ἐθνοµάρτυρα ἀρχιεπίσκοπον Κυπριανόν,
Ἐφηµερίδα «Κυπριακὸ; Φύλαξ», 11 Ἰουλίου 1909, φ. 171.

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ, Ἡ συµβολὴ τῆ; Μαραθάση; εἰ;
τὴν Ἐκκλησίαν, Λεµεσὸ; 1939.
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ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, «Πατριαρχικαὶ ἐπιστολαὶ πρὸ;
τοὺ; ἀρχιεπισκόπου; Κύπρου Χρύσανθον καὶ Σινᾶ Κωνστάντιον», ΚΣ,
ΙΣτ� (1952) 27-37.

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χατζηγεωργάκη; Κορνέσιο;,
ὁ διερµηνεὺ; τῆ; Κύπρου 1779-1809, Λευκωσία 1934.

MARRS TEXE, Τὰ ἀπόκρυφα µυστικὰ τῆ; Μασονία;, ἐκδ. Στερέωµα,
Θεσσαλονίκη 1991.

ΝΕΙΛΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ, Στὰ παρασκήνια τῆ; κυπριακῆ; Μασονία;,
Ἀθήνα 1980.

ΝΕΙΛΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ, Τὰ Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆ; Σιών, ὑπὸ ἀρχιµ.
Χαραλάµπου; Βασιλοπούλου, ἐκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, Ἀθήνα 1991.

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ἐξοµολογητάριον, ἐκδ. Νεκτάριο; Πα-
ναγόπουλο;, Ἀθῆναι 20047.

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Νέον Μαρτυρολόγιον, ἔκδ. Ἀστέρο;,
Ἀθῆναι 1961.

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ (ΒΑΛΛΗΝ∆ΡΑ) ΜΗΤΡ. ΠΑΤΡΩΝ, Ἀσµατικὴ ἀκολουθία
τοῦ ἁγίου ἱεροµάρτυρο; Χρυσοστόµου µητροπολίτου Σµύρνη; († 1922),
ἐκδ. Α∆ΕΕ, Ἀθήνα 1999.

ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η ΚΩΣΤΑ, Ὁ κονόµο; ∆οσίθεο;, Λεµεσὸ; 1948.
ΟΡΦΑΝΙ∆Η ΝΙΚΟΥ, Μνήµη ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ τοῦ

νεοµάρτυρο;, Ἑλληνοµνήµων 13, Λευκωσία 2008.
ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ὁ ναὸ; τῆ; Παναγία; Εὐαγγελίστρια; Κλή-

ρου, Λευκωσία 2004.
ΠΑΝΑΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρωτ., Ὁ ἱερὸ; ναὸ; Παναγία; τῆ; Φα-

νερωµένη; στὴ Λευκωσία τῆ; Κύπρου - Ἱστορικὸ Λεύκωµα, Λευκω-
σία 2002.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ Α., «Τὸ Χρονικὸν τοῦ χωρίου Λύση;», ΠΚ, 15 (1961)
115-119.

ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΛΤ., «Οἱ κύπριοι στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821
- ἡ οἰκογένεια Οἰκονοµίδη», ΚΣ, Μ� (1976) 29-60.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑ, Οἱ ἐκκλησίε; καὶ τὰ παρεκκλήσια τοῦ
Στροβόλου, ἔκδ. ∆ήµου Στροβόλου, Κύπρο; 2006.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Προεπαναστατικὴ παρουσία τοῦ τε-
κτονισµοῦ ἐν τῷ ἑλληνικῷ χώρῳ», Στασῖνο;, Γ� (1966-1967) 47-65.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Τὸ ᾄσµα τῶν ἀρχιερέων», ΚΣ, ΛΕ�
(1971) 1-50.
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Τὸ µουσικὸν ἔργον τοῦ Στυ-
λιανοῦ Χουρµουζίου καὶ βιογραφικαὶ σηµειώσει; αὐτοῦ», ΚΣ, Μ∆�
(1980), 153-181.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ, Ἡ Ἐκκλησία
τῆ; Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία; (1571-1878), Ἀθῆναι 1929.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, «Κῶδιξ Α� τῆ; Ἀρχιεπισκοπῆ; Κύ-
πρου», Φῶ;, 1 (1911) 225-244.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, «Ὁ Κύπρου Κυπριανό;», Φῶ;, 1 (1911)
3-9. 3 (1911) 65-72.

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥ ΚΟΛΥΒΑ, Κατὰ µασόνων 1 - ἀνατροπὴ
τῆ; φραγκοµασονικῆ; πίστεω;, 1782, ἐπανέκδ. ἀπὸ Πρότυπε; Θεσσα-
λικὲ; Ἐκδόσει;, Τρίκαλα - Ἀθήνα 2007, µερίµνῃ τῶν π. Γεωργίου Με-
ταλληνοῦ καὶ Χαρ. Μηνάογλου.

ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, Ἡ Κύπρο; καὶ οἱ βαλκανικοὶ πόλεµοι -
συµβολὴ στὴν ἱστορία τοῦ κυπριακοῦ ἐθελοντισµοῦ, ΚΕΕ, Πηγὲ; καὶ
Μελέτε; τῆ; Κυπριακῆ; Ἱστορία; XXVI, Λευκωσία 1997.

ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Ι., «Λόγο; ἐπιµνηµόσυνο; εἰ; τὸ µνηµόσυνον
τῶν ἐθνοµαρτύρων τῆ; Κύπρου», ΑΒ, περ. Β�, τ. Γ�, τεῦχ. 30 (1931) 551-
552 καὶ τεῦχ. 31 (1931) 565-568.

ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Ι., «Λόγο; ἐπιµνηµόσυνο; εἰ; τοὺ; µάρτυρα;
τῆ; Κύπρου τῆ; 9η; Ἰουλίου 1821», ΑΒ, ἔτο; Α�, τεῦχ. 1ον (1918) 45-49.

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ., «Ἐγκύκλιο; τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπρια-
νοῦ ἀναφεροµένη εἰ; τὰ ἐν Κύπρῳ γεγονότα τοῦ 1821», ΚΣ, ΚΗ� (1964)
177-181.

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ., «Ὁ Πετράκη; Καρίδη;, τὸ χειρόγραφον
καὶ ἡ οἰκογένειά του», ΚΣ, ΚΘ� (1965) 185-209.

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ., «Ὁ τεκτονισµὸ; ἐν Κύπρῳ ἀπὸ τῶν
µέσων τοῦ ΙΗ� αἰῶνο;», ΚΣ, ΛΑ� (1967) 83-92.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Νy ἀνακηρυχθῇ εἰ; ἅγιον ὁ ἐθνο-
µάρτυ; ἀρχιεπίσκοπο; Κυπριανό;, Ἐφηµερίδα «Ἀγών», 8 Ἰουλίου 1982,
φ. 5360.

ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΝΑΣΑΣ, Τὸ προξενεῖο τῆ; Ἑπτανήσου Πολιτεία; στὴν
Κύπρο, 1800-1807, καὶ ὁ πρόξενο; Παναγῆ; Ἀγγελᾶτο;, ἔκδ. ΚΕΕ,
Πηγὲ; καὶ Μελέτε; τῆ; κυπριακῆ; ἱστορία;, XXXIII, Λευκωσία 2000.

ΠΑΥΛΙ∆Η ΑΝΤΡΟΥ, «Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση καὶ Κύπρο;», ΜΚΕ,
τ. Ε�, Λευκωσία 1986, σσ. 69-80.
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ΠΑΥΛΙ∆Η ΑΝΤΡΟΥ, Ἡ Κύπρο; ἀνὰ τοὺ; αἰῶνε; - µέσα ἀπὸ τὰ κεί-
µενα ξένων ἐπισκεπτῶν τη;, ἐκδ. Φιλόκυπρο;, Λευκωσία 1994, τ. Γ�.

ΠΑΥΛΙ∆Η ΑΝΤΡΟΥ, Ἱστορία τῆ; νήσου Κύπρου, τ. ∆�, ἐκδ. Φιλόκυ-
προ;, Λευκωσία 1993.

ΠΑΥΛΙ∆Η ΑΝΤΡΟΥ, «Κυπριανὸ; ἀρχιεπίσκοπο;», ΜΚΕ, τ. Ζ�, Λευ-
κωσία 1986, σσ. 376-381.

ΠΑΥΛΙ∆Η ΑΝΤΡΟΥ, «Μακεδονίτισσα; Παναγία; µοναστήρι», ΜΚΕ,
τ. Θ�, Λευκωσία 1986, σσ. 273-274.

ΠΑΥΛΙ∆Η ΑΝΤΡΟΥ, Στρόβολο; - ἱστορία, γεωγραφία καὶ σύγχρονη
ζωή, Λευκωσία 2005.

ΠΑΥΛΙ∆Η ΑΝΤΡΟΥ, «Φλάσου», ΜΚΕ, τ. ΙΓ�, Λευκωσία 1986, σσ.
258-259.

ΠΕΡ∆ΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Ἡ µονὴ Κύκκου, ὁ ἀρχιµανδρίτη; Κυπρια-
νὸ; καὶ ὁ τυπογράφο; Μιχαὴλ Γλυκῆ;, ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία 1989.

ΠΕΡ∆ΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, «Οἱ Ἑπτανήσιοι τῆ; Λάρνακο; καὶ οἱ σχέ-
σει; του; πρὸ; τὴν ἱερὰ µονὴ Κύκκου», ΚΣ, ΝΘ� (1995) 49-85.

ΠΕΡ∆ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Κυπριακὴ Μοῦσα, τύποι; Λευκωσία; Ε. Κ. Πε-
τρίδου καὶ σία;, Λευκωσίᾳ (Κύπρου) 1907.

ΠΕΡ∆ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Νέα Σχολικὴ Μοῦσα, τύποι; Χρυσοστόµου Γ.
Σταυρινίδου, Λευκωσία 1931.

ΠΕΡ∆ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Νέα Σχολικὴ Μοῦσα, ἐπανέκδ. ὑπὸ Νίκου Ὀρ-
φανίδου, Ἑλληνοµνήµων 15, Λευκωσία 2008.

ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Γενικὴ ἱστορία τῆ; νήσου Κύπρου, Λευ-
κωσία 1911 (φωτοτ. ἀνατ., ἐκδ. Ἐπιφανίου, Λευκωσία 1995).

ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Ἱστορία τῶν Ἑλληνικῶν Γραµµάτων,
Λευκωσίᾳ 1930, (φωτοτ. ἀνατ., ἐκδ. Ἐπιφανίου, Λευκωσία 2000).

ΠΕΡΣΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, «Ἡ ἰδεολογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ ὅπω; φαίνεται ἀπὸ τὴν ἱδρυτικὴ πράξη τῆ; Ἑλληνικῆ; Σχολῆ;»,
ΑΒ, ΜΘ� (1988) 223-228.

ΠΕΤΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Συρκανιὰ - Χαρδακιώτισσα, θρησκευτική,
ἱστορική, λαογραφική, πολιτιστικὴ καὶ οἰκογενειακὴ ἐπισκόπηση, Λευ-
κωσία 2009.

ΠΙΕΡΗ ΜΙΧΑΛΗ, Ἡ Ρωµιοσύνη ἐν φυλὴ συνότζιαιρη τοῦ κόσµου, τὸ
ποίηµα τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη σὲ θεατρικὴ ἀπόδοση, ἔκδ. Θεατρικὸ
Ἐργαστήρι Πανεπιστηµίου Κύπρου, Λευκωσία 2001, σσ. 219-251.

654

? - ? ? 3: 1 22-09-09  18:55  ������ 654

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ἡ Κύπρο; εἰ; τὸν ἀγῶνα τοῦ 1821,
ἔκδ. Ἑνώσεω; Κυπρίων Ἑλλάδο;, Ἀθῆναι 1971.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α., Κυπριακά, τ. Α�.
ΣΝΕΜΠΕΛΕΝ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ, Τὰ ἀπόρρητα µυστικὰ τῆ; Μασωνία;,

ἐκδ. Στερέωµα, Θεσσαλονίκη.
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μελέται, ∆ιαλέξει;, Λόγοι, Ἄρθρα, τ.

Α�, Μέρο; Α�, Λευκωσία 1972.
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, «Ὁ περιηγητὴ; αἰδ. Ἰωσὴφ Γουὼλφ

καὶ ἡ Κύπρο;», ΚΣ, ΚΖ� (1963) 11-22.
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, «Συµπληρωµατικὰ εἰ; ἀρχιεπίσκοπον

Κύπρου ∆αµασκηνὸν (1824-1827)», ΚΣ, ΚΖ� (1963) 249-257.
ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, Ὁ Εὐαγγέλη; Περιστιάνη; στὴν Σκάλα

Λάρνακο; (1757-1781), ΕΚΕΕ, XXV 1999, σσ. 183-218.
ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ Κύπρο;, τὰ

πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1600-1878, ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία 2001.
ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων καὶ Κύπρο;,

Ἐπιστολὲ; (1731-1884), ΚΜΙΜΚ, Λευκωσία 2007.
ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΒΑΣΙΛΗ, Ὠδῖνε; καὶ ὀδύνη µιᾶ; ἐπανάσταση; - τὸ 1821

στὴν Κύπρο, Πολιτιστικὸ Ἵδρυµα Τραπέζη; Κύπρου, Λευκωσία 1993.
ΤΖΙΑΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, Ἅπαντα, ἔκδ. ΚΕΕ, XXXVI, ἐπιµέλεια

Κωνσταντῖνο; Γιαγκουλλῆ;, Λευκωσία 2001.
ΤΖΙΑΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, Ὁ ἀποκεφαλισµὸ; τῶν δεσποτάδων,

τύποι; Ἐλευθερία;, Λευκωσία Κύπρου 1911.
ΤΗΛΛΥΡΙ∆Η Α., Ἀθησαύριστα κυπριακὰ κείµενα, ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν

ΕΕΚΕΙΣ, τ. Η�, Λευκωσία 2008.
ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ Χ., Ἱστορία τοῦ συγκεκροτηµένου κυπριακοῦ τεκτονι-

σµοῦ καὶ ἄλλαι τεκτονικαὶ πραγµατεῖαι καὶ ὁµιλίαι, Λεµεσὸ; 1948.
ΤΡΕΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Μασσωνισµό;, ἐκδ. Ἀδελφότητο; Θεο-

λόγων Ἡ Ζωή, Ἀθῆναι 1992.
ΤΡΕΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Μασσωνισµὸ; - Θεοσοφία, ἐκδ. Ἀδελ-

φότητο; Θεολόγων Ὁ Σωτήρ, Ἀθῆναι 1992.
ΤΣΙΚΚΙΝΗ ∆ΑΝΙΗΛ, Κουτσοὺκ Μεχµὲτ ἐν Κύπρῳ τῷ 1821, ἐκδότη;

Κ. Ρῶσσο;, Ἀθήναι; 1904.
ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ

µονὴ τῆ; ὑπεραγία; Θεοτόκου τοῦ Μαχαιρᾶ, Λευκωσία 1968.
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ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ἱστορία τῆ; Ἐκκλησία; Πάφου, Λευ-
κωσία 1971.

ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, «Ὁ ἐθνοµάρτυ; ἀρχιεπίσκοπο; Κύ-
πρου Κυπριανὸ; - βίο;, ἐγκύκλιοι, ἐπιστολαί, ὁµολογίαι χρεωστικαί, πω-
λήσεων βεβαιωτικά, συµβιβασµοῦ ἔγγραφα, κελεύσεω; καὶ ἀφιερώσεω;
σηµειώµατα, ἐπιγραφαί», ΑΒ, τ. ΛΒ�, τεῦχ. 7-8 (1971) 244-311.

ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Παναγία ἡ Χρυσορρωγιάτισσα, ἱστο-
ρικὴ ἐν Κύπρῳ ἱερὰ µονή, Λευκωσία 1964-65.

ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗΣ, Τὰ ταξίδια τοῦ λόρδου Guil-
ford στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν - ΚΕΜΝΕ, Ἀθήνα 2000.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΟΪΖΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐπὶ τουρκοκρατία;, Κυ-
προλογικὴ Βιβλιοθήκη 3, Λευκωσία 1975.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΟΪΖΟΥ, «Ἡ ἱερὰ µονὴ Τροοδιτίσση;», ΚΧ, Γ� (1925)
238-250.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΟΪΖΟΥ, Τὰ Ἑλληνικὰ Γράµµατα ἐν Κύπρῳ κατὰ τὴν
περίοδον τῆ; τουρκοκρατία; (1571-1878), Λευκωσία 1930 (φωτοτ. ἀνατ.
ἐκδ. Ἐπιφανίου, Λευκωσία 2000).

ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΡΧΙΜ., Ὁ ἀφορισµὸ; τοῦ ἐθνοµάρτυρο; ἀρχιεπισκό-
που Κυπριανοῦ κατὰ τῶν µασσόνων, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ; Κύπρου»,
ἔκτακτον Παράρτηµα τοῦ φ. 708, 1 Σεπτεµβρίου 1900.

ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία καὶ γενεαλογία τῆ; µεγάλη; κυ-
πριακῆ; οἰκογένεια; Φραγκούδη καὶ τῶν συγγενικῶν οἰκογενειῶν, τύ-
ποι; Ν. Ἀπατσίδη, Ἀθῆναι 1939.

ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ ζητήµατο;
Κύπρου (1900-1910), Ἀλεξάνδρεια 1911.

ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κύπρι; - ἡ Κύπρο; τῆ; σήµερον - ἱστορία
τῆ; Κύπρου ἀπὸ τῶν µυθολογικῶν χρόνων µέχρι σήµερον - τοπογραφία
Κύπρου ἢ περιήγησι; ἀνὰ τὴν νῆσον, ἐκδότη; Ἀλέξανδρο; Παπαγεωρ-
γίου, Ἀθήναι; 1890.

ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η ΕΥΡΥΒΙΑ∆ΟΥ, Ἐγχειρίδιον χωρογραφία; καὶ γενικῆ;
Ἱστορία; τῆ; Κύπρου, τύποι; Ὁµονοία;, Ἀλεξάνδρεια 1885.

ΧΑΚΚΕΤΤ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ἱστορία τῆ; ὀρθοδόξου Ἐκκλησία; τῆ; Κύ-
πρου, τ. Α� καὶ Β�, Ἀθήναι; 1923.

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ-ΛΟΪΖΟΥ ΛΟΥΚΙΑΣ, Σηµειώσει; ἀπὸ ἕνα ταξίδι στὴν
Κύπρο τοῦ 1816-17, ΕΕΚΕΙΣ, Στ� (2003) 80-101.
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ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Κ., «∆ιακυβέρνησι= τῆ= Κύπρου - οἱ σατράπαι
αὐτῆ=», ΚΧ, Θ� (1933) 65-80.

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Τὰ ἐν διασπορᾷ Γ� τῆ= δεκαετία= 1979-
1989, Τόµο= τιµητικὸ= γιὰ τὰ ὀγδοντάχρονά του, Λευκωσία 1989.

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΡΧΙΜ., «Μιὰ φυλλάδα τῶν ἐθνοµαρτύ-
ρων», Συµπόσιον Λαογραφία= τοῦ περιοδικοῦ ΛΚ, Λευκωσία-Κύπρο=
1972, σσ. 51-53.

ΧΙ∆ΙΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Κατάλογο= τῶν ἐν τῷ ἀρχείῳ τοῦ Κέντρου
Ἐπιστηµονικῶν Ἐρευνῶν ἐναποκειµένων ὀθωµανικῶν ἐγγράφων, ΕΚΕΕ,
V (1971-1972) 257-385.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ, Ὁ ἐθνάρχη= τῆ= ὀδύνη= - Γρη-
γόριο= Ε�, ἐκδ. Α∆ΕΕ, Ἀθήνα 2004.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Ἡ συµβολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυ-
πριανοῦ εἰ= τὴν ἱστορίαν τοῦ Κυπριακοῦ 1821», ΚΣ, ΞΖ�-ΞΗ� (2003-
2004) 317-341.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, «Τὸ νόηµα τῆ= θυσία= τοῦ ἐθνοµάρτυ-
ρο= Κυπριανοῦ», ∆ιαλέξει=, ὁµιλίε=, ἐκδηλώσει=, τ. Α�, Ἵδρυµα Ἀρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ�, Λευκωσία 1994, σσ. 85-94.

ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ἡ γενέτειρα τοῦ Κυπριανοῦ, Ἐφη-
µερίδα «Ἐλευθερία», 12 Αὐγούστου 1925, φ. 1150.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΟΥ, Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων µαρτύρων
τοῦ 1821, τύποι= Χειµωνίδη, Λάρνακα 1936.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΥΠΡΟΥ, Ἐθνοµάρτυρα= Κυπριανό=, ἔκδ. Ἑλληνικοῦ
Πνευµατικοῦ Ὁµίλου Κύπρου, Λευκωσία 1993.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΥΠΡΟΥ, «Παρατηρήσει= πάνω στὴν ἐγκύκλιο κατὰ
τῶν µασόνων τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ», ΚΣ, ΜΓ� (1979) 163-168.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β� ΑΡΧΙΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ, Ἡ συµβολὴ τῆ= Ἐκκλησία=
τῆ= Κύπρου στοὺ= ἀγῶνε= τοῦ Ἑλληνισµοῦ, Λευκωσία 2008.
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ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Carne John, Letters from the East, London 182�.
Cioran GeorGe, «Σχέσει= τῶν ρουµανικῶν ἡγεµονιῶν πρὸ= τὰ κυ-

πριακὰ µοναστήρια Κύκκου καὶ Μαχαιρᾶ», Byzantinisch-neugriechische
Jahrbücher Dreizehnter, 13 (1936-37), νδ�.

Cobham CLaude deLaVaL, Excerpta Cypria, Cambridge 1908 (φωτοτ.
ἀνατ., nicosia 1969).

dimakis Jean, La querre de l’indépendance grecque vue par la presse
française, institute for balkan studies, Thessalonique 19�8.

Firmin didoT ambroise, Notes d’ un voyage fait daus le Levant, pre-
miere édition, Firmin didot, Paris 1826.

hiLL GeorGe, A History of Cyprus, v. iV, Cambridge 1972.
LaCroix Louis, Ȋ l es de la Grèce, Paris 18�3.
LiGhT henry, Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, Mount Libanon and

Cyprus in the year 1814, London 1818.
Pouqueville François, Histoire de la régenération de la Grèce, Paris

1824.
Pouqueville François, Voyage en Grèce, Paris 1822.
VŏLkL e., «die griechische kultus in der moldan, während der

Phanariotenzeit (1�11-1821)», Südorf Forlumgen, 2� (19��) 11�-118.
WoLF JosePh, Travels and Adventures of the rev. Joseph Wolf, London

18�1.
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ΑΛΛΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αἰωνία καὶ ἀγήρω= ἡ µνήµη τῶν ἐθνοµαρτύρων τῆ= Κύπρου, Ἐφη-
µερίδα «Κυπριακὸ= Φύλαξ», 7 Ἰουλίου 1907, φ. 66.

«Ἀνέκδοτα ἔγγραφα, ἀναγόµενα εἰ= τὴν ἵδρυσιν καὶ συντήρησιν τῆ=
πρώτη= ἐν Λεµεσῷ Ἑλληνικῆ= Σχολῆ=», ΑΒ, ἔτο= Γ�, τεῦχ. 48 (1920) 24-29.

«Ἀπόκρισι= τῆ= ἱερᾶ= Συνόδου τῆ= Ἐκκλησία= τῆ= Κύπρου εἰ=
αἴτηµα τῶν πιστῶν διὰ καταδίκην τοῦ Τεκτονισµοῦ - Μασωνισµοῦ», ΑΒ,
Ν∆� (1993) 172-173.

Ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου Κυπριανὸ= - ὁ µάρτυρα= τῆ= πίστεω= καὶ
τῆ= πατρίδο= (φωτογραφικὸν Λεύκωµα), ἔκδ. ἱερᾶ= µονῆ= Μαχαιρᾶ,
Λευκωσία 2008.

Βίο= καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τῆ= ἁγία= Μαρίνη=, Κειµήλια τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ Χρυσελεούση= Στροβόλου, ἐπιµελείᾳ Κωνσταντίνου Μυριανθέα,
ἐκκλησία Χρυσελεούση= Στροβόλου, Λευκωσία 1949.

∆ήµου Λάρνακα=, Ἱστορία τῆ= Λάρνακα=, Λάρνακα 2005.
«Ἐθνοµάρτυ= Κυπριανό=», Πνευµατικὴ Ἔπαλξη, τεῦχ. 10 (1994)

134-135.
Ἑορτολόγιον, Τυπικαὶ διατάξει= ἱερῶν ἀκολουθιῶν 2009, ἔκδ.

Ἐκκλησία= τῆ= Κύπρου.
«Ἐπιστολὴ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ», ΑΒ, 48 (1920) 29-30.
Εὐκαιρία πρὸ= προσκύνησιν τῶν ἱερῶν ὀστῶν τῶν κυπρίων ἐθνο-

µαρτύρων τοῦ 1821, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ= Κύπρου», 12 Μαΐου 1928, φ.
2145 [2451].

«Ἡ 9η Ἰουλίου», ΑΒ, περ. Β�, τ. Β� (Ζ�), τεῦχ. 80 (210) (1930) 433-440.
«Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 ἐν Κύπρῳ», δρᾶµα εἰ= κυπριακὴν διάλε-

κτον (τὸ ποίηµα τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη σὲ θεατρικὴ ἀπόδοση), ἔκδ. Βι-
βλιοθήκη= Ἑλληνικοῦ Γυµνασίου Ἀµµοχώστου, Ἀµµόχωστο= 1960.

Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 - Ὁ ἀπαγχονισµὸ= τοῦ Κυπριανοῦ καὶ ὁ
θάνατο= τῶν λοιπῶν µαρτύρων τῆ= πίστεω= καὶ τῆ= πατρίδο= - ἀνέκδο-
τον γράµµα τοῦ ἀειµνήστου πρωθιεράρχου, Ἐφηµερίδα «Ἐλευθερία», 8
Ἰουλίου 1906, φ. 9.
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Κύπρο= - 8000 χρόνια Ἱστορία - Πολιτισµό=, τ. 1, διευθυντὴ= ἔκδο-
ση= Μιχαλάκη= Μπουσνάκη=, ἐκδότε= Νίκο= Μαργαριτίδη= καὶ Νίκο=
Τουρλούµη=, ἐπιµέλεια ∆ιονύση= Ἰ. ∆ιονυσίου, 2002.

«Μεσεβρινὸ= - µατιὲ= ἑνὸ= σουηδοῦ στὴν Κύπρο τοῦ 1820», Ὁ κύ-
κλο= - διµηνιαία ἔκδοση τέχνη= καὶ προβληµατισµοῦ, τεῦχ. 3-4 (µαρτυ-
ρίε= γιὰ τὴν Κύπρο) (1980) 104-107.

Μία αὐτόγραφο= ὁµολογία τοῦ ἐθνοµάρτυρο= ἀρχιεπισκόπου Κύ-
πρου Κυπριανοῦ, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ= Κύπρου», 28 Μαρτίου 1925, φ.
1983 [2289].

Ὁ Κυπριανὸ= - βιογραφικαὶ σηµειώσει=, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ=
Κύπρου», 24 Μαρτίου 1901, φ. 737 (1046).

Ὁ Κυπριανό=, Ἐφηµερίδα «Ἐλευθερία», 10 Ἰουλίου 1910, φ. 218.
Πανηγυρικὸν Λεύκωµα, ἐπὶ τῇ τελετῇ τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆ=

προτοµῆ= τοῦ ἐθνοµάρτυρο= Κυπριανοῦ ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ Στρο-
βόλῳ τὴν 27ην Ἀπριλίου 1930, ἐπιµέλεια ἐπανέκδοση= πρωτ. Κωνσταν-
τῖνο= Κοῦκο=, ἔκδ. ΣΚΕΣ, Στρόβολο=-Κύπρο= 1988.

Περιγραφὴ τῆ= ἱερᾶ= σεβασµία= καὶ βασιλικῆ= µονῆ= τῆ= ὑπερα-
γία= Θεοτόκου, τῆ= καὶ µέγα ἐχούση= τὸ αἰδέσιµον, διὰ τὸν ἱστορήσαντα
αὐτὴν ἀπόστολον Λουκᾶν τὸν εὐαγγελιστήν, τοῦ Κύκκου ἐπιφηµιζοµέ-
νη=, κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον, Ἐνετίησιν 1819.

«Πρᾶξι= διακηρύξεω= ἁγιότητο= Γρηγορίου Ε�, πατριάρχου Κων-
σταντινουπόλεω=», ΙΣ, τεῦχ. ΚΒ� (1922) 179-181.

«Πρᾶξι= διακηρύξεω= ἁγιότητο= ἱεροµαρτύρων Κρήτη=», Ὀρθο-
δοξία, περ. Β�, ἔτο= Ζ�, τεῦχ. Γ� (2000) 381-384.

«Πρᾶξι= διακηρύξεω= ἁγιότητο= µαρτύρων µικρασιατικῆ= κατα-
στροφῆ=», Ἐκκλησία, τεῦχ. 12 (1993) 433.

«Σπουδαῖον ἔγγραφον τοῦ ἐθνοµάρτυρο= ἀρχιεπισκόπου Κυπρια-
νοῦ», ΑΒ, τ. Β� (Ζ�), τεῦχ. 80 (210) (1930) 440-441.

Συναξαριστὴ= Νεοµαρτύρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξο= Κυψέλη, Θεσσαλο-
νίκη 1989.

«Τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆ= προτοµῆ= τοῦ ἐθνοµάρτυρο= ἀρχιεπισκό-
που Κυπριανοῦ», ΑΒ, περ. Β�, τ. Β� (Ζ�), τεῦχ. 70 (200) (1930) 273-276.

Τὸ καθῆκον τῆ= Ἐκκλησία= καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τῆ= Κύπρου πρὸ=
τὴν ἱερὰν µνήµην τοῦ ἐθνοµάρτυρο= ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καὶ τῶν αὐτῷ
συµµαρτυρησάντων - νὰ περιληφθοῦν µεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆ= Ἑλληνικῆ=
Ἐκκλησία=, Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ= Κύπρου», 12 Ἰουλίου 1941, φφ. 44-46.
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Τὸ παρεκκλήσιον ἅγιο= Ὀνούφριο= καὶ ὁ ἐθνοµάρτυ= Κυπριανό=,
Ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆ= Κύπρου», 9 Μαΐου 1942, φ. [5181], [2874], [3180].

Τυπικὴ ∆ιάταξι= ὡ= εὕρηται τῆ= κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον σεβα-
σµία= καὶ βασιλικῆ= µονῆ= τῆ= ὑπεραγία= Θεοτόκου, Μαχαιράδο= ἐπιλε-
γοµένη=, νῦν πρῶτον τύποι= ἐκδοθεῖσα πρὸ= ὠφέλειαν τῶν ἐν τυγχανόντων.
∆απάνῃ µὲν καὶ ἐξόδῳ τοῦ τῆ= ἱερᾶ= αὐτῆ= µονῆ= οἰκονόµου κὺρ Παρ-
θενίου, ἐπιµελείᾳ δὲ τοῦ ἐν ἱεροδιδασκάλοι= κυρίου Ἐφραίµ. Ἐνετίησιν
�αψνE�. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι 1756.

Ὑπόδουλοι ἐλευθερωταὶ ἀδελφῶν ἀλυτρώτων, ἔκδ. ΚΕΕ, Πηγὲ=
καὶ Μελέτε= τῆ= Κυπριακῆ= Ἱστορία= xxxii, εἰσαγωγὴ - ἐπιµέλεια Πέ-
τρο= Παπαπολυβίου, Λευκωσία 1999.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΩΝ

Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, Βιβλίον Α�, Μέρο= Α�, ΙΑΚ.
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, Βιβλίον Α�, Μέρο= Α�, ΙΑΚ.
Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Ἰωαννικίου, Βιβλίον Α�, Μέρο= Β�, ΙΑΚ.
Βιβλίον Ε�, ΙΑΚ.
Βιβλίον ΛΗ�, ΙΑΚ.
Κατάστιχον 6, ΙΑΚ.
Κατάστιχον 11, ΙΑΚ.
Κῶδιξ Α� ΙΑΚ.
Κῶδιξ Ε� ἱερᾶ= Μητροπόλεω= Κιτίου.
Κῶδιξ Μαχαιράδο=.
Κῶδιξ ΙΒ� οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου.
Φάκελλο= Μ�, ΙΑΚ.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

Ἄγγελο= Παταρό=, 404, 414.
Ἀγγλία, 61, 138, 139, 153, 270, 285,

296, 412.
Ἅγια λείψανα µαρτύρων 1821,

70, 72, 81, 82, 86, 87, 94, 426,
485, 486.

Ἀγιάνιδε=, 192.
Ἁγία= Σοφία= ναό=, 235, 238.
Ἅγιον Ὄρο=, 202, 496, 550, 559,

570, 571.
Ἅγιο= ∆ηµήτριο= Μαραθάσα=, 98.
Ἅγιο= Σέργιο=, 46, 195.
Ἁγίου Γεωργίου Καµπιῶν ναό=, 437.
Ἁγίου Γεωργίου Στροβόλου ναό=,

53, 282, 441, 497, 609, 610.
Ἁγίου Ἐλευθερίου µετόχιο, 38, 154.
Ἁγίου Ἡρακλειδίου µονή, 433.
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (Πίπη)

ναό=, 174, 380, 436, 526.
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόµου

µονή, 309, 515.
Ἁγίου Νεοφύτου µονή, 50, 233.
Ἁγίου Ὀνουφρίου ἐξωκκλήσιο,

55, 445.
Ἁγίου Σάββα ναό=, 49, 222, 224.
Ἁγίου Τρύφωνο= εἰκόνε=, 61.
Ἁγίων Ὁµολογητῶν νεκροταφεῖο,

102, 484.
Ἀγκώνα, 331, 339, 347.

Ἀγχόνη, 13, 65, 73, 85, 88, 185, 210,
230, 239, 320, 451, 460, 461, 473,
474, 520.

Ἀδελφάσιον, 124.
Ἄζλι, 165, 275.
Ἀθανάσιο= ∆ιάκο=, 98, 599.
Ἀθανάσιο= κύρ, 54, 248.
Ἀθανάσιο= µητροπολίτη= Λεµε-

σοῦ, 103, 496, 509.
Ἀκρίδα, 61, 271, 289-293, 499, 513.
Ἀλέξανδρο= Ὑψηλάντη=, 59, 276,

277-278, 279-280, 543, 544,
626, 627.

Ἀλέξιο= Ἄγγελο=, 116, 123, 131,
214, 288.

Ἀλῆ Μπέη=, 37, 39, 141, 299, 531,
586, 629, 633.

Ἀλισιτζίδε=, 154.
Ἀλτιπαρµάκκη=, 39.
Ἀµµόχωστο=, 218, 235, 368, 404.
Ἀνανία= Κουστένη= ἀρχιµ., 106-107.
Ἀνδρέα= Σολοµωνίδη= κοτσάπα-

ση=, 245, 253, 265, 601.
Ἀντώνιο= Βοντιτσιάνο=, 53, 61,

138, 139, 191, 226, 234, 246, 270,
285, 296, 525.

Ἀντώνιο= Καληµέρη=, 153, 191,
226.

Ἀντώνιο= Μπρουνόνι, 62, 141, 148,
299, 630, 639.
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Ἀντώνιο= Πελοπίδα=, 59, 276,
277-278, 279-280, 627.

Ἀπόστολο= Βαρνάβα=, 99, 124,
235, 468, 685.

Ἀπόστολο= Παπᾶ, 294.
Ἀποστόλου Βαρνάβα µονή, 51,

195, 237.
Ἀποστόλου Βαρνάβα τάφο=, 235,

685.
Ἀρζιµπαζάριον, 225.
Ἀρζιχάλι, 301.
Ἀριστοτέλη= φιλόσοφο=, 150, 152,

198, 262, 488, 587.
Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ µετόχιο, 47.
Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ναό=, 49.
Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, 8, 33, 37,

42, 46, 47, 60, 64, 66, 75, 81,
116, 119, 122, 135, 147, 148, 153,
159, 163, 167-169, 171, 173-174,
178, 181-183, 186, 198, 204, 208,
209, 211, 212, 216, 220, 225,
278, 282, 289, 305, 308, 309,
379-380, 403, 408, 436, 440,
441, 461, 510-513, 517, 523-527,
530-531, 533, 580, 484, 584-
587, 591, 594, 607-609, 612-
617, 619-621, 623-624, 631.

Ἄσπρα, 136, 145, 176, 190, 194, 195,
244, 249, 251, 257, 270, 275,
298, 526.

Αὐγασίδο= µονή, 283.
Ἀχµὲτ Στασίτ, 281.
Ἀχµὶδ Ρασίτ, 256

Βαβατσινιά, 434.
Βακτήλαν, 193.

Βάµα, 131.
Βαµασίδε=, 131.
Βάµβαξ, 320, 417-418.
Βαρλαὰµ ἰατρό=, 133, 244.
Βασίλη= Μιχαηλίδη=, 107, 601, 642.
Βασιλικὴ φιλοτιµία, 116-120.
Βατοπαιδίουµονή, 48, 66, 202, 286,

523, 697.
Βεζύρη=, 89, 327, 370, 392, 512.
Βενετία, 52, 251, 387, 394, 525,

526, 587.
Βεράτιον, 583, 586, 591.
Βλαχία, 130, 442, 461.
Βοεβόδα=, 106, 130-131.

Γαβριὴλ Ζαχαρίου, 36, 132, 135,
226, 522-532, 621, 629, 632.

Γαβριὴλ ἱεροδιάκονο=, 56.
Γαζοφυλάκιον, 213.
Γενίτσαρο=, 88, 370.
Γένοβα, 341, 353.
Γένουα, 348.
Γεράσιµο= Γ� Πατριάρχη= Κω-

ν/λεω=, 35, 125, 129.
Γερµανὸ= ἡγούµενο= Μαχαιρᾶ,

35, 201.
Γερόλακκο=, 88.
Γεώργιο= ἅγιο= ὁ ἐν Πτολεµαΐδι,

110.
Γιαννάκη= Μονόχειρ γραµµατι-

κὸ= Κυθρέα=, 58, 147, 267, 296,
378, 384-388.

Γούῤῥι, 210, 445.
Γραµµατικὸ=/οί, 58, 145, 147, 193,

194, 205, 212, 246, 257, 258,
265, 267, 272-275, 296, 384.

? - ? ? 3: 1 05-09-09  10:47  ������ 666

Ιερ
άς

 Βα
σιλ
ική
ς κ
αι 
Στ
αυ
ρο
πη
για
κή
ς Μ
ον
ής

 Μ
αχ
αιρ
ά 



���

Γρηγόριο= ∆ικαῖο= Παπαφλέσ-
σα=, 98, 279, 599.

Γρηγόριο= Ε�, πατριάρχη= Κω-
ν/λεω=, 68, 69, 85, 98, 101, 107,
278, 279, 471, 472-475, 486,
488, 492, 493, 544, 585, 637.

∆αµιανοῦ ἅγιο= ἀνάργυρο=, 124.
∆εβλέτι, 157, 196, 204-206, 225,

272, 306, 618.
∆εσποινοῦ παπαδιά, 254.
∆ευτιτζῆ=, 271, 273.
∆ηµήτρη= Λιπέρτη=, 89.
∆ηµήτριο= γυµνασιαρχεύων, 262.
∆ηµήτριο= Θεµιστοκλῆ=, 266, 380.
∆ηµήτριο= κόνσολο=, 49, 221.
∆ηµήτριο= Παυλίδη=, 43, 176, 206-

208.
∆ηµήτριο= Πιερίδη=, 43, 177.
∆ιερµηνευτή=, 39, 159, 204.
∆ουκᾶτο, 326, 353.
∆ραγοµᾶνο=, 39, 142, 143, 145, 148,

200, 212, 216, 218, 220, 259,
320, 322, 385, 401, 423, 511,
525, 590.

Ἐγκλείστρα= µονή, 233, 392.
Ἐγκύκλιο=, 15, 45, 49, 55, 59, 61,

63, 147, 192, 228, 256, 271, 289,
303, 305, 476, 477, 499, 513-
516, 533-555, 559, 581, 587.

Ἐλευθέριο= ἱεροµάρτυ=, 124, 636.
Ἐλευθεροτεκτονισµό=, 564.
Ἑλλάδα, 63, 147, 181, 241, 264,

278, 279, 367, 369, 371, 375,
412, 415, 430, 461, 469, 472,

474, 496, 516, 542, 549, 551,
568, 570, 588, 598.

Ἑλληνικὴ Σχολή, 45, 57, 59, 182,
265, 498, 511, 513, 517

Ἑλληνικὴ Σχολὴ Λεµεσοῦ, 57, 58,
261-262, 498

Ἑλληνικὴ Σχολὴ Λευκωσία=, 45,
58, 59, 181-186, 498, 513

Ἑλληνοµουσεῖο Ἀρχιεπισκοπῆ=,
33, 154, 510, 530.

Ἐµβαλί, 193, 256-258, 271.
Ἔξω Μετόχι, 149.
Ἐπιφάνιο= ἐπίσκοπο= Λήδρα= καὶ

ἡγούµενο= Μαχαιρᾶ, 10, 107,
108, 110, 231, 497, 502, 503,
504, 522, 533, 609, 611.

Ἐτνᾶ=, 273.
Εὐαγγέλιο ἀποστόλου Ματθαίου,

234, 235.
Εὐγένιο= Β� ὁ ἀπὸ Πισιδία=, πα-

τρ/η= Κων/λεω=, 68, 379.
Εὐγένιο= Βούλγαρη=, 33.
Εὐγένιο= µητροπολίτη= Κυρη-

νεία=, 158, 174, 183, 225, 226,
512, 518, 592, 593, 595.

Εὐλογιά, 58, 268.
Εὐριπίδη= τραγικὸ= ποιητή=, 262.
Εὐρώπη, 267, 290, 318, 341, 343,

348, 350, 360, 376, 377, 384,
412, 415, 484, 537.

Ἐφραὶµ Ἀθηναῖο=, 33, 661.
Ἔχλι ἰσλάµηδε=, 192, 225.

Ζάπτι, 204.
Ζιλχιτέ, 192.
Ζιµέτ, 252, 255.
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Θεοδόσιο=, 46, 179, 195.
Θεοφύλακτο= Θησέα= ἀρχιµ., 63,

67, 283, 374, 377, 378, 514, 519.

Ἰάσιο, 34, 106, 130, 131, 498, 510,
511, 528.

Ἰγνάτιο= κτίτωρ Μαχαιρᾶ, 213.
Ἰεζεκιὴλ ἱεροµόν., 56.
Ἰεζεκιὴλ προφήτη=, 241.
Ἱερεµία= ∆� πατριάρχη= Κων/λεω=,

40, 41, 42, 156, 163, 167, 171,
174, 523, 593-596, 611-627, 630.

Ἱερώνυµο= Καληµέρη=, 48, 153,
191, 217, 226, 399-408.

Ἰλάµι, 137, 157, 225.
Ἱλαρίωνἱεροµόν.,58,264-266,378,630.
Ἰναµάτια, 192.
Ἰόνιοι νῆσοι, 36, 136, 151, 595.
Ἰσαάκιο= Ἄγγελο=, 116, 123, 131,

213, 288.
Ἰστιζιάλη=, 192, 193, 257.
Ἰωακεὶµ ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου,

379-380, 420, 422, 594, 615.
Ἰωακεὶµ ἡγούµενο= Ἁγίου Νεο-

φύτου, 50, 233.
Ἰωακεὶµοἰκονόµο=Ἀπ.Βαρνάβα, 195.
Ἰωάννη= Παππᾶ ∆ιαµαντόπου-

λο=, 277, 280.
Ἰωάννη= Φιλήµων, 373.
Ἰωαννίκιο= ἀρχιεπίσκοπο= Κύ-

πρου, 81, 412-416, 594.
Ἰωαννίκιο= ἀρχιµ., 227, 265, 377-378.
Ἰωαννίκιο= Β� ἡγούµενο= Μα-

χαιρᾶ, 32, 122-124, 126, 127.
Ἰωσὴφ ἡγούµενο= Κύκκου, 62,

265, 297, 426, 484, 515.

Καζᾶ=, 192, 198, 272, 274.
Καλὸ= (Ἀλέξανδρο= Ὑψηλάντη=),

276.
Καµαράσιδε=, 131.
Καµπιά, 8, 66, 104, 110, 432-448,

503, 606-610.
Καράεν, 193.
Καραµανία, 134, 144, 145, 390,

403, 405, 408, 527, 543.
Κάσα, 190, 296.
Κατάστιχον, 49, 148, 150, 153, 222,

258, 272, 273, 296, 297, 444,
445, 526, 530, 531.

Κατιλλίκιο ἢ κατηλλίκιο ἢ καδιλ-
λίκιο, 15, 45, 54, 55, 59, 63,
147, 192, 194, 256, 258, 271,
296, 305.

Κεκτῆρι, 193.
Κελεντρί, 219.
Κεφαλικὴ τιµωρία, 307.
Κιατίπη=, 204.
Κιννάβαρι=, 102.
Κοιλάνι, 246.
Κοινὸν (ταµεῖον), 271, 285, 296.
Κόκκινη µελάνη, 200, 235.
Κόκκινο= µανδύα=, 235.
Κόνσολο=, 48, 49, 53, 61, 136, 153,

191, 217, 221, 246, 263, 270,
285, 296, 531.

Κοράνι, 73, 395, 602.
Κορνηλία πρεσβυτέρα, 283.
Κοτζάπαση=, 137, 198, 212, 216, 265,

346, 378, 393, 402, 434, 438.
Κυθρέα ἢ Κυθραία, 54, 58, 63,

64, 147, 175, 207, 208, 267,
283, 296, 305, 338, 384, 435.
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Κύκκου µονή, 45, 47, 50, 51, 52,
56, 57, 62, 187, 249, 260, 265,
297, 340, 347, 390, 392, 426,
484, 526, 635, 693.

Κυπρῆ= ποταµό=, 201.
Κυπριανὸ= Θησέα=, 265, 278, 283,

294, 313, 362, 363, 378, 421.
Κύριλλο= Α� ἀρχιεπίσκοπο= Κύ-

πρου, 316, 434, 435, 437, 439,
440-444, 448, 608, 609

Κύριλλο= ἀρχιµ., 81.
Κύριλλο= ἱεροδιάκ., 66.
Κωνσταντῖνο= Κοῦκο=, 108, 497.
Κωνσταντῖνο= Μυριανθόπουλο=,

135, 246, 433, 524, 584, 623.
Κωνσταντῖνο= Οἰκονόµο= ὁ ἐξ

οἰκονόµων, 52, 240, 523, 588,
630.

Κωνσταντῖνο= Περιστιάνη=, 54,
153, 191, 226, 249, 381, 382, 526,
527, 589.

Κωνσταντῖνο= Τάνα=, 153, 226,
526.

Κωνσταντινούπολη, 50, 55, 68,
101, 107, 142, 143, 149, 161, 199,
220, 234, 235, 238, 240, 276,
280, 294, 317, 326, 327, 337,
342, 344, 346, 349, 353, 364,
381, 383, 384, 385, 395, 401-
405, 407, 415, 419, 423, 472,
537, 538, 545, 597, 633.

Κωνστάντιο= Σιναίου, 40, 41, 42,
43, 158, 159, 163, 167, 171, 173,
174, 531, 592-595, 611-627, 629.

Λαογραφικὴ Κύπρο=, 96, 468.

Λάρνακα, 56, 63, 135, 137, 159, 218,
228, 229, 244, 250, 265, 294,
302, 316-317, 318, 319, 321, 326,
327, 329, 331, 332, 337-340, 344-
346, 348, 354, 367, 371, 374,
375, 376, 381-382, 383, 394, 397,
399, 401, 406, 409, 417, 419, 420,
421, 423, 430, 469, 513, 519,
524-527, 529-531, 536, 545546,
553, 587, 590, 591, 632.

Λαυρέντιο= ἐπίσκοπο= Λαµπού-
ση=, 43.

Λαυρέντιο= µητροπολίτη= Κυρη-
νεία=, 52, 70, 80, 92, 96, 295,
426, 431, 450, 452, 453, 455,
458, 460, 462, 466, 469, 484,
515.

Λεµεσό=, 57, 58, 80, 103, 133, 134,
207, 221, 261, 264, 265, 296,
301, 320, 340, 348, 371, 378,
424, 425, 496, 498, 602.

Λεόντιο=, 56, 313, 362.
Λεόντιο= ἱεροδιάκονο=, 57.
Λεόντιο= Χατζηκώστα= ἀρχιµ., 96,

468-471.
Λεύκα, 45, 147, 192-194.
Λεύκαρα, 36, 42, 151, 259, 596,

609, 620.
Λευκωσία ἢ Λευκοσία, 15, 16, 33,

37, 38, 41, 42, 45, 47, 51, 59, 63,
64, 83, 88, 93, 101, 106, 108, 136,
138, 139, 141, 142, 143, 147, 154,
158, 159, 161, 176, 178, 181, 184,
203, 212, 213, 219, 221, 222,
225, 236, 239, 247, 252, 254,
265, 283, 299, 303, 309, 312,
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313, 314, 316, 326, 327, 329, 331,
338, 339, 340, 344, 346, 348,
354, 368, 371, 373, 374, 385,
395, 400, 403, 404, 405, 408,
418, 421, 422, 423, 429, 433,
437, 460, 461, 484, 498, 501,
509, 511, 515, 530, 602, 607,
617, 620, 622, 623, 627, 621,
632, 691, 701.

Λιβόρνο ἢ Λιβοῦρνο, 326, 327,
329, 341, 343, 348, 351.

«Λόγιο= Ἑρµῆ=», 264, 266.
Λόνδρα, 414, 415, 416.
Λουκᾶ= πατριάρχη= Κων/λεω=,

161.
Λυών, 250.

Μακάριο= Β� ἀρχιεπίσκοπο= Κύ-
πρου, 75, 94.

Μάλι, 193.
Μανζίπιον, 178.
Μανουὴλ Κοµνηνὸ= Πορφυρο-

γέννητο=, 116, 123, 131, 161, 213,
288.

Μαραθάσα, 98, 461, 462.
Μαρία ἀδελφὴ Κυπριανοῦ, 8, 433,

434, 435, 439, 445, 510, 523,
608, 609.

Μαρσήλια ἢ Μαρσίλλια, 250, 546.
Μασσαλία, 250, 329, 341, 348,

416, 414, 546.
Μασωνία ἢ Μασωνισµό=, 228-232,

533-582.
Ματθαῖο= Βατοπαιδινό=, 61, 286,

630.
Μαυροκορδᾶτο= Γ. Α., 68.

Μαυσωλεῖο, 89, 92, 95, 487, 640.
Μαχαιρᾶ µονή, 13, 32, 34, 35, 36,

38, 44, 48, 55, 66, 81, 108, 110,
116, 119, 121, 122, 125, 126, 127,
129, 149, 151, 154, 200, 209, 212,
213, 247, 259, 309, 324, 355,
389, 440, 442, 445, 461, 497,
498, 501, 502, 503, 504, 505,
522, 523, 528, 529, 533, 609,
611, 630, 632, 639, 680-681.

Μαχαιράδο= µονή, 61, 115, 122,
124, 125, 130, 131, 151, 178, 183,
201, 210, 213, 215, 288, 518, 595,
639.

Μαχελδάρη=, 192.
Μαχµοὺτ Ἄλι, 138, 312, 461, 590.
Μεβλανᾶ ναΐπη=, 138, 139.
Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία,

118, 129, 157-158, 160, 163, 164,
166, 167, 168, 169, 173, 379, 380,
480, 482, 483, 488, 492, 612,
613-614.

Μέγα= οἰκονόµο=, 38, 60, 78, 159,
282, 377, 531, 532, 632.

Μελανοδοχεῖο, 46.
Μελέτιο= ἀρχιδιάκονο=, 265, 426.
Μελέτιο= ἀρχιµ., 56, 157, 158, 165,

168, 583, 592, 593, 594.
Μελέτιο= Β� ἡγούµενο= Κύκκου,

187, 226, 635.
Μελέτιο= Β� µητροπολίτη= Κι-

τίου, 43, 44, 70, 80, 92, 96, 166,
169, 171, 225, 259, 265, 295,
426, 431, 450, 452, 453, 455,
458, 460, 462, 466, 469, 484,
596, 612, 613, 618, 620, 625.
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Μελέτιο=Γ�ἡγούµενο=Κύκκου,249.
Μεσαορία, 59, 147, 271, 385, 602.
Μετζιλίσι, 421, 422.
Μηρὶ ἢ µιρὶ ἢ µυρί, 155, 193, 194,

256, 257, 258, 271, 272, 273, 404.
Μιτυλήνη, 240.
Μιχαὴλ Σοῦτσο=, ἡγεµόνα= Μολ-

δοβλαχία=, 34, 35, 130, 131, 510.
Μιχαὴλ Σοῦτσο= Β�, ἡγεµόνα=

Μολδοβλαχία=, 130
Μιχαὴλ Χάββα=, 61, 284.
Μιχαλάκη= υἱὸ= Χατζηγεωργά-

κη, 205.
Μολδαβία, 35, 105, 106, 122, 130, 369.
Μολδοβλαχία, 14, 34, 35, 122, 123,

130, 131, 528, 529, 531, 537,
544, 584, 627, 631.

Μοπασίρη= ἢ µουπασίρη=, 154,
165, 204, 205, 206, 207.

Μουκκατά, 201.
Μουρασαλλέ=, 192.
Μουφτῆ=, 192, 340, 347, 363.
Μουχαρρέµ, 217, 257, 263.
Μουχασεπέ, 204.
Μουχασίλη=, 139, 200, 361, 362,

363, 364, 369, 381, 382, 401.
Μωρέα=, 415.

Νέα Ἰουστινιανή, 108, 159, 164,
171, 173, 181, 187, 198, 200, 204,
209, 225, 240, 243, 261, 303,
379, 624.

Νεῖλο= κτίτωρ Μαχαιρᾶ, 32, 116,
117, 118, 120, 123, 126, 128, 213.

Νεόφυτο= Ἔγκλειστο= ὅσιο=, 124,
587.

Νεόφυτο= µοναχό=, 44.
«Νερὸν τοῦ δεσπότη», 53, 441, 444,

497, 609.
Νικήτα= Ἁγιοστεφανίτη=, 116.
Νικόλαο= Θησέα=, 58, 78, 264,

283, 377.
Νικόλαο= Σολωµοῦ Νικολαΐδη=,

61, 176, 288, 630, 639.
Νικόλα= ἀνεψιὸ= Κυπριανοῦ, 50.
«Νοτᾶ= τοῦ δεσπότη», 434, 435,

439, 440, 441, 442, 443, 444, 448.

Ὁδοῦ, 210.
Ὀδυσσεύ=, 199.
Οἰκονόµο= Κυπριανό=, 39, 71, 72,

134, 136, 137, 141, 142, 143, 153,
157, 158, 159, 168, 443, 461, 511,
527, 528, 531, 583, 592, 612,
617, 618, 621, 629, 631.

Οἰκονόµο= Μαχαιρᾶ, 36, 81, 117,
126, 151, 259, 529, 532, 595,
632.

Ὀκνή, 131.
Ὅµηρο=, 150, 199.
Ὄµοδο=, 52.
Ὁµολογιακὸν ἔγγραφον, 43, 44,

45, 46, 48, 52, 54, 57, 60, 61,
62, 175, 178, 195, 217, 244, 248,
263, 281, 282, 285, 296.

Ὀντᾶ=, 175.
Οὐγκροβλαχία, 122.
Οὔῤῥη, 210.
Οὐσᾶ=, 273.

Παγκύπριο Γυµνάσιο, 32, 45,
498, 513.
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Παΐσιο= ἀρχιεπίσκοπο= Κύπρου,
121, 530.

Πακκιέδε=, 274, 275.
Παλαιὰ Πάτρα, 277, 279.
Παλλουριωτίσση= νεκροταφεῖο,

101-102, 484,
Παναγῆ= Ἀγγελᾶτο=, 36, 38, 41,

136, 137, 151, 595, 620, 621.
Παναγία Μακεδονίτισσα, 51.
Παναγία= Εὐαγγελιστρία= Κλή-

ρου ναό=, 60.
Παναγία= Φανερωµένη= ναό=, 65,

70, 72, 82, 89, 102, 226, 247,
326, 338, 344, 370, 426, 436,
484-486, 487, 610, 640.

Παναγία= Χρυσελεούση= ναό=,
44, 53, 83, 104, 108, 282, 441,
444, 491, 492, 497, 500, 511,
607, 608, 609, 610.

Παναγία= Χρυσορ/ση= µονή, 44.
Πανώλη, 133, 135, 513, 524, 527,

528, 530.
Παπᾶ Γρηγόριο=, 123.
Παπᾶ Ἰωάννη= Καµινάρια, 254.
Παπᾶ Κυπριανὸ= Χαραλάµπου=

Κυπριανίδη=, 433-441, 446.
Παπᾶ Λεόντιο=, 252, 338, 345.
Παπᾶ Σάββα= οἰκονόµο=, 60, 78,

282, 377.
Παρθένιο= ἡγούµενο= Κύκκου,

188, 189.
Παρθένιο= ἡγούµενο= Μαχαιρᾶ,

32, 214.
Παρθένιο= ἱεροµόν., 33.
Παρθένιο= οἰκονόµο= Μαχαιρᾶ,

81, 117, 126.

Πασᾶ=, 89, 136, 137, 138, 143, 200,
236, 238, 256, 257, 274, 320,
329, 346, 353, 367, 369, 375,
419, 421, 422, 423, 429, 430,
538.

Παῦλο= Καρύδη=, 249, 250.
Παῦλο= Μιχαηλίδη= γραµµατι-

κὸ= Λεµεσοῦ, 296.
Πελοπόννησο=, 277, 279, 367, 369,

415, 626.
Πέρα Ὀρεινῆ=, 410, 433.
Περάτιον, 157, 158, 165, 168.
Περιστερώνα, 201.
Πετράκη= Καρύδη=, 546, 547, 548.
Πιεράκη= ∆ηµητρίου Κορέλλα=,

43, 177, 226.
Πίνδαρο=, 242.
Πλάτων φιλόσοφο=, 262.
Πλούταρχο=, 243.
Πόλιτσα, 294.
Πολύδωρο= ἅγιο= ὁ ἐν Νέᾳ Ἐφέσῳ,

110.
Πολυέλεο=, 66, 224.
Πουγιουρουλδί, 199.
Πραστειόν, 201, 209, 410.
Πριµικήριο=, 158, 178.
Προεστώ=, 122, 137, 181, 188, 192,

198, 212, 319, 346, 348, 364,
370, 371, 372, 514, 515.

Προκόπιο= κτίτωρ Μαχαιρᾶ, 213.
Προτοµὴ ἀρχιεπισκόπου Κυπρι-

ανοῦ, 83-88, 500, 607, 608.
Προὔχοντα=, 64, 192, 311, 322, 329,

339, 340, 341, 346, 348, 354,
374, 469, 511, 515, 592, 593.

Πρωσσία, 100, 397.
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�Ραγιᾶ=, 147, 155, 164, 192, 193,
194, 225, 256, 258, 271, 272,
273, 274, 275, 294, 306, 307,
390, 402, 404, 407, 417, 419,
422, 519, 541, 616.

Ρκὰ Μαριοῦ, 435.

Σάββα= Ἡλιοφώτου ∆ήµαρχο=
Στροβόλου, 109, 501-502.

Σακελλάριο=, 158, 462.
Σακελλίων, 158, 282.
Σαλγίνι, 154, 193, 194, 196.
Σαπφείρα, 216.
Σεὴδ Ἀχµὲτ πασιᾶ=, 137.
Σεῒδ Μεχεµέτ, 400, 401, 403, 404,

407, 408.
Σελαµέττι, 193.
Σενέδι, 249.
Σενεσί, 192, 217, 263.
Σεράγιον, 93, 95, 98, 141, 145, 147,

148, 220, 260, 301, 339, 340, 346,
347, 370, 373, 381, 390, 640.

Σεραφεὶµ Β� πατριάρχη= Κων/λεω=,
32, 115, 121, 126.

Σεραφεὶµ πατριάρχη= Ἀντιοχεία=,
380.

Σιγίλλιον, 32, 35, 115, 118, 121, 125,
126, 127, 129.

Σιερῆ δικαστήρια, 138, 139.
Σικελία, 48, 217.
Σινᾶ, 259, 394, 515, 623.
Σκάλα, 133, 137, 159, 228, 229, 302,

536, 553.
Σµύρνη, 134, 240, 243, 249, 250,

251, 266, 319, 321, 527.
Σόλων νοµοθέτη=, 262.

Σουλτᾶνο=, 100, 142, 200, 278, 311,
314, 323, 339, 354, 361, 363, 364,
365, 367, 370, 371, 381, 395, 461,
514, 538, 586, 588, 590, 593.

Σπυρίδων ἐπίσκοπο= Τριµυθοῦντο=,
67, 82, 174, 226, 377-378, 512, 592.

Σπυρίδων Τρικούπη=, 371.
Σταυροπηγιακὴ ἀξία, 116-120, 126,

127, 129.
Σταυροπηγιακὴ φιλοτιµία, 116-117,

127.
Στρόβολο=, 7, 8, 31, 44, 53, 66, 83,

84, 90, 151, 259, 283, 424, 429,
432-448, 461, 491, 492, 497,
509, 509, 510, 511, 529, 606-
610, 686.

Στροβόλου Σχολή, 66.
Συρία, 321, 322, 326, 327, 329, 331,

338, 364, 382.
Σχολεῖον Κυδωνιῶν, 266.
«Σχολεῖον Πελοποννήσου», 277.

Ταµασία= Ἐπισκοπή, 116, 126.
Ταξιλδιάρη=, 274.
Ταρσό=, 144.
Τεκτονισµό=, 533-582.
Τέµενο=, 235.
Τεργέστη, 329, 382, 387.
Τζικίνη= Κυριάκου, 206, 207.
Τικάτι, 194.
Τίµιον ξύλον, 124.
Τιµίου Σταυροῦ Λευκάρων ναό=,

36, 151, 259, 609.
Τιµίου Σταυροῦ Ὀµόδου= µονή, 52.
Τοσκάνη, 326.
Τρεῖ= Ἐληὲ= Μαραθάσα=, 461.
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Τρικέφαλα νοµίσµατα, 213.
Τροοδιτίσση= µονή, 52.
Τσελεπῆ= Χατζηπετράκη= Κυθέ-

ριο=, 64, 338, 345, 378, 414.
Τταράφι, 201, 244.
Ττεζί, 192.
Τύµβου ἢ Τύµπου, 43, 48, 54, 175,

204-211, 249, 283, 632.
Τυπικὴ ∆ιάταξι=, 32.

Ὑπέρπυρα, 213.
Ὑψηλὴ Πύλη, 50, 68, 77, 200, 234,

239, 294, 309, 319, 327, 339,
353, 363, 367, 369, 371, 374,
395, 402, 403, 404, 407, 408,
418, 419, 511, 512, 514, 515, 583,
586, 590, 594, 596, 612, 613,
614, 616, 617.

Φαρµακᾶ=, 210.
Φαρµασῶνοι, 49, 228-232, 524,

533-555.
Φιλάνι, 134, 528, 530, 621.
Φιλικὴ Ἑταιρεία, 57, 59, 64, 276,

277, 279, 373, 514, 541, 541,
542, 543.

Φίλιππο= ἀπόστολο=, 124.
Φιλολογικὸ Σχολεῖο Σµύρνη=, 266.
Φιλούµενο= ἅγιο=, 110.
Φλάσου, 64, 347.
Φράντζα, 132, 133, 527.

Χαζινέ=, 193, 194, 196, 205, 206,
257.

Χαλλούµι, 250.
Χαράλαµπο= ἀρχιµ., 81, 123.

Χαράλαµπο= ἐκκλησιάρχη= Κύκ-
κου, 260, 297.

Χαράλαµπο= ἱεροµάρτυ=, 124, 513.
Χαράλαµπο= ἱεροµόν., 33, 35,510,528.
Χαράλαµπο= οἰκονόµο=, 445, 510,

528.
Χασᾶν ἀγᾶ=, 155.
Χατζηγεωργάκη= Κορνέσιο=, 39,

204, 227, 259, 511, 588, 589, 590.
Χατζῆ Γιακούπη=, 249.
Χατζηγιαννάκη= Λιπέρτη=, 158,

208, 226.
Χατζηθεόδοτο=, 58, 268.
Χατζηκυπριανό=, 433, 435.
Χατζηλογῆ= Ἄντζουλου, 176, 179,

208, 245, 338, 345, 378.
Χατζηµιχάλη=, 179, 254, 259,

267, 448.
Χατζηνικόλαο=, 152, 174, 179, 201,

208, 253, 272.
Χατζηπέτρο= βοσκό=, 64, 347.
Χατζησάββα=, 44, 53, 55, 282,

393, 424, 609, 610.
Χατζῆ Σάββα=, 249.
Χατζηχριστόδουλο= Τάχα=, 434,

437, 441, 442.
Χατζηχριστόδουλο= Τσαγγάρη=,

88, 89.
Χατζηχριστοφῆ=, 44, 178.
Χάττι σερίφιον, 157, 158, 165,

168, 173.
Χριστόδουλο= Κουρτελλαρίδη=,

176, 253, 340, 347, 426, 484.
Χριστόδουλο= σακελλάριο=, 158
Χριστόδουλο= πρωτοπαπᾶ= Λευ-

κωσία=, 252, 254.
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Χριστόδουλο= Σῶζο=, 79, 80, 91.
Χρίστο= ∆αβίδ, 424.
Χρύσανθο= Α� µητροπολίτη= Κι-

τίου, 40, 46, 443, 512, 583, 589,
590, 591.

Χρύσανθο= Α� µητροπολίτη= Πά-
φου, 33.

Χρύσανθο= ἀρχιεπίσκοπο= Κύ-
πρου, 8, 13, 14, 33, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 82, 138, 140, 141,
142, 144-149, 153-155, 156, 157,
164, 167, 168, 171, 173, 195, 225,
443, 511, 512, 523, 526-532,
583-596, 613-625, 629, 632,
633, 634, 635.

Χρύσανθο= Β� µητροπολίτη= Πά-
φου, 70, 80, 92, 96, 142, 158, 174,
225, 295, 426, 431, 443, 450,
452, 453, 455, 457, 460, 461,
466, 469, 484, 512, 515, 585,
590, 591, 592, 593, 595, 615.

Χρύσανθο= µητροπολίτη= Μόρ-
φου, 98, 103, 493, 494, 495.

Χρυσόβουλλον, 35, 116, 117, 126,
130, 131, 213.

Χρυσόστοµο= µητροπολίτη= Σµύρ-
νη=, 476, 477, 493, 495, 637.

Χρυσόστοµο= Β� ἀρχιεπίσκοπο=
Κύπρου, 10, 14, 17, 107, 109, 110,
493, 501, 502, 504, 522, 576, 581.

Χρυσόστοµο= Παπαδόπουλο=, 83,
100, 559, 564.

Χρυσοχοῦ, 55, 147, 210, 256-257.
Χουρµούζιο= µουσικοδιδάσκα-

λο=, 66.

a. homsy, 420.
batiste bénéducie, 308, 418.
bonite, 318, 319, 321.
darrasse πρόξενο= Γαλλία=, 419,

420, 421, 436.
didot ambroise Firmin, 54, 146.
don domingo badia-y-Leyblich, 37,

39, 141.
Fourcade πρόξενο= Γαλλία=, 417.
Frederick north Guilford, 46, 198-

199, 200.
Gabriel bernard, 308, 399, 401,

406, 417-418.
George Godefrid Gervinus, 374.
henry Light, 238, 239, 631.
Jakob b. berggren, 317, 381.
John Carne, 148, 219, 309-315, 316,

317, 604, 605, 630.
John macdonald kinneir, 49, 146,

148, 218-220, 631.
Joseph habbas, 421-423.
Le Contre amiral halgau, 321.
Louis Lacroix, 146, 236, 369-370.
marie Joseph de Géramb, 148, 394.
mechain πρόξενο= Γαλλία=, 267,

318-323, 384-388.
mizani, 308, 417, 418.
otto von richter, 51, 146, 148, 238-

239, 631.
reybaud πρόξενο= Γαλλία=, 48,

147, 399-408.
Thomas Gordon, 367-368.
Vasse de saint ouen πρόξενο= Γαλ-

λία=, 397-398, 411.
William Turner, 50, 146, 148, 234-

236, 631.
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Ἡ ἐφέστιο) εἰκόνα τῆ) Παναγία) Μαχαιριωτίσση).
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Γενικὴ ἄποψη τῆ)
ἱερᾶ) µονῆ)

Παναγία) τοῦ Μαχαιρᾶ.
Αὔγουστο) 2008.
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Ὁ ἀπαγχονισµὸ) τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ
καὶ ἡ καρατόµηση τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων (9 Ἰουλίου 1821).
Πίνακα) Γ. Μαυρογένη, ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου.
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Τὸ µελανοδοχεῖο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ.

Βυζαντινὸ Μουσεῖο ἱερᾶ) Ἀρχιεπισκοπῆ) Κύπρου.

Πάνω διακρίνεται ἡ ἐµπρόσθια ὄψη του εἰκονίζουσα τὸν ἀπόστολο Βαρνάβα
στὸ κέντρο, στὰ ἀριστερὰ τὸν τάφο του, καὶ στὰ δεξιὰ τὸν αὐτοκράτορα Ζήνωνα
ὁ ὁποῖο), µὲ ἀφορµὴ τὴν εὕρεση τοῦ τάφου τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα, χορήγησε
τὸ αὐτοκέφαλο καὶ ἄλλα προνόµια στὴν Ἐκκλησία τῆ) Κύπρου. Κάτω διακρί-
νεται ἡ ὀπίσθια ὄψη του εἰκονίζουσα τὸν Κυπριανὸ µὲ τὴν Κύπρο προσωποποι-
ηµένη, τὴν ὁποίαν ἀγωνίζεται νὰ ἀνεγείρει ἐκ τῆ) πτώσεώ) τη).
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Ἰδιόχειρε) ὑπογραφὲ) τοῦ Κυπριανοῦ µαρτυροῦσε)
τὴν ἐκ κώµη) Στροβόλου καταγωγή του (βλ. ἀνωτέρω, σ. 610).
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Ἔγγραφον ὁµολογιακὸν ∆ηµητρίου Παυλίδου.
Τὸ ἔγγραφον ἐπικυρώνει ὁ Κυπριανό).

29 ∆εκεµβρίου 1810.

Σκευοφυλάκιον ἱερᾶ) µονῆ) Μαχαιρᾶ.
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Εὐχετικὴ ἐπιστολὴ Κυπριανοῦ πρὸ) Πιεράκην ∆ηµητρίου Κορέλλαν.
12 Ἰουλίου 1811.

Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν Ἱδρύµατο) Πιερίδη.
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Ἡ ἱδρυτικὴ πράξη τῆ' ἑλληνικῆ' Σχολῆ' Λευκωσία',
µετέπειτα Παγκυπρίου Γυµνασίου.

1 Ἰανουαρίου 1812.

Κῶδιξ ΑU ἱερᾶ' Ἀρχιεπισκοπῆ' Κύπρου, φφ. 173-175.
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Ἐπιστολὴ τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ' τὴν ἀδελφότητα τῆ'
µονῆ' Κύκκου - ἐκλογὴ νέου ἡγουµένου.

10 Ἰανουαρίου 1812.

Ἀρχεῖον Ἐπιστολῶν ἱερᾶ' µονῆ' Κύκκου.
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Ἐγκύκλιο' Κυπριανοῦ πρὸ' ἱερεῖ' καὶ λοιποὺ'
χριστιανοὺ' τοῦ καδηλλικίου Λεύκα'.

1 Ἀπριλίου 1812.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ,
Βιβλίον ΑU, Μέρο' ΑU, ἔγγραφον 1.
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Ἰδιόχειρον ὁµολογιακὸν ἔγγραφον Κυπριανοῦ.
1 Ἀπριλίου 1812.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ,
Βιβλίον ΑU, Μέρο' ΑU, ἔγγραφον 1Β.
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Ἰδιόχειρη ἐπιστολὴ τοῦ Κυπριανοῦ πρὸ' τὴν
ἱερὰ µονὴ Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρου'.

21 Σεπτεµβρίου 1813.

Ἀρχεῖον ἱερᾶ' µονῆ' Βατοπαιδίου, φάκ. 700, φ. 197r.
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Ἰδιόχειρο σηµείωµα Κυπριανοῦ - ἐπικύρωση τῆ' ἐνθρόνιση'
τοῦ ἡγουµένου τῆ' µονῆ' Ἁγίου Νεοφύτου Ἰωακείµ.

25 Σεπτεµβρίου 1815.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ,
Βιβλίον ΑU, Μέρο' ΑU, ἔγγραφον 1Γ.
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Ἰδιόχειρη ἐνυπόγραφη ὁµολογία Κυπριανοῦ - ἐπιβεβαίωση λήψη' δανείου.
15 Αὐγούστου 1820.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ,
Βιβλίον ΑU, Μέρο' ΑU, ἔγγραφον 2.
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Ἰδιόχειρη ὑπόσχεση Κυπριανοῦ πρὸ' ἐξόφληση δανείου
ὕψου' 15.000 γροσίων πρὸ' τὸν Ἀχµὲτ Στασίτ.

1 Νοεµβρίου 1820.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, Ἀρχεῖον ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ,
Βιβλίον ΑU, Μέρο' ΑU, ἔγγραφον 3.
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Ἐγκύκλιο' Κυπριανοῦ πρὸ' τοὺ' κατοίκου' Λευκωσία'
διὰ τῆ' ὁποία' τοὺ' προτρέπει νὰ παραδώσουν τὰ ὅπλα.

22 Ἀπριλίου 1821.

Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν.
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Ἐγκύκλιο' πρὸ' ἱερεῖ' καὶ λοιποὺ' χριστιανοὺ' τοῦ κατηλλικίου Κυθρέα'.
16 Μαΐου 1821.

Ἔγγραφο τῆ' Ἀρχιεπισκοπῆ' Κύπρου εὑρισκόµενο ἐντὸ' πλαισίου.
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